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Emelaar(XxX1X, 567). Volgens Dr. Pleijte in zlJn »Meerveld en
wordt ook onder dtoutenburg
eene dusgenaamde
Meervelderbosch”
bouwplaats gevonden.
A.

AARSEN.

[Zie Dr. Pleybe, a. w. bl. 11. Emmeklaar in IZemland (Teg. Staat v. Utr. bl. 246)
zal dan één zijn met Emelaar o. Stoutenburg (bew. Amersfoort), en we bezuiden
deze havezate gelegen, op de kaart van Veluwe in Tegenw. Staat v. Geld. abusiellgk
als Emeren aangeduid. Trouwens, diezelfde kaart spreekt ook van Schaffelen (voor
Emelaer is niet afgeleid van Emeler
Schaffeler, Schaffelaar) ben. Stoutenburg.
(Dr. Pl. t. a. pl.), maar dit laatste is een, bijv. a” 1777 voorkomende variant van
Emelaar, - een variant, welken al de op laar eindigende plaatsnamen wel zullen
kunnen vertoonen.]

Engeland(XXXIX,

56S), Blgkens het archief van het zusterklooster
te Almelo (op het Overgss. archief) hadden reeds in 1534 twee landen in Mastenbroek de namen Franckrick en Engelandt.
MR.

J. I.

VAN

DOORNINCK.

BisdomHamburg(XXVII, 501). ~Das Bisthum Bremen wurde 788
am 14. Juli von Carl d. Gr. gegründet, dem h. Willehad, welchen er
Tags vorher in Worms zum Bischof hatte weihen lassen, verliehen
und unter die Metropole Cöln gestellt. - Urn den germanischen
Norden ganz zu christianisiren, errichtete Ludwig der Fromme 834,
15 Mai, das Erzbisthum Hamburg und setzte ihm als ersten Erzbischof den h. Anskar aus Kloster Corvey vor, der 849 auch Bischof
der verwaisten Diöcese Bremen ward. Papst Nicolaus 1 vereinigte
31 Mai 858 beide Sitze mit einander trotz Widerspruchs des cölner
Metropoliten. Anskar nahm wie die Nachfolger Seine Kesidenz in
Bremen ; indess hatte erst 1223 die definitive Uebertragung des erzbischöflichen Stuhles von Hamburg nach Bremen statt. - Im Laufe
der Jahre, namentlich 936- 1072, gelangte die weltliche Landes,
hoheit des Erzbisthums Bremen-Hamburg zu grossem Umfange.
Unter dem Erzbischof Christoph (t 1558) fand im ganzen Hochstift
die Beformation Eingang ; es wurde im Jahre lG48 säxularisirt und
1890.
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der Krone Schweden
als 12eichslehn
für aufgemendete Kriegskosten
zugesprochen” (Aug. Potthast, Bibliotheca Historica Medii Aevi, Berlin, 18G2 - 1868, Supplement bl. 283).
Gent.

TH.

J. T. ARNOLD.

Ter Hunnep (XXXIX, 629). Johan Brinckerinck stond aan het
hoofd van het klooster in ‘t laatst der 14e eeuw, Zie’ Opzoomer’s
vierde levensschets, Kathrina v. Naeldewick, bl. 26, van zijn ~Klooster van Diepenveen”. Van dit klooster kan dus gesproken ~$1 als
vau ‘t convent van Brinckerinck.
JAMES DE PRlilMERY.

De Lek (XXXIX, 205). Aie
7 van de oudste en oudere geschiedenis
dezer weleer zoo aanzienlijke en uitgebreide heerl. een kort verslag
i n Tegenw. Staat v. Holland (XVII) VII, 474, 5. Aldaar, bl. 473
leest men, dat in 1749 de vierschaar te Lekkerkerk (welks hooge
heerl,, met die van Zuidbroek vereenigd, toenmaals behoorde aan
Izaak Joh8 Constantijn Pielat de Blagny) gespannen werd door den
baljuw en zeven mansmannen. En ibid. bl, 475, dat de heeren van
den Huize van de Lek of de Hofstede te Lekke, behalve den baljuw,
aanstelden zeven beledigde personen, die te samen het college van
baljuw en mansmannen van de Lek uitmaakten. Mansman = meensman, gemeenteman, z. v. a. tegenwoordig lid van den raad 3 Welk
onderscheid was er in casu tusschen hen en schepenen 3
IJ t r e G h t. Overluidingen. Vervolg van Nav. XXXIX, 628.
1631.

VII Jan. in ob. et fun. venerabilis et nobilis DrÏi Gulielmi
Wulp, decani Sti Salvatoris.
IS -Jan.

in ob. et fun Dn-äë Elisabcthae a Uoyenburch

de Renesse de

a Culenburch.

x Jan. in ob. et fun. Sarae Vogelaers, ux. MZ Gerardi de Nijpoort, consiliarii curiae Traj.
XIII Jan. in ob Dllae Josinae Hogorbeth.
xv Jan. in ob. ct fun. Evae Meisters, ux. Henrici Dompselaers.
XVII
Jan. in ob. et fun. Christophori
de Menden, quondam executoris Cur.
provincisl. Traj.
XXIII Febr. in ob. et fun. Godefridi a Lienden, quondam capitanei civ. Traj.
VI Mart. in ob. et fun. Mariae a Santen ux. flenrici ter Beeck a Coesfclt.
VIJ Mart. in ob. et fun. Dollae Lucretiae Rovelason, 71x. DIii I;r&e&ci a
Rurcn,

QW3CHl~~DENIS.

1631.
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Martii in ob. nobiliss juvenis Ernesti Arnoldi Muylart, 6lii ncbiliss.
ac strenuissimi Dni Ernesti Muylardt, dñi in Graniee Moelle 1).
XIV Mart. in ob. nobiliss D6i Jacobi ds Scherpenzeel,
dni in Penrsom.
XVI Mart. in ob. 80 fun. M-& Wolphardi a Baern, advti cur. Traj.
XVII Mart. in ob. et fnn. Aleydae Stephani, viduae Jö% Spinhovii, dum
viveret ministri verbi Dei.
XXXI Mart. in ob. ac fnn. Susannac Lauwerens, ux. Florentii Uten Engh,
receptoris bonornm beneficiatorum.
II Apr. in ob. et fun. Beliae a Royen! viduee Jö% Gerardi a Battnm.
IX Apr. in ob. et fun. Sibyllae Groenhonts, vidnae Mr’1 Jaoobi Bom a
Cranenbnrch, dnm viveret Medicinae doctorie civitatis Roterodam6nsis.
XXIV Apr. in ob. et fun. Jacobi Wttenhouen.
XXVI hpr. in ob. et fnn. Jöä6 de Leeuwen, viduae Antonii a Nes&, dum
viveret capitanei civ. Traj.
III Maii in ob. et fun. Elisabethae Pontiani Francisci de Cuyl, vidnae
liermanni Henrici a Santcn.
VII Maji in ob. et fnn. Reineri Lieftinck, qnondam curatoria ecclesiae civilis.
XXIV Maji in ob. et fun. Dollae Obnrchiae Foeck, filiae Di< Alberti Foeck,
quondam depntati in senatum nnitarum provinciarum.
xxx Maji in ob. et fun. ‘l’homae Bree, qnondam scabini Trajectini.
XXXI
Maii in ob. et fnu. Mii Michaelis a Noordt, musici h. civit.
IV Jun. in ob. et fun. Martini Marcelisz:
vinopolae.
xx Jun. in ob et fun. Wilhelminae a Duyven, nx. Mpi Alexandri a Lameweerde; est uxor confratris nostri.
XXI Jnn. in ob. et fun DÏÏi Yefri de Mewnbomh.
XXVII JULI. in ob. et fun. Petronellae de Dael, nx. Bovovini Terstege, con.
fratris nostri.
I Jul. in ob. Do11i Georgii de Oestrunz.
IX Jnl. in ob. et fun. venerabilis Dñ: ac MZ Antonii HesEels, dni Sti J&:
XI Jnl. in oh. et fun. Christiani a Ledenberch.
XVIII Jul. in ob. Elisabethae Petri ux. Adriani Ploos, receptoris Bnscodncensium vectigalium.
KXVI Jul. in ob. et fun. Everardi a Schonevelt, camerarii et consiliarii
civ. Traj.
xxx Jul. in ob. et fun Dolli Alberti Proeys senioris.
XVI
Ang. in ob. et fun Mri Jucobi RolZ.
XXI Ang. in ob. et fun. Annae van Rdnevelt, nx. Jacobi do Wijck, consiliarii civit. Traj.
XIII

1) Lees Grummesmolle of Gromsmole (in het graafschap Lingen) ; zie Maandblad
van ))De Nederlandacha Leeuw” 1885 bl. 41 en 96
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Aug. in ob. nobilis Unae Ermgardae a Wullen, ux. Dni Christiani de
Wdhe ab Echtelt 1).
XXVII Aug. in ob. et fun. Cornelii Baex a Tommen.
vm Sept. in ob. Dni Jois Uten Hamn~c a Wanroye, dni ab Hamme, LeechNieuwooop,
Portengen.
SVI Sept. in ob. E’rancisci a Duverdon, soulteti in Rhenen et Oude-Marsch;
est frater oonfratris nostri Duverden.
XVUI Sept. in ob. Dni Judooi a L.angraeck, quondamoubiaulariiet aurifabri
regis Franoiae.
xx Sept. in ob. et fun. Margarotae a Doyenboroh, viduae Caspari a Naburen.
XXVIII Sept. in ob. nobilis Dllae Mariae a Clooster, drÏäé in Sygelsim, ux.
nobilis et strenui Dtii Slcphani a Wael a YoersDergen.
I Oct. in ob. Gerlaci Doys, consulis Daventrieneis.
XII Oot. in ob nobilis et strenui Dni Ludovioi van der Kethulle, dñi in
Rijhoven, tribuni equitum, et gubernatoris oivitatis Bergensis ad Zomam.
XIII Oct. in ob. et fun. Adrianae ab Wtwijok, ux. Cornelii Kn@T,quondam
soabini et capitanei oivitatis Traj.
XVIII Oct. in ob. et fun, Mri Theodorici
de Witte a Reyerskeroke,
vioarii
S. Mariae.
XXI Oot. in ob. Dlli Joachimi ab Hardenbroeck, filii Dni Joachimi ab Hardenbroeok.
XXIU Oct. in ob. nobiliss. D&äe Mariae a Renesse, baronissae in Elderen,
Mansuy, eto.
XXVI Oct. in ob. et fun. Everhnrdi de Doorn, quondam oapitanei civ. ‘rraj.
XXVII Oot. in ob. l.&i Gulielmi a Bardeus, equitis ordinis Sti Michttelis, düi
in Warmenhuysen et Crabbendam.
XXIX Oot. in ob. et fun. MÏ.1 Rudolphi Lovy, advti cur. prov. Traj.
IL Nov. in ob. ac fun. Elise ab Oudeweert.
XXII Nov. in ob. infantis Dii ac Mii Joannis Pallaes, consiliarii Traj.
xxv Nov. in ob. filioli Uni Egidii Manart ; pater filioli est confrater noster.
XXVII Nov. in ob. Bartholomaei a Duverden, filii Mii Arnoldi a Duverden!
confratris nFi.
XXIX Nov. in ob. et fun. Burgundae de Noest, viduae .Ilartini Colff.
VIII [sic] Nov. in ob. Dni ,Jacobi de Brakell.
VIL Dec. in ob. et fun. Metiae
Antonii de Werckhoven,ux. Egidii Judoci a Royen.
VIII Deo. in ob. et fun. Dñi Lubberti de Hornes, canonioi Sti Petrj.
XXIII Dec. in fun. Everhardi de Buegem,
filiae [sic] Dñi Francisci de Buegem.
XXVI Deo. in ob. et fun Jöàë Henrici Verbockhorst, viduae Cornelii Florentii a Zuylen.

XXVI

‘) Vgl. over deze personen Naw.

XXVI, 575.

RED.
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1631. xxx Deo. in obitu Dllae Hadeu~ichae ab Eek, viduae L)ui Everhardi a Zoelon,

(Wordt vervolgd.)

Alberthoma ( X X X V , ‘ V I , ‘VII, ‘VIIT, 5 2 , 170), e n z . Bi h e t g e e n
dit Maandwerk en v. der Aa’s Biogr. Wrdbk hierover vermelden,
kan uit de aanteekeningen vs,n Dr. P. 8. Borger l), het volgende
worden gevoegd :
Thomas Alberti was de zoon van een secretaris te Jever, en werd
in lGO5 de eerste pred te Dantumawoude, Driessum on Wouterswoude (classis Dokkum), van waar hg Aug. 1606 naar Grootegast
( c l . ‘ t W e s t e r q u a r t i e r ) v e r t r o k ; + ald. 6 D e c . lG27. HQ was d e
stamvader van het geslacht Albertboma.
Albertus Tbomae, zoon van Thomas Alberti, pred. laatst te Grootegast, werd 25 Juli 1600 in Friesland geboren, en studeerde aan de
boogescbool te Groningen, waar hg 31 A u g . 1 6 2 0 w e r d ingescbreven; als prop. in 1625 ber. te Lutkegast (cl. ‘t Westerquartier), waar
hi 6 Juni in dienst trad. Na in 1634 voor het beroep naar Gouda
bedankt te hebben, werd hij in het laatst van Mei lG35 te Groningen bevestigd. Juni 1638 bedenkte hi voor het beroep naar Amsterdam. Eene zijner dochters tr. Gualtherus v. Bijler, naarsch+$k
een broeder van Henricus v. B., pred. laatst te Hoogezand c. s,. ;
hij werd te Groningen geboren, en studeerde aan de boogescbool
aldaar, waarbi bij zich 7 Juni 1644 liet inscl@jven. Als proponent
Maart 1651 beroepen tot eersten predikant te Oldenz$ (cl. Middelstum), werd bij daar in April bevestigd, t te Oldenzijl 2 Oct.
1790. Eene andere dr tr. Georgius Conradi, zoon van Conradus
Georgii, pred. laatst te Eenum, en werd daar, of te Feerwerd, de
vroegere standplaats zins yaders,
geboren. Hi studeerde aan de
boogescbool te Groningen, waar hij 16 Nov. 1646 werd ingeschreven ;
als proponent in 1655 beroepen en bevestigd tot eersten tweede predikant te Bedum (cl. Middelstum). Na h e t overliden zins ambtgen o o t s J . H o r s i n g i n 1681, nam hij a l l e e n d a a r d e n d i e n s t waar
tot aan zin dood i. d. 28 Jan, 1697. Eene derde dochter tr, Jacobus 1
Treccius, pred. te Uitbuistermeeden, alwaar bc in 1670 beroepen
werd van Westerdijkshorn (aldaar ber. 1644), en + 1692.
1) Vgl. Nav. XXXV, 33. Te Leiden woont J. Rinkes Borger. En te Haarlem f
17 Oot. 1885 J. S. Sohaaff’, wed. Borger, oud 73 jaar, moeder van K. E Borger. RED .
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Engelbertus Alberthoma was de oudste zoon van Albertus Tbomae,
pred. laatst te Groningen, en werd 24 Maart 1626 te Hinte ‘) geboren. Ha studeerde aan de hoogeschool te Groningen, waar hjj 16
Nov. 1646 werd ingeschreven. Den 3 Juli 1652 te Breede proponent
geworden, werd hg in 1655 ber. en bev. tot pred. te Mensingeweer
en Manslagt (cl. de Marne), van waar hg in 1661 naar Apingedam
vertrok, en daar 26 Dec. in dienst trad. Den 15 Oct. 1671 kreeg
hg op den predikstoel een toeval. Naar zëne woning gedragen,
stierf hij daar terstond. Rij is gehuwd geweest met Anna Christophori (een geslacht in Tecklenburg “), Deze schonk hem verscheidene
kinderen, van welke echter slechts drie zoons hem overleefden. Zie
Boekzaal 1739b, bl, 710 vg.
Albertus A., Engelbert’s oudste zoon, geb. te Apingedam, studeerde aan de hoogeschool te Groningen, waar hij 23 Juni 1679
werd ingeschreven ; als prop. in 1685 ber. en bev. te Lingen 3),
waar hjj reeds in 1687 overleed. Hij hield daar in het Auditorium
redevoeringen, waarvan eene gedrukt is, t. w. In Laudem Regis
Angliae. Zie H. W. Rotermund, Das gel. Hannover 1 20.
Gerhard Alberthoma, Engelbert’s derde zoon, geb. te Apingedam 30
Aug. 1669, studeerde te Groningen, ingeschreven 30 Aug. 1687,
den 27 Juni lG93 bij de cl. van Groningen prop., 23 Maart 2698
door het lot te Apingedam beroepen? waar hij 19 April in dienst
trad.
I n 1 7 0 0 b e d a n k t e h i j v o o r h e t b e r o e p n a a r Uskwert e n
i n 1 7 1 4 v o o r d e n o m i n a t i e t e T i e l ; i n 1 7 2 2 s c r i b a d e r Groningsche synode, + te A. 17 Oct. 1739 oud ruim 70 jaren. Eene
l i j k r e d e o p h e m h i e l d zijn a m b t g e n o o t M. Wieringa o v e r H a n d .
13 vs. 36. Was gehuwd m e t G. C. Bnldringa uit A., bi wie ha
acht kinderen won, allen vóór hem overleden ; ook zijne laatst overgeblevene dochter Berendina, de gade van J. C. Brocherus (Brucherus),
pred. t e Gmden. Wegens zbne minzaamheid in den omgang en
ztin beroepsijver stond hi bij zone gemeente in hooge achting. Zie
Boekzaal 1739b b l , 7 0 1 .
Johannes Christophorus Brucherus, broederszoon van Jacobus, pred.
laatst te Niez$, was de zoon van Heino Bermannus Br., Med. dr.
‘) Denkluk Hinte in O.-Friesland, in de nabijheid van Emden.
2, het oude Rijksgraafsohap T. 3, in het voorm. graafschap van dien naam, de
tegenwoordige Pruissische prov. flanover, Landdrostei Osnabrück.
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te Groningen, be Ida Brugmans. Te Groningen 29 Dec. lG9S geboren, kwam hij, nadat men reeds vroeg zijne neiging tot den Evangeliedienst in hem had opgemerkt, eerst onder de leiding van zijn
stiefgrootvader J. Ramus, pred. te Slochteren, die hem onderwees ; op
14-jarigen leeftid voor het bijwonen der scademiesche lessen bekwaam
geoordeeld, begaf hij zich eerst naar de hoogeschool te Harderwik,
ingeschreven 19 Oct. 1713, en bleef daar drie jaren. Tot voortzetting
ziner studiën begaf hG zich naar de hoogeschool te Lingen, waar hij
ruim één jaar vertoefde, en keerde toen naar zQne geboortestad terug,
waar hij zich aan de hoogeschool op 2 Sept. 1717 liet inschrgven ;
IS Mei 1718 bij de cl. van Groningen proponent geworden, bleef hi
evenwel de lessen van den hoogleeraar bijwonen. Den 7 Juli 1720
pred. te Tjamsweer (cl. Apingedam), 11 Nov. 1733 bev. te Emden
(O.-Friesland), 20 Oct. 174.i bev. te Apingedam ; 26 Jan. 1745 hield
hQ als rector der Latijnsche school aldaar z@e intrede, welke betrekking hg benevens het predikambt waarnam, j- 14 Nov. 1750 oud bijna
52 jaren. Was tweemalen gehuwd, 1. “. te Tjsmsweer in dienst zijnde,
Berendina Alberthoma, dr v. Gerhard, pred. te Apingedam, die hem
vëf kinderen schonk, waarvan bij zan dood nog twee zoons in leven
waren. Zij + 7 Juli 1737, waarna hi in 1740 hertr. Allegunda Eyssonius, weduwe van H. E. Bruiningh, en dr v. Rudolphus E., med.
dr. en hoogleeraar te Groningeu, die hem overleefde, maar kinderloos
bleef, Hij was een kleinzoon van Hubertus Br., pred. te Haren, die
uit de Paltz afkomstig was,
Engelbertus Alberthoma was de zoon van Johannes A., geneesheer
te Apingedam, die de tweede zoon was van Engelbert A., pred. laatst
te Apingedam, Op den 6den Oct. 1706 aldaar geboren, studeerde he
te Groningen, ingeschreven 5 Nov. 1718. Als proponent werd hi
in 1-730 ber. te Marum en Noordwik (cl. ‘t Westerkwartier), waar
hij 13 Aug. in dienst trad, en na eene langdurige ongesteldheid 21
Aug. 1740 overleed.
Thomas Alberthoma was de tweede zoon van Albertus Thomae,
pred. laatst te Groningen en broeder van Engelbertus A. pred. laatst
te Apingedam. In 1631 te Lutkegast, waar zin vader toen in dienst
was, gehoren,
studeerde hij te Groningen, ingeschreven 5 April 1648 ;
als prop. in 1655 ber. en bev. te Ezinge (cl. ‘t Westerkwartier) waar
hu 15 Dec. in dienst trad, en van waar hi 5 LMei 1661 beroepen
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werd tot opvolger zijns vaders te Groningen, hev. ald. in lG6’L. Maart
166’7 bedankte hij voor het beroep naar Amsterdam, Tr. Mediua v.
‘t Laet. Hij gaf in het licht in 1667 : de Richter in ‘t Parad&, volgens Gen. Hl, 9, 10 en andere mengelstoffen. Zie J. C. Adelung,
Gel. Lex. o. h. w.
Albertus A. was de zoon van Thomas A., pred. laatst te Groningen. Den 1 Jan. 1662 te Ezinge, waar zin vader toen in dieust
was, geboren, begon hij zijne studiën te Groningen, ingeschreven 27
Rug. lG77, en voleindigde die na zins vaders dood aan de Utrechtsche hoogeschool.
P r o p o n e n t geworden, werd hij in 1691 te Vianen
(cl. Gouda) beroepen, waar hij 12 Juli in dienst trad, op welke gebeurtenis Rotgans een vers vervaardigde, zie diens >PoezLJ” bl. 304
vgg. In April 1699 vertrok hij naar Deventer, en van daar in 17OG
naar Leiden, waar hg + onverwachts 19 Dec. 1723. Op gezegden
dag toch zich gereedmakend om des namiddags in de Mare-kerk
over den 238ten zondag van den Heidelbergschen Catechismus te prediken, kreeg hG een aanval van beroerte, waaraan hij reeds te vier
ure bezweek. Eene lijkrede op hem hield zijn ambtgenoot Adriaan
v. Bescheiden 1) over Genes. 27 vs. 2. Begr. in de Hooglandsche
k e r k . T e V i a n e n z i n d e w a s hg 1 D e c . 1 6 9 1 g e h u w d m e t Geertruid Justina Coegelen (Coegle) van Dortmont, dr v. den med. dr.
en burgemr van Vianen. Deze overleefde hem met vgf dochters, waarv a n tjjdens zen overlëden d r i e g e h u w d , e e n e m e t h a r e n n e e f Robertus Alberthoma, zoon van Petrus, pred. te Groningen. Zie Boekzaal 1723b bl. 749 vg.
Albert.us A., derde zoon van Albertus Thomae, geb. 23 Nov. 1644
te Groningen, studeerde ald., ingeschreven 1 Febr. 1662 ; als proponent in 1672 beroepen tot opvolger zins broeders Engelbertus te
Apingedam, waar hij Mei in dienst trad. Zie o. a. Reershemius
O.-Fritsl. Pred, Denkm. p, 510 vg. ; en over de versjes van hem,
voorkomend op penningen, Nav. XXXV, 224, 5, en v. der Aa’s N.
B. A. C. Wrdbk.
Sicco Gerhard A., zoon van Albertus, pred. laatst te Groningen,
werd in 1690 te Emden, waar zin vader toen in dienst was, geboren.
Hjj begon zijne studiën te Groningen (ingeschreven 24 Dec.
1) Zie v.

der Aa’s Biogr. MidUk. o. h. w.
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1705), en voleindigde die te Leiden (ingeschreven 21 Sept. 1711).
Als prop. in 1717 ber. te Lettelbert (cl, ‘t Westerkwartier), bev. 22
Mei 1718, -f ald. 26 Mei 1746, oud ruim 56 jaren, nalatend twee
zoons. Eene lgkrede op hem hield Obbo Copinga, pred. te Midwolde,
over Pred. 7 VS 8-10. - Zie over hem v, der Aa, Biogr. Wrdbk.
Zijn zoon Albertus A., geb. 12 April 1726 te Lettelbert, waar ztin
vader predikant was, studeerde te Groningen (ingeschreven 5 Juli
1743), prop. 6 Oct. 1750 bg de cl. van Groningen, in 1751 ber., 9
Jan. 1752 bev. (door Bernhardus Duntzen, pred. te Garwert, met
Luc. 2 vs 52 ; intreerede over 2 Cor. 6 vs 1) te Lettelbert. In 1753
ontving hjj het beroep naar Nieuwe Pekel-A (Oldambt), waarop hij
21 April 1754 te Lettelbert zjjne afscheidsrede hield over 1 Kor. 16
VS 22-24, en 12 Mei op zgne nieuwe standplaats werd bevestigd
d o o r P a u l u s Chevallier, h o o g l . i n d e godgel. t e G r o n i n g e n , b e v .
Luc. 10 VS 5, 6. Intr. J e s . 61 VS 5. Na zesjarig verblUf aldaar werd
hij 18 Oct. 1770 te Groningen beroepen, nam 25 Nov. afscheid van
de gemeente te Nieuwe Pekel-A met eene rede over 2 Kor. 6 VS 1
en werd 1G Dec. te Groningen bevestigd door ztin ambtgenoot Peirolet, bev. 2 Kor. 4 VS 1, 2. Intr. Nehem. 2 VS 20. In 1780 en 90
was he praeses, en in 1781, 91 assessor der synode van Stad en
Lande. Mjj herdacht 20 Dec. 1795 zijn 25.jarigen dienst te Groning e n m e t e e n e r e d e o v e r P s . 71 vs. 16, en overleed te dier stede
‘s nachts tusschen 4 en 5 Aug. 1801, oud ruim 75 jaar, nalatend als
weduwe M. C. Driessen, met wie hij bjjna 50 jaren is gehuwd geweest. Hij beoefende niet ongelukkig de dichtkunst. He was de laatste van ztin naam. Zie Boekzaal 18Olb bl. 256, waar men een vers
op hem vindt.
Petrus A., in 1649 te Groningen geboren, studeerde aldaar, ingeschr. 29 Jan, 1665 ; als prop. in 1674 beroepen te Termunten
(cl. ‘t Oldambt), waar he 28 Aug. in dienst trad. Den 6 Dec. 1678
werd hg te Groningen bevestigd door zen ambtgenoot A. Matthaeus.
In 1691 nam hij als veldprediker van dat jaar den dienst bb het
l e g e r w a a r . - De echtgenoote van Albertus A. (zoon van Petrusj,
Alegunda Ilberi in 1695 te Bedum geboren, overleed in 1740. Zie
Boekzaal 1758s bl. GO8 vgg.
Robertus Alberthoma was in 1737, 47 en 59 assessor en in 1736,
46 en 58 praeses der synode van Stad en Landc ; wegena lichaams-
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zwakte op zijn verzoek Nov. 1769 emer., t te Groningen aan

verval van krachten 12 Jan. 1772, oud ruim 31 jaar. Eene ljjkrede op hem hield zjjn ambtgenoot J. H. Janssonius over Dan. 12
vs. 3. Hjj was Nov. 1720 gehuwd met zijne nicht Baltina Adriana
Alberthoma, te Vianen geboren, dr v. Albertus A., pred. te Leiden.
In 1744 gaf hij een gedicht uit: >Groningen’s derde Jubeljaar”. Zie
Boekzaal 17728 bl. 123 vg., en Dr. W. J. 8. Huberts, Biogr. Wdbk
v. N.- en Z.-Nederl. Letterk. o. h. w.
Paulus Ohevallier (Nou. XXXIX, 115), wiens grootvader in Frankrijk
het Evangelie had verkondigd, en wiens vader wegens de godsdienstvervolging uit dat land was gevlucht, werd 20 Sept. ‘) 1723 te Amsterdam
geboren. Nauwlgks twee jaren s) oud, verloor hij zijn vader, die in 1725
in West-Indië verraderlik werd omgebracht: De bloedverwanten van
zijnen vader drongen nu bij de weduwe er op aan om haren zoon
n a a r Frankrik t e z e n d e n , maar deze wilde hem niet afstaan a a n
hen die voor een deel tot de Roomsche Kerk behoorend, hem in
dien godsdienst zouden hebben opgevoed. Liever getroostte z& zich
de grootste opofferingen. Zjj hertrouwde later Petrus Deutz, lcoopman te Amsterdam, bi wien zij eene dochter won. - Te Lingen
was hij bjj den conrector Heshusius
in huis. In 1739 hield hij daar
eene oratie ,De Historinrum in Theologia Utilitate”, en verdedigde
daar in 1740 eene dissertatie *De illnstranda et promovenda Dei
gloria per physicam experimentnlem”. Vandaar begaf hjj zich naar
de hoogeschool
te Leiden, ingeschr. 16 Sept. 1740, en verdedigde
dnar 6 Febr. 1743 onder den hoogleeraar J. Wesselius in het openbaar eene dissertatie DDe Accessu Hebraeorum ad Panegyrin et
Ecclesiam Primogenitorum, qui conscripti sunt in coelis, ad Hebr. 12
VS 23. Na voleindigde studiën 5 Get. 1744 bjj de cl. van Amsterdam proponent geworden werd hij 10 Febr. 1745 ber. te Sloten (cl.
Amsterdam), bev. 23 Mei door Petrus Hollebeek, pred. te Amsterdam.
I n F e b r . 1 7 4 7 o n t v i n g hij h e t b e r o e p n a a r Kjswijk ( c l . ‘s.Gravenhage), waarop hij 9 April van de gemeente te Sloten afscheid
nam, en 30 ,4pr. te Itjjswjjk werd bevestigd door J. de la Fontaine,
pred. te ‘s-Gravenhage. In April 1749 bedankte hjj voor het beroep
*) v. der Aa’s Biogr. Wdbk. heeft ~10 Sept.“, denklfjk oude stijl.
*) v. der ha’s Biogr. Mrdbk. heeft vtien jaren”, hetgeen zeker een fout is.

OEBCHIEDMNIS.

11

n a a r A a l s m e e r , m a a r n a m h e t 21 Dec. 1750 op hem uitgebracht
beroep naar Groningen aan, waarop hij 21 Febr. 1751 te Rgswjjk
afscheid predikte, en te Gr. bevestigd werd door zijn ambtgenoot J.
J. Folkerts. April 1751 wees hë het beroep naar Rotterdam van de
hand. Den 2 Juli 1752 eindigde hë zijn dienst als predikant te
Groningen, en werd 1 Sept. tot Doctor in de Godgeleerdheid bevorderd, op den @teu dier maand aanvaardde hij zijne betrekking als
hoogleeraar met eene inaugureele oratie *De fructibus qui ex juste
temperata cogitandi libertate in theologiam redundant”, en hield 24
Sept. zijne eerste leerrede als academie-prediker. Den 3 Sept. 17G4
hield hjj eene rectorale oratie ,De literis humanioribus optimo religionis Christianae praesidia”, welke hij uitgaf. In 1773 gaf hg lessen
over de Institutio Interpretis Ernesti. Den 16 Dec. 1783 hield hij
weder eene rectorale oratie ,De finibua regundis in revbcanda simplicitate doctrinae salutaris apostolica”, welke niet in het licht verscheen. Zjjne echtgenoote (eene dochter van Robertus Alberthoma,
pred. laatst te Groningen), geb. 7 Jan. 1729, overleed in 1779 ; na
haren dood nam @jne halve zuster Catharina Z~M huishouding waar.
Van der Aa’s Biogr. Wdbk. i. v. deelt mede hetgeen door hem werd
uitgegeven, waarbij men voege zQne in 1759 gehouden likrede op
prinses Anna over Ps. 102 VS 25, alsmede eene redevoering op
den biddag in 1786 gehouden over Klaagl. Jer. 3 VS 25 : Gods verschoonende
en zegenende goedheid jegens het dierbaar vaderland.
Ook vindt men van hem eene verklaring over de leer der waarheid,
geplaatst in de kleine schriften door G. Beddingius uitgegeven in
het derde deel : Schema institutionum theologicarum, zjjnde de schets
eener dogmatiek die wellicht de eerste in vrijzinnigen geest in Nederland geschrevene was.
Zie 0. 8. : Nieuwe Jaarb. v. Wetensch. Theol. VI, 398 vg. ; Dr.
C. Sepp, Joh. Stinstra 11, 44 vg. ; Dez. : Pragmat. Gesch. d. Theol.
bl. 123 vg., 129 vg. ; Bouman, de Godgel. en hare beoef. bl. 52 vg. ;
Gesch. der Christ. Kerk in Tafereelen 11, 187 vg, ; Strodtmann, Das
neue G e l . E u r o p a X1, 7 4 8 v g . ; Ypeij, Kerkgesch. der 1Sde eeuw
VII, 116 vg., VIII, 243 vg., 657 vg. ; Jonckbloet, Gedenkbk der
hoogesch. te Groningen, B$. bl. 76 vg. ; Hartog, Gesch. der Predikkunde, bl. 297 vg.
Zoons van Paulus Chevallier waren Robertus Alberthoma Ch., na
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het onderw& van Ahasuerus v. den Berg, toen nog predikant te
Barneveld, ontvangen te hebben, 7 Mei 1778 bij de classis van Arnhem proponent; gehuwd Sept. 1778; en Petrus Ch., overleden aan
waterzucht, zgne te Zutfen geboren gade, met wie hg Au-;, 1783
gehuwd was, als weduwe nalatend. - Robert Albe.rthoma Ch.,
derde zoon van Petrus Ch., laatst Waalsch predikant te Amsterdam,
werd in 1792 te Zwolle, waar zin vader toen als rustend predikant
woonde, geboren. Hij studeerde eerst aan het Athenaeum te Amsterdam, later te Leiden (ingeschr. 12 Sept. 1811). Den 3 Oct. 1814
b4 de cl. van ‘s Gravenhage proponent geworden, in 1816 ber. te
Koevorden, bev. 19 Mei door ztin vader; bev. Matth. 28 VS 20, intr.
2 Kor. 1 V S 24b. In 1818 door den Koning benoemd tot garnizoenspredikant te Luik en Huy (cl. Limburg), om daar in de Nederduitsche e n in d e F r a n s c h e t a a l t e p r e d i k e n , n a m he 1 0 J a n . 1 8 1 9
afscheid te Koevorden met eene rede over Hand. 20 VS 32, en werd
14 Febr. te Luik bevestigd door A. A. Wierts v. Coehoorn, pred.
te Eijsden c. a. ; bev. Ps. 118 VS 26a, intr. 2 Kor. 5 VS 19b-21.
Den 15 April wijdde hij de nieuwe garnizoenskerk te Luik in met
eene rede over Matth. 18 VS 20, en 16 Dec. daaropvolgend het
nieuwe orgel in die kerk, predikend over Kol. 3 VS 16b. Dec. 1822
op koninklgke collatie te Everdingen (cl. Gouda) beroepen, vertrok
hij derwaarts. Na 30 Maart 1823 te Luik afscheid gepredikt te
hebben over 1 Kor. 15 VS 14, werd hij 23 Apr. te Everdingen door
H. K. Wichers, pred. te Driel, bevestigd; bev. Rom. 1 VS 16, intr.
Rom. 10 vs. 15~. Sept. 1824 bedankte hU voor het beroep naar Randwijk, en wijdde 21 Nov. van dat jaar de vernieuwde kerk te Everdingen in, tot tekst nemend Esra 7 VS 27. Hg stierf onverwachts
1 April 1826, oud bijna 34 iaar. Daags te voren was hrJ te Aduard
beroepen, maar vóórdat de beroeping tot hem kwam, was h$ reeds
overleden. Eene likrede op hem hield D. Romar, pred. te Hagestein
ever Ps. 144 vs 4. April 1819 was hi gehuwd met Johanna l’Empereur Edelinck, dr v. H. Edelinck, pred. te Holwierda, die hem
overleefde, Zie Boekeaal 18268 bl. 647, vg.
Medegedeeld door J. 8. VIN IJSSELDIJK.
v.’ Buckhorst. In >Der Deutsche Herold” XX (1889) no. 2 S. 29
leest men : Johann Bockhorst kommt 1544 als dchwager des Jürgen
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v. Ungern v. der Fistehl vor. Johann Buc!rhorst (wohl der Obige)
war 1549, 14 LMai, als herrmeisterlicher Kommissair in R,iga anwesend und 1551 als Rath. Sein Wappen zeigt einen aufrechten gekrönten Löwen und auf dem Helm einen stehenden Steinbock. Dasselbe Wappen fiihrte die ausgestorbene Familie B. in Geldern und
Munsterland. C. v. Ceumern in seinem Theatridium Livonicum (1690)
führt unter den erloschenen livländischen Geschlechtern die Brockhorsten (sic) auf”. Zou de Albert v. Appeltern ($ 1229) van Geld.
Volksalm. 1887 bl. 128 vg., of een latere kruistocht, op het voetspoor van dezen bisschopliken Gelderschman, naar Lgfland ondernomen, niet oorzaak z1Jn geweest dat een tak der Geldersche of liever
Over$elsche v. Buckhorsten zich naar dat afgelegen gewest overplantte IJ Het Over@. gesl. v. Bukhorst (bakermat, Zalk bij Zwolle)
komt reeds in 1133 voor (Nom. Geogr. Neerl. 1 86).

Nederlandsohe Bourbons (XXXIX, 268). L. C. J. P.deB.
is thans 2de luitenant bg het Ists reg. infanterie te Leeuwarden,
Zutfen.
J. QIMBERQ.
H o o ge o u d e I d o IU (XXXIX, 514). Blikene eene mededeeling
in de Nieuwe Rotterd; Courant van 11 Jan. 1888 bracht de heer
Langerhuijzen in eene bijeenkomst van het Koninkl. Oudh. Genp
eene verzameling portretten en schrifturen ter tafel, welke betrekking
hebben op menschen, die een hoogen leeftgd mochten bereiken, onder wie bëv. Henry Jenkins en Thomas Parr ; de eerste werd 169,
de laatste 152 jaar oud.
Zut fen.
J. GIMBERO.
Huw el ijk van 75 jaar (vgl. Nav. XXXIX, 269). Te Bergzabern (Begeren) vierden 6 Get. 1889 de m@nwerkers dezer plaats de
75ste verjaring van het huwelgk hu& meesters, baron Maillot de Ia
Treille, die met z$re ouders in 1793 uit Frankrek vluchtte. Hij trad
7 Oct. 1814 in den echt met eene zestien-jarige. Viert men bg een
GO-jarig huwelik
eene diamanten-bruiloft, voor eene echt-verbintenis
van 75 jaren heeft men geenen naam gezocht, omdat het geval zich
zoo uiterst zeldzaam voordoet.
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Swetenhuis enz, In dit huis en aan den Bijslag, de stoep van
Knuiringshuis, even buiten Doetinchem, werden op St. Thomas-dag
(21 Dec.j 1567 bij een hoogen
waterstand van den Ren, visschen
gevangen. ,Het is mij niet gebleken”, - schrijft Ds. K. H. Greeven
in zijne BGeschied.
en Beschr. v. Doetinchem” 1829, bl. 20, *naar die huizen gestaan hebben”. Was eerstgenoemd huis niet de
woning of het goed van eenen Y. Swieten 3

Jans en i s t e n. Vgl. Nav. XXXIX, 270. Vanwaar de variant
Santenisten, dien ik wel in Z.-Holland hoorde? Wat zi$ Stephanisten ? Tijdens rn@ verblijf te Roeselaar, hoorde ik er weleens van
spreken als aanwezig te Gits, Heule, Lendelede, en vooral te Loo.
Men zegt, dat zg weldra verdwijnen zullen, alzoo er slechts één
priester dier s e c t e meer bestaat, en zti niet, zooals de Oud-Katholieken, voor eene opvolging van bisschoppen hebben kunnen zorgen.
Men zei mi, dat zij in alles met de ll.-Katholieken overeenkwamen,
behalve dat zij priesters hadden, die aanhangers waren van den
abt (abbé 9) Stefanus ; doch wie en wat deze was of wilde, wist men
mij niet te zeggen. Anderen, - en dit komt mij in verband met
het uitsterven der geestelijken, aanneemlqker voor, - zeiden, dat
z1J volgelingen waren der constitutioneele priesters uit de Fransche
Republieken, en dus enkel eene politieke partU in de It.-Kath. Kerk
vormen.
0. P. ROOS.

Mr. Joan Seba Mams. la

welke betrekking en in welk jaar ging
Mr. Joan Seba Marcus naar St. Eustatius (West-Indië) ? En welk
ambt of welke betrekking had hi daar ten tijde dat het Eiland door
de Engelschen onder Rodney werd genomen 2 - Hij, zoon van Jacob M. ba Margareta Seba, geb. Amsterdam 25 April 1727, promoveerde te Leiden 19 Juni 1752 ; werd daags daarna beëedigd en
gesdmitteerd als advokaat bi den Hove van Holland ; tr. 24 April 1753
Hester v. Roëen, dr v. Abraham bij Hester v. der Winden, geb. 29
April 1733, na wier overliden (waar 3 en wanneer P) hij hertr. op
St. Eustatiuu (wanneer 9) Catharina Elizabeth Runge (geb. ? dr van p)
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Hij overleed te Amsterdam, - waar hij zich tgdelëk bevond, zinde
voornemens naar St. Eustatius terug te keeren, - einde Aug. 1784,
en werd 1 Sept. in de Westerkerk ald. begraven. Zëne weduwe C. E.
12ungé, die op St. Eustatius was gebleven, hertr. later den Gouverneur Heyligers.)
N.-A.
J. H. M.
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Edinburg(h). Men vindt in Schotland twee rivieren van den naam
Eden (vgl. NCUJ, XXXVIII, lGl), de eene zich ontlastend in de Tweed,
bezuiden ; de andere uitwaterend in deSt. Andrews-baai, benoorden Edinburg, op niet bizonder groote afstanden var, deze stad. Zoo Z O U
men dan zeggen, dat de naamsreden, ede (water) -burcht, vóór de
hand ligt. Te meer, dew$ Schotland%
hoofdstad ook Eden-, Edem-,
Edimburg luidt. Toch leest men in een door P. J. Muller (aed. 21 Oct.
1888 pred. te Rotterdam) met gloed, opmerkingsgeest en zaakkennis geschreven opstel over BEdinburgh en Schotland”, - zie *Stemmen voor
Waarheid en Vrede” XXV (1888), bl. 133, - van Bde ontzachwekkende
bazaltrots, waarop het kasteel, de burcht, die Edwin aan de Pieten ontweldigde, is gebouwd”. En ibid. bl. 145, heet het met zoovele woorden :
,De geschiedenis van het kasteal, Eadwinsburg, is de geschiedenis van
de stad zelve”. Hier verneemt men dan, dat minstens naar het oordeel
van dezen auteur, Edinburg een gansch anderen, en wel een persoonlgken, historischen naams-oorsprong heeft. Mitsdien gevraagd :
Is E(a)dwin een historische held ; dan wel een held der legende, in
den trant der prinsen Bato (Batenburg, Betuwe) en Walacrin (Walcheren) en van hertog Haron (Nau. XXXV, 108) ? Is dit laatste het
geval, dan wederom gevraagd, of aede-burcht” niet passend is. De
dichters spreken ook wel van Edina’s aanblik ! ? !

v. Grienwen. Weleens verward met v. Grinsven (vgl. Nau. XXXVIII,
198, 355 met ibid. bl. 312) ? Of één daarmede? Nav. XXXIV, 360,
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1, ziet men v. Grinsven in zake Hester v. Gr. vereenzelvigd met v.
Nav. XXXIII, 472 verklaart, dat er te ‘s Hertogenbosch
Griensven,
twee onderscheidene fnmiliën v. Grinsven (sic) waren. Herald. Bibl.
1876 bl. 291 getuigt : v. Grinsven (sic) (onderscheiden van de familie
v. Griensven, welke te ‘s Hert. met juffer Hester, dr. v. Mr. Rutger
v. Griensven, schepen nld., omtrent het midden der 17de eeuw sch$t
te zlJn uitgestorven) was eene familie, zoo te ‘s Hert. als elders in
de Megerij verspreid en vsn ouds in aanzien”. Wapen: druiventros
en mispelbloemen (zie ald.). Terwijl het geneal. fragment in zake
Hester v . G r . , van Tgdschrift N.-Br. Gesch. 111 28-30, haar en
hare familie in overeenstemming hiermede bestendig v. Griensven
noemt, gewagen de ibid. bl. 13, 20, 37, 41 medegedeelde authentieke
oorkonden betr. hare stichting, steeds van Hester v. Grinsven. Die
oorkonden zullen toch wel den juisten naam vermelden. En blikt
dus, dat v. Grinsven niet onderscheiden was van v, Griensven, maar
dat er twee onderscheidene N.-Brnb. familiön v. Gri(e)nsven, d. i. v.
Grinsven of v. Griensven bestonden, tot eene van welke Hester heeft
behoord. - Grinsven, Griensven kan wezen z. v. a. griendsveen,
het veen r) van de griend. Een voormalig eiland Grind of Grën e),
door de oude Friesche kroniekschr$ers
vermeld, is thans eene Bzandplaat” (aan den mond van het Vlie). En vader Cats dicht van het
Bgrintig ‘s-Gravesande” ; op grond waarvnn Oudemans (,Mid. Nederl.
W r d b k . ) sgrintig” d o o r nzandig” verklanrt. Voor de lokaliteit van
N.-Brabant, - waar ligt daar ergens eene bp Grinsven? - komt
deze duiding goed te stade. In 1476 .is sprake van twee Bgrinden”
binnen Keppel (Over@. Arch. IV 277). Ook op, in casu Bzanderig”,
weiland is dit woord toegepast ; men vindt toch De Griend als benaming van weilanden te Geldermalsen, Ingen, Rnvenswaai, enz. De
Grind of Grint is een weiland te (Ek-en-)Wiel ; en Het Griendje een
rijswaard te Hnaften.
Leest men Herald. Bibl. ibid. bl. 267 : DHet geslacht v. Griensven
(sic) was oudtids in ‘t Hert. zeer aanzienlijk, en heeft er nog gedurende de 16de eeuw den schepenstoel bekleed ; men vindt de grafzerk
van Rogier v. Griensven, licentiaat in de rechten, sterft 21 Jan.
1) Over de eindeylbe van Rukven zie Nom. Geogr. Neerl. 11,141.
1) Hier pest geen mansnaam Girbn o f Urin van Nau. XXXIX, 2 4 0 .
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1621, en juff. Josina v. 9melrogen, zijne huisvrouw, obiit 13 Jan.
1603”, zoo verschillen de sterfdata van Hester’s ouders hier van die
in Nuu. XXXIV, 361, welke met die in Tëdschr. N.-Br. Gesch. e.
Let. bl. 28 overeenstemmen, en wel de juiste zullen zijn. - v. Amelrogen = v. Amerzoye, zie Nom. Geogr. Neerl. 111, 18, naast ibid. II
102- 6. Het wapen dezer familie v. Grinsven geeft Nav. ibid. 3GO.
Komt op Hester’s grafzerk een kwartier voor zonder naam, maar tot
wapen voerend eene zon tusschen drie molenizers 1) : dit; wapen
wordt in N.-Br. Tijdschrift t. a. pl. (bl. 30) toegekend aan v. Sonne,
gel+ Hester’s oud-overgrootmoeder van vaderskant heette. Rietstap’s
Armorial le éd. vermeldt twee familiën v. Son en ééne v. Zon, alle
drie voerend zonnen. Ongetwijfeld stuit men hier wederom op een
uit curieuse
volks-etymologie geboren >zoogenaamd” sprekend wapen ;
want de dorpsnaam Zon - aldus ook de Woordenl&t ao 1884. ;
waarom niet liever Son? - beduidt gewis heel iets anders dan *zon”
(sol, soleil) ; zie Nav. XXXVI, GO9 ; ‘VIII, 449 ; uithangteekens (vgl,
wellicht ibid. ‘VIII, 337) buiten rekening gelaten ; - of misschien
,zand>‘. Vertoont het gemeentewapen ook eene zon 3 ‘t Zou geenszins
bevreemden. - De combinatie BTheodericus
de Zonne, filius quondam
Wilhelmi de Z., filii qu. Amelii de Bardwyc (Tijdschr. 1 45,), zal
wel dienen opgevat in denzelfden of soortgeltiken trant als BJosën
Aerts van Vliemen” (d. i. Josina v. Amerzoye, dr v. Aert v. A.
gezegd van Vlgmen), g e l i j k H e s t e r ’ s m o e d e r i n Tijdschr. 111 28b
staat vermeld.
J. A.
A o e f ij x e r s (XXXIX, 52 1). Vgl. voor hoefiJzers als uithangteekens
v. Lennep en Ter Gouw, De Uithangteekens, 11, 2 1 O- 12.
J. GIYBIRG,
Zutfen.
1) Herald. Bibl. 1876 bl. 232 bericht, dat BQn van de twee sohepenzegels der
Vrijheid (sic) van St. Oedenrode ao 1454, 80, vertoonend d r i e m o 1 e n ij z e r 8,
het wapen bevat der familie v. Vroonhoven, die in de nog ten jare 1531 bekende
»hoeve tot Vroonhoven” in het dorp Zon hare hakermat vond. Jan v. Vr. was in
1G12 schepen der dingbank van Zon en Breugel (Qdschr. 1 160). Dit Vroonhoven
niet te verwarren met het Limburgsche
Vroenhoven (arr. Maastricht), waarmede
het bldkbaar etymol.-identisoh
is. (Vgl. Nav. XXXVIII, 320 vg., waar bl. 325 bij
te voegen: Vroon, gesl. te Doorn).
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Toevoegsels enz. op Repertorium 1. -LXXXIII.
Belegering van Amsterdam 1650.
Geschiedkundige beschrijving van den mislukten aanslag op dmsterdam door Wil.!e,~ IT, P&zs van Oranje in 1650. Een8 bekroonde
Prijsvraag d o o r d e Taal- en Letterkundige Maatschappg D Tot Nut
der Jeugd”, o p g e n o m e n i n L e t t e r - en Geschiedkundig Allerlei enz.
verzameld door C. van der V;jver (Se Jaargang Amst. 1835 blz. 37- 84.
Blz. 83-84 over de gedenkpenningen bi v. L. 11 344-354.
1144. v. L. 11 344 (1). ~0 wonderlyck kleinood”. Bi Völcker n”
654 Z. 30.5 W. geteekend I-H f 5.75.
1145. v. L. 11 344 (2) Gegrav. iets grooter bg Teding van Berkhout. Mm.., 68 Z. 72 W. Kon. P. Aanw. 1 8 8 5 bl. 15 met het opschrift. (Zie ook n* 1161 Völcker no 668 Z. 36 W. f 9.50).
V a n llectors v a a n h e t eewte R o t
1s uytghedeelt dit silver Lot.
1652 in May.
Bij Völcker no 655 Z. 50 W. f 9.50.
n” 1146 344 (3) Völcker n* 656 K. / 1.25
1147. 345 (1). In Kon. P. Kab. in goud. Völcker no 657 Z. GO
w. f 20.-.
1148. 345 (2). Bij de Groot-Kooiman no 438 Z. 56 W. Teding v.
Berkhout n0 1 8 3 LVrn. 6 8 . I e t s grooter Z . 7 2 W. O p d e K z . m e t
drukletters Het Exemplaar door Dorothea Kols vereert was bij Völcksr
n" 664 Z. 41.5 W. f 41.
1150. 345 (2). met Augustijn Batck C’appteyn 1650 bij Völcker n0
6 6 3 Z. 63.5 w. f 15.---, ald. no 665 Z. 75.5 W. f 40.-. Vz. Amsterdam. Kz. Gezicht op den Amstel bij Welna.
1151 als VöZcker n0 662 Z. 47 W. f ll.-.
1151 (1). Völcker no 661 Z. 68 W. f ll.-. Vz. als v. L. 11345 (1)
en (2) Gezicht op Amsterdam. Kz. De liefde een boom entend ; in
den hemel, de naam Jahve en twee handen een brandend hart
vasthoudend. Onderaan een haan, hen en bekkeneel.
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Völcker

n0 669 Z. 40.5 W. f23.- en n0 670 Z. 50
W. f33.- bis f 25.--. Te lezen
Magtige banDt ontlasten boLLant (MDLLL = 1650).
Het gezicht op Amsterdam is van den Amstel met de gewapende
schuiten bedekt. Arti 1880 no 166G).
1156 (1). Be Völcker n 0 677. Vz. Borstb. Willem 11. v. L. II34G.
Vz, maar Kz. v. L. 11 345 (2) Z. 58 W. f 17.-.
1157. Satyrieke penning. Bij Völcker n0 673. Vierkant. Z. 48 W.
f 57.-. Vz. De prins als Sextus Tarquinius voorgesteld : met zëne
voeten het wapen van Holland en de hoofden der zes naar Loevestein vervoerden (de Witt van Dordrecht) de Wael en Ruyl (van
Haarlem) hyst uan Voorhout (van Delft) Keyser (van Hoorn) en
StelZingloerf (van Medemblik) vertredend. Daarboven de woorden
BStouttichheyt, Schijn van Godsdienst, Staetsucht. Kz. Het, wapenschild
van Amsterdam, getooid met den vrgheidshoed enz. Gegraveerd door
Salomon Saury) zegt J. Schulman t. a. p. Ook Cat. Ram (Am&.
penn.) 2 Sept. 1889 n” 23 als spotpenning ter wederzëde
30 Juli
Ao 1650 Z. 47 W.
1161. K. P. Kab. 1885 bl. 15. Völcker n” G68 Z. 36 W. f 9.50,
de Vries no 663 ‘L. 29 W. f 25.-. Hektors Iste Rot = Bom Sept.
1889 n0 25 Z, 30 W. Hektor (Pietersen) Z. 31 W. f 13.-.
Bij de Groot-Kooiman nc 439 %. 30 W.
Van het tweede rot = 348 (2). Bi Völcker n() G66 en 667 in een
draadder en met ring Z. 41 W. f 13.-. Ald. no 440 Z. 29 W.

f

Van het derde rot.
1162. Cat. Bom = n0 24 Z. 31 W. Hektor (Pietersen) te paard.
1163. %Iet Johanna uan .der Woude bë Völcker no 671 Z. 47 W,
14.-. Bi Smidt v. Gelder n0 2148 Z. 46.5 W. (op den ledigen

breeden wimpel).
1164. V. L. II 349 (1). B1J de Groot-Kooiman n0 441. &let oog en
ring zonder buitenrand Z. 48 W.
1165. Het jaartal 1654 is gegraveerd. Teding v. Berkhout IIO 186 K.
1166. Bi Völcker n0 G58 Z. 62.5 W. f 53.- (Vz. v. L. 11 345 (1).
Kz. De zes tegenstanders van den prins naar Loevestein vervoerd,
kleiner van teekening dan bi v. L. 11 345 (1 ) Kz. en het vers aldu,s :
XU rust dien Prins diet vrye Xederlant
Te lief hadt voor si& self. Syn vaders Rechterhant
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Ueeft het doort swaert behoet voor Rampen en bederae
Dees heeft het l,ant behoet VOOY Ilavnpcn dooi sìjn sterven
Vergelijk Cat. Arti 1880 n” lGG8 ( G . A . Heineken) aldaar nog
boven den naam Loevestep in een cartouche Go& heeft ons bewaert
en onderaan een doodshoofd waarboven Afgetrocken den 4 Augustg 1650.
(Ook in Kola. P . K. Aanw. 1864. blz. 12) Bom Sept. 1889 n0 29

Z. 61 W.
1166 (1). Afgebeeld bij Pölclce?* n” 659 Z. 91.5 W. f 89.-. (Op de
plaat staat 658). V z . De zes tegenstanders van den prins naar Loevestein vervoerd doch andere teekening dan 345 (2) b. v. de koetsen
links-gewend. Daar boven God Heeft ons bewaard - 30 Julg Belegerd 4 Augustij

verlaten.

Onderaan een vogel met een tak in den bek op een bekkeneel
zittend. Omschrift :
Hier rust den vromen Helt die t Vrye Nederlant
Zoo lief had als zich zelf. Zin Vaders rechterhant
Behoedt het door het Swaert van allerlei Bederven
Maer dese het bevryt van Rampeu door z$ sterven.
Keerzijde.
De twee sterkten op den Amstel gebouwd.
1171. v. L. 11 3 5 2 . B1-J V ö l c k e r no 6 7 8 8. 5 3 . 5 W. f 28.- eu,
ddaar

1171 (1). v. L. 11 352 en 387 gecombineerd K. Willem III als
kind, Völcker no 679 Z. 51 W. f 49.- alsmede
1171 (2). = n0 681 Z. 55.5 W. f 70.-, Vz, Rb. W i l l e m II. K z .
M. Hz, Tromp gegraveerd.
1173. v. L. 11 353. Het hollend paard. Deze spotpenning werd in
goud en zilver straffeloos verkocht en verspreid. De stempel der Vz.
i s i n ‘s Rijks m u n t . Cat. no 3 m e t h e t m e r k S(ebastiaan)
D(adler)
D e Vries (1884) n0 668 Z. 101 W. f 12.--, V ö l c k e r n” 680 slechts
z. 90.5 w. f lO.-.
Het Iiollend paard. Bijschrift van J. vala Vondel op den Gedenckpenningh vafa den Overval ega Afval,.
Overval.

C&nine ah UNO disce omnes ( U i t e e n m i s d a a d l e e r t m e n a l l e n
t
kennen).
De Hoimaent schreef haer derde kruis,
In t Gulden Jaer toen m e t gedruis
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Het Oorloghspaert quam aenghestoten
Doort Goy, spoor bister in der nacht,
En, van de Morghen sen bsiacht
De poort des Amstels vond gesloten.
Wie Eenigheit en Godtsdienst mint
Zie dat geen deckleet hem verblindt
D o o r schoonen
schjjn e n veinzergen:
De drift van heerschzucbt valt te loos
Het vege zeghel was te broos
t Bedrogh bezet ons van ter zjjen.
Wie noit verraet vernam
Ga leeren t Amsterdam.
Afval.
excidit
az&s
(HU
viel
door zine groote stoutmoedigheid).
Magnis
In Slagtmaent van het Gulden Jaer
Wert d’ ondergaende zon gewaer
Hoe t zeste daghlicht sloot de daghen
Des tweeden Willems, die ons Lant
.
Daer Vrede en Vriheit was geplant
Met Oorloghslasten zocht te plaeghen.
Dus stort Oranje als Paeton
Die ‘s vaders spoor niet volghen kon
En met geen reden was te houden.
Hoe schrikte t aerdr&k van dien tocht
Hoe trof de blixem uit de lacht
Die al dat stout bestand bestouden 1
Als t spel verkeeren zal
Komt hoogmoed voor den val.
J. v. VONDEL. Bijschriften.
(In zwart houten doos bi Bom (Sept. 1889 n” 31)
Hoogst zeldzaam.
1174 (1). 1650. Cat. de Vries (1884) n06G9 Z. 51 W. f38.-. Spotpenning op ‘René Descartes, wisgeer, op zin overlijden. (Hjj oefende
te Amsterdam de geneeskunde uit). Vz. als v. L. 11 355. Xz. In
vier kransen Anagramna. Cartesius (Letterkeering van den naam
Carte$us) Icarus est. (HU is Icnrus, die uit den hemel viel doordien
z$e met was vastgemaakte vleugelen smolten) inuent(or) uitvinder
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wgsbe(van het vliegen, der hoog omhoog stijgende Descartiaansche
geerte). Op het veld
Nominis in fato guid sit Cartesius, alter Icarus est et sol casus
utriq(cte)
@it. (En in naam e?x in levensloop was Cartesius een andere
Icarus en de zon was voor beiden dezelfde) : Ook zinspelend op
Le roi soleil die Cartesius verbande.
1175 (1). 1650. Ontzet van Guise. Med. de Louis Ze grand. Ed.
1723, fol. 37 n” 45. Revue Belge (1887) p. 24 no 45 (groot 18 lignes
of 41 Mm.) verschillend van v. L, 11 358 van welken penning VOL
gens den Cat. Paris 1833 de Kz. is gemerkt T(homas)
B(ernard), doch
deze is gemerkt D(v) V(iuier) op de K z .
V z . De stad Guise biedt een belegerings- of muurkroon aan Mars
aan, staande te midden van een hoop oorlogstuig en levensvoorraad.
I n d e afsnede Guisia Ziberata 1 Julii iM.DC. L ( D . Y.).
1179. B1J Teding v. B e r k h o u t , na 190 Z. 56 W. Zeer fraai.
1183 (1). Kon. P. Kab. Aa?aw. 1883. V. bl. 125. Tinnen penning
op den graaf d’Avaux Fransch gezant in ‘s-Hage in 1650 overleden.
1185. Het omschrift te lezen Annos enz. Volgens de Vries (1884)
ne 683 Z. 74 W. f 25.-, wapenschilden van Jan Florisse v. d e r
Ngpoort raad van Utrecht en F. J. v. d e r N y p o o r t . Uitvoerig beschreven door f\!~. J e r . d e V r i e s . (Cat. 1884 na G83). DOnderaan gekoppeld de wapenschilden van Mr. Otto Copes (P) in 1637 schepen van
‘s-Hertogenbosch (+ 1673) e n het vrouwl$e s c h i l d d e r Ngpoorts.
(Vermeld in Verslag der gemeenteverzumelingen te Utrecht 1884 bl.
23 als zilveren penning op de gouden bruiloft van J . F . v . d e r
Nypoort burgemeester van Utrecht 1651 (Uniek ?)
1188. Invoegen De Voogt, Muntwezen in Gelderland n” 263 D., de
Vries. Cat. (1884) co 684 Z. 28 W. f5.50.
1191. Lodewijk de Geer, stichter van het Huis met de lloofden
te Amsterdam bg de Vries (1884) no 685 door E M. Muntm. 31 Z. 12

f

2.50.

1197. Hier invullen 1652.
1197 (1). 1652. Zoogenaamde driedubbele E’riesche Kbggerdaalder,
doch deze veel dunner dan die van 1661 bij J7erkade pl. 225 (1) en
van 1688 pl. 215 (4) v. Cleeff, Munten n” 1615 f IS.---, bl. 38 en
zilver verguld, met cursieve let,ters rondom of tusschen de wapens
ST. 06. WG. SW. als Verkade pl. 125 (2). Verkocht bi Verkade n”
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1667 XW. 32, 45, 5 f 2í’.--. ,Se distingue de la pièce de l’an 1601
Bparticulièrement par la forme plus élégante du cartouche environBnant l’écusson d e l a province oti s o n t a p p o r t é s i c i d e u x f i g u r e s
stomme des cornes d’abondance”. (In Museum Fr. Genootschap).
1203 (1). 1653. Penningplaat met het borstbeeld van den dichter
Jacob Cats. Gebosseleerd door K. L(anting) 8. 165 W. Bi Völcker n”
686 fa.-.
Z i e o v e r n” 1204-1206 e n v . L . 11 3 7 3 O u d - H o l l a n d VI 3 ,
bl. 232.
Waarsch$Qk
alleen eene verheerlëking van het burgemeesterlik
bewind, zonder meer.
1204. v, L. 11 373 Clat. de Vries (1884) n” 690 Z. 92 W. f 52.- :
vraagt nog Puan Abeele (?) Aldaar het tafelkleed en de mantel van
Heemskerk gebloemd. 1313 Völcker nu 687 Z. 94, 5 W. f 40.-. BSans
doute par le célèbre P. van Abeelen et probablement Z’original”.
Omdat het omschrift der Kz. luidt Dit zijn de vaderen en burgemeesters, daar dit vrije volk op rust in vree en krajglrsgevaar als Repertorium n0 1205,
1206. Vier friesche namen. Welke? Gat. de Vries (1884) n” 6 9 2
Z . 1 1 0 f18.-. Lenart Eeuwen Feuwe Feuwen, Habbe E’euwen en
Obbe Riemes (Feuwe en Habbe zullen wel moeten zijn Leuwe en
Hobbe).
1206 (1). v. L. 11, 374. Geld van the Common Wealtla of England
b$ Völcker n0 690 nog te vermeerderen met het stuk van 20 Shillings
Goud 9 W. f 31.
1208. v. L. 11 376 (2). Be B o m 1 8 8 4 (18 Maart) W. 81 Tin.
Kz. gegraveerd. De nieuwe slag is grooter. Be de Vries (1884) uo
694. 2. 167 W. Zeer fraai f 30.-. Cat. Besier n” 4. In Z. f 31.-.
1 n” 2 bl. 3-4.
Brons f 7.-, vroeger verkrijgbaar v. Heeckeren
1209. v. L. 11 376 (3). Grooter bg de Vries (1884) n” 696 Mm.
75 z. 71 w, f27.- ook bU de Groot-Kooiman nu 454 Z. 78 W.
1213. Bij Völcker n” 696. Gr. 66 millim. Z. 52 W. f 35.-. Omschrift. In lauwerkrans aldus te lezen :
Tromp driemaal in dit Jaar verlaten is in noot.
Syn ronde goedigheit was oorzaak van sën doot.
den 10 Augusti.1653. Bi de Vries n” 697 Z. 46 W. f 37.-.
1214. Borstbeeld en face, Völcker n0 698 Z. 45 5 W. f 40.-.
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1215 (1). V ö l c k e r . Penningplaat, door F. L(anting) nn 703 ‘I;. 40
w . f 7 5 . - . Tromp reprdsenté à mi-jambes.
1 2 1 7 . Bij VuZcker n0 701 Z. 54 W. f 52,--. Gegraveerd. Gelauwerd
eer met de andere borstbeelden verschillende buste.
1217 (1). Bij Völcker nn 702. Vz. als Rep, n” 1214 en Völcker n0
698 f 40.-. ZCZ. als 1213 Tin f 6.-.
1 2 1 7 ( 2 ) . I n Cat. d e Groot-Ziooiman
n” 4 5 6 ( 1 6 5 3 ) 2. 33 W.
Welvaart der stad Hamburg bij het uitbreken van den oorlog tusschen Engeland en de Nederlanden, Bizot blz. 193, fig. 76). Vz. Hamburg
aan de Elve door den vrede met bloemen bestrooid. P a x M a r e ,
P a x Terram, Pax Urbes, Pax beat agros. (IIe vrede zegent de zee,
aarde, steden en velden).
1 2 1 8 Uenry WïUiam Henfrey stierf 31 July 1881, oud 29 jaren,
schreef ook A Guide to English Coins. Zie Annuaire de lu Société
F r a n ç a i s e d e Numismatique 1882 11 Avril- Juin.
1219. (1653). BsJ P i n k e r t o n p. 22 n” 1 0 , L o c h n e r 1 S. 281. Is
van 1658 zie Weker n” 7 2 8 Z. 7 0 W. f 90.-. D e V r i e s n” 730
(1658) Z. 66 W. f 2 5 - 2 5 1).
1219 (1). Vöölcker n” 705. Satyrieke Medaille op Cromwell en Fa.irfax. Vz. en K z . beiden met twee hoofden. Dat van Cromwell omkeerend ziet men een duivelskop, en dat van Fairfax, een zotskap. Hollandsche omschriften. Z. 19.5 W. f 50.-. (Rare et inédite). Dit is onjuist ;
de penning is afgebeeld in R e v u e d e l a N u m . Belge 1846 p. 407.
Zie ald. p. 407-410 en Repert. Aant. IV 164 (t) bl, 49. Cromwel.
Den een mens is den a(nderen) sien duvel. Fairfax. D’een sot is d(en)
a(nderen) s(ien) Gek.
1220. Marcus Zuerius B o x h o r n . Bi d e V r i e s ( 1 8 8 4 ) n” 698 Z.
38 W. f 16.25. Aan dien dubbelen van. of naavn kwam hij aldus (Xxvojsscker 1882 bl. 406). J a c o b u s Zuérius (pred. te Bergen-op-Zoom,

van 1605 tot aan zijn overl. op 2 Juli 1617) was gehuwd met Anna .
Boxhorn. M. Z. B. werd geboren aldaar en met z;jn tweeling-broeder
Hendrik, gedoopt 25 Sept. 1612. Zij voegden bg .%&ius den naam
van Boxhorn op begeerte van hunnen moederlgken grootvader Hendrik
B o x h o r n , die hunne opvoeding voltooide als hebbende geen manne1rJk oir. v. L. 11 381 (2).
‘) Omeohrift

verbeterd v(an) ERgel , , .

JAas dnjdo Vischer Conih scenn v(c[?z).
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1224, BG de Vries (1884) n” 700 Z. 16 W. f 5.25. Maurits van
Brazilië. Een fraaie afbeelding ziner graftombe is te vinden in Claus
Bruin, Kleefsche en Zuidhollandsche Aykadia, 2de druk. Amst. 1730,
12mo, tegenover bl. 34.
1225 (1). Be Z’eding v. Berkhout (1885) n” 3 9 9 K. Met de wapens op de zeilen. Kz. Ander omschrift in 1678 alzoo toepassetik
gemaakt op den vrede van Ngmegen.
1231. Cet. de Vries (1884) n” 701 ‘Zvg. 60 W. fl6.-. Op de
Kz. in de afsuede Jeuriaen Pool fecit. Amsteld(ami).
AO 1655. (Zeldzaam), ,Bom Sept. 1889 n” 33, Z. 57. Zeldzaam.
1231 (1). 1654. Gat. de Vries (1884) n” 708. Mm. 43 Z. 32 W.
f 5.-. Ducaton van Filips IV voor Brabant. In het veld op de vz.
gegraveerd Gedenckteeken van de vrede tusschen de Republycken
van
Engelandt en de Nederlanden 5 Aprilis Ao 1654.
4238. Rückman in Kon. P. Kab. Aanw. 1883 I/érsZ. V blz. 125.
124.2 (1). 1654. 25 Aug. Ontzet van Arras. Vz. J. Mauger f. Kz.
zonder ‘naam, doch in de Méd. de Louis le grand (Ed. 1125 fol. 39
n” 57). Kz. Hetzelfde omschrift doch de Overwinning houdt in de
eene hand eene muurkroon (couronne vallaire) en in de andere eene
b e l e g e r i n g s k r o o n ( c o u r o n n e oOsidionale).
I n d e afsnede Atrebatum
Ziberatum XXV augusti M.DC.LIV J(r?an) ( l e ) B(Eanc) R e v u e (L887)
p. 24-25 n” 57 Gr. 18 lignes of 41 Mm.)
1244. Cat, I?looft v. Iddekinge n O 346 Z. 81, W. Mm. 59. Kon. P.
Kab. Aanw. 1883 V bl. 158. Verbeterde omschriften. Voorzijde.
Wilhelmus Fredericus Princeps Nassovius etc. Gubernator Generalis
Keerzijde. Frisiae Groningae etc.
Ordinariqennin ck < -> Fidèlti Jusqoles ù la Mort + Ilenderick
Berlinckhoff, Hopman des Borgerlichen Regements Der Stad Groningen
Den 18 Jann. 1655.
1248. (16)55. Geboorte van Karel Aemilius eerstgeboren zoon van
Frederik Willem keurvorst van Brandenburg en Louise Prinses van
Oranje, dochter van Prins Frederik Hendrik. Numoph. Ampach 111
10722 Mm. 63, de Vries n” 718 Z. 13 W. f 21.- Amsterdam was
peter over den jonggeborene. Zie de Vries en de Jonge Dl. 11 blz. 69.
1249. De regel Doch ick weet enz. te verplaatsen, zoodxt die sluit
aan Bnamaels enz, en voor Christian te lezen Christina.
1252. De eerste steen van het N. Stadhuis van Amsterdam werd
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in 1649 gelegd. Zie Het tweede eeuwgetijde daarvan herdacht. Amst.
1849 (Brochure). Zie ook G. Brandt (t 12 Dec. lG78). Poezy Am&.
1688 blz. 407.
1253. v. L. 11 399 (1). Ook bi Teding v. Berklzout n” 204 ze 94
W., de Vries (1884) n” 711 Z. 95 W. f lO.-, Völcker n” 715 z. 99
W. f 12.50 Bom Sept. 1889 n” 34 Z. 57 W. met kantschrift en na
35 zonder kantschrift Z. 5 W. f tO.-.
v. L. 11 399 (1). Kt de bibliografie van Vondel’s werken door J.
H. W. Unger.
549. Inwydinge 1 Van ‘t 1stadthuis 1t’ Amsterdam. 1 Toegeigent
sic) ( Den E. E. Heeren Burgemeesteren en 1 Regeerderen der zelve
Stede, 1Vignet : .putje met BElck syn Beurt”. l t’ Amsterdam, by Thomas Fontein, 1 Voor de Weduwe van Abraham de Wees, op den
Middel- 1 dam, in het Nieuwe Testament. A”, CI3 l3 CV. (ILV) en
(40) blz. folio.
Vóór deze uitgave vindt men een titelpre.At,
misschien door S.
Savry gegraveerd, voorstellend het beeld der bouwkunst op een
voetstuk gezeten. !?&j houdt een model van ‘t Stadhuis iu de rechterhand, terwil zij omgeven is door Mercurius, de faam, den overvloed, enz. Rechts van het voetstuk het beeld van den Amstel, links
het Y. Op het voetstuk leest men : ~1. v. Vondels 1Inwydinge 1 van
‘t 1 stadthuis 1 t’Amsterdam. j Tectum Augustum 1 ingens. 1 By de
Weduwe van 1 Abraham de Wees. 1 MDCLV”.
B.V. en IJ.
550. 1. Matige Regeering - Maghtige Neering. In plano.
In de oorspronkelike doos, bestemd om den penning te bewaren
71 Mm. in middel@) vindt men soms een papiertje geplakt, waarop
in Gothische letter Vondel’s vers afgedrukt is. Het een heeft het
opschrift : rMatige Regeering”, het andere : BMaghtige Neering” ;
beide met het jaartal M DC LV er onder.
M.
551. 11. Op den 1 Amsterdamsehen 1 gedenkpenning. 1 Onderaan : 1
t’Amsterdam by Paulus Matthysz. In plano, (hoog 320, br. 340 Mm).
Boven de eene kolom staat : #Matige Regeering”, boven de andere :
DMaohtige Neering”. Onder de eerste MDCLV, onder het andere
M DC LlX.
B.T.
1255. v. L. 11 399 (2). l36 de Vries (1884) na ‘712. Z. 92 W.
f 10.25. Op den kant gegraveerd de namen van Schout en Schepenen.
l31J Xeding v . Berkhout na 206. vz. zonder zon en met MDCLV.
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Kz. Een ! achter USUS (en ald. na 207. Andere stempel). Zoo ook
bij de Groot-Kooiman na 466 2. 79 W. als T. v. B. na 206. J3om

Sept. 1889 nu 36 Z. 122 W. en n” 37 slechts 2. 92 W.
1257, Niet Hulst, maar Huift, als in het vers van G. Brandt
(Poesy Amst. 1688 bl. 422) getiteld Gedachtenis van den heere J.
v. Huift, gewesen schepen, raadt- en bewinthebber der 0. 1. 0. te
Amsterdam, overleden den XXX December 1677 en begraven den IV
Januari 1678. Intaminatis fulget honoribus. (Hë schittert door onbevlekte eer).
Sta lezer, en betreur op dezen steen
Den vader en bezorger van ‘t gemeen,
Den Bandt, daar zich de Vrgheit op betroude,
Het Oog in ‘t zeil daar ‘t Oosten zet op boude,
Den Schepen, die het Recht heeft onderstut,
Een hulp, tot niemsnts last, tot yders nut ;
Die toen de Staat scheen tot zjjn val te neigen
s’Lanta rampen meer beklaagde dan z@n eigen ;
Een Christen, die met ongekrenkt gemoed r).
. . . . . . . , ., .., . . . .
Die t ongelik leedt zonder tegen morren.
Dit lof der deugt zal nimmer meer verdorren :
Het loon van d’aarde aan Hulft. omlaag ontzeit
Verwacht hij van de hooghste Majesteit.
1258 (1). v. L. 11 399 (3) de Vries (1884) na 713 Z. 74 W. f15.-,
Völcker n” 717 z. 66 w. f17.-.
VRAGEN.

Giaonium, Kerkem. In meiner Nähe, bei dem Stadtchen Weilheim
uud jener Limburg, auf welcher die ältesten Zähringer sassen, findet
sich die einzige Calixtus-Kirche in Württemberg. Ich kenne auch
in ganz Süddeutschland keine Calixtus-Kirche. Ebenso ist hier in der
Nähe eine Flur adie Giessnau”, welche in der Nähe eines gleichnamigen Baches liegt. Nun ist mir aufgefallen, dass der h. Calixt durch
Eberhard von Priaul nach Cisonium (Cisoing bei Lille in Flandern) “ )
l) Hoe luidt de hier ontbrekende regel?
*) Cissoin. Französischer Fleoken, dep. du Nord, arr. Hgssel.

RED.
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gebracht wurae.

Und dieser E b e r h a r d v . F r i a u l war i n d e r N ä h e
der Alb begìitert. Sollte er auch etwa diese Kirche hier mit einem
Stuck Land an das Kloster Cisonium geschenkt haben, so dass der
Bach etwa den Namen bekam BKisonia aha” ? Für diese Frage wäre
es mir von W ert, eu wissen, ob es gedruckte Urkunden des Klosters
Cisonium oder Güterverzeichnisse aus dem IXten Jahrhundert .giebt.
Eine zweite Frage ist der Ursprung des Namens Kirchheim, von
dem ich hoffe, dass er meine Annahme einer Missionirung Südwestdeutschlands,
besonders Alamanniens durch fränkische Missionare ccor
Columba und Gallus stiitzen hilft, wie ich des Näheren in der Abhandlung Bdie Anfange des Christentums in Württemberg” (Stuttgart, Greizer und Pfeiffer 1887) dargelegt habe. Nun hat mich Herr
Prof. Dr. Schäfer in Tübingen darauf aufmerksam gemacht dass es
in Brabant ein Kerkem giebt, das auch Kirchheim heisst r). Nun wäre
ich sehr dankbar, wenn irgend ein Sachkundiger mir Auskuuft über
folgende Fragen geben könnte : Sind römiche Altertümer in oder bei
Kerkem nachweisbar 2 Welche? Hat der Name Kerkem, Kirchheim
etwa einen älteren Ortsnamen verdrängt, wie iru Elsass das bekannte
Tronje des Nibelungenliedes oder Werflo in Hessen ? 1st der Ort
fränkisches Krongut oder Reichsgut gewesen 3 1st im Pfarrbezirk eine
Dingstätte nachweisbar ? Hatte Kirchheim, Kerkem mehrere Filialien,
die jetzt losgetrennt sind, oder hat es noch solche ? Welchem Heiligen ist die Pfarrkirche geweiht gewesen (B, Maria? S. Martin 2
Peter und Paul 2) 3 Befîndet sich ausser der Pfarrkirche noch eine
alte kapelle, (etwa Liebfrauenkapelle) im Ort, oder etwa auf dem
alten Gottesacker 3 Diese Fragen könnten zu mancher weiteren Forschung Anregung geben.
Nabern (bei Kirchheim e), Württemberg). GUSTAV BOSSERT, Pfarrer.
1) In Nord-Brabant liegt untor Werkendam De Kerkendamsche Waard, inSiidBrabant (arr. Leuven) und in Limburg (arr. Hasselt) liegen Dörflein, genant Kerkom
oder Kerkem. In der unmittelbaren Nähe von Smithuizen (Kr. Kleef, Rgbz. Düsseldorf)
lag im Jahre 1233 ager qui dicitur Kirakker; auf der KehrseiteIdes Charters steht
Keroaoker geschrieben [Mr. L. A. J. W. bn Sleet, Oorkondenboek van Gelre en
Zutfen (‘s Gravenhage, Nghoff 1874, n0 5601. Kerk, kirk, kira als Hauptsylbe in
einem Ortsnamen, kann auoh Kreis im Sinne von Bezirk und dergl. bedeuten;
sehe De Navorscher XXXVI, 241, wo angeführt ist Kirohheim (im Elsasz), R” 886
Kirihheim (Annales Fuldenses), mit Hinweisung nach gyrus (y$os),
RED.
“) oder Kirohem (J. v. Wijk Rzn., hardr. Wrdbk. in vooe).
RED.
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Net plus onltre, non plus ultra. Vgl. Nav. XXXV, 57, 8. Ts ‘t waar,
dat het eerste meer bepaald iets verbiedt, b. v. niet verder, niet
over de grens, op straffe van, enz.; het tweede een natuurlgken, en
overdrachtlUk e e n zedelgken hinderpaal zal aanduiden 2 De Engelsche (of Deensche 2) ontdekkers in de Hudsons- baai gaven aan eene
landspits den naam van Nee-plus-ultra, op sommige kaarten Necultre. Was Kaap Non (Afrika) voor Hendrik den Zeevaarder ook Non
plus ultra ?
Cd. P. ROOS.

tiESCIIIEDENIS

DER LETTERKUNDE.

0. Z. v. Haren. In Zuidema’s proefschrift r) komt deze stelling voor:
BTen onrechte neemt Busken Huët (Litt. Fant. NR. 11) de bekende
beschuldiging tegen Onno Zwier v. H. als afdoende bewezen aan”;
terwijl prof. Jorissen zich volgenderwi$ uitlaat s) : *Wie zich de weinig aangename lectuur heeft getroost der verschillende deductiën
enz. van 0. Z. v. Haren, zine vrouw, v. der Dussen, v. Hogendorp,
v. Sandick enz., kan, geloof ik, niet anders dan volkomen instemmen
met het hoogst ongunstig oordeel door Dr. J. v. Vloten over Onno’s
vijanden in ade Levensbode” V, 2de stuk, bl. 161 uitgesproken. Er
wordt nergens door de aanklagers geleverd wat men noemen kan
een schijn van bewës. Eene beschuldiging, zoo enorm zwaar als deze,
wordt door niets ter wereld gestaafd, en berust uitsluitend op het
getuigenis van een kind, dat men verklaringen liet afleggen en onderteekende, wier gewicht zij zelve niet begreep”.
Alzoo prof. Jorissen. Desniettegenstaande neemt Jonckbloet in zene
Gesch. der Nederl. letterk. in navolging van Huët de beschuldiging
doodeenvoudig als waar aan, zonder -- en dat was toch in eene
zaak als deze een eerste vereischte - de geheele geschiedenis aan
een gewetensnauw onderzoek te hebben onderworpen, waartoe de
l) n~%lhelmus Frederici, I>ersona van Sint-Maarten te Groningen (1489 --15%)
en de Gronioger Staatkunde van zijn t$d”, Groningen 1888.
3 Aan het Vaderland, Haarlem 1872, bl. 70, 1.
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archieven van Leeuwarden ruimschoots in de gelegenheid stellen.
Op het Frieach Genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde
rust de plicht, om hier het zoo hoog noodige licht te ontsteken en,
kan ‘t zin, een lid uit één der edelste geslachten van Friesland in
zijne eer te herstellen.
Zutfen.
J. GIYBERG.

Joh. Philip Schabalie

I

(XXVII, 376). Deze schrjjver was ook verzenmaker, en wel van de gemoedlgk vrome soort, ietwat mystiek, doch
op verre na zoo walgelijk niet, als de latere Schim, Abrahamsen,
Boddaert, enz. met hun onzin waren. Vermoedlik behoorde hij tot
de Doopsgezinden, en wel de Vlaamsche. Dezer dagen ontmoette ik
toevallig Alphonse Schaballie, te Zuidschote *). Hij is gehuwd met
Marie v. Eecke. Ook een v. Eecke komt, evenals Schabalie voor onder de zangers in Claas Stapelsz. BLusthof der zielen”.
0. P. ROOS.

Monsienr de la Palisse (Xx11, 600). Op deze vraag werd NW.
XXIII, 137 een antwoord ingezonden bestaande uit 7 coupletten,
vermoedelUk uit het geheugen opgeteekend, aangezien sommige daarvan zeer onjuist waren. Later (ibid. bl. 339) zond dezelfde medewerker een veel verbeterd antwoord in, bestaande uit 39 coupletten,
aan het einde waarvan deze zegt : >En hiermede galooven wiJ, dat
de historie van de la Palisse genoegzaam is toegelicht”. Om echter
geheel volledig te zin, ontbreken aan de aldaar opgegevene nog 12
coupletten, en vermits het den vrager en misschien ook andere lezers
van dit maandwerk aangenaam zal zin het uit 51 coupletten bestaande lied in zijn geheel te kennen, wil ik de nog ontbrekende
hieronder laten volgen, na die te hebben laten voorafgaan door eenige
bijzonderheden betreffende het lied zelf en hem die daarin wordt
bezongen.
Jacques 11 de Chabannes, seigneur de La Palisse, geboren in de
laatste helft der 15de eeuw en een der dapperste krUgsbevelhebbera
1) Zuudsoote, zuidkust 1 of zuidheuvel, coteau? [Soote = afgeschoten plaats, septum, locua conolusus (Kiliaan) ; vgl. ook Hoeofft, Taalk. Bgdr., Breda 1816
hl. 109.
R E D .]
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onder Karel VIII, Lodewijk XIT en Frans 1, stond zóó hoog in de
gunst van het volk en werd zóózeer door zijne soldaten bemind, dat
beiden, als om strijd, zëne heldendaden in lof- en krigsliederen verkondigden. Nadat hë in den slag bfi Pavia (1525) w a s gesneuveld,
maakten zine krigsmakkers een lied op zinen dood, waarvan slechts
een enkel couplet, het eerste, tot on8 is gekomen, luidend :
Moneieur d%a Palisse est mort,
Mort devant Pavie;
Un qnart d’heure avant aa mort
11 dtait enoore en vie.

Door deze woorden wilden zij te kennen geven, dat hun bevelhebber tot op zijn laatste oogenblik heldhaftig had gestreden, terwijl
de beide laatste regels waarsch&+k door de daarop volgende nader
werden toegelicht. De naïveteit dier beide regels was echter oorzaak,
dat latere geslachten er uit opmaakten, dat het oorspronkelgke lied,
toen reeds verloren, een kluohtlied was geweest, en meerdere personen voegden nu coupletten van hun maaksel aan het eenig overgeblevene couplet toe, waardoor verschillende lezingen ontstonden. Op
deze wlJze bleef het lied in afschriften en in den mond des volks
voortleven, totdat Bern. de La Monnoie een soortgelik gedicht op
den held maakte, bestaande uit eeu twaalftal coupletten, naar het
schint vervaardigd met het doel hem die er in wordt bezongen, of
wel zëne oorspronkelëke lofdichters bespottelgk te maken. Het is te
vinden in de uitgave van 1770 der Oeuvres complètes van Bern. de
La Monnoie. Ook dit lied trof het lot van het oudere en van dat
in lateren tid vervaardigd op den dood van den hertog van Marlborough. Ook aan het aldus verjongde werdeq door meerdere dichters coupletten toegevoegd, en zoo ontstonden ook nu weder verschillende
afschriften, bestaande uit te zamen gevoegde oudere en
,.
nieuwere brokstukken, soms in andere volgorde geplant&,, en soms
met verandering van eenige woorden. Intusschen heeft dit dwaze
lied, misschien nog meer dan zine heldendaden, den Seigneur de La
Palisse onaterfelgk gemaakt ; want na meer dan drie eeuwen hoort
men nog dage&ks hem die iets wil bewgzen wat geen bewijs noodig
heeft toevoegen : c’est la vérité de Monsieur De La Palisse.
Ziet hier de coupletten, die nog ontbreken aan de Nav. XXIII, 339
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medegedeelde, en die plaats moeten vinden tusschan het 3% en 36e
couplet aldaar. Het lied moet gezongen worden op de melodie van
een noël, te vinden onder no 692, in de verzameling getiteld : La
clef du caveau, door P. C. (Pierre Capelle).
11 jouait suivant sa pente,
Et comptait quatre-vingt-dix
Lorsqu’il faisait un nonanto.

On raconte que jamais
11 ne pouvait je rosoudre
A charger ~8s pistolets
Quand il n’avait pas de poudre,

11 savait les autres jeux
Qu’on joue & l’hcadémie,
Et n’Qtait pas malheureux
Quand il gagna la partje.

On ne le vit jamais las
Ni sujet a la paresse;
Tandis qu’il ne dormait pas,
On tient qu’il veillait sans oeese.

On s’ctonne avec raison
D’une chose ti&-oommune,
C’est quïl vendit sa maison:
11 fallait qu’il en e6t une.

C’était un homme de coeur,
lnsatiable de gloire ;
Lorsqu’il était le vainqueur,
11 remportait la siotoire.

11 ohoieissait prudemment
De deux choses la meilleure,
Et répétait fréquemment
Ce qu’il disait a toute heure.

Les places quïl attaquait
R peine osaient se défendre,
Et jamais il ne manquait
Celles qu’on lui voyait prendre.

11 fut, g la v&ité,
Un danseur assez vulgaire,
Mais il n’eut pas mal chanté
S’il avait voulu 88 taire.

Un devin, pour deux testons,
Lui dit, d’une voix hardie,
Qu’il mourrait de la des monts
Si1 mourait en Lombardie.

11 eut la goutte, 8. Paris;
Longtemps clou15 sur sa couohe,
En y jettant des hauts oris,
11 ouvrait bien fort la bouohe.

11 y mourut, le héros;
Personne aujourd’ hui n’en doute.
Sitôt qu’iì eût les yeux doe,
A l’instant il n’y vit goutte.

Au piquet par tous pays,

Zie, voor meerdere b$zonderheden : P. de Bourdeille, seigneur de
Brantôme, BOeuvres complètes”, BV. nok p . Uuchon, P a r i s 1 8 3 8 , I,
202 ; Franc. de Pavie, baron de Fourquevaux, Vies des plus grands
capitaines franpais, Paris 1643 ; Menagiana, Amsterdam 1716 ; A.
Thevet, BHistoire des plus illustres et savans hommes”, Paris 1671,
V, 109 (met portret); P. Larousse, Grand dictionnaire, en Michaud,
Biographie universelle, Paris, Desplaces, in voce, enz.
Gent.

TH. J. 1. ARNOLD.
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Gepromoveerde Chinezen (XXXIV, 290). De Chinees Oei
Yan Lee, die eenigen tijd geleden te Leiden in de rechten promoveerde en met eeae Leidsche dame in het huwelijk is getreden, is
Oct. ‘89 tot het Christendom overgegaan en kreeg bg den doop den
naam van Johannis. Hij noemt en schrift zich thans mr. Johannis
Yan Lee.

V R A G E N .

Frieswijk. In Ledeboer, Lgst der boekdrukkers in Nederland (niet
in den handel) komt voor Jacobus Friesnëk werkzaam in 1746 en
wonende Jonge Roelofsteeg bg de Pgpenmarkt te Amsterdam. Wie
kan mi eenige inlichtingen omtrent voornoemden persoon geven?
Bestaan er nog door hem gedrukte werken, en welke z&i die?
Tiel.
J. H. FRIESWIJK.
Spindler. Nav. XIV (a O 1864) bl. 65 geschiedt melding van een
treurspel, getiteld *Julius van Sassen”, waarin de dochter van Spindler,
op kosten van haren minnaar eene statige begrafenis met fakkellicht
erlangt. Is hier sprake van eene historische persoon? En wel van
de dochter van Kar1 Spindler, geb. 1796 te Breslau, + 1855, bekend
als romanschr~ver, maar die ook voor het tooneel heeft gewerkt ?
Acte van gnarantie

7 A u g . 1 7 8 8 . Bi w e l k e n s c h r i j v e r k a n
men omtrent deze, en de toen plaats gehad hebbende feesten, de uitvoerigste mededeelingen vinden 1
H. B.
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P. Ovemy. Op eene tot haar gerichte vraag zonden verschillende
kerkvoogdijen in Friesland, herfst 1889, aan het Friesch Genootschap
van Geschiedenis, Oudheid- en Taalkunde mededeeling van de opschriften, voorkomend op de zoogenaamde luidklokken. Daaruit bleek o. a.,
dat er omstr. 1680 te Leeuwarden een beroemd klokkengieter woonde,
Petrus Overny geheeten, die vele van de thans nog aanwezige luidklokken heeft gegoten en ook vergoten.
Robespierre (XXXVIII, 314 ; ‘1X, 5 6 7 ) . W i e n a a r z i j n p o r t r e t
zoekt l), kan het vinden in Dr. Jan ten Brink’s Slachtoffers en Helden der Fransche Revolutie, bl. 60. Het werkelijk interessante boek
was indertijd een premie van Het ,lieuws van den Dag.
A. AARSEN.

Hoofddeksel. Ah XXXIX, 212, noot, leest men: pdie zijne
hersens flink gebruikt, kan kwalijk onderwil een hoofddeksel, zelfs geen dik haar boven de hersenpan - verdragen”. Als dit
waar was, zou het er slecht hebben uitgezien met onze magistraten
in de vorige eeuw, en nog heden met de Engelsche rechters, die
zware pruiken droegen, en dragen, als zfi hunne hersens flink moeten
gebruiken. Maar wat dan te zeggen van de honderden geleerden
en kunstenaars, die op hoogen leeftgd zich nog mochten verheugen
in een rgken haartooi? Zwaar en rijk haar doet een gezond en krachtig lichaam vermoeden. Kaalhoofdigheid is in den regel een geiolg
van vroegere hersenziekte, of uitspatting in eenig opzicht (bv. door
overdreven studie). Ik zal slechts drie personen noemen, die dik haar
boven de hersenpan konden verdragen, Goethe, Bilderdijk, v. Lennep.
Alle beroemde mannen uit den tijd van Lodewgk XIV droegen ruk
hoofdhaar, of, bg gemis daarvan, zware pruiken.
8. J. C. KREMER.
*) Nuv. t. a. p l . i s geon sprake van een portret van Robespierro.

REL
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Lob (XXXIX, 410, 522). Ik herinner rn$ uit m$e jeugd nog
onze Kadzandsche lobbetjes, ook (h)alskleedjes genoemd, en vond
ze te Calais weder bg, vooral Engelsche, meisjes. Het was en is een
soort omslagdoekje met kanten kraagje om den hals; het doekje be. dekte rug en borst. In Kadzand was het Dsimesetje”
(chemisette)
voorhemdje, schiintje (schijntje, schgnhemdje) er eene variatie van.
Spreekwgzen : *Ze is in (h)eur lobbetjes, elders, in haar nopjes, d. i.
in haar schik”. De joenghen pakten ‘t meisjen ferm in (h)eur lobbetjes”, elders in de bouten, omarmde, ombelsde haar. - Staat
lubben, lubbetjes, handmouwtjes, manchetten, b5 de dames ook wel met
kant of tulle bezet, er mede in verband 2 Ik kan Franck niet naslaan.
ct. P. ROOS.
[Lob = lub; vgl. Nav. ibid. bl. 411.1

Geheimzinnige portretten ( X X X I X , 5 8 8 , 9 ) . H e t bedeksel is zoogenaamd vloeiend agaat. Een tegenhanger van de ?rangistiscbe voorstelling gaven wë in een dergelgk stuk ter eere van
Vader Hooft *), afgebeeld in het Verpolg op v. Loon 9) pl. LXV(C)
beschreven blz. 316. Op de Tentoonstelling (Stad Amsterdam 1876)
waren er twee dergelijke (Catalogus n0 4224), en ook het Kon. Penningkabinet bezit er (ni fallor). Het afteekenen er van was zeer lastig.
MR. J. DIRK&

G e h e i m z i n n i g e p o r t r e t t e n. Zie Cat. Herald. Tentoonstelling
1880, onder no 1053: Medaillon, waarvan het glas (gebombeerd)
voorstelt marmer; warm gemaakt, wordt het glas doorschtinend,
en
vertoont Willem V en z@e gemalin, waartusscben een oranje-boom,
zilver op fluweel. Ingezonden door F. M. W. Els baron Collot d’Escury te Leeuwarden (sedert overleden ; zoodat dit exemplaar thans in
‘t bezit zal zijn, òf van Mr. W. J. Wintgens te’s Hage, óf vau Bn v.
Harinxma thoe Slooten te Leeuwarden), en J. B. Rietstap te ‘s Hage.
‘s Hage.

M6. G. WJLDEMAN.

1) V g l . Nau. XXII, 237..
RED.
*) Dit berio&te ook Mr. J. 1. v. Doorninck, die een dergelijk voorwerp, maar met
eene andere voorstelling, in eigendom had. Helaas, deze onze hooggewaardeerde
medewerker + 16 Nov. ‘89 te Zwolle, betreurd door velen; zgn overlijden op
@-jarigen leeftijd is ook voor de wetenschap een gevoelig verliee.
RED.
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S t u r m w a 1 z e (XXXIX, 292). Ik bezat vroeger eenen atlas, waarin,
behalve eene vlaggen-kaart ook eene folio-kaart voorkwam, met
afbeeldingen van alle mooglgke vestingwerken, aanvals- en verdedigingsmiddelen, o. a. Spanish oder Frisch-reuter. De kaart gaf ze van
Maurits tot Marlborough en Eugenius. ‘t Is waarsch$l~jk stormpaal,
eene soort palissade, of iets dergelijks. Als afwerend versperringsmiddel gebruikten onze officieren, tot groote vreugde der arme houtrapers, knootwilgen en populieren. Men liet er alleen de zwaarste
takken aan, en scherpte de overige tot punten, de tronken werden
schuins in den grond vastgemaakt, en zóó konden enkele infanteristen de cavalerie tegenhouden, Vooral op onze diken en tragels
deden ze goede diensten ; doch ze waren niet zeer duurzaam.
0. P . R00S.
V é 1 o G i p è d e (XXXIX, 530). In het gemeente-museum te Neurenbgrg bevindt zich eene in het midden der 17ds eeuw vervaardigde
machine, welke als het prototype van onzen hedendaagschen driewieler kan worden beschouwd. Ze werd tot eigen gebruik vervaardigd door 5. Farfler (geb. 12 Nov. 1633 te Altdorff, i- ald. 24 Oct.
1689). Zie eene beschrijving en afbeelding dezer merkwaardige machine in Illustrirte Zeitung van 4 Juli 1881.
J. QIMBERG.
Zutfen.
11I i 1 i t a i r e W i 11 e m 8-0 r d e (XXXIX,
Heraut VT, 38, 66.

G50). Zie Nederlandsche
A. C. SNOUCKAERT V. S.

Uitgeversmerken en vignetten (XXXIX, 534). J. H.
Dunk, Boekhandel, Rotterdam. In een uit een horizontalen opwaarts
gebogen tak spruitenden krans, links van bladeren, rechts van opwaarts schietende korenaren, staat een man te delven, met den voet
op de halverwege in den grond gestoken spade. Een kerkje met
boomgewas links, een korenveld rechts - vormen het perspectief.
Boven des gravera hoofd de woorden : *In Hope Delvic” (delf ik),
waar onder : ~Fac et sper&“. Beneden, aan weerszijden van den krans,
vlak boven de uiteinden des taks, links 18, rechts 66. Onder den
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tak, in de bocht, de letters : J. H. D., en hier onder : rltotterdam”.
De krans is in den top ietwat open.

V R A G E N .

V o gel n am e n. Vgl. Nav. XXXV, 95, 6, 429, enz. Linotte. Deze
naam is denklëk herkomstig van lin, oud-Ned. l$, thans vlas. De
k n e u d r a a g t i n ‘Z.-Vlaanderen, evenals in vele woordenboeken, den
naam van linotte; waarom? De vlasvink, een vri zware, zangerige
vink, met donkere en lichtgroene pluimaadje en een paar witte veeren in
de slagwieken, zou, volgens zen Yed. naam beter den naam van linot
of linotte verdienen. ‘t Is voor eenen Z.-Vlaming moeilik, aan de Ned.
namen, tenminsten over ‘t algemeen, onze vogels te herkennen : de
basterd-nachtegaal, elders tuinzanger en winterzanger, heet in Z-Vlaand e r e n (h)ageschiiter, hegschgter. Is tuin- of winterzanger een goede
variant? Of doelen deze op andere vogels 3 De talrijke gorsen heeten
hier gos-roenkers (gras-ronkers) ; doch de groote, de geelgors heet
gele viinke, gele vink ; en deze naam was den Nederlanders reeds
lang bekend, door het jacht De Geelvink en de Geelvinkbaai op N.Guinea.
Zoo heet hier de gewone vink of de trekvink, bogerviinke (boomgaard-vink). Kan het dezelfde zijn als elders de appelvink, de kersen,.
vink? Wi hebben den zwarten merrelaar (meerle), maar ook den
gouden, HOU. goud-meerle ; is dit dezelfde als de wielewaal 3 De
fraaie maar roofzuchtige Vlaamsche gaai, (Fr, le gay) lijkt, blijkens
de afbeelding in den Atlas van Dr. Burgersdik, veel op de Duitsche
papegaai ; zijn het dezelfde vogelsoorten ? Voor het duimpje of boomkruipertje en het fraaie zeldzame smidje, dat aardige kleine blauwe
eitjes legt, weet ik geene Holl, namen. - liaet de meezen is ‘t eene ware
verwarring ; waardoor onderscheidt zich de koolmees van de pimpelmees ; behoort de kwikstaart, Z.-Vl. perde (paarden)-wachtertje, mede
tot de meezen ? -- Welk onderscheid is er tussohen de rietmusoh
en den karekiet? Is het zoogenaamde waterhoen de watersnip? Kan
de naam der Z.-Vl. marolle (zwarte kleine op een eend gelakende
vogel, met een wit plekje, als staande boordjes, aan weersziden van
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den kop en rozenroode randjes om de oogen, de meerkoet zin 3 Draagt de eidergans, die op onze Neêrh,oven
soms tam aangekweekt
wordt, hoewel eene slechte eierlegster, ook elders den naam van
Kaapsche eend, Z.-Vl. Kaapsche boele 2
,
0. P. ROOS.

K 1 e e ding. In sommige streken dragen de mannen lange wgde
jassen van witte of licht gekleurde stoffen : in de vier Vlaanderen
de ververs wit, de slagers (de Zeeuwsch-Vlaamsche uitgezonderd)
blauw, en andere burgers en heeren van verschillende kleuren, ook
gestreept en geruit, en zeer dikwijls als dusgenoemde paletot-sac.
Het woord moet in Z.-Vl. van elders overgewaaid zin ; doch - van
waar 3 En waarom noemt men zulk een kleedingstuk juist een purgeerjurk? In de gasthuizen heeft men w$Ie overrokken voor de
mannen ; zou de naam daarop doelen ? - In vele streken van N.
en Z. Ned., Fr. Vlaanderen enz. herkent men bakkers en molenaars
aan hun grijs pak, de buizen en kragen soms met zwart fluweelen
opslagen. Droegen de overige ambachtslui vroeger ook zulke op hun
bedrif doelende kleeding ? Van de landlieden of boeren en dezer vrouwen, knechts en meiden, van de land- en zeemacht, visschers en
schippers (de beide laatsten hier te Calais zeer onderscheiden), ook
van de groene Jagers, is ‘tover bekend. Insgeliks leerde ik indertijd
te Rotterdam de Duitsche blauwjassen (muzikanten) kennen. Doch
ik bedoel de ambachten en neringen. ‘t Is niet zonder belang voor
de geschiedenis, ook der beschaving.
G. P, ROOS.

P 1 o e g en. Waalsche, Duitsche en Vlaamsche ploeg. Vanwaar
deze benamingen voor de drie soorten van ploegen in Z.-Vlaanderen
in gebruik? De eerste voor zware kleigronden (met drie paarden),
waarvan men een exemplaar in het museum van landbouw te Utrecht
vinden kan ; de tweede voor lichte klei en humus (twee paarden),
en de derde voor de zandgronden langs de Vl. grenzen (mede met
twee paarden). De laatste twee zijn alleen hierin onderscheiden,
dat de Duitsche het gewone kouter, de Vlaamsche de ploegschëf
heeft.
0. P. ROOS.
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Delwijnen (XXXVIII, 463, 524). De vorm Dilewinne, waarin de
naam van dit dorp in 1205 voorkomt, herinnert aan den hedendaagschen geslachtsnaam v. Dillen+.
BOEYENOOGE.

Hoogwoud (XXXIX, 114). Naar het mi-J voorkomt, behoeft men in
Hoogholtwolde geen pleonasme te zien. Een woud toch is eene dichtbegroeide streek van eenigen omvang. Bestaat de beplanting nu uit
hooge hoornen (hooghout), dan kan men zeer gevoeglik zeggen
Hooghoutwoud,
in tegenstelling van een woud bestaande uit lagere
boomen (Laaghoutwoud). Maar is dit de juiste verklaring van den
naam Hoogholtwolde ?
Gent.

TH. J. 1. ARNOLD.

Kaap de Goede Hoop - behoort men te schrgven, en niet Kaap
De Goede Hoop ; want de is een Spaansch woord en beteekent vun.
Zoo luidt het ook in het Fransch Cap de bonne Espérance, in het
Engelsch Cape of good Hope, in het Duitsch Cap der guten Hoffnung. Dat de aan het Spaansch ontleend is, en niet aan Latin of
Fransch, - ZOO& de woordjes per, ad, ‘a, (in : per maand, ad of ‘af lO), blijkt hieruit, dat men in de 170 eeuw hier te lande nog algemeen
schreef Cabo de bona Esperanza ; in de 180 eeuw werd het Cabo de
Goede Hoop ; terwil eindelik in de 20 helft dier eeuw ook het
woord Cabo werd vertaald, en zoo alleen het woordje de van de oorspronkelike
taal overbleef.
4.
[Men spreke en sohrjvo dan voortaan »Kaap van Goede Hoop”. Deze verandering ia- 200 groot niet.]

Kleinevent (XXXIX, 182, 531). Uit de Verklarende Woordenl&t
op de uitgave van Der Leken Spieghel door prof. hl. de Vries (door
de vereeniging ter bevordering der Oude Nederl. Letterkunde, be D.
du ,Mortier en Zoon, te Leiden, 1848) citeer ik over ‘t slot- en ‘t
hoofdwoord ‘t volgende : BVente. Alle die vente verliesen 11 c. 46
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v. 30, de partti verliezen, spreekwijs aan het schaakspel ontleend.
Vent (Ohd. fendo, Graff; 1Mhd. vende, Ziemann), het Ital. fante, is
oorspronklgk een voetknecht, en vandaar de boer of pion (piéton)
in het schaakspel. Floris ende Blancefloer, VS 2743
Binnen der wilen hi een draoht vercoos,
Daer die portwerder hi verloos
Een riddere ende enen roe van sinen spele
Ende ooc van sinen wenden vele.

Qenden is hetzelfde als venten. In het Hamburgsche HS. van ‘t
Schaakspel heet het altëd vinnen ; Kiliaan heeft veyn zoowel als
vent”. Uit deze aanteekening blikt, dat vent in de beteekenis van
man, boer, of van marktplaats, wel recht van bestaan heeft.
A. AABSEN.

Lammensvliet (XXXIX, 271). In het DToonneel

der Steden van de
Qereenighde Nederlanden, &Iet hare Beschrijvingen, Uytgegeven B y
Joan Blaev” leest men in de beschrijving van Sluis het volgende :
BHaer eerste oft outste naem was Lammens-vliet, die haer van een
Engelsman, Lambert genoemt, als sy eerst gebouwt wierd, gegeven
is ; welcke naem sy t o t h e t jaer CIa C C C XxX1, a l s s y a l l e n g s
uyt haren vorigen geringen staet oprees, behiel, doch sedert die tidt
is sy Sluys genoemt”. Of dit verhaal veel geloof verdient, trek ik in
twijfel, want Blaeu en zgne medewerkers sprongen hoogst-zonderling
om met de verklaring der namen van de door hen beschreven plaatsen. Een sterk-sprekend voorbeeld is het verhaal, dat Zwolle aan
haren naam zou zijn gekomen, doordien de koeien uit den omtrek
veel last van gezwellen hadden. Uat dit beuzelpraat is, ziet ieder in-‘).
Of de naamgever van Lammensvliet een Engelschman was, laat ik
dus in het midden; dat hë Lambert heette, acht ik echter zeer wel
mogelijk. Het is zeer de vraag, of Lammensvliet eene bedorven
lezing is voor Lamminevliet. Ik acht die namen geheel aan elkander
gelik, want i en e dienen hier voor hetzelfde doel ; het ztin beiden
pogingen, om de toonlooze e in het schrift weêr te geven. Zoo is
ook het op dezelfde bl. genoemde Dìerkinsdreve
gelik aan Dierkensdrewe, d. i. .de dreef van Dierk, Diederik, en niet die van Dierkin.
1) Vgl. NW. XXXVII, 293, noot.

RE D .

\
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Met deze wetenschap laat zich Lammensvliet met Lamminsvliet, Lambinsvliet, enz: gemakkelfik verklaren als de vliet v&n Lamme, Lembe,
niet die vrsn Lambin. Welnu, en wat is Lamme, Lambe anders dan
een koozevorm van Lammert, Lambert? Zoo kun de naam zonder
bezwaar verklaard worden ; of die duiding echter ook de ware 29,
zal men wel nooit kunnen aantoonen,
BOEKENOOOE.

Slepeldam (XXXIX, 105). Van zoogenaamde overhalen of overtoornen9 dammen waarover men vaartuigen heen sleept, is in heel
W. Z.-Vlaanderen nooit spreke geweest. V6ór 1243 was daar de
mond der Hee (niet te verwarren met de daarin vallende Eede) of
Aardenburger haven. Men moest ze uitgraven, en legde veiligheidshalve
een sluis en spui (Vl. sas), om er de vaartuigen door te schutten.
In ‘t begin der 17e eeuw, werd deze sluis vernield, en er onder
de wallen van Aardenburg eene nieuwe gelegd. Sedert bleef het
kanasl open, en werd in 1813 bedgkt, afgedamd daar waar het oude
Slëpe of Slepeldam weleer stond.
GI.

P. BOOS.

G e s 1 a G h t s n a m e n. Met de grootste belangstelling nam ik kennis van Johan Winkler’s standaardwerk (zie Nuv. XXXV, 581,
noot 3). Eenige opmerkingen, die ik al lezend maakte, houde de
geleerde en zorgvuldige schrgver mi ten goede. Ik maakte ze niet
uit vitzucht, maar uit ingenomenheid.
Bl. 1. Tot de patronymika behooren ook de Schotsche en Iersche
namen met Mac en 0’- bv. Macdonald, 0’ Connor, enz.
Bl. 224. Sedert senige jaren is de naam van Van Dathar sen ztin
geslachtsnaam toegevoegd door A. H. J. Diemont (+ te Arnhem 6
Juli 1885), naar het landgoed Dathar in de Padangsche bovenlenden. Zgne weduwe en kinderen schrgven zich nu Diemont van
Dathar. Of van die naam+toevoeging, aanschrijving is gedaan in de
registers van den burgerlëken stand, betwifel ik echter.
Bl, 228. Van-ouds bestond onderscheid in Westfalen tusschen namen aan plaatsen ontleend ; men vond ze met van of ter er voor,
en ook zonder eenig voorzetsel, bijv. Jan van Sperenberg?
Jan ter
Sparenberg, en Jan Spnrenberg.
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Bl. 234. De reden, waarom vele personen uit Noord-Brabant zich
in Holland of België vestigden, is, dunkt mi, niet ver te zoeken.
Toen de Meijeri en de Baronie van Breda onder het gezach des
Spaanschen Konings werden teruggebracht, begaven zich honderden
Geuzen naar Holland ; en toen ‘s-Hertogenbosch was overgegaan aan
de Staatschen, verlieten onophoudlik Roomschen de Generaliteitslanden, en vestigden zich in België. Maar niet enkele personen, ook
geheele familiën vertrokken op die wize, en hunne ledig gelaten
boerderijen, enz., werden betrokken door lieden, die niet zelden
uit andere plaatsen, dikw$s in de nabijheid, kwamen. ‘Zoo kende ik
te Heeze de namen v. Aalst, v. Asten, v. Bree, v. Buul (Budel),
v. Gennep, v. Hunsel, v. Leend, v. Lierop, v. Mierio, v. Moorsel,
v. Stryp, enz. Dergelijke namen komen er veel meer voor dan patronymika. Een timmerman, die uit Schaft (Borkel-enSchaft) zich te
Heeze vestigde, was algemeen bekend als Jan Schaft, en eeu ander,
uit Sas-van-Gend afkomstig, als Peer Sas, hoewel de eerste Verwayen en de ander v. der Reit heette ; maar bGna niemand kende
bunnen registernaam. Waarom noemde men nu niet Verwayen van
Schaft, en v. der Reit van Sas? Ik geloof, omdat zij in dienenden
staat in het dorp kwamen. 1Men zal het wat te voornaam tegenover
de ingezetene boeren gevonden hebben, hun een van toe te kennen, daar men toen aan dit van (ik heb de beide personen nog
gekend) waarde hechtte, en dit misschien nóg doet, als een teeken van
afkomst uit een van-ouds vri (eigengeërfd) geslacht. Evenwel ook
sommige personen met patronymika worden van zulk een stand beschouwd, zooals Arts, dat is de zoon of afstammeling van Ary of
Adriaan, en Cooben, de zoon van Nicolaas of Nicoleta. Twee familiën
van dien naam stonden in bijzonder aanzien. Gering-geachte personen
noemt men daar nog met den voornaam in verkleinenden vorm :
Gerritje, Jantje, Willemke, Heintje. Een vischertje, Heintje Janssen,
noemde men naar z@e moedor Heintje Zijnen, d. i. Heintje de zoon
van Frenc&rtje, hoewel hi geen bastaard was.
B l . 231, 2 . EngeZuaart.
Is dit mooglak ook Engelwaard, waard in
den Engel? Evenzoo Zalzdwanrd, waard op het zand. - Bl. 282. Kerdijk,
kardik! - Wat is Kerbert ? Kar-Albert ? Albert de karreman 2 1) l) Kerddk smgetr. uit Keradeok? Zoo neen, dan Kerdgk
bert = Gerbert = Herbert 1
RED.

= ge(e)rdjk? Kor-
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Zoo Schermerten = scheer-marten, d. i. AMarten de baardscheerder. i
Ker vóór een naam duidt in Fransch-Brittanje zooveel aan als edelman. Keradeck = de edele Adeck. -- ‘Bl. ,283. Bosch. In het land
van Valkenburg Boschhouwers, oudere vorm : Bushewers, - werd
in Holland (Amsterdam) Buschof en Boshof. - Bl. 286. Zouden de
woorden b o r g , burg, berg, brug in geslachtsnamen niet dikwils verwisseld ztin 2 Zoo bestaat naast IMoolenburgh
ook Molenbrug. - Bl.
2 9 1 . Kelkoven - deze door een thans Nederlandsch geslacht gedragen naam zou eene verdietsching zijn van het Fransche Califour. Bl. 301. Gilders, ook komt voor de naam Schilders; in sommige gevallen zal dit zijn Bdes gilders zoon”, of afstamling. - Bl. 301.
Bouwe, een Zeeuwsch geslacht, voert drie beurzen in zin wapen. Bl. 314. Klompmaker. Ook Blokmaker. Bi den kleermaker en snlJder behoort ook .Trieger, bg Looier ook Louwer en Blooter; bij de
Snijders ook Wantsngder. Bl. 318. Roovers is bij eene Nederlandsche
familie verbastering van het Fransche Sauveur. - Bl. 321. Namen
op man uitgaande zijn soms ook verkleiningsnamen. Panneman =
d e k l e i n e F r a n s l), Minkman = de kleine Minco. Janneman staat
tegenover Janbaas. Ludeman = de kleine Lude, z. v. a. Ludeken,
enz. Oosterman staat tegenover Westerman. Heineman = de kleine
Hein, Heineke. - Bl. 323. Titels van hooge waardigheden werden
in de Middeleeuwen niet zelden als spotnamen gegeven aan personen
v a n geringen s t a n d . Zoo teekende de Lange van Wingaarden, i n
zQn Geschiedenis der Heeren en Beschriving der Stad van der Goude,
aan (1, 482) : Graaf Floris, een opperman ; Matthes Willemsz., mijn
jonker, ook mijn h e e r . BJonker die meter. Dirk, mijn jonkheer. Elders vermeldt hg een h e r t o g , ook een graaf, enz., allen lieden van
zeer geringen stand s).
Te Arnhem vond ik in de Gebodboeken, de bruid geheeten v.
Joling, den vader der bruid v. Jolen, twee andere bruiden v. Jolin-

l) Psnneman wordt in Friesland iedere kleine jongen genaamd die Frans heet.
-Ook als volksnaam: Panneman = Fransohman.
%) Eene dood-eenvoudige familie bijv., te EkEk- en-Wiel, heet de Keizer. Een ander,
iemand uit don behoeftigen stand, is veel beter bekend onder Qnen b& of spotnaam sde Koning”, dan onder zön eigenlgken geslaohtsnaam, ofsohoon hu de
eenige alhier is van zgnen familienaam,
RED.
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gen. Daar ter stede bestaan nog twee familiën Joling en Jolink ‘).
Hier is ongetwëfeld aan een patronymikon te denken, Komt, de
mansnaam Jool voor ? Is dit eene verkorting van Julius ?
Arnhem.

A. J. C. KREMER.

Gallns (XXXVIII, 318). Gallus gallinaceus, - Mid.-Latijn ook
gallimacius, gallinacius, -tius, gallicinacius = cape (cappo, capus),
d. i. kapoen.
J. A .
Godert-Godfiied
(XxX111, 232, noot 1). Godert = Gotahard, en
Godfried = Godafrid, zi,in twee verschillende namen. Zie voor 12
verschillende vormen van den eersten, en voor 39 verschillende vormen van den tweeden naam, E. Förstemann, Altdentsches Namenbuch. (Personennamen), Nordhausen 1856, kol. 533-535.
Gent.

TH.

J. 1. ARNOLD.

[Vgl. Nuv. XXVI, 360 ; ‘IV, 520; Joh. Winkler, Neclerl. Geslachtsnamen 282,318.l

B eij er (XXXIX, 362, 491). Ook v. DaI’e geeft het woord nog op :
B e i e r d, m. herbergkamer, gelagkamer, en verw&& naar b a a i e r d,
m. chaos, wanorde, warboel. De afleiding staat niet, vast. Franck, Etym.
Wdb. 39, zegt op b a ai e r d (113.). B DEen nnl. woord, waarsch+lgk
nidentisch met b e i e r d, dat ook baierd gespeld wordt ; in hoeverre
ahet samenhangt met de homoniemen wvlaamsch bajerd, baaiaard
B(evenals
baai) in den zin van ponverwacht voordeel, buitenkansje” en
B ons beier, beiaard > klokkenspel”, is moeielgk uit te maken. Zoowel
Dde vorm der woorden, als de omstandigheid dat ze, afgezien van
Bhet uit onze taal ontleende nd. beiern, uitsluitend tot het NederDlandsch
beperkt zijn, wijst op ontleening a a n het, Fransch ; vgl.
Dook ofra. bay ( o o k bayart ?) Bherberg”, d a t v e r m o e d e l i j k t o t ofra.
Dbaier Dopenstaan”
behoort,” “.
BOEKENOOOE.

[Zie het ondersohrift

Be ij

van Nav. XXXIX, 4.911.

er (XXXIX, 491). Ook ik denk aan beide = vertoefplaats.

l) In Twente, ik geloof, te Enschede bestaat de geel. Jalink.
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In eene herberg beidt men maar al te vaak. Hertog Aalbrecht was
eerst *verbeide?‘.
0. P. ROOS.
Hondeweer (XXXIX, 546). Ik schut den heer Gimberg, èn
om de vele hondsche benamingen door hem begebracht, èn om ons
gezegde van buiig weder ; >ê ‘t is ‘n weer, ge zou d’r geen (h)ont
deu jagen”. Wat een weder, men zou er geen hond door jagen.
Vaak met de bëvoeging : laat staan ,(in stede van) (e’)n mens(chj !
*
0. P . EKm3.

P ijpenstellen (XXXIX, 5 4 7 ) . I n d e SArticulen ende O r d r e
waarna Officieren en Matroosen” (die zich in de vorige eeuw te Amsterdam voor zeereizen verhuurden) Bsig selven hadden te reguleren”,
komt o. a. de bepaling voor: BNiemand zal vermogen” enz. Veel
Bmin d r o n k e n d r i n k e n , vechten ofte eenige pgpestelderien aan te
Brechten”. Aldus in eene Monsterrol a” 1750.
N.-A.
J. H. M.
S p UI ius (XXXIX, 28). Du Cange schrift dl VI, bl. 338/9 o. a. :
DSpurius, i n c e r t o patre, matre vidua genitus, quasi tantum spurii
filiua ; quia veteres muliehrem naturam spurium dicebant. Spurius
dicitur, qui de patre ignobili et matre nobili est. Spurius javonius
dicitur, de nobili matre vel adulterino semine. Glossar. Provinc. Lat.
ex Cod. reg. 7657 : Spurius, de patre nobili et de matre vili. Hint
spurien a nostris metaphorice .usurpatur, ut quid vile et contemnendum significent” : - Forcellini, BTotius
Latinitatis Lexicon”, V, 614,
meldt onder meer : ,Spurius:ifuit
etiam praenomen R. frequentissimum,
ut Sp. Nautius, Sp. F. Sp. N. Rutilus coss. ann. U. C. CCCCXXXVIII
in Past. Capitol. apud Grut. p. 291. Id autem non ex eo [n.l. het
zooeven behandelde spurius = illegitimus, enz. J ductum ridetur, quod
qui primus eo praenomine usus est, illegitimo patre natus sit ; sed
quod utcumque sine patre fuerit, nam primae duae litterae SP.,
quibus spurius scribitur, &e patre” significant, ut docet Plutarch.
in Quaestionib. R.”
Door deze beide aanhalingen is echter de zaak nog niet voldoende
opgehelderd.
ROEKENoOaE.
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Ondemans’ Bijdrage.

Nalezing. Vervolg

van

Nau.

XXXIX,

655-58.
Misbruycken. Verkeerd handelen, zondigen (?) - Vlaerd. Redenr.

bergh, 297 :
Ja zo ghy niet en zgt ofte u niet begeeft,
(Den uytleg vry aenkleeft) al of ghy een Lichaem,
Ende veel Leden waert, zo waer als de Heer leeft,
Ghy misbruyckt ende sneeft als Litten onbequaem.

MyseZ. D e m p , v o c h t . - Van der Cruxcen, S p r e e c k w . v a n S a l o mon, 726 :
Wien is ‘t die in de looht, door Noordsohen kauwen wint
De mysels onder een tot sneeuw te samen bint?

Misglibberen.

Ontglippen, missen. - Bara, Herst. Vorst, 42 :
- al wat maar droefheyd is
Drijft aan op Rasimo, en glibbert nimmer mis.

Misgriefiijck

zijn. Onaangenaam zin. - Antw. Spelen van Sinne, 153 :
- die veel’woorden
Sonder disoretie ghebruycken sottelijck
Dwelk niet alleen by den Poëten spottelfick
En is, maer oock den veratandigben misgriefl~cli.

Mislzaeft.

Beroofd, ellendig. - Const-thoon. Juweel, 164 :
- lok was naeot, en ghy gaeft
mijn clederen: En siet gby hebt tot mijn gedraeft,
En rn@r besocht i n m&r crsncheyt, ten zijn geen dromen;
lek was in de Gevanokenis, als gevangen mishaeft,
Ende s i e t g h y zijt t o t mjn ingecomen.

1MishandeEen (Haer). Z i c h s l e c h t g e d r a g e n , misdrëven. - Rotter&
Spelen. van Sinne, 49 :
- u eerste oudere hebben Ilaer mis/~andelt swae?‘,
In overtredinghe hebt gby haer wegen gewandelt naer.

De Bijdrage heeft mishandelen in denzelfclen zin.
Mishanden. Mishagen. - Antw. Spelen van Sinne, 674:
Wy hebbent tot niet braoht, van cleughden ghescroyt
Ja ommere seer cleyn doen aohten, wie dat mishant.

Mismoedigmaaking. O n t m o e d i g i n g . - V e r v o l g o p W a g e n a a r , XX,
167 : Deeze (vergiffenisbetooningen) mogten eer tot mismoedigmaaking, dan tot opbeuring, dienen.
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M~snoemen.

BatelzJk

noemen, schelden. - Vlaerd. Red. Bergh, 8 :

- Daar zijn in neghen Jaren,
Dat u Bodin ‘t Bestandt, u smaaok quam openbaren,
Al meer Wdsen gheteelt, in ‘t misnoemt bot Hollandt,
Dan in den gantsohen tQdt des Oorloohe, v66r ‘t Bestandt.

De Bijdrage heeft Misnamen in denzelfden zin.
Misrucken. Zinneloos maken, verdwazen. - Rodenburgh, Poetens
Borstweringh, 432 :
. . . want als de zinnen dartl@k spelen;
En teugeloos ons zollen buyten redens spoor,
Verwoest, verblindt, verruckt, en zelfs ons overladen,
‘t Geen goed is gantsch zyn wesen door ‘t misbruyck verloor.
i)rlissen. (Onpersoonlëk met den persoon en den datief). Falen, fouten maken. - Vlaerd. Redenr. bergh. Voorrede, 4: Indien ghy
oock ergens eenige kleene letter-fouten of onrechte distinctiën in
den druck vindt ingeslopen, sult believen deselve te verschonen,
ende gedachtich te wesen het oude spreeckwoort, dat het oock een
Meester somtijdts mist ende dat selve Argus met sijn hondert
ooghen heeft konnen bedroghen worden.
De Bijdrage heeft het woord in andere beteekenissen.
Mis-schepsel. Wanschepsel, wangedrocht. - Rodenburgh, Alexander, 41:
Zoo yseluoke laet al uw nzis-scheps’lcga tieren,
Dat Sterren Son en Mane Chaoslijcke zwieren.

De R$rage vermeldt het woord uit Kiliaan.
Boos, gramstorig. - Vlaerd. Redenr. bergh, 202 :

Misschieft.

Vervreemt van alle n$, want vreed’ elok bast gerieft,
Eendraohtich zonder spgt, niemand moet z& nzisschie/t,
Op dat konsts-reden fijn van elck mach komen voren.

i%#ief.

Kwaad, leed. -- Con&thoon.

Juweel, 436:

Niemant weet hoe vreemt althans in min woelen,
Versoheyden ghedaohten om man selfs te doen mistlief.

De Bijdrage heeft deselfde plaats, maar volgens eenen anderen,
druk, dien van 1607, De vorm van het woord verschilt. B1J Oudemans’ luidt hg niet misttieft, maar mistrief, terwijl de beteekenis met
een ~Quid 3” is aangegeven. Het is duidelik, dat beide vormen ver-
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basteringen ztin v a n misschief of miskief, en dat de door mi gegeven
verklaring juist is *).
Miswandelen.
Afgaan van, verlaten. - De Herst. Uitgel. Gedichten,
(pag. ontbreekt) :
(Van) liefde ontaart, het spoor der zeden
Miswandelen verkeert van zin.

Milten alle der korsten. In het kort, in één woord. - Vlaerd. Redenr.
bergh, 20:
Ja ‘t is een hoop landt-vergif@ pesten en sohaden,
Mitten alle der korsten. reoht nyt esproken
Die’r tijdt verspillen in tgdt trovenden boken.

.

De Bidrage heeft in geliken zin Mitten cortsten.
MofeZaar. Draaier, huichelaar. - De Denker, V. 172 : De Formulieren moeten agter den bank, of de zoogenoemde Toleranten, anders Moffelaars, ter Kerke uit.
JRofmaf.
Mof, scheldnaam voor den Duitscher 2). - Ingen, Gedichten, 23:
Dat ydor een in deze Stadt
Hem grootelBks verwondert, dat
Hans Mofn~af in tien jaar
Zo groot en rgk geworden ia.

Zoo ook Van Halmael, De Prins van Platte Marry, 65.
Mok roepen. Mokken, morren. - Hoffham, Nagel. Geschriften, 6 :
Ik roep nog stok ; verdord 1ik bin gien prul:
Me waif speult veur prinses, en ik loop mit de meulen.

De B$rage heett in denzelfden zin Mokken.
Mockachtich. Smerig. - Van Ghistele, Terentius’ Heautont. B 5 verso :
- een simpel ionowgf
Die een quaet grof dinok hadde aen dlëf,
Vuyl, mockachtich, onthegont en sleoht.

l%?oleng$ (te) wandelen. Razend worden of verteren. - Van Rissele,
* Spiegel der Minnen, 294 :
Van Diederik, die van liefde sterft, zegt
Vreese voor sohande :
By desen misvalle
Is Dieriok te Molenq@ gaen wandelen.

Daar de Bgdrage voor Molen (substantief) de beteekenis #uitzinnig,
1) Vgl. het Eng. misohief. RED.

y, Zie over maf Nav. XXXIX, 341. RED.
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verward, raaskallend mensch” uit Kiliaan opgeeft, en Molen (werkwoord) in den zin van *vergaan, verteren, vermolmen” vermeldt,
weet ik niet in de vaststelling der bovenvermelde uitdrukking, die
met de beide aangehaalden verwant is, te beslissen l).
MolEicL Als eene mol. - Rodenburgh, Ecce Homo, 4:
(Die) tobbelt op ‘t gewoel der warrel-winden8 dwaell
Soo ~1011ick blind& dat ghy niet mercken wilt uw fael!

Mommecansen. Veranderen, verkeeren. - Coornhert; Wercken, 1
fol. 395 verso : 0 schieljcke veranderinghe, dats weer@ onstadighe
mommecansen van ‘t gheluck.
Mommelaar. Mompelaar, bezweerder. - Oudaan, Uytbreiding der
Psalmen, 1, 354 :
Als een Aspis, zyns gevaars
Niet onkundig, op ‘t bezweren
En ‘t geluyd des nzonanlelaars,
‘t Oor stopt, om het af te weren.
Mommelery. Mompelar& prevelarg.

- Van Hoogstraten, Den Eerl.
Jongeling, 71 : Groene nieuwelingen, en die van nature tot mommelery geneygt zën.
Mommen. l”. Mompelen, prevelen. - Westerbaen, Gedichten, 1, 4.1 :
- den een begon te morren
En op den anderen al naontmende te gnorren.

2O. Zeker dobbelspel. - Serrure, Vaderl. Museum, 111, 126 :
Dat enich geselle, . . . speelde met teerlingen, ‘t sy dobbelen, passen
oft mommen, oft enich ander tayscherye bedreve.
De Bijdrage heeft het woord in eenen anderen zin.
Mommeren. Zich verbergen, zich vermommen. - J. David, Lot van
Wysheyd ende Goedgeluck, 105 :
(Die) de phantasien te veel ghelooft,
En de weecke hersenen te luttel om-lommert,
Die gheckeldok spreekt, Beer wijselijok monzn~r~

Mommiclz. Bedekt, bedriegelijk. - Nootw. Vertoogh, 137 :
Dat ons de deuohden eaem versellen in ‘t ghetal,
En op’nen hert en moet door Godes gheest almaohtich
Opdat de werelt niet ons mon~nrich breng tot val.
l) Bekend is ook de spreekwijs »met molentjes loopen”.
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Mommije.

‘i’ - Houwaert, Pegas.

Pleyn, 11, 570 :

Ghelijck men visschen en vogelen vangen kan
Met rigael, n~omn~,e, en ander secreten.

M o n d e n . Begroeten, beantwoorden. - Anna Hodenburgh, Trouwen

Batavier, 43 :
M a r g r i e t nu maeckt een eynd, ‘k zal u zo lieflijck ntondsn
Met d’ allerzoetste kus die ghy oyt bad uw leven.

De Bijdrage heeft het woord in andere beteekenissen.
Mond-speeEer.
Mooiprater, vleier. - Rodenburgh, Otto 111 en Galdrade, 1, 39.
Mond-speelers sohuwt voor al, niet Iichtelgck ghelooft,
Op dat onwaerde gunst u niemant en o n t r o o f t .

De Bijdrage teekent het woord aan uit Kiliaan.
Monckel-goet.
Lekkernij, snoeperij. - Van de Venne, Belaoh. Werelt, 49:
Lusje Roompje, suyr’ of soet?
Lusje Prol, of rrlonckel-geef ?

Moncken.

Pruilen,
Salomon, 651 :

meesmuilen. - Van der Cruycen, Spreeckw. van
Sy monckt, sy preutelt heele daghen.

De Bijdrage heeft het woord uit Kiliaan overgenomen.
Manker.
Pruiler, mgmeraar. - Van de Venne, Toet’ssteen
van de
Werelt, 381: Die monkers . . . die als de katten op schiltwacht staen,
Ronder nochtans haer pooten te roeren.
( Wordt vervolgd).

V R A G E N .

Tab a Ir. Onlangs las men in een feuilleton, dat het twgfelachtig
is, of dit woord, Sp. tabáco, aan den naam van het eiland Tabago
ontleend zij, dan wel aan dit eiland alsmede aan de Mexikaansche
prov. Tabasco
den naam gegeven hebbe. Kan diL wel tnjfelnchtig
zin? I R het eerste niet het geval? Wat zeggen Petrus Hondius en
Dr. G. D. J. Schotel (vgl. Nav. VI, 353) er van ?

Tabakskoope-r,

wijnkooper. Wat is de reden, dat men
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eenen handelaar in tabak, win enz. tabakakooper, wjjnkooper noemt
en niet tabaksuerkooper wijnverkooper ? %$n eerstgenoemde vormen,
contract& van de laatsten, kortheidshalve ten gemakke der uitspraak
aldus gebezigd? Of heerscht hier grilligheid in ‘t spraakgebruik 3

Vede rvee. Is dit woord voor pluimgedierte goed te keuren?
Ik vraag het, 1” omdat ik het woord gevonden heb in een werkje
van 1768 (Verblijf van vier Russen op Oost-Spitsbergen), en 2O
omdat het Vlaamsch en Z.-Vlaamsch pluimvee en pluumvee hebben.
Zou men ook niet als regel kunnen stellen dit onderscheid tusschen
pluimen en vederen ? Pluim = een versiersel uit vederen vervaardigd ; vederen = de stof waarvan de pluimen vervaardigd worden 3
Dat men bv. spreekt van de pluimen van het riet enz., is natuurlijk
slechts bU vergelgking.

GESLACHT- EN WAPENKUNDE.
FrieswiJk [Nau. XXIV, 477 (v. Vrieswijk), 554 (item) ; ‘VI, 319 (Vrieswijk) ; ‘VII, 534 (Frieswik); ‘VHI, 102-4 (fragment MS.-geneal.),
361 (predd.), 584 (item) ; ‘X, 490 (Friswick, Vrgsewjjck, te Deventer)].
J a c o b u s Vries(e)w$c)k o f Frieswik w a s a0 1770-82 t e D e v e n t e r
als boekdrukker werkzaam, woonachtig in de Vleeschhouwer-steeg.
Ztin uithangteeken was BIn den folio Bëbel”. Sept. 1781 nam Gerrit
Brouwer zijne zaak over (Dr. A. M. Ledeboer. ,De Boekdrukkers
enz. in Noord-Nederland” 1872 bl. 131~, 398s). Het erve Vriezewgk
in Borgelermarke onder het kerspel van O.-L.-Vrouw te Deventer,
komt in 1457 voor (Tjjdrekenk. Regr. oud-prov. arch. v. Overjjssel,
IV, 84). In 1485 heet het ‘t goed van Vresenewijk (ib. 429), in
1497, 1517, 25 het goed (van) Vresenweck (ib. V, 66, 326,517), als eigendom van Reiner ten Dujjne. In 1692 was Herman v. Middachten heer tot Vriesewgk. (Catal. arch. Dev. gasth. 1880 n0 1577).
Het goed kwam ongeveer 1% eeuw te voren aan v. Middachten
door Johan v. M., dezen aangebracht door zjjne gade Berta Doys,
dr v. Mr. Geerlich, die heer er van was ; vgl. Nederl. Heraut 1889
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bl, 139. Deze laatste zal het met de (erf ?)dochter van Reiner ten D.
betrouwd hebben.
J. 4.

Hagenauer

(XXXIX, 568.) Te Batavia woont een Zwitsersch koop-

man, Hagnaner genaamd.

Kaeks (XXXIX, 370). D en naam vond men reeds in de 10 eeuw
te Ngmegen. Verder vond ik in het doopboek aldaar : 1682, 11 Oct.
Johan Willemse Kaeck, Anna Rijff - Johan Willem. Getuigen :
Dr. Willem Riff, raadsheer van Cleef, Johan Kaeck, Mevrouw Sybilla
v. der Linden, wed. Burgemr Leuwens. Deze Johan Willem was
dan zeker de latere echtgenoot’ van Godefrida Fock. - (1679, 5
m a r t . J o h a n W i l l e m s e K a e c k s , H e l e n a v . Mu$ekom - Helena.
Getuigen : Peter v. de Graef, Margriet v. de Graef, huysvrouw van
dhr Muylekom, Elisabeth Teunissen, wede van Johan Kaecks schepen
tot Rees).
V. B. FOCB.
kt
Keer (XXXVIII, llG, 475). TJit familiepapieren, gedeeltlgk brJ rnë
berustend, blijkt mi voorloopig, omtrent dit geslacht het volgende.
Hendrik H. is vader van Rut Hendricksz. K. en van Jan Rutten K.
Dit laatste bericht een stamboom, doch het is overigens door niets
gestaa’fd, en vermoedlgk onjuist.
Eerste tak.
Rut Hendrickz. K. tr. te Hees 27 NOP . 1687 Jacoba Nagel, beiden
uit Nijmegen ; bg wie : 1. Jan, ged. 11 Jan. 1689 te Nimegen
(voEgt) ; 2. Rut, ged. 1691 ; 3. Rutger, lG93 ; 4. Ruth, 1695 ; 5. Gerardus, 1700, 6. Catharina, 1703; 7. Arnoldus, 1707 ; 8. Frans, in 1738
in Oost-Indië; 9. Jurriaan Christoffel (test. 24 Sept. 1738).
Jan K. voornoemd, tr. Juli 1716 te Neerbosch Christina Katon
(ook wel Coton, Cotton). Beiden testeeren 15 Mrt 1748. Zg j- vóór
15 Jan. 1749. Winnen :
1. Catharina Belia, ged. 1717, tr. 14 Jan. 1748 Kuth Keer, zn v.
Jan bg Aaltje v. Hulst ; kinderen zie Tweede tak.
2. Willem Jan K., geb. 23 Dec. 1720 (volgt).
3. Rutgerus, ged. 1729, theol. student Utrecht 1749, meerderj.
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verklaard 15 Jan. 1749, nog predikant Nov. 1789 en geh. met Petronella Prsngran.
Willem Jan K, voornoemd, tr. 17 Dec. 1747 Pieternella v. Hulst
[ged. 14 Mei 1719 Kloosterkerk ‘s-Hqe, get. Femmetje Aelberse en
Hendrik v. Hulst, + ald. 10 Mei 1801, dr v. Andries (zn v. Jacob
bi Peterken de Raem) en van Geertruida Aelberse]; bë wie 1. Jan,
geb. 21 Sept. 1748, ged. 22 Sept. Groote-kerk ‘s-Hage. 2. dochter,
doodgeb. 22 Sept. 1749. 3. Andries, geb. 13, ged. 14 Nov. 1751
Groote-kerk ‘s-Hage. 4. Jacobus Johannes, geb. 23, ged,. 27 Mei
1753 Groote-kerk ‘s-Hage, + 3 Sept. d. a. v.
Jan K. voornoemd, -/- Grave 1834, in 1805 gepens. als kapitein
Ned. Leger, tr. 4 Get. 1781 Sara Gray (geb. 19 April 2757 Breda,
dr v. Sir John en Mary Cornwall) ; bi wie
1. Willem Jan, geb. Zutfen 17, ged. 19 Juni 1782, t 19 Oct.
1822 op Weltevreden (Java), colonel 18e reg. inf. Indië tr. Johanna
Margaretha Sloet van &!Iarxveld (dr v. Coenraad Willem, burgemr
van Deventer, bë Margta Rudolphina Joha Weerts) 1); bij wie Karel
Frederik, geb. 6 Febr. 1805, + ongeh. te Marke10 den 2
2. Maria Petronella, geb. Willemstad 9, ged. 12 Oot. 1783.
3. Johanna Josinrt of Josina Jesne, geb. Willemstad 8, ged. 11
Sept. 1785, + 6 April 1880 huize Nieuw-Plantlust, Oude Scheveningsche
weg; tr. l” Jan v. Woestcnberg
als of6cier gesneuveld in Rusland
1812, bg wien één zoon geb. te Luik, t jong; 2O Johan Franpoia
d’Aumerie, baddokter te Scheveningen,
zn v. Dr. Johan François,
heer van Vlierden en Aerle-Rixtel, en wedr v. Elisabeth Johanna
dr van Franpois Joseph Martin bg Elisabeth
Judith d’Aumerie,
Wilhelmina Gualtheri. Uit dit 2e huw. geen kinderen ; J. F. d’A.
had uit z$n le huw. slechts ééne dochter Wilhelmina Eleonora
Josephine d’A. tr. Jhr. Mr. Jan Olphert de Jong van Beek en Donk
(zie Kwartierstaten Ned. Ges1 .)
4. Rutgerus Pieter, geb. 26 Sept. 1787 te Vianen, gesneuveld in
Rusland 1812.
5. Roberdina, Andresina, geb. Vianen 2, ged. 8 Juni 1789, +
Waalwik 10 Dec. d. a. v.
6. Albertus. geb. Waalwik 9, ged. 10 Oct. 1790, + 24 Jan. 1879
1) Zie Mr. J. Y. Donrninck,

Geslaohtk. Aan& 1871 bl. 685, 752.
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huize Overhaag bë Cuyck als ongehuwd oud-hoofdofficier. H1J maakte
den tocht naar Rusland onder Napoleon 1 mede, was krigsgevangene
te Archangel en o. a. versierd met de St Helena-orde.
7. Robertus, geb. Oirschot 19 Nov. 1792, -i- in Rusland 1812.
8. Sara, geb. Oirschot 21 Sept., ged. 26 Oct. 1794 door Ds. Dursel, $ 19 Dec. 1874 te Scheveningen, huize Nieuw-Plantlust ; tr. 1
Mei 1817 te Aarle-Rixtel Gideon Anthonie Balthasar d’Aumerie,
geb. 7 Oct. 1791 Venlo ged. 3 Oct. 1791 Asten, + 15 Dec. 1854
Breda, controleur van het kadaster, zoon van Dr. François Joseph
Martin, chirurgin-majoor
aan het hospitaal te Venlo, heer van Vlierden (zn v. Jean Jscgues bi Marie Franpoise Pirau) en van Elisabeth
Wilhelmina Gualtheri (dr v. Willem Jan bij Alida Johanna de Jong
v a n B e e k e n D o n k ) . Uit dit huw. elf kinderen, o. a. Mr. Johan
Franpois d.A., geb. 28 Juni 1827 te Boxmeer, -/- 21 Mei 1881 Leiden, tr. 15 April 1863 te Breda Henriette Adriana Huigens, geb.
1 Maart 1835 ‘s-Hage, dr v. Frederik LodewrJk bij Henriette Adriana
bare de Raet.
9. Andries, geb. 27 Sept. te Oirschot, ged. 1 Oct. 1796.
Tweede tak.
J a n Rutten K e e r , voornoemd, a” 1694, heeft een zoon Johan,
20 Juni 1717 benoemd tot ijkmeester der stad Nijmegen; tr. 10
te Hees 1 Juni 1696 Aeltje v. Hulst (ged. 28 Dec. 1675 te N$megen, t 6 Mei 1721, dr v. Jacob en Peterke de Raem (de Ram, v.
de Raem). Huwafkondigingen te Nijmegen geschied blikens verklaring dd. 1 Juni 1696, tr. 2” 23 Mei 1723 Dorothea v. Hasselt.
Zi maken hunne huw.voorw. 7 Mei 1723; zij testeert 16 Juli 1739
en 25 April 1742 ; waarschgnlijk kinderloos. Uit le huw.
1. Ruth, ged. 11 Mrt 1705 te N. (get. Ruth K. en Casparus v.
Hulst), t 1763, vaandrig te N. Benoemd tot ikmeester der stad, in
plaats van zin vader, 2 Jan. 1735, tr. 14 Jan. 1748 Catharina Belia
Keer (dr v. Jan en Christina Ootton), bi wie a. Johannes Jacobus,
vaandrig en rentenier j- 6 Aug. 1822, tr. 1 April 1786 Johanna
Moltzer z&e nicht (dr v. Willem Hendrik, zn v. Jean François rentmeester der kerk. goed. te Nijmegen bij Johanna Cotton, en van
Wilhelmina Repelius), brJ wie Willem Hendrik t 1813 ; b. Jan, c. Jurriaan Christoffel t 25 Mei 1763 te N., begr. 28 Mei 1763 St Stevenskerk ald.
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2. Petronella, ged. 9 Jan. 1707 te N. (get. Harmen ten Raam,
Jacobus Nagel, Catharina Keer), tr. Evert Hendrik Wiltenser, wedr
v. Geertrui Scholten. Huw.voorw. 19 Dec. 1758, Uit zjjn le huw.
o. a. Ericus Johannes, predikant te Ternate (O.-Ind.) tr, 16 Dec. 1767
Margarita Johanna w oudste dr v. Herman, gouverneur en
directeur van Ternate, bg wie Hermannus Everhardus geb. 5 Dec.
17G8 en Maria Gertruida geb. 9 Dec. 1769,
3. Jacobus, ged. 1 Febr. 1709 te N. (get. Jac. v. der Sluis, Hendr.
v. Ek, Johanna v. Hulst) -t Dec. 1794 ; tr. 1” Johanna WesterhoE
(f 9 Dec. 1750 dr v. Herman bk Derkske v. .Reea, wede Anthony v.
Hulst), zi testn 9 Dec. 1750 ; tr. 2e Anna Pels, zfi testn 15 Juni 1757,
4. Hendrik, ged. 4 Oct. 1711 te N. (get. Jan Rejjers Vos, And.
v. Hulst, Willem Knellissen), -f- ald. 6 Mei 1786 en ald. begr. in
de St. Stevenskerk. Hij werd 2 Jan. 1763 bij Ruth K. ijkmeester;
tr. Anna Elisabeth Nerger, dr v. Gerardus bi Anna Rode. Huw.voorw. 25 April 1753 ; zLJ testeeren 7 Mei 1777 en voeren daarbg
het wapen Keer met rr~cht anker. Zij -f 21 Aug. 1786 te N., begr.
ald. 24 Aug. 1786 in de St. Stevenskerk. Uit dit huw. Aletta Petronella, geb. 1754.
5. Wilhelmina, ged. 22 Aug. 1714 te N. (get. Jan Keer en Derkske
v. Rees), tr. Johannes Hendrikus Sohelkes chirurgijn, geb. 19 Maart
1704 $ Juni 1795. Uit dit huw. geen kinderen. Hg had bg zine le
vrouw Everdina -Maria v. Leeuwen : Hendrik Michiel Sch., geh. m.
Cornelia de Haan (dr v. Willem b6 Geertrui v. Beek, zuster van
Pieter de Haan, kapt. art., en van Barbera de Haan, geh. m. 1).
H. Prinsen) bij wie een zoon Willem Gerrit Sch.
6. Catharina. 7. Josina.
Verder vind ik nog de volgende personen vermeld, vermoedlik
tot een d e r d e n t a k behoorend.
Pieter Keer, geb. 10 Jan. 1754, Jan K., geb. NOP. 1756, en Otto
K., geb. 20 Dec. 1760.
Pieter Jansen K. tr. tweemaal; uit le huw. o. a. Otto K. ; uit
20 huw. o. a. Klaas IC., ged. Aruhem 1718.
Hendrik Rutten K., grootburger van Ngmegen 1700, hebbende tot
merk een omgekeerd anker met den dwarsbout alleen aan den her,
linkerkant, verzeld van de letters H. R. K. ; tr. Jannetje Teunis, bg
wie Anneke 1686 en Helena 1687. Rut Hendrikz. K. (zie Eerste

tak), grootburger van N. 1689, gebruikte eveneens als merk een
omgekeerd anker met den bout aan den her. rechterkant en zonder
letters. Mooglëk, dat deze merken de oorsprong ztin geweest van
het latere wapen Keer, nml. in rood een omgekeerd anker van goud,
helmt. het omgekeerde anker. Hierdoor zou dan ook het feit verklaard
z&, waarom een andere tak Keer voert, in groen drie meerkollen
van zilver, helmt. de meerkol. Dit laatste zal dan het oorspronklgke
wapen moeten wezen, en ook gebrnikt ztin ten tgde, dat het geslacht
K. nog in de regeering zat te Emmerik.
Tot aanvulling diene nog, dat Wiltenaer voerde een springenden
eenhoorn, helmt. uitkomende naakte wildeman met knods. Mr. Derk
v. Hulst, schepen van Nijmegen, zegelde als zoodanig 4 Nov. 1789
met In blauw een hulst geplant op grasgrond en omvat door twee
naakte uit dezen grond opkomende armen ; helmt., de hulst. Hi f
als oud-burgemr van N., ald. begr. 31 *Mei 1809. John Gray voerde
in rood eenen leeuw van zilver en een gekartelden zoom van hetzelfde.
Het schild gedekt door eene kroon met vier bollen ; helmt. : een anker ; schildhouders : twee leeuwen ; devies : anchor fast anchor.
Voor inlichtingen betreffende de opgaande linie Keer houdt de inzender zich ten zeerste aanbevolen.

Tot aanvulling van het vorenstaande volgt hier nog het een en
ander betr. BV. Hulst”.
Jacob v. H. leefde a” 1658 en huwde Peterken de Raem ; bë wie
de navolgende zeven kinderen, allen te Ngmegen gedoopt.
1. Anthony, 4 Nov. 1663 (get. Hendrik Heters, Hendrik Cooster
en Maddeleen Winkelman) ; tr. Derkske v. Rees ; bij wie :
ct. Pieternel, ged. 16 April 1695 te N. (get. Willem v. Rees,
Geesken de Raam en Geertruit Franken), tr. Willem Beumer bi
wien Helena Beumer tr. Jacobus v. Hulst (zie op de volg. blz. c).
b. Jacobus, 19 Juni 1696 (get. Kasper v. Hulst en Anneke Mis).
‘L. Caspar, 2 Jan. 1666 (get. Andries Driel, Jan v. Hulst en Bertel
Meletons), tr. Theodora Kesepad, bj wie :
a. Jacobus, ged. 27 April 1697 te N. (get. Paulus Benker en Geertruid $noek), tr. Elisabeth de Bruin.
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b, Pieternell, ged. 1698 te N. (get. Johan Keer, Ursula v. Hulst
en Catharina v. Hulst), tr. Johan Adam Weich.
3. Joannes, 1 Aug. 1669 (get. Andries v. Sonsbeek, Geert v. Deil
en Melien v. Brakei), tr. Cornelia v. Gellekom, bij wie :
a. Maria, geb. en ged. 20 Febr. 1696 te N. (get. Anthoniue v.
Gellecom en Elisabeth Keer).
b. Petronella, geb. 27 en ged. 29 April 1702 te Nijmegen, Augustiner-kapel (get. Hannes en Adriana v. Gellecom), tr. Hendrik Jansen
te Dordrecht.
c. Josina, geb. 3, ged. 4 Dec. 1705 in de Augustijner-kapel, tr.
Jan Hamaker, be wien Jacobus H.
4. Lisbert, 23 Juni 1673 (get. Jan v. Hulst en Geesken Keupers),
t r . D i r k Njjenhuizen, bjj wien Johannes, -j- te Wezel 3 Juni 1747.
5. Aeltje, 28 Dec. 1675 (get. Herm. de Raam en Maria Melders)
tr. 1 Juni 1696 Johan Keer, bij wien zeven k. (zie hier voren, bl. 54,5).
6. Andries, 4 Febr. 1680 (get. Engelbert Melders en Maria Melders),
tr. Geertruida Aelberse, bij wie :
a. Pieternella, ged. 14 Mei 1719 te ‘s-Gravenhage in de Kloosterkerk (get. Hendrik v. Hulst en Femmetje Aelberse), tr. Willem Jan
Keer (zie hier voren, bl. 52).
b. Ahda, ge& ald. 1 2 Nov. 1721 (Kloosterkerk, get. Willem Aelberse en Pieternella v. Hulst).
c. Jacobus, ged. ald. 16 Aug. 1723 (Grootekerk, get. Johannes
Wappermann en Hendrina Gelink), tr. Helena Beumer (zie bl. 56
bij a) ; bij wie Anna, Karel, PetronellatGeertruida,
Adriana, Maria
Jacoba Amaranta, en Albertns v. Hulst (f 2.Febr. 1796 te Amsterdam, nalatend drie onmondige kinderen).
d. Albertus, ged. 29 Juni 1725 Kloosterkerk te ‘s-Hage (get. Pieternella v. Hulst).
e. Josina, ged. 16 Jan. 1728 Kloosterkerk te ‘s-Hage (get. Josina
de Raam).
7. Johanna, 21 Juli 1682 (get. Jan v. Hulst en Geesken Keupers),
tr. Johan Reijers Vos, bij wien eveneens te Ngmegen gedoopt:
a. Mechtelt R. V., 12 Oct. 1712 (get. Andries v. Hulst en Mechtelt Koll), tr. N. v. Maaseren.
b. Peternella R. V., 20 . . . ? 1720 (get. Hendrik v. Eek en Enken
Schulders).
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1723 (get. EIend.

v. Hulst

en Ruth Keer).
0. Q. d' A.

[EIuberta v. Hulst, dr v. C. W. v. H. te Tiel, tr. 1768 Jhr. Floris Adriaan v.
Brake11 tot den Brake], hoer van Vredestein te Ravenswaai (Herald. Bibl. 1880
bl. 314, 5), te welker plaatse Joost Dirk Keer (Nau. XXVI, 230; ‘VU, 219, 20,
73 ; XxX, 26.5) ao 1741-85 predikant is gewoest. De Petrus Kaeriua, plaetsngder
ende druoker tot hm&, die 24 Jan. 1617 van de Staten-Generaal eene vercering
van ~150 ponden van 40 gr(ooten) ‘t stuok” erlangde voor de opdraoht en aanbieding van zjjn werk aGermania Inferior” (Nav. XXVIII, 12), komt ibid. XXI, 523
voor als Pieter v. der K., ook 20 Nov. 1606 vereerd wegens de »dedicatie van
syne oaerte van de XVII Provincien”. Ledeboer, Boekdr. enz. in Noord-Nederland
1872 bl. 53 noemt hem Pieter v. der Keere of du Keere en Kaerius].

v. Renesse (XXXVIII, 178-82). saus Hirschberg i. Schl. schreibt
mrm : Prinz Heinrich von Preussen hat eine Pathenstelle bei dem
am 20. Marz geborenen .Söhnchen des Gymnasiallehrers von Renesse
angenommen. Die Veranlassung dszu war der Umstand, daas das
Söhnchen des Herrn von Renesse an demselben Tage und zn derselben
Stunde, geboren ist, wie der Sohn des Prinzen Heinrich”.
Deutsches Adelsblatt, 16. Juni 1889, Nr. 24, S. 409.
M ”.
v. Roijen (XXXIV, 376). Vruchteloos werd tot heden mededeeling
verzocht dier genealogie ; daarom geven wij onderstaand fragment, en
vragen daarop aanvullingen. Willem of Cornelis v. R. te Utrecht
had o. a. twee zonen : Cornelis (tr. Alida v. Rgneveld bi wie,
ald. gedpt 29 Nov. 1629 Willem en 10 Mrt 1638 Willem) en Nicolaas raad en ontv. ald. tr. l”. Mechteld v. R$ brj’ wie te Utr. gedpt
Nicolaas 16 Juli 1628, Mechteld 10 Jan. 1630 en Nicolaas 23 Aug.
1631 (volgt A) ; tr. 2O. Anna v. Solingen brJ wie ald. gedpt Cornelis
1636, Cornelis 25 Juni 1637 (volgt B) en Caspar geb. ald. 12 Oct.
1653 raad, schepen en burgemr te Utr. raad in het Hof V .
Justitie,
scholarch en hoogheemraad v. d. Lekdik bovend. + ald. 6 Dec, 2709
tr. Cornelia v. der Tocht dr v. Jacob burgemr ald. ; zLJ t ald., 9 Aug*
1730 zinde hertr. 1721 m. Hieronymus v. Alphen (vgl. Algem. Ned.
Fam.-blad 1884 n” 126).
A. Nicolaas v. R. gedpt Utf. 23 Aug. 1631 t vóór 1694 tr. Geertruida v. Hamel, bij wie gedpt ald. Geertruida 25 Juni 1665, Daniel
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3 Mrt 1667 (volgt C), Mechteld 1I Mrt 1668, Gijsbert 21 Mrt 1669,
Johan 23 Sept. 1670, Susanna 18 Apr. 1672, Johan 15 Mrt 1674
tr. Susanna Cabelliau, Franpois 14 Mrt 1675 en Maria 13 Febr. 1676.
B. Cornelis v. R. gedpt Utr. 25 Juni 1637, raadshr in het hoi v.
Utr. tr. Johanna de St. Gilles bG wie ald. gedpt Nicolaas 17 Jan.
1672 kanunn. v. St. Pieter, Hieronymue 25 Aug. 1675, Hieronymus
30 Mei 1677, Hieronymus 18 Aug. 1678, eene dochter (tr. v. Nellesteyn) en Johan 10 Mei 1670, hoofdoffic. der stad raad, schepen,
burgemr, gecomm. ter admir. v. Amsterdam $ Utr. 9 Dec. 1723 tr.
Anna Catharina de Moor, Bernardsdr bU Anna Catharina v. den
Boogaert, bg wie 1. Jacoba Elisabeth + Utr. ongeh. 19 Mei 1777,
7 3 jr, 2. Maria Lucia + ald. 22 Oct. 1757 tr. Dirk de Ridder heer
v. Almkerk en Zaudwijk + 1755, 3. eene dochter i- 8 Nov. 1760 tr.
V.
der Hagen, 4. Mr. Cornelis Jan geb. Utr. 15 Febr. 1711, raad
schepen burgemr ald. + ald. 10 Oct. 1774 tr. ald. 3 of 5 Nov. 1735
Maria Jacoba Meinertshagen (Johan Wernersdr bij Anna Maria Meinertshagen), geb. Keulen 2 1 Apr. 17 12, bij wie 9 kinderen ; alleen
de dochters huwden, ul. Anna Catharina (geb. Utr. 1 Sept. 1736)
Mei 1766 m. Mr. Jan Hendrik de Vlieger, en Sara Jacoba Elisabeth
(geb. Xanten 28 Febr. 1739) 27 Oct. 1760 m. Jan de Lely kanunn.
v. Oudmunster ontv. der domeinen etc. (vgl. Alg. Ned. Familieblad 1884).
C. Daniel v. R. gedpt Utr. 3 Mrt 1667 regent v. h. Barbara- en
Laurentia-gasthuis, waar zijn wapen voorkomt, + 1706 of 1767 tr.
Utr. 13 Febr. 1694 Bertha v. Oort, dr v. Mr. François bg Dorothea
Hellerus ; be wie gedpt Utrecht Nicolaas 24 Febr. 1695, Catharina
Dorothea 5 Apr. 1696, Geertruida Elisabeth 29 Apr. 1697 en Franqois 16 Jan. 1701.
O o k behooren hier nog: Cornelis v. R. tr. Mechteld . . . b$ wie
te Utr. gedpt Mechteld 8 Jan. 1632, Petronella 13 Apr. 1634, Petronella 28 Apr. 1636 en Mechteld 21 Mei 1639. - Elisabeth v. R.
tr. Assuerus v. Nellesteyn $ 1637 Hendrikszn bij Digna v. Leemkuyl.
Zie ook íVan. XVII, 374 .en Tijdsehr. v. Utrecht 1837 bl. 202.
v. 0.
KA. Eeltjes (Rotterdam, Oppert 94), Catal. 1889 no 47, vermeldt bl. 12 (no 173)
,-Het Leven en Werken van Mr. 1. A. v. Roijon; geb. te Vledder d. 28 Maart 1800,
overl. te Zwolle d. 14 Jan. 1868”. Crron. 2879, in 8 VU, br. (Niet in den handel.) f 1.50.1
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W a p e n (XXXtX, 611, 2). Gevierendeeld met St. Andrieskruis en
loopenden vos, zal wel behooren bij Mr. Johan v. Bueren, schepen
van Veere, ontvanger vau ‘s Prinsen domeinen op Noord-Beveland,
z o o n v a n M r . Megnar
, gri5er van ‘t Hof v. Holland, bij
Agatha Brest. Immers v. B. voert in goud een rood St. Andrieskruis,
en Brest in groen een loopenden hond van goud. In de genealogie
Cau (Annuaire Généalogique van 1574, blz. 91) wordt zijne dr
Adriana Agatha, die de vrouw van Mr. Iman Cau was, v. Bueren
dite de Rechteren genoemd. Ik zou gaarne willen weten, waar dit
toevoegsel vandaan komt. Hare zuster Jacoba Maria was de vrouw
van Jonker Mr. J. W. Parker, heer van Zaamslag, Geersdijk, Wissekerke, enz., burgemr en baljuw van Middelburg, afstamling in 4e
generatie van den admiraal de Ruijter (zie BHet Leven van Michiel
Adriaanszoon de Ruiter” in 1852 te Amsterdam bij J. de Ruiter
uitgegeven zonder naam van den schriver, 11,574). De moeder dezer
dames was Adriana Dingemans in laatstgenoemd werk Dingmans
van ‘s Gravenhoeck genoemd. Over deze familie zou ik gaarne inlichtingen ontvangen ; ik weet alleen, dat haar vader, wiens voornaam rn$ onbekend is, rentmeester van Noord- en Zuid-Beveland
was, dat zijne vrouw Anemaet heette en zëne moeder Brants, en
dat het wapen is in goud een roode ossekop. - Wat v. Bueren
betreft, Rietstap’s Armorial vermeldt v. Buren province d’utrecht :
ad’or au sautoir de gueules, cimier une maison au naturel essorée
d’azur, girouettée d’or entre un vol d’or et de gueules” ; blikbaar
dezelfde familie, die dus niet alleen in Zeeland moet gebloeid hebben. Wie kan mi iets naders van haar meedeelen?
H * J . KOMREN.
Amsterdam.

V R A G E N .

v. Achtevelt Vonck. Jan v. A. V. was geh. met Ggsberta v. Ewijck
en woonde 1692 onder Ingen (Neder-Betuwe). Wie waren z&ie ouders?
v. Berum-v. Etipperda. Dezer dagen mocht ik bewonderen een
zilveren beker, die, keurig van maaksel, onder aan den bodem het
opschrift droeg : BWilhelm v. Berum et Elisabet v. Ripperda me
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fieri fecerunt AO 1632”. Hij heeft aan elke zijde een geëcarteleerd
wapenschild, waarvan elk kwartier een geslachtswapen bevat. Aan
d e e e n e z i j d e zijn d e v i e r vaderlgke k w a r t i e r e n v a n Wilhelm v .
Berum, en aan de andere de vier moederlgke, aldus :
1.) Berum, Ubbena, Thedema, Tamminga..
2.) Jarges, Ubbena, Ompteda, Coninck (genmd v, Ballen).
Men vermoedt, dat deze beker een pendant heeft gehad, op dezelfde
wize voerend de acht kwartieren van Elisabeth v. Ripperda, Welke
zijn die kwartieren, en kent ook iemand dien beker? In het Nobiliarium Coenders (uitgegeven door Mr. H..O. Feith te Groningen)
leest men op blz. 35 : 1605 heeft geleeft Jr. Haye Ripperda sone
van het huis van Farmsum en Juffr. Anna Clan& dochter tot Steem
(Stedum). 1612 is in ‘t leven geweest Juffr. Elisabeth Ripperda.
Zoude deze laatste niet de vrouw van Wilhelm v. Berum kunnen
geweest z&? En de in 1605 genoemden hare ouders T
Wiesbaden.
IA. à N.
Bon&, in Zeeland. Jean B., tr. Middelburg 2 Oct. 1696 Marie v
Bambeke. Eén persoon met, of bloedverwant van Jean B. ondertr.
te M. 28 Febr. 1706 met Jeanne de Hamel? Jean Baptiste Pierre B.,
tr. te Oostburg 26 Sept. 1706 Marie Franpoise del Hay. Een Bon&,
w e d r v a n M a r i a Pijnakker, 30 Jan. 1775 te Vlissingen begraven.
Adriana B. 30 Nov. 1779 te Vlissingen begraven. Pierre B. tr.
te Vl. 2 Juni 1781 Cornelia Jacoba Rochussen. - Alles Wale-kerk.
Bestaat er eene genealogie of een genealogisch fragment betreffende
deze familie, en welk wapen voerde zij P Waren bovengenoemde personen allen aan elkaar verwant, alsook aan eene familie van dien
naam, destgds
in Amsterdam gevestigd?
Amsterdam.
J. G. DE 0. J. JR.
[Ta Rotterdam kwam in 1830 Abraham Bon of Bonne voor, -j- ald. 1834, vroeger te Antwerpen, geb. te Rott. in 2793; zie iVuu. XXII, 457.)

Doublet. Auf dem von J. v. Ravestein (1572 2-1657) gemalten
Port& eiaer Tochter der Familie Doublet steht die Jahreszahl 1616
und das bekannte quadrirte Wappen. Es dürfte wohl schwer, wenn
nicht gar unmöglich sein, die Persönlichkeit festzustellen ?
R.
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Janson (XXXIX, 315). Verleden jaar heeft in de dagbladen de
volgende advert. gestaan : BAangaande d e n naam Janson. In het
belang van een genealogisch onderzoek neem ik de vrijheid, aan
allen, die den naam Janson dragen, het beleefd verzoek te richten,
om me zoo mogelëk inlichtingen te geven, of ergens iets omtrent
eene familie Janson bekend is, welke volgens de traditie in de 160
eeuw uit Engeland naar de Nederlanden is gekomen, in elk geval
in de 176 eeuw in de Nederlanden heeft geleefd, en het beneden
omschreven wapen voerde. Dit is Doorsneden : 1. in goud zwarte
ram of steenbok op een rots ; 2. in blauw kelk v. goud met hostie
v. zilver. De tornooihelm is met vijf struisvederen versierd. Achter
het schild ligt rechts dwars een anker.
Welwillende mededeelingen verzoekt
Dr Tocke, Custos aan de Landsbibliotheek te Wiesbaden”.
BQPKENQQCE.
Kies V. Wissen. AkIan bittet urn Nachricht über diese Familie beziiglich d e s 1 7 J a h r h . J a n d e Bray, geb. zu Raarlem, + 1G97, h a t
einen Kies v. Wissen gemalt. Wer kann YJaheres über diese Persönlichkeit mittheilen ?
R.

de Cock van Delwijnen. Nav. XXXIX, 59 noemt dit geslacht uit
één stam gesproten met de Co& v. Bruchem. Bet moet nog voortleven, zoo beweert men, in lieden van den eenvoudigsten stand, o.
a. te Drumpt bij Tiel, die denzelfden naam dragen. Is de aanknooping echter te vinden? In een R.-Kath. doopboek te Wamel #et
pro parte Leeuwen” a" 1738-60, leest men : 15 Nov. 1743 ged.
Gerardus is. Stephanus de Cock v. del Wyne et Adriana Steukers.
get. Gerardus v. Slane et Willemina Steukers.
[Vgl ook Nederl. Heraut 1888: Geneal. de Cook v. D.I.

LUps.

Wie waren de ouders van Govert Lüps, geb. ? -l- 1711, gehuwd met Maria v. der Meersch, geb. 1649, -/- 1765, dr v. Pieter
bg Maria v. Blenkvliet ?
V. lengensen. Nau.

XXXIX,

452

spreekt van eene genealogie door
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Fabne. Is de luit.-kol. v. Meugerssen, wiens wede Wolff v. Gouden
berg in 1767 tachtig jaren oud en blind w a s , - zie Herald. Bibl.
1881 bl. 100, - ook een v. Mengerssen geweest 3

v. Sytaama (XXXIX,

588) - is toch zeker één met v. Sytxma

ibid. bl, 459)?
d e W e e r . N a v . X X V I I , 3 5 4 k o m t e e n e geneal. Sweers o o k d e
Weer geheeten v o o r . Behoort daartoe het ook meer uitsluitend als
de Weer bekende geslacht 2 Keynerus de W., pastoor 1481 te Groesbeek. Joannes de W., priester-benehciaat te Oisterwijk 16 12. Margriet
de W. Jansdr, geb. omstr. 1620, tr. omstr. 1645 Gerard Evertsz. v.
Heyningen te Alphen, Maria de W., geb. Amsterdam, tr. ald. op
att. 10 Sept. 1663 uit Arnhem Dirk Lattenhouwer, geb. ald. Joannes
d e W . , g e b . ‘s-Hertogenbosch omstr. 1643, werd 14 Mrt 1665, en
Bartholomeus de W., geb. Rotterdam omstr. 1642, werd 20 Nov.
1660, stud. te Leiden. Hester de W. tr. omstr. 16UO den boekhandelaar Johaunes v. Someren te Am& Staan deze personen in eenige
verwantschap tot het Nuv. t. a. pl. genoemde geslacht?
T. B.

Y. Westreuen (XXXVII, 570, 1, 685, 6 ; ‘VIII, 238). Caroline Saxe
t r . eenen v . W. (Nu u. XXX VIII, 124). Welke familie-betrekking
bestond er tusschen hem en Hieronymus v. W. van Themaat, ministerplenipotentaris
aan ‘t Hof van Zweden, eerder kamerheer van Koningin
Hortense, in den adelstand verheven bij besluit van 3 Juli 1813 door
keizerin Marie Louise te St. Cloud onderteekend. Bij dit gunstbewgs
werden tevens de leliën in ‘t wapen, in lanspunten veranderd l),
‘s-Hage.

M. Q. WILDEMAN.

v. Wijhe. Onlangs vond ik bg een particulier hier ter stede een
groot, fraai gesneden, doch eenigzins beschadigd, geschilderd wapenbord van Evert Johan v. Wijhe (zie h’av. XXVI, 574 en Herald.
Bibl., 1879 bl. 144). Het is als volgt. Gevierendeeld schild met
1) Dit was rationeel, want ds heraldieke lelie is volg. Lower (zie Rietstap’s
Handbk d. Wapenk. 1857 bl. 220) oorspronklUk niets anders dan het ijzer eener
Yrankisohe werpspies
RED.
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hartschild ; 1. en 4. gedeeld van rood en groen met een rechterschuinbalk van zilver over alles heen (Eek, v. Panthaleon V. Eek) ;
2, en 3. in blauw gouden lelie (Wiel 9) l) ; hartschild : in zilver,
bezaaid met blauwe blokjes of turven, een rechts-gewende goudgekroonde roode leeuw (v. Wghe v, Echteld). Drie helmen, de middelste met gouden markiezenkroon. Helmteekens: 1. drie struisvederen van rood, zilver en groen, komend uit een gouden arendspoot
(v. Eek), 2. de uitkomende leeuw van het hartschild (v. Wghe),
3. twee olifantstrompen, resp. van goud en blauw. Dekkleeden :
rechts rood en zilver, links blauw en goud. Schildhouders : twee
rood-getongde gouden griLtioenen.
Onder het schild staat geschil-,
derd : #Den Hoog Welgebooren Heer Evert Johan Baron van W$e
in Leeven Heer van Eek en Wiel, Amptsjonker des Ampts van
Tusschen Maes en Wael en Capitein ten Dienste der Vereenigde
Neederlanden. Obiit den 16 Maart 1735”. Aangezien de oudste dochter van Evert Johan v. Wghe, Seina Margaretha, vrouwe van Ek
en Wiel, huwde met Jan Gisbert Ludolf v. Neukirehen gend Ndvenheim, en hun zoon Evert Jan eigenaar van De Voorst werd, zoo
is het niet onwaarschijnlëk, dat het wapenbord van dit kasteel afkomstig, en zoodoende hier ter stede beland is.
Van welk geslacht of van welke heerlgkheid is het wapen van
het 29 en 3e kwartier, boven omschreven 3 - Dit wapenbord is
te koop.
Zutfen.

H . M. WEICNER.

W a p en. Quelle famille porte écartelé : aux 1. et 4. de sable
au chevron accompagné de trois seaux, les anses dressées, le tout
dor; aux 2. et 3. de sable à la fasce d’argent (Borssele P) ;,sur le
tout : de gueules à dix besans (4, 3, 2, 1) d’argent (Schengen 7)
Une famille de Pottere portait le premier quartier, mais il ne semble
pas probable qu’elle soit en cause.
D’où provient la combinaison de
ces trois armoiries 2 Par une prompte réponse, on obligerait beaucoup
R.

‘) Nooit bleek ons, d a t Wiel (bp o . Ek) e e n w a p e n h a d , e v e n m i n als E(c)k
zelf.
RED.
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Hap a” 1 4 0 9 .

Wy Johan van Berlair he tot hoeps aen deen syde ende

Johan hë tot Meghen aan dander syde bekennen met desen apennen briene dat.
wy ons übonden 1) hebben/eñ
eens seggens bleuen syn ia hen henric van der
leok hë tot heeswyok henric diobier hé tot mperle Arnt van apelteñ Rutgh’ van
Boemel en Arnt Stamelant van Vden / van allen ghesoille toe seggen eiï reoht / die
wy malcanderï
eyssohenden waeñ als van den huyse erfflyoke guede heerlyoheyt
eñ van allen saken keurenden der heerlyoheyt van hoeps eñ van allen reoht e6
ghesoille dat 10 Johan hP tot meghe toe teegghen hadde sla totte heerlycheyt van
hoeps voirsor. ei totten erffennessen dair toe behoerenden. /Ende hebben gheloeft
by ons eeren etï in gueden trouwen al suloken segghen als dese voirsoc segghers
eendrechtlycken
seggen sullen te houden en te voldoen sonder arghclist / Ende des
te oiroonde soe hebben wy Johan van Berlair h6 tot hoeps Ende Johan hë tot
meghen samentlycken onse -pere $) zegelen an desen apeonen brieue gehangen.
Ghegheuen in den jaer ons hen Dueent vier hondert ende neghen op Sente Dyony~
avont. Epi-et confessoris.

Haren

ao 1361.

Wy Jan hë van Ruyo doen cent allen luden want heynric

ven bosoh met andere onnen vrinde gededingt heeft tuesohen
on8 eñ den kinden
van Gestel als van de toep van onsen goedë te hare. 8oe hebbë wy geloeft ei
gelouen Boe we8 heynrio van bosoh vorp seget tussohen ons beiden dat wi dat
vast eti stede haude zuele en ongebroekelyo Ronder argelist. In welcx dinga oiroonde wi onsen segel an desen brief hebb8 gehange. Gei. int jaer ons hën dusent
drie hond. e6 een en tsestich des donresdage na act. nat. marie.

Wìeringerwnard.

Medegedeeld door

J.

P. BACKX.

T e r Hunnep (XXXIX, 6291. Het nonnenklooster te Diepenveen,
é6n uur gaans van Deventer gelegen, gewijd aan de H. Maagd Maria
en St. Agnes, tot patroon hebbend den heiligen Augustinus, was
in 140 t op een stuk gronds genaamd de Plecht gesticht door Johan
Brinckerinok, vroeger hoof’d der xusteren van Neester-Geertshnis t e
Deventer, leerling en vriend van Geert Groote, geb. te Zutfen 1969
7 als overste van het huis op St. Ludgerusdag = 26 Naart 14 19.
HU was hierin krachtig geholpen door Swedera v. Rechteren, dr v.
l) verbonden.
1890

RED.

*) propere = eigen?

RED.
5
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Frederik bij Margaretha v. Kuilenburg, weduwe Johan heer van
Runen (Oudhh. van Deventer, 1 313; W. R. E. H. Opzoomer, Het
klooster Diepenveen, handschrift 1386). Si de Geloofsverandering
waren er in 1578 nog zestig zusters. Toen de graaf van Rennenberg,
stadhouder van Groningen en Friesland, in dit jaar Deventer belegerde, werd het convent geplunderd ; waarop de nonnen binnen Zwolle
in Brandeshof eene schuilplaats zochten. Het beheer der goederen
werd door den Deventer magistraat opgedragen aan de toenmalige
procuratrix Adriana v. Delen 1) + 1604. Wat van de Diepenveensche
kloostergebouwen nog bruikbaar was, is later in gebruik gekomen
bg de Hervormden dier plaats (J. C. v. Slee, De kloostervereeniging
van Windeshei? bl. 131). D e plaats, waar het convent ter Hunnep
gelegen was, is onzeker. Den 29 Mei 1609 werden Geerlaoh v. der
Capellen en Diederik v. Bemmel gecommitteerd om op de grenzen van
Gelderland en Overijse1 onderzoek te doen naar het oude klooster
ter Hnnnep, zoo bg oude menschen als op andere wgzen, daarvan
aanteekening te houden, en eene kaart te maken, alles tot handbav i n g v a n der landschap recht en gerechtigheid (Reg. arch. Hof v.
Gelre bl. 377). In 1667 ontstond er geschil tusschen Gelderland en
Overijse1 over het recht op de goederen van het stift ter Hunnep
(Boek van verbalen van gecommitteerden V 276-91). Na de Herwrming werden uit de goederen, aan ade&ke jonkvrouwen prebenden
uitgekeerd. In 1761 komt als abdis voor H. C. S. J. v. Heeckeren.
T.

Ommeren en Ingen. Nalezing. St. Lambert (Na,v. XXXIV, 121 ; ‘1X,
560) was, volg. Geld. Volksalm. 1890 bl. 152, ook de kerkpatroon

van Avezaat “) en Op-Hemert. - Het Nau. XXXIV, 1 1 n o o t 1 genoemde zerkje in het voorportaal der kerk te 0 m m e r e n zal, meent
men, te lezen geven : sAo 1560 20 Dec. starff Jutte van Bottenheim.
‘) Zoo stond dan ook de hofstede Delianen a0 1480 en Ariaen Ueel ao 2497
van Nederl. Heraut 1889 bl. 121, tot het gesl. Y. Delen in betrekking.
REU.
a, Voor Zoelen vgl. Nau. XXVI, 439, ‘VII, 55 met Alg. Rgr XXI-XXX (1882)
bl. CCXXW, noot. De muurschildering beneden in den toren der kerk te Arezaath
zal wel do kruisiging van Jezus, vermoedluk
het lijdens-tafereel van Ev. Joh. 19
va 34 voorstellen, en niet de marteling van St. Lambert.
Tenminsten, dezen indruk bekwam ik er van, bg de aanschouwing, jaren geleden. De geataltc van den
Romeinschen
krijgskneoht
op den voorgrond viel, docht rnb toeu, niet te miskennen.
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Men moge aarzelend of weifelend denken aan v. Bottestein, omdat
eene voormalige ridderhofstad te Vleuten (ziu Tegenw. Staat v. Utr.
bl. 197 naast Nuv. XXIV, 184, 7) Bottestein heette ; doch hierbi
kan de oude familienaam Both in ‘t spel zgn. Daarenboven komt een
gesl. Bottenheim n6g voor, en wel te Amsterdam, waar M. Bheim,
geb. Stibbe 22 Nov. 1889 aan eene dochter de geboorte schonk 1).
Nuv. XXXIV, G5 is tusschen Dornstet en Wt(er)wyck de naam v.
den Hoven uitgevallen. Deze laatste komt in den kwartierstaat van
vaderskant van Anna Françoise Sadelijn (+ 1770) tweemartl voor.
Met BOnse Cömend vyt d i e 1 e w e” (Nazi, XXXIX, 565aj kan bedoeld zQn .Huys ind hoffetede gelegen in die RRnstraet genant Leuweustein a” 1549” (v. Hasselt, Arnh. Oudhh. 11, 21).
M o n n i k h u i z e n was de naam van een voormalig Karthuizer
klooster, in 1528 door Reinald 11 gesticht (Nuv. ibid., 566a, noot 4,
uit Slichtenhorst, Tooneel des Lands van Gelder bl. 97b en Tegenw.
Staat v. Geld. 463). Dit >gesticht” der historici is denklik onjuist,
of vereischt minstens toelichting ; vooral, indien men daaraan de
naamgeving door Reinald 11 verbindt. Immers naar den uitsluitend
voor een convent geëigenden naam te oordeelen, moet er reeds eeuwen
te voren ter plaatse een klooster hebben bestaan. In 893 toch wordt
een Munihchusen bQ Velp (en Arnhem) vermeld [Bn Sleet, Oorkdbk
v. G. en Z. bl. 66; v. den Bergh, Mid.-Nederl. Geogr. 1872 bl. 192,
m e t a a n h a l i n g v a n Beyer, Urkundenb. 1 n” 135). Aangezien de
Karthuizers eerst in 1084190 zijn opgekomen, heeft dan graaf Reiuald in 1328 geen nieuw klooster Monnikhuizen gesticht, maar een
oud reeds ongeveer 4’1, e e u w aanwezig convent van dezen naam
herschapen in een Karthuiaer klooster. Of misschien de herinnering
aan een. eeuwen te voren bestaan hebbend, maar verwoest of ver- .
dwenen klooster Monnikhuizen door de stichting van een nieuw
kloost.er M. verlevendigd. Bn Sloet in zijn kostlgk werk BVan-Al%”
1871 bl, 248 vermeldt ook den plaatsnaam in 893, als Muuihehusen.
Daar men dien plaatsnaam eerst in 1335 weder schgnt te ontmoeten
(als
Monichuysen, i n Nijhoffs O o r k o n d e n 1 339), - o f k o m t hi
tusschen 893 en 1335 meer voor in nog aanwezige charters? - zou
men schier aan eene in den tekst, der oorkonde ao 893 ingeslopene
11 Zie Nieuwe Hotterd. Ct. v. 24 Nov. 89, ‘Me blad.

-
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glos uit veel latere eeuw gaan gelooven
; ware het niet, dat meer
dan eene eeuw vóór het jaar 1328, nml. in 1205 (16 Jan.), dus nog
1 7 J a r e n vóórdat C a e s a r i u s h e t DLibrum ant,iquum a” 1893” d e r
abdij van Prüm overschreef (zie Bn Sleet, Oorkdbk bl. 67), een Theodericus de Munichusen heeft geleefd (ib. bl. 421). Of ontleende deze,
krachtens de omgeving waarin hij voorkomt, zijnen geslachtsnaam
aan een ander Monnikhuizen, bijv. in het land van Keulen ? Jammer, dat ik met de inlichting, welke ik op dit bovenstaande hoop te
ontvangen, in Nom. Geogr. Neerl. III niet meer mijn voordeel kan
doen. Want nu moet het daar geschrevene : BMonnikhuizen, in 1328
gesticht Karthuizer-klooster, komt in 893 als *tiunichusen
voor”, of
den indruk geven van een verbazend anachronisme, of minstens allerzonderlingst klinken. En het zou mij daarentegen zóó aangenaam
wezen, wanneer die bijdrage tot de kennis der plaatsnamen in Geld e r l a n d , h i e r e n d a a r , n u en dan, ook eene kleine bijdrage
mocht blijken te kunnen wezen voor de literatuur der plaatsen zelve, ter bevordering van historisch onderzoek ; afgescheiden van plaatsnamen-studie, die slechts betreklak weinigen belang inboezemen kan.
Blijkens NUV. ibid. 566b was Swartgen te Arnhem tijosplichtig aan
de Commanderie van St. Jan aldaar. Eenen vrouwennaam Sweertgen
ao 1570 vermeldt NCZV. XxX, 618 (in v. Buchell, te Utrecht). Beernt die droichscheerre (Nau. XXXLX, 566b) zal wel geen schapenscheerder geweest zijn, maar behoord hebben tot het personeel
van het lakenfabrikaat. Eene vriendenhand toch wees mij op de
Aanteekening op ,Mr. P. de la Court, #Het welvaren van Leijden”,
aitgeg. door B. W, Wttewaal, waar men bl. 125 leest : a’l’ot elk getouw der lakenrederij te Leiden behoorden ten minsten twee droog. scheerders, twee wolwasschers, twee spoelders, twee wevers, twee volders”, enz. Ook Bietstap’s Handbk d. Wapenk. 1857 bl. 350 onderscheidt tusschen schapenscharen (forces de tondeur), met puntige
uiteinden ; en droogsoheerdersscharen (forces), met vierkant afgehakte
einden. De laatsten vertoont bgv. het wapen van v. .Meeckeren
(Nau.
ibid. bl. 6251, en wel : omgekeerd. -. Voor shof v a n Moers, Meurs”
(ibid. bl. 613) pleit de omstandigheid, dat in de St. Walburgis-kerk
te Arnhem onder ééne zerk Christoffel graaf v. Meurs en Sarwerden
(+ 1566) met zoon en twee dochters begraven ligt (zie beneden). Lascaris Castellar (ib. bl. 6L4) is een ltaliaansch geslacht, waarval
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Rietstap’s Armorial le éd. het wapen vermeldt. - Is LYav. ibid. bl.
619, noot 3 en bl. 622 sprake van een (thans Westfaalsch) geslacht
v. Merveldt : i n z i j n SMeerveld e n Meervelderbosch” (1886), t,ot 1748 onder Barneveld behoorend, daarna onder de heerl. Het
Loo gekomen, - zegt Dr. Pleyte, bl. 43: v. . . zullen wel de heeren
VUL
Meerveld die in de ridderschap voorkomen bi Slichtenhorst,
Sleet en d’Ablaing, van een ander goed, biv. Meerveld onder Appel
( b i j Nikerk), a f k o m s t i g zin”. Bn S l o e t ’ s Obrkdbk v , 0. e. Z. b l ,
1038 vermeldt eenen Henricus de Mervelde als 1 April 1284 tegenwoordig bij den verkoop aan Xverhard bisschop van Munster, van
goederen te Aalten, Bredevoort enz. enz. door Baldewin v. Steinford c. s. - Vervalt Nav. ibid. bl. 617 noot 3 het woord Bvermoedlijk” : uit de vergelijking van ibid. Bladwizer bl. LXII noot,
schgnt t e bliken, dat, al mag #den Hof te Nyen beet k achter
Sente Johan (ibid. bl. 617 noot 2) op dat rondeel>’ te A., natuurlijk
niet verward worden met Nijenbeek aan den IJsel, gelik v. Hasselt,
Arnh. Oudhh. IV, 65 terecht vermaant; toch gewis een heer van
dit laatste stichter van gezegden Arnhemschen bof zal. z& geweest.
18 immers in die noot sprake van Theodorus miles in Nienbeck ;
men ziet vermeld a” 1266, 9 Theodericus de Nyenbeke, Th. de Nienheke (Bn Sleet. Oorkdbk bl. 871, 87), a” 1286 Theodericus dominns
de Riembeke [Nienbeke] (ibid. bl. 1066) of Thieris de Nivembeke
(ib. bl. 1077) ; terwil in 1275 voorkomt Gesa, domicella domini Th.
de Nienbeke, en haar broeder Bernhard (ibid. bl. 929). Mooglëk gold
h e t w e l d e n ~Voìlmachtsbrieff” m e t h e t BTestament” v a n é é n e n
denzelfden Theoderik of Dirk, heer van N., ridder l). Wat *miles in
Nienbeck” aanbelaqgt ; Bde bezitters”, - zegt Bn v. Spaen, Inleid.
Hist. G e l d . lV, 2 4 1 , - Bvan oude vrUe goederen, de Ipgehui, veranderden hunnen titel in milites, personen, die te paard dienden. Men
vindt ze telkens gemeld met het woord #miles” tusschen den doopnaam en den toenaam, als Theodericus miles de Nyenbeek”.
Aan het Nav. ibid. bl. 619 noot 4 genoemde huys P a p e g e &j,
dat eenen papegaai had tot uithangteeken,:dankt de vPapega+-gang”
te A. zgne benaming (v. Hasselt, Arnh. .Oudhh. III 236). - Het,
1) Vgl. ook Geld. Volksalm. 1870 bl. 133 vg., waar Mr. A. bn Sohimmelpenninok
v. der Oye eene kroniek van het slot N. aan den IJsel gaf.

70

GESCHIEDENIS.

Nav. ibid. bl. 621 voorkomende p i e t a n c i e (pitancie, pitanche,
pytantie) beduidt leeftocht, mondbehoefte ; insgelgks liefdegaven i n
nood van allerlei behoeften 1). Het beldert mitsdien een der oogmerken van aan geestlgke orden of stichtingen geschonken tijnsen
op, nml. opdat er loopend geld zou ztin òf voor den daaglgkschen
leeftocht, òf voor feestlijke gelegenheden. De Franschman bezigt nóg
beden pitance (portion de repas), pitancerie (office claustral), pitancier (pourvoyeur, schafmeester in een klooster), - voor den daaglgkschen kloosterdienst.
Zal de schola Hierosolymitana (Nat]. ibid. bl. 624) te Utrecht, eene
school geweest zijn uitgegaan of onder toezicht staand van - het
Duitscbe Huis ter stede 2) ; boogstwaarsch&Qk is met Bmiles Hierosolymitanus” insgeliks een ridder van dit Huis, en niet een St. Jansridder, bedoeld, bij vergelgking van den in diezelfde overluidingen
ao 1631 (9 Juli, Nav. XL, 3) voorkomenden titel
nis”. De titels worden dus hier nadruklijk onderscheiden.
BDer Deutscbe Herold” XX (1889) n” 10 S. 1736 vermeldt een
thans nog uitgegeven wordend > Wochenblatt des Johanniter.sOrdens” 3). E n d e G i o r a a l e A r a l d i c o ( 1 8 8 9 ) n” 1 0 - 1 1 b e v a t eene
BAggiunta al cenno su i cavalieri Ospedalieri Ypagnuoli di S. Giovan
Batista.
J. A .

Bogerman (Xx111, 304). In ‘t laatste Verslag over Archivalia door
Prof. Blok (1888) wordt op bl. 4 vermeld een manuscript van Reinerus Doccumanus alias Bogherman, die daarin zelf aanteekende, dat
hij in ‘t Gerkesklooster (prov. Friesland, gem. Achtkarspelen) eenen
broeder als prior had gehad, met name Johannes Donkumanns, toe*) Vgl. Oudemans, Mid. Neder]. Wrdbk, die schrijvers aanhaalt. En zie hier beneden. “) Eveneens behoorde te Tiel de school en de scholastery aan het Duitsche Huis (Rink, aBc$ohr. v. Tiel” bl. 200; Bijv. 1836 bl. 33).
*) Ibid. na 12 S. 159b leest men in het xBericht iiber die Sitzung vom 1 Okt.
1889: nHerr Regierungsrath v, Barnekow in Frankfurt a. 0. stellte den Antrag,
der Verein möchte seinen Mitgliedern die Monatsschrift (van het tijdschrift ADer
Deutsohe Herold”) geheftet und aufgeschnitten zugehen laesen. Diese Annehml i o h k e i t , w e l c h e z. B . b e i d e m J o h a n n i t e r - W o c h e n b l a t t e e i n g e f i i h r t
iet, sei eine grosze”. Zie over dit punt S. 192, 200.
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genaamd Bogherman, die volgens m+e aantt. aldaar in 1519 tot
de seniores behoorde en Dec. 1531 als prior voorkomt, maar in 1541
reeds als zoodanig was vervangen. Genoemde Reënerus noemt zich
t. 8. pl.: Blegum doctor”, en elders Bpensionaris te Kampen”. Hij
huwde Anna N. en was zonder twëfel de vader van den Kollumer
pastor Johannes Bogermsn, die wederom de vader was van Johannes B., den president der Synode Nationaal van 1618)19. Bovenvermelde Reijnerus Doccumanus en Reinerus Doetinchem, in 1504 abt
in het Gerkesklooster, worden wel eens verward. Zie o. a. v. der Aa,
Biogr. Wrdbk.
Jan van Kuik ao 1352, 60. Allen denghenen die desen

brief soelen zien

oft hoeren leson wi Jan van Kuyc hó van hoestraten doen cent med deson brieue
dat wi ghelouen etï willeooren op alsulken sume tote sgreuen behoeff van meghen
als tonen kunde ons aenghesproke hebben dat wi daeraff te reohte comen sullen
alst recht wisen sal ei vore den vorseden greue van meghen ons te pant wordene
van alsulken zaken als tonen kunde tote ons waert te seghhen hebbe eu- si dat
zake dat ons dade noet zin van onsen liue dien wi med rechte betoenenmoohten,
Ende bidden daer mede onsen lieuen neue den grave van meghen dat hi na allen
vorscreueneu paynten 1) ons goet dat ons hem beset is ontsetten willen want wi
ons verbieden eÏÍ ghelouen ten rechte te comene. In kennisse der waerheyt des
brief8 bezeghelt med onsen zeghele. Ghegheue int jaer ons hek duzent drie houdert vyftich ende twee na den hoff van Camedke opten achtenden dach der maent
van ingaende merte.
Wy Jan heer van kuyo doen cout allen luden die desen brief zuelen sien of
huereu leeen dat wy gheloeuen eens segghens heer berende van gale, hen vullinc
van leusden, arnde van padbroec en diddrio den clerc van allen zaken die gaens
zyn tusschen onsen maghen eñ ons des greven kindren van meghen welo seggen
wy ghelouen op ons goet te haren te hauden hën Janne van herlaer den hr van
der ameyden wes dat ons dese vier eendrechtelyo bezegghen zunlen het si minne
het si recht ende weert dat deso voersz seggen niet en segeden alle vier soe moegen si enen ouerman kiesen eendreohtelyo en wes ons die voersz ouerman beseget
hebben wy gheloeft den voersz h? Janne te hauden in alder manieren dat voersor
is soender argelist in beiden siden. In welcx dings oirconde wy onsen seghel aen
desen brief hobben ghehangen. Gegheven int jaer ons hën dusent drie hondert ei
tsestich des manedages na palmdaoh.

Medegedeeld door J.

*) poynten.

R E D.

P.

BACKX.
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Jan Willem Kumpel (IV, 70, 31%; Bijblad V bl. cxxxlr). Omtrent
dezen persoon, hevigen Oranjeklant, geb. te Amsterdam 24 Aug.
1757, t 5 Nov. 1826 in het werkhuis aldaar, over wien een zeer
lezenswaardig opstel van den heer J. G. Frederik6 voorkomt in het
Amsterdamsche Jaarboekje 1890 bl. 22, vindt men nog het volgende,
ook over het voorgevallene te Oegstgeest Maart 1783, getrokken uit
het zeldzame werkje ‘) Chronyoke der stad Legden Anno 1783 bl.
15. Cap. 111 vaers 6. BEnde siet daer was ook eene der geene die
reeds lange I) zyne ooren geleend hadde om wysheid te vergaeren,
ende om de kunstgreepen der rechtsgeleerde te vatten alhier in deeze
stad, ende men noemde zyne name Kumbell, hetwelk getrouwelyk
overgezet zynde, luid : Zoone des oude kleerverkoopers 3), ende dit
was eene mensche, wiens verstand men niet doorgronde, wiens doorzigt men niet bepeilen kan, en wiens weergae men nooit gezien heeft en
waarsch$$k n a h e m , nooit meer zien en zal. Vaers 7. Ende ha
hadde zijne verkeeringe met menschen zodanig bepaeld dat nauwelgks drie à vier onder zijne goede vrienden konden geteld worden *).
Vaers 8. Ende het eenigste belang, dat hg beoogde, was alleen het
welzijn van zene zo tedergeliefde erfstadhouder, want hij hoopte
toch eens, wanneer de vorst in zijn vorig gezag volkoomen hersteld
was, als dan in de aenzienlike plaets van xbnen vader 3, te succe‘) Fr. Muller, Cet. Ned. Gesch. 1859 bl. 16 N” 1 3 8 .
9) 23 Sept. 1777 te Leiden ingesohreven, 4 Sept. 1784 bevorderd tot Jur. Hr.
Jaarboekje bl. 25.
J) der vater von den ridder ia ja klsedermaohers-gesel zu Amsterdam eweesen,
nnd nach eine reise zu Ooat-Indien bald reioh. Jaarboekje bl. 27.
3) B i l d e r d i j k sohrijft 1 M e i 1 8 1 3 a a n M r . H . W . T y d e m a n (Hriefwisseling 1
399, 461) naar aanleiding xgner v r a a g : Hebt ge in de troebelen vdór 1 7 8 7 o o k
gekend een Leydsoh student naderhand advooaat J. W. Kumpel, naderhand met
het hof gebrouilleerd, - Dik heb den LeQdsohen student, naderhand advt. Kumpel
zear veel en van zeer nabij gekend. Hg mijn terugkomst in 1866 kwam h# mg
zien, en een vers op de algemeene vrede voorlezen dat uitgegeven zou wordent
zoodra als zigesloten wierd, en daar vrg wat schoons in was. Ik heb sedert
omgevraagd wat van hem geworden was ; de advt van der Linde zei mij nu verssheidan jaren, dat hU door een raken knast (zekeren Thgssen) van wien ha 89
g u l d e n g e l e e n d h a d , i n gbzeling w a s g e z e t e n daar, v o o r d e verteuringen ( e n
daarin gemaakte schulden aan koka, traiteurs em.) sedert, na den dood van dien
man, die kort daarna voorviel, gebleven was. Meer weet ik thands niet van hem”.
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deeren. Vaers 9. Gnde hjj offerde hiertoe zijn geld, ja zin leven
was bet noodig vrijwillig op, ende
ziet h$ euds nog oene die zeer
Ros was, badde zig reeds eenige dagen te voren begeven door de
agterhoeken en straeten dezer s t a d , ende m e n h a d i n z@e h a n d
gevonden eenige m e m o r i e n v a n d e verantwoordinge v a n z i j n e n
vorst 1) als mede allerleg speciën van geld wierd bij hem gevonden.
Vaers 10. Ende veele van die lieden ontfingen hetzelve met vreugde
(om des gelds wille) ende zij beloofde hen, dat ze de verjaring van
den vorst getrouw zoude vieren. Vaers ll. Ende hij en nog eenige
van zgne vrienden hadde eene plan geformeert, om deze dag der
vreugd door te brengen, en zjj koozen hiertoe het nabuurig Oegstgeest, hetwelk maer een stadiën der stad aflegt, want zQ wisten dat
de boeren hier als mede door den invloed die Rhjjnsburg op dit dorp
beeft, zeer voor de stadhouder ware ingenoomen, ende hiertoe hadde
niet weinig geholpen de Rbjjnsburger predikant a, met hunne vorige
herder en leeraer “). V a e r s 12. Knde hg g i n g d a n n a d e v r o u w e
v a n d e n bnyze d e s herberg8 4) ende s p r a k t o t baer, e n zeide, b e r e i d mij e e n avondmaeltjjd v o o r rnë ende m$ne v r i e n d e n , ende
spaerd hiertoe niet, het beste uwes vee, wat ge hebbe moet, zal ik
u w geeven, ende de vrouw voldeet sen dit gebod, ende hadde reeds
sen gemest kalf genoomen ende hetselve geslagt, ende zg hadde de
duyxende van kaersen, die men ter verligting zoude aansteeken, reeds
in hare buyaen genoomen. Vaers 13. Ende gantsch Oegtsgeest ende
Rbjjnsburg dit hoorende, verheugde zig boven maten, ende hunne
v r e u g d e w a s gelijk a e n die geene dewelke een zoon gebooren is.
Vaers 14. Ende zë kwamen des avonds bij den andere ende zongen
liederen ends zeide dit is ter eere des ridders van Kumbell, bij die
reeds groot was onder de jongelingen, ha die reeds gezien was onder
Ru aohbnt ook met den bekenden prinsman J. le Franoq van BerkheB in eenige
betrekking gestaan te hebben.
1) Missive en memorie door Z. H. den prins van Oranje en Nassau aan de
Staten-Generaal 7 Oot. 4732 overgegeven houdende eene gedetailleerde opening
van sgn gehoodeade direatie als admiraaLgeneraal
der Unie.
9) Tbeoderus v. der Bell, Joh. filiue, beroepen te R@sburg $752.
#) Jaoobus Dagevos Joh. filius. Jaoobi nepos, beroepen te Oegstgeest 1752, emeritus i781, Noamr. v. pred. in de Ver. Ned. 1788 bl. 31.
*) Wed. Krgnenburg te Oegstgeest. Jaarboekje bl. 26.
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de stedelingen ziet zine name verhoogt, ziet zijne eere verheven
Triumph o ridder, Triumph o ridder van Kumbell, driewerf Triumph
weest vrolijk alle ge helden die met hem verscheinen zullen, het is
voor uwe vriend, bid in het openbaer o de Haes ‘) bid in ‘t verborge
vos o Dageen s) het is voor uwen vriend, het is voor uwen erfstadhouder, want niet alleen heeft den ridder uwe alle reeds welgedaen, maar h$ zelfs zal uw het beste van het geslachte niet onthouden, Vaers 15. Ende ziet veele vrouwen voegde hunne lofzangen
bG die haree mans, ende de oude lieden vergaderden zig alle te
z a m e n ende z o n g e n ter eere des ridders, zarren vader heeft reeds
weldadigheid gedaen in den lande, getrouwigheid aen de volke, barmhartigheid aen de natiën, zarren vader die uit alle geslachte, taalen,
volken, ende natien, menachen bedekte met zane kleederen “), hunne
beursen bevriden van overstroomingen, hunne voeten voor wankelen.
Vaers 16. Ende aldus zong men, ende aldus verheugde men zig,
van wegens het groote feest 4) dat aenstaende was, ende ziet een
Man, voortgesprooten uit den Meer zeer magtig van daeden, ende
die niet alleen te gebieden had over de menschen, maer ook zelfs
over de knynen die zig aldaer in dat distrikt opbielde ende ziet hg
vernietigde alle hunne raedslaegen ende zij wierden als kaf voor den
wind weggedreeven, ende den ridder benevens zijnen aenhang bedreef hier over rouwe ende geween, eenige dagen na elkanderen,
dog de welmeenenste in den landen, waren over deze schikkinge
zeer verheugd. Einde van het derde capittel.
W.

v. Nassau-la-Leek (XXXIX, 206) : BHendrik Karel, fr. 10 1739
H. M. Hagetan (sic)“. - Den 15den Sept. 1739 werd in de Fransche kerk in den Haag het huwelijk voltrokken van Adrienne Marguerite, dr van Pierre Huguetan, heer van Vrijenhoeven, + 1740,
met Henry Charles Comte de Nassau La Lecq. Zij t reeds 1752.
Zie J. G. Frederiks, l
Jean Henri Huguetan” (Vaderl. Letteroef.
N. S. 1871 n* I2j. .- Haar grootmoeder, Marguerite Pérachon,
sedert 1681 weduwe van den Lyonschen boekhankelaar Jean Antoine
‘) Dagevos.
1) Horbertus de Haes, 1775 beroepen te Leiden.
3) Zie hier boven, bl. 72, noot 3 .
4, 8 Maart, prinsjesdag.
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Huguetan, begaf zich, om de geloofsvervolging door de herroeping
van het Edict van Nantes, 22 Oct. 1685, ontstaan, met hare kinderen, Marcus, Pierre den lateren (sedert 1729) heer van Vrëhoeven l),
Susanna (1745, toen 102 j. oud, in den Haag vermoord) a), naar
Amsterdam, waar haar tweede zoon Jean Henri zich in 1686 bU de
zinen voegde. De uitgebreide handelsvereeniging van leden dezer
familie, en hunne boekdrukkerij, zin bekend. Niet minder bekend
of berucht was een dier leden, de zoo even genoemde Jean Henri
(sedert 1708 gehuwd met Maurice Marguerite de Nassau-Odyck),
achtereenvolgens boekverkooper, bankier, bankroetier, riksbaron,
drost
van Vianen, graaf van Gyldenstein in Denemarken, enz., $ op den
zeldzamen leeftijd van 103 jaar. Denzelfden, en : SiMemorie
instructyf
i. d. zake v. d. wed. Jean Tourton “) koopm. te Amst., ca. J. H.
Huguetan, waer uyt kan werden gezien, het leven en bed+ v. d.
vermaerden Jean Henry Huguetan” ; *Deductie v. h. proces, den
H. Rade in Holl. overgegeven van wegen Benj. Dutry, Bewindth.
v. d. O.-I. Comp. t. Kam. v. Am&., impetrant, ca. J. H. Huguetan,
jegenw. Drossard v. Vyanen, gedaeghde” ; Nav., A. R. I, op Vrijhoeven, Xx111, 292, 487-88, XXIV, 20 : waar de heer Frederiks
zegt : uHet zou zeer gewaagd zijn een hard oordeel over dezen vermaarden man uit te spreken, alleen op grond van eerrige allerhevigste schotschriften” enz.
M.0
1) Zijn zoon en naamgenoot werd, na zöns vaders dood in 1740, met deze heerIgkheid begiftigd; hij stierf kinderloos in 1792 (volg. Nau. V, 287, te Londen,
10 Juni 1791). (J. H. F.) - De PBoekzaal d. Gel. Wer”. v. July 1743, deelt, bl.
1 1 0 , o n d e r h e t aAkad.-Nieuws”, m e d e : »Utrecht. In de Rechten gepromoveert :
den 15 July, D. Petrus Huguetsn, Toparoha in Vryhouven, Amstelredamensis, na
eene disputatio de Nobilitate Morali et Civilï’. Deze 11 Disputatie”, door den sohrijver opgedragen aan C. H. S. R. 1. Com. de Nassau, Top. in Beverweert, frater
per affinit. oonjunot., H. G. de Weoke, frater anus ex affinit., Franc. v. Harencarspel, Top. in Beverwyok eto., Soab. Amstel. etc., avunoulus, en anderen, werd
te Utrecht bi Alex. v. Megen gedrukt en beslaat 39 pp. in-4O. - Vóór rng l i g t
ook : YEpithalame pour M. Henri Pierre Godefroi de Weoke et Madne Alexandrine Huguetan. Sur leur mariage oé16br6 i l a Haye le 27 Mars 1742. Par votre
tr&+affeotion& fr8re T . T . d e Wecke”, 6 p p . in-4”.
*) Vgl. Haagsch Jaarb. 1890 bl. 46.
RED.
*) Te Kampen komt deze naam nog voor, als Tourton Bruins.
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Theodora (XxX, 5 0 3 ) . D e h i e r b e d o e l d e p a u s i s e i f a n u a V I I
( 6 J u n i 8 9 6 - 2 5 J u l i 897), d i e h e t l i c h a a m v a n zijnen v o o r g a n ger, Formosus (Sept. 891-Mei 896), deed opgraven, schenden en
in den Tiber werpen. Hjj z e l f w e r d k o r t d a a r n a i n d e g e v a n genis geworpen en gedood. Formosus was echter niet de onmiddell~ke v o o r g a n g e r v a n Stefanus Vl1 ; tusschen beiden in bekleedde Bonifacius VI nog gedurende eenige dagen den H, Stoel. Bij
het doen van nasporingen betreffende deze pausen, eenigen hunner
voorgangers en opvolgers, houde men in ‘toog, dat Stefanus VII
door sommige geschiedschrijvers als de öe van dien naam wordt aangeduid. De oorzaak hiervan ligt in de omstandigheid dat Stefanus 11
(Maart 752), die drie of vier dagen na zijne benoeming werd vermoord, dikwijls geheel uit de lëst der Pausen wordt weggelaten, en
s a a m g e s m o l t e n m e t zinen o p v o l g e r S t e f a n u s 1 1 1 ( M a a r t 752Maart 757).
Gent.
T H . J. 1 . A R N O L D .
E o o ge ouder dom (XXXIX, 514). Bl793 den 2ti Okt. starb
Anna Margaretha Stauberin, insgemein genannt Uhlin, ein Bauernweib zu Schoppershof, welche 100 Jahre weniger 36 Tage alt wurde,
und bis an ihre letzte Stunde den vollkommenen Gebrauch ihrer
Verstandeskräfte beybehielt. Sic war an eben d e m O r t e , wo s i e
starb, geboren am 20 Nov. 1693, und wurde noch auf ihrem Sterbbette, von Christoph Wilhelm Boek ‘j in Kupfer gestochen, und als
das 7 Blatt in die Sammlung seiner charakteristischen Köpfe aufgenommen (J. C. S. Kiefhaber, Beyì. d. (von D. Joh. Christ. Siebenkees herausgegeb.) Material. z. Nürnb. Gesch., Nr. XIV, 8, 30).

C on t r a b a n d e. Hoe men in 1.689, ten behoeve van Frankrgk,
contrabande wist uit te voeren. Men vgl. in verband hiermede Wagenaar’s Vaderl. Histor. XVI, 3-11. Extract uyt het register der
resolutien van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generaal der
Vereenigde Nederlanden.
‘) Neurenb. graveur, van wien ook: nSamm1.
Nürnb. im Verl. Joh, Phil. Mosers 1792 -“.

v. Bildn.

gelehrt. M&nner

o. Künatl.
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Lunae den 28s Martë.
l689.
Ontfaogen een missive van den Heer Grave van Nassau 1) gesr (gesohreven) tot
s’Hertogenbosoh, den 25e deser, ende daernevens een Rylage, Houdende dat deselve seker narioht, ende kennisse bekomeu hebbende, dat door een Burger der
voorñ. Stad!, genaemt Gerrard de Large, merokelyke grote vaten voor Suyker
verlioht, ende ook voor sodanigh, by de Commisen ter Reoherohe, Wierden uytgelaten, daer noohtans in deselve was gepakt waren van Contrabanden, van syn
plioht hadde geoordeelt te wesen, den voor6 Burger aeastonta in arrest te laten
nemen, en op ‘t selve instant, desselfs pakhnys te laten ondersoeken, of geen diergelyke vaten daer in waren opgeslagen, dat bevonden waren geworden nogh vyf
grote Tonnen, gekuypt op de ord1~ (ordinaire) manier, als Suyker vaten, ende
in deselve gepakt klegnder Tonnet,jes met polver of Buskruyt, voor, achter, ende
besgden, aengevolt mot geraspt Rrasilienhout, opdat sonder beweginge soude gepakt blyven, mitsg%. (mitsgaders) drie diergelyke vaten met Salpeter, alle genombreert ende gemerkt, als in de aote, nevens de vooras. missive gevoecht, staet
geëxpresst (geëxpresseert), dewelke den gema. Grave tot seouriteyt, om voor ongeluk te wesen bevryt, hadda doen brengen in s’lants Magasgn aldaer, ende den
voor& overgegeven sen de Magistraet, die op het Stadthuys wierde bewaert, dat
by Brieven was ontdekt geworden, dat hy mede diergelyke vaten, ten Comptoire
van de Licenten aldaer hadde aengebraoht, ende so sen eenen Charel Fabry,
Koopman tot Luyk gesonden, synde te presumeren, dat daer door meenigte van
Bnskrugt sen den vyant was gekomen, ende dat de Commisen of Bedienden aan
moesten passen, haerdevolr
de poorten die op den uytvoer der Koopmansohappen
aiet al te wel hadden waergenomen, dat den voor& Burger pretexeerde, dat hem
de voorss. vaten voor Suyker, van Amsterdam, door een Coopman aldaer, genaemt Pieter Jan Speek, waren toegesonden, maer dat ‘er gedachten vielen, dat
een ander Coopman, genaemt Louis du Chaine, een Luyker Wael, wonende tot
Amsterdam op de Cingel, in ‘t Wapen van Luyk, wel kennisse daervan moohte
hebben, en dat meer Burgers aldaer haer met diergelyke Commissien bemoeyden,
gelyk op den 2% deser, by een ander, genaemt Hubert Louroux, vier vaten, op
deselve manier, waren gevonden, die voor als nogh aeu ‘t Comptoir der Liaenten
Wierden opgehouden, ‘t welok niet seouer en souder perioul was, als kennende
reet beter voor alle ongemak, ende ongeval, by het ander, in ‘tgrote Magasyn,
wesen bewaert, gevende derhalven haer Ho: MO: in bedenken, of het niet nootsaekel(yk) soude wesen, dat het voorss. werk grondel wierde ondersocht, en of
men alle pakhuysen alwaer diergelyke vaten lagen niet dlende te visiteren, alsmede of haer Ho : Mo : niet iemant speoiael daertoe souden gelieven te depotereo,
opdat sodsnige heyllose practyyueo, daer door de vyanden wierden gestyft, en,je
gevilipendeert de placaten van haer Ho : MO: met alle bedenokelyke middelen en
1) Walraad prins van Nassau-Usingen ; zie over hem A. A Vorsterman v.
Cyen, o Het Vorstenhuis Oranje-Naseau”.
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wegen, moohten werden tegengegaen,
ende de overtreders naer merite gestraft.
Ende ia daer nevens gelesen een missive van .I. van Luinen, Stadhouder van den
Hooge Sohout der Stadt ende meyereye van den Boaoh, gesr. tot s’Hertogenboaah,
den 250 deser, hetselve eubjeot aoocernerende,
Waerop gedelibert synde, Is goetgevonden ende verstaen, dat copie van beyde de voorss. missiven gesonden ual worden sen den Advoct Pisoael van het Collegie ter Admiralt op de Maze, ende deselve daer nevens aengesr ende gelast, hem naer 8’Hertogenbosch voorea. te transporteren, ende op de gelegentht van de voores. saken te informeren, ook de pakboysen te visiteren, of meer diergelyko vaten met Waaren van Contrabande daer
in gevonden sullen worden, ende van syn ondervindinge haer Ho: Mo: eo haest
doenhyk) te beriohten, om hetselve gedaen synde, voorts gedispon(eer)t te werden
naer behoren, ende dat de Mugtitraet der voorss. Sta& 8’Hertogenbosch sal werden
aengesr inmiddels sorge te dragen, dat den voorrr~gearresteerden
de Large in syn
arrest, wel bewaert mag blyven.
Was get.: Giab.: cuper vt
Aooordeert met ‘t voorsa. register
was get.: bl. Fagel.

L)e Bladzijden zijn ter wederzijde 3 C.m. van de randen op drie
plaatsen ter lengte van 3 C.m. op gelgken hoogte en gelijken afstand
ingesneden ; de insngdingen bovenaan z@ dubbel, zoodat een smal
strookje papier ter breedte van 3 m.m. tusschenbeide is gebleven.
Daar het stuk in zessen gevouwen is geweest ; zoo zal er waarschjjnlik door die insnijdingen een lint of koord gehaald, en daarop
aan de buitenzijde het zegel geplakt zin; van zegellak of was is
geen spoor te bespeuren, evenmin van ouwel of ander verbindingsmiddel. Het papier heeft tot watermerk op de ééne bladzijde een
menschenhoofd met narrenkap en kraag; daaronder hangt het cgfer
4 met langen steel, waaraan drie bollen of cirkels, een boven en twee
onder, gehecht zgn. Op de andere bladzgde de letters H. LM. Het
stuk is geschreven op een geheel vel geschept papier ; een indruk op
het papier onder den naam Page1 schjjnt van een rond zegel a f k o m stig te zijn.
D agt

ee k e n i II g (XXVII, 104). Waarom hieruit gelezen : 17

October l714? Ik stel voor te lezen : 10, 1 (10 Januari),

schien: I, 10 (1 October) - 1765.
Gent.

TH.

J.

1.

of misARNOLD.
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Drie1 (XL, 12). Was H. K. Wichers in 1823 pred. te Drie1 in den
Bommelerwaard, of te Drie1 in Over-Betuwe?
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Radinche (XXXIX, 504, 629). Ik vind Gerard de la Marck aangehaald als heer van Redichem. Radinche is dus wellicht eene slechte
lezing, of misschien eene vertaling van Redichem (buurt in de Geldersche gemeente Culemborg, waar oudtëds eene kapel stond), of
wel van Reding, Redingen of Rodingen (fransch : Redange of Rodange)
in Luxemburg.
TH, J. 1. ARNOLD.
Gent.
[Zoo BBn van beiden, zal ‘t denkljk wel het laatste z&. Bi Emmerik ligt
Ratingen (aldus aB 1276/81, Bn Sleet, Oorkdbk bl. 943).]

lUorsati (XXXIX, 572). Morea = moerbeiblad. Het Grieksche schiereiland ontleende dien naam aan den vorm, niet aan onderstelde moerassen. Ook ontspringt de Maas niet in een moeras, maar in de
Vogesen ; in een gebergte.
A. J. C. K.

[»Peloponnesus (More&), magna peninsula, ab austro Ciraeciae, dioitur quasi
Pelopis vij~og, i. 8. insula. Antea adpellata erat Apia ut Pelasgia, p 1 at a n i
f o 1 i o similis propter angulosos reoesaua,
inter duo maria, Aegaeum et Jonium”.
Aldus F. A. Bosse, Geogr. Antiq. Compend., Leiden 1826, p. 53, die vermoedt,
dat de oudste naam zal zjjn geweest Aegialea. »Die Lakonier nannten vorher
(v66r de dagen van Demosthenes en den Peloponnesischen oorlog) die Halbinsel
nebot der Gegend umhor Koryphasion” (Brockhaus, Real-Enoyolopädio
X11 (1854)
S. 475, 6;.]

De Z w a I t e Boer te Leuvenum. Houdt de (thans, helaas, vervallende) heerlijkheid Staverden de herinnering levendig aan de ongelukkige Eleonora (Nav. XXXIX, 569): het uithangbord eener herberg in ‘t meer naar’den kant van Harderwijk, maar toch in den
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omtrek gelegen Leuvenum, doet dat sedert onhenglëke jaren aan
haar ontrouwen en ontaarden echtgenoot. Er staat op dat bord een
mansportret geschilderd, met het onderschrift, .de Zwarte Boer”, en
de hiermee bedoelde persoon is niemand minder dan Reinald 11,
h e r t o g v a n Gelder, in de Historie onder den bijnaam Bde zwarte”
bekend en berucht. Wegens zijne sdorperheid”, om in Middel-Nederlandsch te spreken, ging bij ‘t landvolk met het ontzag voor den
persoon tevens de hertogstitel verloren, om voor een nieuwen naam
plaats te maken. Reinald heette in ‘t vervolg Bde zwarte boer”, en
die benaming werd en bleef sedert het opschrift van een in de
nabuurschap aan eene herberg geplaatst uithangbord.
Aan ‘t Uddelermeer.
A . AARSEN.
V i G e - c o m e s P a 1 a ti n u s (XXXVIII, 562). Daar die Groninger
notaris (ao 1602) zich in een Album amicorum aldus titelde, dacht,
ik eerst aan eene studentengrap, indezervoege, dat hij als student
door zijne kameraden aldus, om welke reden dan ook, ironisch geheeten of bijgenaamd zinde, door die onderteekening het aandenken
aan dien gelukkigen tijd be zgnen vriend had willen levendig houden, Zoo werd, b@oorbeeld, de Nav. XxX, 605 vermelde %.(acharias)
M.(arinus)
v. Kuyk aan de Akademie door z@e club steeds .Z@ne)
M(ajesteit)” getiteld. Doch daar zendt mi de secretaris van de .Société d’Archéologie te Brussel, onze medewerker J. Th. de Raadt
eenen afdruk van zinen in de Annales dier Société vol. IT.1 a) voorkomenden *Compte rendu de la visite faite le 22 Avril 1889 per l a
Société d’arch. de Br. & YExposition d’Art Héraldique à Gand. En
wat zie ik nu? In dat uitnemend, aangenaam-leesbaar vverslag”
w o r d e n o o k BAlba a m i c o r u m ” o p g e t e l d , e n t e v e n s Bles curieuses
lettres-patentes d e (Jharles-Quint, oetroyant confirmation de noblesse
a) Daarin vindt men van de hand van denzelfden werkzamen en kundigen Beuretarie aanteekeningen
o m t r e n t Louis-Joseph oomte d’Albert, prince d e G r i m .
berghe, diens gemalin, Madeleine Marie Honorine Charlotte de Berghes, en het
uit ltalië stammend geslaoht d’blbert of Alberti. Hij gaf ze ten beste naar aanleiding van het verhaal der blgde inkomst diens Graven binnen Gr. 29 Sept. 1729
door Jean François (Nophre), voorgelezen als door Jules Carly (Kivelles) ingezonden
stak in de zitting der DSooi& van 5 Febr. 1888. Zie Grimbergen meerderemalen
genoemd in Nav. XXXVIII en ‘1X.
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a Corneille a Baersdorp, artium et medicinae Doctor, Lateranenais
Palatii Aulaeque n o s t r a e Caesareae et Imperialis consistorii Comes,
et à, son frère Guillaume (2 kIai 1556)“. Achter BComes” liet de
geëerde verslaggever in parenthesi drukken : &omte Palatin”. ‘t Schgnt
dus een titel geweest te zën, z. v. a. skeizerlgk kamerheer in buiteng e w o n e n d i e n s t ” , Vergelikbaar is hier misschien eenigermate het
,Keiserlicher macht (liever, maje) offner Notarius” vau Ivao. ibid. bl. 627.
J. A.
Drost (XXXIX, 332, 517). Dr o saste m. 11, c. 49, v. 90, in
Midd e oorsprooklUke b e t e e k e n i s ntafelmeester”, Hoogd. truchsess,
del-Latijn dapifer, een der hooge ambten aan het keizerlijke hof, het
attribuut van den keurvorst van de Paltz. In dien zin wordt drossate
ook gebruikt in den Floris ende Blancefloer, ofschoon daar van een
ander hof sprake is ; en vandaar ook de naam van Ketje den drossate, dien ridder aan het hof van Artur gegeven (Ferguut, 2829,
4965). Later echter, toen de oorspronk$jke beteekenis der hooge hofambten allengs verloren ging, toen b. v. de maarschalk (stalmeester) een
opperkrijgsbevelhebber
werd, veranderde ook het ambt van den
drossaat ; en allengs ging die naam over op den landvoogd of stedehouder, die uit naam en vanwege den opperheer een gewest bestuurde. Zoo in der IJstorien Bloeme, fol. 17, d :
Doen quam daer aot lant mettien
Sconinx drossate Abbanes
Van Indien, des sjjt gewes.
En later (fol. 23, d) leeat men van ,sconinx drossate van Babilonia” (zie ook drie pl. bjj v. Velthem, bl. 62) ; eene beteekenis, die
nog in ons verbasterd >drossaard”
en >drost” flauwelik voortleeft.
Straks lag eene nadere wijziging voor de hand : en al wie uit naam
van zen heer eenig hem toevertrouwd goed bestuurde, werd nu drossate geheeten. In dien zin versta men 1, c. 19 V . 6, 15, 23, alsmede
de pl. in het Gloss. op de Dietse Doctr. vermeld; en niet anders is
het in ‘t Leven v. Jesus, c. 150, waar Prof. IMeUer (bl. 342) het terecht door prentm,eester” verklaart. Wat de afleiding betreft, lang is
die een raadsel gebleven ; zoodat zelfs Adelung, na het opnoemen van
een aantal gissingen, schier wanhoopte, of ze ooit zou kunnen opgespoord worden. Thans echter denkt men er vrjj eenstemmig over.
6

.
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Op het spoor van discophorus, dapifer, ZOOSIS het Ohd. truhsazo in
oude glossen vertaald wordt, acht men het aamengesteld uit truh,
bak, diepe schotel (ons Btrog”) en sazjan, zetten, zoodat het dan letterlik
trogzetter of schotelzetter zijn zal (Graff, V, 511 en VI, 304 vg.).
Inderdaad was het de post van den truchsess, bi feestelake gelegenheden, den eersten schotel op ‘s Keizers tafel te zetten. Sommigen
evenwel (als Hoffmann in Gl. op Fl. en Bl.) zijn hiermede niet
voldaan. Wellicht zou men, niet truh-sazo, maar truhs-azo kunnen
afdeelen, en dan aan ons .torschen”, dragen, en ate, spijs (Ohd. az.
Graff 1, 528) denken, als ware het torsch.ate, etendrager, dus letterlik
dapifer”. Verkl. Woordenlijst op Der Leken Spieghel van Prof. M.
de Vries, opgenomen in de Werken uitgegeven door de vereeniging
ter bevordering der oude Nederl. Let,terkunde, 4s Jaarg. 2s Afl. bl. 408.
8. AARSEN.

[Dit trubs-azo leidt dus volkomen tot het bl. 332, 518 noot 2 door me voorgestelde resultaat. En het verheugt mij, in dezen eene autoriteit ale prof. de
Vries, wiens afleiding mfi geheel onbekend was, in mijn voordeel te hebben.]

D t o o g s G h e e r de t s (XXXIX, 566). De steden Amsterdam,
Dordrecht, Haarlem, Leiden, Delft, Gouda, Rotterdam, Alkmaar,
Hoorn en Enkhuizen zonden om de twee jaren, dan in de eene,
dan in de andere stad, op zekeren gestelden tijd, afgevaardigden,
om
over de belangen der lakenrederë te spreken. Deze vergadering
_ _’
w e r d schertsenderwjjs genoemd de Synode der Droogscheerders.
Boitet, Beschr. v. DeIft, bl. 547.
W.

P i t a n t i e (XXXIX, 621). Pitantie, pitance, is zeker eet- of drinkrecht, om een deel van apis en drank, jaarlëks op gezette tiden t e
genieten, besproken aan abdgen en kloosters. Men wil het woord afgeleid hebben van pitissare = slurpen, nauwkeurig proeven (Alkemade
en v. der Schelling, Displegtighh. 11 254). In een brief van Floris LV
as 1232 binnen Leiden gegeven aan de ebde Rhijnsburg, vindt men
het reeds vermeld; een gift van 5 pond jaarlijks wordt door hem
bevestigd, van welke twee tot pitance (een vrolgken maaltijd) der
jonkvrouwen op den dag van St. Pontiaan (Oudh. van Rinland bl.
528). In het testament van Wouter v. Suylen, kanonik te Utrecht
1328, wordt gewag gemaakt van 5 pond tot pitancie aan de Min-
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derbroeders aldaar. Ten behoeve
van Geurt de Rijcke, priester der
pitanciën van het ,godsbuis St. Catharina te Utrecht, werden in 1384
twee morgen lands geschonken.
1470 Gertrnde, relicta Jacobi Ottonis,
et Otto ejus filius contulerunt sorori Mechteld de Veltdriel ad usum
sororum St. Ceciliae, litteram acabinalem quinquaginta solidornm
denarii censum, tali conditione dat sy daer W&I om drinken sullen
als ten heiligen sacrement gaen (Gericbtssignaat van Tiel). In een
brief van Catharina v. Swieten, priorin des kloosters &riënpoel te
Oegstgeest
(bë Leiden), as 1491 staat, dat op den dag der memorie
zal gegeven
worden een pitunce van gebraden apisen, als hoenderen,
kongnen, rundvleesch, 012 mengelen wëns en twee schepels tarwe
tot wittebrood. Adriaan v. den Boeckhorst gaf in 1502 aan dit klooster 35 stuivers om spis en drank in pitance op den dag des jaargetijdes.
Aan het klooster Mariënhave te W’armond,
werden vermaakt pitautiën, bestaande
in wijn, zalm en wittebrood (Römer,
Abdijen en Kloosters, 1, 314). In 1541 gaven Herman v. Wee en
Gonda s@ huisvrou aan het convent St. Cecilia binnen Utrecht jaerlicx
12 zilveren Caroli guldens tot een jaerlike pitance van goet gebraden
en elcke suster een pzJntje r@sche wijn ; en Jan v. Wee, canunnick
in den Doem, besprak in 1585 bg testament aan genoemd convent
tweehonderd gulden tot eene pytancie (L. 0. Visscher, Manuaal
der conventualen van St. Caecilia te Utrecht bl. 15). Zooals blijkt,
werden aan de pitan tie-heeren, belast
met de uitdeeling, en bewaarders der kloosterkelders, landerijen, renten, tinsen enz. geschonken, De goederen van de pitantiemeesters der Commanderie van St. Jan
te Arnhem z&~ in 1604 na het overladen van den laatsten meester
Hendrik v. Rechem, overgegeven a?u de gasthuizen van St. Catharina,
St. Peter en St. Anthonie aldaar (Nihoff, Inv. arch. v. Arnhem bl. 419).
T.

P u t g B 1 d (XXXIX, 524). Een ander soort putgeld is in ZeeuwschVlaanderen nog zeer goed bekend ; het had sedert 1807 tot de invoering der nieuwe munt, de waarde van eene Fransche kroon, later
vjjf franc ( f 2.35). - Bi de openbare verkoopingen van staande
veldgewassen
in dit gewest,
wordt ieder stuk, koop of perceel, van
de andere gescheiden door een put van ongeveer een halven meter
diepte, waarin men soms nog een groenen tak plaatst ; onder de
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verkoopsvoorwaarden wordt afgelezen, dat voor iederen koop daadlijk
in klinkende specie betaald moet worden vijf franc. Men betaalt
hieruit de landmeters !en hunne helpers en eenen maaltijd voor koopers,
borgen, en soms ook opbieders ; en daarom heft men dit putgeld
b o v e n d e n koopprës, waarvan de verkooper soms nog een beetje,
de notaris een beetje, en de schatkist een beetje (10 O/,,) geniet.
‘t Hedend. woord is de vertaling van een Fransch woord, dat mi
ontgaan is. De uitvinder, de beruchte Fransche generaal-maarschalk
v. Damme, was vruchtgebruiker van een vijftal schoone polders in
West-Z.-Vl. Koning Willem 1 liet hem in het gerust bezit van
dien roof, en van 1830 tot 39, moesten wi gezegende oogsten, zonder belasting, zien uitvoeren. Deze concessien
riepen den stand der
schorreboeren (zetschippers) in ‘t leven, die op een paar uitzonderingen
na geruïneerd werden ; de oude generaal voer er wèl bij. Thans heet
deze heffing nmeetloon” (fO,50 & 60 per koop).
0. P. R008.

XCI.

Penningkundig Repertorium. Mededeelingen van

Mr. J

. TURKS.

Toevoegsels enz. op Repertorium 1. -LXXXIII.

2263. Geslagen onder Lod. XV (1715-1723). Méd. de Louis le
Grand. Ed. 1723 fol. 42, n” 62 (18 lignes 41 mm.) Revue Belge
(1887) p. 25, n” 62. Op de zuil staat eene globe met het wapen van
Frankrgk.
1269 (1 ). 1655. Daniel Uegnsius
overleden. Door Simon. Gr. 47 Br.
1272 (1). v. L. 11 416. WederGm afgebeeld door J. Rouijer in de
Revue Belge de la ANTzlmismatique (1888) pl. VI (5) en beschreven p.
262 (1) in diens interessante verhandeling Méreaux du. X1 Ve Siècle
concernant la dhotion du Sahzt-Sacrement de Miracle de Bruxelles. De
Kz. namelijk van dezen penning stelt de toonkast waarin de (1200)
drie mishandelde brooden,
voor. Zie De Grave-Hellin Histoire du ThSaint-Sacrement de Miracle (Bruxelles 1871) en Vénérable Hisloire
du Très-Saint-Sacrement de Miracle . , . composee en Elanand par
Pierre de Cafmeyer, et traduite en François par G. D. B. (George
de Backer). Bruxellcs 1720, iu fol. etc.
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1274. Achter v. Orden, b$ v. der Chìjs, Tijdschrift, en in plaats van
i m m u t a t a te lezen imminuta (verminderd). (Revue Belge, 1887 p.
28, n” 69 heeft vsrkoerd imminutaa. Gesneden door J(ean) D(uuivier) (Méd. de Louis le Grand. Ed. 1723 fol. 46 n” 69.
1 3 8 0 (1). 1G56. Cat. Snoeck v . Loosen na 91. O v a l e 51/41 gegrav.
penning %. 18 W, f 4.50. vz. De ontslapene liggend met eene rol
onder zijn hoofd. Daaronder Pieter Gerritz. Obiit 1656 &. Daarboven Et vitu et morte triumpha (Zegevier door of in leven en dood).
Keerzijde. Hoven een doodshoofd geplaatst op twee kruislings gelegde schenkels liggende tusschen twee tulpen.
Spiegelt vrienden u aen t sterven
Van die ghy ter aerde draeght
Opdat gby een% meucht beerven
D’eeuwigs vreught die u behaeght.
1281. Cat de Vries (1884) n” 726 Z. 87 W, f 30.-. Oelrich, Med.
Cabinet .o 12. (Vroeger bg Salm n” 1122).
1283. Ald. (de Vries) n” 242 x. 108 W. f 28.-.
1284. v. L. II 423 (2). Grooter ald. n0 723 Z. 29 W. f 4.25 (Oollectie Quaestius
Friesch Gen.).
1285. v. L. 11 423 (3). Elcker n0 726 %. 55.5 m. f 71.-, gemerkt P. v. A(beele) pin(&). Adolphi scuZ(psit) (moet het niet andersom
z@ ? Sculpsit P. ti. Ahsele.
1286. v. L. 11 426. Grooter in Cat. de Paris 1833, Revue Belge
(1887) p. 47 n” 71).
1287. Invullen. De stedemaagd van Montmédy haar schild latende
vallen en vóór den koning als Mars voorgesteld, geknield. J. D(uvivier) Méd. de Louis le Grand. Ed. 1723 fol. 47 n” 10. Revue 1887
p. 25 n” 70.
1288. v. L. 428 (1). JIe’d. de Louis Ze Grund. Ed. 1723 f” 48, n”
72. (18 lignes 41 mm). Dancoisne, Numisrnatique
Bethunoise
pl. XXVIII,
n” 5. Revue 1887 p. 26 (72).
1288 (1). 1 Maart 1857. Dr. Petrus Borellzcs wordt door de regeering van Middelburg vereerd met een gouden gedenkpenning (Notulen van wet en Raad van llvliddelburg
(De Tijdspiegel (1885) n” 10.
blz. 184-195 1).
1) Bg propositie erinnert

synde

van

het bouok geschreven door don heer

Petrus
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1290. Bi Yölcker n0 721 %. 13.5 W. f 37.50. Vz. De regenten en
regentessen. Omschrift Diaconie Weeshuys. Kz. Op 20 April 1056
den eersten steen gelegd door Jr. J. v. Vlooswyk, o p 15 December
(1657) ir.geqoeijd met 400 ingebragte kinderen door Do. Mttewrongel
Luk. BV111 VR 16. (En h$ viel op het aangezigt voor zijne voeten

hem dankend).
1293, v. L. 11 431. Grooter Cut. de Paris 1833 (74) (30 lignes,
48 m.m.).
i294. (-1658). Munten van CromweZZ (v. L. 11 433, 3 stuks). BiJ
Völcker n” 727 een vierde zijnde de Souvereign van 20 shillings van
1656. Goud ; verkocht te zamen voor f 172.
1295. v. L. 11 435 (1). Zeldzaam bij de Vries (1884) n” 729 Z. 45
W. f 14.25, no 4 bij Pinkerton pl. 34 (6).
1296. Voor 31 te lezen 32. Völcker n” 128 Z. 70 W. f 90.-,
Lochner 1 S. 281. Zeer fraai werk in deu trant van P. v. Abeele.
1303-1658. Lod. XIV. Inneming van Mortara. Coepee n” 51.
_
1304. Rycklof van C;oens, gouverneur van Ceylon, had een aantal
achilder~jen

van Willem v. der Pelde, blijkens zijne MSS.-aanteeke-

ningen door Kramm aangehaald in voce Lutkenhuysen (C. Vosmaer.
Ooer Kunst, blz. 179).
1305 (1). Zware zilveren penning, groot 30, zinde een trouwbelofte of huwliikspenning.
Vz. Man en vrouw elkander de hand gevend boven een brandend
altaar. D’een hant was d’ander.
Kz. Amor met den boog in de rechterhand gezeten op een door
hem bestuurden rennenden leeuw. Liefde dwingt het al.
Dikm$s vindt men op dezen algemeenen penning (die te koop
was) letters of zinsneden ingegraveerd, b. v. op mijn exemplaar bij
Borellus

raedt ende ordineris medioyn van den Koninok van Vrankryck geintituleert De vero Tekscopi invmtore ende gededioeert
aen dose stadt, is naer deliberatie goet gevonden en geresolvoert den autour te laten bedancken en met eenen
gouden penninck te vereeren tot eene memorie voor die moeyte by hemgenomen
van door het voorsohr. bouok te vindioeren de eere der stadt oompeterende,
uyt
dat den eersten ende den tweeden verrekykers inventeurs en makers deszelfs
borgers en ingesetenen respeotivelyk syn geweest. Ende dat ten dien eynde die
heeren thesauriers bezorgen van daerop te laten snyden hetgeen sy sullen oerdeelen te oonvenieren.
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den leeuw 1 G gescheiden door een rune of merk, Op een ander op
den kant Capityn Adrien van der Boog (of Booy) out 27 Jaaren 1658
den 9 Mt.
1307 (1). (Op 1659). Z. j. Kon. P. K. Aanw. 1883 blz. 159 (van
den geheelen bundel Aanw. in 1883 der RUksverzameliagen). Zilveren penning ter eere van Willem 111 en Maria met het wapen door
twee kindertjee gehouden en viermaal het gekroonde naamctifer.
1308 (1). 1659 v. L. 11 450. Kz. met VZ . van v. L. 11 454 (2)
v. Orden n” 1286. Cat. Kleynenbergh 1835 n” 249.
1310. v. L. 11454 (1). Vrede der Pyreneeen. Zie Revue Belge (1887)
p. 26 n0 401 (lees: 101) met het jaartal 1660 groot 30 lignes wordt
thans nog in Pa+ geslagen met het merk R(oettiers)
en het omschrift
Ludovicus XIV rex Christianissimus. - J. Rouyer zegt t. a. pl. ~11 ne
nous paraît pas prouvé que cette légende fut en usage sur les médailles de Louis XIV dès l’époque (1659) % laquelle telle-ci le rapporte. Goeree heeft Ludovicus X1111 rex Christianissimus op penning
no LV. Het tronie beeld der XXXII volgende (55-86) penningen
M.DC.LX-MDCLXVI ook van n” 87-130 (1666-1675).
1312. G. Brandt, Poëzy 1688 bl. 463.
Joannes Lutma.
De vader Lutma, dat doorluchtig kunst juweel
Wiens ed’le hamer op het zilveren paneel
Verheeve schilderti in beeltwerk heeft gedreven,
Zal dus door hamerslag zins zoons in koper leven.
Be Völcker n” 739. Z. 31,5 W. f 20.-.
1317. Oud-Holland DI 1 bl. 38. Hermanus v. Alderwerelt van
Amsterdam, schilder, ondertrouwd 30 Aug. 1662, out 33 jaar geassisteerd met ztin moeder Aeltje Harmens, enz.
1335 (1). Kantschrift van een exemplaar van den penning v. L.
1, 254 Z. ingesneden n Wybrant Schellinger Josyna Rutgers, getrout
den 22 Februarij. Anno 1660 (Cat. Bom 18 Maart, 1884, n” 27).
1336. Bi de Vries (2884) nu 748 Z. 6 W. f 11.75.
1341. v. L. 11 480. Cat. v. RUksmuntstemp. n” 5. Bowers. Kz.
Stempel.
2343. Völcker n” 748. Vertrek van Karel 11. Kz. v. L. 11 481 (1 en
2) maar met een geheel andere Vz, - Willem 111 als een jongen vau
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negen jaren te paard 2. 655 W. f 146. Onuitg. en buitengewoon
zeldzaam. Waarsoh&&ik door F. v. Abeele. De penning beschreven
door v. L. 111 51 (2) heeft veel overeenkomst met de Voorzgde, maar
verschilt er van b. v. in de rechterhand.
1350 (1). Op het overlijden van den schilder Gouert Flink (geb.
te Kleef 25 Jan. 2615, gest. te Amsterdam den 4 den Febr. 1660).
Afgebeeld en beschreven met ztin leven door J. H. v. der Noordaa
te Dordrecht. (Mei 1842) in v. der CG& TGjdschri~~II,
bl. 763-769 ‘)
Völcker n” í41. Z. 78 W. f XL-). Met versje van J. v. Vondel op
de keerzijde.
(fraai en zeldzaam).
Hier liet FLINK het sterflik deel
Wiens onsterfelike geest
Tuigt met zen gekroont penseel
Hoe Natuur den schilder vreest
Die zijn doeken t leven gaf
Kunst braveert de Doot en t graf.
1351 (1). Bij Völcl<ey n O 764. Dezelfde penning (gegraveerd door
S. S a v r y ?) Op de lii. Een landschap waarin eene vrouw met zeven
pilen en een hoorn v a n overvloed in de hand : d’Eemlrncht den 30
Maert 1660. Z. 26.5 W. f 36.- : Curieus en eenig.
1355 -f Pieter de Ringh. Zie Pieter de Ring en den penning door
E. W. Moes in Oud-Holland VI (3) bl. 175-181 en bl. 181.
1358 Henhik Ruse. Cat. de Vries (1884) n” 757 Mm, 63 Galv.
f 4.50 als Vz. der medaille, hem vereerd door Christ Lod. van Brunswik-Luneburg
voor het versterken der vesting Harburg.
1360. v. L. 11 480. Kleiner bi de Vries (1884) n” 160 Mm. 42
in kabelrand Z. 28 W. f 2.25.
1362. Völcker n” 753. Z. 37 W. f 33.-, (v. L. 490, 1 Kz.). Borstbeeld van C a t h a r i n a koningin van Engeland. Kz. De H. C a t h a r i n a
Omschrift Pietate insignis.
(Uitstekend door vroomheid).
1364. De Kei van Jhr. h’werard Meyster (h’av. XXXlI bl. 26 en
XXXIII, bl. 19 en het aldaar aangehaalde. E. Meysier Negotiorum
Satyricwn of de Quinta Essentia van den Toeback door Jean Pleyn
d e Courage.

1) Op bl. 768 den aden dooh op den penning den ken van sprokelmaent,
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Gedrnckt tot Maeradamme
B1J Actevn van Stamme
Op t hoeakje van Vulcani straet
Daar de gelaerde Pijp in de gevel ataet.
2. Pl. 1676, kl. 8O. (Eeltjes na 33 (168). July 1886 f 7.50) Zie ook
Revenge van Jan Pleyn de Courage schildknaap over de onnosele
buckens in t Nimmerdorse kreupelbosch, door den ridder van de Key,
soo gantsch jammerlik gemarteliseert. Gedruckt voor Mey en Ster de
grootste Key en Ner enz. 1676.
E. Meyster schreef ook Nimmerdor en Kruysleer ter Salicheyt.
1375. Als bg Völcker n” 757 f 13.-. Ovaal in plaats van achtkant
als bg v. L. 11 499 (2). Vgl. A” 1632 n” 959.
1376. Als bi Völcker n O 760 f 13.-, met Arnout de Raet 1662
doch n” 759 met Door YVER in Liefde, Bloeyende 1637. Kz. ten
name Jac. Jz. Hinloopen 1651. Z. 30 W. f 16.-.
1386. Was te Leiden Cat. Kleynenbergh ald. 1835 n” 258.
1387, 1662. 27 Oct. v. L. 510 (1). Méd.. de Louis Ze Grand. Ed 1723
fol. 72 n0 106 (18 lignes 41 m.m.). Anders. De stad Duinkerken
knielend biedt hare sleutels den Koning aan, In de afsnede XXVII
Octobris MDC. LXII. (J. Rouyer Revue Belge 1887 p. 26, (1OG).
1357 (1). 1663. DanieE Seghers, bloemschilder, door Simon.
1398 ( 1). (v. L. 11 524). Op den aanleg van het nieuwe jaagpad vnn
Leiden naar Utrecht (voltooid 1664). Gegrav. zeer zeldzaam. Bom
1873, bl. 33 n” 734 Stedelik Museum te Leiden 60 Vervolg 1884,
14, Völcker n” 769 Goud 70 W. f lOO.--.
1400 (1). 1664. ilenning Cat. Radink 1884 xso 109. Vz. De besnijdenis. I<z. De doop in den Jordaan. Op den kant gegraveerd
Jan Clasens Molenaar te Hinlopen Mm. 53 Z. 62 W. Cat, de GrootKooiman (Febr. 4888) n” 510 Z. 60 W. Mm. 53 Dooppenning.
1403. G. Brandt Poezij. Amst. 1688, 4to bl. 419.
De
En
De
D’

Helt der Maas, verminkt aan oog en rechterhant
echter t oog van t roer, de vuist van t vaderlant
grote Kortenaar, de schrik van s vyants vloten,
ontsluiter van de Zandt, ligt in dit graf besloten.
NDCLXV.

l35j de Vries (1884) nu 786, bizonder

fraai Z. 96 W. f 84.-.
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1403 (l), v. L. 11 529 (1) door Thomas Rawlins. VöZcker n” 772.
Z. 30 W. f 127.-.
’
1406. Völcker n” 774. Z. 9 W. f 15.50. Penning met het borstbeeld van Karel II. CaroZo Segvndo. Kz. Een slapend lam. Quicscit
Rritan(nia).
Brittannië rust). Door P. Roettiers.
1406 (1). Ald. n” 775. Z. 3 W. f 17.50. Kleinere penning met
borstbeeld van denzelfde. Kz. zin wapenschild.
1408--1409. Zie C. Honigh. Door AToorwegen
1886 11, bl. 95-97.
De Deensche bevelhebber Cicignon speelde eene allesbehalve mooie
rol enz. Vondel. De Havenschenderij te Bergen in Noorwegen. Slot
ald. bl. 96.
1410. Völcker no 770. Z. 36 W. f14.- . Gezicht op Hamburg van
den Alster, Sub :umbra. alarum tuarum. (Onder de schaduw uwer
vleugelen). Kz. De vier wapenschilden, Madai n0 2246.
1414. AZewijn 7 bl. kl. 8O. A. A. Vorsterman u. Oyen, Annuaire
généalogique d e s P a y s - b a s 1 8 7 4 . J . C. v . d e r Muelen. De NederZandsche Adel.
1427 (1). 1 6 6 6 . v . L. 11 538. Haardsteden Geld. Gesneden door
Abr. Simon, Engelschen stempelsnjder. Pölcker n” 778 Z. 75 W. f 8.-.
1428 (1). 1666. v, L. 11 541. De Hollanders te land en te water
‘beschermd door Lod. XIV. Grooter in Cut. des coins & Paris (1833
no 125 bU v. Loon 18 lignes of 41 m.m. aldaar 30 lignesof68 m.m.).
Revue BeZge 1887, p, 47 (125).
1437. Staat 143, lees 343.
1433, v. L. 11 544. Ook aldus ba de Groot-Kooiman no 319. Z.
75 W. en no 320 kleiner borstbeeld en met kantschrift Z. 15 W.
1433 (1). v. L. 346 (2). Bi de Vries (1884) n” 795 Mm. 57 grooter
z. 50 w. f 5.25.
1436. Te royeeren Bdeze stempelsnider” van der Wey toch kommandeerde het 3de rot en liet dien penning maken. B1J Bom. Sept.
1889 n” 42. Z. 33.
1437 (1). Variant van v. L. 11 549 (1). Met hetzelfde borstbeeld. Kz.
Zeegevecht als v. L. 11 546 (l), maar van eene andere afteekening
dan III 121 (L-2). Door Muller bij VöZcker n” 787. Z. 113 W. f 82.-.
1440. Bij Völcker n” 794. Z. 38 W. f 21.50. Het borstbeeld verschilt van dat bi v. Loon. Vers van Bidloo niet vermeld b$ de Vries
pl. VI 7, bl. 89-90,
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1443. Goeree n” 75; de Vries (1884) n” 801. Met 166U. Z. 3G
W. f 7.25.
1458. B1J Völcker n O 7913. Z. 81 W. f2lJ, de Vries (1884) n”
814 Z. 83 W. f 49.--.
1449. Bij Völcker n” 798, Penningplaat als het borstbeeld bij v.
L. II 549 (3) doch zonder de wapentrofee en met C h a t t a m Jun. A”
1661. Z. 37, 5 W. f 75.-.
1460. BG Völcker n o 797. Z. 89 W. floor.
1461. v. L. II 555 (1). Gezien lSg82. Het hoofd is veel jonger
dan op den penning bë v. L. en wel zichtbaar.
1463. Bi de Vries (1884) n” 808. Z. 222 W. f42.-- als zilveren
doos. De uitdeeliug geschiedde eerst in 1668, aangezien Burgemeester
Reynst niet wist wat op den penning te zetten. De doos bestaat uit
voor- en tegenzijde van den penning op het schenken van het wapen
en der kroon aan de stad Amsterdam. Weegt 100 Gram.
1471. In het stedelijk Leidsch LMuseum. Zesde Vervolg n” 580 Z.,
Völcker n” 803 Z. 95, 5 W. f lOO.-.
1473. Groot 36 Met twee ringen boven elkander. Vz. De negen
coracoras waarmede Speelman in 1667 zinen togt naar Macassar
deed en strandgezicht. Omschrift Trouw vun Amboina. Kz. De leeuw
met zwaard en pijlbundel. * Eendracht * maakt * macht. In goud aan
ieder Orang Kaja vereerd.
1478. Spelde zich ook J. Schmeltzing te Leiden. Nederl. Museum
Gids, bl. 111. Borstsiersel van een zittend jong meisje met een schaap
aan ‘t welk zLJ rozen voorhoudt. Einde 170 eeuw.
1481. Hottinger. In Ch.. Patin. TraveEs (1669) London 1697 12mo
p. 314 leest men bij Zurich *I have been shewn the place in the
BRiver where the Tngenious M. Hottinger was unfortunately drowned
Bwith part of his Family. He was that famous Professor of the Hebrew
BTongue whom the States of Holland sent for to adorn their Unisversity of Leyden,” Penning bë de Vries (1884) p. 818 Z. 13 W.
f 7.50. J. Schulman 1X n” 960 Br. f 3.50, Völcker n” 810 Z. 14
w. f 34.-.
1482. staat 1661, lees 1667.
1482 (1). Stedelijk Museum te Leiden 6de Supplem. 1885 Cat. n” 1877
blz. 11. Gegraveerde tinnen begraafnispenning. Niddellgn 6.7 M.
Op de Vz. in een krans Ter gedachtenis van Ed. Heer Daniel Barck-
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ringer 1) Professor der Philosophie Out 70 jaar gestorven den 22 July
A” 1667.
Op de keerzijde. 2 corinth 1 1 Want wy weten dat So ons aardsche
huys deses tabernakels gebroken wort wy een gebou van Godt hebben
éen huys niet met handen ghemaeckt maer eeuwigh in de hemelen.
1484 (1). k’on. P. Kab. Aanw. 1886 (P) blz. 15-16.

Qroote gouden eerepenning grooter dan bë v. L. 11 53. Op de
gladde keerzëde is gegraveerd 1667.
De Staten- Generaal der Vereenigde Nederlanden hebben goed gevonden aan den Schout bij Nagt Vlugh als in die qualiteit onderden
Luit.-Admiraal van Ghent gecommandeert hebbende het gros van fregatten daermede het fameus ezploit den 21, 22, 23 Juny 16G7 opde
Rivieren van Londen en Rochester is in t werck gestelt le vereeren
een gouden keten met een medaille tot een gedenckteeken in syne
familie en voor de posteriteit,
In het Register AbeeZe, (Pieter van) te lezen 534.
Bloccenus XxX11. Blocklant voor Blockhorst. - Invullen. Chisius.
Kardinaal n” 1119 (24) en te schrappen Ghisius. - Höhn Sr. nog
1096. - Keijser (de) - Invullen Thorn (Abdis van) n” 104 -107.

Z i l v e r e n hnwlijkspenning (XXIV, 1 5 7 ) . N a a r h e t mi
voorkomt, i s het niet moeilijk, den zin van dit opschrift te vatten.
Ik stel voor, het vers aldus te lesen :
Tot teeken van ons vast verbond
zoo wil, o zuivre bloem, aanvaarden
mijn trouw, dewijl uw lieve mond
voor mij het minlgk jawoord baarde ;
Trouw, die ik zal ten eind’ volstaan,
Of d’oppermacht [het Oppcrwezeia]
die strafY De Haen.
Bemint [Bemin]
Daar gg trouw in vint [vindt].
(Bemin ook gij hem wien ge getrouw zul4 bevindefa, nml. den bruidegom, De Haen.
Gent.

TH. J. 1. ARNOLD. '

‘) Daniel Barckringer is belast geweest met de opvoeding der kinderen
van den ( Winter)koning van Boheme, die tijdelijk te Leiden heeft gewoond (Dr.
W. Piepte.)
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VRAGEN.
Merretje. I n d e Koning% BTafereel der stadt Haarlem” 111,
339 leest men, dat, niettegenstaande den boogen pr& der levensmiddelen, de aardappelen van stadswege aan de armen voor 11/, stuiver het Bmerretje” verkocht werden. Welke maat was dit 2
Haarlem.
JANSSEN VAN RAAIJ.
[In

welk

jaar?]

GESCHIEDENIS DER LETTEREUNDE.

De Li br y e 1889, Aflev, 9 en 10. Inhoudsopgaaf. -- Vervolg
der Spectatoriale en politieke Geschriften, aanvangend met #De Democraten”, deeglijk te Am&. bij J. A Crajenschot uitgegeven weekb l a d no. 179617. - Litteratuur betr. Jacobus Bellamy. - Verzameling van Onderscheidene Stukken betr. het Metalen Kruis ao 1853-8,
bëeenverzameld door J. H. C. Venman. -. Geen geheime bevalling,
1/2 Febr. 1677 (te Amsterdam), zegge 43 nummers. - Brief van
Ren Vriend aan een Vriend, bebelsende een onpartydig onderzoek
van de zoveel gerugtmakende Zaak van C. v. der Nieuburg, Predikant te Tbiel 1). - De geestelykbeid ontmaskerd, in een oprecht
en waarachtig verhaal der onderdrukkingen geleden by Johan v.
Dalen, geboortig uit Zeeland en friesscben candidaat”, enz. (1805). Declaratoir.
Door de ondergeschrevenen (studenten) op den 21 May
1787 overgegeven aan de nog overig synde leden van den Senatns
Generalis van Frieslands universiteit tot Franeker”, naar aanleiding
1) Tot toelichting van Nuu. XXXVI, 287 strekke het navolgende. Uit Ingen te
Tiel beroepen, verheugde Ds. v. der N. zich in de achting en aanhanklUkheid
ziner gemeente ; vooral ook omdat hij, behalve zijn gewonen dienet, weeklgks te
zgnen huize nog eene oefening hield, die door velen zeer op prfls werd gesteld.
Eens eohter te laat ter kerkeraadsvergadoring verschgnend, viel er, bd het te
vooreohjjn halen zëner beurs om de boete te voldoen, een zilveren troffeltje uit
z#n zak. Dit was genoeg, om hem SIS vrgmetselaar te doodverven ; en wat er dientengevolge voorviel, vermeldt bovenetaande brief taamldk uitvoerig.
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het verbod aan de studenten om langer lid te z$n van een
exercitiegenp. - Loix de l’assemblee francjaise
(litterarische club te
Rotterdam). - Aflev. 9 wordt besloten door eene lijst van rFacetiae”
(Boerenleven, Rariteiten, liefdesgevallen, Quakers-predikatie, Huwelykx VVeeghschael, Gocheltas van Momus, De nieuwe Uilenspiegel)
as 1 7 0 4 - 1 8 2 8 ; a l s m e d e - d o o r e e n i g e #Personalia” a” 1 6 5 8 - 1 7 0 2
(bruiloft+, verjaar-, likdichten, enz., uit Huygens, Vondel, Westerbaen, Jan v. der Does en Kasper Brandt). - Aflev. 10 ontsluit wederom
eene lange rij van *Almanakken” ae. 1793-1857. Merkwaardig is
daarin o. a. hetgeen wordt opgegeven van de ;PVereeniging V. W”.
( i n 1 8 1 7 t e A m s t e r d a m o n t s t a a n ) . Terwil n o . 4 8 Nav. 1X, 2 3 9
(Dichters der Evang. Gezangen) toelicht. Voorts telt deze aflev. de
104 k a a r t e n o p , a a n w e z i g i n d e n *Atlas-Leemana” (ae 1704-99).
En voert ten slotte op Nicolaas Hoefnagel met zëne pamfletten (vgl.
Nuu. XXIII, 663), voorafgegaan door BKantteekeningen op Mr. W.
P. Sautgn Kluit’s Nic. Hl als Journalist”, welke G. v. Ri$i liet vloeien
uit zijne welversneden pen.
van

Genealogische

BWartierRtaten.

V e r v o l g v a n Nav.

XXXIX, 648. Inhoud van aflev. 25-27.
Willem Reinhard Adolf Karel graaf v. R e c h t e re n-L i m p u r g r),
heer van Schulenborch en de Ehse, geb. te Rechteren 11 Oct. 1798,
t Utrecht 17 Mei 1865, kamerheer des Groot-Hertogs van Hessen,
ritmr in Hessischen dienst, enz. ; tr. Darmstadt 27 Dec. 1823 Sophia
Maria Adelaïde bss von Günderrode, geb. 19 Juni 1803, -i- Kampen
21 Oct. 187G, dr v. Friedrich Justinian bn von G. biLouise Henriëtte
Caroline bse von Kettelhodt. - v. R-.L. z), v. Heeckeren, v. Rechteren “) v. R., v. Limpurg-Speckfeld, v. Lintelo, v. Isenburg-Mariënborn, v. Haersolte 4).
Tjallingh Minno Watze Els bn Collot d’Escurya),
geb. op
‘) voerde gekwartileerd v. R. en v. Limpurg-Speckfeld.
‘) Frederik Lodewgk Christiaan, heer van Almelo, Rechteren, Sohulenboroh,
de Ehse en Verboroh, uit diens tweede huwelgk, met Elisabeth Reiniera Johanna
v. Heeokeren, vrouwe van Olde. ai tweede huwelgk. 4) eerste huwelgk. 6, In de
teekening van zijn wapen mist men de »palmes de divers Bmaux” voor dekkleeden
(Armorial le ed.), missohien met voordaoht; ook, het met een herald. reohts-gewenden leeuw v. zwart beladen zilveren Bchildje boven den dwarsbalk, van het
wapen zyns overgrootvaders Simeon Petrns, page van prins Willem IV, t 1800,
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stake Klein-Hermana te Minnertsga *) 29 Maart 1825, -j- Leeuwarden
14 Mei 1887, burgemr van Barradeel, enz. ; tr. Leeuwarden 19 Nov.

1851 Maria Taad Wierdsma, geb. ald. 22 Juni 1821, j- ald. 16‘Jan.
1873, dr v. Mr. Pieter bij Johs Elisabeth Wichers. - C. d’E., v.
Aabeck s), d u T o u r , v , P l e t t e n b e r g , v . d e r Burch, v . Cammingha,
Baert a), Kerj’ser.
Jhr. Pieter Adriaan B e e 1 a e r t s v. B 1 o k 1 a n d, geb. ‘s-Gravenhage 8 Sept. 1880. - B. v. Bl., Gevers Deynoot, Bogaard, v. Limburg Stirum, v. Heeckeren v. Brandsenburg, Wjjckerheld Bisdom,
B. v. Bl., Alting Siberg 3).
Mr. Bendrik Lodewgk v. d e n S a n t h e u v e 1, geb. Dordrecht 3
Maart 1765, t ald. 9 Sept. 1800, secretaris en penningmr ter thesaurie van D., mitsgaders ontvanger der personeele 1 OOste penningen
voor de stad D. en ressorte van dien, hoogdkk-heemraad 4) van oudDubbeldam en dijkgraaf op stadsgrond ; tr. te D. 5 Jan. 1793 Jacoba
Maria v. Tets, geb. op Vreugde-en-Rust bjj Voorburg 15 Aug. 1772,
+ D. 1 Mei 1848, dr v. Mr. Arnoldus Adriaan, vrjjheer van Ouden-Nieuw-Goudriaan en Langerak bez. de Lek, bjj Wilhelmina Jacoba H a r t i n g h . - v. den S., v. Cattenburch, Orisandt, del Tombe s),
Beljaerts, Uopes, v. Steelant, Dozy.
Gerardus v. Wagen i n g e n, geb. Sprang 4 Jan. 1764, + op
Dekema-state t e J e l s u m 10 A u g . 1 8 5 2 , k a p t . bg h e t r e g . OranjeFriesland 6), enz. ; tr. Jelsum 24 Juli 1791 Juliana Lucia Elisabeth
die door zjjn huweljjk met Charlotta Elisabeth v. der Buroh, heer werd van Naaldwjjk en Sliedrecht.
1) Ald. was @jn vader, Carel Emilius Els + 1828, jaohtoffioier, maire en sohont.
Zjjn grootvader, Johan Marthe j- 1817, was page, later onderstalmr van prins
Willem V.
s> Van Anna @ra Eleota Walburga v. A. t 1851, tweede gade van Gare1 Emilius
Els 0. d’E., waren de vader en grootvader heeren thoe Bergen en Miinstorhausen.
3 Martba Maria Jaooba Adriana A. S. t 1844 was de eerste gade van Pieter
Hendrik graaf v. Limburg Stirum -j 1875, hofmaarschalk van prins Frederik der
Neder].
4) z. v. a. hoogheemraad ? Had men ook laagdjjk-heemraden?
En mitsdien
laagheemraden 7 Is ‘t niet hoog-djjkheemraad 1
“) Joh* del Tombe t 1748 maakte haren eohtgenoot, Mr. Willem Hendrik v.
Cattenbnroh, tot heer van Gripskerke en Poppeudamme.
6) Dit was zjjn vader, Jan v. W. t 1819, ook.
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Maria Houth, geb. Deventer 22 Febr. 1772, T Leeuwarden 26 Juli
1832, dr v. Hendrik Jetse Samuel Maurits bjj Geertruida Anna
Margia bse v. Broeckhuysen. - v. W., Cloeck, Blom, de Haan,
Hooymafier, Hubert, Maertens, Teyler.
Mr. Martinus Gerard Pieter D e 1 C o u r t l), heer van Krimpen
a/d Lek z), geb. Haarlem 12 Febr. 1841, rechter in de arr.-rechtbank te H., enz., tr. ald. 17 Aug. 1865 Jwe Clara Catha Elisabeth Roëll, geb. ald. 1 Apr. 1843, dr v. Mr. Herman Hendrik bu R.
bjj Elisabeth v. de Poll. - Del Court, v. Wickevoort Crommelin 3),
v . d e r M e e r s c h , d e Bruyn, v. Barnevelt, Heshuysen, Bosch, Boogaard.
Mr. Christiaan Lodewijk S c h u 11 e r t o t P e u r s u m 4) geb. te
Oud-Alblas 7 Juli 1813, j- Utr. 1 Apr. 1860, advocaat enz. enz.
ald. ; tr. ald. 23 Juli 1846 Marie Isabelle Franqoise v. der Bank,
geb. Eindhoven 10 Febr. 1819, j- Amersfoort 26 Sept. 1882, dr v.
Matthgs Andries bi Elisabeth Catha Mis Theben Tervile. - Schuller,

l) Indien deze gesl. z. v. a. »de la tour” is, - vgl. over del Joh. Winkler,
Nederl. Geel. 544, - en »tour” hof (burcht) beduidt, -- niet alleen 1. en 4. van
het schild vertoont eenen burcht, maar zelfs het helmteeken eenen (burobt) toren
(tusgohen
eene vluoht); - dan behelst. het devies: »Li droict ‘ohemin est li
cou~*t” eene volks-etymologisohe woordspeling.
z) Deze heerl. was reeds in ‘t bezit zijns overgrootvaders Mr. Abraham Del Court
t 1739, geh. m. Anna v. Barnevelt (van Noordeloos) f- 1789 op Paanderen bij
Koudekerk. Anna, geb. 13 Jan. 1720 te Gorinchem, zal zuster geweest zijn van
den Nar. XXVI, 47 vermelden Willem Hendrik v. B., zoon van Martinus, ambachtsheer van Krimpen a/d Lok en Vlijmen, raad, burgemr en drost van C*orinohem,
ook heer van Engelen (N.-Br.). in 1749 nog in leven (‘l’egenw. Staat v. Z.-Hall.
bl. 275); zoodat zu Kr. a/d Lek aan Del Court bracht.
z) eerste gade. Adolfino Elisabeth (+ 1841) ‘sgrootvader, Mr. Hendrik Samuel v
W. Cr. werd (16 Febr. 1734) op Arendsburg aan de Bilt geboren.
4) Zijn vader, Lodewflk Sohuller, geb. te Koevorden 22 Juli 1787, + Dordr. 4
Aug. 1819 eerst luit. bë de marine en ecseigne de vaisseau, werd door zyn huwelijk met Barbara Christina de Jonge, heer van Peursum, reeds in ‘t bezit van
haren grootvader don Med. dr Chrifltiaan, geb. in Bengalen, t te Nieuwpoort 26
April 4790. Het wapen: in goud een deftig aangekleed jongman met pruik, die
eene scbrgfpen (ganzensohaoht)
in de hand houdt, zal, als sprekend, den naam
verklaren; Schuller = Sohuler, d. i. soholier.
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de Jonge, Ras&, Woesthoven l), Ponse, Becius 3, Gordon, v. Imbyee
v. Batenburg 3).
Gerard Fraqois d e R o o *), geb. te Dordrecht 24 Aug. 2884. de R., v. den Santheuvel 5), Cluysenaer, Jantzon v. Erffrenten, v. der
Kaa 6>, Repelaer, Gastendik, Vr$hoff.
Duce Gerrold W i c h e r s W i e r d s m a7). - W . W . , R e n g e r s
Hora Siccama *>, Wichers, v. Haersolte 9), v. der Peen j”), Rengers,
Binckes, Hora Siccama.
‘) eerste gade. Margts Joanna ChriRt,ina Woesthoven ‘seohtgenoot Jaoobus Joh
de Jonge, heer van Peursum, -f op Koppelrust bij Dordr. 21 Febr. 1844, was pred,
te Nieuwland, daarna te Oud-Albles. Haar vader, Adolph W. + 1801 was o. a.
seoretaris en boekhouder op het Prinsenhof te Amsterdam. Het wapen W. (in
goud springend hert herald.-reobts van een boom, op grasgrond) vertoont niets
dat op een Pwoesten” hof gelgkt.
s, Wapen : een (beuken 1) boom ; in oasu sprekend.
z) Jonkheeren-familie, Gevierendeeld van Imbyze en v. Batenburg (waarmede,
blgkens het wapen, v. Yeeokeren stamverwant is; vgl. de naar een handschrift
v. Schuier (sic) opgemaakte geneal. v. M. in Herald. Bibl. 2874 bl. 20).
l ) Zijn overgrootvader, Franpois de Roo t 1826, was heer van Westmaas en
Group. ‘) Wilhelmina Bartholomina Maria.5 moederlijke grootvader, Jhr. Jacob
Nicolaas Joan Jantzon v. Erffrenten t 1884, was heer van Babiloniënbroek.
6) tweede gade. Zie meerdere bizonderheden
in Geld. Volksalm. 1890 bl. ‘72,
Bn genealogisch, en in verband tot het landgoed Daalhuizen te Velp, met z$ne
aloëplant, gekweekt door Mr. Engelbeet Anthonie de Roo van Westmaas, die 26
Juli 1889 met zgne (nioht en) gade Henriette Robertine Castendgk gedaohtenis
vierde van 40-jarige echtvereeniging. Ook Nau. XXXVI, 287, 8 staan eenige personen van den naam de Roo vermeld. Wm de Roo, Fred. te Tiel, leeft steeds voort
in Ev. Ges. 182. Te Tiel t 12 Jan. 1888 Johan Karel v. Lidth de Jeude, geb.
de Roo.
7) voert 1. en 2. Wierdsme, 3. Wiohers. Geen vierde canton. Zgn vader is
Mr. Cornelis W. W., zun grootvader was Mr. Pieter Wierdsma (+ 1846) geh. m.
Johs Elisabeth Wichers (t 1856). *) tweede gade. Louise Christine Egbertine
Frsnçoise’s grootvader, Jhr. Mr. Wiardus Hora Sicoama t 1849 werd door z@e
eerste gade Oditia Amelia bse Rengers, heer van Farmsurn, Ten Post en Oosterbroek (havezate te Eelde, Drente). z) Anna Helena Catha Dorothea (t 1856) ‘s
vader, Mr. Coenraad Wm Antonie v. Haersolte t 1862 was heer van DenDoorn,
Haerst en Zuthem. 10) Jeltje v. der Feen (+- 1809) ‘s eohtgenoot Petrus Wierdsma
\$ te Leeuw. 1811), was ridder der orde van de Unie.
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V R A G E N .

C. A. v. Wachendorff. Van een hem door dezen #medegedeeld” handschrift spreekt Te Water, BVerbond der Edelen” IV, 4 1 5 . Waar
berust dit handschrift tegenwoordig ?
J.
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Ostende (XXXIX, 649), De zoogenaamde Bkermiswagen” is waarsch+$jk eene ouderwetsche, oosteindische
hadkoets (cabine roulante).
TH. J. 1. ARNOLD.
Ge&.
Ostende. De caricatuur is dood-eenvoudig. Te Ostende, waar men
bains mixtes heeft, d. i. waar heeren en dames samen baden, vergist een badgast zich, en wil in eene badkoets (cabine) gaan, die
niet, de zijne is. De verschgning eener dame, die uit het koetsje
komt, doet hem z$e vergissing bemerkea.
Ingenieurs, landmeters, enz. Vgl. Nuv.XXXVIII,

102-6.
Wordt vermeld 20 Jan. 1700, het sterfhuis van Jan v. Alberdingh,
in zin leven Directeur van ‘s lands fortificatiewerken, Den Haag.
Advert. o. a. in de Haagse Courant, i. d. 21, 24 en 26 Juni 1793:
*.+* WILLEM ARENTL,
Geadmiteerd LANDMEETER,
het, aanleggen van
ENQELSCRE
TUINEN en PLAATSEN, eerst onder de Heer Michel en nu bg
de twee Jnaren in Engeland geleert hebbende, bied zyn dienst aan,
het zy in of buiten de Provintie van Holland, voor een gering Loon,
om eerst bewyzen van zyn zaak te geven en recommandatie te bekomen, tot het aanleggen van LUSTHOVEN of TUINEN , zin adres is by
Monsr. Kriger in de Haarlemmerhout, of by de Wed. Aren& in het
Dorp van Wassenaar.
Blgkens eene kwitantie ten laste van mevr. de Wed. v. DamGerlings t e H a a r l e m , liet deze dame hem onderwgzen door Joh.
Overschie in de Landmeetkonst : 20 lessen voor f 7.-, verschenen
27 Maart 1786.

Franpois Arland, Ordinaris Ingenieur ten dienste dezer landen, 9
April 1716.
Samuel Augier, Ord. Ing t. d. dezer l., Den Haag, 5 Maart 1716.
Hendrik Beecken, Ing. Ord. van Z. H. d, Prins ven Oranje, en
Quirrijn v. Lobbrecht, gewezen Extraord. Ing. 1 April 1678.
Catharina Vlack, wede van den Ing. Harman Becker, komt voor
8 Aug. 1695, 4 Mei 1703 en 3 Apr. 1704.
Jonr Pieter v. Blanckevoort, Ing., 23 jaar, Den Haag, 1666.
Cornelis de Bloys, 28 Mei 1675. (Zie op Wouter Verstap).
In de ‘s-Gravenh. Ct. wordt gesproken van een Nieuwe Caert v.
Rhynl. waterstaet curieus uitgevoerd door M. Bolstra, landmeter, bi
G. Black, Den Haag, 4 Jan. 1741.
Johannes v. den Broeck, Ingen. t. d. dezer landen, 1704. 25 April
1705, Ord. Ing.
[Volgens v. der Aa schreef een J. v. den Br. Matheus
Doolhof,
Leeuw. 1694. 4O].
H,ichard Carr, Ing., Geertruidenberg 2669.
Joseph de Chatillon, Ing. en Luitenant onder t Reg. v. Lauwik,
1 Mei 1714.
Rutgaert v. Cleeff, BFontynier” van Z. K. Maj. v. Groot-Britt. Hoogloffelyker memorie, 8 Febr. 1703. (Protoc. not. Mispelblom).
Frederick Statius v. Daelen, Mathematicus van de stad Riga, 3 Aug.
1682. (Protoc. Not. Pr v. Zoutelande).
Ing. Dorsman, 21 Juni 1678 (Prot. not. Joh. v. der Plas).
Johan Elants Bpetandier 1) en Insingeur” 2) ten dienste van H.H.
Mogenden
jegenwoordig in Den Haag, 19 Oct. 1660 ; transporteert
zin tractement a l s Bpetandier” ten laste van de Prov. van Hollend
tot p300.- ; 18 Mei 1661 (Prot. not. Pr v. Roon, Den Haag) over
eene beleediging ; 1 October 1663, en 30 April 1664 eveneens genoemd; 31 Juli 1670 verklaart Aernout Offerkamp ten verzoeke van
l) petardier

= springbusmaker.

RED.

3 De geslaohtanaam Insinger wordt door Joh. Winkler, Neder]. Gesl. 5CO afgeleid
van het dorp Inningen (Middel-Franken), en de Genealogie moge uitmaken, of dit
zoo is. @j zuiver Nederlandsobe afkomst evenwel, kan het een beroepsnaam wezen
insingeor hierboven, en a” IG78 = ingenieur (Nav. XXXVIII, 105). Vgl. naast het
Engelsche engine (= werktuig) eenigermate ensien (= engien), d. i. verstand, beleid (Oudemans).
RED.
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Isabella d’Arronde1,
huisvrouw van Jan Elant, dat hij met E. in discours geraakt zijnde, hem heeft hooren zeggen, o. m. #de Caerten
van Ceulen die can ick uyt myn hooft wel maecken”. E. noemde
zich (in zwierige handteekeaing) SIngenieur en peterdier”.
Sieur Antoine du For, Ing. ord. au service de ces pays 1705.
Quirgn v . Lobbrecht (zie op Hendrick Beecken); 13 April 1678
(Prot. not. J. v. der Plas).
Pierre Dominique Des Marets, Ord. Ing. t. d. dezer landen, 3
Mei 1714.
Etienne Marlet, id. id. 13 Maart 1713.
Johan Meiers, Ing. t. d. dezer l., Den Haag 27 Maart 1702. In
lU96, 17 Januari, wordt Johan de Megere genoemd Ord. Ing. of
Fortificatiemeester. 1G95 Beleg v, Namen onder Coehoorn. In 1701
te NBmegen, in 1711 op de Staten v. Oorlog.
Sebastiaen Meijers,
Ing. t. d. dezer vereen landen. Den Haag, 1702.
De Wed. van den Ing. Municker zaliger, G Juli 1661.
Aernout Offerkamp (zie op J. Elants, en op Wouter Verstap) 31
Juli 1670.
Jobs Overschie (zie op Willem Arentz) 27 Maart 1786.
Genesis Paen, Contr. v. d. fortificatien van Holland, 61 jaar, 1666.
Louys Paets, Ing. in Den Haag, 1671.
Abraham v. Pers&, Ingenieur en Wynroeier woonde a/d zuidzyde
v. d. Nieuwe Veerkade Den Haag, 25 Febr. 1683, (Protoc. not. P.
v. Roon), 13 Apr. 1678 (Prot not, J. v. der Plas).
Johan Pets Ing. ten d. dezer landen, 19 Sept. IGOG.
Cornelis Redelikheid 1) j. m,, ondertrouwt met Johanna Christina
v. Wagtendonk, wed. van Gerrit Pansser, beiden onlangs te Amsterdam, en nu alhier in Den Haag, 4 Oct. 1761.
Victor v. Reever, Ing. ten d. dezer l., 27 Sept. 1702 (Protoc. Nat.
Simon Knoll).
Abraham Saan, extraord. Ing. t. d. dezer l., Den Haag, 12 Mei 1688.
Daniel Schilling, geswooren Lantmeter, verkrggt 13 Aug. 1607
commissie om te meten en te caerteren alle de buyterlanden, gorssen
ende slycken, leggende buytensdycxs in Zuyt Hollandt ende Althena
(App. Rekenkr ; Riks-Ar&.)
1) Zie over hem

Nav. XXXVlI, 542.
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François v. Sandwyck, Ing. ten d. dezer Vereen. Nederl., jegenw.
in Den Haag, 1705. In 1641 of 42 te ‘s-Grav. geboren (zie v. der Aa).
Jacob Schoth (zie op Wouter Verstap), 28 Mei 1675.
Adriaen Slip, Ing. t. d. dezer l., Den Haag, 2 Mei 1679.
Frederick Steffany, Ing. Den Haag op ‘t Hofje van Nieuwkoop,
maakt 4 Aug. 1708 testam. ; 17 Aug. in Z$I leven Ing. (Prot. not.
H. v. Reverhorst. Zie Inventaris en volgende akten),
Paulus de Storff, Collonel en Ing. Generaal van Z. H., huurt 20
Febr. 1683 een huis in de Juffr. Idastraat, Den Haag ; 27 Juni 1682
Ingen. Gener. dezer Vereen. Nederl. transporteert aan eenen solliciteur f 24, welke s9m hem door den Prins voor een jaarl. pensioen is
toegelegd. Ook de Ordonn. op hem van de Staten. Insgelijks genoemd 30 Juni 1683. Verklaring i. d. 30 Juni 1684 (protoc. nat,
J. Huyssen),
dat hij vóór 29 Maart 1681 op zin slaapkamer een kast met
boeken heeft gehad, welke hij voor geen f 2000 zou willen verkoopen.
Juffr. Maria Wens (Wensch), wed. wglen den ing. Pieter v. Strucht,
3 December 1677 ; 1 6 8 0 i n zin l e v e n Ingen. e n R e g i m . Quartiermr t. d. dezer landen ; 17 Juni 1684 de wed. wijlen P. v. Struchte.
Estienne de la Trugodière, Ing. t. d. dezer Vereen. Nederl. 1703.
Adriaen Verdoorn, fortificatiemeester, weduwnanr, ‘s-Gravenhage, 26
Febr. lG71. Testament (Prot. nat’. Jac. Regenboog) 13 Juni 1665.
Nog genoemd 30 Dec. 1690, Ing. t. d. dezer landen.
W o u t e r V e r s t a p ‘> 2 1 J a n . 1666 (Prot. not. Pr. v. Roon, Den
Haag). Ook aldaar genoemd 2 Dec. 1666 ; 17 Dec. 1666 (Prot. not.
Abr. W armenhuysen) ; hij is f 84.- schuldig aan Mr. Corn. Nierop
voor verdiend salaris ; 24 Jan. 1667 te Voorburg ; is geld schuldig
voor leverantie van boter; 17 Febr. 1667 (Prot. not. A. Warmenhuizen). Contract tusschen hem en Willem Dirckszoon v. der Spek
wonende a/d Geestbrug, omtrent afstand van des eersten woning a/d.
Trekvliet gekomen van de erfgen. van Jacob Wouterssz. v. der Linde,
7 Sept. 1667 (Prot. not. P. v. Roon) ; bij machtigt zijne zuster Sara in
de erfenis Kinckhuysen ; 15 Sept. lG68 (zelfde protoc.) geld schuldig
aan een soldaat ; 23 April 1668 (Prot. not. Corn v. d. Beest). HU
is in detensie genomen op valsche beschuldiging, doch weder ontslagen, 20 Maart 1670.
1) Zie over hem en een werk van hem, l’lnventsire des livres formant la Bibliothhque de Bénédiot Spinoza. La Haye 4889. Zie ook Nav. XXXV, 238.
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27 Juni, 1 October en 16 Ootoher (Prot. not. Ant. Croll, Den
Haag) ; gedetineerd geweest op de Voorpoorte 28 Mei 1675 (nat.
Anth. Croll); Monar Arnoldus Offercamp, Ords Ingen. ten dienste van
zijn C h u r f . Door+ v a n B r a n d e n b u r g e n Monsr C o r n e l i a d e Bloys
Ingenieur ten dienste dezer landen verklaren ten dienste van Wouter
Verstap Ordins Ingen. t. d. dezer landen, dat hg, Verstap, Jacob
Schoth Quartier-Mr onder de Comp., Coll. v, d. Heer van .der Lecq,
een langen ted heeft geïnstrueerd in de Const van de Geometry ende
fortificatie ; zie ook de protoc. van 1672-1684, o. a. 25 Jan., 7 Maart,
16 Maart 1676 enz. De hnndteekening van Wouter N. is even zwierig
als die van Elants. (Zie hier boven).
Isaack v. de Water, Ingen. en Luit. t. d. dezerlanden 6 Mei 1689.
>Tn d e n n a m e d e s Heeren, A m e n . Kennelick zij eenen y g e l i c k e n
dat in den jare 2645 op den 26 September voor rng Andries Makingje not. publ. be den Hove van Hollandt geadmiteert, in ‘s-Gravenhage resideerende, tegenwoordig in ‘t Leger tot Oost Deekelo, ende
voor de getuigen naer genoemt, in eygener persoon gecompareert en
verschenen is Jor Johan Naeirne Lieutenant enz. Getuige in t Leger
voor Hulst, Pieter Wright, Ingeniear, 24 Oct. 1645.
Maximiliaan Yooy ‘1, Quartiermr en Ingen. Generael dezer landen
12 Juni 1686. (Prot. not. J. Huysser, Den Haag). Zie v. der Arr.
Ingenieur Weeck of Heeck, 13 April 1678 (Prot. not. J. v. der Plas,
Den Haag).
Den Haag.

A. J. SLRVAAS VAN ROOIJEN.

S G h r i k s G h o e n e n (XxX1X, 99). Ik aarzel ze met schaatsen te vereenzelvigen, omdat ze mij aan schrikkelen, overschrikkelen, overslaan,
herinneren. *Jan, ‘k verstaan ni wa(t) ds(t) je leest, ‘t is zeker ds(t)
j e w e l ‘ n r e g e l o v e r sohrikkelt”. Is dit schrikkelen ‘t zelfde als in
ssehrikkeljaar”,
waarin men de gewone orde van jaar-verdeeling
overschrikkelt P s) De hinkelbaan der kinderen is in vakken verdeeld ;
men mag geen enkel vak overschrikkelen. Zouden schrikschoenen
niet iets hebben van sneeuwschoenen, woarmede men op sneeuw en
$s ook springen kan ?
0: P. ROOS.

‘) Yvoy 1

RE D .

%) Vgl. Nuv. XXVI, 215.
- -

RED.
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V R A G E N .
Pa 10 m ij n. Wat was dit voor eene soort linnen of tafelgoed ?
JAMSEN VAN RAAIS.
Haarlem.
[Waarom de bron en de plaats of het gewest warr,
waarin men het genoemd zag, niet opgegeven!]

en vooral ook het jaar

TAALKUNDE.

Gend (XXXIX, 591.). 1s er, buiten de Vl. Kronieken o. a. van
Despars, eenig geschiedkundig bewLJs, dat v. Artevelde’s stad, eertijds
Wanda heette? ‘t Komt mïJ wel wat apocrief voor, daar men er ook
de Wandelen (Wandalen) bij haalt. Ware ‘t zoo, ‘t ware een bewis
te meer voor de sluit-d.
0. P. ROOS.

De Klepperheide (XXXIX, 362). Dat ooit tusschen Buren en Erichem
eene eenzame heide zou bestaan’J,hebben,
\ is moeilgkjte gelooven.
Maar een klepper is een slecht soort vand;paard,
dat bg het draven
met den achterpoot tegen den voorpoot slaat (klept), inzplaats van
den achterpoot onder den voorpoot vooruit te brengen, gelik e&
goede harddraver doet. De klepper is te traag in hetjoplichten z@er
voorpooten, of wil men, beenen. %oo kan Klepperheide zën eene heide
waarin men slechte paarden liet loopen om, als ze konden, er nog
iets te grazen. - Klapper is hetzelfde als papaver, en een klapperweide zal alzoo een weide zin waarin klappers, klaprozen of papavers
groeien, in casu geene gewenschte plant. Maar hiermede is Klepwaard niet verklaard.
A. J. C. KREMER.

Pol (XXXIX, 3Sl) - is nooit ofte nimmer poel. Een pol is eene
hoogte, een poel eene laagte. De grenzen van het oude schependom,
thans gemeente, Arnhem waren aangeduid door pollen, bi welke
later steenen paleu gezet zin. Zulk een pol zag ik nog verl. Hemelvaartsdag nabij den Paaschberg achter het Invaliedenhuis ; alzoo voor
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iedereen die Arnhem bezoekt gemakkelijk te vinden. (Grenspaal 18,
kaart van v. Vlooten. Een pol is als rond heuveltje honderde malen
te Arnhem, wanneer over grenzen gehandeld werd, ter sprake gekomen, en in officieele stukken te vinden r). - Pol de Mont is =
Paul de Mont; de man heet met zen doopnaam Paul of Paulus “).
A . J . C. KRBMER.

Z a a n s G h e g e s 1 a c h t s n a m e n.

Naschrift. Nu mijne aanteekeningen over Zaansche geslnn. in Nau. XxX1X geheel zin afgédrukt,
is het niet overbodig iets tot besluit te zeggen, ter waarschuwing
van ben, die mijne mededeelingen mochten willen gebruiken. Vooreerst dan, dat ik’het opstel geschreven heb in 1887 en ‘88, terwal
ik niet behoorli,k onderlegd was, om zonder mistasten onze germ.
mansnamen te kunnen verklaren ; want ik was toen nog gymnasiast.
1) Daar heeft de heer Kr. geluk in; zie v. Hasselt’s Roozendaal (1808). Lag op
de grens van R. en het Richterampt van Veluwenzoom in 1724 ,Het Eertbeker
boomtje”, een stomp: men vond er in 1756 een Biesenpol, Bras(ch)- of Bruytspol,
de Mariendaalse pol, den Vreedepol (vrede - grens) ; zie a. w. bl. 508, 520, 2,
519, 524. Boveu Terlet lag in 1650 de Broukuelen of Broeukuylen Pohl), een
poll eycken, vermeld in het Verbael van de Ctecommitteerden
der stadt van Arnhem 12/14 Septr van dat jaar (ibid. bl. 47G). In 1694 lag er een >opgeworpen
scheytspol” í,ibid. bl. 488). Vgl. hiermede uit Dr. W. Pleyte’s Malenboek van Meerveld en Meervelderbosoh” (1X%, Barneveld, Boonstra) (bl. LXII, ‘IV, ‘v): Sabbathi
den 90 Nov. 1748, ». . . . dat de Limietschijdingen van voors. Heerlgkheid Loo, in
z’oo verre aal worden verandert en geextendeert, dat meede daar in het Groote
en Kleijue Uddeler meer werde begreepen, met authoriaatie op den Lantdrost van
Veluwen, om.. . . . de gelegde Pollen voor soo veel noodig te slegten,
enz. Martis den 218 April 1759, >,. . . . . dat ten dien ednde de reets ao 1748 opg e r eg t e d e P o 11 e n, soo veel nodig hadden ge s 1 i g t”. Verbaal, 21 April 1’750
door den landdrost Torck ingediend: g.. . . . heeft met den heer Beaufort affgesproken omme des anderen daags ogtent te saamen le rbden nae de n i e u w e
Poll ao 1748 gemaakt. . . . . en dus wederom koomende bij d e P o 11 a0 1748
gel eg d t bij den Hogen Dudvel”.
Vgl. polle = top, spits, kruin (Kiliaan).
Bij Doetinchem ligt een erve Polcamp. Van zoodanige pollen is echter in de door
ons Nuv. t. a. pl. bijgebrachte voorbeelden geen sprake, De Polstraat te Deventer
(aan den IJselkant) is blijkbaar poelstraat, enz. enz. Waarbg opmerking verdient :
10 Poll of Posendorf (Lgfland) ; Posen = mose(n), d. i. moeras, vgl. Pösen-, Pesenof Persenbeug, -burg (marktvlek in Oostenrsk), Perse(n) = merse(n). 20 Polken
(gehucht te Stekece in O.-Vlaand.), als vertoonend een diminutivum. Een kolk
langs de kust, in Var (dep. van Frankruk) heet Na po u 1 e.
RED.
3 Saint-Pol (Z.-Brab.) luidde in 1415 Sint Poel (Nau. XXXVHI, 14).
RED.
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Van de door Grimm en Verner ontdekte taalwetten had ik nog
geen juist begrip ; en ik heb daardoor vele op elkaar gelgkende vermen voor identisch gehouden, zonderdat ik mi genoeg afvroeg, of
d i t w e l mogelak was De daaruit ontstane vergissingen zijn tal@,
maar ze kunnen den ervaren lezer niet schaden. HU zal zelf wel
opmerken, wat verkeerd en dus onbruikbaar is. Het is daarom niet
noodig, dit alles hier aan te wijzen. Het ware noodelooze plaatsverspilling. In de tweede plaats moet ik hier verklaren, dat ik bij
het schrijven mgner aanteekeningen uitgegaan ben van eene andere
opvatting over den oorsprong der germ. mansnamen, dan die, waartoe ik nu door voortgezette studie en onderzoek ben gekomen 1). Ik
heb nl. tal van namen als onsamengestelde verklaard, die in werkelikheid verkortingen en vervloeiingen van tweeledige namen ziju.
Ik hoop eerlang elders uiteen te zetten, hoe ik nu over het ontstaan
onzer namen denk. Ret sp$ mij, dat ik deze ernstige fouten in mijn
werk eerst na het afdrukken ervan heb ontdekt; ook omdat deze
slotwoorden den lezer van het opstel wellicht niet onder de oogen
komen. Hadde ik die fouten vroeger gekend, dan had het opstel
niet in dezen verkeerden vorm het licht gezien. Maar dit is nuttelooze napraat. Ik wil nú maar hopen, dat men rnG mi,ine jeugdige
voortvarendheid zal willen vergeven,
Thans wil ik nog antwoorden op de bedenkingen van den heer
A. op bl. 600 en 601, en wel omdat ik in het daar geopperde volstrekt geen bezwaar zie tegen de verklaring der eenlettergrepige N.HOU. geslnn. uit mansnamen. Het gebruiken van patronymicale vormen als Jan Willemsz en Willem Jansz hangt volstrekt niet af van
het al of niet bezitten van geslachtsnamen. Dit was vroeger niet het
geval, en is het ook nu niet. In vele geslachten, die sinds eeuwen
eenen geslachtsnaam dragen, wordt die gesln. in het dagelgksch le‘) Nog in de vorige atlevering van dit tijdsohrift, bl. 651, komt die onjuiste opvatting aan het licht. Ik had de bgdrage over Bennekom dan ook reeds voor een
half jaar gesohreven en opgezonden. - Benne is wel eene vervloeiing uit Bernhard, maar ontstond niet op de daar aangegeven w&e. De vorm Bennet is
bestaanbaar, maar van geen waarde voor de verklaring van Bent en Uente. De t
in deze en andere namen behoort tot den nederduitsohen verkleiningsuitgang
itjo, itlo, die beantwoordt aan het versohoven hoogduitsohe izo, dat nog overig is in
Fritz, Heinz, enz.
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ven niet gebruikt, en wel, omdat het gebruik van vadersnamen dikwils minder aanleiding tot verwarring geeft, dan dat van den gesln.
Dit is bv. het geval bij die maagschappen, waar dezelfde voornaam
telkens wederkeert. Ik wil hier een enkel voorbeeld geven uit den
tegenwoordigen tid. Te Zaandijk is de naam Jacob Vis zeer gewoon ;
e n w a n n e e r m e n a l l e n , d i e zoo heeten, o o k zoo bU h u n wettelëken
naam noemde, ware verwarring onvermijdelijk. Men spreekt daarom
van Co Kees, Co Dirks, Co Willems, Co Gerrits, Co COOS 1) naar
de voornamen hunner vaders en met weglating van den gesln., die
reeds eeuwen bestaat. Ieder weet, wie Co Kees is, en waar hi woont;
Jacob Vis, zonder meer, zou men niet terecht kunnen brengen. Dit
is een zeer sterk sprekend voorbeeld ; maar het staat volstrekt niet
alleen, - Evenals het nu gaat, ging het ook vroeger. Velen, die
eenen geslachtsnaam hadden en dien zeer goed kenden, gebruikten
hem niet. Zij voegden achter hun voornaam dien van hun vader, en
onderteekenden zoo de stukken, die zjj te teekenen hadden. Slechts
bi uitzondering voegden zë er hun gesln. bg. De oorkondenboeken
leveren hiervan talrike voorbeelden. Het niet gebruiken der geslnn.
is dus volstrekt geen bewas tegen mjjne verklaring dier eenlettergrepige namen. Men had die geslnn., maar
’ gebruikte ze alleen als
ze noodig waren ; de meeste maagschappen onthielden den ouden
voorvaderlijken naam, en leverden dien van vader op zoon over.
Toen nu in 1811 de geslnn. wettelijk werden vastgesteld, zijn tal
van die namen ingeschreven, en sinds in ofíicieele stukken steeds
gebruikt. Daardoor komen ze hoe langer hoe meer in zwang, en
verdwgnen de nieuwgevormde vadersnamen, voorzoover ze niet door
de onmisbaarheid in wezen blijven. - Die geslnn. zijn dus v o o r een
goed deel reeds eeuwen-oud. Daarom behoeven de voornamen, waaruit ze ontstonden, nu niet meer allen te bestaan. Het is derhalve genoeg,
als aangetoond kan worden, dat ze vroeger in gebruik zijn geweest.
Ik begrjjp dan ook niet, waarom er bezwaar is, voornamen van vóór
1100 aan te halen. Wanneer die namen uitsluitend vóór 1100 voorkwamen, en daarna niet meer, dan ware de opmerking van bl. 601
zeer gegrond ; maar dit is natuurlgk niet het geval. De meeste dier
1) Co Piet, de heer Jaoob Vis Pz., is 20 Juni 1888 te Deventer overleden (vgl.
Nau. XXXIX, 948). Tot v66r eenige jaren woonde hg te Laandgk.
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namen waren ook later in de LUiddeleeuwen
in gebruik. Voor een gedeelte
bestaan ze nog heden. Of komen ook Bernard en Hendrik niet reeds
vóór 1100 voor? Tk haalde Förstemann aan, wanneer m$e andere
bronnen mi in den steek lieten. En omdat dit aantal bronnen zeer
klein is, moest ik dikw$s mijne toevlucht nemen tot het Altd.
Namenbuch. Xeerder onderzoek onzer Middeleeuwsche bronnen zal bewizen, dat tal der aangehaalde mansnamen ook werkelUk nog later
in gebruik zin geweest, al zgjn ze thans ongewoon en onbekend 1).
Ik meen hiermee de bezwaren van den heer A. uit den weg te
hebben geruimd. Bezwaren tegen de verklaring der korte N.-Rall.
1) Zoo heb ik b.v. de volgende mammamen aangeteekend. Ik vermeld eerst de
bladra. van min opstel, waar de bijbehoorende Zaansohe geslnn. worden genoemd,
dan die geslnn., en daarachter de Middeleeuwsobe voornamen.
Nuu. XXXIX, 1’75 en noot Blok: Rek. v. Zeel. 1, 307, 325, 399 Pieter, Bloc
ende Kempe Dankaerds kindere ( a O. 1331-33); id. II 12 Blooh f. Diederiox (bl.
49 BI. Dierix) (a”. 1339-42); Leidsche Reohtsbr. (0. Vader], R. n0 G), 144 Blook
Pieter82 (ao. 1434-1542).
bl. 175 en noot Bloot: Rek. d. Gr. v. Holl. 11 310 Bloed van Naerden(a9 1343).
bl. 298 Hoed: Rek. d. Gr. v. Holl. 111 111 Hoet van Grieken (a”. 1343/4).
bl. 237 Culff : Sloet 802 Calf Staeck (ao. 1259).
bl. 237 Kul, Keet : Rek. d. Gr. v. Holl. 1 32 Kette Caelwaerts sone (id. 97 Kette
Calewards sone) ; id. id. Dieric (bl. 97 Dirio) Ketten soen (ao. 1317) ; id. 11 16
Kette Oudwyn s. (a? 1343/4).
bl. 301 Loon, Loen: Rek. d. Gr. v. Holl. 1 25 Lone Hillen soen (ao. 1317), id.
79 Loen [spreek, Loon] Hillen soen (ao. 13171.
bl. 296 Raap : Rek. v. Zeel. 1 376, 378 Rape Wouters (ao. 1332); ook 11 135
en 138 (ao. 1339-421.
Schenk (niet vermeld, maar een bekende Zaansohe ge&.) : Rek. v. Zeel 11 87
Soenke teWesters s. (14de eeuw).
bl. 355 Schilp: 0. R. v. Dordr. (0. Vad. R. n0 4) 11 96. Soulp die Hoghe Vre.
derioxsoen (ao. 1447).
bl. 356 Slab: vgl. Rek. v. Zeel. 1 50 Slabbaert Domaes s. (a”. 1317), 11 56, 241,
242 Sturm (Storm) Slabbaerds s. (14ae eeuw).
bl. 357 Span, 491 Spaans: Rek. v. Zeel. 1 ?Q Storm en Spaen, Jan Heypen s.
kinder (ao. 1317), 107 Spaen Pieters 8. Suartogben (a, 1318), 308, 310, 316, 430
Spaen uten Steene (no. 2331-1342).
Sprank (niet vermeld; komt eohter aan de Zaan voor): Rek. d. Gr. v. Holl. 1
170 Sprono Aven sone (aO. 1334); Leidsohe Reohtsbr. 28 Sprono Pieters soen (ao.
1370-90), 50 Diro Spronx soen (as. 1390-1443).
bl. 359 Tol: Rek. d. Gr. v. Holl. 1 439 Tol Pebelaers s. ; id. id. Tol Soalkaerts
8. (a0, 1345/ti).
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namen als patronymica zijn er dan ook niet, Maar daarmee is niet
gezegd, dat nlle eenlettergrepige namen zóó uitgelegd moeten worden ;
dit zou dwaasheid zijn. Er loopen ook namen van anderenoorsprong
onder. Meerendeels z1Jn het echter vadersnamen. Dit lijdt bij mij
geen twijfel. Maar, - en het spit mij, dat het zoo is, - in mene
aanteekeningen zön als grondvormen der Zaansche geslnn. meestal
andere namen aangewezen, dan die, waaruit ze in werkelëkheid ontstaan zijn. En dit is zeer gevaarlik voor hem, die goedgeloovig zoo
maar mëne verklaringen zou willen aannemen. Wi zullen maar
hopen, dat niemand dit zal doen. Vele dier verkeerde verklaringen
hebben eenen schijn vau waarheid, anders ware ik er zelf niet door
op het dwaalspoor gebracht ; maar juist die schoonscb@endheid is
dubbel gevaarlik. Niemand voere dus m@e gevolgtrekkingen later
als bewijzen aan. Hoogstens leveren m$e mededeelingen aan een
oordeelkundig lezer eenige welkome bouwstoffen. Of dit nut echter
tegen de nadeelige gevolgen van min opstel kan opwegen, blëft aan
gegronden twifel onderhevig.
Ten slotte moet ik hier nog mededeelen, dat ik op bl. 539 verzuimd heb v. W o r m er onder de adellijke Zaansche geslachten te
noemen. Ik maak er hier dus melding van, en verwijs naar v.
Leeuwen’s BBatavia Illustrata”.
ROEKENOOQEN.

B e n j e z e s t i g ! ( X X X I X , 6 6 3 ) . BZestig

jaren”, zegt W. A.
Ockerse ergens, Bmaken een middelbaar menschenleven uit. Wie
dan nog niet w& is, wordt het zelden”. En verder : pik bloze op
het denkbeeld, dat ik op min zestigste jaar nog een kind ben in
kennis en in zedelëke volkomenheid”.
A. AARSEN.

B e n j e z e s t i g ! Men heeft de keus, gelgk ik schreef in m$e
verhandeling, over DHofnarren” (BVlechtwerk” bl. 88) tusschen twee
verklaringen. De eene wijst op een gezelschap van zestig narren,
dat behoord moet hebben tot de hofhouding van Philippus van Macedonië. De andere wist op de bepaling, volgens welke bij de Romeinen iemand, die den zestigjarigen leeftid vervuld had, zin stemrecht
verloor.
1. LAURILLABD.
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Oudemans’ Bij drage.

Nalezing. Vervolg van Nau. XL, 50.
Verraderlijk, bU wgze van sluipmoord. -Houwaert, Pegas.
Pleyn, 11, 828 :
- eene die binnen baerder zelen

Moordelinghe.

Haren man moordelinghe

zaoh bringhen ter doot.

In de BCj&uge uit Kiliaan vermeld.
Moor-geel. Donkerbruin. - Vlaerd. Redenr. bergh, 124 :
Daer ist gewelt sön reoht, daer worcht hy d’Indianen,
Daer voert hy my te land de naoor-geel Castilianen.

Ald. 139 :
Die door Godte steroke handt den Moor-geelen.
Marsen
S$I hoogmoet hebt gedempt, tot smaet van ‘t wrevel Spangien.
Mooze.

Droesem, - De Brune, Bancketwerck, 11, 5 9 :
Een keersse, die uyt-gaende stinckt, en niet naer en laet, dan een
vuylen damp, en een mooze van onreynigheyd.
Ald., 65 : Men ziet den ouderdom aen, als de drabbe en de mooze.
Moppen. hlopperen, pruilen. - Lentfrinck, Hovaerdye en Armoede, 39 :
Gy mopr nog om den hoon, u heden aengedaen,
Ga naer uw kamer, laat de wraak op my maar staan.

Valent&, Werken van Ovidius, 11, 69 : Daarom moptense alle op
mi, e n ‘t geheele gros mompelde.
B i e n o g Alewijn, De Puitera. Helleveeg, 59 ; De Regt, Mengeldichten, 81.
Mqrmeijeren. &Iurmureeren. - M o l l , J o h . B r u g m a n , 1, 2 2 4 : D o e
wormeijerden s1J tegen God ende seiden: en mach God niet een
tafel bereyden in der wostynen?
Morsslangigh
3 - Vlaerd. Kedenr. bergh, 141 :
‘K heb in rnbn Vaders vaen de gulde spreuok gelettert,
Die ider is bekent, onnodioh hier verheelt,
Hoe wel Tweedraohtigheyt hier vinniohlgck op emaelt,
Maar neen, ‘t nzors slangigh hooit 1) wort (hoop ick) nooh verplettert.
MOrsteZen.

Vermorzelen. - Van Rusting, Werken, 1, 47 :

(Jupgn) zei: kom hier jou pekelhoer,
Ik zalje zonder tgt te rekken,
Geen ooren maar de kop aftrekken. . .
En zo zy hem niet was ontworstelt,
Hy hadze eekerlyk gemorstelt.
1) Het morsige met slangen bezette hoofd (der doodeljjke Medusa)?

RED .
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Mors-vod.

Morsige vrouw. - Schotel, Vaderl. Volksboeken, I, 192 :
Dat degeene, welcke onmatigh op straet proncken, bg haar selven
en binnens huys d’ongalikste mors-vodden zin.
Morteren. Verbr&elen, vermorzelen. - Coornhert, Wercken, 1 fol.
57 verso : Schrickelijcke Donderslaghen van de doodtslaande Wet,
om sen steenen Herte te morteren.
Ald. fol. 195 ; fol. 297 verso, en andere plaatsen.
Morteringhe. Verbrijzeling. - Coornhert, Wercken, 1 fol. 9 :
Noodigh tot morteringhe vander hardtneckigen Zondaren.
Mortorie.
Dcod, verderf. - Antw. Spelen van Sinne, 469:
Socht Empedooles oock niet abuysl@k
Onsterflijcke glorie, dies hem druck toe quam
Hem selven werp hy in den berch Etnam
Die vierich brande tot sijnder nmrtorie.

De Bijdrage heeft het woord in den zin vau slachting.
LYozegat, Mozegoot, Moziergat. TJitgang voor vuil water. - Berkhey,
Nat. Historie van Holland, 1X, 29:
Bjj sommige Boeren wordt de groep (een geulc of goot, waarin
alle stalvuil bieenloopt) ook mozegat, mozegoot of moziergnt genaamd.
IIe B$rage heeft het eerste en het laatste woord, uit Kiliaan
opgeteekend ; doch niet het tweede. Aan het eerste geeft ze dezelfde
beteekenis; maar aan het andere die van kijkgat in een muur.
Moteren. Samenvoegen. - LMaerlant, Rëmbëbel, vers 3 1356 :
a

l-!et waren witte marberstene
Ghepoliciert, dioke cubitus vive,
Ende H. breet . . . .
So suptilike gherrlotcr-2 dus,
Rat, daer die stene quame te samen,
IXe liede altoos niet vernamen,
Elk tor ne dochte. i. steen wesen.
kfouteren. Verteederen, week maken. - Oudaan,

Voorschaduwing, 25 :

Tot dat het Heilig volk, versmijdigt en gcnaoutert,
En in dien oven rein gezuivert, en doorloutert,
12ens tot een eeuwig R#k vergadert worden zal.,
Muddeken. Mutsje, kleine maat voor sterke dranken. - Vlissings

Redens-lust-hof, 18 :
Des morgens Rrandewun, dat ia mgn oude rent,
Een nauddekee of twee, dat ben iok soo gewent,
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En voorts den heelen dagh, want iok ben wel begonnen,
En soud’ iok sonder dranck geen ure wesen konnen.
Ia de Bijdrage vindt men Mudseken in denzelfden zin, uit Kiliaan.
Muedeleo. V e r m o d d e r e n , v e r v u i l e n . - Cassianus,
D e r O u d . Vad.
Collatie, 142 : Wat wilstu nu in den weghe van egipten om ghemuedelt water te drincken ?
Mucykin
‘). Maatje, maat. - De Castel, Konst van Rethorike, 8:

- ooak de keersse en wordt niet gheuseert
Verborghen, onder mucykin oft kiste.
Muik

(Ter). Heimelëk.

- De Honigbie,

11, 6 :

Laatst dreef ik evenwel een kudde nog ter ntuik.
hhyken

(?), Kwelling, verdriet. - Rotterd. Spelen van Sinne, 113 :
Myn bloeyende jeucht verech ende groene,
In veel turberinghe (iok) dagheliJcx versl#e,
Deur ‘t discoort der ghedaohten, die my tot een spgte,
Niet dan onrust en z?zzcvken en konnen baren.

Muycken. Llinnehandel

drijven. - Porphyre en Cyprine, fol. 26 :

in swaen hem met dit water laeft,
Ceyx daer met Alcione ~?zuz~clct.

Cygnus

De Bijdrage heeft het woord in andere beteekenissen.
Munster. Monster. - Elf Baladen, 41 :
D’aoder (seyt) een vreemt JIunsler heeft u gebaert met plagen
Hok zotgen dan wil de meester maecken met zotheyts craoht.

De Rgdrage heeft het woord in den gunstigen zin van toonbeeld,
model, voorbeeld.
Muntenen.
Munten. - Serrure, Vaderl. Museum, 111, ‘78 : Den X111
Martii 1581 was in de gheldmunte voor de eerste reyze begonnen
ghelt te muntenen.
Murmureren. Golven, bruisen. - Vleerd. Redenr. bergh, 141 :
- Al even g’lëokmen effen
Int murnztcrerend
Meyr met opgeblasen vlogels
Een dryvende Casteel, of kielioh Soheepgen ziet.
Musel.

Zakpip, doedelzak, - Den Nederd. Helicon, 307 :
Al doend’ een liet op P$p oft Wdsel

Mutselement. Gruis. - Despars,

-

l) b l u o y k i n = mudseken.

RhD.

kraken.

Crongcke van Vlaenderen, 111,227 :
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Aldaer zy up den Braemberch thuysekin met hamers in mzctselementen smeten.
(Wordt vervolgd.)
Ho n de w e e r (XXXIX, 546 ; XL, 45). Dat dit woord verbasterd zou
zijn uit Bonte” ot Dontweer”
(onnet, niet net ? *) vuil), komt mij onwaarschijnl~k v o o r . l&Ien heeft immers ook de uitdrukking: het is een
weer om geen hond uit te sturen = ruw, vooral sneeuwend weer.
Dordrecht.
D. T.
Leg end e (XXXIX, 125). Dat dit gebruikt wordt voor onderschrift (hier : op eenen kwartierstaat) is volstrekt niet vreemd. Het
woord is natuurlrJk uit het frn. overgenomen, en komt van het lat.
legenda, d. i. het onz. mv. van het Gerund. legendus (= moetende
gelezen worden). Legende is dus iets, dat gelezen wordt. In deze bet.
wordt het woord t. a. pl. gebruikt. Ook is legende nog in gebruik
als omschrift van een muntstuk, enz. - Van denzelfden oorsprong
is natuurlik ook legende (= overlevering, verdicht verhaal). Hoe
het aan deze bet. komt, kan blijken uit de omschrëving die v. Dale
geeft : legende, *levensbeschriving v a n eenen heilig ; ( o o k ) v e l e
zulke levensbeschrijvingen te zamen ; verhaal uit den alouden tijd i
nationale overlevering”.
BOEKENOOQEN.

Ma 11 ej an (XXXIX, 602) - is zeker wel een volksgezegde. Te
Roesselare, triboel, in %.-Vlaanderen ook wel enkele malen domme
kracht en lank- (lang-) -wagen. - Maar wat is nu triboel 3 Ik gis,
eene vervorming van het Fransche triboulet, een hofnar, en ook een
drijfhout, dat iets beweegt of voortstuwt. Hof-narren, narren, gekken
zen waarlgk wel mallejans. Aan tremelle of tremel, molenromp, door
v. Hasselt, uit Plant+, op Kil. bijgevoegd, dacht ik ook, omdat ik
dit eenigzins klankverwante woord weleens meende gehoord te
hebben ; doch triboulet zal wel de vertaling van ons Bmallejan”
zin, en zeker van Nedsrl. afkomst; want de meeste landbouwwerktuigen zin in Frankrgk, met name vooral uit Vlaanderen ingevoerd,
en door de Franschen gewizigd, soms wezenlUk verbeterd.
0. P. ROOS.

1) »onnut”. DIT is nog steeds Neder-Betuwsoh

idioom,

R ED .

0 pp e r e n (XXXIX, 492). Weiland (Nederduitscb Letterkundig
Woordenboek, 1, 878) beschouwt opperen, het hooi op boopen zetten,
en o p p e r e n , kalk en steen aanbrengen ten dienste van den metselaar,
als hetzelfde woord ; doch ten onrechte. Immers, het laatste heeft
niet de beteekenis *de steenen
op hoopen
zetten”. En al ware dit
het geval, dan zou nog de overgang van beteekenis niet te verklaren
zijn. - De Jager, wiens zucht, om in alle werkwoorden op -eZen,
-eren en -enen frequentatieven te zien, hem ook hier, gelik zoo
dikw@, op een dwaalspoor gebracht heeft, ziet in opperen voor
peene
zaak opwerpen, ophalen, te berde brengen”, een frequentativum,
en acht opperen in den zin van sop hoopen
zetten”, hetzelfde woord.
Van dit laatste dan wil hi het substantivum opper, hooistapel, afleiden. (Vgl. zijn Woordenboek der Frequentatieven, 11, 415, 1205).
Het eene is echter al even onjuist als het andere. - Van Dale
onderscheidt, m. i. te recht, drie werkwoorden opperen. - Ik stel
rnë de zaak aldus voor. Opperen in neen denkbeeld opperen, eene
zwarigheid opperen”, heeft de beteekenis van pin het midden-, te
berde brengen, aanvoeren, gewagen van”, dus in één woord uiten.
In plaats van uiten nu was vroeger algemeen in gebruik uiteren
(Cf. Hd. Sssern, Eng. to utter), dat ook thans nog in gewestelëke
spraak voorkomt *); het is noch een frequentntivum, zooala De Jager
meent, noch eene afleiding van uiter, comparatief van uit ; maar komt
rechtstreeks af van uiter, eenen anderen vorm voor uit, die overeenkomt met Hd. ausser en Mnl. uter. Vgl. uiteren (van buiten overnaaien), uiterbuurt (buitenbuurt, voorstad), uiterlijk, uitermate, uiterwaard. Even goed nu als uiteren komt van eenen vorm uiter, kan
z@ synoniem opperen ontstaan ztin uit den vorm opper, die tbans
uitsluitend op luidt, doch dien we nog kennen uit het znmw. Bopperkamer”, waarin opper wel niet zal zijn te beschouwen als opperste
(gelik in : opperpriester, opperhoofd, enz.), blgkens het thans uitsluitend in gebruik zënde Bopkamer”. - Opperen, in den zin van vhet
hooi op boopen zetten” (Kiliaan, foenum in pyramides exstruere), is
eene afleiding van het subst. opper (Kiliaan, meta foeni) en dus
denominatief. - Nu acht ik het zeer wel mogelijk, ja zelfs waarscb@lUk, dat opper, opgestapelde massa, eene atleiding zë van op,
--‘) buv. in Neder-Betuwe.

R EU.
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zoodat de beide behandelde verba één zelfde grondwoord zouden hebben ; doch de vorming van het eene werkwoord is geheel anders dan
die van het andere. Opperen., kalk eu steen aanbrengen ten dienste
van den metselaar, beschouw ik als eene afleiding van oppermun.
Dit woord opperman heeft niets te maken met opper, opperste, wat,
wegens den nederigen werkkring des oppermans, niet wel mogelijk
zou zijn; doch luidt eigenlijk operman, dat door volksetymologie
gevormd is uit, het Latgnsche operarius (werkman). Dat opperen is afgeleid van opperman, moge vreemd schijnen ; het kau echter door analoge voorbeelden worden opgehelderd. Zoo hebben bv. de adjectiva baldadig l), almachtig, bouwvallig en eerbiedig het asnzijn geschonken aan
de substantiva baldaad, almacht, ‘bouwval en eerbied, en is het znmw.
martelaar (voor marteraar, uit Grieksch P&PTUs, eigenlijk Bgetuige”,
dan Bbloedgetuige
voor de waarheid van het Christendom”) ouder dan
het werkwoord Bmartelen” ; indien toch omgekeerd martelaar wure
afgeleid van Bmartelen”, zou het m. i. niet kunnen beteekenen SIlij,
die gemarteld wordt”, maar dan moest men er onder verstaan Bhg
die martelt”, m. a. w. de beul.

V R A G E N .

Klap. Men spreekt in de Neder-Betuwe, - ook elders P - van
Been k l a p stroo”, in den zin van eeB arm-vol stroo, ter :dikte van
e e n e g a r f ( k o r e n ) . Wat is dit Bklap”? Staat het met Barm-slag”
iu verband, en dus met. het dorschen ? Het wordt, voorzoover W$
weten, alleen van stroo gebezigd. Oudemans’ Mid.-Neder]. Wrdbk
biedt niets dat hier eenigermate past, dan misschien alleen klaphout =
hout voor duigen.
Mis S C h ie n. In een Nederduitsch charter van 28 Febr. 1505
(Nghoff, Verzam. v. Oork., VI, 1, n0 313), staat Bmacbschien” voor
Bmisschien”, of liever, om dit laatste woord uit te drukken. Wist
dit niet op den oorsprong? Zoodat >misschien” eene samenstelling
‘) De Woordenl$.t van De Vries en Te Winkel onderscheidt tussohen baldadig =
booaaardig en balddadig TC vermetel.
HED.
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en samentrekking is van *mag sch$xm” ? De beteekenis des woorde
laat zulks uitnemend toe. Vgl. machlichte = wellicht, waarschgnljk,
misschien
(Oudemans).

GESLACHT- EN WAPENKUNDE.

Middelharnis (XXXIX, 00 noot 2). Wel degelik voert Middelharnis
een sprekend wapen. Of spreekt b.v. ook dat van Hoorn niet 3 De
plaatsnamen zan natuurlëk ouder dan de wapens dier plaatsen, en
het volksvernuft had dus alle gelegenheid om zich een wapen uit
te denken, dat aan clen naam der woonplaats herinnerde ; of het
met de ware beteekenis van dien naam strookte, daarom bekreunde
men zich natuurlik niet. En dit is ook volstrekt geen vereischte
voor een sprekend wapen. De jachthoorn herinnerde de Hoornsche
btirgers aan hunne stad. Zou een hoek of geer op hun wapenschild
dat ook gedaan hebben? Zi deden verstandig, toen zi het eerste
verkozen.
BOEKENOOI3E.

[Vgl. Nuu. XXI, 206. Een Rprekend wapen is zoodanig een, dat door eene
heraldische figuur de wezenlbke beteekenis des daarbg behoorenden naams nitdrukt; niet de beteekenis, welke het volksvernuft op den klank af aan dien naam
geeft. Een sprekend wapen levert bgv. Nau. XXXLX, 371. In denzelfden trantkent
de heraldiek armee demi-parlantes (vgl. ibid. bl. 224), die eenigermate met symbolische wapens kunnen worden gelgkgesteld. De heer 6. ZOU gelbk hebben, bij
letterlijke opvatting van het te dezer zake vreemd:gekozen Aquivoques” in Rietstap’s
Handbk Wapenk. bl. 334. Maar welk denkbeeld deze heraldious zelf aan sprekende
wapens hecht, bl&t onmiskenbaar uit zjn Penmarch, alsmede uit ztineopmerking
nopens de noodwendigheid der uitgebreidste taalkennis om ze overal te ontdekken,
altoos te oonstateeren.]

Wageningen (XXXIX, 416 noot). &ads-wapen”,

lees : stadszegel.
BOEKENOOGE.

Aitsema ( X X X V I I I , 411). B e h a l v e h e t Nav, XxX11, 142 en vg.
reeds gegevene, deel ik mede wat te Hulst nog in de doop-, trouwen begraafregisters aangeteekend staat.
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A. Doopboek.
28 Aug. 1647 Anna Maria en 30 April 1655 Wernerus, kinderen

van Kapitein Aitsma en Herdewiche de Roover. Bi den doop van
Willem Frederik, zoon van Commandeur Michiel Lichtenberg en Genoveva de Huybert, komt 10 Aug. 1667 als getuige voor : Wilhelmina v. Brakel, gade van Commandant Aytzema.
B. Trouwboek.
3 Dec. 1661. Anzelmus Aitzema kapitein, met Wilhelmina v. Brakel van Arnhem, wed. Charles de Leudekercke (Liedekerke) wonende
te Haarlem. Misschien was hij vSór dit huwelgk wedr, en kan de
kapitein wezen, die in 1647 en 1655 de twee bovengen. kinderen
doopen
liet.
C. Begraafboek.
12 Mei 2655 kind van kapt. Aitsma.
12 Nov. 1665 zuster van kapt, Aitsma.
18 Jan. 1670 vrouw van Commandeur Aitzema, vermoedelijk Wilhelmina v. Brakel.
13 Dec. 1670 Commandeur Aitzema, vermoedlik Anzelmus v. á.
27 Febr. 1674 kind van burgemr Aitzema.
19 Sept. 1676 kind van Aitzema.
18 Febr. 1683 kind Heer Aitzema.
Te Sas-van-Gend werd 22 Dec. 1701 gedt,. Johanna Catharina, dr
v. Horatius v. Aysma en Catharina Reialf (Recalf 9)
-

F R E D , CALAND.

Boonen. Het wapen van dit Harderwjksch gesl. is volg. Rietstap’s
Arm. Gener. 2de éd. p. 248, d’arg. à un arbre de sin. senestré d’un
cerf de gu., ramp. contre le Mt ; le tout soutenu d’une terrasse du
sec. C.: un cerf iss. de gu. Terwijl het Nav. XXVII, 42 bedoelde
wapen te Harderwijk is In blauw een groene boom waartegen een
roodbruin (natuur],) hert, alles op groen terras. V a n d e z e t e n
raadhuize dd. aanwezige afbeelding beweerde onze voormalige med e w e r k e r Backer v . L e u v e n , dat het veld praarsch@lik door onkundige handen in blauw veranderd, oorspronklyk wellicht zilver was
geweest ; op welken grond deze bewering rustte, werd verzwegen.
Eigenaardig komt dit wapen, naar Rietstap’s kleurenopgave, overeen
met dat eener familie Boone te Brugge [niet te verwarren met het
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geslacht van den aartsbisschop Jacob B., Karelszn bij Geertruida v.
den Eetvelde, geb. Antw. 1573 + Brussel 30 Juni 1655 zijnde Sautoir acc. de 3 aigles Nav. 1X, omsl. 6 vr. XxX, omsl, 9 antw. XxX,
%v. X I I , 1 2 7 eu XILI, 1 2 6 , e n e v e n m i n m e t B e r n a r d B . z n v .
Pierre bij Guillaume v. Bentinck, geh. m. Pauline Vermeulen, bij wie
Maria B. -l- 13 Juli 1607 tr. Middelburg 6 Dec. 1593 Jan Dierkens
IMartiusz,
pensionaris van Gend, b$ Elisabeth v. der Vinet, geb. Gend
15651, waartoe behoort Jacques Boone en verwant aan De Croeser,
Knibbe, Lantaocht, Lauwers, Truwe, Wullems etc. 1617 blijkens de
wapenafbeelding achter F. v. Dijcke : Recueil Herald. voerend gevierendeeld : 1. en 4. in zilver groene boom, waartegen zwarte klimmende leeuw, alles op groen terras *). En nu rgst de vraag : is
de leeuw .of het hert eveneens door onkundige handen verwisseld?
Nog volge hier op den naam Boonen : Ida ged. Harderwijk 20 Febr.
1624 dr v. Hendrik Gerritsz. Boon en Henrica Gerrits. Jan v. Voorst
u i t A m s t e r d a m t r . H . 1 6 Mrt 1 6 8 4 Gerritje Boonen u i t Harderw.
bfi wie Boon v. V. gedt 23 Oct. 1688, die als ontvanger ald. 1727
proces voert met Hendrik B. Dirkszn, Gerrit B. tr. Bette Roelofs bU
wie Maria gedpt H. 16 Jan. IGSO en Cornelis gedpt ald. 17 Mei 1682.
Derk B., raad, schepen en burgemr te H. 2, gecomm. ten landdage
v. Gelderland 1705, 1706 en 1711 enz. t vóór of in 1727, wint
bjj , . . ? Hendrik B. raad, schepen en burgemr te H. kerkmeester
ald. tr. ald. 18 Juli 1783 Adriana Bredius (dr v. Abraham predikant
te Londen, Pinakker en Hard. bg Maria v. Castricum) geb. H. 24
Oct. 1693 bij wie Maria Theodora B. gedpt ald. 28 Mei 1724, Dirk
B. (volgt) en Abraham Bredius B. gedpt ald. 20 Febr. 1727 pred. (Nav.
XXIX, 475 vermeld) j- Nijmegen, tr. Amst. Sara Maria du Sart
geb. ald. (misschien Isaac’s dr b4 Anna Maria v. Renselaer), bij wie :
Anna Maria B. geb. Nëmegen 7 iMei 1 5 7 1 -l- H . , t r . A d r i a a n v .
Oordt, zn v. Hendrik commissaris v. h. zeegerecht en raad in de vroedschap te Rotterdam, bij Willemina v. Uharante ; Adriana B. (?) geb.
25 Get. 1761 + 1789 tr. Jacobus Scheidius geb. 1754 t Delft 21

‘) Rietstap t. a. pl. geeft enkel het le kwartier voor familiewapen op.
*) Hij, D. Boonen, burgemr te H., trad voor de eigenaars der zeven oude erven
te Elspeet, 9 Nor. 1716 voor het Hof van Geld. tegen den keuter Drie6 Hendrikse
RED.
in rechten op (Registey arob. v. dat Hof bl. 260).,
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Juni 1801 (waarsch&$jk zn v. Johannes Philippus Scheidius pred.
be S o p h i a v . Maanen); Mr. Hendrik Richard IB., ontvanger der registr. en buitengewoon zegelbewaarder der hypotheken te Arnhem,
tr. Adriana Martina v. IJsendoorn, bij wie : Magdalena Sara Maria
B. geb. Nijmegen 2 Mei 18 . . tr. Mr. Christiaan Adriaan v. Oordt ;
Adriana Maria B. geb. Arnhem 3 Jan. 1871 *t Ameide 7 Dec. 1876
tr. Arnhem 22 &Yrt 1839 Willem v. Beuningen zn v. Johannes Jacobus
pred. te Harlingen bij Henristte Maria Lix Itaaven, geb. Harlingen 2 Nov. 1811 pred. te Ameide, en denklijk ook Hendrik B. geb.
1828 pred. te Ter Aa 12 Juni 1853, Noordwijk binnen 1856, Mids
delburg 1859 emer. 2871 t Arnhem Mei 1877 tr. 1852/3 Heuriette
Butgera Veldwijk bë w i e : ‘n zn geb. Ter Aa 4 Mrt -l- 19 Juli 1855,
Gertrude M. E. B. tr. Brnhem 29 Sept. 1881 Jhr. W. Laman Trip
ex Xunniks, mr. Hendrik K. A. B. en Henriette B. - Mr. Dirk
Boonen zn v. Hendrik brJ A. Bredius, bovengenoemd, gedpt Hard. 21
Sept. 1725 raad, schepen en burgemr ald. curator der hoogeschool
+
ald. 5 Mrt 1802 tr. Utrecht na 28 Dec. 1760 Eva Susanna Linslager begr, te H. 4 Juli 1767 tr. misschien 2O te Hierden 30 Mrt
1783 Catharina Cornelia de Grant begr. te H. op ‘t koor 3 Febr.
1813; is misschien zijn vader hertr. te Hierden lö Juli 1753 met
Hendrina Ravensberg ? Geertruida B. tr. Hard. 21 Jan. 2729 Jacob
Berentsen. - Een andere Dirk B. tr. 23 Aug. 1667 Anna v. Setterich Willemsdr, bij wie Nicolaas B. Zou deze dezelfde zijn als Nicolaas B. geb. lGG9 tr. 24 Juni 1701 Maria M, bij wie Anoa
B. tr. 19 Jan. 1723 Gerrit v. der Voort Abrahamszn en wedr v.
Sara Maria B e s t ? Waarsch$lijk woonden deze te of nabij Am&.,
alwaar. ook voorkomen Jacob Staats B. geb. ald. 1798, kwam als
luit. der huzaren 1814 uit Frankrijk terug, en woonde 1850 nog
t e A m s t . W i l h e l m i n a 1% t r . 2 M e i 1 7 3 0 Bro&ius B r o u w e r pred..
ald. g e b . Leeuwarden 13 Nov. 1701 + 23 Mei 1757 zn v. Pieter
Menno ontv.-gener. der grietenij Rauwerderhem bQ Uilkje Vilda ; zij
was waars&. zuster v. Anna B. geh. 4 Mrt 1725 (+ na 1750) met
Pieter Broes koopman. E l i s a b e t h Catha P e t r o n e l l a B . t r . E d u a r d
Hendrik von Baumhauer, wier dr Adriana Henriette v. B. geb.
Amsterd. 24 Febr. 1851 tr. Haarlem 3 Get. 1873 Jhr. Willem Philip
Teding v . B e r k h o u t . - - Te Dordrecht komt de naam voor in de
broeders Arnold geb. 1.6 Dec. 1669 t 2 Oct. 1769 en Jasper B,
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geb. ald. 7 Sept. 1677 + 20 Oct. 1729 (?) beiden bekende schilders
denklik van het geslacht van Arnoldus B. koopman + Samarang in
Negapatnam 1773 ; zijne nalatenschap werd ten behoeve van een
erfgenaam Isaäc Anthony B. 10 Sept. 1792 opgebracht ter weeskamer te Amsterdam. Eenen gedenkpenning op het 50-jarig hun. v,
Hendrik B. en Neeltje Bootsman te D. 6 Juni 1778 zag men op de
Herald. tent,. te ‘s-Hage 1880 n” 4747. Is de Dordtsche eene afzonderlëke familie? Rietstap geeft haar een ander wapen, t. w. d’arg.
à 3 plantes de fève accolées à leurs perches, rangées sur une terrasse,
le tout au nat. Cim. un vol d’arg. et, de sin. - Simon, gedpt geref.
Zalt-Bommel 6 Mrt 1 6 8 7 , z n v . P e t e r S p o o r e n I d a Boonen. ‘I!e
Breda + 12 Oct. 1785. Christina Margaretha B., wed. Machiel
v.
Rhety. J. C. B. luit& sneuvelde Juni 1815 brJ Quatrebras of Waterloo.
Willem B., een Hollander, was 1564 koetsier der koningin in Engeland (NCZV. X111, 345). In het Aanh. op de Kerk. Oudhh. bl. 276
komen onder de kwartieren v. Bnrbara v. Schare vr. v. Adriaan v.
der Buroh, voor : Schare, Boonen, Busere, Pks.
8. 0 .
[In 1357 komt ~vxor dicti Bonen” te Deventer voor (Dw. Camer.-reken.
11
444) - Paulha Boonen, gade met kinderen van D. M’. Stoop, te Dordrecht, -jald. 30 Dec 1887 oud GO ,jaar.]

Brute1 de la Rivière (XXXIX, 395). Noble Gédeon Br. de la R.,
geb. 1640, + 1703, Conseiller du Roi et receveur général des gabelles
de la Province du Languedoc, gehuwd met: Une demoiselle D’Andemar, distinguée tent par sa n a i s s a n c e qoe par ses biens. Kort na
de herroeping van het Edict van Nantes in 1685, wegens het geloof
vervolgd, ontvluchtte hë naar Genève, waar zich zijne kinderen bij
hem voegden ; de derde zoon keerde later naar Frankrëk terug, en
trad weder in het bezit zijner familiegoederen. Hij had tot oudsten
zoon Jean, geb. Montpellier (Languedoc) 17 Aug. 1669, + Amsterdam 14 Aug. 1742. Zette zijne in Frankrëk aangevangen studiën
te Zurich, Utrecht en Leiden vóort ; werd 1695 beroepen naar Veere,
líO2 Rotterdam en 5 Febr. 1720 Amsterdam, ald. bev. 6 April. Zijn
zoon was Jean Jacques, geb. 1708 (waarsch+Qk)
te Rotterdam, t
te Leiden 26 Sept. 1763, opvolgend predikant bG de Waalsche gemeenten van Goes, Middelburg en (na 6 Mei 1745) van Leiden. Hij won
Is&, geb. 4 &art 1745, -/- 12 Jau, 1793, pred. bij de Waalsche
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gemeente te Rotterdam. Dezes kleinzoon, Cornelius Joannes, geb. 10
Aug. 1823, pred. bU de Ned. Herv. gemeente, laatstelijk te Haarlem,
sedert 1 Mei 1889 emeritus, beeft tot zoon Guilliam Johannes, geb.
10 Dec. 1855, pred. bij de Ned.-Herv. gemeente te Groot-Zundert
(N.-Brabant).

7. Herwaarden (XXXVIII, 422). Rietstap’s Armorial 20 éd., geeft
twee wapens. Het wapen met de visschen en het bakgzer voeren :
Jan Wouter v. H., eigenaar eener zeilmakerij te Dordrecht, tr. Adriana
v. Duren (welke familie vermeld is Tidschr. voor N.-Br. Gesch. Taal
en Letterk. 11 127, 160) voerend 1. en 4. eene 8-punt. ster, 2. en 3.
drie (2, 1) ruiten. ‘Helmt. : de ster tusschen eenevlucht. Kleuren totnogtoe onbekend. Zë, dr van Nicolaas Willem v. D., kassier te Dordrecht,
regent van het H. Geest- en Pesthuis ter Nieuwerkerk, bi Hendrika
v. d e r K e v i e . Hunne k. zijn : a. Jan, opvolger zijns vaders, tr.
Elis. de Groot (eene teekening van haar wapen bevindt zich te
haren huize), dr van J. de Gr. bij D. C. Immerzeel ; b. Hendriena
Johanna, tr. w$en Pieter Cornelis de Groot (Elisabeth% broeder),
wgnhandelaar te Dordrecht ; c. Nicolaas Willem, kassier ald., tr.
Jacoba Maria Feirabend, geb. ald., dr van Leendert, houthandelaar
a l d . , bij Christina L o o s , - In de Dordtsche registers komt verder
voor (van dezelfde familie P) vermaagschapping met ‘Konings,
De Vlieg,
Joosten, De Brugn, Advocaat, Maronier, Maleur, Den Duytsen, Zelis,
Valkenburgh, enz. Sommigen komen uit Veen (N.-Br.), Venlo, enz. 1).
In de SNed. Leeuw”, Jaarg. 1 komen vermaagschappingen voor te
Gorcum met Snoeck en V. der Meulen. - Zie ook Nav. YXXV, 508
vermaagschapping met Swaens. Jenneke Adriana Gerritje v. H. ondertr.
te Asperen 18 Juni ‘85 Hendricus Spruyt, burgemr van Amerongen en
Leersum, wedr van J. C. Canter Alta. Te Wageningen t 24 Jan. ‘86
wede D. B. de Groot, geb. V. H. 76 5, Zie onder de overluidingen
te Utrecht op 30 Juli 1622 en 21 Sept. 1624 vermaagschapping met
Borre en V. Lienden 2). - Te Amst. woont 1882 F. Renier geh. m.
‘> Men raadplege de oude en nieuwe boeken aldaar, waarvoor men f 0.50 per
uur moet betalen, ó6k zoo men zelf zoekt,; Bene bepaling, die wellioht nergens
elders bestaat.
3 ïvau. XXXVI, 573; ‘VII, 345. Deze beiden behoorden gewis tot het adellpk
geslacht V. Herwaerdou Onder de bovengenoemden zijn er uit don gegoeden land-
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W. G. v. H. De kapt.-luit. ter zee G. v. H. werd Oct. ‘85 benoemd
tot directeur marine-etabl. op Onrust. Zie Nuv. XXXVI, 281 vermaagschapping met Ds. v. Laar te Tiel. - Zie ook eenen der jaarg.
van het Algem. Ned. Familieblad, en vgl. die opgave met Nnu.
XXXVIII, 422, en m.et hetgeen te vinden is in Bde Ned. Leeuw”
jaargang 1.
H.

Cranenbroeek
enz. (XXXVIII, 62). Eene BlS’geneaiogie-Loo geeft
deze kwartieren :
Heemskerck
Loo
Cranebrouck
Diemen
Duyst van Voorhout
Zwinters
Persyn (sic) l).
Beets van Amerögen
en volgende afstamming :
Arent, ridder, gedeputeert in Groningerland tot beslechtingh van
eenighe verschillen a). Zin vrouw was Zwinters.

I

bouwersstand, woonachtig onder en te Buren, tot wie ook behoort Maria Gerdina
v. Herwaarden, 5 Juni 1848 met attest. uit Buren als huisvrouw van Gerrit v.
Oort Leendertzn overgekomen naar Kok-enWiel,
waar zij nog woont als sune
weduwe, en tante der echtgenoote van den bovenvermelden Hendr. Spruyt. REu.
r) Waarom hier Pers@ i. pl. v. Busschaert staat, is mij niet duidelijk. Werd
deze familie B. misschien bggenaamd Persijn? - Busschaert, te Delft, voert, volg.
Rietstap’s Arm. gen. 2e cdit., het wapen der oude Persunen gebroken.
%) Inderdaad werd deze in 1479 en 81 door den Keizer, dien het vooral om
geld te doen was (oSeine gantze Regierung, zegt Gladov, Teutsche Reichs-Hist.,
465, war fast ein continuirlicher St.aats-Fehler
; alles gierig miserabel zu in seinen
Zeiten”) naar Friesland en Groningen gezonden. Winsemius, Chron. v. Vriesl,
293, zegt er van: PDF keyser Frederëck de darde van dien name, ‘tsy uyt oorsake van weygheringhe des crijgesvolcks in den Bourgondischen oorloghe ofte
nootwendige behoeftigheyts van penningen, met welcke ‘t Roomsche RUG, besonder
by zgn ende des keysers Sigismundi tijden, seer beheft was, heeft in Vrieslandt
gheschickt Arnoldt van Loo der beyde Rechten Doctor, Reedt, Fiscael ende
Ambassadeur van z&o Majestegt.
Dese Arnoldt van Loo Ridder (uyt wien naermaels Schiltknapen, Raden, ‘8 keysers Rentemeesters, Commissarissen van finautiön,
Ontfangers van des Conincks Domeynen, Drossaerten ende andere gesproten z$rj
hadde voormaels de saecken in Oost-Vrieslant over den Eemse ghelegen tusschen
den Keyser ende Jonoker Vldrgck mede best+, als oook mede die saecken
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Albert, schildknaap, begraven in de grote kerck inden Hsghe.
zin vrou was Juffrou Diewer van Cranenbrouck.
I
Gerrit, getrout met Juffer Margriete Beest van Heemskerck ‘1.
iMS.-aantt.
van dezen Gerrit (+ 28 Dec. ~1562) luiden aldus : DOPten 25n dach van Junio 80 1518 trouden Gerrit v. Loo ende Margriet v. Beest malcander binnen der stede van Delft in de Nieuwe
kerck. - Opten 28n dach v a n N o v e m b r i A” 1519, e n w a s o p e e n
manendach, was ge-oren AcIbrecht míjn eerste kindt, des aftermiddaechs tusschen een ende
inde Capelle ende

twee uren ën was gecorstent op t Hoff

geniet nae Aelbrecht v. Loo mijn oude vaeder.

Sijn peters waeren Aelbrecht v. JJoo mj vaeder ën mr. Dirck v.
Beest rng wijf% vaeder, ende Diewer baertouts dochter Aelbrecht v.
Loo wedn we, mlJn oude moeder. - Opten 27n dach v a n D e c e m b r i
AO 1520, ende was op een dondersdach, was geboeren Boudewijn
mijn soon,

des s’morgens tusschen seven ende acht uren ën was ge-

der stadt Groningen ende Ommelanden, die uyt haren name by zijne Majesteyt
waren te verrichten”. Vgl. Idsinga, Staatsr. 11, 412 -17 ; Funok, Ostfries. Chron.,
2. Bi S ,15, p. 220, waar staat, dat Arnold de Loo (bi Wiarda, Ostfr. Gesch. 11,
72, Arnhold Loo) den 22 Deo. 1464 als keizerluk Heraut te Emden tegenwoordig
was bg de pleohtige beleening van Ulriok, den nieuwen Rijksgrasf, met Oostfriesland. - Minder waarsohUnlUk is dus, m. b., dat Arnold of Arent v. Loo,
als de bewerkers van het Stambk v. d. Fries. adel willen, »in Holland gewoond
heeft en bezitter geweest is van het huis Loo in Rijnland” (vgl. hm. XV, 215),
en dat .z@ geslaoht, eoowel als dat zijner vrouw (Zwinters), tot den ouden Hollandsohen adel heeft behoord. Zouden deze V, Loo’s niet met keizer Frederiks
zoon Maximiliaan, of met diens.stadhouder
over de Nederlanden, hertog Albert
of Albreoht van Saxen, naar hier overgekomen z& ?
‘) dr van mr. Dirk v. B. v. H., Jerusalems
Heer, Ridder van S. Cat@, sohepen
1505-8, 10, burgemr 1509-32, thes. 1517, weesmr 1513, 19, 23, 33, te Delft, +
11 Nov. 1545, bij Geertruyd v. Diemen, Vrank en Marg. Bussoharts dr, t 12
Julij 1532; kleindr van Dirk bij Yda v. Voorhout, ,Hendriksdr
ex Immesoet
Uuyst. Afkomst ofle geneal. v. h. gesl. V. H., voor zoo verre aangaat den taak,
van die V. H , hygenaamt V. B. (gedrukt), Vgl. Besohr. v. Delft, bb Boitet, 167,
303, en in de regeeringslijsten ; Balen, Dordr., 1038,39 ; V. Leeuwen, Bat. Bl., 1138 ;
Kok, Stam- en Wapbk en Vad Wdbk, in Diemen. - Dit geslacht V. H., nmoest
zyn eigen naam verlaaten, en nam aan die van V. Beest (na eene Jan v. Beest,
hofmeester van hertog Aelbert v. Beyeren), ter oorsaake van de vermaagschap aan
Gerard v. Velsen, om daar door ballingschap te ontgaan”. Boitet, 1. o.? 177.
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corstent op t hoff ende genäët nae heczr Boudewin v. Abbenbroeck.
Sijn p e t e r s w a e r e n Huych v. Diemen mijn w$s oom en mr. Anthonis v. Bronokhorst min neef’, ende Joffrouwe Machtelt v. Diemen
mi wgfs motie, weduwe van de voorss. heer Boudewijn l). - Opten
eersten dagh van Julio AQ 1522, ende was op een dinxtdach, was
geboeren Cathrgn mi e e r s t e d o c h t e r , d e s a v o n t s tusschen neghen
ende thgn ure?z ende w a s g e c o r s t e n t i n d e g r o o t e k e r c k , ende genaempt nae Cathrijn van Diemen mLJu wgfs molj’e, baghijn, overleden 2). Heer peters waeren mr. Vranck v. beest rno wrJffs

broeder

ende ;Narg pieters d o c h t e r rnj moeder, mit Marë v. Diemen rn&
w$s moie, b a g h i j n “). - Opten 2Bn dach v a n Mei A” 1 5 2 6 o p
een saterdach omtrent. . . uren werdt gebooren Aelberth mijn vierde
soon ende was gecorstent inde groote kerck snde genoempt nae mr.
Aelbrecht v. Loo mijn vaeder. Sijn peten waeren mr. liegnier brunt
procur. genäël. 3), mr. Adriaen v. Cranenbroeck 4), ende mijn moeder. - Beatris min vierde dochter was gebooren den 14n dach van
Decembri ën was op een manendach, smorgens voor drie vuieren
int jaer 1528 ende werdt gecorstent op t hofF ende genaempt nae
m o e r v a n L o o suster. Haeren peten waereu Cornelis v. beest, die
hu&frouwe v a n m r . V r a n c k v . b e e s t ende d i e h u y s v r . v a n m r .
Vincent cornelissen b)‘r.
Uit deze tweede en de voorlaatste aanteekening schgnt dus te
bliken, dat Gerrit’s Boude moeder” Diewer bacrtouts dochter heette,
en zijne moeder Marij pisters dochter, en er dus in b. a. genealogie eene
generatie is overgeslagen, Zeer waarsch&&jk is Gerrit’s vader, mr.

‘) Lg t wede z. k. van Boudewdn of Bouwen Hart v. A., ridder, 4 Febr. 1541.
Balen, 1039; Gouth., Chron., 154; Kok, 1. c., in Abb.
%) Balen, 1038, 39 ; Kok, 1. o.
3, Bb Gouth., 105: rnr. Reynier kant, raet en procureur-gener.
1524; maar vgl.
V. Leeuw., 1475, 80.
4, nDeurwairder ordinaris inden houe van Hollant 1534” (Nav. XV, 346) ; )jduerwaerder van ‘t Leenhof van 1519 tot 1543”. Ib. IV, 97; XV, 345.
“) Maria Ruysch, huisvr. van mr. Vincent Cornelisz. v. Myerop, ridder, heer
van De Ketel, Cabau, in Ruyven enz., 1518 eerste rekenmr van Holland, daarna
treeorier-gener.
over alle de Nederl., t te Bruseel 23 Juni 1550. Soheltema, Staatk.
Ned., i. v,
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Albrecht of Albert v. Loo (eerst griffier van ‘t Hof van Holland 1506, en
vervolgens pensionaris van Dordrecht 1507-11, en raad in ‘t voorz.
Hof, -t 5 Jan. 1524 *) ), te Dordrecht gehuwd, naar ‘t mi voorkomt,
met eene dochter uit het aldaar in aanzien zinde geslacht v. Eemskercke, waartoe o. a. behoorde Bmr. Pieter v. E., licentiaet in de
rechten en deken van de collegiale kere te Dordrecht, + 1506”
(Gouth., 182 ; Balen, 84, 85, 87, waar zijn sterfjaar 1510 gesteld
wordt; V. Leeuwen, 945; Oudh. en Ge&. v. Zuidholl., 40, 43). Ook blikt uit eene bë mi in afschrift aanwezige procuratie, den
18 Meij 1563 gegeven door de kinderen van Bw$en mr. Gerardt v.
Loo en Juffr. Margriete v. Eemskerck”, dat een Pieter v. Eemskerck 2)
avoocht”
was van beider zoon Jan (geb. 12 April 1536, 4 z. k.).
MO.

V. Nassau. M$n dank voor de inlichtingen van Nav. XXXIX,
204, 5. In de Arnhemsche protocollen B. W. K. vond ik 11 fol.
6 2 v e r s o , 9 1 : M a r i a v . Nassauw
douairière v a n w$e G o d e r t
Adriaen v. Rhede tot Herrevelt, landdrost van Veluwe. Zi woonde
aan de Klingelbeek bij Arnhem. Hare erfgenamen waren hare beide
dochters, H. Ph. v. R., gehuwd met F. S. C. v. Randwik tot Beek,
en W. J. v. It., gade van G. G. Bentinck tot den Brieler.
8. J . C .

KREMER.

V. Schie (XXXVII, 452). Jan v. Schie ged. Vlaardingen 3 Mei
1705, begr. aldaar 20 Jan. 1785 (zn van Jan Claasz bij Maria Jans
Schellinghout) tr. Vlaardingen 9 Nov. 1738, Catha v. der Hoeven,
ged. Kethel 24 Jan. 1717, begr. Schiedam 26 Mrt 1768 (dr van
Jacob bi (Jornelia Jongste).
Haarlem.

0. H.

V. TOU~OIL Door tusschenkomst des burgemeesters van Wak-bijDuurstede, J. V. M. v. Toulou v. der Koog, werden mij door Jhr.
Mr. A. J. Rethaan %Iacaré te Haarlem verscheidene nadere inlich‘) Gouth., 105, 7; Balen, 355, 417, 19; V. Leeuw., 1472, 3, 5, 8.
*J Misschien dezelfde, die sedert 15 Aug. 1537 en verv. ))Gdphier
Hove Provinciaal van Friesland” was, luidens ‘t Naamreg. d. rentmrs v.
procur. gen. en griph. enz. v. d. Hove in Friesl. Am&. 1748.

van den
d. dom.,
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tingen betreffende de familie v. Toulon verschaft, waarvoor ik dezen
heeren hier nogmaals open@jk dank betuig, Het volgende dus ter
aanvulling van 1Vau. XXXVIII, 237.
J
De voornaam LodewrJk komt in verscheidene generatiën der familie
V. Toulon voor. Lodewijk of Louis v. T. geb. . . 2 t . . (2 tr. Alida
v. Seen; diens kleinzoon Lodewijk of Louis v. T., geb. 1 Juni 1702,
Ji 10 Febr. 1763, tr. driemaal, t. w. 1” 1727 Elisabeth Halling of
Hallincg, geb. 1693, f 6 Dec. 1721, kinderloos ; 20 10 Dec. 1731
Alida Maria de la Coste, geb. 9 Mei 1712, -j- 10 Oct. 1737, bij wie
Martinus, geb. 12 Febr. 1736, j- 25 Maart 1818, tr. (wanneer P)
Adriana Maria v. Eyck, en wint Mr. Lodewjjk (die volgtj ; 3” 3 Febr.
1739 Hendrica Machtelina Verboom, geb. 20 April 1702, $ 3 Sept.
1794; bij wie Mr. Lodewgk, geb. 21 Febr. 1745, tr. 22 Juni 1774
Johanna Helena v. der Graaff de Vapour. Kinderloos overleden.
M r . Lodewjjk v . T . . straksgenoemd, laatst staatsraad i. b. d. en
gouverneur van Utrecht, t 5 Jan. 1840, tr. Febr. 1791 te ‘s-Hage
Johanna v. Nispen, geb. ald. 8 Aug, 1771, + 20 Nov. 1854 (dr v.
Johan, raadsheer in ‘t Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland,
geb. 13 Aug. 1728, t 13 Febr. 1793, bij Petronella Jacoba Croiset,
geb. ? . . , j- 11 Maart 1825), bjj wie deze vijf kinderen :
1. Martina Adriana Maria, geb. 20 Aug. 1792 te ‘s-Hage ; tr. 12
Mrt 1818 te Gouda Jhr. Gerard Johannes Heeldsnëder van Voshol
en Vrijenes ; uit welk huw. deze twee kinderen :
a. Louise Johanna, geb. 26 Mei 1828 te Gouda, -j- 19 Aug. ‘58
te Utrecht; tr. 24 Mrt ‘46 te Utrecht Jhr. David Jan Martens, -jSept. ‘62 ald., bij wien Jacob Constantjjn M., geb. LL7 Dec. ‘50 te
Utrecht, t ‘53 te Bildt.
b. Henriette Johanna Martina, geb. 15 Mrt 1827 te Gouda ; huwt
10 10 Juli 1845 Mr. Lod. Willem Arnold Stratenus, 7 9 Ang. ‘47,
bjj w i e n :
aa. Louise Antoinette, geb. Utrecht 28 Nlei ‘46, tr. 15 Juni ‘65
Mr. Johan Hendrik Mello bn Mollerus van Westkerke, thans Commissaris des Konings in Gelderland.
bb. Lod. Willem Arnold Gerard Martinus, geb. Utr. 12 Febr. ‘45,
tr. 14 Juli ‘70 ald. Anna Visscher.
Zij huwt 20 15 Nov, i849 Mr. Jacob des Tombe, bg wien:
cc. Daniël Gerard, geb. 4 Oct. ‘50, + 26 Juni. ‘51.
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d d . Gerard Martin Henri Beeldsnijder, geb. 4 April ‘52.

ee. Jan Henri, geb. 12 Aug. ‘57, + 12 Jan. ‘8 1.
ff. ilacob Willem! geb. 26 Dec. ‘61.
gg. Henrietto Malvine Jeannette, geb. 22 Mrt ‘66, tr. 12 Juli ‘88
Jhr. Mr. Godfried Carl von Weiler.
2. Johanna Paulina Jacoba, geb. te ‘s Hage 24 Mrt 1794, t Utrecht
3 April 1884; tr. Goudu 1821 Maarten v. der Koog, geb. 24 Juni
1772, -/- 2 Oct. 1839; bg wien:
111. Lod. Johan v. Toulon v. der Koog, geb. Gouda 21 Dec; 1822,
laat.st insp. Registr. en Dom. ; tr. Heerenveen I April ‘49 Martha
Binnema Windels ; uit welk huw. :
au. Pauline Martine, geb. Tilburg 1G Jan. ‘50; tr. 10 Utrecht 18
Juni ‘69 Mr. François Willem Antonie Pietermaat, laatst adv. en
proc. te Samarang ; uit welk huw. twee kinderen.
2 te Utr. 25 Jan. ‘81 Abraham Baud, thans gep. generaal-majoor
der genie, bij wien :
haa. Pauline Martine, geb. 15 Aug. ‘82, t 8 Mei ‘83; en
Bbb. Pauline Louise, geb. 26 Nov. ‘83 te Amsterdam.
eb. Johanna Geertruida, geb. Tilburg 5 Jan. 1851 ; tr. 13 Juni
‘72 Jhr. Abraham Théodore Calkoen.
cc. Jan Vincent Maarten, geb. 19 Aug. ‘52, tr. Tiel 28 Aug. ‘70
Christine Henriette Tijdeman. TJit welk huw. zeven kinderen.
d d . Hillegonda Maria, geb. Deventer 18 April ‘57.
ee. Mart,ha Iiinnema, geb. 25 Nov. ‘60, $ 17 Mei ‘84 ; tr. 16 Mei
‘82 Mr. Reep Boudewijn Ambrosius Verloren van Themaat, t 14
Oct. ‘84, bij wien één 30 Jan. ‘84 geb. kind.
3. Louis Martin, geb. ‘s-Hage 15 April 1796, t Utr. 5 Nov. 1831
ongehuwd.
4. Petronella Jacoba Louisa, geb. te ‘s-Hage 11 Jan. 1800, -J- 29
Mei ‘87 ongehuwd.
5. Petronella Vincentia, geb. ‘s Hage 17 April 1806, t 10 Juli ‘54
te -Bunde (Limburg, gelegen tusschen de Nederl. gem. Geul, Meerssen, Itteren, en de Belg. gem. Neerharen) ; tr. Yaarseveen 72 Mrt
‘41 Mr. Anthony Jan Cornelis v. Binkershoek v. der Koog, laatst
raadsheer in ‘t prov. gerechtshof van Limburg, t 23 Nov. ‘66. Za
winnen :
a. Johanna Sara Elisabeth, geb. Maastricht 9 Febr. ‘42 ; tr. 14
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April ‘64 ald. Martinus Antonius Albertus Johannes v. Neck, kapt. infie.
b. Peulina Martina Louis&, geh. 1 Juni ‘44; tr. Utr. 19 Oct, ‘71
Adriaan Jonquière, kapt. infie , bij wien reeds dertien kinderen.
c. Vincentia Louis&, geb. 15 Mei ‘46; tr. Utr. 20 Oct. ‘70 Jhr.
-Mr. Adrien Jonathan Rethaan Macaré, thans off. van Just. te Haarlem, bi wien zes kinderen.
d. Theodora Esther Clasina, geb. 22 Jan. ‘60; tr. Utr. 16 Dec.
‘73 Mr. Cornelis P+cker Hordëk, thans gouverneur-generaal van
Ned.-Indië ; be wien drie kinderen, waarvan één bereids overleden.
M.
G. WILDEMAN.
‘s-llage.

Wlson de St. Manrice (XXXIX, 315, 499). Volgens J. Kok was
Françoise Vuljon 1) do St. Maurice dr v. François, kolonel van een
regiment voetvolk in dienst van de staten der Vereenigde Nederlanden, gouverneur van Geertruidenberg, be Suzanna v. Leiden, in
1664 geboren, dr van Dirk v. Leiden v. Leeuwen bij*AlidaiPaats, dr
van Willem Paats, bnrgemr van Leiden en hoogheemraad van Ranland.
w. F.

V R A G E N .

V. Adrichem. Wie waren de ouders van Johanna Frangoise v. A.
gehuwd met Mr. Hendrik Adriaan Reinier Vosmaer, not#aris \te Zeist,
beiden weinige jaren geleden gestorven? Spoedig autwoord zal melkom zin.
Arentsma. Wie kan mi over het volgende inlichten ? In het St,amboek v. den Fr. adel vindt men vermeld, dat Gijsbert v. A. huwde
met Joost Mockama, van wie overigens niets bekend is. In het Jaarb.
v. d. Fr. adel 1885 bladz. 69 vindt men duidelik aangewezen, dat
de overgrootvader van de op bl. 68 ald. vermelde Johanna v. A.
met eene Mockema getrouwd was. In een kwartierstaat getiteld
BHannya tot Weydum”, waar de wapens en bijna al de namen daar‘) Sic. Hoe moet het nu z@, Wlson of Vul.jon 7 Rietstap’s Armorial le éd. kent
geen van beiden; wel Vulson de la Colombière (ook Nau. XXIX, 632 genoemd),

item St. Meurioe.

R ED.
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onder voorkomen, aangevend de zestieu kwartieren der kinderen van
S j o e r d v . Hania (t ,ltiSO), worden met zekerheid dezelfde kwartieren
vermeld als op bl. 69 van het Jaarboekje ; behalve dat een daarvan
niet met zekerheid is aan te wijzen, nl.:
1. Arentsma X 2. (Mockemn); 3. Truchses X 4. Truchses; 5. L OO
X 6. Heemskerk ; 7. Kerkwerve X 8. Heermans. Ongelukkig wordt
in gemelden kwartierstaat onder na 2 de naam &lockema niet gevonden, terw$ het wapen daar geplaatst niet alleen niet het gewone
Mockema-wapen is of een variant, maar zelfs een, naar ‘t mij voorkomt, geheel niet-Friesch wapen, t. w. : zilveren baar op blauw
veld ; helmt. : links een vlaggetje, rechts een degen. Welk wapen
kan dit zijn ?
Verder rist de vraag, of Gisbert v. A. niet meer dan één kind
heeft gehad, zooals dit in gemeld Stamboek staat aangegeven, zinde
Albert gehuwd met Margaretha Truchses (dr v. Wilhelm Truchses
toe Walburch x N. Truchses toe Sonnenberg ; zie m$e aantt, in
het Nederl. Familieblad van Vorst. v. Ogen, 1889, bl. 93). Zou niet
Margaretha v. A., de vrouw van Lieuwe v. Aysma, ook eene dr van
Gjjsbert zijn g e w e e s t ? - Is ook aan iemand bekend een vroeger
geslacht > Wuytza” in Friesland? Volgens het Stamboek huwde
Wilhelm Truchses met Sibbe1 Wuytza, die dan denklijk zijne le vrouw
is geweest. Den naam Wugtza t#rof ik nergens elders raan, en vermoed, dat het eene foutieve lezing is. Maar dan van welken naam,
b. v. van Witsma of Vuytsma? 1) Overigens vermoed ik, dat in
bedoelden kwartierstaat als ouders van Margaretha Truchses moesten
zin aangegeven Wilhelm Tr. t. W. X Sibbe1 Wuytzs, en dat de
vervaardiger van dien kwartierstaat alleen kennis zal hebben gedragen van Wilhelm’s huwelijk met eene Truchses toe S., diens vermoedlik eerste echtgenoote.
Kollum.
ANDREb.
1) Volgens Geogr. Wrdbk
van Friesland (174F) lag W$smastste
onder Grouw,
en in ‘t Beneficiaalboek van Friesland komt bl. 110s voor: BVuytsma guedt”. Zie ook Stemcobier iG40, Grouw, n0 10.
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Arnhem. Grafzerken in de Groote- en in de St.-Walburgis-kerk.
Tn h e t najaar v a n h e t v o r i g e jaar w e r d e n i n d e G r o o t e - k e r k ,
wegens het asnbrengen van verwarmingsbuizen, de banken tidelik
weggenomen, en kwamen de daaronder aanwezige zerken bloot. Ik
meen, dat het minen stadgenooten niet onwelkom zal zlJn de namen
der in die kerk begraven voorouders te vernemen ; en laat dus
de opschriften der nog gaaf gebleven grafzerken volgen. - De op
neming geschiedde in het middenpand van W. naar O., en in het
kruispand van N. naar 2. ; doch ik moet opmerken, dat bg vergelëking m e t e e n p l a t t e g r o n d d e r k e r k e n m e t h e t ,Prothocol d e r
groeven van de Groote-kerk”, beiden uit de vorige eeuw afkomstig,
gebleken is, dat de meeste steenen niet meer op hunne oorspronkeIëke plaats liggen, en reeds vroeger, vermoedelgk om den vloer effen
te maken, verlegd zin. - Waar de letters onleesbaar geworden zijn,
heb ik . , , , geplaatst.
Jacob ter Maet 1).
AQ 1636 de 27 September is in de Heere gerust de E. Johä Morleth s),
Sebes Dircksen.
Louisa Eleonora de Rochemont geb. Gaertner obit 25 Juli 1784.
Evert de Veer.
Anno . , . . den . . , Decembris . . . . Lambert (Wijnen) s) griffier
van den Hove provintiael van Utrecht.
l) Een met Termaat?
In 1829 was G. C. Termaat of Termaet seoretsris te
Doetinchem, alsmede bevelhebber der sohutterg sld., onder wien in de laatste
funetie P. Heusges stond (Greeven, Besohr. v. Doet. bl. 82). In Herald. Bibl. 1881
bl. 4 is in 1368 sprake van de Maet en de HOOQ;B Maet, weleer het eigendom der
stad Lochem. - J. M. Heusges was in 18’29 griffier v.h. vredegeregt, E. J.Planten
burgemeester, W. Coops wethouder, J. B. c’oops, H. Planten en Baron v. Manteufel leden van het steedlijk bestuur, A. A. v. der Kaag ontvanger, en P. v. Juohem
REU.
deurwaarder.
a) In 1622 was een Morlet organist te A. [v. Haseett, Arnh. Oudhh. (1804)
111, 2311.
RED.
*) Zie over Wgnen, Herald. Bibl. 1881. bl. 192 enz.; 1882 bl. 369, enz.
R ED .
1890

9

Ao 1645 den 27 November sterf Jan Otten.
Jan Hendri , . . Kerchoven.
J a n H e n d r i c k s e n v a n Weesop.
Evert van Heeteren. Derck van
Somervelt.
L. D. B. (Lubbert de Beer) 1).
Int jaer ons Heren 1558 de 1 Septemb. sterf Joffer Anna van
Orneren weduwe vä Goesen van Erckelens averpander op Veluwen.
Bidt Godt v. d. ziel. AO 16. , den.. . . ebruar. sterf joffer Gerrarda
van Frckelens heu.. , , Arndt van Steenler lantschriver van Vel.
In tjaer ons Heren 1614 den 3 Mag is gestorven Arndt van Steenler
landtschriver van Veluwen ende Veluwesoom w. s. g. g, s. a, ansiet
en gedenct, Gosuinus Steenlerus J. Ctus hit sitns est qui obiit 21
Jan. A” 165ö. Hunc vide et deo commenda te cogita.
Hier leit begrafe Angenus 3, van Presichafen int iair 1536.
T. H. Harscamp.
A” 1583 de 3 October sterf Hërick Sluiskë.
1593 de 29 Octob. sterf Claes van Nimegen. AO 1GO6 de 2 Juny
sterf Hermen Haege.
J a n Umbgroeve.
Int iaer ons Hern 1510 de 21 dach Novemb. starf Hërick van d Bongart 4). Tnt iaer 1547 de 20 dach Februario starf Ermgart sin huisfrou.
Nael van Bemmel starf den 15 Augusti 1586.
AO 1559 de 16 dach Juliys sterf Arnt Bytter. A” dnï 1560 den
25 dach Julius starff Stin syn huisvrou. B. V . d. z.
AO 1607 den 22 Augusti sterf Jacobus Burchelus.
Int iaer ons Hërn 53 de ierstë dach Juny starf Jan Sluisken. Int
iaer 1564 de 5 dach 1!tai starf Al$ van Doerninck syn huisfrou 6).
-~
‘) Aangevuld uit het bovengen. prothocol.
B, Angenies 1
RED.
*) wiens siele got genaedig sö,
4) Zie hier beneden, bl. 134 noot 4.
R ED.
5) omstr. 1550 gehuwd, zie aDe Voorouders van Mart. v. Doorninok, pred. te
Vorohten” bl. 9, waar zij Nalidalheet ; vgl. Naa. XXXVII, 86,8. Nu, Naleken komt
ons dan ook bij hare aanverwauten
(Sluysken, Craeyvanger, enz.) in HeraId. Hibl.
1881 te voren, Toen in 1640 de vier steden van de Grp Zutfen legen de stad Z.,
wegens vermeende verkorting hunner voorrechten, eene zware procedure v66r het
Hof v. Geld. voerden, diende D. Sluysken I Dec. van gezegd jaar uit naam van
Doesburg, Doetinchem, Lochem en Grol vdór dat Hof esne »aanspraak” in (Cireeven, Beschr. v. Doet. 1829 bl. 19)
R ED.
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Anno 1626 den 5 Octob. is in den Here ontslapen Ponwel Bitter
i n s i n l e v e n ambtman t o t Baer ende Lathum ende b u r g e m e e s t e r
inder tidt (tot) der stadt Arnhem.
. *. 8 de dach May starf Derck ten EEaegh. Ano 1553 dé 21 daoh
Juny sterf Merry van Baerl s . . ,
Dries Ru tgers.
,. . . starf Willem van Rgsswick. A” 1534 de ierstë dsch Octob.
starf joffer Marg. . . . Reinder Coman 1).
AD 1620 den 12 Mey sterf Sa.. Anna Willemsen de huysvrou
van Frerick Cornelysen. Is in den Heer gerust. Godt wil haer ziel
genaedich wesen.
A” 1616 den 15 julius sterf Aernt Kruier.
Jan Beecker.
Ano dni 15 , . d i e 6 mensis J u l y o b y t J o b a n e s d e Lericta e t
uxor . . . bett,a de Lerica obyt ano 34 die 15 Septembris.
Otto van R$wUok.
G o e r t v a n Baei de 2 Sept,emb. 1 5 8 7 . Veronica 9) va Baei h u i s f .
Henrick Wilbrenninck . . . maio 162. Año 1640 de 4 Juniis in de
Here gerust Elbert,. . .
Hoochedel ende Welgebooren Heere Heere Diederick van Bemmel
in syn leevë Heere tot Andelst en Floresteyn 3) eerste Raet des furstendombs Gelre en graefschap
Zutphen ende stadtbouder van de Leenen.
AO 1592 le 2 de Janvier est finee la femme Gille de Fay.
Jacob Laurensen.
Gerrit Schut.
Ao 1607 den 3 Februari sterref Hendersken Wemmers.
AO 1602 den 8 October is gestorven Gertien Brackelmans.
Den 15 April 1629 is in den Heere gherust Jan Jorden ghenaempt
ramper hopman 4) ende 13 Aug. lG2. storf Merry Jordes syn suster.
H. P. ven Engel te Nienhuis.

“) Veronioa 7
R E D.
‘) Deze naam staat midden op de zerk.
3) Een ander, dan het voormalige edelhuis te Balgooi (Nau. XXXVI, 499)7 Dit
RED .
laatste was in 1650 het eigendom van Barthol. v. Golsteyn.
‘) Indien zijn sterfjaar hier juist is, was hij voorzeker een an2er dan de Herald.
Bibl. 1881 bl. 18 genoemde Johan Jordaen genaemt Rampers of Jan Jordens, burgerhopman te A. Zie ibid. bl, 21 in 1654. Naleken Jordens (sic) vermeld.
RED.
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Anno 1599 den 3 Augusti sterf Evert Everwin Reinersoon. Anno
1599 den 30 October sterf Wilhelma van den Sande sin huisvrou.
Anno 1630 den 18 Augusty sterf Reiner Everw& Evertsoon. Anno
1650 den 17 Juli sterf Naeleken Kreivengers sin huisvrou.
Willem Koek.
Den 16 Junii 1629 sterft joff, Margriet van Westrhenen.
Anno 1644 den 30 J&ley ys Gerrit van de Velde in den Heere gerust.
Jan Schouten ende Henderina van Moesbergh syn huysvrouw.
AO 1605 de 19 . . . . sterf Gerardina . , . nen gewesene hugsfr. van
Gisbert Everwijn. A” 1623 den 7 Julius sterf Gisbert Everwin.
Int iaer ons Here 1533 den 8 dach January starf Jan Snab hier
graven. Int iaer ons hern . .50 cl6 13 dach Augu.. . starf Jut slJn
huisfrou. Bid v. d. ziel.
Hermen Wetters.
Hier lecht begraven juffr. Wilhelma van der Hel1 de zae huisvrow
van den raetsheer Bemmell met een dub. groefden 2 April An. 1622.
Meystere Adolph vän Gelder A” 1582 de 27 dach Octobris sterf
Jan van Varick.
C o r n e l i i L a u r e n t i i Amsteldamensis pastoris d u m v i v e r e t p r i m o
Akerslootanae deinde Mudanae ar, ultimo huius ArJJheIIJieDSiS edesim
fidissimi quod mortale fuit hoc tumulo clauditur beatam immortalit a t e m expectans. ,Ya t US est Amstelodami 111 kalend. Decemb. 1628
denatus Arnhemi 7 idus May 1656.
In iaer ons Heren . . . . op de 15 dach Septeb. stnrf Goese va
Barch. AO 1517 op den 18 dach Jung starf . . .eit van den Berge
Goesse van de Bergh h. . . Int iaer o n s H e r e n 1 5 0 0 s t a r f Al$
Chaemis 1) Jan VZ de Berghs huysvr.
A” 1582 de 23 decëb. sterf Derrick van Wette secretaris. An.
1583 de 1 January sterf Iken van Daeel 2) sijn huisfrov.
Ao 1726 den 28 November is in den Heere gerust Johan ten
Haegb. A” 1716 den 2G September is in den Heere gerust Johanna
van Holt hu$vrouw van Jan ten Haegh. ho 1763 den 7 September
1) moet tooh niet Kanis (Canis) Z&I 1 Vgl. Nav. XXXVIII, 32, 153, 5 het ald.
RED .
vermelde grafaohrift van Burohard van den B. mist men hier.
9) v. Dael? In Ambt-Doetinohem (Langerak) ligt den Ikenberg aan den kant
R ED .
van de stad, waar de Gruitpoort stond (Greeven, Besohrëv. bl. 25).
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is overleeden Wilhelmus ten Haegh. A” 1765 den 23 December is
overleeden Everdina van Holt, huijsvrouw van Wilhelmus ten Haegh 1).
(Int) iaer onses Heeren 1627 de 10 Jannarius (is) in de Heer gerust Jacob van Wetten beyden rechten doctor. AD 1644 de 3 Februari is joffrov Anna de Voocht weduwe va doet, Wetten in dë
Heere gerust. Anno 1650 dë 4 Januari is in dë Heer gerust Willem
van Wetten, Memento mori.
Int iaer 1544 dë 22 Febua starf Alët Jan Potov huisfrow. Int
selfde iaer dë 26 Mey starf Derck Potov. A” 1560 de 3 Juni sterf
Kar1 Poitou. A” 1584 de 17 Augusti sterf Jacop Poitou.
AO 1578 de 24 November sterf z. luyt. Tewessen Gendt. G. w. d. z. g.
Int iaer ons Hern 1532 de 19 dach in Martio starf Jan de Rondt
genant Potou kamerknecht mens gned. hern va. Gelre “),
Int iaer ons Hern 1550 de ierste dach Meti starf Wyllem Potou
kerckmiest. 3). B. v. d. z.
Int iaer ons Heren 1494 d. 27 dach i Decembri (s)ta(rf) Andries
Legëdecker. An. 153. d. 11 dach April starf Derick Andries huysfraw Bidt voer die sielen.
A” 1630 den 1 Augusti is Johanna Leydeckers in den Heere gerust.
In 35 dar(f) Griet Tropet. B. v. z.
Int iaer o n s H e r n 1 5 3 8 de sestë dach Novsb. s t a r f Gerrijt Leydecker. Tnt iaer, , . 2 de, 19 Juny sterf Andrees Leydecker Gerritsoen.
An 1575 de 15 dach Augusti sterft’ Willemke Peelë Andries Leydeckers huisvrow.
A” 1635 den 30 Mei is gestorven die eersame Reinier Everwin
1) Was Aleidis v. Holdt (sic) in 1501 non in het voormalig August@er-klooster
Sion bg Doetinchem, \Yillem ten Holt(enj in 1532, 4 raad van D, (destbds een
zegel hebbend), Harger ten Holte, in 1558 secretaris van D. Harmen ten Holte in
1572 namens Spanje’s Koning vaandrager ald. : terzelfder stede komt voor Gerarda
ten Hage, wede van Albert Tengbergen, burgemr en amptman te Zutfon, 6 Oct.
1639 in den echt getreden met G. ter Mollen, pred. te Doetinohem, zoowel als
Holbert v. Haegen, in 1632 secretaris te D., BaMasar v. Hagen, in 1675 sohepen
ald., en G. v. Haeghen, in 1681 burgemr ter stede (Greeven, Beschr. v. Doet
bl. 38, 17, 19, 21, 43, 19, 29). In het Schependom van Doet., - eene aan de stad
zich aansluitende streek lands, - ligt De Holtkamp.
R ED.
%) Hg staat in 1522 als Johan Potouw, dienaar van hertog Karel, vermeld in
NtihofT’s Oork. VI bl. 737.
R E D.
a, in 4540 stadsrentmr te Arnhem (v. Hasselt, Arnh. Oudhh. 1804 111,156). R ED.
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Ggsbers soen B u r g e m e i s t e r d e r s t a t A r n h e m . A” lG11 d e n I=I
sterf die erendve. Genricke ‘) Ermgart Tullekens syn 1. huysfrov.
Int iaer onses lleeren 1615 den 22 May sterft Wilhelm Sluysken
in syn leven griffier des furstendombs Gelre ende graefschap Zutphen a).
Anno 1592 den 4 May sterff Heesken Tullekens syn huysfrov. A”
1658 den 12 Yannuari is in den Heer gerust Everhardt Sluysken
burgemr der stadt Arnhem.
I n t iaer onses Heeren 1 6 2 0 d e n 1 1 F e b r u a r y s t e r f d e n e d e l e n
eerenfeslen Henri& van Brienen tot Mussenberch in zen leven raet
ende rekenmeyster des furstendumbs Gelre unde graefschap Zutphen 3).
Int iaer onses Heeren 1624 den 16 Octobris sterff ioffrou Beatrix
van Linden zijne e huysvrou Phil. 12 l Christus is myn gewin beide
in leven ende in sterve.
Int iaer ons Heren 1559 4) den 22 dach February sterf Rutgher
Tollyke kerckmeyster deses kercken. B. g. v. d. z. Anno ~7 dach
LI s t e r f . , . , . Bongert . . . . . huisvrou. B. v. d. z. Reynier Everwijn
Ghgsbertsen burgemester comt dese groef toe, Op den 14 Julius
1621 is Geertruyt Everwins alhier begraven.
G. Coets M. D.
Int iaer ons Hern 1544 de 15 dach LMey starf Willem Ingelant.
Int iaer 1544 dg 23 Deceb. starf Dirckë sën huisfrov.
Die erfgename van aal. Rut,ger Tulleken Rekemeister.
An 1603 de 11 September sterf Henric Hey. Anno 1626 op den
14 Marty is ghestorve Catrijn van Brienen sijn huysvrou.
A” 1667
den 10 Novem. is gestorve Margrieta van Brienen huisvrou van Johan
Ensinck.
A” 1632 den 6 Desember is in, den Heer gerust doctor Gisbert
van Brienen burgemeister der stadt Aernhem.
J . M. Bot.
‘) Lees denklëk ))eer en dvegen(d)rioke”;
want in Herald. Bibl. 1882 bl. 27
heet zë enkel Armgard.
R
.
“) Zie hem vermeld in v. Hasselt, Stukken Vaderl. Hiat. IV, 7ö.
RE».
‘) Vgl. Geld. Volksalm. 1883 bl. 39, 40, 52.
R ED.
‘) zal wel 1579 moeten wezen, zie Herald. Bibl. 1881 bl, 13, 4; ook ald.
nopens (Aleyd) Rongert (v. den Boogeort), met het wapen van Uytenbogaert ; vgl.
hier boven bl. 130: van den Bongart. Hij staat ook vermeld als rRutgert ‘l’ollekeus. provisoer van den Observanten binnen A. a0 1555, bij v. Hasselt, Geld. Oudhh,
(1806) bl, 293.
R ED.
E
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Int iaer o n s Be% 1 5 4 3 optë 1 1 dach Septehris s t a r f O l i p h i e r
Hackferdt.
Int iaer ons Here 1563 den 18 dach Octob. sterf Wënant Hackfert. AO 1582 d. 15 Feb. sterf ioffer Alit Boshoff zin huisfrouwe
geweest is. A” 1595 den 16 October sterf Gerhardt Haekfort.
I n t iaer ons Hem 1(4)74 d e n 1 9 dach T A u g u s t o s t a r f Reno
Jeger 1). Int iaer 1474 den 15 dach i Augustu starf Katrgn syn huisfrov. G.od heb dc ziele.
Int ia& ons Hë& 1534 dë 15 dach in Februario starf ioffer St&
Ridders Oliphyr Hackferts zeliger huysvrou.
Int iaer 1564 den 4 dach E’ebruary sterf. . . van Harscamp. Godt h.d.z.
In immaturum obitum Conradi Leonini defuncti anno 1590 21a
die meusis July et germanae Annae eius quae obyt anno 1584 9a
die mensis Novembris.
De zerk, die den grafkelder dekt, waarin het stoffelik. overschot
van den beroemden kanselier Elbertus Leoninus werd bijgezet, is
bgna geheel afgesleten. Vermoedelijk is het opschrift gelikluidend
geweest met den titel ziner werken. Ik laat het hier volgen ; het
tusschen () geplaatste is dan aanvulling.
Elberbo Leonino (J. C)to amp(llssimo in flor)ente quondam (Academia Lovanie)nsi primario (juris) pro(fessori consilia)ri(o status ducatus Gelri)ae (et comitatus Zutphaniae cancelario).
Obiit anno 1598 (die) 6 decemb. aetatis suae septuagesimo nono
natus Bomel(iae vixit . . , . . . in primo) annos (quinqua ginta duos) Z).

In het middenpad der St, Walburgis-kerk alhier liggen twee nog
volkomen gave zerken. Het opschrift der meest Westelëke luidt
zonder de veelvuldige daarin voorkomende afkortingen :
A” domini 1561 d i e vero q u i n t a mensis D e c e m b r i s o b i i t honora‘) In 1619 komt voor Reiner de Jeger, als beleend met Hoekelom te Bennekom
(Gold. Volksalm. 1882 bl. 67).
HEL).
‘) De aanvullingen van het laatste gedeelte Z@I volgens een afsohrift voorkomend in een Wapenboek, in het bezit der kerkvoogdij van de Groote.kerk.
[Vgl. Nav. XXVI, 37ö; ‘1’111 559; XxX1, 255 (uitvaart); ‘V, 201 (naam), 58
(wapen) ; ‘Vlll, 29 noot (leerling) ; 172 (reohtsgeleerde) ; ‘1X, 40G (penningj. Leonius
Leonie stiohtte begin 15ae eeuw eene vioarie voor Allerheiligen (3 miseen) in de
kerk te Doetinchem (Greeven, Besohr. v. D. 18-9 bl 71).
RED.]
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bilis dominus magister Jacob Ruiter cenonicus huius ecclesie cuius
anima requiescat in pace. Amen.
En van de andere :
Miseremini non mei saltem vos amici mei ; scio quod Redemptor
meus vivit et in novissimo resurgam et in carne meo videbo Deum ;
hint spes mea in sinu meo.
AO Domini 1548, 9 mensis Augusti obët venerabilis dominus Stephanus a Delen huius ccclesie decanus et canonicus.
Ao 1553, 28 Decembris ob$ Jasparus a Delen huius ecclesie vicarius
et pastor in Elden ‘).
Vóór het altaar liggen zeven zerken, die echter voor een gedeelte
bedekt zijn door de steenen
trede van het altaar. Van drie dezer
vindt men de opschriften in het voorn. Wapenboek. Daarmede aan
gevuld luiden de opschriften van NO 1, Z. naar N. :
Int iaer ons Heren 1498 den 21 dach in den A(pri1 sterff vrouwe
Sophia van Bylandt vrouwe tot Hemert en to)t Doerewrt. Amen,
Bid voer die ziel.
Van NO 3 :
Int iaer ons Hern 15(63 den 26) Augusti starf (G)i&bert van Camphusen. Int iaer 1551 de 23 (J)ung sturf (j)offe(r) (A)nna Koen(en)
slJn huisfrou. Bidt voer die zelen.
Van NU 4 :
Int iaer ons Here 1566, 9 Octob. sterf Christoffel grave tho (Moers
ende Sarwerden. Anno 1570 den 19 April sterf?’ Heer Christoffel van
Moers sijn soen, Canonic deser kerk.. . . sterff joeer Maria van
M o e r s sijn dogter. A u 1536 den eerste dagh Mert sterff s& dogter
Geertruyt van Moers Frederick van Zuylen van Nyevelts huysfrouw).
Van NO 2 is slechts te lezen :
80 Domini 1532 die 22 mensis Augusti obit venera . . . . . , . . et
canonicus huius ecclesie cuius anima requiescat + in pace. Amen.
Van NO 5 :
A n . Domini 1 5 6 9 mensis A p r i l i s . . obgt dominus H e n r i c u s An-

‘) Jasper is dus niet te Arnhem pastoor geweest, geldk ik in mJn DV. Delen”
(Nederl. Heraut 1889 bl. 147) meende. Hg wordt in het daar genoemde perk..bock
der broederschap van St. Erasmus in de St. Walbnrgskerk te A., Bcanonious et
scholaster” getiteld.
RED.

UESCMIEDPNIS.

137

thoni . . *. . . provisor hospitalis Sti Petri cuius anima requiescat in
pace. A m e n l).
Ac 1534 sterf
A” 1543 sterf
Van N” 6 :
A n n o Domini
nus Cristianus , ,
in pace. Amen.

Thonis Hoemaker 3.
bizabet s+ huisfrow. Req.
1 5 6 6 d i e 2 mensis Februare ob$ honorabilisdomi. . . , . nicus hit sepultus cuius anima requiescat

V a n NO 7 :
Anno Domini 1495 ob$ magister Teodricus de Rarick et uxor
Joha. . . . . . . filius anno 15 et filia eius Jut de Baricb anno 16.
I n t iaer o n s He 1 5 4 3 , . LI dach M a e r t s t . , . Dirck v a n Herck.
Bidt , , , . de ziel.
MR. J. J. S. SLOET.
Arnhem.
[Mocht ik uit deze merkweardige
verzameling grafsohriften, door Bo Sloet geplaatst in oBijvoegsel” der Arnhemsohe Ct van (Woensdag) 12 Juni 1889, eenen en
anderen datum invullen in mijn »Tulleken” (Herald. Bibl. 3881 en ‘82) ; wuderkeerig vindt het hier gegevene daarin rneerendeels aansluiting r), alsmede in rn@r
nv. Delen” in Neder]. Heraut 2889. Zie nog Nav. XXXlX, 5GO vg., Fl3 vg. Ook
in het Algem. Nederl. Familieblad 1889/90 komt, naar men rnë sohreef, eeno
redactie dezer grafsohriften, mot aanteekeningen,
voor.]

Duckenburg. Oudtgds een burg, later een landgoed. sop een uur
afstands d e r s t a d N i j m e g e n l a g w e l e e r h e t trotsche l a n d g o e d d e
Dukenburg (Hertogburg), het schoonste gebouw, dat w& na de
slooping van het Valkhof, nog bezaten, en waarvan slechts een kleine
vleugel aan de woede der vernieling heeft mogen ontsnappen. Reeds
in het ,jaar 1463,” toen hertog Karel van Bourgondien, Ngmegen
belegerde, was de Dukenburg door het geheele landschap Gelre vermaard” (W. J. Kelder, De stad N1Jm. e. h. om&., Nëm. 1854, bl.
159, 60). - Dit goed, ook wel de hofstede en ‘t huis en hof ter
Dukenborch genaamd, schgnt do& verschillende geslachten of perr) Hendrik Anthoniss was kanunoik der St. Walburgiskerk. [Zie Antonisz
ook
Herald. Bibl. 1879 bl. 276; Nav. XXXVII, 607, 8.
RED.]
3 of Hoedemaker; vgl. Mr. J. v. Doorninok, Geslachtk. Aantt.; Bbdr. Gesohied.
Overijse1 X 12, 44 (wapen). RED .
8, eene aansluiting, welke voorzeker bij eene eventueele uitgaaf van het Herald.
Bibl. 1882 bl. 377 door mj toegezegde Register 11 winnon zou. Wie wil uitgever zgn 1
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sonen in leen bezeten te zijn geweest ; want, blijkens de huwlgksvoorwaarden van Herman v. Boetbergen 1) en Elizab. v. Voerst (dr
van wi_Jlen Joh. v. V, en Marg. v. Homoet, vr. van Doerenweert),
8 Sept. 1501, brengt Herman o. a. ten huwelijk het huis en hof
ter Dukenborch met al elin toebehooren, gelik wijlen Herman ven
Sandwik het voormaals, en Johan v. Boetbergen het na dezen bezeten heeft, (Uit het archief v. Mst,enesse medegedeeld in de Kron.
v. h. Hist. Gen. te Utr. VIII, 270, 80).
Bij erfmaag-gescheid van 26 Junjj 1576, tusschen Marg. v. Boidtberch, wed. van Hendr. Valkenaar, en Willem v. Dornick, als man
en voogd van Elizab. v. B., hare zuster, betr. de nagelaten goederen
van haren vader Joh. v. B,, verkrijgt Slarg. o. R. het leengoed ter
Duyckenborch, gelegen in het schependom van Nimegen. (Als vor.
VIII, 280). Toen schgnt dit goed aan de Valkenaers gekomen te
zin, die het lang in bezit hielden. Vgl. Kron, a. v. VII, 171. Van >Willem v. Schnylenburgh, beere van Duckenburgh, raad ende
reeckenmeester van de domeynen 17 Mey 1702”, wordt melding
gemaakt in de Kron. a. v. VII, 406 e. v.
Wie waren de stichters en opvolgende bezitters (vóór dat het geslacht v. Zandwik het in leen kreeg) van den Dukenburg of Duy1) De Herald. Bibl. 1876 bl. 61, noemt zijne moeder Agnes Huyn Y. Anstenraedt; douh volgens Fahne, Booholtz 1 2, S. 13, 202: was deze de vrouw van zijn
broedors zoon Cornelis, erfmaarsohalk van Gelre 1538, 43. Dit wordt bevestigd
door een oorspr. stu!c in do Kron. a. v. VHI, 230 : »Cornel. v. B., erfm. v. Gelre,
belooft ziju oom Herm. v. B. schadeloos te houden als borg voor zich en zöne
moeder Adriana v; Eyll en v. B. met haar (tweeden) ecbtgt. Goert v. Boickholt,
betr. de uitkeering van goederen vermeld in zijne huwelijksvw. met Agnes Hoen
v. Anstraedt. 1519, Zat. na Gereonis et Viotoris”. - Fahne, 1. et pp. tit., heeft:
Joh. v. B., Erbmarschall von Geldern, h. 2. Wernera v. Sandwiek, Tr. von Ilermann.
.Hermann, geb. 1470, h. Elisab. v. Vorst, Tr. von Joh. u. Marg.
Adrian, Erbm.
v. Geld. -/ 1510,
v. Hompesch zu Homoet (sic. 1 : Marg v. Homoet, vr. v. Doornh.Adriana v.Eyl. werth. Herald. Bibl. 1876, bl. 61).
Cornel, Erbm.
v. G., h. Agnes
H u y n v . Amstenrad,

Joh. zu n’olfskuhl 1
soy’?), Riobter zu Nymwegen (1353, Jund 15. Kron. a. b., 280), h Mettilde v. Hoyer.
------.
I. Marg., h. Henr. Valkenar zu Duckenburg, Hogenstein u. s. w.
2. Elisab., h. N. (Willem) Y. Dornick.
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ckenborch ? Wijst de naam *Hertogburg” de hertogen van Gelre
(Reinald 11, eerste hertog 1339) als de stichters aan, of staat deze
met dien van een geslacht in verband?
MO.
[Dukonburg = hertogburg 7 Niet waarschjnlijk, omdat men in het kerspel Reuszrath bë Opladen omstr. 1507 ook een Duckenburg aantrof (Herald. Bibl. 1882 bl.
176). Men mag, zoo niet rechtstreeks aan den gesl. Duyok, naar ik geloof, aan eenen
persoonsnaam Dodico, Dudico, Dudiko, smgetr. Ddke (NW. XXXIX, 179) denken.
Misschien schuilt deze ook in v. den Dikkenberg, gesl. te Driebergen), alsmede in
dien ouden gesl. Duyok.]

Langenan, Boven de voordeur van het moderne, in 1676 gebouwde
Hofhaus - dat zich verheft te midden der ruïnen van het oude slot
Langenau, gelegen in het Lahndal tusschen Nassau en Obernhof, aan
de samenvloeiing van de Gelbach en de Lahn - vindt men twee
geaccoleerde wapens door eene kroon gedekt, nml. recht++,: rechtsgewende klimmende leeuw met eene pi,1 of,ieta dergelijks in den
rechter voorklauw (von Mariotb, niet opgenomen in Rietstap’s Armorial Général, 2e éd.) ; links : gevierendeeld, 1. en 4. adelaar ; 2.
en 3. leeuw, die uit het le en 3e kwartier omgewend (von Sohlern,
zie Rietstap, a. w. in voce). Onder deze wapens het volgende : Johann
Frantz Edle Herr von Mariot zn Langenaw und Clara Eleonora geborene edele FrSiulein von Sohle, Anno 1698. Het slot L. was eeníuaal de zetel van het in 1613 uitgestorven riddergeslacht von Langenau, kwam daarna achtereenvolgens aan de ges]. von Elz-Rübenach,
Wolf gent Metternich zur Gracht en von Marioth. De laatste van
dit geslacht was domheer te Keulen en + 1847. Later kwam L.
door koop aan Henriette, oudste, in 1796 geboren, dochter van den
beroemden staatsman Heinrich Friedrich Kar1 Reichsfreiherr vom
und zum Stein (geb. te Nassau 25 Oct. 1757, j- te Kappenberg 29
J u n i 1 8 3 1 , b e g r . i n ‘ t f a m i l i e g r a f t e Friicht bë Erna) bi Wilhelmine gravin von Walmoden-Gimborn, en vrouw van Herman
graaf von Gieoh. Zi stichtte op het slot L, in 1850 en 51 met
hare jongere zuster Thérèse, geb. 1803, gehuwd in 1827 met Ludwig
graaf von Kielmansegge, geb. 1798, een hospitaal, dat in 1858
naar Nassau, en een opvoedingshuis voor verwaarloosde knapen, dat
i n 1 8 5 5 n a a r S c h e u e r n ( e e n d o r p k o r t b i j Nassaungelegen)
verplaatst werd. De gravin von Giech stierf kinderloos. Thans be-
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hoort L. aan Louise gravin von Kielmansegge, geb. 16 Dec. 1833,
oudste dr van genoemden Ludwig v. II. en Thérèse v. Stein ; en
sedert 1867 kinderlooze weduwe van haren neef Thedel graaf von
Kielmansegge, zoon van den vroegeren Hanovoraanschen minister
van staat en finsntiën.
Zutfen.

H. 116. WERNER.

Kaap Non (XL, 29). Dat deze benaming niets met gezegde spreuk
van doen heeft, blëke uit Noon, Nun of wedinoon, dorp in Afrika
aan de rivier Noen, niet ver van kaap Noon. Non is ook de naam
eener stad in Piëmont ; item die eener kleine riuiey in China, tak
van de Soegan (arm van de Amur). Zie voorts de woordenboeken op
Non, Nun. Bekend is Nunen (ao 1399 Nuenen, N.-Brabant), Nunhem
(Limburg). Vgl. voor deze laatste twee misschien .&u. XXXVII, 545, 6.
J. A.

Santen i s t e n (XL, 14). Waarschijnlik aldus genoemd naar Johannes v. Santen, die in de eerste helft dezer eeu aartsbisschop van
Utrecht was by de Katholyken der Oude Bisschoppelike Cleresy of
zoogenoemde
Oud-Roomschen.
J. w .
S t e v e n i s t e n (XL, 14), - aldus genaamd naar den vicaris-generaal van het voormalig bisdom van Namen, Stevens, waren Roomschen,
die het concordaat door Napoleon 1 met paus Pius VII in 1801 gesloten,
voor onwettig hielden, en daarom de bisschoppen overeenkomstig
dat concordaat benoemd, niet wilden erkennen. Qj werden ook
genoemd Anti-concordatisten of Fidèles de la Petite Eglise, en waren
in Frankrgk vervolgd als onwettiglijk godsdienstige associatiën te
hebben opgericht. De genoemde Stevens had in België hunne gevoelens met vuur verdedigd ; daardoor was eene afscheiding ontstaan,
die bleef voortduren ook na 1815. In 1817 verzochten zë vergeefs
bescherming en erkenning van het gouvernement ; doch op aandrang
der geestelgkheid werden hunne bgeenkomsten verboden, en toen
het verbod niet hielp, de leiders der onwettige bëeenltomsten vervolgd en gestraft. Stevens overleed te Waize l), en liet een godsl) Wais in Z.-Brabant

1

RED.

Ql?#.XlE5ENlS.

141

dienstig testament na, dat medegedeeld is in de Godsdienstvriend XXI,
256. Een artikel over de Stevenisten in België vindt men in de
Katholicon 1828, 1, 527. Zie J. de Bosch Kemper, Staatk. gesch.
v. Ned. 18 14-30, bl. 565. Lett. sant. bl. 562.
H.
Mr. Joan Seba Marcus (XL, 14). Deze zoon van Jacob Marcus, bekend als de uitgever der Sententiën van Alba, Amst. 1’735, was
volgens de zgn. heerenboekjes in geenerlei ambtelijke betrekking
op St.-Eustatius, van het jaar 1774, wanneer zin zoon de graveur
daar geboren werd, tot 1783, toen hij te Amsterdam was. De Tegenw.
Staat der Ver. Neder].,“? dl. 1, Amet. 1739, leert op bl. 532 : >De
Maatschappi verhuurt haare Plantaadjen op dat eiland, voor een
z e k e r g e t a l v a n jaaren, a a n bëzondere h a n d e l a a r s ” . Zoo i s v a n
Marcus’ verblUf aldaar als particulier misschien weinig meer na te
gaan, tenzij uit kerkelijke archieven ; des te meer weet men oan de
familiën Seba, Marcus en Muilman, uit de mededeelingen van den heer
C. W. Bruinvis in Alg. Ned. Familieblad: 1887, bl. 80-82, waar aan
‘t slot moet gelezen worden Is. Meulman.
J. 0. FREDERIKS.
Amsterdam.

Mme de Rechteren. Nlmc de Genlis rapporte une anecdote piquante
a propos de Mme de Rechteren que Lauzun-Biron courtisa, en 1787,
aux eaux de Spa : .&‘était une jeune Espagnole, à la fois spirituelle,
ingénue et jolie, mariée à un homme qui aurait pu être son père,
mais qu’elle aimait véritablement. Comme il était fort difficile de
l’approcher, le duo s’établissait derrière, au milieu des hommes qui
avaient la galanterie de servir les dames. Un jour, au déjeuner, il
lui fit rapidement, tout bas, uue déclaration d’amour, très formelle.
Mme de Rechteren, après l’avoir tranquillement écouté, lui répondit : BMonsieur le dut, j’entends fort mal le francais; mais mon ami
(elle désignait ainsi son mari) est bien plus savant que moi; allez
l u i r é p é t e r c e s jolies choses,
il me les expliquera psrfaitement.
(Victor du Bied, Un amour platonique au XVIIIe siècle. - Mme de
Coigny et Luuzun: Revue des deux mondes 1889, p. 586, note.)
Zeker de gemalin van Jacob Godefroi graaf v. R,, geb. 17 Dec.
1736, 1765-72 gezant aan het hof van Rusland, en tot 1793 aan
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dat van Spanje; in 1803 Spaansch gezant te Hamburg. Maart 1787
tr. l$j te hladrid Iííez Maria Aguirre gravin van Yoldi, geb. 21
Nov. 1766, j- te Partis 27 Juli 1831. Hij had een zoon, Jacob Marie
Lodewgk, geb. 17 Sept. 1789, kamerheer van koning Willem 1, en
t te Parijs 27 Aug. 1818. Geneal. v. Rechteren, in Herald. Bibl.
1876 bl. 51.

V R A G E N .

Deutinchem, enz. In zijne Beschrijving van Doetinchem 1829 zegt
Ds. K. H. Greeven bl. 66, dat in de kolonie Berbice (Z.-Amer.) eene
plantage Deutinchem ligt, zonderdat men weet, wie dien naam er
aan gaf of wanneer zulks plaats had ; met aanhaling van Poorte1827), in welk gemans, BSwaving ontmaskerd” (Amst,, Schares,
schrift die plantage tweemaal wordt genoemd. Weet men er iets
naders van? - Aan de prinses Tarquinïi legde men te Doetinchem
23 Aug. 1667 uit de diakoniekas der Herv. gem. eenen ducaton toe
(Greeven, a. w. bl. 45). Blikbaar passantengeld, waarvan men destijds en later menig spoor aantreft in de kerkelgke actenboeken. Is
zij en baar ges]. van elders bekend 3 Rietstap’s Armorial le éd. vermeldt geen gesl. Tarquinïi, dat wel Italiaansch zal zijn of geweest
z i j n . - Onder het raadhuis te D. vindt men de gegravene gevangenis, waarin de beruchte misdadiger Piso heeft gevangen gezeten
(ib. bl. 80). Wat weet men van dezen Piso ?
Mansuy, Sygelsim (XL, 4 i. d. 28 Sept. en 23 Oct.). Waar lagen
deze heerl.? V. den Clooster was een Over@elsch geslacht. M a n s u y
wordt eene baronie genoemd.
[Siegelaum, in O.-Friesland?]

CaroIns Agricola, - bedienaar des Godd. Woords te Rhënsburg,
maakte 10 Mei 1625 testament (Prot. Not. v. JJeeuwen).
Wat is er
van hem bekend 3 In welke familiebetrekking stond hg tot den bekenden Agricola ?
Den lhg.
8. J. SERVAAS V. ROOIJEN.
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Edinburg (XL, 15). De hoofdstad van Schotland draagt haren naam,
oorspronkelik Eadwiosburg of Edwinsburg luidende, naar Eadwin of
Edwin, koning van Northumberland, een historisch persoon, die eerst
den burcht stichtte op de rots, waarom heen zich later de stad ontwikkelde. Zie Isaiic Taylor, Words and Places, bladz. 3 12 ; en Dixon,
Fasti Ebor. 1, 44.
JOHAN WINKLER.

Vollenhove (Wolderen). 1c’au. XXXVIII, 26). Eene oude boerderi
bg Doetinchem heet Wolderink (Greeven, Beschr. v. Doet., bl. 76).
Alzoo, veldhoeve of -hof, veldheem (-woning), v eld-enk ?
Waterwerken. Vgl. N@v. XXXVI, 588; ‘VIII, 460, 1, enz.
In 1362 is te Deventer sprake van ghate te stoppen bi Stakelretoern
an dat r e e m p te (Cam.-rek. 111 110). In datzelfde jaar van #Hermennikine onde Storme die dat re e m t t e hadden opghevisschet dat
van den Weerde ghedreuen w a s ” ( i b i d . 158), I t e m v a n >tijmmeringhen an d a t r e e m p t e d a t g h c m a k e t i s , tendes an d i e grsft d i e
omme d i e m o l e n g e e t ” (ibid. 191). In 1363 liet de magistraat bi
Kolmschate een ,r e m p t e maken vor dat ouerr$ (ib. 215).
Tn ‘t
zelfde jaar leest men van den *reempte buten der Noerdenberghe
poerte” ( i b . 291), en in 13G6 van menschen Bdie eyu deel pale die
van den reempte ghebroken weren vyt den water trecten” enz. (ib.
546, 7). Uit welke voorbeelden blikt, dat hier geen oorlogstuig bedoeld wordt, maar eenvoudig een planken beschot aan den waterkant, tot steviging van den vasten wal. De hier vermelde post (Nederduitsch) van Cam.-rek. 111 158 licht den Nav. XXXVI, 588
vermelden, in ‘t Latin gestelden post van Cam.-rek. 11 695 treffend
toe, In dezen trant dient dan ook Dmunitio civitatis” van ibid. bl.
234 opgevat. Vgl. hiermede remme = zgplrtnk of boord van een
schip (Kiliatan).
D e SGeographische Beschrgving van Gelderland” &O 1777/94 ge-
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tuigde bl. 289, dat er vlak vóór het (in 1839 gesloopte) edelhuis De
Snor te Dodewaard eene zeer diepe schoor, - schoore,
soo(o)re,
schorre, scuer = scheur, spleet, opening (Oudemans, naar Kiliaan), bestond, die door het Ambt werd beschoeid, maar dat er wel een r e k
op den dijk langs de rivier (de Waal) mocht staan. Rek in den zin
van planken-beschot, schoeisel of waterkeering, komt niet voor bë
Oudemane, die echter een hier passend werkw. reken = het gebrokene
herstellen, de gescheidene deelen weder tot ién brengen, biedt.
De Nat?. XXVlII, 293, noot 4 bedoelde ritsen luiden denklijk ook
b e s e m e n ; immers het Hof van Gelderland verklaarde IG Juli 1636
Dirk v. Lijnden tot, Hemmen en Blitterswijk, amptman in Over-Betuwe,
onbevoegd, aan zijne Middelweerd (te Oosterhout) te makenzulke werken
als hij pbesemen” noemde ; hem veroordeelend om deze te veranderen,
en voorts de schade, veroorzaakt door het afhouwen van Zweer v.
Brakell’s kribwerk aan den Egerweerd, te vergoeden (Regrs arch.
voorm. Hof v. Gelre SI). Zweer v. Br. noemde die werken sridsen”.
Welk soort kribwerk wordt hier bedoeld ? Nau. XXIV 546 ; XXVlII,
549 kan niet in aanmerking komen. Kiliasn heeft ritse = r e e t ,
spleet, maar dit geeft een met kribwerk, hetwelk juist strekken moet
omzte verbinden, saam te houden, tegenstrijdig denkbeeld aan. Wij
troffen ons woord promiscue met d en t aan. Ziet men shoofden,
kribben en ritsen” soms in éénen adem genoemd : men vindt ridse in
1617 rechtstreeks als krib geduid, want destgds
was sprake van eene
krib of ridse (b$ Millingen), die te ver in den stroom (de oude Waal
uitgestoken was, en ingekort moest worden tot op 1 */z roede op
e e n redelik l a a g w a t e r ( R e g r s 5 4 ) . BG Oudemans @lid. N e d e r l .
Wdbk) mist men het woord in deze beteekenis.
Met het oog op Nuv. XXVIII, 293, noot 4, worden ibid. bl. 549
h o o f d e n 1) uitnemend als pkribvormige slijkvangers” geduid. Vgl.
hier vooral de omstandigheid, dat de buurmeesters te Beesd, op de
veerstad van Frederik v. Deurn aldaar een Bh o o f k en” hebbend
opgeslagen, 2 4 Mrt 1652 vóór het Hof v. Geld. verklaarden dat zij
zich hiertoe gerechtigd achtten, omdat Frederik, het h o of d genietend, mitsdien gehouden was de gemeente te ontlasten van den
daar gelegen dik, d i e n z e totdusver o n d e r h i e l d . Zë w e r d e n t o t
1) Zie over Pas~de~Calsis of De Hoofden, NW XXI, 620.
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schadevergoeding veroordeeld (Regrs arcb. voorm. Hof v. G. 160, 1).
Is in 1344 sprake van Pfortificandum c a p u d (sic) iuxte Togbe (bg
Deventer, Cam.-rek. 1 162): in 1365 namen de scbepeuen van Deventer in oogenschouw sdat houet dat men makede teghensSchoenouer” (ibid. 440) bij die stad ; alwaar ze omstr. denzelfden t$d Bbesaghen die twe b o u e d e die die vrouwe van Wilpe badde laten
maken” (ibid. 495). Deze beteekenis van iloo@ zoekt men bi Oudemans te vergeefs. Het eenige, dat er misschien eenigzins naar gelikt,
is Kiliaan’s hoofd = voorgebergte in zee. Evenmin treft men bij
hem b o 11 ar d aan, dat in 1652 het straks aangevoerde ridse van
1617 in geheel dezelfde beteekenis scheen te vervangen, bjj voorbeeld
als Johan v. Bommel tegenover den magistraat der stad Tiel en Johan
v. Dorth met de dijkgeslaagden beneden den toren 1) van Varik, 1
Dec. 1652 door het Hof v. Geld., met verwjjzing naar een vonnis
van 2 Apr. 1631, niet ontvanklgk verklaard werd in zijn eisch van
schadevergoeding wegens het afhouwen en wegnemen van zijnen
b o 11 a r d ; waartegenover de gedaagden zjjn recht ontkenden om
op die plaats kribben of rijswerken uit te leggen, welke den scbaardik en de in 1 ag e 2) te Varik konden benadeelen, zelfs niet met
b o 1 la r d s van 1 */s roede lengte (Regrs 164, 5). Vgl, hiermede
Nau. XXZX, 105 (bollaard), bl. 267 (bollert) a>, naast Regrs bl. 87.
1) kasteel- of kerktoren.
2) Inlage z. v. a. ingedgkt land, poldertje; zie A. J. v. der Aa, Aardr. Wrdbk,
Soms ook werden de dijken zelve, als middel, waardoor men
art. Heertjes.Inlsge.
inpoldert, aldus geheeten ; in 1355 ie Nprake van »novi dijki apud Olst dicti inlaghe” @ev. Camer.-rek. 11 338). In 1246 geschiedt gewag van een goed Inslage
met het tiend, te Varseveld (Bn Sloet, Oorkdbk v. G e. Z. bl. fQ.36) Heeft men
in rin-slage” den oorspr. vorm van dit rinlage” v66r zioh 7 Men kan eohter Inslage
ook miesohien ontbinden in ins-lage, z. v. a nes-bosoh ?
8) Bollart is ook een in 1337, enz., 59 enz. te Deventer voorkomende geslechtsnaam (Dev.-Camor.-rek.
1 8, enz.; IJ 629 enz.). In 1362 leest men van Godiken
Bollardee (ib. 111, 153), in 1363 van Johan Bollard (ib. 259), enz. Vgl. hiermede
Bollaert a0 1678 (Nav. XXXVJIJ, 103). Hier zal dit woord echter wel babbelaar,
snapper, snateraar beduiden, geltik Kiliaan voor bollaer(d, t) opgeeft. Zonderling
sohijnt derhalve de opmerking der ulnleiding tot de Dev.-Camer.-reken.
1337-66”
(Dev., 1888) bl. XGIV, dat men niet in elken Bo(e)del, Budel, Boele, Bolle of
Bollart eenen riohter vau den zwaarde (beul) moet zien, al is dit soms de beteekenia van die namen (sic). Met aanhaling van Noordewier, Nederl. Regtsoudhh.
bl, 419. Is dit zoo 1 Beteekent boele, bolle, bollart ooit beul 7 Zie Oudemans op

1890.
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Ligt te Dreischor (op Schouwen) aan het Dijkwater een haventje bij
eene kleine buurt aldaar, Bellard geheeten
: men mag vragen of in
dezen buurt-naam dit woord bollard speelt ; maar neme in aanmerk i n g , d a t v o l g . Tegenw. Staat v. Zeel. bl. 426 dit Bellsrd ook Belder
luidt, en bijv. in Den Beldert (hofstede bij Deventer) speelt dat
woord waarschijnlijk niet. Ook te Zoelen ligt eene buurt Heldert,
en te Lonneker eeue do Beldershoek. In deze laatsten Beldert uitgedegen vorm van (konijnen- jbelt ?
In 1643 is sprake vau kribben en v r a c h t t u i n e n (te Westervoort). Dit laatste woord beduidt, grens-heiningen. 3Ien zou langs de
veerstraat,, rivierwaarts in, een nieuwen, gemeenen (gemeenschapl$
ken) r e e t u i n zetten, en den ouden verlengden vrachttuin afbreken
(Registers bl. 108, 0). Ten vervolge op het vonnis van 20 Dec. diens
jaars bepaalde het Hof van Gelderland 8 Nov. 1645, dat Arnold v.
Dans geen anderen tuin mocht maken, dan een gemeenen reetuin,
die den loop des waters niet hinderde, maar enkel diende tot afweering van het vee; ook mocht hij op eigen gezag niet de veerstsd
met hout of ris bestoken, tenz$ dan dat deze door voorziening met
zand niet behouden kon blijven. Reetuin *) is dan bier z. v. a. reentuin, d. i. sfscheidings-heining ; zie Oudemans, Mid. Nederl. Wrdbk
op Reen. Vgl. h iernevens ree (mv. reeën), Z.-Vl. = nauwe sloot
(Xm. XXIII, 2 0 2 ) ; r e i , reye (in Antw. rui) = kade, in Vlaand.,
ibid. XXXVIII, 141).
Aan b o 1 b a k e = grensbaak ten behoeve der visscheri in de
Zuiderzee in 1562 opgericht bij Kampen, herinnert Bgdr. Geschied.
Over. X 72. Terzelfder tijd en plaatse is daar sprake van karveeldeze woorden,

die er niets van heeft. Dij boele, bolle als geslachtsnamen gelden
gewis de Friesche mansnaam Boele, de oud-Germ. dito Bol(le). Dit wordt dan
Inleid. t. a. pl. vooral met het oog op de familie BoIlart gezegd, omdat, soo men
hierin den beul te zien badde, het de aandacht sou verdienen, dat deze soo bij
de hand gehuisvest was (sic). Ook dit laatste is zonderling; nimmer toch heeft men
soortgelUke gevolgtrekking hooren maken bijv. uit de aanwezigheid van Mr. J.
Hodel Nijenhuis omstr. 1850 te Leiden. Aliquando dormitat bonus Homerus.
1) De stad Doetinchem bevatte in 1829, toen Ds K. H. Greeven zijne »Geschied.
en lieschrijving”
er van uitgaf, 300 huizen, die voorheen meeat alle in den bouwtrant dezer streken waren opgebouwd, met hout tusschen de stoenen
gevoegd, of
zoogend ree w er k ; dooh sinds eeuige jaren, - scbrëft hg bl. 57, - is dit zeer
verbeterd, euz.
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schippers, d. i. bevaarders van karveelen (zekere soort van- vaar- en
vervoertuigen, Oudemans).
In 1733 wordt vermeld een h a n c k of s t r a n g (= kil) achter
den Middelweerd te Westervoort (Regrs 289). Slichtenhorst (Tooneel
d. Lauds v. Gelder, bl. 1056) spreekt in 1645, 54 van Bvier verscheyde water s t r e n g h e n, van Appeltoorn en elders wt de Velouw
afkoemende, met naemen de Grift, neffens de Nieuwe, Oude en Terwoldsse weteringhen 1). Een water te Rheden (Veluwe-Zoom) heet
De Dierenxhe Bank. Zalt-Bommel luidde, in onderscheiding van
Maas-Bommel, in oude brieven de(n) Hang(h) vnn Bommel (Nom.
Geogr. Neerl. UI, 57); en eene stadsbuurt te Rotterdam is als Het
H a n g b e k e n d . - Nauw verwant met strang = kil schijnt eomtGas w iel, a l s m e n n m l . bij d e b e l e e n i n g v . W i l l e m v . Appeltern i, d. 18 Sept. 1473 met huis en hofstad te Ap. leest van *die
wgele ende visscheryen myt hoeren vytvlieten” 2). Toepaslik op benamingen als De Wielen, De Nieuwe Wiel, Het Wieltje (bg Smits)
en Het Wieltje Cingeldijk, Zwart Wielt,je klevend aan uiterwaardsweiland te Maas-Bommel (en Neder-Aaselt), Dreumel, Ojen (aan de
Maas) en Kuik (N.-Br.). Hier is wiel vrouwlik ; Oudemans kent het
e n k e l onzëdig, i n d e n z i n van *draaikolk” (b$, Cats) “). - Eene
gansch andere beteekenis heeft het als adjectivum, naar het schgnt,
in,
1328 voorkomende Bwiele” het a’J in de uitdrukking *wiele gemeente”,
door Nijhoff (Oorkonden 1 bl. 238) als ,onbebouwde gemeentegrond”
geduid. Waarmede kan samenhangen >De Wiel” als naam eener in
1570 vermelde vikarie, ter eere van St. Jan gesticht in de aan St.
Lambert toegewijde kerk te Ingen 4). Opmerklik is Wielbark of Willemberg (stad in Koniugsberg, Pruissen).
Naar b 1 e e s w e r k vroeg Nav. XXXVII, 49. In den AtlasLeemans komt als kaart no 79 (*De Librye”, Eeltjes, Rotterdam
1 8 8 9 b l . 77b) v o o r : #Situatie en Rivier te Herwen, met de Bleeswerken a” 1758, door D. Klinkenberg”. Het zal wel een soort krib1) Oudemans heeft: Strange z strand, maar evenzeer = arm eener rivier.
Overigens was strenck, strung, atrang ook weleer eene vlaktemaat in OvenJsel,
z. v. a. 14 voet breed (Budr. Gesohied. Over. 111, 244).
“) volg. den leenbrief bd v. Hasselt, Geld. Maandw. (1807) 1 135.
8) Onzijdig ook in den zin van xsluier”; zie Oudemans.
4) Hist. Utr. Bisdom 111, 257.
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werk aanduiden. - In 1632 is er sprake van *het nij getimmerde
f 1 o e t w er c k bij het Sijngraven” (te Denekamp), met het opschrift : Bflet stuwschut“, - v g l . s t o u w = w a t e r k e e r i n g o f d a m
(Oudemans), - wesaangaande G. ten Westenagell destijds getuigde,
dat ade schutten an die umme sloet omstreeks derdehalf voet hoog
zijn geweest en ahn het floetwerk vier schutten zijn geweest, wetende hij niet hoe wgd en breed het floetwerk was, en dat de schutten
aan de ummesloot op Mei altoos sinnen tbo gesatt en den gebeelen
zomer sinnen tho gestaan, zoodat de geïnteresseerden niet meer dan
d e n a v e r v a l l v a n 2’1, voet water behoefden waar te nemen. Van
het nieuw gemaakte f 1 o t t e w e r k was 11 Aug. van dat jaar de
wijdte bevonden over de 30 voet binnenwerks, terwijl het vorige
slechts 20 voet wijd zou zijn geweest (Bgdr. Geschied. v. Over&el
X 163, 4). Vlotten = in ‘t water drgven ; insgelgks z. v. a. vloten =
vlieten, vloeien, varen, drijven (Oudemans) ; vlotte = baar, golf;
vloeten = drijven.
Te Zandvoort verstaat men door m e i e eene soort draaikolk. Maar
dit woord was (of misschien, is) in dien zin ook in Zeeland bekend.
Hooren wij den Tegenw. Staat v. Zeel. (XX) X, 427: a Weleer heeft
in hetzelve (het Land van Dreischor, op Schouwen), aan de Oostzyde, een vermaard Vlek of Visscbers Gehugt gelegen, M a y e genaamd, by het welke de voornaamste diepte en Reede plagt t e
zijn”, enz. enz. Item, bl. 344 : voorts maakt het Zeewater aan den
Oostkant (van Schouwen), door het g at v a n M a y e, den uitersten
Hoek van ‘t Land aldaar, een engen doortogt, die, tot in de Haven
van Zierikzee schietende, Schouwe en Duiveland dus verre nog
eenigszins van malkanderen scheidt”, enz. Dus was het in 1753 gesteld. Voeg er misschien bij het Huis ter zey, dat weleer naast het
huis ter Haar, in den omtrek van lfaarssen, in de prov. Utrecbt
stond, reeds in 1436 bekend was, en eenige jaren vóór 1772 werd
afgebroken, t e r w i j l h e t g e s l a c h t d e r beeren v a n d i e stins r e e d s
l a n g t e v o r e n u i t s t i e r f [Tegenw. S t a a t v . U t r . (Xx11) X11, 1941.
Tenzij dit laatste aan mede, made = grasland herinnere, en dus
naar Eau. XxX111, 326, 7 ; ‘IV, 201 terugvoere.
Ten slotte eene andersoortige vraag. Het Groot- waterschap van Woerden had, volg. een handvest aO 1367, in 1750 het genot o. a. van twee
watergangen ruim een half uur gaans,
beneden Oudewater, waarvan de
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e e n e d e Groote, e n d e a n d e r e d e K l e i n e Wierikke w e r d genaamd
(Tegenw. Staat v. Holl. VIII, 28). De Enkele en de Dubbele Wierikke
ztin twee uit den IJsel naar den Rin atroomende watertjes. Naar
de Enkele Wierikke is het in .1673 gebouwde fort o. Bodegraven,
de Wierikkerachans geheeten (ibid. bl. 22). Deze waternaam schijnt
alleen verklaarbaar door toepassing van letterverwisseling (W = M) :
Wierikke = mierikke, mierke, merke, in den zin van Bgrens”. Alzoo
is hij etymol.-identisch met De Werken, een vliet, die werd afgezet
door eenen in 1749 reeds lang verdwenen dam, waarvan het N.Brab. dorp Werkendam den naam verkreeg (vgl. a. w, VII, 352).
H e b i k r e c h t ? Vgl. Werken (bp t e Warnsveld), W e r k h o r s t (do t,e
Staphorst), Werkhoven (dorp in Utr.), Warkluiden (bp te Heerde).
J. A.
XCII.

Penningkundig Repertorium. Mededeelingen van

Mr. J , 111~~s.

Toevoegsels enz. op Repertorium T. -LXXXIlI.

110 í487 (1). Halve Sterbethaler door Liebermann volgens PöEcke)* n0
812 2. 14 W. f 43.-van 1667 van Louise, keurvorstin, dochter van
Frederik Hendrik, prins van Oranje. Kleiner dan v. L. 111 3 mm.
3611, Z. 1 4 W . be Madai n” 617 Cnt. de Groot-Kooiman n” 533.
n” 1495 is bij R o u y e r , R e v u e 1 8 8 7 p. 28 (n” 145) als n” 1495
doch geteekend J B, zinde Jean L e Blanc (1715-1722), die later
ter aanvulling historische penningen sneed. Afgeb. in Me’d. de Louis
Ze Grand. Ed. 1723 fol. 103.
0
n” 1496 (v. L. 111 (6) is bU den heer E . Ph. Erfmann te Rotterdam (volgens welwillende mededeeling) geteekend onder het boratbeeld D . . LI (zeker DOLLIN stempelsnëder in Paris omstreeks
1680 volgens Schlickeysen l). Kz. De afbeelding gelik aan v. L.
111 (6) doch ander om- en opschrift zënde R e x armis jus negatum
repetens (De koning het ontkende of geweigerde recht door de wapel) Voluit met DOLLIN ook onder het borstbeeld van Lodewfik XIV bd v. L.
111 188 en D . . LI onder dat bg v. L. 111 195 waar v. L. J. Maecger heeft. (Ook
in coll. Erfrnannj.
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nen terugeischend), In de afsnede
Profectio in Belgium MDCLXVII
(Vertrek naar België).
n” 1496 (1). A” 1667. In de Revzce Belye de la Nw&tnalique lSS7
heeft onze vriend le grand jelorzniste
of kenner van ajetons J. Rouyer
te Thiancourt een zeer belangrgk stuk geplaatst getiteld Médailles
du règne de Louis XIV se rapportant ù l’histoire des Pays-bas et dont
les coins ezistent au. musée monétaire à Paris. Otnises dans le grand
ouorage de van Loon. Aldaar wordt ons n” 1496 Kz. aldus beschre-

ven : 408. Inneming van Doornik en Kortrijk 1607. Groot 16 lignes 1).
(Kz.) Cicitates Tornacensis et Curtracensis (De steden Doornik en
Kortrijk.) Lodewijk XlV staande, in antieke kleeding, ontvangt de
hoofden der steden Doornik en Kortrijk die hem knielend desleutels
aanbieden. De Scheldegod leunend op zijn waterkruik aan de voeten
der stad Doornik; die der Lys staat achter de stad Kortrijk. De in
het luchtruim vliegeude Faam plaatst een krans op het hoofd van
d e n k o n i n g . I n d e afsnede Al. DC.LXVlI. A f g e b e e l d i n Trésor d e
numismatique et de glyptique, choix c!e &dailZes ft*ancaises,
T. 111 pl.
X1 f i g . 6 ) e n d e Kz. i n P. Menestrier, Hisloire du roy Louis le Grand
par l e s médailles e t c . Paris 1689. V z . als K z . n” 1496. (Wordt herslagen in Parijs).
n” 1497. A” 1667. Is bij R o u y e r R e v u e 1 8 8 ’ 7 p. 28 n” 142. De
koning staande ontvangt twee muurkroonen welke de Overwinning
hem aanbiedt. AJédailZes de Louis Ze Grand Ed. 1723. fol. 100.
n” 14.97 (1). A0 1667. v. L. III ll. R@sel ingenomen. Veel grooter bij v . d e n Hende Num. Lilloise pl. 59 p. 200 n” 229 ( R o u y e r
Revue 1887 p. 47--48).
V z . Rechts-gewende byte. Ludovicus XIV rex chrislianissitnus.
Kz. De beelden omgekeerd. De Overwinning rechtop staande evenals
het wapenschild en de stad Rijssel bijna knielend. Omschrift Victori
e t locvplctatori.
(Aan den overwinnaar en vermeerderaar). In de afs n e d e bzsula Flandr(iae) GalZ(iae) c a p u t (Rasse1 d e h o o f d s t a d v a n
Fransch-Vlaanderen). M.DC.lXVII
Molart f.(ecit).
149s (1). 1668 3 Juli. Zeer zeldzame onuitgegeven penning (Zilver
4 3 W . bij Völcker nO 814 f 19.- ) op de intrede van Jacob v. der Meer
1) Rouyer zegt p, 28 (1) te gelooren dat van de Kz. voor weinige jaren nog
een stempel van omstreeks 88 mm. of 39 lignes is vervaardigd.
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en z&e vrouw te Alfen door dien heer van Alfen aan de bevelhebbers der burgerwacht vereerd. Voorzijde. Drie schilden (waarschgnlijk v a n h e m , v a n zëne echtgenoote e n d e r heerlbkheid) e n p a l m takken. Keerzgde. Eene inscriptie. Vereert van. . . den 3 Julius 1668.
Uet ring Gr. 80 millim.
n” 1527 (1). 1670. v. L. 111 37 (1-2). Driehonderdjarig jubilé van
het wonder met de doorstoken hosties te Brussel gevierd. Zie J.
Rouyer, Mereaux du XL Ve Siècle et autres concernant la dévotion au
Saint-Sacrement de &firacle de Bruxelles. Revue Belge de Num. 1888.

p . 256- suivants en z@e bronnen reeds boven in Repertorium
XCI onder n0 1272 (1) vermeld.
n(j 1502. Vrede te Aken (2 Mei 1668) v. L. III(22). Ba J Rouyer
Revue (1887) p. 28 als 151. Méd. de Louis le Grand Ed. 1733 fol.
207: *Variété perfectionnée” dezelfde penning.
no 1504. v. L. 111 24. Zeldzaam. Verkocht in 1762 voor f296.-,
in 1734 voor f 185.-, volgens Groebe in Alg. Konst- en Letterbode
1838 11 blz. 73, Völcker n” 813 Z. 90.5 W. f lOO.-.
n” 1512. Te verbeteren kan in van ; vroon in kroon ; duve in duce.
n” 1528. Bij d e V r i e s ( 1 8 8 4 ) n” 834 Z. 33 f G.25.-, Völcker no
8 2 4 Z, 3 5 . 5 W. f 5.-, bij Pinkerton pl. 32 n” 1.
n” 1529. Te verbeteren blz. 170 in 1 blz. 185-186: e r e p t i s in
captis; rcfecto in refecta.
no 1534 (1). 1670. Op de verovering van Vlaanderen en Franche- Comté. Buste. Lvdouicvs magnvs rex christianissimvs.
Daaronder Rcoettiers). K z . Een triomfboog gemonteerd met het ruiterbeeld
van den koning. Omschrift Pour les conquestes de Flandre et de la
Franche Comté. In de afsnede
M.DC.LXX Rouyer Revue 1887 p.
29-33. In het grootste model (30 lignes) aldaar afgebeeld pl. 1 en
in dat van 18 lignes pl. 11. Bestaat ook ter grootte van 22 lignes.
Z i e o o k Trésor d e Numismatique e t c . T. IlI p l . X111 f i g . 1 . e n
P. Menestrier Histoire etc. Ed.. 1689. (De eenige medaille van Lodewijk
XIV met fransch opschrift op de Kz.). Deze triomfboog kwam niet
tot stand, Het geschil, of de opschriften er van in het Latin of
het Fransch gesteld moesten worden, - een voorlooper van den strgd
tusschen de Classieken en Modernen, - gaf aanleiding tot veel geschr$f.
Volgens Rouyer p, 32 vermeld in Querelles littéraires par l’abbélrait
t. 11 - pp. 97 et suivants.
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n” 1536 (1) vgl. n” 1529. Bij n” 1536 invullen 1670. Op het overlijden
van J. v. H o r n e , hoogleeraar in de geneeskunde te Leiden. V o o r z i j d e . Zin lijk op een paradebed uitgestrekt. Daarboven zijn wapenschild (gegraveerd). Keerzijde een gegrnveerd opschrift :
MEMOI&?E Doctissimi
e t C e l e b e r r i m i wiri D. IOANNIS VAN
HOBNE etc. Ba V ö l c k e r nO 821 Z. 80 W. f11.50. (Zeer zeldzaam

en onuitgegeven).
n” 1536 (2). AO 1670. G. Hojer, commissaris des konings van Denemarken, te Amsterdam overleden. Ovaal Mm. 47 x 54 Z. 46 W.
Bom Sept. 1889 n” 48.
n” 1543. Cat. J. de Vries (1884) n” 841 f2.50 (Keyzer).
no 1 5 4 5 ( 1 ) . A l d . n0 8 3 6 Z . 5 5 W. f33.-, Völcker .O 826 Z .
37.5 W. f 66.-. Zeldzaam.
n” 1546. Begraafnisp. van J. Verschuer. (Bi Völcker no 827 Z. 223 W.)
f70.- prachtige, onuitgegeven, zeer zeldzame penning aldaar aldus afgebeeld. Voorzyde. Het wapenschild met helm en helmteeken omgeven doorkanonnen, kogels, pieken, geschuthamer en Moorsche, Britsche
en Zweedsche vaandels. Daarboven binnen een lauwerkrans Gestorven
d e n le% e n Begraven d e n 7en v a n Wijnmaend lG71 Zg)zde d e 46ell
Verjaerdagh van zijn E Geboorte.
Keerzijde. Twee engeltjes die een zandlooper met de eene en een

tableau op doek met de andere hand vasthouden waarop men in elf
r e g e l s l e e s t t e r Gedachtenisse uan D E M a n h a f t e H). 100ST VEBSCHVEB Capiteyn ordinaris Voort CoelegiP (sic) Van d’Edelmogende
Heren ter Admiraliteyt in Amsterdam.
QlJO FATA TRAHUNT (Waarheen het noodlot voert).
Verschuer, die Stael noch Vzcer der Vyanden ontzagh
Gewoon zyn Lyf ten dienst van t Vaderland te wagen
daer S w e e d , e n Brit, e n Turck getuyyenis a f drayen
Stierf RoemRyk; gun de,n Held, dat hy zoo Rusten mag.

D. H:
n” 1540 (1). Zilv. penning ten name van Adriaan llelmich te ‘s Gravenhage 1670. Vz. Zijn wapen en lofwerk. Kz. Doodshoofd, lofwerk en Gedenct te sterven. (Meded. van den heer Servaas van 12oorJen l8#9 aldaar).
n” 1548. Ald. n” 893 Z. 77 W. f21.-.
n” 1548 (1). 1671 Dukaten van Holland met kantschrift ‘) Nervos *
‘) T o t afsohrik d e r geldsnoe&rs.
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reipublicae accidere facinus morte piandum. De zenuwen van den
Staat te besnoegen
is een misdaad met den dood te boeten. Bi Verkade ~1. 41 (3) na 230 bl, 108.
n” 1550 (1). 1672. Vz. van v. L. 111 51 (2). Willem 111 te paard.
Kz. Borst,beold vau Karel 11 koning van Eugeland (v. L. II 487 (1)
zeer fraai gedreven. Cat. d e V r i e s (1884) n” 844 Mm. 70 f75.-.
Bi Völcker nn 8 3 0 f 40.- door P. 2). AbeeEe. Brons. (Verschil in de
rechterhand).
nu 1555. Vgl, G o e r e e 120. (n” 1557 (a) Völcker n* 531 Z. 100 W.
f 79.- wordt aan P . v. Abeele toegekend).
11’ 1556. Vgl, Goeree 121. Revue 1887 p. 48 (172).
n* 1556 (1). v. L. 111 56. Vgl. Goeree n0 122, doch ook zonder
J. Muugar, en het uictoria n a v a l i s op een banderol. (Coll. E. P k .
Erfmann te Rotterdam).
1557. Vgl. Goeree 123, de Vries (1884) n* 848. Tr&or de num de
la France 111 pl. 12 n” 6 f 4 . 2 5 .
1558. Vgl. Goeree n0 124. Grooter. Revue 1887. p. 48 (Cat. 1833
n* 175. Bij Teding v. Berkhout
n* 248 (Inval in Gelderland) Goeree
n0 124. Ander borstbeeld.
n* 1559. Vgl. Goeree n* 124.
1559 (1). 1672. v. Loon 111 blz. 63. (Noodmunten van Deventer
(n* 2) met Nederlandsch opschrift) kwamen voor op de OvenJselsche
Tentoonstelling in 1882 te Zwolle gehouden, met andere opschriften als :
n* 2742. Pax erat et plena fulgebant pocula mensis
L&lars furit et nullum dant lignefaata mecum.
A . Moown.

ne 2743. Doent vrede waer, toen blonk het hier
Van zulver en vergult geschier
Doort Fransche Swaerdt en Paepsgewelt
Verkeert dien glans in vierkant gelt.
n* 1560. Als Goeree n* 126 en zie over de afwisselende U en V in de
naam Lvdovicus en Ludovicus. Rouijer Revue 1887 p, 10 (1) met aanhaling van Robert- L~umesnil,
l e Peintre-graveur francais. Tome VII
*Vers
la
fin
du XVIle siècle on s’est rattaché a
p. 206 et 207:
premplacer aumnt que l’on I’a pu les V par les U”. . .
Het denkbeeld van dezen penning is van den chevalier d e J a n t
adont quelques autres projets de médailles de 1672 et 1673 se montrent
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dans ses opascules”, zegt Rouyer (Revue 1887, p. 6 (Note). Het is n”
du règne de Louis X1 V 417 in den Catalogue dès poinçons, coins et
medailles du Muse’e monetaire de la commission des Monnuies

et

M&aiZles. Paris 1833 in 8O.
n” 1573. Amsterdamsche dukatons van 1673 (v. L. III 81 (2) bjj
B o m Sept. í889, n” 52-58 zeven varianten.
n” 1562. ti. L o o n zegt zelf III, 66 *door den vermaarden penningmaker Roettier gemunt. In de fransche vertaling 111 p. 61 wordt
d i t nle fameux Roulier”. Eu général ses médailles sont simplement
signées d’un Roettiers (Rouyer Revue 1887, p. 17 (3).
n” 1568. Bij de Vries n O 836 (1884). Brons f 10.50.
n” 1569. Als boven, n0 858 Z. 23 W. f 3.50, V ö l c k e r n” 836 %.
26.5 f 5.- achter Sic Gn t jaer 1673”.
no 1570 Als boven, n” 861 %. 80 W. f14.25.
n” 157 1. v. L. IV 74. A” 1672. Zeeuwsche hoedjesschelling van
het te Amsterdam opgebrachte zilver geslagen, Zie C’erkade pl. 93 (1)
b l . 135 i n t w e e g r o o t t e n . Verschillend bij de Groot-Kooiman uo
5582 (10 W.).
n” 1573. Amsterdamsche dukaten 1673. Bi Verkade pl. 43 (3), de
Vries (1884) uo 863 2. 38 W. f 7.- : met kantschrift,, n” 864. Piedfort zonder kantschrift, doch met Corzf. en 11011. %. 65 W. f 7 . - ,
r10 863. Enkele zwaarte met Conf. en HOU. Z. 31 W. f 3.- :
n” 1 5 7 5 . Verkade p l . 42 n” 3. Z. 32 W. f 3.- bij de Vries
(1884) n” 866.
rto 1576. In de aanteekening staat: ui.tgedrukt,
lees : uitgereikt, en
in den tekst X. Met D . G e r a r d D u r v e n (Uat. J. Schulman). 1X n”
801 en X1 no 961 f 11.50 v. der Niepoort n” 67 %. 79. Bij Vilcker n”
839 Z. 79 W. f 6.- met den naam U. Joanne à Vesaneveldt Judice.
no 1578 staat 268, lees : 288.
Penningen op de De Witten *)
n” 1582. v. L. 111 87 (2). ‘Leer zeldzaam. Verkocht in 1724 voor
f 300, Groebe in Alg. Konst- en Letterbode 2838 111 bl. 73.
‘) IP 1599’ staat : 78.9, lees : 789
no i600 »
(einde der eerste regel) de, lees der
n”
1601 n
(onderaan) onder, leen bundel. Bb Völaker n” 855 Z. 33.5
f 20.- W. onuitgegeven.
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n” 1 5 9 3 . BG Völcker n O 851 Z. 405 W. f 66.-. Zeer fijn bewerkt.
Het opschrift in zestien regels.
n” 1593 (1) als 1593 bij Völcker n” 852, f 2.- doch het schavot
der Kz. is vervangen door eene inscriptie. (Brons).
a) G. Brandt Poëzy Amst. 1688 bl. 448. Op de medalje van Johan
de Wit (v. L. 111 90 (3) of Rep. n” 1595.
Dus leeft de Wit door t graauw verscheurt
Te lang bengt, te laat betreurt (12 September 1672).
en
b) Op de medaille van de heeren Johan en Cornelis de W,~S.
Dit zuiver zilver toont de blanke onnozelheit
Der Witten, tegens recht vermoort, met recht beschreit.
(11 Sept. 1673).
c ) De zerk van den heere J o h a n d e W i t , raadtpensionaris van
den Lande van Hollandt en Westfrieslandt, v a d e r d e s vaderlandls.
Vermoort den 20 Aug. 1672.
Gi,i zit een steen, zo gi deez’ steen ziet en niet weent
Hier leit d e W i t , maar niet geheel in zin gebeent
Het ander overschot van zijn geschonden leden
Wiert afgescheurt, verkocht of met den voet getreden Vervloekte ondankbaarheit, die dus de deugt beloont,
En s Lants verlosser met zo scherpe dorens kroont
Noch wenscht hij met zijn bloet het vier der twist te blussen
En al zijn moordenaars vóór Gods gerecht te kussen (1 !)
no 1595. B1J V o l c k e r n” 853. Kz. Tablette. Z. 43,5 W. f 7 . - .
MDCLXXVI,
Gro&qer Noodmzrxten 1672, v. L, 111 96 (1-4).
nQ 1607 (1). a) Kon. Penn. Kabinet. Aanw. 1885 bl. 12. Noodmunten
v a n Groningen IJW 50 e,t 25 s t u i v e r s . (v. L. 111 96 (1-2) op beide
de Kz. het borstbeeld van Rabenhaqt gegreveerd. (Zie n0 1615. Cat.
Hooft v. lddekinge n” 1585).
50 stuiverstukken.
b) Schulman X11 n” 252 met twee stippen of punten achter l’empore. . (96.1) f 6.-.
c) de Groot-Kooiman (Febr. LSSS), 96 (1) Z. 29 W. n” 576. Met
kleine letters. Op de Kz. gegraveerd eene afteekening van het beleg.
Op de Vz. A. S. (Met oog en ring).
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d) Als boven n” 577. Ala voren Z. 26 W. (Op bl. 16). Kz. boven :
de afheelding van een hoorn en op zes regels :
Jan Abrahamsz Oosterhooren
Dit zijn drie geslachten Ja52
Sywton Jansz Oosterhooren
Abrahamsz, Symon Jansz
Claes Symensz Oosterhooren

i en Clnes

Symensz Oosterhooren

c) n0 1614. ald. Cat. Hooft v. Iddekinge n” 1599 te lezen :
Maar Cöln en Munster als Schulman X11 n” 261.
d ) 1 6 1 5 . a l d . Cat. H . v. 1. n” 1591 bij Schulman XII n0 254
f 10. - avec un écusson timbre, mi parti d’un homme sauvage et
d’un lion avec un lioo issant du heaume gr. 28, (e-g). In Collectie
Quaestius
(Friesch Genootschap).
e) Groote letter (50 St.) Kz. Groningen Belegert Van de Culssen
munteresse volkeren den 9 Juli verlaten 16 Aug.
f) Groote letter (50 St.) Gezicht op de stad. Kz. Groningen is belegert den 9 Juìy ende verlaten den 17 Augusty, Anno 1672.
g) Kleine letter (50 St.). Loopgraven en Belegerdnge
v%r Groningen.

25 Stuiverstukken (2).
a) Kon. P. Kab. Aanw. 1886 bl. 16. Groningen 1 Constant.
hl

behout 1 van Neerlant.

161’7. Cat. Radinck 1884 n” 112, 25 St. Uitmuntend gegraveerd
met het borstb. van K. Rabenhaupt.
n” 1621. Stant Bonme, lees Romme (Berend) de bombardeerende
bisschop. In Leeuw Cour. 1384 25 Oct. bl. II Col. 2. Gevonden op
den huize Eidewerd te Roderwolde bij het graven van een put, een
meter diep, een zware 50 St. Kz.
Als Bommen Berent deed vóór Groningen de &fis
Men deze ,mu&e sloegh tot een Gedachtenis
Belegert den 9 July, verlaten den 13 Augustus 1672.
nn 1630. Bij Radink n” 114. Huislyk tafereeltje.
n” 1631. Ook bij J . Schulman XII n” 264 f 18.- au buste ar-

tistiquement gravé du prince van Ploen (pres de Kiel connu par le
beau lac de Ploen) Portrait du dut
, de Holstein. Plön, nommé général maréchal de l’armée des Etats Généraux, plus tard Gouverneur de Maestricht.
1639. v, L. 111: 97. Munstersche bezweringe plaat 5. In Cat. B o m
(Jacob Cardinaat
te Groningen) (overl. 1855 Nov.) uo 263 met nog

OUDHEID-, MUNT- EN

PENNINQKUNDE.

157

een andere koperen plaat van dezelfde grootte waarop gegraveerd
Plaat in Groningen op eeu bom gevonden in de belegering van 1672
v. L o o n 3e Dl., bl. 97 Penningk. bl. 143.
n0 1640. Coll. Qurxestius 9 8 ( 1 ) met P. B. zeer ruw ingeslagen

en 98 (3) met M H 8.
no 1646. Gok als piedfort, dubbele zwaarte. Teding u. Berckhout n”
275 Z. 52 W. bij de Groot r.. s. n o 584. 2. 55 W. Heeft voluit
Civibvs, doch bij de Vries (1884) n0 884 Civibvs als Teding v. Berkhout (1885) ne 273.
nes 1642, 1650, 1052, 1654, 1655, 1656, 1665 allen in IS. P. Kab.
danw. 1883 bl. 159.
n0 1651. Galen. Zie Bernard van Gazen. Historische schets van een
belangr$ tijdperk der 1’70 eeuw. Rott. 1832 met portret f 2.40 door
P.

Corstiens.

n0 1660. Bij de Vries (1884) n” 880 Z. 32 W. f 6.25. Doorordre des
hevels van Hopm. A Wullen ira tiit van beleg colonel, deze gemaeckt
ter ged. voor Deszelfs dochter Sophia van M’ulZelz
(de laatste vif
woorden kapitaal gegraveerd). Ook zoo bij de Groot n” 579 HOP&.!. A.
WULLEN.
Be V ö l c k e r ne 862 voor D e s s e l f s z o o n Jacobus vapa \%‘ullen. (Z.
32.5 W.). f 5.25.
ne 1 6 6 2 a ) . v . L. 111 108 (1). In Kon. P. Kab. Aanw. 1883,gegraveerd doch op de K z . de tweekoppige arend houdend met beide
pooten eene draperie met opschrift.
110 (1) d). Variant. Kab. Quaestius. Slee stuks in grootte enz.
iets verschillend. De kleinere is anders dan de grootere op Kz. en Vz
De groote toch heeft op de Kz. Gron. i s beleg. d o o r . d e , b i s . van
cvel. e n . Mvns. d. 9 Jvl. verl. d e n 17 Au. 1672. De kleinere heeft
Gro. is bel. door de bis. v. cue. ve. )nv*a. d. 9 Jv. v. d. 17 Au. 1672.
Ook heeft de groote op de l%. geregelde benden pelotons- of eompagnieswgze opgesteld, en de kleinere de troepen als tirailleurs ageerend.
ne 1660 (1). 1672. Bi Vötckrr n” 859. Groote 76 millim. gegraveerde
penning. Z. G3.5 W. f 16.- (Teyler). Voorzijde. Het beleg der stad
met de loopgraven Groningen is belegert den 9 July enz. Iiz. Het
plan van Coeverden ; Coeverden een van de sterkste forteressen enz.
no 1660 (2) (nO 1652 of 1653). BLJ V&ker ne 867. Groot 81 millim. Z.
46.5 W. f8.50. Vz. De stad Groningen met de loopgraven. Hz. Iets
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links-gewend (en face) borstbeeld van Rabenhaupt na 875. Vz. als
Kz. 861 Kz. Groningen in vogelvlucht gezien. Z. 59 W. flO.50.
Onuitgegeven.
n” 1661. De zeer groote gegr. penning was bi Völcker n” 868 Z. 12 1
w. fSl.-.
n0 1662. Ald. (v. L. III 108, 1). Met eenige kleine va,riaties bij
V ö l c k e r n0 869 Z. 63 W. f7.50 vergel. met v. L. 111 108 (1) en
de Vries c. s. V, (6).
no 1 6 6 4 . Völcker n” 877 Z. 57 W. f22.--. (Teyler).
no lUti7. Völcker n” 876. Penningplaat met het borstbeeld en fac;e
van C. Rabenhaupt. Z. 60 W.
nu 16GA d) v. L, 111 110 (1). zonder boomen op do wallen, Cat.
Breyer April 1884 n” 285.
no 1662 e) 110 (2). Bij de Vries (1884) n” 890 Z. 33 W. Hz.
als 110 (1). Vz. als 110 (2) f 3,50.
n” 1662 [) 110 (3). Als boven n” 891 Z. 32 W. f3.25. Verschil in
de omschriften en grooter ook aldus bij de Groot c. s. no 5’34 Z. 32 W.
n” 1664. Vgl. Schulman X11 no 253 (2) f 8.50 alwaar vier Sickens
Covord- kleine Magt verkragt n” 25G als 253 doch vercragt.
Literatuur.

1) ~5. N. Dienaar J. C. in syn Gemeynte tot Groningen. Oprecht
Verhaal Van de Gedenckweerdighste Saecken, voorgev. in de Belegeringe van Groningen . . , Mitsg. Een kort verhaal van t pepasseerde in Gelderlant, Uytrecht en Overijssel en t schandelyck overgeven van der selver Steden en Fortressen. Gron. D . L e n s 1672 en
47 & 86 (w. d e r WuZp Tractaten n” 4765). Vierde Druk, Gron. 1716.
2) Vervolgh van de Voornaamste Voorvallen na de Belegeringe
d e r S t a d t G r o n i n g e n . Besonder
i n ‘t veroveren van Bellingwolder
Schans, ende de Wijdtberoemde Portresse Koevorden. Gron. 1740.
3) 8. 1,. Lesturgeon Meindert van der Thynen of de verrassing
van Koevorden in 1672. Historisch-dramatische schets in drie bedrgven.

Koevorden

1872.

4) Anna van der Ilorst nu Roelfzema.
De belegering van Gronivagen in 1672 door sprekende personeta uitgebeeld, Leeuwarden 1772
Rabenhaupt, Gruis, Gockinga,
Wiche~s enz.
5) Oprecht Verhaal Hoedanig11 de Stadt Groningen door depa Keurvorst van Keulen en den Bisschop oa,a Musaster belegert, grouwelijk
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maar door de dappere, moedigheyt derzelver Borgery, en
krijhsmach.t, onder t gebiedt van den Ed. Heer Gouverneur Rabenhaupt
is verdedight en ontzet geworden. Op den 17 Augusti lG72.
Te Groningen. Bfi Johannes v a n V e l s e n , Boekdrukker tegen over
t Stadshuis 1 7 2 3 , 12mo 1 3 b l . bl. 14-16 E e n n i e u w v r e u g d e G e zang. (Zeer curieus) ettelijke coupletten.
Wat of den Bisschop over yuam
Dat hy so haest syn afscheyt nam.
6 ) A . Etdercampius, Journael ofte daaghlijckse aanteykeninge van

aangetast,

‘t ghene omtrent de belegeriage van stadt Groningen so buyten als
binnen gepasseert is. Gron. (1672. 4to). H. Roosing.
*** Hoogst zeldzaam.
7. D e gedenkweerdigste v o o r v a l l e n . In en omtrent de belegeringe
der stad Groningen in lG72. [5e dr. Gron. 1757, 4to].
8. Ordonnantie op het versorgen en incopen van vivres en waepenen. Gron. 1672.
9. Rijkens. I)e verlossing der stad en provincie Groniugen in 1672
en hare gevolgen. Gron. 1850.
10. .li Mester, Gesch. v. h. beleg van Groningen in 1672. Gron.
1839.
11. A. Hoetink, Bet beleg d. stad Groningen in 1672. Gron, 1815.
1 2 . J . Suringar, Een lauwerkrans gevlochten voor onze vaderen,
op het tweede eeuwfeest v. h, ontzet v. Groningen in 1672. Gron. 1872.
13. J. s’zlringala. Herinneringen aan het tweede eeuwfeest van Groningen’s bevreding in 1672. Gron. 1873. m. pl.
1668 (1). IG72. Spotpenning op de Franschen de Vereenigde GeDe (Gallische) haan pikt uit een kowesten aanvallend. Voorzgde.
renschoof gelegen hg den slapenden (Nederlandschen) leeuw.
Omschrift
Vigili nimivm ne crede sopori. (Vertrouw niet te veel op den slapenden wachter). Kz. Inscriptie. Trau nicht detn Appetit die Körner aus
zu picken u. s w. Bi Völcker no 856. Z. 44 W. f 6.50 als onuitgegeven. (Op lateren tijd P).
1668 (2). v. L. 111 105 A 0 1672. 12 October. Lodewijk XIV.
Zware buste. De legerplaats der Hollanders ingenomen, en Woerden
van het beleg verlost. Komt ook voor (Collectie E. Pk. Erfjnann) met
een andere buste zinde het kinderkopje van 1643-1647 en het omschrift Lud. XIIIl F r . et Nav. christianiss.
Geteekend J . M a u g e r . Xz.
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geheel gelik Kz. v. L. 111 105. Volgens .5Wdickeysen
werkte J. Mauger te Parijs 1660- 1722, maar bij v. L. II 271 (1-2) zijn
twee penningen met het kinderkopje voornoemd van lG43 (doch die
ook met de andere buste voorkomen) allen geteekend J. Mauger.
Deze werkte dus reeds veel vroeger dan 1660.

OESCIIIEDENIS DER LETTERKUNDE.

Jac. Frieswijk (XL, 33, vgl. met blz. 51). Ledeboer vermeldt Jacobus Vrieswijk of Frieswijck niet alleen in zijne Boekdrukkers, gelijk
NCW. bl. 51 ook heeft, maar geeft in zijne Alfabetische Lijst, Utr.
1876, ook hem, naar wien hiervoor bl. 33 gevraagd wordt; aldus
beiden bl. 58 en 184. Het is zeker, dat hij bij zijn eerste werk, dat
van 1852, al de titels gezien beeft der boeken, waarsau hij de drukkers of uitgevers opnam ; later gebruikte hij ook octrooien, gildeboeken of dgl. oorspronkelijke gegevens. Het, gildeboek der boekdrukkers enz. te Amst. bevat ten opzichte dezer vraag geenerlei inschrijving; evenmin is zin naam in de poorterboeken te vinden.
Amsterdam.
J. 0. FREDERIKS.
0. Z. v. Haren (XL, 29) Over het gebeurde met 0. Z. v. H. leze
men vooral het belangrijk vverk %De hertog van BrunswiJk, Bijdrage
tot de gesch. v. Nederland 1750~84”, door Dr. D. C. Nijhoff 1889,
bl. 83, hoofdst. VII : De hertog en 0. Z. v. Haren, en de B$agen
bl, 243 vgg.
H.

Micault. De beide secretarissen van het, Oudheidkundig Genootschap te Brussel, de HB. J. Th. de Baadt en Emile d
ten zich verleden jaar verdienstlik door mededeeling’
les” van dit genootschap, dl 111, der resultaten hunner nasporingeu
aangaande de familie Mica& ‘), naar aanleiding hunner ontdekking,
- - - - 1) of Miohault. Aldus in het grafschrift der kerk van St. Gudnla te Brussel. P.
39 van den @verdruk ontmoet enen zelfs den schriftrant Mdoaut. Het in Rietstap’s
Armorial le’éd. verzwegen helrnteeken
bestaat uit eene kat van het schild, met
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op het voetspoor der HH. Bigarne en Fétis, in het kon. museum
ter stede (sub n” 92) van twee schildergen, gewaarmerkt met het
familie-wapen, In keurigen lichtdruk worden ze ons ter bezichtiging
aangeboden, Die beide schildergen vormden de zij-bladen eener triptiek,
waarvan het middenste paneel is verloren geraakt. Het zëhlad rechts
stelt, bij een uitvoerig, zinruk, gedeelt@< Romeinsch ‘), perspectief,
voor, op een bidbankje, Jan M., ridder, heer van Oistersteyn en Indevelde
(0. Eppegem), enz., tresorier der Orde van het Gulden Vlies (sedert
1 Juni 1484), ontvanger der domeinen (sed. 2507), raad der Keizerl.
Majt (Karel V), + 7 Sept. 1539. Achter hem z$e drie zonen, insgelijks in biddende houding. Op het zijblad links staan afgeschilderd
z@e gade, Livina v. Welle gezegd v. Cats (+ 1547), met hare vier
dochters 2) achter zich, allen biddend. Het uitvoerige perspectief vertoont wederom Romeinsche oudheden, alsmede een graf l), waterval
en een stroomend beekje, welk laatste misschien op den geslachtsnaam v. Welle zinspeelt. Allerwaarsch$nlgkst liet Karel. M. (+ 11

eene zwarte muis tussohen de tanden. Hoe echter het wapen, - in blauw keper
van goud, verzeld van drie zittende aanziende katten van zilver, - een sprekend
wapen wezen kan, m. a. w. welk verband er zij tussohen den naam Micault en
het woord nmiaulement” (kattengemauw),
- zie p. 11 van den overdruk, schijnt onbegrijplgk. Neen, maar Micault is mooglijk z. v. a. ten onzent Groote,
Grothe, De Groot ; immers het Engelsoh heeft het spreekwoord »many a little makee
a mickle”. - Een art. over katten en katers als herald. ofiguren” levert het
»Algem. Nederl. Familieblad”. Jaarg. 5.
1) ))Les motib ti& de l’italie et de 1’Crient dominent” (p. 46 van den overdruk)
in het perspectief der zObladen. Daarom vragen de geëerde schrjjvertl: »La famille Micault aurait-elle vOdU purpbtuer
le souvenir de voyages lointains? Si
cette hypothese eet permise, ne pourrions-nou8 pas admettre la probabilitb d’un
voyage en ltalie, d’un pèlerinage en ‘l’erre-Sainte, ou, oomme le suppose M. Fétis,
d’une expédition en Tunisie 7” Hebben die perspectieven, - men vergunne on8
deze wedervraag, - niet kunnen dienen om zinnebeeldig uit te drukken: 20 de
betrekking van Jan M. als edelman en als ambtenaar van keizer Karel V, tot het
H. Roonc&e rgk ; 2” het kerklok doel, dat de familie met de triptiek beoogde,
nml. opluistering van een gebouw en zBnen eerdienet, gewijd aan het Christendom,
hetwelk uit het Oosten was opgedaagd?
8) De oudste, Eleonore $ 1581, trad - 30 Mei 1532 (volg. Smallegange, Kron.
v. Zee1.,693) - in den eoht mee Hieronymus . ‘l’ubi v. Serooskerken, burggraaf
en luit.-admiraal van Zeeland, raad des Koning8 van Castilië, gtiverneur
van
Bergen-op-Zoom, + 20 Mei 1571.
1890.
1
1
V
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Mei 1559), Jan’s oudste zoon, de triptiek vervaardigen, tot versiering van het altaar door zijn vader in de kerk von (St. Michiel en)
St. Gudula te Brussel gesticht. De geachte schrijvers toonen aan,
dat noch Maarten v. Beemskerk (1498-1574), noch Pieter de Vos
j1490-1567), aan wie de paneelen beurtelings zin toegek.end,
er de
schilder van kan wezen. Volgens hen kan men er niets meer van
zeggen, dan dat ze in menig opzicht het karakter dragen van de
Vlaamsche School, Belangrijk is de Qjgevoegde kwartierstaat van
den evengenoemden Karel, gegrond op de gegevens ziner nog aanwezige grafzerk in de kerk te Aertselaer l), uit welke blijkt, dat Simon v. Leeuwen in zijne Bataviu Illustrata, bl. 901, onjuist is in de
voorstelling der voorzaten van Livina v. Welle v. Cats ; vgl. M.
Smallega,nge, h’ieuwe Cronijk van Zeeland, bl. 696. Met wetenscbaplijke zorgvuldigheid geschiedt gewag van de kinderen en nazaten
van het echtpaar der triptiek. Bronnenstudie staat hier op den
voorgrond.
Van hoe groote waarde ís toch de kennis der HeraIdiek! Want
zonder deze ware een stof-rgk opstel als DLes Micault Belges, ìeurs
portraits et leur histoire” (47 bl. irr 8~0) in de pen gebleven.
J. A.

Perizonius

(XxX111, 84, 328). Het werk, waarnaar verwezen wordt
in BVisch, Gesch. v. 11. Graafschap Rentheim”, is ongetwijfeld Antonii
Schultingii, Orat,io funebris Jacobi Perizonii, Lugduni-Batavorum,
Johannes v. der Linden Jr (1715), 40, waar blz. 14 vg. eene uitvoerige beschrijving voorkomt der naamsverandering van het geslacht
zum Voorbroeck.
F. G. W.
Amsterdam.

Spindler (XIV,

65 ; XL, 33). Het treurspel Julius van Sassen, door
den schr. van Abalino, verscheen te Amst. bij H. v. Kesteren, (volg.
de lijst van Saakes, in Jani 1800, volg. den titel in 1799). De Bibl.
van de Mg der Ned. Letterk. heeft onder nr. 39U eene uitgave van
1) vier wapenschilden zonder namen,
Micault
L a Bame
Conroy
Ncireulx

t. w.

die van :
2>. Welle
v. Campen
v. Botlant
v. Almoode.
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1805, en nog een 3en druk van 1822. Het is dus eene vertaling uit
het Hgd., want Abalino is van Kotzebue, Spindler heeft wel voor
het tooneel gewerkt .- zooals in de vraag staat - doch de Historie
zegt : #Er widmete sich der Bühne, b e i w e 1 ch e r er iiber zehn
Jahre, jedoch n u r i n u n t e r g e o r d n e t e n Rollenfachern w i r k t e ” .
Cobet placht soms van iemand te zeggen : BHLJ is er wel vóór,
maar is er nog niet achter”. Spindler wasernog niet vóór, maar
er b ij werkzaam. Toen Julius van Sassen hier gespeeld werd, .kon
de toekomstige auteur van De Jood en De Dweper zeker nog niet
best schrì-jven of spellen. Het wordt tijd, dat men Kotzebue eens
weer gaat lezen.
Amsterdam.
J. Q. FREDERIKS.

Vedervee

(XL, 5 1 ) . In het treurig verhaal, waarvan sedert
de invoering der kleine uitgaven van het Panthéon Classique, veel
gebruik is gemaakt als een leesboek in onze DFransche” scholen : BLes
naufragés de Spitzberg”, ontdekt men eene groote overeenkomst met
het hier aangeduide boekje. Het werd nog later dan in het opgegeven jaar gedrukt, en moet dus in den smaak gevallen zrJn, gelik
de bewerkingen van Kobinson, Gulliver en andere #leerzame en nuttige’ ’ verhalen. Evenals deze gedaanteverwisselingen van oorspronkelgk voor volwassenen bestemde boeken, werd het verhaal dezer op
Spitsbergen achtergelatenen in Duitschland geschreven, en daarna
ook in onze taal overgebracht, Het woord Federvieh is in het oorspronkelijke een uitmuntend woord en taalkundig erkend in de woordenboeken van gezag. Zoo zal het Vedervee binnengeslopen zijn.
Het onderzoek der >Legitimations-papieren”
z’J, onzer taalpolitie aanbevolen ; voor de welluidendheid kan het niet dienen ; en om het
begrip taalkundig uit te drukken, zijn wij rgkelgk voorzien van
*pluimgedierte”.
Amsterdnm.
5. G. FREDERIK&
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Piet Ardes. Werd er over hem en zine zaak ‘teen of ander in het
licht gegeven 2 Zoo ja, waar? Zijne zaak diende in Den Haag a”
1680. Eene sententie van den Hove is van 7 Juni.
A. J. SERVAAS V. ROOIJEN.
Den Haag.
Handschriften, Op de verkooping i. d. 17 Jan. 1848 van
Kornelis v. Alkemade en %r. Pieter v. der Schelling komen voor :
bl. 46, n” 44 Instrument, waarbij de pastoor van Rijnsburg verlof
ontvangt ter re@, te Rome, bi de abdisse Margriet v. Bueren en
Elisabeth v. Hodepijl, priores, onder zekere voorwaarden a” 1403.En bl. 54, no 171 Huwelijksche voorwaarden van Willem bastaard
van Holland, heer van Schagen, en Jof. Johanna v. HodenpUl
a0
1430. Wie heeft deze stukken thans in bezit, en is zoo vriendeljk,
er rn$ een afschrift van te laten nemen.
J. C. QLJSBERTI HODENPIJL.
Haarlem.
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M i l i t a i r e W i l l e m s o r d e (XXXIX, 650). In het ordeteeken
is hoofdbestanddeel het Malteser of Ridderkruis, met vier zwaluwstaart-vormige armen, respectieflijk met de woorden beschreven :
V o o r - M o e d - B e l e i d - Trouw. De ruimten tusschen die vier
armen worden ingenomen door een Borgondisch kruis van laurierstokken, dragend het gouden vuurslag op ‘t middenpunt. In ‘t Russische ordeteeken komt niet alleen het St. Andrieskruis (= het Borgondische kruis) voor, maar dit kruis, met den Heilig er op, zóó,
dat zijne armen en beenen de vier einden van het kruis bedekken.
DR. E. LAURILLARD.

Militaire Willemsorde. Volgens de legende onderging de
apostel Andreas den marteldood aan een kruis in den vorm van een
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X. Zoodanig kruis, waarmede deze apostel steeds wordt afgebeeld,
heet daarom een Andreaskruis. Het komt voor in het versiersel
der Russische St. Andreas-orde, door Peter den Groote ingesteld in
lW8. D e h e r t o g e n v a n Borgondië hadden dit zelfde kruis als heraldisch teekeu aangenomen. Als zoodauig ontmoet men het veelvuldig op de monumenten, sieraden en vaandels der 15de en 16de
eeuwen. Dit Borgondisch kruis kenmerkte het souverein gezag in de
Nederlanden, door keizer Maximiliaan in 1512, tot een Borgondischen kreits vereenigd. Toen in 1815 Noord- en Zuid-Nederland hereenigd werden, beschouwde koning Willem 1 zijn nieuw Koningrgk
als het herstelde Borgondische rijk ; deze gedachte ligt ten grondslag
aan de bepaling der wet houdend instelling der Militaire Willemsorde, welke voorschrijft, dat over het versiersel zal liggen het Borgondisch kruis. Ongelukkig schijnt men toen vergeten te hebben,
dat dit kruis oudtijds werd samengesteld uit twee ruwe boomstammen.
In 1815 sprak men van laurierstokken; en de goudsmeden hebben
het nog erger gemaakt, door er een onooglëk soort palmbosschen
van te smeden. Ook het vuurslag, dat in de Willemsorde voorkomt,
is aan de Borgondische hertogen ontleend, die dit voorwerp te aamen
met een vuursteen, waaruit vlammen ontspringen, over het St. Andreaskruis stelden. Vuurslag, steen en vlammen komen nog heden
I ten dage voor in de versierseleu der door Filips den Goede ingestelde
Orde van het Gulden Vlies. Men kan al deze heraldieke teekens zien
op de wapenborden der Ridders van het Guldes Vlies in de Grootekerk te ‘s-Gravenhage.
VICTOR DE STUERY.

[.tiet uA1pm. Nederl. Familieblad” 4885 bevat een art. rDe Militaire Willemsorde í831-2 Aug. $885, 54ate gedenkdag van den Tiendaagsohen
Veldtooht te
Eindhoven.]

0 n g el (XXXIX, 59G). In Over-Betuwe heet rundervet nog aldus.
J. V. R.

P a p i e r. Naw. XXXIX, 167 ontleent toelichting uit Geld. Volksalm.
1890 bl. 55. >Tot den eenigen, schier verloren geachten handschriftenschat”, - - schrijft de heer H. M. Werner aldaar, - van Mr.
Gerard v. Hasselt (-/- 16 Dec. 1825), - *welken een catalogus eerlang nader zal leeren kennen, behoort ook eene uitgebreide verza-
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meling van papiermonsters, aanvang nemend met het jaar 1339 en
tot het laatst der 16de eeuw voortloopend, met groote verscheidenheid van zeldzame watermerken, waarvan de afbeelding en openlgke
uitgaaf, met toevoeging van Pranschen en Engelschen tekst, in 18 11
door v. Hasselt voorbereid, ten gevolge van de ongunst der tijden
geen voortgang heeft kunnen hebben”. Gezegde handschriftenschat
i s t h a n s grootendeels,
- ongeveer een 60-tul deelen, speciaal Geld e r s & , - in ‘t bezit der stadsbibliotheek te Arnhem,
J. A.

Ta bak (XL, 50). De vraag schijnt eenvoudiger te beantwoorden
dan inderdaad het geval is. W a t in Spanje ten opzichte van Colombus la Historia postuma heet, kan eerst tot de zuivere waarheid teruggebracht worden, als men eene critische uitgave der oorspronkelijke bescheiden heeft, waarin de echte reisverhalen en de verslagen
der ontdekkingen voorkomen. Wat later meegedeeld is door tegenstanders of bewonderaars, moet met evenveel omzichtigheid geraadpleegd worden als de voorstelling van het gebeurde door de voorstanders der zaligverklaring van hunnen BInstallador del signo sagrado”. Echter weet men, dat, bij de eerste zending van het bericht
zijner aankomst in de Nieuwe Wereld, Uolombus in November 1492
een aantal ethnographische bijzonderheden voegde. Daaronder was,
wat wg een rooktoestel noemen zouden, gelijk dat op San-Salvador
gebruikt werd, wel te verstaan bij plechtigheden en feesten. Het was
een Y-vormig instrument ; in het onderste buisje waren gedroogde
blaren aan ‘t branden, zoodat de rook daarvan in de bifurcatie opsteeg; de einden van dit twee-armig schoorsteentje werden in de
neusgaten gebracht, en het kostte weinig moeite zich aan dezen
walm te verkwikken. Later vond men dezelfde plant gebruikt door
middel van een anders gevormd toestel, ook als een snuifje of een
pruimp,je, net als in verloop van tijd de beschaafde Europeanen dat
gedaan hebben. Ovieda, een der oudste gezaghebbende schrijvers over
Amerika, meende dat het instrument den naamidroeg van t o b a c c o,
het kruid dien van c o h i b a ; een gelijktijdig auteur, Benzoni, houdt
t a b a c c o voor de plant. Beiden kunnen gelijk hebben, want Dtobacca
(met het een of ander, misschien ook geen voorafgaand lidwoord)
rooken” is dan even verstaanbaar als Been glas drinken” en Beene pip
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rooken”. Reeds op Cuba bleek het algemeene gebruik der tabak over
den Archipel, en ook hier hing het samen met de gewoonten in het
land der Atzecs. In 1498 kwam Columbus op het eiland Tabago
aan; dus zes jaar na de kennismaking met de tabak. Wie het eerst
verteld heeft, dat hi daar tabak vond, is mi geheel onbekend ; als
hij ten trJde der Beeuwsche
kolonisten van Lampsins gekomen was,
toen het eiland Nieuw-Walcheren heette, zou men dit kunnen aannemen. Eerst in 1520 landde Cortez in Mexico, en behaalde eene
overwinning bij Tabasco ; hë gaf aan deze hoofdstad der gelikuatuige
landstreek een Spaanschen naam, doch de oude bleef tot heden in
zwang, misschien om door willekeurige weglating der vijfde letter het
verlangde woord te verkr$gen, naar de wGze van sommige etymologen. D a t op deze kusten tabak groeide, gelijk op de eilanden, is
buiten twgfel ; doch niet meer dan in den omtrek van Vera-Cruz,
waar de vreemdelingen die eerst zagen. Eerst in 1558 kwam de
plant in ons werelddeel, natuurlijk als heilmiddel tegen alle kwalen ;
twee jaar later bracht Nicot, de gezant van Frankrik, ze naar zgn
land mede ; de wetenschap heette ze daarom herba Nicotiana; in
Florida en Brazilië mocht de naam p e t u n lang gevestigd blgven, -met geringe wijziging van spelling en uitspraak is de tab á c o alom
bekend. De benaming is evenwel in haar oorsprong onzeker. In 1595
rookten Engelsche en Fransche studenten te Leiden, tgdgenooten
van Dr. W. v. der Neer, den schrijver der Tabacologia, hun tabak
uit aarden pijpen; in weerwil der bedreiging van de faculteit, dat
hunne hersens daarvan zwart zouden worden. Eene halve eeuw
daarna maakte Lampsins van het meergenoemde Tabaqo een tabaksland; wat een heilmiddel was geweest, moest nu de hartstochten voldoen van den minderen man, die als gewoonlbk allengs nagebootst
werd door de aanzienlikeu, totdat de snuifdoos niet meer uit de
hand was der Belegantiën” van de achttiende eeuw.
-Petrus Hondius - om een ander gedeelte der vraag te beantwoorden - heeft niets anders gezegd, dan dat hg, als een ziner
parochianen met hoofdpgn
bij hem kwam, een paar gedroogde tabaksbladen van den zolder haalde, die stuk sneed, en den lider een
paar pgpjes deed rooken. Hondius overleed in 1621 (T$dschr. voor
Neder]. T a a l - e n LeMerk., L e i d e n 1 8 8 6 , d l . V . , b l 131), en mag
zëne medestudenten gekend hebben met pgpjes in den mond,
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Dat de naamsatleiding niet eerst in dezen tijd der feuilletons in
dien van Tabasco vermoed werd, blijkt uit de Geographie van Hubner door Bachiene, bewerkt door Cramerus, Amst. 1769, dl. V, bl.
625, waar gezegd wordt, dat de Spanjaarden Bin Tabasco de Plant
vonden, die thans in Europa zoo algemeen is, en welke zij naar den
naam des lands Tabak genaamd hebben”.
Het moge ons een weinig duideljjk gewordeu zijn, dat de beantwoording der vraag eerst dau kan geschieden, wanneer de onderzoeker in het bezit is der zuivere teksten van de reisverhalen en
berichten der ontdekkers, van eene nauwkeurige geschiedenis der
cultuurgewassen in die oorden, eu vooral van de kennis der taal
van de Atzecs en die verder deelgenooten waren hunner hooge beschaving.
Alnslea*darn.
J. G. PREDERIKS.

Tabac. Dans son Dictionnaire d’étymologie françuise (3 éd. 1888),
Auguste S c h e l e r d i t t >Tabac, it. tabacco, esp. tabeco, mot n& en
Amérique ; c’était en premier lieu le nom du tube daus lequel les
indigènes fumaient le tabac ; la plante elle-même s’appelait cobiha.
D’autres font dériver le mot de I’île Tubaco, une des petites Antilles,
d’où l’on pense que le premier tabac fut apporté en Espagne. Je ne
sais qui a raison”. L’hésitation du savant philologue belge est peu
compréhensible : il est beaucoup plus naturel d’admettre que le tabaco
ait don& son nom & I’ile où les Espagnols le trouvèrent employ6,
que de supposer que les indigènes sient app& du nom de leur pays
le tube dont ils se servaient pour fumer le cohiba. C’étsit deje l’avis
de Brnzen de la Martinière, dans son Grand dictionnaire géographigue
(v” Tobaco, 2). Ce qui lève tout doute à eet égard, c’est que le tabac
a été découvert en 1492, dans I’île de Buanahani, baptisée du nom
de San-Salvador par Christophe Colomb (v. Revue des Deux-Mondes,
l i e r a o û t 1 8 6 8 , p0 7 0 9 ; art. de Maxime .‘Du Camp), tandis que la
découverte de l’île de Tabaco ne date que de 1498.
DR. YAUL BItXGYANS.
Gandr
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Spanjura -

i s , v o l g . J . V . Wijk Uzn, Aardr. W r d b k , d a t o o k
Spangen (arr. Heerenveen) en Spannum (arr. Leeuwarden) vermeldt, een Friesch dorp, arr. Sneek. Is dit zoo ? Aan verscbrgving voor het
ald. verzwegen Spanga valt niet te denken; want dit laatste ligt in
West-Stellingwerf. Is Spanga niet één met Spangen (vgl. Nom. Geogr.
h’eerl. 1,49) 4 Spangen luidde in 1522 Spangien (v. Hasselt, Geld. Mk 1,
292). Zoo dit Spanjura werklijk bestaat, heeft het denklik met den
landsuaam Spanje uit een historisch oogpunt niets te maken, bgaldien
het zich ontbinden laat in Spanga-ra(de). Men meent, dat Spannum
oorspronklgk zal geluid hebben Aspanmore ; en dit duidt men dan
als espen-moeras (P !). Spannum wordt echter opzichzelf aangemerkt
als een Midden-Latgnsch woord, beteekenend districtum, territorium,
hetwelk als zoodanig veel gepaster is; en inderdaad kan dit door
den beugel, als men met spoel = poel van NUV. XXXVllI, 582;
‘1X, 353 *) rekening houdt; - alzoo spannum = pannum, bannum
(d. i. grondgebied, jurisdictie, Oudemans) 3). Laur. Diefenbach’s Glossarium Latino-Germ. mist dit woord; maar heeft bannus, d. i. hgd.
der ban, banne, paun, pan, esch, marck. En zelfs in het nieuw-bgd.
beduidt mark o. a. grens.
De benaming van Spaansweerd (,landgoed
o. Brummen) wordt
denklik het geschiktst in verband gebracht met den ouden gesl.
Speen ; men vindt Wilhelmus Spaen, ridder, a” 1239, 41, 59, en
Gerhard dictus Spaen 3), ridder, a” 1297 - in M i n de n “) (Geld.
‘) Bu ibid. bl. 352 te voegen Pollenbeering (bij Elst, Geld.) z poelbrink, en
Póll- (= poel) of Posendorff (Lijfland). Ziedaar dus het Posen = mose(n) d. i.
moeras van Nau. XXXV, 494, en vgl. ib. XL, 104, noot.
3 Kan hieruit zijn voortgevloeid rde bank spantzen” = gericht houden, jurisdictie uitoefenen 1 En bestaat er verband tusschen bannum, bange (banke) en
Spannum, Spangen ?
3, Dit udiotus” sluit eenen oud-Uermaansohen persoonsnaam Span, Spaan (NW
XXXIX, 357 ; XL, 107, noot) buiten.
4, In Duitsohe omgeving ontmoet men v66r 1601 eenen gesl. v. Spaenerbook
(iierald. Nibl. 1883, bl. 196), wiens slotsylbe pbeek” beduidt.’
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Volksalm. 1885 bl. 22) ; i n 1314 ontmoet men te Deventer Rolandus,
in 1345, 7 Everardus Spaen (Camer.-reken. T, 131, 7, 84,277, 317);
in 1356 komt Johan Spaen als schepen
te Zutfen, en Wilhelmus
dictus Spaen als kanunnik te Deventer, voor (Geld. Volksalm. 1333
bl. 6). Men ontwaart altoos DSpaen”, zonder voorzetsel
; eerst in den
aanvang of het midden der lïde eeuw luidt de naam (rijksvrijbeer)
van Spaen (zie Geld. Volksalm. 1885 bl. 26, 7). Dit Spaen kan afkomen van gezegd Mid.-Latijns& woord, zoo het bestaat.
In Spana
(in pago Isloi) al’ 1053/71 (Bondam, Chrtbk 127s ; Bn Sleet, Oorkdbk
165), hetwelk als zijnde tout-court eenen persoonsnaam uitsluit, wil
men Spaansweerd (vgl. Bondam bl. 2Oa ; Ba Sloet 1155s) zien. Doch
eerst in het midden der 14de eeuw ontmoet men leden van het gesl.
(v.) Spaen in deze buurt. Daarom in bedenking gegeven,
of de reeds
in 1179 vermelde curtis in Spankeren (Bn v. Spaen, Inleid. 11 Cod.
Dipl. p. 58 ; Bn Sloet 348) 1) niet eerder achter dat Spana a* 1033/71
schuilen zal. De aanwijzing ain pago Isloi”, d. i. in de Uselgouw,
aan den Geldersehen IJsel, - en niet Bin Veluws”, - is geen beletsel ; zie Bn SIoet’s (naar gewoonte)
korte en bondige aanteekening
over verandering van rivierloop, of verplaatsing van rivieroevers, inzonderheid door bedijking, a. w. bl. 35. Ook de etymologie verhindert
niet, dat het Spana van a0 1053/71 in 1179 Spankeren geworden z;j ;
want als men spannen
= vastbinden (Oudemans, Mid. Nederl.
Wrdbk) met spange = spansel
(ibid.) in zijne gedachte samenkoppelt, kan men in Spana een staketsel, of misschien juister, eene door
st#aketsels als anderszins afgezette, o m s p a n n e n plaats bespeuren ;
1) Al werd ook 1 Sept. 1535 door hertog Karel van Gelre de herbouwing ge.
last van den )itoirn te Spanokeren”
(Nijhoff, Oork. VI, 3 bl, 10%X), destijds bekend
als den »Rooden Toren” (Geld. Volksalm. 1882 bl. lG5 en 43, 4); die toren of
dat huis bestond toch nog niet lang, en mag niet vereenzelvigd worden met den
hof te Spankeren a0 1179. Terecht waarschuwt onze medewerker H. M. Werner
hiertegen in Geld. Volksalrn. 1882 bl. 192. Jhe toren toch verrees veel later, en
wel op eene waard tegenover Spankeren, aan deu IJsel. En teekent Mr. 1. A. Nghoff
bCj het charter i. d. 25 Mei 1448, kraohtens hetwelk hertog Arnold bekende schuldig
te zijn 280 Rijnscbe gl. aan zijnen deurwaarder Gisbert v. Mekeren,
waarvoor hg
hem die waard verschreef, mitsdien aan: rGp deze waard werd later het gebouw
gesticht, dat aan Karel, bastaard van Karel van Gelre, door dezen z@’ vader als
huwhjksgoed
werd geschonken, en vandaar sedert onder den naam van Gelderstoren bekend is”.
l
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waarbij in 1179 dan eene woning (dus, spanger-heem) gebouwd zal
zijn. Vgl. (mooglëk naast qaniern” en het werkw. sspanjieren” van
Nuu. XXXVIII, 531, 2) erve en goed ter Spannet (0. Olst en Wahe),
Spanhet a0 1457 (Over. Arch. IV, 24, 5), au 1497 ter Spanket (ibid.
V 2 7 ) ; v g l . o o k S p a n h e i m a0 1334 Spagnheëm (ibid. Asnh. 7),
naast Spanberg of Spanngberg (J. v. WGk Rzn, Wrdbk, Suppl.),
mitsgaders Spanden (Pruissen) naast Spanga (Zweden). Spanje (O.Vlaand.) kan derhalve etymologisch-identisch wezen met Spang 1)
(Texel), Spanga, Spangen [Friesl., gesl. : v. Spaeneien, op eene grafzerk in de kerk te Franeker ao 1605, zie SFriesche Adelaar” 1889
n0 6, bl, 46a], Spengen (0. Kokkengen, Utr.), en, tenzij de O.-Vlaams
schc gehuchtsnaem Spaensveer (te Wynkel) er zich tegenkante, geheel
buiten historisch verband met den landsnaam Spanje (Hispania) z$jn
ontstaan.
Dit laatste is het eerst bekend geworden door de P h e n i c i ë r s,
die het land zullen hebben genoemd S p a n ij a, waaruit de Romeinen
Hispania vormden 2). Spaans& España, Fransch Espagne, Ital. Spagna,
De Semitische wortel sapcrn, tsapaa beduidt in eerste beteekenis bedekken, vandaar uit balken samenvoegen (contignare, contabulare) ;
ook secondere, asservare, cohibere. Heerscht hier volapük 2 Zoodat
men ook in dit Span$a met een, aafgesloten, omsloten, omspannen
oord” te doen heeft? Latere varianten zin : a” 1495 Hysspangien,
S p a n g i e n (Nihoff, Oork. VI, 1 bl. 99, 100), a” 1506, 7, 10
S p a i g n e, Espaigne (ibid. 349, 86 ; VI, 2 bl. 537), ao 1516 Hyspanien
(ib. VI, 2 bl, 512), a” 1517, 9 Hispanyen, Span ye n (ib. bl. 545,
631), a3 1513, 22, 5 Spaegnen, S p a e n g n e n (ib. bl. 725, 847 3).
En hieronder zijn er, die overeenkomen met bovenstaande Germaansche
‘) Deze !:laatsnaam verdient hier vooral de aandaoht, omdat spang = beugel,
dus in geheel gelijksoortigen zin, als appellativum bestaat, Bn in ‘t Nederduitsoh
on in ‘t Engelsah. - Maar staat het Engelsche spaniel (patrjshond) met den landsnaam Spanje in verband?
%) Met de oude benamingen Iberië, Hesperië hebben wu hier eigenlijk geene
rekening te houden. Ze spreken eohter duidlbk genoeg : Iberië (niet te verwarrerï
met het bew,esten
den CaucaBus gelegen Iberië) heette het land naar den stroom.
Ibcrus (de Ebro); en Hesperië is z. v a. Abendland (&zoQ~).
3, Volksnaam : die Spaengaerden, -guaerden ao 1579 (v. Hasselt, Stukken Vader].
Hiat. lV, 59), Spaniarden a0 1679 (ib. 174), Spanjarden ao ?581 (ib. 308), Spaniers
a0 1582 (ib. 410).
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plaatsnamen, al sproten deze uit een gansch anderen taalstam voort.
In historisch verband tot Spuuje (Hispaaia) staat natuurlijk menige
naam in de Nieuwe-Wereld ; zie de Woordenboeken op Spaansch(e),
Spanish, Spanjaarda. Ook ten onzent treft men, bijv. bij Deventer
de Spanjaardswijk, te Diepenveen het Span~jaardszand
aan ; den Haarlemmerhout is vermaard door zine Spanjaardslaan, het landgoed Klarenbeek (bij A r n h e m ) d o o r z i j n e Spanjaarclst,afel. Voeg er bij den
gesl. Spanjersberg te Botterdam. Hetzelfde geldt vermoedlijk van
Spaansehuishen (gehucht o. Echt, Limburg) ; is er iets van de naamsreden bekend ? Alsmede omtrent Spaanskwartier, gehuchtsnaam te
de Clinge (O.-Vlaand.) ? Want, tenzij de Historie hier beslisse, kan
deze laatste naam zijn geboren uit misvatting van (het insgelgks
O.-Vlaamsche) Spanje (gehucht te Warbeke), hetwelk, tenzij andermaal de Historie spreke, onafhanklijk, gelijk wij straks zagen, van
den landsnaam (Spanje, Hispania) kan ontstaan zin. Dit 0.” Vlaamsche
Spanje kan de geboorte gegeven hebben aan den Nederl. familienaam
v. Spanje, naar welken een weiland te Lienden (Neder-Betuwe) De
Spanjeswaarden heet, - Heriunert De Spaansche Kap (z v. a. kamp ?
vak in de bosschen van Hoog-Soeren) wellicht aan voormalig verblijf
der Spanjaarden op de Veluwe ; zulks of iets dergelijks behoeft geenszins het geval te wezen met De (Eerste en Tweede) Spaansche Haan
of Haas (weiland te Buurmalsen), De Spaansche Kamp (bouwland te
Dreumel), Spaansch Kampje (te Leur, in Maas, Waal), welke vernoemd
kunnen zin naar of door leden van het bovenvermelde geslacht (v.)
Spaen, dat weleer in Gelderland wijd en zijd zgue vertakkingen had,
en waaraan ook de Spaenrese kamp ao 1457, 84, Spaenreese kamp
ao 1486, 95 (Over@. Arch. IV, 44, 414, 58, 628) in Overijse1 (te
Hellendoorn P Raalte 2) kan doen denken. - Te Castricum en Wadeno-jen bestaat een niet-adellijke gesl. Spaan. En ontmoet men te
Tilburg den gewis zeldzamen gesl. Verspaendonk : over Gerard v.
Spaendonck, den te dezer plaatse in 1746 geboren bloemschilder (-l1823 b e v a t h e t BJaar- en zakboekje der kunst- en wetenschap
bevorderende Më, onder de zinspreuk: V. W. Gedrukt bij M. Westerman (Amst.)“, jaarg. 1822-23 een opstel (20 blz.) met portret.
Is v. Spaendonek later, en tegenwoordig, Ver- (d. i. v. der) spaendank geworden ?
J. A.
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A e r d e e II d e S t o ff. Als eigenaardige familienaam diene Gerrit
Harmanszn V . Aerde ende Stoff JIV metselaer oock steencoper te
Leiden. Hij teekende eveneens. (Prot. Not. Willem v. Leeuwen, 11
J a n u a r i 1646).
A. J. SERVAAS V. ROOIJEN.
Den IIaag.
J 0 1 e , J o 1 i n g (XL, 44). Jole, als mansdoopnaam, is geen verkorting van Julius, maar een oorspronkelike, op zich zelven staande
oudgermaansche naam, die, blykens de nog levende patronymika, by
Friesen en Sassen het langste in gebruik gebleven is. Ik beschou den
naam Jole als een byform van Jolle, nog heden in Friesland in
gebruik, vooral in den Zuidwesthoek. In samenhang met het byzondere taaleigen dier streek, komt Jolle overeen met den naam Jelle l>,
die elders in Friesland als mansnaam (ook in verkleinform als Jelke,
en in vroueliken form als Jeltje) nog zeer gebruikelik is. Even als
de patronymika Joles, Joling en Jolink, is ook de oudfriesche, uitgestorvene geslachtsnaam Jolama een patronymikon van Jole. Het
gesl. Jolama had zyne bezittingen ter plaatse waar thans de Lauersee
vloeit. - Men vergelijke verder de patronymikale geslachtsnamen
Jollema, Jolles, Jellema, Jelles, Jellinga, Jellen s), Jellens, Jelsma,
Jelkame, Jeltsema, de patronymikale plaatsnamen Jellum en Jelsum,
twee dorpen in Friesland, Jellinga of Jelgen, eene sate by den dorpe
Stollham in Butjadingerland ( Weser-Friesland), enz.
JOHAN WINBLEB.

Honsterverbond. A l k a n i k mlJ m e t d e n i n h o u d d e r z i n s n e d e w a a r i n d i t w o o r d Nav. XXXIX, 425 voorkomt, geenszins
vereenigen 3), zoo neem ik er toch aanleiding uit tot het doen der
vraag: Wanneer en door wien is dit woord in deze beteekenis het
eerst .gebruikt, en welke zin was er oorspronkelDk aan gehecht?
Samenstellingen met 2monster” vindt men in monsterconcert, -optocht,
-petitie, enz., in welke het de beteekenis heeft hop groote schaal”.
Hoewel het woord monsterverbond taalkundig zeer wel eene dergelgke
samenstelling kon zin, heeft het echter niet eene beteekenis, die zich
*) Zie Joh. W., Neder]. Geel. 119. REU .
%) Ibid. bl. 519. RED.
8) Die zinsnede vervalle, als onbestaanbaar
met het karakter van den Navorwher, welk maandwerk altoos buiten den part&strUd stond.
R E D.
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aldus laat verklaren. Eene andere samenstelling met Bmonster” is
monsterzending, monsterwaren, d. i. een zending of waren, die tot
voorbeeld strekken. Monsterverbond zou dus kunnen beteekenen voorbeeldig verbond, indiervoege dat de liberalen, die zich in theorie altijd
voorstanders hadden betoond van de leer dat men in staatkundige
zaken geen verschil van geloof mocht maken, zich hen tot voorbeeld
stelden, bjj wie zij dit beginsel op eclatante wijze zagen toegepast,
e n d i e zij j u i s t altëd a l s d e grootste tegenstanders dier leer en de
onverdraagzaamsten hadden afgeschilderd. Doch is dit de oorsprong
van het woord, hoe komt het dan aan de ongunstige beteekenis
waarin het thans gebruikt wordt ? Andere samenstellingen, in welke
>monster” eene ongunstige beteekenis aangeeft, zijn mij onbekend.
Den Haag.

M R . P . V A N MEUBS.

[Monster = gedrocht; monsterverbond = gedrochtelijk verbond.]

0 pp e r e u (XXXIX, 492). Het eerste Dopperen”
komt van hopperman”, dat niets te maken heeft met het woord oopper” in opperhoofd, enz., maar vervormd is uit aoperman”. Deze vorm komt
voor in het mnl., en ook nog bij Huygens. Dit operman is een
hybridisch woord, en is gevormd uit het lat. opera, waarvan ook
operarius (fra. ouvrier) is gekomen. Opperman beteekent dus: handlanger, werkman. - Bij Hooft vinden wij opperen in de beteekenis
~medebelpen”, b. v. Brieven 2, 326 : >Die aen het voltooyen der
vryheit geoppert, ende nae ‘t vesten der zelve, hunne pooze in ‘t
bestier der gemeene zaeke te roer gestaen hebben” ; en aanopperen =
aandragen, Ned. Hist. 372 : »De Roomsgezinden, zelfs vrouwen, daar
gebleeven, opperden den Spaqjaarden lyftoght, kruidt, loot, lonten
aau”. Deze woorden zijn stellig één met het opperen van den opperman. Beide plaatsen worden aangehaald door Oudemans ; die van
Baanopperen” ook in het Ned. Wrdbk.
De beide andere werkwoorden mopperen”
zijn etymologisch gelik,
en komen van Bopper” (vgl. opperbest en den superl. opperste). Ze
zin gevormd op dezelfde wijze als naderen, (veqoveren, uiteren, (her)inneren, enz. De oorspr. beteekenis is : in de hoogte brengen ; en
hieruit laten zich de overige beteekenissen gemakkelëk afleiden.
BOpperen”, t e b e r d e b r e n g e n , vergelike men met het zinverwante
sopwerpen”, bv. in seen voorstel opwerpen”, synoniemen, die elkaar
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wederkserig verklaren. In andere toepassing wordt nopperen” = in
de hoogte brengen, ubebruikt in West-Vlaanderen. Te Blankenberge
verstaat men er onder : de visschersschuiten naar het strand ophalen,
naarmate de vloed rjjst (de Bo, 795 b). Eindelijk heeft sopperen”
nog de beteekenis ;~op hoopen zetten”, die ook gereedelgk volgt uit
*in de hoogte brengen, oprichten”. Uit dit opperen, hooi op stapels
zetten, ontstond een nieuw znw. Bopper”, hooiopper, mestopper.
Het straks uit Hooft aangehaalde ww. nopperen” = medehelpen,
zou men desnoods ook uit Bin de hoogte brengen” kunnen verklaren
met dezen overgang van beteekenis : omhoog brengen, vooruit helpen
medehelpen. Maar dit ia overbodig ; want de verklaring uit Dopperen,
doen als een opperman”, ligt veel meer voor de hand, en is ongetw$eld de ware.
In den zin van in de hoogte komen, er bovenop komen, vooruitgaan, vindt men opperen. in sommigen gouwspraken. Zoo gebruikt
men in Zuid-Beveland en Zeeuwsch-Vlaanderen (Axel) Bopperen”
en
Bveropperen”
voor : er financieel bovenop komen (Nav. X 379,80 en
Do Jager’s Archief 11 194 ; aangehaald in De J’s Frequentatieven 11
414 vgg.). En in Noord-Holland bezigt men opperen voor : beteren,
winnen, vorderen. Of hierbg ook behoort Deen oppertje hebben”, dat
men aan de Zaan zegt, als men bjj het zeilen eene gunstige windvlaag krijgt; weet ik niet. Behoort het soms bij opper, opperd, dat
v. Dale opgeeft als »schuilplaats, luwte tegen den wind”?? Overdrachtel$ gebruikt men Been oppertje hebben” ook van een onverwacht voordeeltje ; of is dit de oorspronkelgke beteekenis?
Nadat ik deze aanteekeningen had neergeschreven, verscheen de
6de aflevering van Pranck’s Etym. Wdbk. Hierin wordt ook over
g e h a n d e l d . In h o o f d z a a k k o m e n zjjne b e ,opper” e n Bopperen”
schouwingen met de hierboven gegevene overeen, zoodat ik volstaan
kan met belangstellenden naar hem te verwijzen. Alleen bleek mij,
dat Franck Bopperman” voor een nieuw-nederlandsch woord houdt.
Het komt echter reeds in het middelnederlandsch voor, geljjk ik
hierboven schreef. Ik vond het b. v. in de BRekerringen der Grafelgkheid van Holland” (14de eeuw), uitgeg. door Hamaker, 1, 424,38,
41 ; 11 56 e. e. De vorm oper-, opperknecht, dien Franck wel vermeldt, is veel gewoner.
BOXKENOOOEN.
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Opperen. Reeds waren mijne opmerkingen over dit woord in
%v. XL, 113 afgedrukt, toen van het Etymologisch Woordenboek
der Nederlandsche Taal door Dr. Johannes Fwnck, welks vijfde allevering meer dan twee jaren geleden het licht zag, de zesde, van
.Modde tot Raket” verscheen. Ter aanvulling en gedeeltelgk ter rectificatie van hetgeen ik zeide, laat ik hier volgen, wat de geleerde
Duitseher schrift, t. a. pl. kol. 705. Bopper (hooistappel) m. Eerst in
het Nnl., uit het eveneens eerst in het Nnl. voorkomende WW. OPperen, oostfr. opperen, eene a f l e i d i n g v a n u p , upper, e i g . » i n d e
hoogte, aan de oppervlakte brengen” ; vgl. ohd. ûffen en ûffon, mhd.
uffen Bte voorschijn, in de hoogte brengen”, mnd. uppen Bte berde
brengen” ags. uppian en met soortgebjke bet. ohd. ûffinôn zwits.
iìfnen. - Behoort bij dit opperen in de bet. Dhet materiaal aanbrengen” ook mnl, operknecht nnl. opperman, mnl. nnl. opperen
(ww.) ? De gedachte aan Lat. operarius *arbeider, handlanger” ligt
voor de hand ; te meer daar vele kunsttermen van het bouwvak aan
h e t L a t . o n t l e e n d ejjn ; evenwel is een in ouden tjjd overgenomen
ww. *oper& Dhandlangersdiensten doen” uit Lat. operâri, van elders
niet bewezen”. - Zooals uit het aangehaalde blijkt, acht Dr. Franck
h e t znw. >opper” geboren uit het ww. Dopperen”,
en niet omgekeerd. Toen ik A’uv. t. a. pl. schreef: Nu acht ik het zeer wel mogelik, ja zelfs waarschënlëk, dat Bopper” opgestapelde massa, eene
afleiding zij van hop” ; bedacht ik niet, dat het achtervoegsel er hier
onmogelgk op zijne plaats kan zin. Daarentegen voldoet Dr. Franck’s
afleiding in allen deele. De beide werkwoorden opperen Bhet hooi op
hoopen zetten” en Bte berde brengen” moeten dus als hetzelfde woord
beschouwd worden ; de grondbeteekenis is sin de hoogte brengen”,
en heeft zich in de uitdr. Been denkbeeld opperen” tot eene figuurlgke o n t w i k k e l d . - Doch o p p e r e n in den zin van Bkalk en steen
aanbrengen, ten dienste
van den metselaar” moet hiervan streng
worden
afgescheiden, Al is, zooals Dr. Franck zegt, “operôn uit Lat.
operari van elders niet bewezen, het blift mogelijk, dat ons aopperen” is afgeleid van Dopperman”, zooals ik door analoge voorbeelden
voldoende heb opgehelderd.
Y.
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Oudemans’ Bijdrage.
NaecteGjck.

Nalezing. Vervolg van Nav. XL, 109-12.
Enkel, alleen. - Antw. Spelen van Sinne, i 1 5 :

Die sy haest groot maeckt, dickwils weer saen veraleent
En ghenen rijokdom eu gheeft, maer naecleZ&k leent.

Naelden.

Naaien, borduren. - A. Rodenburgh, Trouwen Batavier, 14 :
Ghy maeohdekens, iok bid, gund my g’laurierde faem,
Met goud en zilver drsed wilt die op ‘t kunstichtst naelden:
Op bed gordijnen meest, -

Naam (De) hier, ds naam daur.

Wat geef ik om den naam. -

Vlaerd. Redenr. bergh, 15:
De naanh laier, de nac~b dna~, iok prijs den naam te draghen
Daer de sohoorsteen van roookt, en die ‘t profijt doet jaghen
In de keucken, ‘t sy dan met eere of oneer.
Naamstremig. Het wapen doorstrepend (als een teeken van bastaardij),

den naam onteerend. - Cudaan, Agrippa, 362 : Of eenig dezer
dieren , . . in de wapenen te voeren een schandaardg en naamstremig is.
Naerganck (Te) comen. Naderbij komen. - Porphyre en Cyprine, XXI :
Cyprine baer schaepen
soeckende, wert van eenen Beer veruolgt:
Porphyre te naerganck tomende, verslaet den Beer, ende verlost
s&i vrindinne van der doot.
Naderheydt. Verwantschap.
- Van Beverwijck, S c h a t d e r Gesontheydt, 129 : CJgt d o nadarheydt
van dese materie kan mede de
gel$ckbeyt van de ghematigheyt besloten werden.
Naderschap bieden. Navolgen, toenaderen. - Houwaert, Pegas.
Pleyn, 1, 182:
Sy toonde hem een wesen los van ghetreure,
Als hy dat aensach heeft hy op ‘t speure
(Als den Braak naer ‘t Ree doet) naderschap

gheboden.

In de Bijdrage staat het woord in drieërlei beteekenis vermeld,
doch zonder plaatsen.
1Vadoght. Achterdocht. - Rodenburgh, Otto 111 en Guldrade, 1, 10:
De volcken zen vol trots, dees vry-Toskaensohe lieden
Niet lyden kunnen dat een vreemdt Ileor zoud’ ghebieden,
En d’ ingbeboren heoft veel nadoght.
Nachtscharnel,

het vangen, souten
1890.

?- Placcaat ende

Ordonnantie, beroerende
enz. van den Haring, van 1656 (Delft, l715),
12
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Artikel 14 : Den Haring wel t,e doen sonderen, den vollen uyt
d e n ydelen, den nachtschamel, kuytsieck, melksieck, stank ofte
wanharing. - Bëvoegsels op Wagenaar, XVII, 91: Dat de Schotsche (haring) . . . eerst aan Land gevoerd en daar in tonnen gelegd
wierdt, waar door dezelve nagtschamel of wrak was, bevorens zy
onder ‘t zout kon worden gebragt’.
Najachten. IJverig najagen. - Vlaerd. Redenr. bergh, 487 :
U’ander

werdt

stcets gesocht by die d’onvree najacht,
leert, als men daer wel op acht.

So d’ ervarentheyd
Naquicken.

2 - Antw. S p e l e n v a n Siune, 166:
By den rebben daer moest
Mijn Busse naquicken die

ick wel scherp op
wel vol en soet is.

micken

Napelen. Met valsche st’eenen

dobbelen. - Nijhoff, Bidragen, Nieuwe
Reeks, 11, 225 : Boeverien, die sie mit malcauderen, soe siet eens
weren, onder den coepman bedreven hadden ruit quaden terlingen,
mit negensticken, mit quaerten, mit riemsteken en ander boeverien, m i t napelen.
Napen. Door goochelarg bedriegen. - Oudaan, Agrippa, 4 14 : Menschen . , . welken zy (de alchimisten) nu drie viermaal genaapt,
altijd op nieuwe goochelarijen onvoordacht, we’erom bedriegen.
Naslm uen. Naslepen. - Leven van Marcus Aurelius, IS : Ten is
gheen wonder dat een mensche volcht eenen anderen . . . i&Iaer het
is noch veel grooter schandalizatie, dat zy hem allen in als naslurven.

ATatuerEicke. Natuurkenner, kenner der natuurlijke historie. De Caeteleyn, Konst van Rethorycke, 72 :
Ibis den voghele, te vol van drecke
(Zoo

dat de nutuerlicke

klaer betoghen)

Purgiert hem van aohtere met synen becke,
Waer wy de clysterien wt nemen moghen.
L)e &jdrage heeft natuudijk in andere beteekenissen.
Xauluysterich.

Nauwluisterend, nauwkeurigheid-vorderend. - Vlaerd.
Redenr. bergh, 96 :
Hout het sohip uyt de ly,
Wiens nau l,uyslerich roer u handen wort bevolen.

Na~~olgigk.

In navolging, als navolgers. - Const.Riick Beroep, 65 :

t79
Ons eerste ouders laas, wy meest nauolgigh slachten
Mistrouwen de waerheyt, betrouwen logben snoot.
Neb, Bek. - Klinkdicht, gepl, vóór ‘t Leydsch-Vlaemsch Orang.. .

Lely- hof :
Wat K$mer door de Neb, sijnu Pen sohreef in ‘t Latfln
LJyt hoogh begaeft verstandt, om weert gekroont te zgn
Sulax ia in suyver duyts in desen Hof te vinden.

De BEjdraye

heeft het woord in den zin van snebbe.

Nebbelink. Aal, spits van bek. - Wagenaar, Beschr. van
1, fol. 256 : Het vangen v a n Aal, h’ebbelink genaamd.

Amsterdam,

In de B$Yrage uit Kiliaan vermeld.
Llebbel-nebben.
Trekkebekken. - Klioos Kraam, 346 :
Daer ‘t Duyfje en Doffer nebbel-nebt.
Nederscrinkelen. Doen struikelen, onder den voet brengen, - Delfsche Bijbel van 1477, Jesaja 29 vs. 21 : Si scrinckelden daer neder

den ghenen die berispte in die poorte.
Nederslechten. Vellen, ten onder brengen. - Sluiter, Gesangen, 174 :
‘t Goed gewiss’ kan nedersleohten
Wat sioh tegen haer stelt op.
Nederslibberen. Naar beneden glgden. - De Meier, De Gramscbzìp

(uitg. van Schrant), 131 :
Dan laet hy sioh van hoog langs dunne touwkens sinken,
En sli.bbert soo gauw neêr dat 8gne handen blinken.
hleder-swabbelen.

Nederdalen. - Van de Venne, W@mal, Voorrede :
Soo moet men dan gelooven datter uyt de Wester-kusten menigte
(van rook) komt neder-swabbelen.
Nedertlrinen. Nedertuimelen. - Blommaert, Oudvl. Gedichten, 11, 96 :
Pirrus dede hem ‘t gereide rumen
Ende ter erde nederturnen.
Neerdadich.

Naar beneden gaande, afdalend. - Vlaerd. Redenr.

bergh, 100 :
Want in verzekerheyt God is om geen eeuw salioh,
Maer om de heerlgokheyt der denchden die neerdadich.,
Van dees’ Fonteyn, den mensoh heel sohoon, half Godtlijck maken.
Neêrlnatzen. Nederhouwen. - Pocquenbroch, Werken, 1, 165 :

TAALKUNDE.

180

Om Priaams braaf geslacht te dooden
En neer te matzen groot en klein.

Doen verminderen. - Vlaerd. Redenr. bergh, 139 :

Neer-rysen.

Ach PrincelUcke Godt, kon dit ons Boomkens reet
eens heylen Hollants quael door ‘t geestllj’ck onderwysen,
(i’lijck Amos Zoon vermocht. oft met d’ klomp Vygen gaet
Heskiaes doot gezwel versachten of neet* rvsen.
De Bijdrage heeft nederrijsen uit Kiliaan in den zin van nedervallen.
Neerslechten.

Slecht,en. - Vlaerd. Redenr. bergh, 345 :
- den Duyvel heeft arglistigh sioh bereyt

om niet den grondslagh, maer ‘t Gebou plat neer te slcchfen.
Neemtacht.

Naarstig. - Maerlant, Spiegel Historinel,

1, 270 :

Die wijs waren ende g?eegatachte
Om datmen die sterro wachte.
Neppw. Drinken. - Jonet@, Tooneel der Jalousien,
U wëf, wanneerje lang uitblijft,
Waant datj’ eens anders min gerijft;
Of dat gy in de herberg nept.

1, 358 :

Nergherincks. Nergens. -- Antw. Spelen van Sinne, 5 15 :
Alleen tuwer Scholen en rtergherincks el
Dat mijn Sone ware dat wildick wel.

fles. Moerasland. -- Oudaan,

Agrippa, 302:

Zoo queekt den Ojevaar zijn kiekens met eeohdissen
En kikkers, welk hij uit het broekland weet te vissen;
‘rot dat den jongen toom het vliegen machtig es,
Die stikkelt insgelijx die diertjes uit de nes.

De B$ruge heeft het woord uit ,Xeyer opgeteekend in den zin
van wat,erleegte, zijp 1).
Neschachtig,
N a t , v o c h t i g . - Oudaan, R o o m s c h e ZIogentheit, 2 5 :
De lager landen, door ‘t overvloeyen der stroomen, somtads drasch,
en neschachtig.
Nescaert. D w a a s , zot. - Leven van Marcus Aurelius, 64: Onse
v o o r v a d e r s hebbent vercregen a l s wijse m a n n e n , ende wy haer
kinderen verliesent weder als slechte nescaerts.
( Wordt vervolgd.)
‘) Zie over nes Nav. XXVIII,

525, 601, 2, 15-7; ‘1X, 259.
--~-
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VRAGEN.
Ta y s G h e r y e (XL, 49). Moet dit niet zin tuyscherye ? Er wordt
t o c h ,dobbelspel” bedoeld, en tuischen beduidt spelen, dobbelen ;
zie Oudemans, lMid.-Nederl. Wrdbk o. h. w.
J. A .

GESLACHT- EN WAPENKUNDE.

v. Doornick. De gissing van Naw. XXXIX, 305, dat Alida v. Doerninck geh. met Jan Sluisken te Arnhem woonde, is juist. Zie hunne
grafzerk in Nau. XL, 130. Maar onjuist is, dat zLJ dochter zou
zinrgeweest van den Tielschen Hendrik en Hillegonda v. den l3erch ;
z$ was van den Arnhemschen tak, naar welken eene steeg genoemd
is de Doirnickx-steeg (ï%u. XXXIV, 529). Vermoedlbk was zfi nicht,
omdat er bg den Tielschen tak ook eene Al$ was, gehuwd met
Reinier v. de Zande (Nau. t. eerstageh. pl.).
Hodenpijl

(YXXIX, 603). In de PVersameling van alle de w.apens
enz. enz. zoo in de Oude- en Nieuwe-kerk te Delft, door Mr. Willem
v. der Lely, vindt men, als op het choor van de Oude-kerk begraven,
vermeld BEwout Jacobz Brand, sterf den 10n December 1591 en
Aeltje Cornelisdr Hodenpijl zijne huisvrouw sterf 16 Juli $623”.
Zeist.

PAUW V. WIELDRECHT.

V. Hodenpijl (XXXIX, G47 noot 8). Pietertje Cornelisdr v. H. was
eene kleindochter van Adriaan, evenals haar neef Aldert, van wien
in rechte lën afstamde Hester v. EI. gehuwd met Paulus Gesberti.
Deze Aldert, oud-overgrootvader van Hester, was 23 Nov. 1611 te
Schiedam gehuwd met Neeltje Jacobsdr v. Overschie, j. dr van Delft.
J. C. QIJSBERTI

RODENPIJL.

de Kater (XXXIV, 536). Behalve enkele losse gegevens, zU hier
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iets medegedeeld over de Kralingsche familie de K. ; moge daardoor
de in Zierikzee en omstreeen ander opgewekt worden, bet#reffende
ken nog voortlevende leden, mededeelingen te doen.
Pieter de Kater, boekdrukker 1607, 8 te Amsterdam. Johannes
d. K. pastoor te Alkmaar 17de eeuw, Ambrosius d. K. predikheer,
pastoor te Mi11 1670. Jacobus d. K. zoon van. . .? geb. (Mrt 9) 1720,
-f te Hillegersberg 27 kug. 1798; tr. lo . . . 9 bij wie Matthijs d. K.
geb. 1743 (volgt), tr. 2” Wilhelmina Hooggeboren dr v . , .? + t e
Rotterdam 26 Mrt 18 13 l~$ wie (allen geb. te Kralingen) : 1. Anna
d. K. geb. 23 Febr. 1753 + te R. 3 Nov. 1832 tr. te , . . ? 26 Febr.
1777 Jacob Dijxman wedr v. Maria v. Heel Leendertszn bg Anna
v. Amerongen, geb. te 8. 11 Nov. 1735 veenmsn, + te R. 11 Aug.
1816. 2. Dirk d. K. geb. Aug. 1760 T ongeh. te H. 10 Juni 1782.
3. Aagje d. K. geb. Jan. 1764 + te Pijnakker 14 Mei 1804 tr. Hugo
v. Buijsen, veenman, t te P. 27 Febr. 1815, 54 jr. 4. Jan d. K. geb.
21 Juli 1771 t Gouda 1824 tr. 3 Mrt 4 793 Cornelia Blom bg wie :
a. Willemina b. Jacobus c. Eliss Jacobus en d. Alida d. K. - Matthijs d. K. voornoemd geb. 1743 t 11 Vet. 179% tr. Alida Bonke *)
v. Overmere geb. t’e . . . ? 1741 t 20 Sept. 1807.
En wat betreft de Zierikzeesche leden : . . . de K. tr. N. N. ? bi
wie : 1. Nicolaas d. K. geb. te Zierikzee 1770/1 stud. te Leiden en
wint Joost d. K. 18 Aug. 1887 notaris te Haamstede. 2. Joost d. K.
geb. te Z. 1772/3 plaatsverv. kantonrechter te Brouwershaven 1815.
Judith d. K. tr. Boudewijn Boom notaris te Z. 1795.
v. 0.
[Past hier ook Kater? Stephanus Kater, in 1219 getuige bij de verpachting van
den tol te Smithuizen enz. aan Mechteld, de vrouw van Hendrik v. Smithuizen
en hare dr Olelda, de gade van Folpert v. der Lecke (Bondam, Chartbk 317b;
Baron Sleet, Oorkdbk Y. G . e n Z . 4 5 9 ) . I n 1 3 8 1 (16 Maart) nam Herman d i e
Kater zijn ie wasteeken
tegen Johan v. der Eze voor 200 oude schilden, en stelde
daags daarna Robert v. Ittersum tot zgnen proourator (Overijs. Aroh., Aanb. 19).
Beleend Klaas Kater, na doode van Johan Hoernoken (te Groningen), die zgne
moei tot echtgenoote
had en namens haar beleend zou zin geweest, met Nijdingegoed of Heinrick-Bverts-goed
binnen Groningen op Folkerdingestrate, en met nog
eenige perceelen buiten die stad (ib. IV 319, 20), in welk bezit na zijn dood, 8
Juli 1497 zbn zoon Luert K. trad (ib. V 41), en daarin 17 Apr. 1520 bevestigd
‘f Deze familienaam bestond omstr. 1845 nog te Deventer.
vindt men de soheepsreeders firma Bonke en Vieser.
REn.

Eu te Rotterdam
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werd (ib. 463). Zie den geel. Kater, de Kater als okeuter, koter” o. i. juist verklaard door Johan Winkler, Nederl. Geslaohtsnamen
1885 bl. 390.1

v. Renesse (XXXVI, 616; ‘VII, 39 noot). Dat ,Mr. Pieter v.
Beoesten-Zweeu vä Renisse, doctoir in de geestcliken rechte”, tot het
geslacht v. Renesoe behoorde, blikt o. a. uit zijn wapen op de plaat
i n d e Bgv. e n aanm. o p W a g e n a a r ’ s 111. d l . , Bylaage. - I n e e n e
oorkonde van 15 April 1437 (bij NUho& Gedenkw., IV, n” 165)
komt hij ook voor als Bmeister Peter van Reness doctoir ind raet
des hertzougen van Burgundien”.
MO.
Sleet (XXXIX, 627, 10 Juni). Willem Slooth, geb. 4 Maart 1561,
t 1630, zoon van Barthold bij Armgard v. Doetinchem, commandeur
van het Duitsche huis te Tiel (J. v. Doorninck, Gesl. Aant., bl. 12).
W.

Versfelt (XXXIX, 253). Dat, deze familie haren naam ontleent aan het
Graafschapsche Varseveld (0. Wisoh), en zich van daar naar Doetinchem verplaatste, van waar ze naar Hasselt en van daar weder in
het laatst der 17de eeuw naar ‘s Hertogenbosch vertrok ; en dat hare
geregelde genealogie omstr. 1666 aanvangt, nemen wij gaarne aan.
Dat ze echter tot BTheodericus
miles!’ (deze wordt in eene aangehaalde oorkonde van 12G0 niet nader aangeduid) of DTheodericus
miles (burggraaf de Versevelde)” in betrekking stond, betwijfelen
wg 1). l” Blijkt uit het bijgebrachte niets van een burggraafschap
Versevelde, noch van een slot, met slotvoogd, van dien naam, 20 Kan
die >Theodericus miles”, gesteld dat er een burggraafschap V. heeft
bestaan, wel een anderen geslachtsnaam gehad hebben. In verschillende charters komen onder de getuigen meermalen de burggraaf
(Castelianus of slotbewaarder) van Montfoort (de Rode, de Roover)
en van Leiden (v. Cuyck, v. Wassenaer) voor. Ook was het kasteleinschap niet altid erfelëk, en werd nu aan dezen, dan aan genen
1) oMen vindt dezelve (de Ingenui, later Milites) telkens vermeld, methet woord
Miles, tusschen den doopnaam en toenaam, als Theoderious
Miles de Ngenbeek,
dat zo veel als Heer van Nyenbeek is” (Riksvrijheer
v. Spaen, Jnl. t. d. Hist.
v. Geld. IV 241 ; vgl. 178, 87).
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gegeven (vgl. o. a. Matthaeus, de Jure Gladii, p. 137). 3O Zal er in
1260 wel nergens een Bburggraaf” of Bmiles” bestaan hebben, die
een dergelijk wapen voerde, als door de nog best,aande familie Versfelt wordt gevoerd,
MO.

Versfelt. Vervolg van Nav. XXXVlII, 601, 2 ; ‘IX, 253-6. Ds.
Gerrit Versfelt’s voorouders en nakoomlingen. Vgl. ook A. A. Vorsterman v. Oyen, Stam- en Wapenboek,
Arent V., commies van oorlogsaaken te Hasselt, tr. Willempien
Ronsen van den Belt l). Uit dit huwelijk o. a. Johan, ged. te H. 22
Oct. 1665, hopman bij het Admiraliteit+college in garnizoen te
s-Hertogenbosch, tr. Janetta Verbeeck, bg wie deze zeven kinderen :
1. Helena, ged. te ‘s-H. 3 Aug. 1702, + ald. kort na degeboorte.
2. Helena, ged. ald. 16 Sept. 1703, t te Zutfen 17 Nov. 178S,
begr. ald. 24 d. a. v. in de Groote-kerk, tr. te ‘s-H. 16 Juli 1738
A n t h o n y V e r b e e c k 2), p r e d . t e Brummen, g e b . t e Purmerland 1 1
Sept. 17 11, j- te Zutfen 2 1 Sept. 1790, begr. ald. 26 d. a. v. in de
Groote-kerk, zoon van Hermannus, pred. eerst te Purmerland en
daarna te Zevenhuizen, bij Alida Roldanus.
3. Arnoldus, ged. te ‘s-H. 30 Oct. 1705, -/- ald. 30 April 1764,
schepen ald. 1741-64 3), eerstmaal benoemd door de Hoog-Mogende
Heercn Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden bë besluit van
27 Sept. 1741, rentmr van het groot gasthuis ald. en benoemd
secretaris dezer gemeente, tr. ald. 15 -%ei 1731 Elselina Maria de
Raeff l), ged. ald. 27 Nov. 1711, t ald. 20 Febr. 1761, dr v. Gerrit
bij Johanna Develle 1). Wint deze negen kinderen :
a. Johan, ged. te ‘S.A. 23 Jan. 1733, t ald. kort na de geboorte.
b. Gerrit, volgt.
c. Cornelis Antoni, ged. te ‘s0.H. 5 April 1739, + ongehuwd ald.
16 Nov. 1758.
d. J a n e t t a W i l l e m y n a , g e d . ald. 22 Maart 1743, + te Lith ; tr.
ald. in 1772 Pieter Benjamin Papo 4)r nedr van Catharina Forsinck,
drossaard van Lith, dijkgraaf en notaris, resideerend binnen de heer1) Wapen?- *J Zie geslacht Verbeeck Nuu. XXXIX,605-10, door Th 0. Versfelt.
3) Zie R. A. v. Zuijlen, Naam&4 en Wapenkaart der leden vau de Regeering
van ‘a Hertogenbosch. 4) Zie gesl. Pspo door Th. G. Versfelt in Nuv. XL.
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lijkheid Lith, kwartier van Maasland,
MeierHe van ‘s Bosch, wonend
te L., geb. in 1736, -/- ald., zoon van Jan, commandeur der stad
Axel en de stede Ter Neuse.
e. Willem, zal later vermeld worden.
f. Helena Johanna, ged. te ‘s-H. 17 April 1748, $ wearsch&rlgk
in Guyana, tr. 24 ;&laart 1776 op de fortresse Nassauw
in Rio de
Berbice Vincent Conrad l), eigenaar der plantages Grauwbunderland
en de Grondzorg, in 1779 administrateur der plant,ages ‘s-Gravenhagen en de Bestendigheid, en bi zijn overliden mede administrateur en directeur der plantage Yrosperitait ; geb. in 1745 in Grauwbunderland (Zwitserland), -i- 29 Febr. 1792 op de plantage Prosperitait
in het graafuchap Berbice. Zg hertr. 19 Febr. 1793 op het fort Nas.
sauw Arnoldus la Bonté x), luit. en ctdj. bij het corps militair ten
dienste dezer colonie, ged. te ‘s-H. 15 Dec. 1748, $ op de plantage d’Edward te Berbice 22 Juni 1798, zoon van Leonardus bij
Ida Otto a).
g. Alida, ged. te ‘s-H. 1 Jan. 1751, + te Deventer 30 Sept. 1811,
ondertr. te Olst 18 Loei 1782 Jan Willem Knippenberg x), landheer
te O., ged. ald. 12 Juni 1757, begraven te Raalte, 29 Jan. 1804,
zoon van Johannes bë Maria Duistermans z).
h. Diederik Gregorius Cornelis, ged. te ‘s-H. 3 Jan. 1753, t ald.
18 Oct. 1758.
i. C a t h a r i n a Antonia, ged. te ‘s-H. 7 Juli 1756, + vermoedl$
ongehuwd nà 1791.
4. Mr. Anthony, zal Ister vermeld worden.
5. Wilhelmyna, ged. te ‘s-H. 4 Dec. 1709, begr. in de Groote-kerk
te Zutfen 2L Juli 1783, tr. Johannes Brouwer, ontvanger te Z.,
begr. ald. in de Groote-kerk 5 Dec. 1768, zoon van Pieter Menno
Brouwer *), ontvanger-genersal der grieteni Rauwerderhem, bi Uilkje
Vilda “), kinderloos.

1) Zie geel. Conrad in Algem. Nederl. Fam.blad Gde Jaarg. ibidem n0 2, door
Th. G. Versfelt. %) Wapen ‘?
3 Zie gesl. Knippenberg in het Maandblad de Nederlandsohe Leeuw 6e Jaargang
no 1 door Th. G. Versfelt.
4, Zie geel. Brouwer in A. A. Vorsterman v. Oyen, Stam- en Wapenboek van
aanzienljke
Nederlandsohe familiën.
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G. Lamhertus, ged. te ‘s-H. 20 Juli 1712, woonde in 1781 te
Tilburg, t ald. ongehuwd vóur 1789.
7. Jobanna, ged. te ‘s-H. 15 Febr. 1715, t ongehuwd te Zutfen
29 Nov. 1790, begr. ald. in de Groote-kerk 4 Dec. d. a. V .
Gerrit Versfelt ‘), straksgenoemd, ged. te ‘s-H. in de Groote-kerk
1 4 Oct. 1 7 3 5 , t t e L i t h 2 A u g . 1 7 8 1 , p r e d . t e Lith e n Lithoyen
classis van ‘s-H., (zie de DBoekzaal der geleerde Wereld”) ; ondertr.
te Valkenswaard 12 Jan. 1763, in den huwlijksstaat bevestigd te
Waalre door W. ROSS, pred. ald., 2 Febr. 1763 Alida de Jongh $),
geb. te Valkenswaard 14 IMaart 1738, t te ‘s-Gravenhage 17 Maart
1828, oudste dr v. Jan Willem Daniël, stadhouder van het kwartier
van Kempenland, drossaard van Waalre, Valkenswaard, Aalst en
Sterksel, bij zijne eerste vrouw IMaria Johanna v. Velsen 3). Bi wie
deze zeven kinderen :
1. Arnoldus Versfelt, geb. te ‘s-H. 15 Nov. 1763, ged. ald. in de
Groot+kerk den 16 d. a. v., t te ‘s.Grav. 28 Oct. 1826, ontvanger
d e r riksbelastingen t e L e i d e n i n 1 8 1 5 , t r . 1 7 8 8 i n d e Engelsche
kerk te Amsterdam (ondertr. ald. 2 1 Maart 1788) Helena Sybrands 4),
geb. te Apenrade (Sleeswijk-Holstein) 23 Juli 1763, t ‘s-Gravenhage
7 Mei 1824, eenige dr v. Cornelis, o u d - o f f i c i e r bij d e Deensche
marine, vergaan met het hem toebehoorende schip Vigilantie 6), bij
Elisabeth Nicolaase Smit 6>. Wint deze negen kinderen :
a. Alida Elisabeth, geb. 19 Dec. 1788 te Amsterdam, ged. ald. 21
d. at. v. in de Westerkerk door US . v. der Feen, t te A. 23 Jan.
1593 en begr. ald. den 16 d. a. v. in de Zuider-kerk onder de zerk
D. pilaar.
b. Elisabeth Maria, geb. ald. 21 Jan. 1790, ged. ald. 24 d. a. V .
in de Zuider-kerk door Ds, Verburg, t ongehuwd te ‘s-Gravenhage
1) In 1761 koos hij J tot, Z@I devies OPH et Labora, .en iplaatste dit onder zOn
wapen. Vun hem berust-bij mij een fraai op doek geschilderd portret.
2) Zie ‘ges!. do Jongh, Munniks deZJongh, Vorst. v. O., Stam- en Waponbk.
sj Wapen v. Velsen ?
4) In blauw drie (2, 1) duifjes, en een zaagbalk van zilver. Zie Geneal.
Kwartier&, en vgl. Nav. XXXlX,c644.
5) De driemaster Vigilantie,
ter koopvaardij uitgerust en bewapend met 18stukk e n , i s i n ti788 door Arnoldus Versfelt in kleuren op-papierzgeteekend; welke
teekening thans in mijn bezit is.
6) Wapen Smit, zie Geneal.
Kwartier&.,-en Rietstap’s Armorial.
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8 Febr. 1855, bbgezet in het familiegraf n” 69 te Eik-en-Duinen
neb! ‘s-Gr., den llen d. a. v. ‘).
c. Gerrit Cornelis, geb. 6 Juli 1791 te A., ged. ald. 9 Juli d. a. V.
in de Nieuwe-kerk, + ald. 10 Aug. 1791, begr. ald. 12 d. a. v. in
de Zuider-kerk.
d. Maria Elselina Johanna, geb. ald. 21 Sept. 1792, ged. ald. 23
d. a. v. in de Zuider-kerk, + ald. 25 Dec. 1794, begr. 28 d. a. v.
in de Zuider-kerk onder de zerk no 26.
e. Alida Cornelia Gerardina, geb. ald. 30 Mei 1794, ged. ald. 1
Juni 1794 in de Nieuwe-kerk, + ongehuwd te ‘s-Gravenhage 22 April
1879, bëgezet in het familiegraf n” 69 te Eik-en-Duinen, den 24 d. a. v.
f. Thomas Gerrit, genoemd naar kapt Thomas J. Frees van Apenrade en naar Ds. Gerrit Versfelt, zijnen grootvader, geb. te Amst. 25
Mei 1796, ged. ald. den 29 d. a. v. in de Nieuwe-kerk door Ds.
w der Feen, + te ‘s Gravenhage 8 Aug. 1871, bijgezet in het familiegraf no 69 te Eik-en-Duinen, den 11 d. a. v., oud-jager bi het
corps vrijwillige jagers van den Prins van Oranje, souverein vorst
der Nederlanden 1813-1815, referendaris be het ministerie van Fi...
nanclen, afdeeling comptabiliteit en verificatie, op verzoek eervol
ontslagen bs Kon. Besluit van 3 Maart 1866 n” 60 met ingang van
1 April 1866 en gepensionneerd bij Kon. Besl. van 18 Juni 1866
n” 55, ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw en versierd
met het zilveren kruis 18%. Bi zGn aftreden als referendaris werd
hem door de ambtenaren van zijn departement en door die van de
riksbelastingen in de provinciën een zilveren beeld a) aangeboden, met
een album, waarin de namen der gevers vermeld zijn ; op het voetstuk van het beeld zin twee .zilveren medaillons aangebracht, op
‘teen is het familiewapen (foutief) gegraveerd, en op het andere:
,Huldeblgk aan Thomas Gerrit Versfelt, ridder der Orde van den
Nederlandschen Leeuw, oud-referendaris aan het dep. van Financiën,
aangeboden door eenige ziner vrienden, bekenden en medesambtenaren MDCCCLXVI”, (omkro,nst door de woorden) Humanitas Amicitia Fidelitas Sedulitas. Hij tr. 3 Juni 1857 te ‘s Gravenbage Anna
l) Op de grafrerk staat gebeiteld: Elisabeth Maria Versfelt, geboren te Amsterdam 22 January 1790, overleden te ‘s.Grar2nhage 8 February 1855. Geaoht en
aohtingwaardig. Die trouwe, liefhebbendo en geliefde Zuster en Vriendin, ging
ons voor in dit leven; zij ging ons voor in den dood. 3 thans bg m&
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Albertina Hennevelt *), geb. te ‘s Grav. 10 Juli 1810, + ald. 25 Dec.
1874, bijgezet in het familiegraf n” 69 te Eik-en-Duinen den 28
d. a. v., dr v. Aermanus Gerardus bij &Iaria Dresia Donkersloot a>.
Kinderloos.
g. Cornelis Willem, - Cornelis genoemd naar zijn oom Cornelis
Sybrands, en Willem naar zijn oom Jan Willem Daniël Versfelt, geb. te Amst. 10 Aug. 1798, ged. ald. den 24 d. a. v. in de Oudekerk door Ds. Coerman ; le luit, bij het flank-bataillon der 9e afdeeling infanterie, dienst doende op de citadel als plaats-majoor, en
voorgedragen voor de LMilitaire
Willemsorde wegens zijn onverschrokkenheid en grooten dienstgver , gewond 29 Sept. 1830 in het straatgevecht te Brussel, en den 27 Oct. 1830 ernstig bi een uitval van
d e b e z e t t i n g d e r c i t a d e l , -t o n g e h u w d 2 7 J a n . 1831 ; d e doodakte werd 10 Febr. 1831 te ‘s Gravenhage geboekt. Zijn dood werd
door allen evenzeer betreurd ; de luit..-generaal, opperbevelhebber,
baron Chassé, de gen.-majoor de Pavauge, commandeerend de infanterie en de luit.-kol. plaatslijk commandant Ardescb,
zonden o. a.
eenen brief van rouwbeklag aan de familie, welk stuk, geschreven in
de citadel te Antwerpen i. d. 18 Febr. 1831, nog bij mij aanwezig is.
Als laatste hulde aan zijn moed, beleid en trouw, is zan naam nog
na zijn dood ingeschreven in de registers der Militaire Willemsorde.
h. Nicolaas Ggsbertus, geb. naast (op 3) den hugse Waburg buiten
Hattem 7 Juni 1801, ged. ald. 17 d. a. v., + alen Mey 1804 s/m
12 uren buyten Zwolle op. Vr&igt en begr. 4 dito s’avonds 9 uren
in ‘t Capelletje van het Buijten Gasthuis te Zw., neffens ztin grootmoeder, vrouwe Elisabet Nicolaase Smit, wede wglen (sic) Captijn
Cornelis SLJbrands”.
i. Jan Willem Daniël, genoemd naar zijn overgrootvader Jan Willem Daniël de Jongh, stadhouder van Kempenland, geb. te Hazerswoude 15 Febr. ,1806, ged. ald. 16 d. a. v. (door Ds. A. J. Vasebender); t Schiedam 22 Maart 1863, bijgezet in het familiegraf
n” 69 te Eik-en-Duinen, den 26 d. a. v. ; surnumerair bij het College
1) Doorsneden: 1. in zilver twee hennen naast elkander, reohts.gewend,
op de
deellijn, ‘2. goud. Helmt.: de hen. Zie omtrent dit gesl., waarvan de genealogie
later zal vermeld worden, de aanteekeningen
in het maandblad nde Nederlandsohe
Leeuw” 58 Jaargang 1887 np 4 medegedeeld door Th. G. Versfelt.
s) Wapen Donkersloot ?
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van de Algemeen0 Rekenkamer tot 30 Juni 1828, en bij het Uinisterie van Rinnenlandsche Zaken tot 15 Oct. 1830, daarna vr$willig 20 luit. be de 2e afd. le bataillon mobiele schutterij van Groningen tot 31 Maart 1835, heeft bë het leger te velde medegemaakt
de gevechten bij Houthalen, Hasselt en Leuven op 5, 8 en 12 Aug.
1831, en is op zin verzoek eervol ontslagen uit den militairen dienst
bij Kon. B. dd. 12 Dec. 1839 no 107; heeft daarna het land gediend
als ontvanger der riksbelastingen, achtereenvolgens te Oostvoorne c. a.,
Hazerswoude c. a,, Wassenaar c. a. en Schiedam ; was versierd met
het Metalen Kruis (1830131). Tr. 21 Maart 2849 te Voorschoten
kerklak getrouwd aldaar door Ds. A. Verweg, pred. te Leiden, met
Cornelia Jacoba de Meyer *), geb. te Katwik a/d Rgn 20 April 1812,
woont thans te ‘s Gravenhage, dr v. Johannes Abraham, med. dr.,
gepromoveerd te Leiden 2 Maart 1811, practiseerend geneesheer te Katwijk, bij Geertruida Henrietta de Graaf 2). Won deze twee kinderen :
CZCL. Elisabeth Maria Gerardina, geb. te Voorschoten 5 Jan, 1851,
ged. ald. 9 Febr. 1851 (door Ds. J. J. Sluiter), woont thans ongehuwd te ‘s Gravenhage.
ZI.!J. Thomas Gerrit 9), geb. te Voorschoten 26 Aug. 1855, ged.
aldaar 23 Sept. 1855 (door Ds. J. J. Sluiter) benoemd tot surnumerair
be de administratie der directe belastingen, invoerrechten, accënzen
enz. bi Kon. B. van 17 Nov. 1880 n” 32, daarnatot ontvanger,nchtereenvolgens te Wouw, Diever c. a,, Breskens c. a., Domburg c. a.
en Weert c. a., kantonrechter-plaat,svervanger in .het kanton Weert,
kapitein der schutter& Tr. te Dusseldorf 4 Mei 1886 Johanna Jacoba
Carbasius aj, geb. te Meppel 13 Dec. 1858, ged. ald. 9 Jan. 1859
door haren oom Ds. 8. W. Kamp), dr v. Dirk 5), postdirecteur, laatst
te Alkmaar, bij Anna Meemeling b).
2. Jan Willem Daniël, naar zin grootvader Jan Willem Daniël
1) Zie gesl. de aleyer*in Algemeen Nederlandsoh Familieblad 4e jaargang 1887
na II door Th. G. Vemfelt.
*) Wapen zie Geneal. Kwartierstaten ; vgl. Nao. XXXIX, 644 en Rietstap’s Armorial.
3) Zijn kwartierstaat komt voor in da Ganaal. Kwartierstaten; zie L%IY. ibid.
4) Hare kwartieren komen voor op den kwartierstaat van haren broeder, opgenomen in bovengenoemde serie.
3) Zie gesl. Carbasius in A. A. Vorsterman van Oyen, Stam- en Wapenboek.
6) In blauw, drie (2, 1) sterren van goud.

.
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de Jongh, stadhouder van Kempenland, geb. te Lith 1 Dec. 1765,
ald. ten doop gehouden den 7en d. a. v. door zijn overgrootvader
Gerrit de Raeff; tr. Margaretha Meyer l), dr v. Hendrik, Won één
zoon, Adrianus Henricus, ged. te ‘s Hertogenbosch 3 Maart 1793,
$ ald. kort na de geboorte.
3. Volkert Cornelis 2)r genoemd naar mej. Volkera CorneIia v. der
Sleyden, geb. te Lith 1 Febr. 1768, ald. ten doop gehouden den 7en
d. a. v. door zijne tante Helena Johanna Versfelt, -/- ongehuwd 17
Nov. 1787 te Bat,avia, oud 19 jaar. Buytgevaeren 5 Juny 1785 met
Gapt Dk Roem, varende ‘t 0. 1, C. Schip d’IJstroom”.
4. Cornelis Wilhelmus, - peter zijn oom Mr. Cornelis Wilhelmus
v. der Sleyden, heer van Aalst, - geb. te Lith 3 Juli 1770, ald.
ten doop gehouden den 8en d. a. v. door ztin tante Janetta Willemyna Versf’elt, $ ongehuwd 26 Oct. 1790 te Batavia, oud 20 jaar,
aangesteld 9 Aug. 1789 als onderkoopman, uytgevareu a!s Constap e l s m a a t c a d e t del Marine 1788 met ‘t 0. 1. C. Schip Zoutman
naar Batavia.
5. Peter Jacob, - peter was Peter Jacob Cantxelaar, -- geb. te
Lith 19 Oct. 1772, geheven (ten doop gehouden) nld. den 25 d. a. v.
door zijne tante Janetta Willemyna Pnpo, geb. Versfelt. Den 18 July
van ‘t jaar .I785 is Pieter Jacob Versfelt (oud 13jaar) op ‘t 0. 1. Comp.
Schip de Geregtigheijd door Capt. Christiaa,n Cristiaanse gec(otnmandeerd), varende op de Hoogte van Caap Finisterra de gnlderij poorte
uytgevalle en verongelukt, zijnde in Zee gezeyld 23 Mey 1785.
6 . Niklaas Gijsbertus, - genoemd naar zijne grootmoeder Clasina
Gijsberta de Jongh , geb. v. Gerwen l), geb. te Lith 10 Maart 1775,
ged. ald. den 12 d. a. v. in de Nieuwe-kerk (pred. prof. Haack), -t
denklijk te Philadelphia in 1802. BA” 1794 den 19 Juny uijt Texel
gezeijld P. ‘t Schip Lydia Capt. Jured Goodrick onder Americaause
v l a g n a Nuijorck”. Tr. waarschijnlijk in Amerika Anna Lieberam;
*
‘) Wapen 7
9 Toen Ds. Gerrit Versfelt op 46jarigen leeftijd overleed, bleef zijne weduwe
achter met zeven jeugdige kinderen, zes zoons en ééne dochter. Op voorstel van
hun oom Mr. Wybrand de Jongh, ouderling in Nederlandsch
Indië, secretaris van
het college van boedelmeesteren der Chineezen en andere onchristen
sterfhuizen,
gevolmachtigde van den keizer van Rtmt,am
ene, om bij hem te komen, vertrokken drie jongens spoedig naar Indië, do& stierven allen jong en kinderloos.
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bg w i e é é n e d o c h t e r Niclasina Gisberta Anna Versfelt l), geb. te
Amsterdam 30 Juli 1797, ged. ald. in de Oude-kerk den 4 Aug.
d. a. v. (door Ds. v. Hasselt), T ongehuwd ald. 25 Juli 1873.
7. Maria Elselina Johanna, genoemd naar hare beide grootmoeders
Maria Johanna v. Velsen en Elselina xaria de Raeff, - geb. te
Lith 27 Sept. 1776, den 29 d. a. v. door haren vader ald. gedoopt.
Ondertr. 27 Apr., t r . 13 M e i 1792 t e A m s t e r d a m J a n Bingeling ‘) Claaszu, lid van een bankiershuis ald., ged. te Buiksloot 28
Aug. 1768, vermoedlik $ op Demerary in 1799, zoon van Nicolaas
bij Stijntje Schaap !j). Bij wien Nicolaas R., geb. te Amst. Febr., ged.
ald. 1 Maart 1793 (gehuwd ald. 20 Oct. 1824 met Geertruida Aleyda
Seijffart, d r v . Jan bij Maria Ulsen). Van haren echtgenoot Nov,
1795 gescheiden, hertr. za t e Paris l e n t e 1 8 0 2 Alfred graaf de
Saint-Edme 4), staf-officier van keizer Napoleon 1, en + te Brussel lb
Mei 1845. Zie de levensschets dezer merkwaardige en tevens zonderlinge vrouw, schrëfster o. a. van *Mémoires d’une Contemporaine”,
in Noord-Brab.‘Volksalm.
1889 bl. lG4-70, van de hand van
Weert (t~iJ Roermond).
TH . Q. VERSPELT .

V R A G E N .
Benthien.
Hoe is ‘t wapen ? Joachim Dietrich B., kapitein in dienst
van Hanover, tr. Maria Charlotte Flotho. Zoon : Georg Dietrich
(haw. X X X V I I , 5668 ; ‘VIlI, 52), geb. 29 Oct. 1709, volg. v. der
Aa, Biogr. Wrdbk, te Wettingen in Hanover; volgens het hunlUksregr van Vianen, te Ulsen in Lunenburg. Zie over hem v. der As,
Bosscha
(Neêrlsnd’s Heldendaden te Land III, 366 en 401-20) en
d’Auzon de Boisminart (Herinneringen uit den veldtocht in Rusland
in den jare 1812, bl. 108). HU is beroemd geworden door het leggen vau bruggen, vooral die over de Beresina 26 Nov. 1813. Kapitein
der pontonniers. Blind geworden werd hG gepensionneerd met den rang
van majoor 25 LMrt 1826, f te ‘s Bosch 1 Aug. 1836. Te Moskou ver1) In de doop-akte dezer dochter heet hare moeder Anna Willemse, in hare
dood-akte Anna Lieberam. Hoe is het wapen Lieberam?
3) In zilver twee gekruiste viesohen v. blauw. De genealogie R. ral later het
licht zien. 3) Wapen? “) Zie het wapen in R.‘s Armorisl.
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eerde Napoleon hem het ordeteeken van het Legioen van Eer. Huwt
te Vianen 8 April 1800 Machteline Antonia Alberthoma Chevallier,
geb. Apeldoorn 22 April 1781, t Vianen 12 Nov. 1853, dr van
Mr (sic) 1) Robertus Blb. Ch. s), pred. te Laren en Blaricum, Apeldoorn
en het Loo, ‘s Bosch en Dordrecht, sinds 1797 te Issum (bij Keulen)
woonachtig, bij Bartha Anna v. Rensselaer. Wint : a. Charlotte Bartha,
geb. Vianen 12 Juli 1801 ; c. IMargaretha
MachtelUna
Cornelia, geb.
V i a n e n 2 3 J a n . 1 8 0 7 , + a l d . 2 6 N o v . 1 8 7 4 ; d . J o h a n n a Jacoba
Suzanna, geb. Delft 1811, -l- Vianen 9 Nov. 1864 ; b. Anthony, geb.
Vianen 30 Mei 1804, geeft als kapitein der artillerie te ‘s Bosch het
overlëden aan zijner moeder. Was deze gehuwd, en heeft hij afstammelingen ? Hoe passen hier : Overl. te Utrecht 24 Mei 1880 geliefde
moeder Mevr. wed. A. B. geb. Frasor, get. M. J. C. B. (wonende
te Utrecht). Overl. te Brummen 28 Juli 1885 Mej. B. geliefde nicht
van Mevr. Vogelpoot-Fraser, wonende toen te Utr., Oude Bracht,
Jacobsbrug 25.
8. J. 9.

v. Broen. In *Der Deutsche Herold” XX (1889) S. 201 staat deze
vraag te lezen : DGesucht werden Nnchrichten iiber die urspr. niederländische Familie v. Broen, von 1800 ab zuriick. Mittheilung erbittet Erik v. Broen, Schweidnitz.
[Zie Broen Nav. XXII, 3 7 0 , 1 (Emilia Regina a0 1692); XXVI, 230 (pred. t e
Nijmegen RO 1752), 416 (Dingeman hoen a” 174Zj. ]

Chevallier. Had Paul. Chev., zoon van den bekenden Wsalscben
pred. te Amst., geb. Zwolle 11 Febr. 1788, garde d’honneur, inspecteur der douanen in Drente, eene betrekking aan ‘t hof van
Lodewgk Napoleon? Is er een boek waarin die betrekkingen staan 2
Don Roy -- van ivav. XXXIX, 326 één met v. Donroy van ibicl.
bl. 3927
Aas&. W i e w a r e n d e o u d e r s v a n P e t e r H e n d r i k R. geh. met
Petronella Johanna Mestingh, welke laatste als weduwe in 1870 te
Harderwik woonde ?
H.
II Monsieur ? Ministre? RED.

*) Vgl. Nau. XL, 11, 12.
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Bemmel. Het heerenhuis, 8 Het huis Bemmel” getiaamd (&vl XZ&íX,
Ml), met tuin ei ruime stallingen voor paarden Bn’~$,‘sa&n:.$$&
ongeveer 1 Ha, zal volg. aankondiging in de Arnh: ‘Ct. van 2 ‘Dec.
1889 in Januari 1890 publiek verkocht worden. *Het huis, waarin
vroeger eene winzaak werd uitgeoefend, bevat 10 kamers en groote
kelders, terw@ het geheel tbani dient voor heereuboetder$‘. Op dit
huis wovnden in het laatst der vorige eeuw de echtelieden Sebastiaan
Jacob v. de Graaff, luit.- kol. der genie, later lid’ der prov. Staten van
Gelderland en burgemr van Wageningen, ridder der orde Ned. Leeuw,
en Cornelia Adriana bse d’Aspremont v. Lijnden. Kinderen uit hun
huweldk werden daar geboren 9 Dec. 1797 (het vorige was geboren
te Naarden 6 Jan. 1793) en 9 Dec. 1799 (het volgende werd geboren
te Wageningen 10 Oct. 1800). Zie A. A. Vorsterman van Ogen,
Stam- en Wapenbk v. aanz. Ned. familiën, 1, 324 (gesl. v. de Graaff).
Ah.

[Het Huis te Bemmel stond in 1741 rondom in zijne graohten, en had, behalve
veraaheidene trapgevels, een vierkanten toren met een spits dak. - Aanzienlik
was duatbdr ook nog het oud-adellijk huis den Pollenbering, ook Bronkhorst geheeten, omdat er bijv. in 1646 eigenaar van WRBB Carnelis v. Bronokhorst (geh. m.
Agneta v. Aeswgu). Benevens een veer op Ngmegen, een@ hofsteden en tiender,
in 1724 te koop geveild, kwam het pand in 1730 in ‘t bezit van Adriaan v.Lijnden,
burggraaf van Nijmegen. - In 2741 hadden de R.-Katholieken te Bemmel eene
statie, waarin de dienst door een wereldlik priester werd verriaht. (Tegenw. Staat
van Geld. 253, ‘4).].

Buren. De stichteres van het hier bestaande weeshuis, waarin een
bepaald aanbal
kinderen, geboortig uit de stad en het grp B., uit
IJselstein en .uit Leerdam, onderhoud mogen vinden (Nau. XXXVIII,
127), Maria v. Nassau, - dr van Prins Willem I (vgl. ibid. bl. 615),
wed e van Filipe graaf v. Hohenlo, - in 1’618, twee jaren na de
stichting van haar weeshuis, overleden te IJselstein, zal, volgens de
volks-traditie, (zondag) 13 Oct. van dat jaar in het koor der kerk te
Buren zi-Jn bijgezet. In 1888, bid gelegenheid der restauratie van
13
1890
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de kerk, heeft men zich beijverd het graf der edele vorstin op te
sporen, en hoopte daarin geslaagd te zin, toen men inderdaad op
de aangeduide plek een gemetseld graf aantrof. Hierin vond men
eene trouwens dood-eenvoudige kist, - enkel hout, zonder zink, bevattend ja een vrouwlUk geraamte; doch voorts geen enkel tot
zekerheid leidend spoor of aanwgzing ; welke men ook in de nog te
Buren aanwezige oude documenten uit het jammerlijk verstrooide,
deels geheel zoekgeraakte, eertids zóó omvangrijke archief der aloude
stede vruchtloos zoekt. En zekerheid dient er toch te wezen, alvorens
het waardig voornemen van Buren’s kerkbestuur, om in casu een
gedenkteeken op te richten op haar graf, volvoerd kunne worden.
Bevindt zich een deel van Buren% oud-archief, naar men zegt, binnen
de wanden van het archiefgebouw te Arnhem, waar het voorzeker
eene uitnemende bewaarplaats heeft erlangd ; in geenen deele is dit
echter ‘t geval met andere archiefstukken, die, naar men wederom
zegt, eene droevige schuilplaats vonden in eenen kelder onder het
Commissariaat van Politie te Kulenburg. Ook zou het van Maria’s
uitvaart te B. blijk gevend document kunnen geraakt zijn onder de
nagelaten papieren van den Nau. XXXVIII, 339 noot 2 vermelden
voormaligen predikant der gemeente, die, gelijk men wil, het plan
had opgevat, eene geschiedenis van Buren te schrgven, en te dien
einde natuurlijk bouwstoffen uit het steedlëk archief zal hebben bijeengebracht. Diens Nav. t. a. pl. genoemde schoonzoon De Brouwer
woont te Rotterdam.
Met bizondere ingenomenheid brengen wg deze aangelegenheid onder
de aandacht onzer na- en gescbiedvorschers, l” opdat alzoo LMaria’s
begraafplaats historisch geconstateerd, 2’ het uit Buren’s oud-archief
verstrooid geraakte herzameld - worde.
De&., ook Diest. BDeest, een lange buurschap, langs de Waaldyk,
tussohen Druten en Winsen”. (Geogr. Beschr. v. Geld., bl. 315). In 1368 wordt van neenen
werdt te Deest gelegen”, in 1370 van
een agoede tot Deest” gewag gemaakt, bg Nghoff, Gedenkw. 11, bl.
220, Oork. 158, bl. 254, 0. 172. - Gadert v. Homen (Hoemen) belooft de voorwaarden te onderhouden, op welke de Hertog van Gelre
hem zijnen hof te Deesd tusschen Maas en Waal: voor den tijd van
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vier jaren in bezit had gegeven, 11 Oct. 1392 (ibid. 111, bl. 182, 0.
178). - Hertog Arnold bekent schuldig te zijn aan Gisbert v. Deest,
burger te Arnhem, 1050 Rinsche gulden, en verpandt hem daarvoor
12 morgen lands in het Velperbroek ; - en zulks onder medebezegeling van Gerit Talholt, burggraaf te Rozendaal, 3 Mei 1449
(ibid. IV, bl. 243, 0. 253). - gare1 h e r t o g v a n Bourgondië’bevestigt Johan v. Mekeren, uit aanmerking dat hU altid de partij
van hertog Arnold heeft gehouden en in dienst van dezen gevangen genomen wa8, in het bezit van 12 morgen lands in Velperbroek, door hertog Arnold aan Gisbert v. Deest verpand, wiens weduwe Agnes v, der Marck in tweede huwelik met Johan v. Mekeren
getrouwd was 11, 8 Nov. 1474 (ibid. V, bl. 54, 0.59 ; vgl. d’Ablaing,
RP v. Vel., bl. 5). Lucas v. Deest, tr. 1594 Helena, geb. 1566, dr
van Hendrik v. Essen, f 31 Maart 1599, burgemr van Zwolle 1572
en van Harderwik 1580, bU Evermoet Voet (d’AbIaing, a. w. bl. 147).
Uit het bovenstaande blëkt dus, dat er in Gelderland een geslacht
v. Deest bekend is geweest. Meer heb ik van dit geslacht daar niet
aangetroffen ; ‘t welk waarsch&$jk maakt, dat het òf uitgestorven,
òf naar elders verhuisd is. Nu ontmoet men te Groningen, waar deze
familie mi vroeger niet is voorgekomen, en waar ze zeker ook niet
thuis behoorde, in 1557 een Christoffer Doeat (sic) (Reg. v. h. Gron.
Arch. 11, bl. 128, nr. 28), zeker dezelfde, die als Christoffer Deest s)
in 15G4 en 1570 als stadsrentmr vermeld wordt; welk ambt hij
nog in 1579 bekleedde, toen hij raadsheer werd, in 1580 burgemr,
‘81 en ‘82 hoofdman in de Hooge Just’itiekamer, en in ‘83 wederom
burgemr. HU was een ijverig Roomsch- en Spaaneohgezinde, en overleed in laatstgenoemd jaar, den 15den Aug. “) (Emmius, Ser. Cons. et
HED.
1) Vgl, Herald. Bibl. 1874 bl. IG, 7.
z) Rengers (Werken, door Feith) 11, 0, noemt hem ook svan Deest”, dooh het
verdrag tusschen den stadhouder Rennenberg en burgemr en raad der stad Groningen 10 Juni 1579 gemaakt (bij denz. 11, 182-85) onderteekent hg, toen in den
raad : Srjsstoffer
Diest”. In ‘t Rog. Gron. Aroh. IJ, bl. 254, nr. 119, heet hfl
Diest, en bl. 312, nr. 18, Deest.
3) 1583. Christoffer Deest Borgemr. en Rentemr. deser stadt ia overleden den 15
Augusti out Qjnde over de 80 jaren. Tot een nieuwen Stads Rentemr. is verkosen
Raedshr. Johan van Deest, welke den eedt gedaen heft den IG Martd des volgenden jaers op een tractemt van 250 daeld. - 1606. den 13 JunG sijn tractemt ver-

-
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Hovetti. ; Tegenw. S t . v. S t a d e n L a n d e 1, b l . 476). - BJohan v.
Deed Cristoff&m Hoen, sworen tueente” 1577,78 (Rengers, a. w. 11, 70, l),
is vermoedelgk degene, die zijn vader in het rentmeesteraohap opgev o l g d e n , blgkens e e n e a a n t . in twee MS.-Regeringsb. v. Stad en
Lande, 3 Aug. 1614 overleden is. Denkelijk was hg de grootvader van
Johan Willem v. Deest, heer tot Jensemsborg en Fritema, bë Oldeh o v e , g e b . 10 M e i 1 6 2 1 , + 11 F e b r . 1 6 8 1 , g e h u w d m e t A n n a
M a r i a v . Herema l), t 2 3 S e p t . 1 6 7 0 , b e i d e n , v o l g e n s e e n a a n Nobil. Gron. MS., te Oldehove, in
g e v u l d sz&.mplaar v a n Uoenders’
Humsttiland (Gron. Westerkwartier), begraven. Z$ waren de grootouders van den befaamden Johan Willem hertog v. Ripperda, heer
van’ JenBema en, door z@e vrouw, Alida Schellingwou, van Poelgeest
en Koudekerke ‘(Bgdr. en meded. v. h. Hist. Gen. te Utr. VII (1884),
b l . 9 2 e n Bijl. 1 e n 111). - Dit geslacht, ‘t welk zegelde met drie
kaeken of besauten, elk met een verkort kruis beladen, de beladen
koek op de helmvlucht herhaald 2) (vgl. Rietstap’s Arm. gén., ge édit.,
.
hoogt van 250 daelers tot 300 jaarlijx (MS.-Regcringsbk v. Stad en Lande). 1612. 5 Oct. Verso& van sdn ambt gelioantieert te worden, maar is in advfis
- geholden (ibid.).
1) geb. 30 Juni 1632, getr. Ii Sept. 1652. Stambk v. d. Friesch. adel, in Herema
v. Tjum, waar J W. v. Deest president v. h. Hof Provinciaal van Gron. genoemd
wordt.
SJ Het is opmerkelijk, dat op een kwartierstaat van de 17ae eeuw (bi Dr. Aug.
Neyen, nLa maison de von der Feltz”, Luxemb. 18G6, p. 59): Bentinck, Elderea,
Leringen, N N., Buerse, Steoke, Keppel, N. N., het wapen van Leringen (Lering)
in rood drie zilveren koeken of besanten Yertoont, elk beladen met een verkort
IWVI kruis. Von Spaen heeft (volgans dena., p. 53): Hendrik Bentinok, tr. Cath.,
elders Gerberioh, Lering, erfdr ten Velde, bg Zutphen: Will. B. v. Velde, tr. de
Groef v. Erkelens, Hendr. en Geertr. v. Deast dr : Leonard B., tr. Ursula v. Uderen :
Will. B., tr 1O Clara Stecke, 2O Theodora v. Buerse v. Horstwik, bg Grol. Vgl.
d’Ablaing,,l. o. bl. 35, 71, 75. Dit wapen nu: heeft geen de minste overeenkomst
met dat, waarmede Willem Lering, Hohepen
te Doesborgh 1447, zegelde: een in
drie rijen geschaakte dwarebalk;
nooh met dat van het Zutfensohe geslaoht
van
dien naam : over kruis gevierendeeld (Herald. Bibl. 1873 bl. 339, 1875 bl. 39 ; vgl.
1883 bl. 94, 5), of, als Rietstap, 1. o., opgeeft: oécartelé en eautoir d’arg. et de gueul”
Vermoedelok
is deze kwartierstaat foutief, en het omschreven wapen niet dat van
Leringen, madr dat van v. Deest ; ‘t welk te meer waarsobfinlijk wordt, daar hertog
iiarel’s gunsteling en @n stadhouder in Friesland (1515- 1518~, Hendrik de Groef van
Erkelens, nvewwaghert
wac met de burghemeester
Roelof Huginge ende andere
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volgena m&e opgave), acbi&t ui.?rges&rven te a* met oJun+er
Johan Christopher van Diest op Saaxenborgh”, onder BaBo, vnlgo
Baffelt (Gran., in: Bunsiago), die, blUkens eene stads verzegeling (bi
mi) van 29 Sept. 1690 Bingevolge accoort met sij~e crediteuren gemaeckt in dato den 17den Mai 1689”, aan dezen opdraagt en overgeeft Bseeckeie elff grtien landts in twee stucken, buiten het kleijne
foortien, dichte bg daar de Barckmeule heeft gestsa;n”. - ,Dat de
naam eehter nog in. Groningerland bekend is, blikt uit volgende
advertentie in de Prov. Gron. Ct. v. 30 Dec. 1876, n0 306: BMaand.
d. Ejaten Jan. 1877, d. av. te 6 uur, zullen, na bekomen regbau&
riaatie, ten verzoeke van de wed. en erv. van R. J. van Deest te
Oude Pekela, t. h. v. d. kastelein E. de Boer ald., in het openbaar,
door Mr. B. Roessingh, notaris, worden verkocht : 1. Eene ruige behuizing, enz. ; voorts erf en tuin en onmiddellijk daarachter staande
wind- koorn- en pelmolen, liggende op een besten stand te Oude
Pek& aan den klinkerweg, zamen groot 13 ar., 90 c. ; en 11. Een
kamp best groen]., ligg. a. d. weg naar Wedde te 0. Pekela, gr. 1
h. en 20 a.“.
Is. van het Geldersohe geslacht v. Deest meer, en ook het wapen
bekend ? ,Van Diest - Pays de Gueldre”, voert, volgens Rietstap 1. c. :
#aux 1. et 4. d’or & deux fasces de sable”, dus het wapen van het
baanderheerlik (niet graaflek, als Rp zegt Brabantsch’geslacht v.
Diest, welks bezittingen in het huis van Nassau overgingen.
MO.
Ter Hnnnep (XL, 65). Dat dit klooster in 1401 zou gesticht zin,
zooals t. a. pl. beweerd wordt, is onjuist ; want het werd in 1225
door Richardis van Nassau, weduwe van graaf Otto I van Gelder,
gebouwd. De inzender T. is blijkbaar onbekend met de jongste studie
over dit klooster, in de werken der Vereeniging tot Beoefening van
,Over@selsch Regt en Geschiedenis”, 11 afd., 17da stuk, bl. 31 en verv.
Zutfen.

J . QIMBERC).

[Vgl. Bn Sloet, Oorkdbk v. Gelre e. L. bl. 486, 7.1
adelijcke gheslachten des stads” (Groningen) (Sahotanus, 18e bk v. d. Frieaohe
Hist., bl. 578 ; vgl. Nuv. X1X, 51). Denkeluk wa.8 Heudrikzde vader van Q@bieoht
of Gisbert (zie hierbov. : Ggsbert v. Deest), die met @ne kinderen genoemd wordt
bij H. Q. Janssen; »De Kerkherv. te Brugge”, Rott. 1856, 11, 204.
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Oudaan. De ridder-hofstede 0. met het kasteel uit de 160 eeuw,
liggend tusschen Maarsen en Breukelen, is voor f93.5 10 door den
heer Willink van Collen, te Breukelen, aangekocht. (Nieuws van den
Dag 7 Sept. 1889).
Sygelsim (XL,

4, i. d. 28 Sept.). 3111 Siegelsum (O.-Friesland), das
d e n v . Steinäekern gehörte, fand sich e i n alter G r e b s t e i n m i t d e m
Steinäcker’schen Wappen nnd dem Rest einer Urnschrift ~~1585 Hoeftlingh to Sygelsum . . .” ” (Arends,
Ostfriesland etc. Emden 1824, S. 128).
Zie BDer Deutsche Herold” XXI (1890) S. 11, 2, waar vermeld staat
Christoph Friedrik v. St., kapt.-luit. in dienst van Zweden, drost van
Greetzijl, heer van Siegelsum, Deersheim en Gröningen, die in 1680
Clara von Hane huwde.
J .

d.

V. Nassau (XXXIX, 207). Te Utrecht buiten de Wittevrouwenpoort
t 25 Mei 1839 Louisa Philippine Houth, Iaatst wede Jan Floris Hendrik Karel grave van Nassau-la-Lecq, 59 jr.
V. 0.
V, Nassau (XL, 124). Hoewel de tak Oranje-Nassan van het geslacht
Nassau, menschelgkerwgs gesproken, eerlang in de mannelijke l+ zal
uitsterven, en de andere tak, die van Nassau-Weilburg, door het ongehuwd blgven van den erfhertog den xelfden weg dreigt op te gaan,
zijn er nog kinderen uit morganatische huweliken, die dus wettig
zin, maar een anderen naam dragen en van opvolging in de regeering
z&r uitgesloten. Er werden vier zulke huweliken gesloten, nml.
10 Koning Willem 1, fr., na afstand van den troon gedaan en den
naam graaf van Nassau aangenomen te hebben, te Brussel 16 Mei
1841 Henriette Adrienne Louise Flore, dr v. Ferdinand Louis François
Michel graaf d’oultremont de Wégimont bg Johanna Susanna Hartsinck, door deze hare moeder van Amsterdamsche afkomst, geb. te
Naastricht 28 Febr. 1792, + op het kasteel Raedt bij Aken 26 Oct.
1864. Dit huwehjk was kinderloos.
20 Prins Frederik Willem v. N., oom van den nog levenden hertog
Adolf, geb. 15 Dec. 1799, t 6 Jan. 1845, gen.-majoor in Oosten-
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rijkschen dienst, tr. 7 Juli 1840 rMarie Anne, dr v. Joseph ridder
v. Valleymare, wede van Jean Baptist@ Brunold, 7 Juli 1840 gravin
von Tiefenbach geworden. Uit dit huwelëk :
Wilhelmine Josephine Rudolphine gravin von Tiefenbach, geb. 5
Juli 1834, tr.’ 1856 Emile Delamothe de Girardin, geb. 22 Juni 1806,
j- 2 6 A p r , 1881, afgevaardigde ter Fransche kamer, redacteur van
La Presse. Dit huwelik werd in 1872 ontbonden. Zijn hieruit kinderen ?
30. Prins Nicolaas Willem v. N., broeder van hertog Adolf, geb.
20 Sept. 1832, gen.-majoor bU het Pruissische leger, tr. 1 Juli 1867
Natalie dr v. Alexander de Pouschkine (Russisch dichter), wede v.
Doubelt, 29 Juli 1868 gravin van Merenberg geworden, geb. 4 Juni
1836. Hieruit :
a. Sophie gravin van Merenberg, geb. 1 Juni 1868.
b. Alexandra gravin van M., geb. 14 Dec. 1869.
c. George Nicolaas graaf van M. geb. 13 Febr. 1871.
4O. Lodewijk, regeerend vorst v. N.-Saarbruggen, wiens tak is uitgestorven, geb. 3 Jan. 1745, i- te Aschaffenburg 1. of 2 Maart 1794,
opvolger zins vaders sedert 24 Juli 1768, luit.-generaal in Franschen,
daarna in Pruissischen dienst, ridder van de Olifants- en van de
St.-Hubertsorde, tr., als wedr van Wilhelmina Sophie Eleonora, dr v.
Jan Frederik vorst van Schwarzburg-Rudolstadt, (geb. 22 Jan. 1751,
$ 1 3 J u l i 1 7 8 0 , m e t h e m g e h u w d 3 0 Oct. 1766), 2 8 F e b r . 1 7 8 7
Catherina Margaretha Koest, uit Ottweiler, in 1783 gravin van
Ottweiler en in 1789 hertogin van Dillingen geworden, geb. 9 Oot.
1757, t 11 Dec. 1829. Hieruit twee zoons. Welke zj_Jn deze, en wat
is van hen bekend 3
Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hendrik van Nassau,
werd Dec. 2889 met ingang van 5 Jan. 1890 van 2en tot .len stuur.
man bi de gouvernements-marine in Ned. 0. 1. benoemd,
A.

1VaW. XXI, 103 voor Willem V te lezen
Willem IV [vgl. ibid. XX 317 (Karel Christiaan) en XXIX, ZOO].
Ibid. bl. 105 bë 3. voor Alexandra te lezen Alexander. De ibid. bl.
106 bë i g e n o e m d e George (G. Victor, ibid. XxX1, 586) vorst vs,n
Waldeck(-Pyrmont),
-/- 27 Oct. 1888. De ibid. bg 2. genoemde Pau-

V. 1YassawWeilbnrg, enx.

lim+ (zie A?zv. XxX1, 26) trad Mei 1881 in den echt met Alexia erfprins .van Bentheim-Bentheim en B.-Steinfurt, 19 Nov. ‘83 benoemd
in het Grootkruis der Orde van den Nederl. Leeuw, De ibid, bi 3.
genoemde prinses Maria, t 29 April 1882, tr. in 1877 prins Wilhelm, troonopvolger van Wurtemberg (geb. 1848),, zoon’ van den oom,
des híaderbozep konings van W., die zich Jan. 1886 verloofde met
prinses Charlotte v. Schsumborg Lippe, de 21-jarige nioht van den
regeerenden vorst, en b/j prinses Marie van W.-P, destfide eene aahtj,rige ds had. Hare zuster, prinses Helena, tr. 27 April 1882 prins
Leopold, jongsten zoon en achtste kind van koningin Victoria van
Engeland, meest bekend als ahertog van Albeny”, hoewel hij (George
Dnncan Albert Leopold) ook de rangen had en titels voerde vaa
hertog van Saksen, graaf van Clarence, baron van Arklow, - geb.
7 April 1853, in 1872 student te Oxford, 1874 lid vsn den Privy
Council, 1881 pair en lid van ‘t Hoogerhuis ; daerbg brother of the
Trmitg !House, grootmeester eener vr~metselaarsloge, ontwerper” der
stichting eener Muziek-akademie te íManchester, + te Cannes 28 Maart
1884, begr. 5 Apr. te Frogimore. Prinses Elisabeth, de jongste dezer
zusters van 8. M. (Adelhaid) Emma (Wilhelmina Theresia), koningin
der Nederlanden, aanschouwde in 11873 het levenslicht, en werd (zaterdag) 27 Juli ‘89 in tegenwoordigheid van H. M., van de hertogin
van Albany, de erfprinses van Bentheim, den erfprins Frederik van
Waldeck en den hertog Adolf van Nassau, kerkelëk bevestigd in de
kleine Oesdorfer kerk, de lievelingskerk van Helena, hare overleden
moeder.
Wat betreft laatstgen. hertog Adolf (vgl. Nuu. XXI, 105), geb. op
het slot Weilburg 24 Juli 1817, achter-achter-kleinzoon van prins
Willem IV, deze was in zijne jonglingsjaren bU den keizer van
Oostenrëk in dienst getreden en werd als ritmeester der kurassiers tengevolge van den dood zins vaders, in 1839 geroepen tot
den hertoogliken troon van Nassau, Groot was steeds zgne voorliefde voor Oostenrik, z&e geestdrift voor vorst von Metternich (+
1859). In het tgdperk nà 1849 altoos beschouwd als de steunpilaar
der reactie, verbond hg zich in 1866 met Costeurgk tegen Pruissen,
hetgeen hem zijn land verliezen deed. Toch nam hg ten aanzien
van het zegevierende Pruissen eene minder onverzoenlike houding
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MUI dan zjjn neef VW.I HWOVW, de hertog van Cumberland.
Reeds
e e n j a a r n a zine o n t t r o n i n g uloot hi m e t d e Pruissische regeering
een verdrag omtrent zijne domeinen, waarbrJ hg het slot te Biebricb,
het kasteel Königstein en nog eenige andere goederen terugkreeg,
benevens 81/q millioen thaler voor bezittingen, welke Pruissen hem
afkocht. Sedert bestond er tuaschen
beide part@ een smodus vivendi’!, e n n a h e t huwelik ziner d o c h t e r H i l d a (Nau. X X I , 166)
met den erfgroothertog van Baden, kleinzoon des Duitschen keizers,
in 1885, kwam een jaar later, door bemiddeling van keizerin Augubta,
zine verzoening met keizer Wilhelm T tot stand. Was de koning
vau Hanover n a a r H i e t z i n g , de keurvorst van Hessen naar Praag
verhuisd : hertog Adolf had (in 1866) zgn domicilie gekozen te Weenen, waar he in de Reisnerstrasse een paleis voor zich liet bouwen,
en altoos bizonder bevriend bleef met keizer Frans Jozef, naar wien
zijn derde zoon is genoemd. BJaren lang kon men”, - schrijven
de dagbladen, - wden kleinen ouden heer in de Oostenrijksche koloneb+uniform geregeld op den Ring zien wandelen, waar hg wegens
zgne voorovergebogen houding, zin grooten bril en stoppeligen snorbaard spoedig in het oog; viel”. Noode verliet he 29 Maart ‘89 Oostenrijk’s hoofdplaats, en geschiedde atin vertrek van daar met eenige
ple&tigheid, om op ztin kasteel Königstein (b;j Frankfort) te verw+
len, totdat de instelling van het Regentschap in Nederland hem aanvang April naar Luxemburg riep, om als regent het bestuur over
dit Groothertogdom te aanvaarden. Welk regentschap 3 Mei ‘89 reeds
weder eindigde, toen koning Willem 111, Groothertog van Luxemburg,
uit langdurige ziekte gelukkig hersteld, de teugels des bewind8 hernam, en hiermede op 12 Mei, den gedenkdag van H. D. volbrachte
bOsjarige regeering, aan Neêrlands volk reden gaf tot de meest dankbare vreugde. - Des Hertogs portret gaat uit in Nederl. generaalsuniform, geschilderd door den beroemden artist Staaffen. Zin zoon
Wilhelm (Nav. ibid.) is thans generaal-majoor in Oostenrgkschen dienst.
Van Luxemburg in ztin eigenaardigen toestand gedurende het verloop
der eeuwen zie eene schets in BUit alle Hemelstreken”, Bëblad van
.Kigen Haard” 1889, 27 April n” 17.
J. A.
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Nederlandsche Bourbons (XL, 13). *Te Breda zijn in de
vorige week ondertYronwd
iMr. E. B. Daymonaz en Marie Antoinette
de Bourbon, wed. v. der Korst. (BNienws van den Dag” 23 Jan. 1890),
A .

AARSEN.

Hu g e n o o t. In nle Protestantisme Belge, avant, pendant et sprès
les troubles du 16me siècle, Bruxelles et Amsterdam 1856”, - een
werkje, dat niet aan den veelbelovenden titel beantwoordt, machtig
veel heeft van eene onoordeelkundige compilatie, en blëkens eenige
volzinnen, geheel en al buiten de zaak, hier en daar in den tekst
als geworpen, zeer slechte correctie heeft ondergaan, ook blgkens zinnen die kenlak niets zeggen, - lees ik bl. 323 : BS. M. très Chrétienne avait également expulsée les Huguenots”. En in de noot, deze
curiositeit, die met de aaan-zee-steden” (Hanse) van den kanunnik
Andries wedëveren kan : Huisgenooten, Famuli ; Villers, >Influence
de la Réforme” (St. Paul, Eph. 11, 19).
Eene betere verklaring, die mi zeer aanneemlik voorkomt, als was
later de naam niet minder verachtelik dan die van Bgueux”, heb ik
gevonden i n d e SHistoire d e France, van Emile de Bonnechose, in
eene noot 1. 4-29: Huguenots, sous lequel (nom) ils se désignaient
eux-mêmes. Ce nom vient du nom Allemand Eidgenossen, qui signifie
confédérés, et que les Suisses se donnaient entre-eux.
De Duitsche
- invloed op de taal der verbonden Hervormden en politiques, - de
part!, die vrede en rust wenschte, aan welker hoofd de kanselier
1’Hospital s t o n d , - laat zich zeer goed verklaren uit de omstandigh e i d , d a t h e r t o g Casimir van de Paltz hun Duitsche hnlpbenden,
Reitter, toevoerde.
0. P . R O O S .

[Is de oorsprong der benaming Hugenoten onzeker ; het waarsch~nlgkst is, dat
die naam hun werd gegeven dewijl zij aanvanklijk des nachts hunne godsdienstoefeningen hielden op eene heide bë Tours, waar het volksgeloof meende, dat de
geest spookte van Hugo Cape4 het hoofd van het Fransche koninkl. stamhuis der
Capetiugers, die in 987 te Noyon door de keus der staatsgrooten tot koning werd
verheven.
Men sloeg einde Sept. 1885 de sohuttingen op voor de oprichting van een standbeeld des admiraals de Coligny bij de Oratoire-kerk te ParJs. Het gedenkteeken
bestaat uit een wit marmeren voetstuk en is in den vorm van een praalgraf. De
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admiraal wordt staande voorgesteld met de gesloten reohterhand
op de borst en
de linkerhand rustend op het gevest van den degen. Het opsohrift beetaat uit de
woorden van Montesquieu : *Admiraal Coligny werd vermoord, ofsohoon hij alleen
den roem van den Staat in het hart droeg”. De beelden van Vaderland en Godsdienst zin aan zgne voeten gezeten met een opengeslagen BQbel tussohen beiden.
Al het beeldhouwerk is van Crouok. In den gevel van het huis na 144Rivoliatraat
deed het gemeentebestuur eene marmeren tafel plaateon met hot opsohrift : aOp
deze plaats stond het h8tel waar de admiraal Coligny in den Bartholomeus-naoht
van 24 Aug. 1572 vermoord werd”.]

Acte van guarantie

(XL, 33). De acte van QU. van het’erfstadhouderschap i. d. 27 Juni 1788 vindt men o. a. in C. v. der Ba,
BGesch. v. Willem V” dl. IV, bl. 262. Zie nog L. P. v. de Spiegel,
BNaclenking van een staatsman wegens zin ministerie in Holland”
1800, bl. 24. De acte werd 4 Juli 1788 op eene plechtige wijze, in
eene audientie op de Oranjezaal aan den Prins door de onderteekenaars medegedeeld.
H.

Aute van guarantie, 7 Aug. 1788. De opgave doet bij den
Inzender eene onderstelling vermoeden, dat op dien dag eene acte
van dien naam onderteekend werd, en dat hierop openbare feesten
volgden. Over de zaak zelve wordt men als steeds het duidelëkst en
met de minste woorden ingelicht door Groen v. Prinsterer, 8 774,
op bl. 619 der uitgave van 1872. Het is evenwel blikbaar niet overtollig, een paar gebeurtenissen van 1788 op te balen. Den 15 April
werd te Berlgn het Verbintenis-verdrag geteekend tusschen onzen
Staat en Pruissen, en op denzelfden dag het BVerdrag van verdeedigende Verbintenisse” met Engeland, dat in Den Haag gesloten werd.
Den 27 Juni werd de Acte van Garantie in de vergadering der Ytaten-Generaal geteekend, m e t e e n e schriftelëke v e r k l a r i n g n a m e n s
Drente, tot goedkeuring ; het stuk werd 3 Juli op plechtige wize
den
Prins overhandigd, op de Oranje-zaal in Het Bosch, waar
Suideras de aanspraak deed ; er werd eene medaille op geslagen.
l&íen vindt den tekst van een en ander in de Nederl. Jaarboeken
van genoemd jaar, op bl. 780 en V . V ., ook in De Uaandelykse Nederl.
Mercurius van Bernardus Mourik. Tien dagen later, dus 13 Juli,
werd op Het Loo het tractaat tusschen Pruissen en Engeland ge-
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maakt, waarbij deze regeeringen overeenkwamen, dat zë wederkeetig
aannamen wat zi afzonderlik aan de Republiek en den Stadhoudér
toegezegd hadden, en door de provincien in de vergadering der StatenGeneraal gewaarborgd was : het erfelëk Stadhouderschap enz. in het
Huis van Oranje als constitutie, Over de beteekenis van dit tractaat,
dut inderdaad een verbond was tusschen drie mogendheden, maar
niet kon verdacht worden als eene Triple Alliantie tegen Frankrijk,
zie men de scherpzinnige opmerkingen van Groen, die de geschr. van
Van de Spiegel aanhaalt.
Den 7 Augustus verjaarde de Prinses, en haar 4lste geboortedag
werd gevierd, niet zonder toespeling hier en daar op den herstelden
regeeringsvorm. Het vorstelgk gezin werd bi zijne bezoeken in verschillende steden, als het niet juist langs den kortsten weg naar
h e t Loo e n t e r u g t r o k , of op zine zomeruitstapjes, met passende
vreugde ontvangen. Of de tegenwoordigheid te Utrecht bij de herdenking, dat een jaar vroeger die stad van de Keezen ,bevrid” werd,
wel toevallig was, is iets anders. Dan, feesten tot opzettelgke viering
der restauratie werden niet gehouden, nog minder ten gevolge der
Acte van Garantie van 27 Juni 1788. Nog weinig tgd lang kon men
jaarlgks z i e n , w a t h e t j a a r d e r herstelling en bevestiging gaf, en
bovendien mooiere Meiboomen ; en dit wordt steeds in Jaarboeken en
Mercurius
geplaatst.
Amsterdam.

J .

G. FREDERIKS,

V R A G E N .

Trente(n) [XXXIX, 141 (27 Mei) 1, - waa,r gelegen?
d’Aylva. W i e w o r d t b e d o e l d m e t d e n #Generaal B a r o n d’A.” i n
‘t laatst der 180 eeuw, en in welke betrekking stond hg tot de Haarlemsche familie v. Dam-Rengers, of tot een zekeren J. B. Holsappel 2 i)
Den Haag.

A. J. SERVAAS V. ROOlJEb’;

1) Zie Nav. XXVI, 587 eenen Otto Janszn Holtappel a8 4632 vermeld.

RED.
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Ik Johan v. Boeren (XL, 60). Wanneer .leefde deze 2 Ietwat aan*
vulling met data ware voor dit. ganache artikel, gewenscht.

Pips V. Marnix van St Aldegonde 1). Kan men iets mededeelen omtrent Louise, z&,re dochter,, uit het huwelik met Catharina v. Eeokeren, weduwe Jan v. Stralen gesproten’? Zi huwde Jhr. Philips de
Levin genaamd de Fama, Sr de Lousaert, luit.-kol. en kapt. regt
Graaf Hans Ernest v. Nassau onder het gebied van de Hoogmog.
Heeren Staten, die genoemd wordt in eene akte van 15 Maart 1612,
waaraan ik ook zj,jne titels ontleende.
Den Haag.

A. J. SERVAAS V. ROOIJEN.

[Levin diot Famars
ArmI o p Famars.]

(sic), zie Nav. XXVI, 305, 6; ‘VII, 315. Zie ook Riotstap,

von S~hiUq. >In der Hirche von Lübtow, Kreis Pyritz, dem &+
sten Besitz der Familie von Schöning in Pommern, sind an dem Orgel
chor, wo sich früher der herrschaftliche Stand befand, acht Tafeln
mit Wappen und Inschriften, wahrscheinlich von Anfang 1600, von
den Kindern von blarkua von Schöning, namentlich von dem Clages
von Sch., wie an einer alten Tafel stand ato Gottes Ehren und minem
tied%chtnisz
errichtet”. De gesl., bij eene vrouw von Schöningen,
luidde ook von Schenick : Klages von Schenick ist gewesen Markus
von Schöning seliger Sohn, Elise von Plötzen Klages v. Sch. ehelich
Deze Klages had eenen broeder Remer von Schenick,
Husfrawe.
Bao 1578 von dieser Welt geschedet uud in Niederland ge Blewen,
der Seele Gott gnadig sei”. Aldus B Der Deutsche Herold” XXI (1890)
S. 10, in een artikel van de hand van N. von Schöning-Lübtow,
*tiitglied des Reichstages und des Abgeordnetenhauses. Is vau dien
iu 1578 in Nederland denklik als officier gesneuvelden Pommeraan
iets naders bekend?

Samuel Story

(of

Storie),

- admiraal in Nederl. dienst, Geldersch-

1) Na lallgdnrige prooessen met den Franschen graaf van St. Aldegonde, die
niet van de familie is, zagen de Belgisohe graven v. Marnix April 1888 in hoogste
instantie hun reoht uitgemaakt, om, evenals hun beroemde voorzaat Filips, de
toovoeging van St. Aldegonde te voeren bij hun naam.
RED.
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uit Maas-Bommel of Appeltern geboortig. Wat weet men

hem, zijn geboortedatum, ouders, enz. enz.

van

J . H . PPIESWIJK.

[Te Dreumel woont C. G. Stors.]

Tjerk Hiddes de Vries. Blgkens Mr. J. C. de Jonge, BGeschied. v/h
Ned. Zeewezen” IV 774, leefde er in 1708 nog een luitenant b)d
Admt v . A m s t e r d . g e n d T. H. de V. Van wie stamde deze af, in
welke betrekking stond hij tot den in 1660 gesneuvelden Lt Adm1
van dien naam, en welke verdere genealogische of andere btizonderheden z$ er omtrent hem bekend ?
B.

8. B,

H e e r en li n egt s. G. v. Hasselt, Kron. v. Arnhem, Arnh. 1790,
bl. 283 : 21643. Werdt op den 16 Maart het optrekken van Heeren
knegts op den Landdag bij publicatie, op straffe van water en brood in
de kaalkelder, verboden”, Was dit een vast gebruik, en sedert wanneer ?
MO.

Priesche herbergnamen. Twee van ouds welvermaarde
friesche herbergen, eene te Harlingen en eene op de Joure dragen
d e n n a a m v a n Bhet Severi+ahuis”. Van waar die naam ? De mansdoopnaam SeversJn of Sören, van kerkeliken oorsprong, in NoordFriesland, even als in geheel Skandinaviën, zeer algemeen in gebruik,
komt bg de nederlandsche Friesen zelden of nooit voor. - Twee
andere oude herbergen, eene te Leeuwarden en eene te Dokkum,
dragen den naam van *Benthem”. Hoe komt de naam van deze welbekende stede aan onze oostelijke grenzen, juist aan friesche herbergen gehecht ? - Nog twee andere, van ouds bestaande en van
ouds zóó geheetene herbergen, eene te Leeuwarden en eene te Ilarlingen, heeten *het H u i s I<oma”. Van waar deze bijzondere naam P Komen deze drie herbergnamen ook nog elders in de friesche gewesten voor ? Of in Nederland in ‘t algemeen ? En zen er in Friesland meer zulke bijzondere herbergnamen 2
JOHN CHURL.

[St. Severinus? - v. Benthem ? - Roman (Naw. XXI 129): of Romen (in 160’2
te Utreoht, n6g te Roermond)? Te Herveld (Over-Betuwe) ligt eene hofstede Home.)
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Viuecomes Palatinue (XL, 80). In de zitting i. d. 19 Nov.
1889 van >Der Deutsche Herold” kwam ter tafel het zegel van Johs
Swalb, kanunnik van Passau, Decretorum Doctor en Vicecomes Palatinus, uit het begin der 16de eeuw [Tgdschrift van die vereeniging,
XXI (1890) S. 2b].
W i e I (XXXIX, 533) = Vivarium, viver, piscina. Het woord
vivarium is verwant en van gelgke beteekenis met het verouderd
Nederduitsch wyer, waaruit ons hedendaagsch vijver ontstaan is *).
In de Rijnprovincie was een klooster Weiher, ook genaamd secclesia
a d piscinam”, zelfs aeccleaia Vivarii” (Bakhuizen v. den Brink, Piscatio, pecherie bl. 33). 1310 Area sita in oppido de Arnhem, juxta
vivarium Winkoni judicis (Nahoff, Ged. 1 n* 115). Van Hasselt, die
i n zlJne Krongk b l . 1 d e n zaaklijken i n h o u d v a n d i t s t u k m e d e deelt, heeft vinarium laten drukken; doch in het oudste register
komt een afschrift voor, waarin men leest 3 binnen Arnhem bjj Wynkens wier des richters”. Het woord vinarium zou hier kwalik met
den aard der zaak overeen te brengen zin. - De hofstad te Rumpt
in den Tielerwaard, mit bongarden, mit den wieren a0 1341 (Nahoff
1 no 377). In 1344 gaf Jan van Cleef het huis Klarenbeek ten leen
uit, met Balie sine toebehoorigen dat is in wyeren”, enz. (Lacomblet,
U r k u n d e n b u c h , S . 3 2 1 n” 4 0 6 ) . V a l b u r c h Elden, Balveren mit
thynsen, w y e r e n ao 1 3 6 7 ( I b i d . S . 5 7 0 na 6 7 9 ) . D e heerigkheid
Amersoyen mit wynde, wyheren, bosschen a” 1405 (Nihoff 111,267).
Drie morgen land in den gerichte van Tiel genaamd de Wyer, vroeg e r w a t e r , t o e n verland, aO 1456 (Gerichtssignaat). Het huis Doddendael mit de visscherye, gehe$en den alden Wyher a* 1528 (v.
Hasselt, Geld. Maandw. 1, 10(i). De \Vyer gelegen bg den Gulden
Spgker bij Arnhem, genaamd hertog Karels vischwger ao 1569 (v.
i> Lees denklgk : Uit vivarium ontstond het Nederduitscbe woord vgver, dat oudtijds of in de verouderde taal wyer [= vy(v)er] luidde.
RED.
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H., Kron. bl. 183). In 1529 werden karpers gekochtlom gepoot te
worden in de wiers bë het Gulden Spjjker (v. H., Geld. Maaltijden,
b l . 5 0 ) . E e n m o r g e n l a n d t e Ewëk, a c h t e r d e o u d e wyer, zinde
onverheft leen a” 1740 (Geld. pl., boek 111, 672).
Dat Wier, Wierus vroeger els geslachtsnaam in zwang was, blijkt
uit verschillende stukken. Bi voorbeeld : 1281 Godefridus de Wyer,
schepen te Tiel. Wilhelmus de Wier, borg aldaar (Sloet Oorkdbk
bl. 1008, 9). 1328 . . . . Wier, bottelier van Sofia van Gelre, gemal i n v a n R e i n a l d 11. 1 3 4 2 G o d e v a e r t s s o n e v . d e Wyer, o n t v a n g t
in erfpacht het gemaal te Wamel en Dreumel (N$off, Gedenkw. 1,
bl. 433). 1352 Rutgerus de Vivario, schepen te Tiel. ,1372 Oldenwyer
te Arnhem (NLIU. XXXIX, 563, noot 10). -t398 Johannes de Vivario,
getuige als Jan van Begeren, bisschop van Luik, de fundatie van het
prioraat van Corssendonck bij Turnhout bekrachtigt (v. de Velde,
Oudhh.
van ‘s-Hertogenbosch, bl. 555). 1410 Wilhelmus v. den Wyer,
schepen te Tiel (Chron. Tiel. pag. 87). 1431 Ambrosius de Vivario,
burger te Tiel (Schepensignaat). 1464 Jutte V . de Wyer, mater van
het klooster Westerojjen bg Tiel (Oudhh. v. Utrecht, 11 728). 1545
Johannes Wyer, ook Piscinarius, stadsmedicgn te Arnhem, 1552 lgfarts des Hertogs van Cleef, geb. te Grave 1515, t 24 Febr. 1588 (v,
Hasselt, Kronëk v. Arnb., bl. 107; Scheltema, Mengelw. IV, 177;
~cu. XXIII, 57). 1587 Wilhelm V . de Wyer, schepen te Arnhem.
1592 Forgtenius Wyerus, pastoor-pred. te Ravenswaai (Nau. XXVIl,
273; xXx1x, 533).
T.

Wijer, Meijer. De hier boven genoemde Joh8 Wyer of Piscinarius
(vgl. ï~m. XXXVI, 118) had, volg. Dr. Chrn Sepp, BVerboden Lectuur” (1889) bl. 27, 175, 6, Henricus Cornelius Agrippa tot Bvereerden” leermeester, en vond zin jongsten lofredenaar in Prof. Carl
Binz, in diens verhandeling: BDoctor Johann Weyer, ein rheinischer
Arzt, der erste Bekämpfer des Hexenwahns”, geplaatst in azeitschrift
des
Bergischen
Geschichtsvereins”, XXI. Hg deed in 1563 ‘t licht zien
z$ werk ,De Praestigïis daemonum et incsntationibus ac veneficiis”,
herdrukt 1564, 6, 8, 77, 83. Reeds in 1566 werd eene Hoogd. overzetting er van algemeen verbreid.
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Wyer, Wier, Weijer is ook een bekende, o. a. te Deveuter omstr.
1850 nog gebruiklike, steeds als Wie& uitgesproken mansnaam ; ter
stede bestond kort te voren ook de gesl. Weiers 1). En in 1381 was
Wier v. den Berghe priester van O.-Vr. kerk buiten die stad (Cat.
arch. Dev. gasth. n” 67). Het nppellativum we ij e r in den zin van
weiman e), vetweier, komt eveneens als gesl. voor ; immers men ontmoet in 1400 Gerrit Wjjr anders geheeten Vimans (sic, des veemans
zoon), zoon van Otto, terwijl in 1431 Otto Weijr voorkomt, beiden
in het Tidrekenk. Regr Over&.. arch. 11 76, Aanh. 259. De voormalige gesl. Herwejjer ( t e K a m p e n ) l u i d d e i n 1619, 2 0 Herwaeëer
(Je v. Doorninck, Geslachtk. Aantt. 1871 bl. 533). - Met het oog
op vorenstaand artikel bemerkt men derhalve, hoe lastig de schifting
wezen kan ; want bg Wyerssoen en Oldenwyer zou men gereedlik
aan gezegden persoonsnaam Wier denken. Bjj Oldenwyer zou ook
wei- of vee-man te pas kunnen komen ; in den trant van (Petrus
filius dicti) Oldenmeijger(s) (ae 1359 te Deventer, Camer.-reken. 11
6 2 3 ) t e g e n o v e r d e n i n 1 4 0 0 brJ Z w o l l e v o o r k o m e n d e n gesl. Bde
Nijemeijgher”, d i e i n 1 4 2 4 Nierneger l u i d d e ( O v e r . Ar&. It 7 4 ;
111 7), d. i. oude en nieuwe meier (villicus, boer). Doch opzichtena
(Johan) Wyer, Weyer a0 1545 bestaat geen twijfel, daar he in zijnen
tijd als Johannes Piscinarius bekend stond. Evenmin kan twijfel
bestaan omtrent van de Wyer of de Vivario. Nau. XXIII, 630 doet
eenen gesl. v. de Vgver, ibid. XL, 18 eenen dito v. der Vijver, ibid.
XXIX, 596, 610 eenen dito v. de Vivere kennen 3, ; ook verlatgnscht
als Viverius (ibid. XXZII, 52, 8 enz.). Item Vivario de Ramezée
(Luik), zoowel als du Vivier [Luik, één van stam ? - in België,
Dauphin& Languedoc, met gansch onderscheiden wapens].
1) Vgl. ook Wijers (te Zutfen, en in Nuv. XXI, 343, 540 enz.), naast of, alsmen
liever wil,, tegenover We@rman(s) (ibid. XXV, 214; ‘VIII, 147), enz.
*) insgeluks gebezigd als gesl. ; beduidt volg. Oudemans (Mid.-Neder]. Wrdbk)
bij Cats ook jager; z. v. P. weydman, vgl. wegdspil = jaoht, en zie Joh, Winkler,
Nederl. Geel. 293, 8.
5) Aandacht verdient hier overal het vrouwl. gesl., daar ons bedendaagsoh ))vdver”
manl@k is. De Vijver = de pijper (Job. W., Ned. Gesl. 317). Moet ook De Vyver
(ibid. 246) niet aldus verklaard? Of zou achter dit laatste soms wel de oude regeeringsvorm der stede van Utreobt kunnen sohuilen: de Vyver = BQn van die
Vive (Nou. XXLX, 492; XxX, 15)?
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Lam. Diefenbach’s Glossar. Lat. German. mediae et infim. Lat.
(1857) heeft : wviuarium, i. e. piscina, fons, vischtegch, vischery ,
vischbehalter, fiszdicb, fisc-welle, w y e r, wyher, w u w e r, keul-brun.
Ook, indago, ubi ferae inclusae sunt 1) ; alsmede sporta (teenen korf),
viscorf”. Volg. dezen geleerde luidt vivarium in het Mid.-Latijn ook
bifarius. En dit laatste woord luidt insgelijks bif(f)ores, bifori, met
d e b e t e e k e n i s v a n Bdubbele d e u r , valdeur(e D i t e e n e n a n d e r
geeft misschien een gansch anderen sleutel ter verklaring der Nav.
XXXV, 493 noot 4 ; ‘VIL, 317 noot 2 aangeroerde plaatsnamen, als
Bever (Z*-Brab.), Te Bever (geh. in O.-Vlaand.), Beveren (O.- en W.Vlaand,), Beverwijk (N.-Hol].), Beffere (Antw.), Bibero of Vivero (Spanje).
Evenzoo van Befort (Fransch stadje, dep. Boven-Rijn) ; vgl. Wyfordby
of Wyverby (Engel.), en zie hier onder, Befort (dorp Luxemburg) luidt
echter ook Beadort. J. v. Wuk Rzn, Aar&. Wrdbk, Suppl. (1836)
vermeldt Bevoort, als oud-adel]. huis tusschen Amersfoort en Woudenberg, verzwegen door BTegenw. Staat van Ut,r.” (1772) 2), die
wel spreekt van het oud-adellijk huis Beverweerd (te Werkhoven).
Het Mid.Lat. woord bifarius luidt ook bufius, bivius, bibius, obifius ;
hetgeen dan Beffe (dorp Luik) en meerdere dergelske plaatsnamen
misschien toelichten of ophelderen kan. Wel is het laatstgenoemde
bifarius een adjectivum, Btweeërlei, tweevoudig” beduidend ; doch
tusschen dit adj, en bifarius = bifores d. i. valdeur( en dan ook
denklijk s l u i s d e u r ( ligt bij plaatsnamen slechts ééne schrede 3).
Omdat Bever (tout-court) een riviernaam is (in Hanover, Lippe en
Minden), zoowel als Beverl(e)y (N.-Amerika), past hier mooglijk meerendeels (bifar = vivar ZZ) vijver. Te meer, daar vrJver bgv. in ‘t Italiaansch luidt vivaio (zonder r).
Het straksgenoemde Bwuwer” enz. uit Diefenbach’s Glossarium
schuilt dan in Waver (waters in N.-Holt., Utrecht 4), Engeland),
.~1) AIdus ook in het Spaansch: viv&r, vivéra, vivéro = paro où l’on nourrit
les bêtes fauves.
2) Wat weet men van dit oud-adellijk huis Bevoort?
3) Heekel, zie ik thans, beteekent ook 1) valdeur (Wrdbk op Hooft), en 2) omheining (Uitlegk. Wrdbk op de werken van Hooft), evenals hekel (vgl. Nav.
xxxv, 282).
4) Ia 1343 verpachtte het kapittel van St. Marie te Utrecht zin land op (z
bg, aan) d er CV a v e r (Dodt Y. Flensb., Aroh. V. Utr. 1, 14a).
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Waveren (kwartier Amsterdam), Wsveren of Wavre (Antw., Z-Brab.).
Opmerklik i s W e v e r v e e n ( k m . Amst.) o f Wavereuven (J. v. Wik
Rzn, A a r d r . Wrdbk. 1826), d a a r m e n n i e t e n k e l e e n W a v r e m o n t
(Namen), maar ook een Wavreumont (Luik) ontmoet. Te Driebergen
bestaat de gesl. v. Waversveld. Insgelëks in Wauver en Wauveringen
(Z.-Brab.), Wever (ibid.), Boschwever (bp te Lichtenvoorde, tenzi
fantasienaam !), Weferlingen (distr. Maagdenburg), Wewer (riv. Engeland), Weier (N.-Brab., Nassau, Frankr., Oostenr.) enz., Wyer- of
Wyverstone (Engel.), Wgver (bp te Krommenie), Het Wijverkate (a”
1457 (0. Delden, Overijsel), Het Wgwerhuis (au 1459 te Neede, Geld.),
Wieuwert (? ? ! Friesl.). Misschien ook, met ver vloeiing der letter Y, in
Waveney (riv. Engel.), en als verlengvorm in Wevelghem (W.-Vlaand.),
Wevelinghoven (rgdstr. Dusseldorf).
N o e m d e n wij s t r a k s h e t I t a l .
vivaio : eene rivier in Frankr. (dep. Aveyron), zoowel als een kerspel
in Denemarken (stift Aalborg)
heet Vive ; Frankrijk heeft een vlek
Vivy, Rusland een dito Vyjva ; Frankrijk ook Viviers naast Vivoin en
Vivonne ; terwil tal van gehuchten in België bekend staan onder den
naam Vivier = vijver. Wye is eene rivier in Z.-Wallis en in N.Amerika, alsmede in Derby (Engel.); in de laatste valt de Wevery.
Wye is ook een dorpsnaam (Engel, N.-Amer.) ; terwil Wy een gehucht is in Luxemburg. Denklik moeten Wghe (Overësel, oorspronkl.
Wie, Wia, zie Nom. Geogr. Neerl. 1 138 ; volksuitspr. : Wieë), Wiehe
(Pruissen, rgdstr. Erfurt) dan ook aldus geduid. In Engeland stroomen
twee rivieren, Wey geheeten. Is Way een buurtnaam (Engel,), het
is ook de naam van onderscheidene rivieren op de Molukken, waar
men (op Banda) een dorp Wayer aantreft. In Abyssinië stroomt de
Wih. Ligt in Agra (Hindostan) eene stad Weyre? een dorp in Baden
heet Weihsr, een do in Henegouwen Wiheries. En Wiho is een distrikt
in Turkije. In O.-Indië ligt zoowel een distrikt Wyenad, als er steden
liggen van den naam Wyerag, Wyra Ghur. En Engeland heeft zijne
buurten Wyre, Wyrley. Zelfs Polen levert eenen stadsnaam Wyrbale op.
Afrika heeft zijne stad Wawra (Senegambië), zoowel als agne stad Wava
of Wawa. Mag men hier ook sommige namen op Var bitrekken ? Var
zelf is een riviernaam (Frankr.) ; of is dit z. v. a. vaer = veer of vaart 3
Ook sommige op Vier, bijv. Vierakker (bp te Warnsveld)? Vgl. hierboven,
bl. 207, noot. Ongetwijfeld passen hier de namen op Biber, - dit zoowel
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als Bibera, eene rivierbenaming in Duitschland l), Noord-Amerika, en mooglëk met vervloeiiug der letter r, Biban (Egypte, BibanMasurich is een water aldaar), - Bibbiena (dorp, Toscane), Bibbona
(item) ; zoo Bibeu of Pitschen, Pedena (Illyrië, stad op een berg) zich
er niet tegenkant 3). Hongarije heeft zijn kasteel en hoofdplaats eener
heerl. Bibersburg of Ver e s k ö, zoowel als een vlek Bihar, Bihor
of Bohor, dat aan een gauschen komitaat den naam schonk. Kamschatka h e e f t zijn Bibermeer. E n m o g e h i e r a l m i s s c h i e n a a n
zee- of meerbeving te denken vallen, toch gewis niet bij De Bevermeer, blok gronden in het landelijke Lienden. Tenzij hier een meer
is geweest, met bevers er bij, - vgl. den kastoor (hetzij gepast, of
ongepast) in het wapen bijv. van v. Bevervoorde, enz. enz. - kan
deze landerijen-naam Bvijver-grenspa,al” bet,eekenen.
- Ingeval dit
bovenstaande meerendeels door den beugel kan, proefhoudend mag
worden bevonden, dan. . . . . o treffende volapük hier 1
Joh. Winkler (Nederl. Gesl. 7G) beschouwt den gesl. Meijering(h,
-rink) als eenen vadersnaam van beroep en bedrif (vgl. a. w. bl.
304),
in den zin van zoon of nakoomling van den meijer. Dit kan
best mooglëk wezen, vooral in verband met menigen anderen door
dien geleerde opgetelden naam van die soort 9). Doch indien bijv.,
wat niet minder goed mooglijk, neen allerwaarsch$lijkst
is, het in
1482, 4 te Deventer aanwezige Meëerinkshuis (liefdadig gesticht)
identisch was met het in 1487 vermelde Aernt-Megershuis (insgelijks
eene liefdadige stichting ter stede) (vgl. Cat. arch. Dev. gasth. n”
680a, 98, 717), ofschoon in den Bladwijzer daarvan onderscheiden, het Meiershof komt eerst in 1745 enz. (ib. no 1690 enz.) voor, ZOO kan die gesl. evengoed een gewoon patronymikon wezen, omdat
(Aernt) Metiers evenzeer de duiding toelaat van ,Meëerszoon”, d. i.
r) Biberach dus Z. v. a. vijverhoek.
*) Ook Barbarijo heeft zijn Biben, d. i. Poort der EIel; vgl. boven, Diefenbach’s
keulbrun. Maar dit Biben is een bergpas, tursohen Algiers en Constantino.
8, Evenzoo kan Molkenboer zuivelboer (a. w. bl. 3(11,2) beteekenen, indien v. Molk
(a” 1582 te Keppel, K. H. Greevcn, Gesch. en Beschr. van Doetinchem 1829 bl.
24) er zich niet tegen verzet. Want dit laatste za1 evenals v. Melke, Mielke (RW.
XXXIX, 532) wel etymol.-identisch
wezen met v. Mercken, Marken. Maar wellicht
ZOU (le gesl. alsdan Molke(n)meijer luiden.
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zoon van een man wiens doopnaam Meijer was; te gereeder, daar
die gesl. in 1484 als Meëgerink voorkomt (ib. n0 698), en men Meger,
Meijger als ouden persoonsnaam ontmoet (ae ,1266 enz. Nav. XXXVI,
24, noot 3 ; Dev. Cam. rek. 11 121 enz., 433, 692, 3). De omstandigheid, dat het appellativum meier ( = boer) eertijds ook meyger
luidde, - vgl. het straks aangevoerde Oeldemeyger, en zie Dicfenbach
OP > villicus”, .- behoeft hiertegen geen bezwaar op te leveren. Te
Haarlem bestaat de gesl, v. Meegersen, gelijk te Maastricht v. Meegeren. Zonderling schijnt het, dat (Herman) v. Megghersem aO 1517
in dit zelfde jaar ook voorkomt als (Herman) v. Mengers (Over&.
Arch. V 331, 5).
Was Meijer = Me($ger als persoonsnaam in gebruik, dan schënt
de boven vermelde persoonsnaam Wjjer (Wieër) ook duidlik. Deze is
dan z. v. a. Wigger (a” 777, Bn Sloet, Oorkdbk bl. 13 ; a” 1583, Naw.
XXXIX, 128), Wiger (a” 1168, 1225 ; ibid. 320 ; Over. Arcì~., Aanh.
3), W ggher (a” 1 3 4 6 , i b i d . 1 64), Wiggher (ao 1351, D e v . Camer.rek. 11 116), Wëcher (a” 1355, 8 (ib. 327 ; Over. Alch. Aanh. lis),
W1Jcger (a” 1427, Aanh. 252), Wicher (a” 1456, 1584, 1622, ib. IV
18 ; fiuv. XXXIX, 437 en 427); terwijl een Over&elsch erve (tc
Ringe) a” 1452 Wijchgardinck, W&herding(h) (Cat. arch. Dev. gasth.
ns 4 8 5 , 8 , 9), a” 1 4 5 7 W i j g e r i n c ( O v e r . Arch. IV 55), a0 1 4 6 2
Wichering (ib. 147), ao 1517 W LJcherinx (ib. V 335) luidde. In dezen
persoonsnaam schuilt blikbaar het Mid,-Nederl. adj’. wychchaere, wigchere, - g i e r , wiichgierbe, d . i. strijdbegeerig, kamplustig ; wgch, wiig
= strdd. Wat den zin betreft, is de in sommige geslachten, bev. dat
van v. Heeckeren, nog voortlevende mansnaam Wigbold (= koen in
den strjjd) derhalve een tegenhanger. Het straksgenoemde Wgchgardinck = Wggerinc leert, dat Wiger = Wichart, Wichert is; vgl.
Weigardus (omstr. 1850, Nav. XXXIX, 313), naast Wgghardus (molendinarius, de molenaar) a” 1337 te Deventer (Camer.-rek. 1, S), die
in 1339 als Wygher de molenaar vermeld staat (ibid. bl. 35). Leeft
de persoonsnaam insgelijks voort in den gesl. Weygers (te Maastricht) :
het Mid.-Nederl. adject. ontmoet men substantivisch in den gesl. de
Wegger (ao 1444, Over. Arch. 11162). Den door Joh. Winkler a. w. bl.
152 vermelden gesl. Wigeri, die zelf een verlatijnschte vadersnaam is,
vindt men wederom vergriekscht in Buy&ou (Vigeri) op den titel
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van het werk eens ouden schrgvers van dien naam over ,Idiotismen”.
Dat Wiger en Wichert als persoonsnamen weleer ook op de Veluwe
promiscue voorkwamen, leeren Wigers-, Wygersmate, Zwanelt-Wygers
(&j NUkerk en Voorthuizen), Wichertshuis (be Roelrelt,, o. Lunteren
of Ede), omstr. 1450 en in 1496 vermeld (Nieuw-Ar&. v. Kerkgesch,
11, 104, 140 ; v. Hasselt, Roozendaal 415). Zon de mansnaam Vechter
(Nau. XXXIX, 424) ook niet hier te huis behooren, als intensieve vorm?
V o o r Wijer = Wiger, Wichert, Weigard schijnt evenzeer te pleiten
Joh. W. (a. w. bl. 116) ‘s opmerking : BIn sommige friesche gouspraken luidt de (persoons)naam
Wiard als Weiert”. Ten slotte de vraag :
kan Meier, Me($g(h)er als persoonsnaam niet eene gelijksoortige beteekenis hebben 2 Vgl. Micke = slag, stoot. Zoo ja, dan is (Herman)
v. LMegghersem
= v. Mengers a” 1517 (zie hier boven, bl. 213) niet
opvallend meer, omdat Bmengen” weleer phandgemeen worden, slaags
raken” beteekende. Of wel, zoo dit te ver gezocht is, en taal- of
woordverwarring verraadt, bij dezen persoonsnaam regelrecht M = W
toegepast! ? Tenzij dan dat v. Meijghersem a” 1517 = v. %!Iengers
dwinge tot de duiding : Meijer, Me($)ger (persoonsnaam) z. v. a.
maggher, mangber, mengher, d. i. ruilhandelaar, koopman (Kiliaan)
of klant (Nav. XXXIX, 655) ; vgl. voor dit laatste, magger = makker, enz. (Plantijn, en ATau. ibid. 541). En voor het geheel, Joh, W.,
a. w. bl. 319, 20 : BManger of menger, met de byformen monger en
minger, is een oud-nederl., ook oud-friesch en oud-engelsch woord
voor koopman, slyter ; in het begin van deze eeu was dit woord onder
den form menger of minger nog in de friesche taal in gebruik ; zie
Wassenbergh, Taalk. Bijdr. 1, 13”. Men voege er in casu als bëv o r m BmelJgher” bij. D e v r a a g i s e c h t e r , o f M e i e r , Meyg(h)er,
Meyart ‘) (omstr. 1450 te Vorden, Nieuw-Arch. v. Kerkgeschied. 11
lG3) als persoonsnaam, diezelfde duiding gedoogt. Voor geslachtsnamen denke men aan Manger (-Cats, -A&Iuntz),
Fetmenger (te Deventer), enz.
Van het appellativum meier, meyger, - uit mei (mede, made),
&l.id.-Lat. magium, = weide, -. d. i. villicus (vgl. Kiliaan’s meyer
‘) Hierbij tooh eohënt Meginhardt enz. (Joh. W. 8. w. 178; NW.
piet in aanmerking to komen,

XXXIX, 301)
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= landbouwer, meyerhof = hofstedej
l), verschilt immers meyer of
meider = bewindsman, bestuurder, hofmeester, z. v. a. major-domus
= huismeier, met Z@I aanhang: majoor, majeurie, meiers (bijv. van
‘s Hertogenbosch), megerschap ? Of is major hier geen comparativus
van magnus (groot, - uit magnior), doch een verlatgnscht meier?
Trad de meyer van Thienen in den slag van Woeringen a” 1288
zelfs als baanderheer te voors&@ (.iiou. XXXIX, 517) : beide beteekenissen vloeiden samen in de bescheidener functies van den Bmeyer
(vilheus) in den hof tot Apeldoren” a0 1228 53, en later, als men
Sondam (Charterboek bl. 490 noot a) ziet ianteekenen : *Item soe
wie dat Meyer is (in dien hof), die is Houtrichter in de Marke”
(14de eeuw). Desgelgks in die van >(Willem Douvelt,) Meijger te
Colmenschoten, Rigter in de kerspelen van Deventer buiten die stad”
a” 1368 (Overijs. Aroh. 1 80). Trouwens, een flink landbouwer is
inderdaad een major-domus in het klein.
Gewaagt Joh. W. a. w. bl. 306 van peene boerderij b e m e i e r e n”
= eene hoeve als boer bewerken en benuttigen ; in 1502 ia sprake
v a n v e r m e i e r e n = in pacht uitdoen aan eenen boer, alzoo dat
deze zlj-ne pacht in veldvruchten kwijt (Over@. Arch. V 170, vgl.
bl. 169) 2). - Het iMemorieboek
van Elten (Nieuw-Arch. voor Eerkgesch. 11 93) bevatte eenen gesl. &lajerswinckel a” 1519. Te Arnhem
vindt men (Gallenkamp) Städlmaier. En De Mayere (Naw. XXXIX,
75), dus ook m a ye r als slotsylbe, voert somwijlen naar een ander
gebied. Hetgeen blijkt uit den Nederd. ges], Hooymayer (staat van
Ger. P. Wageningen + 1852, in *Geneal. Kwartierstaten”), d. i. hooimaaier, wegens zin sprekend wapen : in groen eene zilveren zeis 3).
‘) Van huwliksvoorwaarden
der meijers ia in Gat. ar&. DW. gasth. n* 1555, 8
sprake ; van Meijer- of pschtrecht, pachtvoorwaarden, in Tijdrek. Regr Overijs
Arch., passim, van ao 1335 af.
3 Aldaar: r>hë zal geen eikenhout hakken op straffe van verlies zijner (pacht.)
jaren ; ook geen elzenhout dan om te o))tuenen”
” (heiningen te zetten) ; hij zal jaarlgks 25 eiken poten, op St. Marten op BBn na het beste varken en 4 paar hoenders
geven ; hg zal het klooster (Ter Hunnep) dienen en den Maelendëck waren naar oude
gewoonte ; als er »aaker” is, zal hg hebben als de andere meijers in Marckevelt”, enz.
Acker, aecker, ecker x eikel(s), tot het mesten van varkens ; vgl, Nuu. XXXIIL, 422.
‘) Voor de hoofdsylbe vgl. den ges]. Hooydorsser (NW. XXXIX, 414), met
wederom volkomen sprekend wapen. Hooi hier z. v. a. hooigras.
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Om de samenstelling zouden wij er wel willen bgvoegen
Doppelmayer
doch
aarzelend,
vermits
meier
in
‘t Hoog&
(in 1730 te Neurenberg) ;
Mayer luidt, en men dit omschreven vindt niet alleen als Hüfner,
Landpächter, maar ook als Landschultheiss, Landamtmann ; derhalve
in de dubbele straks aangevoerde beteekenis. Vgl. nog ,de Cafmeyer”
(in Vlaand. vóór 1720, Nuu. XL, 84). De schifting tusschen meier,
(= boer), maaier en meier (= major domus) kan dus soms lastig ztin
J. 4.

M e I r e tj e (XL, 93) - z. v. a. maertje ? Plant@ geeft maer =
koperen pot. Dus een potje van eene bepaalde grootte, waar zekere
hoeveelheid aardappelen in werd afgepast. In denzelfden trant heeft
m e n sbennetjes” of mandjes om eene bepaalde hoeveelheid, -- een
half of heel spint, - dezer volksvrucht in af te passen, voor den
uitverkoop in ‘t klein.
J. d.
XCIII.

Penningkundii Repertorium, Mededeelingen
Toevoegsels enz. op Repertorium I

van Mr. J

. L)JRKY.

-LXXXIII.

3669. Begraafnispenning van Cornelis Mina. Aldaar te lezen in
plaats van komt dit stuk niet voor : komt dit stuk onder no 271, blz.
29 voor. In de Bijdrage betreffende den in 1672 den 3 September voor
het vaderland gesneuvelden Leidschen student Cornelis Minu blz. 146152 achter P. R. Yeerlkamp, Oratio de perpetuo quod Academiae Leidensi cum gente au,rasiaca
intercessit necsssitudinis vinculo spectato
praecìpue in studiis prìncìprcwl,
habita Leìdae A. D. VlII Februarii

1839 (Leidae 1841) p. 146 wordt melding gemaakt van dezen unieken begraafnispenning (blz. 751), vroeger in het bezit van zekere
Jufvrouw çosson, later gekocht door den notaris en procureur Iïleynenbergh Jansa. Cut. Völcker (1888) n0 840 Z. 29 W. f 18.-; alsmede van den gedenkpenning in het jaar 1683 uitgereikt aan den
Med. Dr. Abraham Ledeboer Johsz. (Zie n” 1893).
1672. Bij Pölcker n O 878 Goud. 18.5 W. f 76.-, Bij v. der Chijs,
Het &nt- en Penningkabinet der Leidsche Hooyeschool blz. 71.

.
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1673". v. L. 111 tlG (1673). G oeree 130. Lod, XIV. De keurvorst

van Brandenburg van den Rijn tot de Elve verdreven. Grooter 30
lignes en 68 mm. in Catalogue de t->aris (1883) ne 183 Revue 1887 p.
.
48 no 183.
1674. v. L. 111 117 (1). Als boven n0 184. Grooter Revue

1887,
p. 33, Gat. Paris n” 185.
1676. v. L. 111 118 met R(oettiers)
Buste met lauweren gekroond
3 1 lignes.
1676. b) staat H(jofleurs)
(?), lees R(oettiersj
be de Vries 1884
n” 899. Br. { 3,25 Vz. Bb. Iiz. Het beeld met de rechterhand naar
omlaag en de linker naar omhoog door MoZaf*t. Gr. model. Mm. 73.
1679. Op het sneuvelen vau Jonker Davit Swcerts. Bi de Vries
1884 ne 902 Z. 102 W. f 18.50.
1679”. 1 6 7 3 . R1Jksdaalder v a n West-Friesland. De staande man
met het zwaard naar beneden. Kantschrift Godt bewamt de lzerlmge
uwer gemeente. Verkade pl. 65 n” 3 blz. 120 Z. 26 W. Bi de Vries
1884 n” 980 f 3.75.
2681. Bi Völcker n 0 882 Z. 116 W. f 185, groot 106 millim. als de
Vries c. s. I’V (3) en n” 883. zonder de groep van de vier Cavaliers
Gr. 76 mm. Z. 63 W. f 97.-.
a) 1631”. v. L. 111 123 (2). Kz. gegr. Cat, Hooft v. lddekìnge
n0 234 Z.
b) 1682. Als bg Chevalier p. 30 ook bij de Vries (1884) n” 903
Z. 25 W. f3.2:.
lF83. Vz. Als bij Chevalier p, 42 (2) Kz. als na 1683 met NAER-

DEN overwonnen den 2 Sept. Gesneden door P H 1 (monogram) b$
VöEcker n” 881 Z. f 99.- afgebeeld (op de plaat staat 88%).
1685”. Aangevuld. De schutterg van Enkhuizen begeeft zich naar
Weesp bi de nadering der Franschen om die vesting te verdedigen.
Zeer groote 120 mm. zilveren penning, gegr. 176 W., afgebeeld bij
Völcker n” 880 f 101. Voorzijde. Gezicht op de lange rij huizen te
Enkhuizen bij de haven. De schutters staan geschaard ; de schepen bestemd om ze over te voeren liggen vóós den wal. Een man OP den
wal braadt iets aan het spit, en eene vrouw voedert een zittenden schutter. Omschrift
Doen lek Tot tiienst Vant Land Deu Vgand me Gingh Tegen,

I
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Heb !JCk dit Tot Soldy Voor Mynen Loon Gecregen.
Keerzijde. Uitgebreid gezicht op het met muren en torens omringde
Weesp en een burcht links daarvan gelegen. Op den voorgrond huis-

jes, vier bevelhebbers enz. Omschrift
A” 1673. Enckhuysens Schuttery Waer

l

uan Ick Was Sarsyant
Hebben Ons Vaendels Doen op Weseps Wal Geplant,
1G85z 17de eeuw. Zilveren gedenkpenning van Justus Modersoh,n,

eersten pastoor der gemeente op de Brouwersgracht te hmsterdam.
Cat. Hist. Tent. Amst. 1886 n0 1666. (Inzender Pastoor G. Diependaal te Amsterdam).
1687. De Franschen verlaten Utrecht, Vgl. Heri?zneying
aan den
toestand der provincie Utrecht in de jaren 1672-1674 in Utrechtsche
Volks-Almanak 1 1837, bl. 30 -49.
1688. Bij Völcker n0 879. Z. 2 MT. f 1.25.
1696. Bij de Vries (1884) na 905 Z. 32 W. f 4.75. Völcker n0 889
in goud 48.5 Grammes, f 100.
1697. Bij de Vries n” 916. Tin (in robbenvellen etui) f 3.75.
1698. Bij Völcker n0 893 in Tin /‘24,-. Zeer zeldzaam en onuitgeg.
Vz. De Ruyter (de Vries c. s. VIII 4). Kz. v. L. 11 159 (2) maar met
het omschrift de Vreede Beslooten met de Koninck van Engeland, de
Beeren Staten generael den 19 Febr. 1674. Door P. v. Abeele.
1700, v, L. 111 141 (1). Grooter 30/68. Cat. de Paris 1833 n” 188.
1701 (1). v. L. III 144 (1). 2674. Tweede verovering van La Franche
Comté. In Catalogue des coins à Paris 1833 grooter 30 lignes 68 m.m.
p. 186. Revue Belge 1887 p. 48 (186).
1702. Bjj J. Schulman X11 n” 27 f 10.50.
n” 1702. G. Brandt. Poezy, bl. #. Op de Gedenkp. der gulde
bruiloft van den heer Xcolaas van Loon, Raadt en Oudtschepcn
der
Stadt

Amsterdam en Joflrou Emmerentia van Veen.

Hoe zelden worden in dit leven
De gulde bruiloften gegeven ;
Maar dat een Grootvaâr, Vader, Zoon,
Tot in het derde lidt, de kroon
Van zulk een zegen vóór het sterven
Door Godes milde gunst magh erven,
Wordt op deze aard’ noch min gezien.
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Gelukkig dan de stam op wien
Die huwlgkszegen daalt van boven.
VAN LOON, gg moogt uw Schepper loven
Voor t vrolgk en gerust genot
Van dat gewenscht en lieflik lot.
Men lere uw nageslaght gedenken
T geen d’ oppergoedtheit u wou schenken.
Men drijf en druk nu uit in gondt
En zilver, t geen uw stamhuis bout.
Men hoort de bruitofspenning spreken
Net tong en taal van t ordeteken.
De hemelstraut
vermelt met kunst
De kracht der GoddelQke gunst ;
De kruisling
toortsen willen leeren
Doe t met de trouvlam kan verkeeren;
Het jeugdig vier dat de d’ eerste schiet
Bespeurt men in de
De tweede met haar
Vertoont de vrugten
Met volle bloem. De
Verbeelt de trou die
Dela letter (L) sluit

tweede niet ;
flaauwen vlammen
van de stammen
.
ronde ring
ha haar kring
die t jaartal rekent

Dat hier een halve eeuw beteekent.
Ze speelt ook op den naam v a n L o o n.
D’ oliftak, die zich stelt ten toon,
Zal t heil van uwera echt beschrijven:
Ze maakt met groote en kleine olijven
D’ afzetsels van het trouverbondt ;
Men ziet in dat gezegent ront
Het drietal zooneja met haar loten
Het zestal uit de twee gesprotera.
Godt maak ten dielast van Amsterdam
Van elke telg een vrughtb’re stam.

Den XXVI ;Maji 1674.
ne 1704”. v. L. 111 151 (1). Cat. Paris 1833 n” 192. Revue Belge 1881
p. 48 n” 192 ter grootte van 30 lignes (68 m.m.) en inhet Musée monétaire
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aldaar zijn stempels van 28.(63 m.m.) en 20.(45 m.m.) lgnen, Goeree 139.
n” 1704**. v. L. 111 154. Ald. ter grootte van 30 lignes (68 m.m.)
n” 194 Goeree 146.
n” 1706. Bij V’Zcker n” 892 f6.50 zeer zeldzaam. K. met deze aanteekenìng SQuoiyu’en
dise la savante explication de de Vries et de Jonge
(II 79-82), la midaille se rapporte peut-être aux Gardes Civiques”.
n” 1 7 1 1 . Cot. d e Vries ( 1 8 8 4 ) 110 9 1 4 K . f6.- n” 1712 a l d . n”
915 K. f 1.50.
n” 1 7 1 3 .
Karel Rabenhoeft.
Al heeft d’ ondankbaarhoit en nyt myn naam beleedigt
Ik heb nochtans den Staat in Groeningen verdedigt.
G. Brandt’s Poery. Amst. 1688 4to bl. 443.
n” 1719. Liesebet Jars was in Coll. Dugniolle verkocht in 1885.
(Gat. p. 141 n” 82 in zilver, gegraveerd met ring 65 m.m.) Liesebet
Jans Geboorelz Den 9 Desemb. do 1615. Obyt A” 1674 den 16 Feb.
SOO ginck mijn Eeuen uyt. (Fontein). Kz. Allegorische voorstelling.
no. 2732. te lezen Roettiers.
n” 1734. Hendrik Casimir 11. Ook met de letters L. R. B. b$ de
Groot c. s. n” ‘628, Wij vermoeden, dat dit is Laes (R.) Beunigh, een
goud- en zilversmid te Leeuwarden, in 1679 in het gild opgenomen.
Zie zjjn merk in Archief ~oor Nederlalzdsche
~zc?zstgeschiede,zis
11 (16
Namen en Merken der Goud- en Zilversmeden te Leeuwarden
VUCC~Z 1597 tot 1854, pl. 5. Het weglaten van zijn vaders voornaam R.
platen)

aldaar levert geen bezwaar op. Bij geen der merken aldaar vindt
men die, ofschoon Laes Beunigh wel zich L. R(oeZs ?) Baunigh zal
getcekend h e b b e n . - In goud (22 Mei 1586) gezien op het boelgoed van wijlen mr. H. Wiersma, wethouder van Leeuwarden.
n” 1736. Grooter in Cat. des c o i n s ù Paris 1833 n” 199. Reuue
BeZge 1887, p. 49 n” 199 30 lignes = 68 m.m.
no 1736 is 1736*. Grooter als boven, no 200 maar ook nog volgens Revue ter grootte van 28 lignes of 63 m.m.
n” 1736” is 1436”” en de daarop volgende 1736 is 1736***.
n0 1740. Cut. Bat. Gen. 3de druk 1886 n” 13 Z.
n” 1750 v. L. IIT (188 (1). Vz. J. Mauger f. Kz. R(oettiers).
Doch
bij d e n h e e r E . Ph. Erfrnann o n d e r h e t b o r s t b e e l d DoGz f, Kz.
niets. Vgl. Revue 1587, p. 49, ne 209.

OUDHEI

D.:

MUNT -

n” 1750” v. L. 111 188 (2).
meester in Neurenberg (1670 ll” 1750;
v. L. 189. Vz.
Loon haalt aldaar aan als zijue
les jetons

BK

PENNINGKUNDE.

221

Vz. L(crzarus)
G(ottEieb) L(wufer) munt1690).
Alzt. J4eybusclh fecit. Kz. D(ol&) 2 V a n
bron >Suite de l’lïistoire du Roy par

n0 54. Volgens Jules Rouyer (Revue de la Nuna, Relge 1887

p. 79 (1) is deze aanhaling Bpeu exactement”. Het is het werk van
P. ;iienestrìer,

Ilistoire

du Roy Louis le Grand par les medailles, em-

blemes, devises, jetons etc. 1683C (y
ge Edit. 1693). Tusschen .1685

en 1695
verscheen in Holland in 1691 (quasi te Pa+) daarnaar een verminkte
nadruk, waarover L. Jobert in zijne Kennisse der aloude erz kedendaagscke gedenkpenningen (Leiden 1728 blz. 16) zich beklaagde. iVTen
had er namelik vier of vijf platen met penningen bijgevoegd ter
oneere van Lodewgk XIV buiten Frankrijk geslagen *door benyders
Bvan diens glorie, zynde eene vuile manier van zig te wreeken, en
Bniet anders als eene toestemming hunner zwakheid. Ultio doloris
>confessio
est. De wraak is eene bekentenis van smart”.
n” 1753”. v L. 111 195. Bi Erfmann met D . . L 1 (= DolZin)
onder het borstbeeld,
n” 1755”. v. L. 111 197. Zie Revue 1887 p. 49 nn 210 over een
stempel volgens h e t Inventaire
v a n 1 6 9 7 - 1 6 9 8 n” 1 2 9 4 é é n e lijn
k l e i n e r e n geteekend H(ieronymus) R(ousseZ) f(ecit) (Bi Scklickeysen
S. 178 (Henri Roussel genaamd, te Pa+ 1654-1711 werkzaam),
no 1776”. Kamerijk ingenomen. Cut, de Paris 1833 no 423, R e v u e
1887, p, 33 no 423. Vz. Buste Lud. Magnws Frala. et Nav. rex. Kz.
Frankrëk staande met de eene hand haren mantel optillend, houdt
een krans van olivenloof in de andere hand. In het verschiet een
ploegend landman. Omschrift Imp(erii) finibus ab kost(ium)
incursionibus Ziberatis. (‘s Rgks grenzen van de invallen der vijanden bevrrJd).
Cameracum captum. %l.DC.LXXVII
Groot 26 lignes. In de afsnede
Dufour f(ecit).

V R A G E N .
M i t h r a - m o n u m e n t e n (XXXIV, 27).
Stellen die bas-reliefs
3/lithra, of wel Christus voor 2 Wie geeft welwillend antwoord?
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Alting (XxX111, 02, 23 L, 335 ; ‘VI, 184). W. Boekholt, predt
Delfzijl, verhaalt. in BBladen u. mijn dagb., geschr. op reis d, e. ged.
v. Duitschl., Zwitser]., ene., Gron. 1859, b!. 48 : Bmet groot genoegen
toefden wij een paar dagen te Heidelberg, bekend door hare hoogeschool. Wij waren gehuisvest in het hotel pzum Ritter St. Georg”,
het oudste huis der stad, met fraai gebeeldhouwden zerken gevel en
muren van v,f voet dik, gebouwd in 1.592 en ongeschonden gebleven
tiJdens de verwoesting van 1693. De meesteres van het hotel, eene
vrouw van meer dan 70 jaren, had naauw uit het vreemdelingen-boek
vernomen dat wij van Groningen kwamen, of zij betoonde ons de
meeste oplettendheid, en nam de eerste gelegenheid waar om ons te
verhalen, dat haar geslacht reeds meer dan 200 jaren dit huis bewoond had, alsmede dat vóór ettel$ke jaren zeker hoogleeraar van
Groningen, met name Alting, gehuwd was geweest met eene dochter
u i t d e n BRitter”. Gaarne wenschte zij nu van ons een en ander
betreffende de nakomelingen van dezen professor Alting te vernemen ;
dan, tot ons innig leedwezen konden wiJ haar slechts weinig daarvan
mededeelen”. - Wat meer wist Graaf Du Chastel de la Honardries
er van, die, in zkjne $Notices généal. tournaisiennes drcssées sur
titres”, it. 111, p. 7! 4, onder de ,Corrections”, mededeelt (gedeeltelik uit
Bayle?) : SCaron Bélier, marchand de drap, épousa en 1549, Franpoise de
Viscre, fille de Gilles, marchand-brasseur, et de Denise Hauvarlet. 11
fut père de deux fils : A. Charles Bélier, domicilié à Heidelberg en
1607, bourgmestre de cette ville en 1614, marié à Françoise Soureau,
dont, entre autres enfants, Susanne Bélier (+ 1643), mariée à Heidelberg, en 1614, avec Henri Alting, né à Emden, le 7 février 1583,
mort à Groningue le 25 août 1644 l), docteur et professeur en
1) &ein in Kupfer gestochenes Bildnis hat folgende Untersohrift : Henricus Alting
Embda Frisius S. S. Theologk Dootor 8~ Professor in Academiu Heidelbergensi ab
A. 1613. & Grönningensi postea ab A. 1617 optime meritus. Natus 8. 1583. d.
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théologie, fils et 8me enfant de &Ienno (Menso) Alting l) et de Marie
Bischoff (t 24 Spt. 1613). B. Jacques Bélier, domicilié à Heidelberg
e n ltiO7”.
Vóór mi liggen ook: CI. Succincta narratio de claris in Republica,
Ecclesia, Academia et Arte Militari Altingiis, contexta a Mensone
Henrico Alting, J. U. LI. et Collegio Juratorum Civitatis Groninganae
adscripto. Gron., Typis Viduae Synkonis Hoitsema, Typographae, 1772,
83 blzz. in 8O ; b. Treurende troostdicht ov. h. Godtaal. afsterv. v.
Vrouw Henrica Lunsingh, huysvr. v. d, erentf. Rolof Altingh, ontslap. d. 9 Junii t. 2 en 3 uyr., ende i. d, kercke tot Eelde begrav.
d. 17 des selv. maents 1662, Gron., by Frans Bronchorst, Ord. Stadts
boeckdr., AO 1662; c. Bruiloftsged. ter eere v. d. hr. Jan Alting,
schoute v. Nleppelt, Kolder, en Nieuwveen, enz. en mej. Swana Francina Alting, i. d. e. ver. binn. Gron. d. 18 v. Oogstm. 1751 ; door
L.(ucas) Trip (met sant.), B. Alting, predt te Eelde, Jan de Iiruyff ;
d. afschrift van den titel van en van eenige aant. op een ah’eestzang
op de Gouden Bruiloft van mr. Gerhard Alting (te voren Fiskaal

17 Febr.,

j- A. 1644. mt. 61”. Tjaden, Das gelehrte Ostfriesl. Il, Aur. 1787, S.
332-33. - »Der vormalige hiesige (hurich) Conrector Joh. Herrm. Jani, wollte iln
J. 2734 das Leben unsers Altings herausgeben. Ich finde aber nioht, dass diese
Schrift je gedrukt worden Bey der Familie habe ich naoh dem Manusoripte mioh
erkundiget, allein e8 ist niohts davon zu erfragen, weiln dieser Bonst so gelehrte
Verfaseer zuletzt im Verstande verrukt und auf d:r Vorburg des hiesigen Sohlosses
verwahrlioh gehalten wurde, da denn alle seine Papiere werden verlohren oder in
die Gewiirtz Laden gekommen seyn”. Ders. 1. c. S. 317. - Zie van hem, mr. W.
B. S. Boeles, Levenssoh. d. Gron. hoogl., als B$age van Prof. Jonckbloet’s Gedenkbk
d. H. S. te Gron., bl. 17 -18, en de ald. aangch. bronnen. Zdn grafschrift is mede
bij Kok, Vad. Wdbk 11, 733, en Prof. P. Hofstede de Groot, Gesch. d. Broederenkerk
te Gron., 144.
1) »deesen Leben Ubbo Emmius beschrieben hat: Vita Mensonis Altingii, Gron.
1728, in 4to ourante Profes& Isinck. Sein Bildnis, sehr gut gemalet, ist zu Emden
(waar hij t 7 Oot. 1612) in der Cammer, wo sioh der Coetus versamlet, aufgestellet”. Tjad. 1. o. S. 316. Zie ook G. Outhofs Waarschouwinge enz., Emb. 2723,
bl. 571 8. v.; Meiners, Ost-Friesl. Kirohengesoh., I, 461 ff, 11, 58 u. a. a. 0.
r- Er hat sich Ao. 1571 mit Henrici Episcopii, eines Riohters im Sohöppenstuhl
zu Gangelt, Toohter Maria verehelicht”. Joh. Died. Funok, OAtfries. Chron. 11, Aur,
1784, 6. Buoh, S. 204.
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h. Ed. Gerigte van ‘t Goregt en Sapmeer) en Fokkelyne Blencke 1) ;
ter gedachtenisse
van hunnen 50 jn. trouwdag, invall. op den 21 van
Sprokkelm. li73 ; den volgenden dag op den huize Vennebroek “)
plegtig gevierd. Door L. Trip 3) : e. het zegel van Joachim Alting,
borgermr in Groningen, aan een stuk van 4 Juni 1617 4), met het
wapen als bij Rietstap, Arm. gén., lre éd., op Alting, en 2me éd.,
op idem : zarmes med.” f. ecne schets van het wapen vau Menso
Alting, borgemr te Gron. 1712 a), zooals het voorkwam op een, door
rng nog in welstand gezien, met de wapens van burgemn. en raad
beschilderd, glasraam in de A-kerk te Gron., in alles gelijk aan het
bovenstaande bij Rietstap, 2me éd., en i n het ;oOstfr. &lonatsblatt”,
VIlI. Bd., Emd. 1880, S. 59 6). Met ditzelfde wapen vierendeelt AlV.

‘) De W..I. Comp. ter kamer van Stad en Lande, van dewelke de heer Blencke,
mcvr. vader, boekhouder is geweest (aant. 5). Gerrit Bl., komt als zoodanigvoor
1694-1714 (als secret. l715, 16), Abraham Bl. 1715-23, 24, en nog in 25.
*) bevorens een adelyke havezaat, by den hr. Rlting aangekocht en bewoond,
liggende in Paterwolde,
gchoorig onder het Drentsohe dorp Eelde (aam. 1).
5, In de sant. op dezen zang, wordt ook gewag gemaakt van Maria, de jongste
d r , w e d . v . d . Lt Ing. Engelhard; van mr. Wil]. Arn. A., ordin. raad v. Ned.
lnd., praes. v. ‘t collegie d. Bchepen. en colonel d. burgerye op Batavia; en van
Joan Aventroot, groothandelaar, en getr. aan de dr v. d. heer van Lille, bet-overoud-oom van onzen hr. G. Alting van moederszgde,
om zyne standvaetigeaankleevinge aan de herv. Kristenleere
i. d. j. 2633 te Toledo levendig verbrand.
4, Beurtelings, van 1594 tot 16-5, toen hij 20 April stiert’,
burgemr en lid van
de hoofdmannenkamer. MS.-Regeeringsblc v. Stad en Lande, waar ook op het j.
1622 staat aangeteekend: rJoaohim A. en Joachim Caoter, z@nde oom en neef,
voor ditmaal door de Staten in ‘t selve College (de Hoofdmannenkamer) toegelaten,
sonder consequentie in ‘t toekomende. Res. v. d. 26 Febr.“. Zie ook Emmius, Fasti
Cons. et Catal. Hovotm. et Deputat [en vgl. over Canter eene sant. in Neder]. Heraut
(1X58 bl. 33, 49). HED].
“) sterft den 2 Aug. van dat jaar, toen zitting hebbende in de Hoofdmannenkamer, en werd den 7 Sept. door Asinga v. Maneal opgevolgd. MS.-Regbk a. b. ;
F e i t h , R e g b k d . prov..aron. - In een MS-Naamregr v. burgem. en raad enz. v.
Gron., staat o. h. j. 1711, bd zijn naam, onder eerstgen., aangeteekent : »sterft als
in de Hooftm. Camer sessie hebbende 2 Aug. 17.12”; ‘t welk bevestiging vindt, Qn
bg C h a l m o t , B i o g r . W d b k 1, 190, èn bu Hofstede de Groot, a. w . 1 4 6 , d i e z i j n
grafschrift
mededeelt.
‘) Het andere bij Rietstap, Arm. gén., 2me éd , beschreven wapen van hlting :
sD’or à la bande d’az., oh. de 3 cruchee a couverole d’arg., ayant une ange h sen.,
pos. dans le 8enB de la bande”, aldus op den na te melden kwartierstaat voorkomend,
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t i n g Siberg ( v g l . R p ’ s a . w . , z i j n Elandb. d . Wapk., b l . 4 4 3 , e n
zin W a p e n b k v . d. Nederl. adel, Pl. 78; Weleveld, Handbk v. d.
Nederl. adel), wegens verwantschap met den gouverneur-generaal van
Neder].-Indië, Willem Arnold Alting, j- 7 Juni 1800, die echter (zie
Herald. Ribl. 1878 bl. 95) een geheel ander wapen voerde, nl. in
goud een boom van nat. kl. in eene omtuining 1). Deze Alting behoorde dus waarsch$lUk
niet tot de Drentsche familie van dien
naam 9) ; en het is opmerkelijk, dat het door hem gevoerde of aangenomen wapen overeenkomt met dat van eene Groningsche familie
Allcrshoff a), welke een boom in eene omtuining (volgens een kwartierstaat met zestien geteekende wapens : in goud een boom van nat.
kleur in eene omtuining) voerde. - Men kan van de familie Alting
zeggen, wat d’Hane-Steenhuyse en Jules Huyttens (La noblesse de
Flandre du Xe au XVIIs siècle) van vele Gendscbe geslachten getuigen : >Ce nom se rencontre dans la bourgeoisie et chez le peuple”.
MO.
is missohien dat van Mr. Bernhard Alting, 8chr~ver van »De Pilaren en Peerlen
van Groningen” en andere werkjes. Groninger van geboorte, werd hg aldaar 1631
Syndicus, welk ambt hij tot in 1644 bekleedde, toen hij som sijn ergerlijk leven”
gecasseert werd; doch b$ Raadsbeslait
van 15 Jun. l650 weder hersteld oin de
borgerschap deser stadt, diewelake hy door onbesonnenheit, voor syn persoon
hadde opgesecht”, werd hij lö53 weder tot raadsheer verkozen. Mr. H. 0 Feith
(Redev. enz., aangeb. bij v. d. Aa, Uiogr. Wdb., art. Alting (mr. Bernh.)) gist, dat
hë tot eene andere familie A. behoorde, omdat hij op de geslachtlësten
der A.
niet gevonden wordt.
*) Minder juist is de bewering in het Nederl. Familieblad 11, 242, sant. 2,
dat zlJn kleinzoon Willem Arnold Alting Lamoraal
(dit is een voor- en geen
geslaohtsnaam)
v. Geosau, in 1816 in den adelstand werd verheven. Dere is, als
afstammend uit een oud-adelldk geslacht, bij Kon. Besl. v. 8 Jolij ,1816, no. 57,
ingel~fcl. Zie D’Ablaing v. G., Nederl. Adelsb., bl. 13, en Weleveld’s a. w.
s) Deze stierf, volgen8 eene aant. bij prof. Hofstede de Groot, a. w., bl. 147, uit
met Menso A., oud raadshr i. h. hof v. Drente, in 1831, te Drummen, bi Zutfea,
o;erleden.
9 De boomgaard, in ‘t Gron. het hof (Laurman, BGdr. t. d. Gron. tongval, Gron.
1822, bl. 24).

1890.
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V R A G E N .
Loenresloot. In het Staats.archief te Munster zijn aanwezig afschriften van een klein deel der leenregisters van Loenresloot, ende mann e n v a n d i e n , onder Boudewijn en Arend v. Swieten, ao 1435 en
1460. Ze znn afkomstig uit de verzameling van Nicolaas Kindlinger,
die in de 2ds helft der vorige eeuw leefde. .Kan iemand mij ook ininlichten, waar zich de leenregisters van vroegeren en lateren tgd
bevinden ?
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Hendrik Spies. Nau. XXX, Omslag tegenover bl. 337: PLeendert v.
Oort, t te Ek-en-Wiel Lc Mei 1866, oud 80 jaar, was gehuwd met
Johanna Spies. De adjunkt-archivaris te Zutfen, J. Gimberg, in zijne
studie over .De Apenstert” ter stede (Nieuwe Zutpbenscbe Ct. 22
Jan. 1890) handelend over de gevangenis van den schout (aan de
Breestraat, het plein bij den Wijnhuis-toren), gewoonlijk &cboltenstok” genoemd, ontleende zsue beschrgving van dien stok aan eene
afbeelding, aanwezig in een cahier met sepia-teakeningen, in het
steedlijk archief, getiteld : BGezigten, Bouwvallen en Oudheden van
Z.“, geteekend door (G.) H. Spies in 1828. En teekent over dezen
teekenmeester aan : Hendrik Sp., gedpt 25 Mei 1775, -+ 29 Dec.
1841 te %,, zoon van Gellicus Hk bi Geertruid Suavink, tr. 29 Mei
181 I ald. Louise Dieperink, dr v. Jan bij Hendrika te Kiefte (beiden
te Lochem), bij wie elf kinderen, waarvan Jani 1890 nog in leven
waren: Gillius Hk Jan, geb. te %. 18 Juli 1812, provenier in het
Bornhof ald. ; Lodewijk Hendrikus Geerhart, geb. ibid. 2 Juni 1817,
woonachtig te ‘s-Gravenhage ; Christoffel Steven, geb. te Z. 8 Juni
1826, insgeli_Jks woonachtig te ‘s-Gr. Hk Sp., - hij teekende zich
verkeerdelijk 0. H. Sp., - woonde in de Laarstraat (huis gemerkt
D 871, en liet eene menigte teekeningen na, meest alle betr. de
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stad Z. en hare naaste omgeving. Ook in de rgke verzameling teekeningen en prenten van Mr. A. Ver Huell komen er eenige voor
van zgne hand.
P al o mij n (XL, 103). Kan de naam van den Spaanschen schilder
Palomino y Velasco, die a O 1653-1725 leefde, misschien eenig licht
geven 3 Naar groote of beroemde mannen werden meermalen kleedingstukken als anderszins genoemd. Ook wel naar beruchte.
A . AARSEN.

Pal o m ij n. Moet er ook gelezen worden kalamënk? Dit was
eene wollen stof, vroeger voor jassen gebezigd (Calisch, Woordenbk,
0. h. W’)’
W.

VBlocipBde (XL, 36, enz.). DDas Veloziped gilt allgemein als
ein aus der Draisine entstandenes Kind unseres Jahrhunderts. Im
stadtischen A r c h i v zu N ü r n b e r g b e f l n d e t sicb jedoch e i n Veloziped
aus dem Jahre 1633, und in den 1703 erschienenen DHistorischen
Nachrichten von den Nürnbergisohen Mathematicis und Künstlern” 1)
steht folgende Notiz : Stephan Farflers aus Altdorf machte sicb auch
ernstlich mit drei Radern einen kleinen Wagen, auf dem er vermöge
einea von ihm künstlich angeordneten und bewegten Raderwerkes
sich selbsten ohne einer anderen Beyhülffe zur Kirche fuhr”. (Deutsch.
Adelsblatt 1887 nr. 12 S. 228).
MO.

V o g e In a m e n (XL, 37). Omtrent deze vragen is te raadplegen
Schlegel, BDe vogels van Nederland”. In mijn *Sprokkelhout”, bl.
250 vg., gaf ik eene list van varianten op vogelnamen, inzonderheid
uit het genoemde werk getrokken.
E. TJAURILLARD.

Vogelnamen.

De appelvink of kernbyter (Coccothraustes vul-

‘) Schriver
bedoelt zeker: Joh. Gabriel Doppelmayers
Nachr. P. d. Nürnb.
Mathemat. n. Künstl., welcbe fast von dreyen Seculia her duroh ihre Schriften u.
Kunstbemühungen
die Mathematio u. mehrere Künste in Nürnb. ver andern treflioh
befördert. In zweyen Teilen ans Licht gestellet. Niirnb., 1730, Fol.
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garis) is een andere vogel als de gewone vink, de bogaerdvgnke der
Vlamingen (Fringilla coelebs). De eerstgenoemde is wat zwaarder en
plomper als de laatste, en heeft een veel krachtiger, dikker snavel ;
ook is hy veel zeldzamer. - De goudmerel is de zelfde vogel als de
wielewaal (Oriolus galbula). - De vlaamsche gaai (Garrulus glandarius)
is een gants andere vogel als de zoogenoemde duitscbe papegaai, beter
Kruisbek genoemd (Loxia pityopsittacus) ; de eerste is een ravensoort,
de laatste een vinkensoort. - Het duimpje is het overal bekende
winterkoninkje (Troglodytes europaeus). - De koolmees (Parus major)
is aanmerkelik grooter als de pimpelmees (Parus coeruleus)
; eerstgenoemde heeft een’ zwarten kop met witte wangen, gele borst met
zwarten streep in het midden ; bovendeelen groen ; de hoofdkleur van
d e p i m p e l i s e e n f r a a i l i c h t blau. - D e k w i k s t a a r t (;1Zotacilla)
behoort niet tot de meezen, maar tot de zangers. - De rietmusch
(Calamoherpe arundinacea) is kleiner a1s de karekiet (Calamoherpe
turdina) ; overigens zijn beide vogels na verwant. De naam rietmusch
moge al in sommige streken van ons land voor dit vogeltje volkseigen
z i j n - hy is niet te min verkeerd en zeer oneigenaardig; kleine
karekiet of kleine rietzanger is beter naam. Immers de rietgors (Emberiza schoeniclus) wordt ook wel rietmusch genoemd. .- Het waterhoen (Gallinula chloropus) is een gants andere vogel als de watersnip (Scolopax gallinago) ; zy hebben niets met elkanderen gemeen.
Het waterhoen is na verwant aan de meerkoet (Fulica atra), de marolle der Vlamingen. Het waterhoen is wat kleiner als de meerkoet,
en anders van kleur en teekening ; het heeft ook een roode voorhoofdsplaat en groene pooten met roode kniebanden, terwijl de koet
een witte voorhoofdsplaat heeft en groenachtig-loodkleurige pooten.
In levenswyze komen zy geheel overeen,
J O H A N WJNKLER.

Het ge t a 1 6 6 6 (XXXIX, 478, enz). In antwoord op de vraag
van Nau. XXXVI, 4 10, diene nog, dat dit getal, door het optellen
der cëfers, in den jongsten tijd is toegepast op generaal Boulanger.
J. aIMeBac+.
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Duisbmg, e n z . enz. Luidde de naam v. dit Z.-Brabantuch dorp in
1402, 7 Duysborch (AYotl. XXXVI, 5G5 ; ‘VIT, 277), in 1625 Doesburch
(ib. 583, destijds baronie), in 1749 Daasburg (Nic. Goetzee, Opdracht
vóór zijne folio-bibel-uitgaaf, te Gorinchem), terwil het in het gris verleden Dispargum mag geheeten hebben (3. v. Wik Rzn, Aardr. Wrdbk :
Duisb. of Diest) ; men ziet hieruit, hoe dwaas het is, van het Graafschapsche Doesburg (dat in het Nav. XXXIX, 618, 9 vermelde BIS.Lagerboek door *de statt van Duisberg” 1) wordt aangeduid) - qua
tali eenen Drusus-burg te maken. Insgelijks schuilt Duiaburg bë Kleef
denklijk achter Doesburch aO 1625 van iVav. XXXVII, 537 i. d. 2
Dec. z). Te Renswoude of te Woudenberg ligt eene buurt Duisbergen. De hoofdsylbe dezer plaatsnamen kava oogen - maar ook niet, op een oud Germaanschen mansnaam Tozo (Nav. XXXIX, 179) als
verkleinvorm van Dodo (stam Dod), evenals waarschgnlrJk Doos, Does,
Duys. In het Lat@ heet Doesburg Teutaburga (Greeven, Beschr. v.
Doet. 1829 bl. 55) 3j. In Bëdr. Geschied. v. Over&el X 35 vindt
men eenen gesl. Deusinok of Deyssiug ; en te Hoogt?-Zwaluwe Deussen. De in den Doesburgschen kalender van Naw. XXIV, 147 “)
voorkomende variant Duusbergs (= v. Doesburg) verdient hier alle
aandacht. (HU ontsnapte mi Nom. Geogr. Neerl. 111, 79.) In casu
valle in Nom. Geogr. t. a. pl. Opperdoes (a” 1033 Those) weg, als
kunnend, qua tout-court, of slotsylbe, bezwaarlijk eenen
persoonsnaam
vertegenwoordigen
; te minder, daar (de) Does (bg Leiden) en (de)
1) M. v. Duisborgh (= Doesburg), koster te Doetinchem, sohreef eene PKronyke”
van laatstgenoemde plaats, in 1829 als HS. in ‘t bezit van den heer v. Merrebaoh
(Greeven, Besohr. bl. 93).
“) Hiermede dan te vermeerderen de varianten van Duisburg aan den R@n in
Nom. Geogr. Neer]. Dl, 79.
JJ) Bekend is Teutoburgium, stad van Germania Transrhenana, waarnaar het
Teutoburgerwoud,
thans Egge, in Minden, is vernoemd.
‘) Vgl. over de beteekenis en de waarde van dien kalender eenige opmerkingen
in NW. XxX11, 371; ‘111, 339 (noot), 425 (noot), 80.
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Dusse (N. -Brabaa t, - vanwaar de bekende gesl. v. der Does en V .
der Dusse(n),
Verdussen (te Wou\p, N.-Br.) - waterbenamingen zijn
(vgl. Joh. Winkler, Nederl. Gesl. 243). Wat mag dit Thosa, Those,
au 1187 Thosan, Does, Dusse beduideu? Dost = roeibank (Kiliaan)
zou zonderling zìj~. Kan ‘t abewegiug” wezen, van hus(s = hutsen
(zie Oudemans), met sterkende voorletter t P Ook de Dieze is een
N.-Brabantsch watertje ; maar Dieze (Nom. Geogr. N. 1 90) eene bP
in Overijsel. Men ontmoet ook de samenstelling Diezenbach (HessenDarmstadt), Diesbach
(Zwits. dorp in Bern) etymol.-ident,. met Diesbeck
(Oldenb. dorp) ; voorts : Diesdorf (Maagdenburg), Diesdorf of Distorf
(~ibid.), Diesen- of Desenberg (Minden), -hofen (Thurgau), Di(e)shoek
(Walcheren) ; terwijl Rzv. XXXVII, 586 (i. d. lG Oct.) a” 1625 eenen
geal. Deysfelt levert. M r . L . F ’ h . C. v . d e n ‘Hergh (Mid.-Nederl.
Geogr. 1876 bl. 258) denkt bg Does aan het Oud-Hgd. diuzen of
diozan, waarvan wazardiozo = cataracta. Doch voegt er b$ dat dit
in het Nederl. dieten en doet zou luiden ; waarom? ‘) En zegt, dat
evenzeer een ohgd. ww. doson (flare, strepere) in aanmerking Z O U
kunnen komen, Opmerking verdient hier, dat Dos de naam is van
een waterval in Beijeren, dat Dosse (Brandenburg), Dossen (Frankr.,
dep. Finisterre) riviernamen zin ; zelfs Bhegvor of Bhugwar 2), een
stroom in Beludschistan, heet ook Dost (J. v. Wik llzn, Aardr.
W r d b k , Suppl., O . h. w. Dost). Vgl. ook La Douze (riv. in dep.
Landes, Frankr.). - In Westvlaanderen, bij Brugge, ligt een klooster
Does, in Oost-Vl, een gehucht Ter Duist, In 1582 woonde te Deventer Peter ther Dubss (Cat. arch. Dev. gasth. n” 1198). Lag in
1425 bi,j Holten een erve de Duessche (Over. Arch. III9) : men ontmoet o. Delden een erve de Duys, Dueze a” 1457, 83, 8, 97, 8 (ib.
IV 59, 381, 495; V 59, 83), de Duijss a” 1513 (ib. V 284). Hiern e v e n s ges]. v . den Duijs a” 1399 (ib. 11 BG), ter Dugse a” 1457,
81 te Markelo, ib. IV 80, 359), v. Duyst (Amsterdam). Herinnert
dit een en ander onmiskenbaar ann een (tegelik manlijk en vrouwlgk)
appellativum : de hoofdsylbe
der straksgenoemde plaatsnamen wordt
1) Geldt het hier niet iets soortgelaks
als bij dorp en terp van Naw. XXXIV,
202 ,,i
3. ‘V 246 >,
7 * ‘Vl, 541; ‘VII, 245?
*) Zoo van dezen naam de hoofdsylbe nbeek” mag kunnen beteekenen, dan
wederom, o, dia volapükl
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er wederom zeer twijfelachtig door; v o o r a l bfi vergelgking eener
menigte plaatsnamen op Da(a)s(e),
- Dasburg (vlek regsdst. Trier),
Daseburg (dorp regdst. Minden), - De(e)s, - Dees of Dyesch (Hong.
v l e k ) , - Deis, - Deisen- of Teieendorf 1) (Begeren, aartsh. Oostenrijk), - Di(e)s(s), - Diessen [bg Oorschot, vgl. Nom. Geogr, Neerl.
11 23 ; volg. J. v. Wak Ren (Aardr, Wrdhk, Suppl.) oudtijds Diosna
geheeten, in overeenstemming met v. den Bergh, a. w. bl. 214 (m”
7 12) : Diesne of Diosna super fiuvío Digena], - Doez, Dos(t), Doz,
Does, Duis, - Duissel of Duizel (bij Oorschot), - Dus(s), - Duseen
ao 2069 Dissina (Bn Sleet, Oorkdbk bl. 178), - Due, Dys. Te Deventer bestond in 1339 enz. de gesl. v. Dyze, Dese, Deze, Diese (Cam.
1 37 enz.; te Axel in 1834 Dees ; te Silvolde bestaat nóg v. Dis.
In Frankrijk ligt een dorp Dhuisi, en een dito Dhuison. Ook metathese ontmoet men hierbg, in Duist of Duits (bij Amersfoort), terwil
in O.-Vlaanderen een gehucht Duitsenbroek ligt. Vgl. Diest (Z.-Brab.,
in verband tot den riviernaam de Dieze) en Dietz (Nassau). Deutz
of Duiz (tegenover Keulen) luidde a” 1003, 59, 1147 Tuitium (Bn
Sleet, O o r k d b k v a n 0. e n Z. b l . 1 2 7 , 2 8 3 , 70), a0 1 1 0 4 T u i c i a
(ablat., ib. 203), ae 1155/65, 1265 Tuicium (accusat., ib. 295,863), adject. : Tuitiensis, Duitensis a” 1003 (ib. 227, 9) Tuiciensis a” 10 17,
1248 (ib. 145, ö93), Thuitiensis, Thuytiensis a” 1261 (ib. 828j. Ook
dit behoort dus hier. Zie nog de varianten van Deest in Nom.
Geogr. Neerl. TI1 70. Van de hier bedoelden kunnen de tout-courtnamen natuurlik geenen persoonsnaam vertegenwoordigen ; ook is er
eene en andere rivier- of meer-benaming onder. Dit een en ander saamgevoegd wist voor deze laatsten op diepte, moeras, voor de anderen
minstens gedeeltlgk op moerassige of lage weide. Vgl. het oude werkw.
dyzen, disen = zakken, dalen, vallen (Oudemans, Mid.-Nederl. Wrdbk).
Met het oog op den straksvermelden variant Doítensis, mag Dieden
o f Dieten [ m e t Demen o f D e d e m ( J . v . W . R z n , A a r d r . W r d b k ,
Suppl.) in N.-Br.] en Dídam a), - vgl. Nom. Geogr. N. III, 74 met
Geld. Volksalm. 1889 bl. 15 6, v. Dedem : a” 1155 de Tideham, ao
1198 de Thedehem, a” 1209 de Theiden, a” 1240 de Thetten, Theten,
‘) Vgl. hiermede Theiss of Tiaza (riv. Hongarije).
is Diem.

“) waarvan de volkrsuitspraak
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s,O 1255 v. decen, a” 1285, 99 v. Dedem, a” 1346 v. Dem (au 1225
demen) - hier wellicht ook behooren. ,Volksheem” voor Didam (a”
824 Theodem) is toch voor het minst zonderling, zoo niet ongerijmd ;
maar daartegenover Diechden als variant a” 1440 van Dieden wederom
opvallend. Wie kraakt mij dit laatste nootje ? Vgl. den fluvius Digena
van hier voren. - Te Veenendaal treft men den gesl. Dideweg aan,
ook wel als Diteweg voorkomend. - .De straksvermelde variant Tuicinm
leidt ons naar Duacum = Douay (Frankr.), dat ook Do&, Dooe en Doe
(J. v. Wijk Kan, Aardr. Wrdbk) luidt. Zie dus misschien ook sommige plaatsnamen op Dot, Dut, (Dud), Tut(t), - bfi Deventer over den
IJsel l i g t D e D o o d , - naast Dou o/ Lagos (riviernaam), Douve (te
Merkelbeek), Douwen (Leens), Doven (Wageningen), Duiven (Thuvina,
e n z . , z i e NO&. G e o g r . N e e r 1 111 88, 9), - n i e t v e r v a n D i d a m .
Waarbg Kiliaan’s en Meger’s dobbe = kuil, diepte, kolk, opmerking
verdient. Doch hoe staat het dan soms met de lokaliteit van hoog(er)
gelegen plaat.scn ?
Bekend is de voormalige aanzienlijke gesl. Doys. Zie Nav. XXXIX,
G62, n. lö (b$ Dotje). En vgl. Nederl. Heraut 1889 bl. 201,2, waar wi
ook een voorbeeld aanhaalden van Doys als voornaam, uit den jare
1403 ‘). Voeg er bij Doeys [v. Ravenswade,
- It. gemeente Maurik] a”

‘j Aldaar verzuimden wij te vermelden Theodoricus dictus Duys de Mauderio a”
1313 (v. Hasselt, Geld Hyzonderhh. 1, 1) = Uerk Does van Naldriic, richter der Bethue
a0 1327 (Overijs. Arch. 1 45), die de aldaar aangevoerde v. H a s s e l t ’ 8 h y p o t h e s e
nopens den oorsprong van het geslacht v. Bylant, als volg. dezen niet uit Doys
gesproten, vrij zeker omverworpt. Des richters zegel in bruin was is n6g voorhanden, Stelt dit het wapen van Maurik voor (hellende droogsoheerders-sohaar)?
Zoo
neen, dan mag men Dcrk Lloes van IM. n o o i t d u i d e n a l s Uurk dominue van M.
Ook leert Herald. Bibl 1879 bl. 171 in vereeniging met Slichtenhorst Tooneel d.
Lands v. Gelder bl 55b, dat in 1327 Hubert van fculenburg
heer van Maurik moet
zijn geweest. Uit Bn Sloet’s Oorkdbk blbkt, dunkt mij, dat Theodoricus Doys, dienstman des Graven v. Gelre a” 1233, in 1242 getuige des Graven van Kleef (a.w. bl.
573, G31), tot zoon heeft gehad \Vilhehnus
dictus Do~B, Uous a012G0,9, 75(ridder),
80 (dapifec Gelrensis) enz, ‘t laatst a0 1286 vermeld (ibid. 816, 88, 931 enz., 1080),
in 1285 beleend met Pannerden
(Slichtenhorst,
‘roonoel bl. SOb), i n ,1294 d o o d ,
wiens zoon Theodoricus, in 1284 ridder, en schoonzoon van Hendrik heer van der
Lek, ridder (Bn Sloot, bl. 2048, 9), als opvolger zijne vaders in 1294 heer van Pan.
nerdeo (en den Biland), een ‘l’beodoricus Doys de Bilant geworden is, en als Dido-
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1376 (NGh., Oork. 111 n” 29), waar Slichtenhorst (Geld. Geschied. bl.
158b) Doens heeft. - Een deminutivum wederom van den persoonsnaam
Duys ontmoet men in (Henrik) Dugsken a” 1517 te Deventer (Cat.
arch. Dev. gasth. n” 862). - Dodo, Doede verwaterde zich ook wel
tot Doye; vgl., naast Dojes (gesl. te Uithuizen, Gron.), (vJ Doyen-,
Doyens-, Doys-, Doua-, D o e s b u r g h v a n Noo. XXXVII, 2 6 6 ; allen
varianten van één en denzelfden naam, gelik ibid. bl. 378, 9 doet
zien. - Nevenvormen, of liever, ingeval de hoofdsylbe der eerstvermelde plaatsnamen eenen mansnaam vertoont, varianten - van Tozo
waaruit Daas sproot. Zie verder sou.
z$n d a n T a s ( o ) e n Das(so),
XXXIX, 179. Te Didam bestond in 1764 de gesl. Duijts (Neder). Heraut
1889, bl. 2OS), te Amst. vindt men Doets, en te Wijk-b+Duurstede
b e s t a a t e e n ges]. Duetz. Bgaldien het nu met Doztinchem a” 1228
Archief kir Bethlehem, in Geld. Volksalm. 1887 bl. 17 noot) zuiver
staat, wist deze variant misschien een spoor, om de hoofdsylbe
van Doetinchem [a’J 838 villa Duttinghem, Duetinghem’(v. den Bergh,
Mid.-Ned. G e o g r . 2e uitg. bl. 187 ; Bu Sloet, Oorkdbk bj. 36) enz.
enz., a” 1430 Doedickom (Nijhoff, Oork. IV 70) enz. enz.] uit dezen
zelfden mansnaam te verklaren ; te gereeder, omdat Nou. XXXVIII,
662, 3 op een Graafschapsch goed Dodingweerde oogt *) ; zie ald. de
rik of Dirk v. (den) B. de stamvader van het gesl. v. Bylandt. - Nederl. Heraut
1889 bl. 202 r. 9 v. b. te lezen Peter Doys.
‘) Men heeft rng gezegd, dat een atlas ometr. an 16OO het Graafsahapsoh stadje
Dodenheim noemt. Is dit zoo, dan heeft men, verkeerd etymologiseerend, er gewis
de legende aan vastgeknoopt van een bloedigen veldslag, welke de plaats in een
adooden-huis” hersohiep ! K. H. Greeven, pred. ter stede, gaf in 1829 eene »Gesohied.
en Beschrëv. van Doetinchem” in ‘t licht ; waarin hij bl. 55 o. a. de navolgende door
hem, naar hg betuigt, in gedrukte en ongedrukte stukken aangetroffen varianten
opgeeft: Duttingbem, Duckingen, Duictingen ao 838, Duttenckem a” 1200, Deutinkhem a” 1200, Doethem ao 1595, Dottinghem, Dottinokhem (bl. 4i) ao 1626, Doteoom
a” 1680, Doetinghem ao 1735, Deutinohem ao 1750. Bd Claverius trof hd Deuteokum
aan. Zoo deze varianten allen betrouwbaar zijn, strekken ze tot aanvulling van
Nom. Geogr. Neer]. 111, 72, 3. Duokingen, Duiotingon zullen eohter wei bedorven
of lverwrongen lezingen zdn, mede hieruit ontstaan, dat de t en de c in het oude
sohrift sterk op elkaar geldken. Lat@ : Doteoomia. Adject. : Doethemensie 80 1595,
(bl. 71). De reotor Huender (Huener) ter stede (einde 18e eeuw) hield eene redevoering »De origine nominis Doetinohemiae”, welk handsohrift schunt te zijn verloren
geraakt (ib. bl. 55, 6,94). - Een zöner voorgangers als reotoren, W88 Georgius Reuter.
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merkwaardige varianten. L e e s t m e n i n 8 9 7 v a n eenen c o m i t a t u s
Dodonis in pago Battawi (Betuwe, Bn Sloet 70) : Dodewaard [(NederBetuwe, op de grens van Over-B.) llde eeuw Dodewero (ibid. 123)]
ontving van dezen graaf Dodo misschien zjjnen naam, of werd naar
hem vernoemd. Volksuitspraak : Dojeweerd ; vgl. PAxu. t. laatstag. pl.
en Nom. Geogr. N. III, 77. Maar ook hier zelfs blijft onzekerheid
bestaan, aangezien Dod(e)
enz. als hoofdsylbe in verschillende landen,
ja werelddeelen, wordt aangetroffen, zelfs tout-court. En gelijk Dodo,
Doos, Does, Duys als persoonsnamen vermoedlijk van éénen stam zijn,
zoo kan ditzelfde, in plaatsnamen, van deze woorden qua nppellative
gelden, en kuil, kolk, diepte, in casu sbjkmoeras, van toepassing wezen.
Zooveel gaat bij voorbeeld zeker, dat graaf Iteinald 1 van Gelre in
zijnen brief a* lY15 de svillula Dodenwerde” als eenen alocus h Umilis, minus securus ac inhabitatoribus paucis cultus” stempelt.
Voor de hoofdsylbe in Doetinchem doet misschien iets af’, dat men er
nog in 1309 den gesl. Dote aantrof : Bernard Dote staat destijds vermeld als proost van het klooster Bethlehem (Greeven, Beschr. bl. 35) ‘).
Eenen der straksgenoemde mansnamen passe men toch vooral niet
t o e o p L~TSCRLAND; immers aan de hoofdsylbe in dezen landsnaam
ligt thiuda (= EOYOS, volk, volgens de Gothisehe Bgbelvertaling van
Ulfìlas t 381) ten grondslag. Uit dit Gothisoh vrouwl. znmw. toch
ontstond het Gothisch bijw. t h i u d i s k 6 ‘) [== E@VLX&S (Gal. 2 VS
1) Na hem volgt als proost Diderik v. Brienen, uit het convent van Utreoht overgekomen in 1361(?).
a, Dit woord heeft niets gemeens met Tuisoo of Tuisto, benaming van den door
v. den Bergh in zön Mgthol. Wdbk opzetltik (zie bl. XIV) verzwegenen aard-, deu
Ur-god der Germanen, in wien zg een tweeslachtig, - tvai (Goth.) x tweevoud,wezen, als YerpersoonlUking der (tweevoudige) natuurkraoht
van het (tegen elkander
overstaand) manlijk en vrouwlijk beginsel zullen hebben vereerd; zie Brockhaus,
a. w., XV (1855) S. 24G, volg. nien de hoog-oude benaming nog voortleeft in
woorden als; zwischen, Zwischgold, Zwist enz., derhalve dan ook in óns rtussoben”
e n atwist”. - Ook mag dit woord tbiudiskô niet verward met teutonious, in den
zin van »Germaansch”
door de Romeinen gesmeed adjectivum uit den naam des
door den Rom. veldheer Marius ometr. 102 v. C. overwonnenen volks der Teutonen
(Teutoni of Teutönes), - wier afstamlingen Jaoob Grimm nog in de tegenwoordige
Duitsohers
Drtmarsohen van Holstein terugvindt; - al hebben Latijn-sohravende
sedert het begin der IOae eeuw zich van dit woord Teutonicus in dien zin bediend,
nadat derhalve thiudiskô (theodisous) reeds eeuwen lang had bestaan. Ook Mar-

TAALKUNDI.

285

14) 1; vnn waar later het oud-Hgd. bav. nmw. diutisc (verlatënscht
theotiscus), d. i. wat aan het volk eigeu is of behoort [Brockhaus,
i@e Au& LV ( 1 8 5 2 ) +5, 722]. U i t diutiuc s p r o o t
Real-Encyklopädie,
het Mid.-Nederl. duutsc, dietsch, didsch, evenals het Gothische thiuda
aan het Mid.-Nederl. diet = volk, natie, de geboorte gaf. Wel was
dus de vorige bestuurder in z$r volle recht, toen hg in een prachtig
artikel in Nav. XIX, 511, duutsc, dietsc voor (oorspronklUk) eelz (en
hetzelfde) woord verklaarde; al toonde hi daarin aan, dat Jacob V.
Maerlant het eerste, ook door hem duytsc, duudsch
geschreven, in den
zin van Duitsch(er), het tweede, ook dietsch, in dien van Nederlandsch
(-lander), gebezigd heeft. Men bespeurt hieruit, - laat mi er dit
bijvoegen, - dat Oudemans’ gezegde (&d.-Nederl. Wrdbk) : BDuutsch,
latere vorm voor Dietsch = Nederlandsch”, misverstand baart. Lees
bg hem : bet weleer (bijv. door v. &laerlant) gemaakte onderscheid
tueschen Duutsc(h) en Dietsc vervloeide van lieverlede ; men bedoelde met de ,Duutsche tale” later hetzelfde wat men met de Bdidsche tale” bedoelde, t. w. het Nederlandsch ; en noemde Bduutschen”
wat men vroeger Bdietschen”
had geheeten, nml. vertolken of overbrengen in het Nederlandsch. D a t ,duitech” nog in Vondel’s tid,
dus in de 17de eeuw, in den zin van wnederlandsch”
werd gebezigd,
bewgze Vondel zelf, in zijn DRoskam”, volg. aanhaling in Nau. X,
346a. De benamingen Hoogduitsch- en Nederduitsch(land) komen uit
het bovenstaande vandelf tot haar recht.
Volledigheidshalve sta hier nog, dat in Brockhaus, a. w. VI (1552)
S. 652, der Romeinen betiteling van Duitschland, Germania (bi V .
Maerlant Germeine) uit het Celtisch woord gairm 1) (roep, uitroep) wordt
verklaard, als het land der Germani, d. i. der wungestüme, tobende
Kriegel”.
J . 8.

ti&, Claudianus e. a. bezigden dit woord teutonicus in dienzelfden zin, maar
Caesar en Tacitus nooit, geldk Brockhaus’ Real-Encycl. o. h w. Teutoneu opmerkt.
Het leeft nog voort in vTeutonische
of Duitsohe orde” (der in 1190 opgekomen
Mariënridders), 1’0rdre Teutonique, die het aan@n gaf aan het ook hier te lende
nog aanwezige nlluitsche” Huis.
‘) Van hier 611s woord ))kermen” 1
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Lammensvliet. Nau. XL, 40, trachtte ik te betoogen, dat Lammensvliet of Lamminsvliet, wat hetzelfde is, niet afgeleid is van Lammin,
maar van Lamme. Welnu, dit is geheel onjuist. Die plaatcnaam komt
w e l v a n Lammin. Toen ik mi,jne bidrage over Lammensvliet verzond, w i s t i k n o g n i e t , d a t - i n e e n v o o r a l i n Vlaunderen z e e r
gewone verkleinvorm vau mausnameu is. Daar rnë van de Januariaflevering geen drukproef werd toegezonden, kon ik niet voorkomen,
dat mijne verkeerde mededeelingen werden afgedrukt. Daarom herroep ik thans het toen geschrevene. De naamgever van Lammensvliet
heette dus waarschijnlgk Lambrecht. Een verkleinvorm van dezen
naam is Lamme, en een deminutief van dit deminutief is Lammin of
Lammen. - Het bovenstaande geldt natuurlijk ook voor Dierkinsdreve, d. i. de dreve van Dierkin, Dierk, Diederik.
BOEKtQNOOG&N.

Bas, Jas (XXXIX, 111 noot 1). Te Middelburg is Bastiaan mede
tot Bas verkort. Te Aardenburg is niet alleen de hoogst-zeldzame
en stellig door eenen van elders ingekomenen persoon gedragen naam
Jasper, tot Jas en Jasje verkort, maar ook Josias en de thans uiterst
zeldzaam voorkomende Jeremias.
G. P. KOOS.
Godert-Godfried
(XL, 44) - ja, zin twee verschillende namen, die
slechts den naamstam God gemeen hebben, Godfried (Gottfried), met
fried, is bepaaldelik een hoogduitsche form van dezen naam. De
dietsche, de oud-nederlandsche farm is Godevaert, Godevert, by samentrekking Govert, en in dezen laatsten farm nog heden volkseigen. - Godehard is saamgetrokken tot Godert, Go(d)ert, Goert,
Geurt, en komt, in dezen laatsten form, in sommige onzer gouen
nog wel voor. Ook de vrouenaam Guurtje, nog heden in KoordHolland, byzondsrlik aan de Zaan in gebruik, behoort tot de versletene formen van dezen naam. - Zoo er dus een hedendaagsche,
nieuwerwetsche vader of moeder is onder ons, die, verbasterd en verbijsterd door den franschen tuimelgeest der mode, dien naam Govert
of Godert, Geurt of Guurtje niet smooi” genoeg vindt voor zijn of
haar kind; - dat die menschen dan toch tot geen franschen romannaam vcrvallcn ! Maar, in den naam van onze eervolle, oad-nederland-
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sche volkseigenheden, die versletene formen, als Godevaert en als
Godehard of Godeharda in hunne oorspronkelike, sohoone en welluidende formen herstellen ! Hunne kinderen zullen hen later daar voor
danken.
JOHAN WLNKLERL.

Von(c)k. Wë hadden denklik recht, Nuv. XXXIX, 601 te zeggen,
dat wij, in strgd met ibid. bl. 422, met eenige vrijmoedigheid verwezen naar ibid. XXXVIIl, 228 voor onze duiding dezes zoo algemeenen geslachtsnaams. Immers de Mal. 1890 v. h. Geneal. en Herald.
Archief bl. 58, vermeldt Geneal. Bgdr. betr. een gesl. v. Vonckenhoren, als voorkomend in ,Algem. Nederl. Familieblad” 1886. Z i e daar dan nu een gesl. genoemd naar den *horen” van een fonckdrinker. Hier beneden, bl. 245, 6 ontmoet men een voorbeeld van
Vonok als voornaam.
J. A.

B e n j e z e s t i g ! ( X L , 108). Eene menigte uitdrukkingen gelik
de aangehaalde, bezit onze taal ; en meest alle bleven tot heden onverklaard. Wel heeft men er eenige trachten toe te lichten met behulp van zoogenaamde verhaaltjes, doch men kwam er niets verder
mee ; de verhaaltjes, uit alle hoeken te voorschijn gehaald, bleven
verhaaltjes. De meeste der bovengemelde uitdrukkingen hebben haar
ontstaan te danken aan zeden en gewoonten, andere aan klucht- en
blijspelen, welke zóó in den smaak van het volk vielen, dat het de
meest eigenaardige of aangripende gezegden in z$ne taal opnam.
Vooral onze kennis aan de volkskluchten uit voorgaande eeuwen is
nog hinderlik luttel. Ware dit niet het geval, ik houd mi verzekerd,
dat we meer van den oorsprong der gemelde zegswgzen weten zouden.
Voorshands doen we naar mijne bescheiden meening het best, om
tot die bronnen te gaan, en alle mooie verhaaltjes te laten rusten.
&tfen.

J. GIMBERQ.

[Vermoedlijk levert D’II rare snaphaan” van Nau. XXXI11, 452, zulk een kluchtspelvoorbeeld op.]

K 1 ap (XL, 114). In min omgeving hoor ik jaerliks van klapof klopgarven spreken. Dat zijn garven, die niet vol meer z$.I, m. a. w.
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waaruit al eenig zaad (altijd rogge) gedorscht is. Boeren die verlegen
zijn om zaaizaad, of daghuurders wien ‘t brood koopen begint te
vervelen of ook wel niet gelegen komt, halen in den oogsttijd gauw
wat drooge garven van den akker op de deel, en Dklappen, kloppen”
er zooveel uit, als ze meenen tot een zaaisel of een baksel noodig te
hebben. Eigenlijk dorschen is ‘t niet. De bossen nml. blijven gabonden onder de bewerking, en worden vervolgens weggeborgen op
den zolder of op de slieten, Maar de Oleesem (cie kop der garf, de
zaaddragende verzameling aren) is er door dat Bklappen, kloppen”
niet zwaarder op geworden, gelijk vanzelf spreekt. Dat bij den
daghuurder ‘t getal bossen ongeschonden bleef, bij den boer ‘t aantal
vimmen (100 bossen = 1 vim), en beiden tijdig, spoedig en met
weinig omslag gered waren, - is aan dat >klappen, kloppen” dank
t e witen.
da,n ‘1 Uddelermeer.

A. AARSEN.

K 1 a p. D r . A. D e J a g e r z e g t i n zijne DYerscheidenheden”, 3 3 2 :
In plaats van het zeer gewone zeggen >om een haverstroo”, voor
Born eene beuzeling, eene kleinigheid” l), hoort men ook wel Dom een
haverklap”. Ik vermoed, dat dit >haverklap” ontstaan is door de
verwisseling van twee bijna gelijkbeduidende woorden. In het Holsteinsche en Osnabrugscbe toch beteekent k l a p een klein bundeltje
stroo *), en niets lichter derhalve, dan dat Duitschers, uit die streken
ten onzent gekomen, >haverklap” voor >haverstroo” zeiden, en het
eene, nevens het andere, bij ons in zwang bleef.
Zzctfen.

J.

OMBERG.

[De vraag is, of som ‘n haverklap” wel dezelfde boteekenis hebbe als Born ‘n
haverstroo” (om eene beuzeling). Nngenoeg
uitsluitend bezigt men bij »spreken”
de eerstgenoemde uitdrukking; bav. )~hij zegt om ‘n (of den) haverklap dit of dat
stopwoord, dezen of dien bastaardvloek”, enz. ; hiermee bedoelend »ieder oogenblik”.
Wil men er dus een *poosje” door uitdrukken, dan voelen wij ons meer geneigd
tot haverklap = aveklap, d. i. Ave-Maria-klap, nml zooveel tdda als er noodig is
om een prevelgebedje, een uamer&je”
op te zeggen ; zie iVuv. 111, Bijblad bl. CSVIII,
1) Z i e T u i n m a n , Spreekw. 1 , 1 7 8 ; e n W e i l a n d , W r d b k , o p slroo. Noot van
Dr. A. De Jager.
*) S t r o d t m a n , I d i o t . Osnabr. 104 ; Schütze, Hoistein, I d i o t . 11, 2 6 5 . Noot van
Dr. 8. De Jager.
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CXLIX, en vgl. ibid. XXV, 340. bveklap kon in deze spreekwijs lioht haverklap
worden in den volksmond, die ook »klap haver”, bklap stroo” enz. bezigt.]

Pitantie (XXXIX, 621; XL, 70, 82). Littré heeft niet de af;
leiding pitissare. Hij geeft voor het Provenpal: piatanza, piedanea,
pidansa, pitanza (pitié, misáricorde), Spaansch
: pitanze, Ital. pietanza,
Lombard. pitanza. En veronàerstelt verder den vorm pietanza afgeleid van ‘t Latijnsche pietas l). Anderen geven voor stamwoord pitlacium = biljet, ; pitantie zou aldus beteekenen, de overgave van een
biljet in ruil voor spizen. - BLa belle Agnes Sorel laissa un fonds
pour la pitance d’oeufs, au jour de son anniversaire”. St. Foix, Ess.,
Paria, Oeuvr. 111, 229.
‘s-Hage.
M. Q. WILDEMAN.
S t o m b e d u n s t e r d (XXXIX, GG1), noot 6 moet wegvallen. Ik
bedoelde, dat >stombeduust” in Bstombeduusterd”
zal zijn overgegaan,
door aanleuning aan dunster, duister, omdat men beduust niet meer
begreep. Door deze vervorming werd het woord eer duisterder dan
helderder. Maar als het volk gaat etymologiseeren, bekreunt het zich
daarom niet. Het is tevreden, als het een niet begrepen woord zoo
heeft vervormd, dat het bekende klanken bevat. Of het ook een goeden
zin geeft, is bgzaak. tien vergelijke b.v. ruiterzalf voor ruitzalf, zenuwbladen voor sennebladen, armborst voor arcubalista, enz.
BOEKICNOOQEN.

Triboulet, enz. Vgl. A‘av. XL, 112. Littré heeft ook triboulet
= cilinder van hout door de goudsmeden gebruikt, om aan de voorwerpen in bewerking, een ronden vorm te geven a). Insgelgks werd
dit woord in den ouden tijd gebruikt in den zin van afval van
1) Dit zal wel niet zoo zijn, omdat het Middeneeuwsch-Latijnsch pitancia ook
pictancia luidde, - in den zin van portio, habundnntiu, Wohlleben; zie Laur.
Diefenbach, Gloss. Lat.-Germ. med. e. infim. set. 1857, o. h. w. Portug.: pitança
(t&n) = ration, pension.
RED.
Het
2) Tribula, tribulium beduidt in het classiek Lattin eenen dorschwagen.
Mid.-Lat. heeft een werkw. tribularc - ronddr@en, ook dorschen; figuurlijk : bedroeven, kwellen, pgnigen. In welken laatsten zin het eveneens tribulatio, tribulator,
REI).
-tus bezigt.
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vlees& enz. - Voor ,tremelle” geeft Littré, Genre de plantes cryptogemes gélatineuses, qui viennent sur les bais pourrissants. BTre.melline” : terme d e chimie ; substance a m è r e t i r é e d u tremella mesenterica. - Etym. : triboulet, waarsc&jnlijk : tribouiller, of tribonler
= être agité.
X. cf. W I L D E M A N .
‘s- Hage.
V e I b o e ft. ~av. XXXTX, 113 wordt gevraagd naar den oorsprong
der uitdrukking #z’n eigen verboeft eten”, Ik wil wijzen op het
klank-nabootsend ww. boffen, d. i. zich opblazen, grootspreken (vgl.
Franck, Et.ym. Wdb. op bof) en buffelen, d. i. Bsterk eten” (Franck
op buffel). Vgl. verder het fr. bouffer (Burguy, 55 ; Brachet, 97),
waarvan echter onze ndl. woorden niet noodzakelijk afgeleid behoeven
te wezen. Klanknabootsende woorden van dezelfde bet. kunnen
best onafhankelgk van elkander ontstaan. Als wij ons nu verder
herinneren, dat uel* in samenstellingen vaak verandering van toestand
aanduidt, dan ligt het voor de hand, verboeft te verklaren als : opgezwollen, opgezet door overmatig eten.
BOEKENOOGEN.

Oudemans’ Bijdrage. Nalezing. Vervolg vn,n Nav.

XL, 177-80.
Famil. 85 : Soo begeer
a l s met de Vleeschhou-

&skebolEen.
D w a a s zin. - Erasmus, Colloq.
ick liever met de christenen te neskebollen,
wers de wgshayt alleen te hebben.
flestezing.
.lO M a ke n van het nest, Bruno, Psalm 104, vers 9:
Daer is het dat voor si& een plaets bevjng
Het kleyn gevogelt’, tot heer’ nesfe2ing

20 Jong, kleine. - Willems, Verhandelingen,

11,

252 :

- als de nesfelingh der valcken, licht en snel,
Dwelck stoppelvedrich gaet tot vliegen hem verkloecken,,
Eerst springht van tack op tack. -

Neuckel. Kneukel. - Reyns,

Bartas’ Wercken, 11, 564 :

Maer ghy den lesten volgt, en treckonde uwe neuck’len,
Met ISBCX edol bloet nn lusten tracht te keuck’len.
Neuswijselijck. Neusw&. - Levens van Plutarchus, folio 524: Neusw@el$k te bliven staen. , . op de orden des t$s.
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Neusw+icheyt.
Vreemdheid, zonderlingheid. - Levens van Plutarchus,
folio 10 verso : Dese . . . dingen sullen misschien de lezers wel aenstseq om de nieuwicheyt ende neusw$icheyt.
Neutien. Oude, beuzelachtige vrouw. - Westerbaen, Gedichten, 11, 182 :
Ey, siet het onbesoheyd van ‘t ouwe neulien sen.

Ngd. N&lig. - Vlaerd. Redenr.bergh,

200:

Maer weer so zuer
De nyde Twedraoht smelt sgn h&erl&okheyt.

De B@rage heeft het woord als zelfstandig naamwoord.
Nieten. Vernietigen. - De Caeteleyn, Konst van Rhetorycke, 143:
- Cicero, haer styts ghetughe deeoribeert,
Den t#t allerande dinghen produoeert:
Ende niedt alle zakon, zoo elok heeft de wete.

De Bijdrage heeft het woord opgeteekend uit Meyer en Kiliaan.
Nielheyl. l0 Niet, niets. - Antw. Spelen van Sinne, 66 :
Uyt niet is hy toch voortcomen, en duer de doot
Sal hy weder tot rtielheyt en stof keeren.

Zo Nietigheid. - Rodenburgh, Otto 111 en Goldrade, 111,~ :
‘t Mocht niet bequamer zijn, om zien het mensch’lijck ende:
Zo dat iok door die spieghel reoht mijn nielheyt kende,
De kennis onzee nietheyd is een groote zseck.

ivi&gelz. 1’ V e r n i e t i g e n . - Itodenburgh, Jal. Studenten, 17 :
Hoe? isser sulcken haot, die al hun liefde scheurt 7
Scheurt7 Ja genieticht heeft, hy is vol Jalousie.

‘L’J T e n i e t g a a n , o p h o u d e n . - R o d e n b u r g h , Poeetens
Borstweringh, 300 :
X’aer rechte neygingh in daer nietichl de begheert.

Nikkery. Duivelskunst, spokerij. - De Waarzegster (Amsterdam
1712), 60 :
Nu moet gy zyn stantvastigheid voor haar toonen,
Maar laat ‘er vry wat vau de Nikkery onder loopen.

j’Qkkerl#. 1” Duivelscb, als adjectief. - Krul, Weghwyser, 11, 61 :
0 nikkerl~k

bedruf, o gruwelijk verniel
Van deught, geluk -

1890.

1

6
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coba,

2O Duivelsch, als adverbium. - Rodenburgh, Vrou Ja16 :
De boose sohalckheyts-tooht, 800 nickerlijck indrong,
Dat elck een dubbel hert draeght op beveynsde tongh.

1Vifznefz.

Drinken. - Vlaerd. Redenr.bergh, 412:
- dies stelt wat uyt u zinnen
den eysoh van Aensiet Liefd’, en laet ons wat gaen ninnen.

Nype)z. Streven, trachten. - Van Rijssele, Spiegel der minnen, 28 :
Ghy soudt u stellen als die vroede
Ende naer die ecrlijcste staet nypen.

De Bijdrage heeft het woord in andere beteckenissen.
N!per. IJver. - - Vlissings Redens Lusthof, 231 :
Daer dan den Godts-dienst blinct in waerheyts suyv’re glans,
Met niuer 1) wel doen naer Uodts heyl’ge Wets Gebooden,
Daer is een saligh volck, verciert met deughdens krans.
i‘oen voer noene.

? - Aatw. Spelen van Sinne, 596:

Truyken.
Och myn melck, dat wort my 80 suer ghedreghen,
Twaer beter gheleghen yevers int groene.
Beyken.
Ja ia, dat ghy quaokelen mocht tioea voer noene ‘J);
Van sulcken smake veech ick mijn muylken.
NL - Bouwkaproen. - Elf Beladen, 53 :
Nu mogen de oude Sotten van Haerlem niet spreeoken,
Die moeten nu gaen in rouw met een roode nol.
De Bi@age heeft het woord in dezen zin uit Kiliaan opgeteekeud.
Nootdrucken.
Noodzaken. - Gonst-thoonend Juweel, 88 :
Wilt al t’ samen met redelicken verstande,
Lieflicke troost aan Christi leden bewysen
Die vermeniohfuldighen in dees landen
Een iegelyck is genootdruckt te voen en spyseo.

Kodenburgh, Calia en Prospero, 28 :
Graef.
Nootzakelik bedrogh is licht’lik te verschoonen.
-

~---

Ij jverig. R E U .

I) den eenen middag vóór, den anderen na?

BED.
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Waert gby
1Vope

genoodruckt

mg bevaynsde liefd’ te toonen!

(De) hebben. Getroffen worden. - Houwaert, Pegas.

Pleyn, 1, 143

Als Hero van Cupidine doen hadde de nope,
Heeft sy ‘t gbesichte ter aerden gbesleghen.

De Bijdrage heeft Nope ook, doch met andere verbindingen.
Notelaer. Noteboom. - Antw. Spelen van Sinne, 609 :
Her her, valt bier ane,
Haren roggbe sal wesen een notelaw.

De Bijdrage vermeldt het woord uit Kiliaen en Meyer.
aanschr&en. - Van Elsland, Loteryleven, 27 :

Netelen. Gerechtelik

Wel segt hem dan, dat hy mgn dat stukje land,
Dat by van myn kogt, ten eerste sal hebben te betaalen,
Of dat ik hem siteeren en Botelen zal, en op die manier myn geld komen baalen.

n’zrffelen.

Beuzelen, treuzelen. - Wolf$ Mengelpoezy, 11, 97 :
‘t En past geen deftig man, de kamers door te snufflen;
En ginds, en bier, en dus, en zo, en dat te nufflen.

Bekker en Deken, Corn. Wildschut, TI, 115 : Zy stond altoos laat
op, ontbeet langzaam, nuflelde zo wat met het theedoekjen, en waschte
wel eens een kopjen of schoteltjen af.
Nwhtich. Aangefiaam, dienstig. - Vliss. Redens-Lusthof, 64 :
Eer noch den valstrick die Nabals bertbeydt beyloos
Getreft beeft, om dat by ontseyd’ uyt boosheydl boos,
David met z@ aanbangh in angst en droefbeyt groot,
Sijn spds’, sun dranok, sijn baef, syn vleysch, en dienst altoos :
Jae all’ wat nuchtich was, in d’ ellend’s bongers noot.

Ncctbae&yt. N u t t i g h e i d . - Mourentorf, Twee Boecken van Lipsius,
163 : Het derde heer. . . daer van de mAbaerheyt den leytsman is.
In de Bgdrage uit Kiliaan vermeld.
Kutspem. N u t t i g . - Vlissings Redens Lust-hof, 163 :
Daer wort het nutsaent Vee by menigbt voortgebracht,
Die d’ eygenaors met dienst en dobbel winst beloonen.
( Woordt vervolgd.)
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v. Leeuwen. Riddermatig geslacht 1).
1. Jan v. Leeuwen, had 13TG-1410 zitting in de schepenbank te
Kesteren 2) ; zen zoon
11. Herberen v. JA. (ook wel Leuwen geschreven), - zie RUU. XXVI,
3 7 2 , - w a s i n 1 3 9 5 l e e n m a n v a n h e r t o g W i l l e m 1 v a n Gelre.
Zijn zoon
III. Herman v . L . , - te IMaurik (Neder-Betuwe), daarom gewoonlijk genoemd Herman v. L. thoe Maurik, ter onderscheiding van z&
nen zoon Otto, die te Rijswijk (ibid.) woonde, - vermeld op fo 18
eener oude riddercednl opgemaakt tusschen a” 1454 en 1465 wegens
‘t kwartier Nijmegen ; een der edelen, die Mei 1442 bij transfixbrief toetraden tot het verbond van ridderschap en steden van Gelre;
tr. Petronella Achoven,
en wint
1) In zilver keper Y. rood beladen met drie schelpen v. goud ; gekr. helm ; helmt.:
uitkomende leeuw v. zilver, gekr. v. goud, tusschen een8 baniervlucht v. rood
(Rietstap’s Armorial le éd.). De St. Jakobsschelpen, de buitenzijde vertoonend, zijn
duidelijk zichtbaar op het zegel aan den straks te noemen perkamenten giftbrief
ao 1470 van Janna v. L., nog aanwezig in het kerkeraadsarohief te Ravenswaai.
Die, heraldieke figuur zal o. i. eerder herkomstig wezen van de bedevaartgangers
naar St. Jago del Compostella (in Gallioië, waar men wil, dat de Apostel Jacobus,
de jougere of de kleine, zoon van Alfsxs, Spanje’8 sohutspatroon,
zal begraven
liggen), dau van de schaars bekende ridderorde van St. Jakobs broederschap, in
1279/90 door graaf Floris V van Hollaud gestioht (F. G. bn v. Lijnden van Hemmen, Twee brieven over die ridderorde 1827 bl. 218). Het Armorial le ed. vermeldt eene Geld. familie v. L., voerend in rood dwarsbalk v. zilver, verzeld
vsn
zes sterren v. goud; en noemt het schelpen-voerend geslacht Utrechtsoh en Hollandsch. Dit laatste is eohter
volbloed Geldersch ; inzonderheid bijaldien Leeuwen
(in Maas-Waal) de bakermat was.
RED.
a, Lees Klaringbank; zie, naast Nav. XXVl, 37& Geld. Volksalm. 1879 bl. 72
vg* - Onder de beleeningen met huis en hofstad te Appeltern (Maas-Waal) komt
voor Johan v. L. als erfgenaam zëns ooms Willem v. Apeltern vanwege zijne
moeder Heilwig v. A.; welke oom in 1403 beleend was (Geld. Volksalm, 1889 bl.
4). Ha transporteerde dit goed aan Willem v. Gent tot Rikstel (N.-Brab.); doch
eerst vele jaren later, naar het schdnt.
REU.
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a. Jan, volgt IV. b . Otto, volgt IV 2 .
c. Elisabeth, tr. Johan v. Wely k), Johanszn, beschr. in de RP ,
amptman tusschen Maas en Waal, met zlJne twee aonen mede in
‘t verbond der drie kwartieren van Gelre (Gr. Geld. Plakkaetbk App.
1 col. 182). Uit dit huwelik sproot v. Welg v. Leeuwen “), en verder door aanhuwlgking v. Rensseleer 3).
d. Johanna (Janna), tr. Jan Loeff.
IV. Jan, te Maurik, door Karel van Gelre verschreven om in 1493
en 95 te Wageniagen te compareeren. Hë zegelde mede den brief 4),
waarbij door z$ie zuster Janna 24 Mei 14’70 het nieuwe altaar in
de kerk St. Nicolai en St. Sebastiani te Ravensweai met een jsarlëkschen tins v a n e e n o u d s c h i l d (f 2,80) w o r d t b e g i f t i g d (Nav.
ibià.). Won
a. Hermsn, volgt V. b. Vonck, volgt V 2. c. Roelof, volgt V 3.
IV 2. Otto, te R@wik, beschr. in de RP in 1490, tr. Kunira v.
W1Jck b), bij w i e
a. Johan, volgt V 4.
b; Herman, ‘volgt V 5.
c. Herman, de jonge, te Rjjswgk, als riddermatig verschreven ; tr.
eene v. Wely (d’Ablaing, RP v. Veluwe bl. 182).
d. Bermina, tr. Hendrik Verburg.
V. Herman, verschreven in 1495 door hertog Karel van Gelre, om
r) Zie Herald. Bibl. .1882 bl. 376 (wapen); Neder]. Heraut 1889 bl. 122, 3, 79 ;
Nuu. XXXIX, 15-7.
R E D.
s) Zoo was Herman v. L. tosgenaamd v. Wely in 1487 gerichtsman van NederBetuwe (Naw. XXX, 669). Z@e vrouw heette Adriana v. Aohte(n)veld ; niet, v.
Aohterveld; vgl. Nom. Geogr. Neer]. 111, 15, waar wï Nau. XXVI, 64 n@ 7 ver.
beterdon.
R E D.
‘) Vgl. Nuu. XXXIX, 191 (v. Wely). Zie ook eene sant. over v. R. in Neder].
Heraut 1889 bl. 263.
RSO.
RBD.
4) afgedrukt in Herald. Bibl. 1380 bl. 317, 8.
5) Zie over het wapen Nav. XXXIX, 625, de twee gekruiste distels van v. Asah
Y. W&k, die men ook als een kruis vergezellend opmerkt op de Ek-en-Wielsohe
kerkzerk van Nuu. XXVI, 64: lER.(efaes) V.(an) W .(Uck), waar voor tulpen te
lezen distels, gelijk w1 in Herald. Bibl. 2879 bl; 165 verbeterden. Reeds in 1413
was >een Joban v. Wëck riohter van Arnhem en Veluwe-Zoom, en bezegelde als
zoodanig eenen opdraohtsbrief van keurmedigheid (v. Hasselt, Roozendaal bl. 133,
4, 40).
REn.
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als riddermatig te Tiel te compareeren, en eveneens te Arnhem t5
Maart 1519 ; komt ook voor in de signaten der Klaringbank te Kesteren, en staat in 1516 als vriend en mage over een erfmaagscheid
opgericht tusschen de weduwe van Herman v. L. Ottozn en zine
nagelaten kinderen. Zijn zoon Herman volgt VL
V 2, Von&, beschr. in de RP van ‘t kw. Ngmegen ,17 Unart 1519 ;
zlJn zoon Jan T te Buren in 1583.
V 3. Roelof, beschr. in de RP van Gelre; zan zoon Jan of Johan
Roelofszn staat in 1555 vermeld als beschr. in de RP van ‘t kw.
Ngmegen op eene riddercedul opgemaakt op last van ridders en
raden van Gelderland volgens landschapsresolutiën.
V 4. Johan,
- gaat, als 2 Jan. 1534 door hertog Karel aangesteld tot
rentmeester der stad Tiel (Nijhoff, Gork. VI no 1742), aldaar wonen ;
later raad en schepen van Tiel, + ald. in 1551, in ‘t schepensignaat
van 17 Oct. als overleden vermeld. Tr. Soeta v. Heessel ‘), en is de
stamvader der familie v. L. waarvan nog vijf vrouwlijke en zeven
manlgke leden in leven zijn, uit welke acht nog minderjarig [A. 8.
Vorsterman v. Oijen gaf in zijn Stam- en Wapenboek van aanz. Ned.
Gesl. eene taamlijke nauwkeurige genealogie]. - ’
V 5FlIerman bijgenaitmd Dden ouden”, beschreven in de ridderschap van Nijmegen, vermeld in de signaten der bank te Kesteren ;
tr. Jutta de Nijs 9) Albertsdr, en wint bij haar
a. Albert, volgt VI 2.
.
b. Jerefaes, volgt VI 3.
c. Elisabeth, tr. Lodewijk v. Srakell
V I . Herman Hermansz., + 1 5 8 1 o p
In 1555 beschr. in de R P van ‘t kw.
volg. declaratoir van Johanna v. L.
-- ..-- .-

3).
d e n Santwik o n d e r M a u r i k .
Nijmegen. Woonde te Maurik,
vóór burgemeester, schout en

‘) ln zilver omgewende leeuw v. zwart, getongd en geklauwd v. rood.
a) Wapen, zie Rietstap’s Arm. le éd. op Nys, (Flandre).
3) De zalmen en de negen herkruiste spitsvoetige kruisje6 van het Armorial;
doch de arend van ‘t helmt. zilver, niet goud (Arm., Handbk d. Wap. bl. 363). ’
De wapens van v. L. en v. Brake11 staan, in vereeniging met den zondeval, inge-

sneden in de kokos eens bekers uit de

17ae

eeuw, toebehoorend aan Mevr. v. Lidth

de Jeude te Tiel (Catal. Tentoonst. Arti te Amst. 1880 n0 110 bl. 36). Toepaslijk
op bovenstaande alliantie? Mooglijk herkomstig van de beneden, bl. 251 te vermelden Theodora.
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schepenen der stad Wijk-b&Duurst,ede d.d. 5 Juni 1582. Wint bU
Margrieta Wtenweerde ‘)
a. Olivier, volgt VII.
b. Barbara, t r . B e r e n t Grauwerts 2).
c. Maria, tr. Johan de Ridder 3).
d. Johanna, geb. 1516, in 1582 nog in leven ; tr. Geurt v, W&k,
die -f vóór 1583.
VI 2. Albert 4), t 1546, woonachtig te Rijswijk, pleegt in 1514
zenen manslag op Wilhelm Hoeff (Heuff) te Avezaet 5) ; tr. Hillegonda
v. Meerten 6), bij wie
1) Oud riddermatig geslacht. Immers in 1108 was Gijsbert, en in 1230 Amelis
Wtenweerde, als ridders bekend, en Slichtenhorst gewaagt van hunne familie als
van edelen. Zie ook íV(xv. X X V I , 4 1 9 . Jor Adriaan \Vtenweerde
+ 13 Mei 1653
als heer van Boekhorstenburg. De afstamlingen van dit geslacht wonen tegenwoordig over Maurik en Ek-en-Wiel verspreid, en behooren thans tot een zeer
eenvoudigen levensstand. Er bestaat echter volstrekt geene
vrees, dat zij vooreerst
nog zullen uitsterven. Hun wapen, - in blauw drie (2, 1) halve manen of wassenaars, van goud of zilver (vgl. NCLV. Regr dl. xX1--XXX bl. CXI,YIII.
noot 2, was met aoht kwartieren, in steen uitgehouwen, eene halve eeuw geleden nog
zichtbaar in de voorpui van Mariënburg, welke huizing, tegenwoordig eene bouwhoeve te Maurik, volgens sommigen een klooster, volgens anderen een kasteel zal
geweest zkn, met de abdij van Mariënweerd in nauwe betrekking staande, of
daaraan toebehoorend, en waarvan een der Wtenweerde’s
eigenaar is geweest,
In de kerk te Overlangbroek is nog aanwezig eene graftombe, van die familie
herkomstig. Rietstap’s Armorial 18 éd. vermeldt een Utr.. kruis-voerend gesl. Uiterwaard. Van éénen stam met Wtenweerde (= Uyterweerd?)
RED.
a) In een oud uit de band geteckend
wapenboekje
vond ik Grauwerts Doorsneden: 1. v. g o u d , 2 . in rood drie ,lU-punt. sterren v. zilver, met ingeschulpten
binnenzoom v. blauw. [Vgl. echter nTuu. XXXIX, 430, 1, onz., en vooral het hier
beneden, bl. 250voorkomend wapen Gr. van de RijswUksche
zerk, a’ 1729. RED.]
*) In goud leeuw v. blauw ; helmt.: vlucht v. goud en blauw, waartossohen
RED.]
eene lelie v. goud. [Zie Ridder (Rijdder) te Arnhem Nav. XL, 135.
6) Omtrent Albertus v. L., ridder, in 2538 begr. in de Buurkerk
te Utrecht, geh.
m . M a r i a S a l m t 1540, en zijn schier fabelachtig talrijk nakroost, zie Herald.
Bibl. 1882 bl. 284 noot a.
RIAD.
l
5) Zie Noderl. Heraut ~1889 bl. 191, 2 ; Geld. Volksalm’ 1890 bl. 136noot (Albert
die Leeu tho Rgswijck), waar men leest, dat hij in 1J 2 voor dien »nederslaoh”
(manslag) hertog Karel’s vergiffenis verwierf; vgl. v. asselt, Oorsprong Hof v.
Geld, 1793 bl. 35. Den Ned. Heraut t. 8. pl. vermelden Derk v. L ontmoet men
ook Nuv. XXXIX, 362.
RED.
~
“) Bn d’Ablaing v . G., ~RP v. Veluwe” bl. 114, 82, 224. Wapen v. Mcerten, zie
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a. Adriaan, volgt VII 2.
b. Elisabeth, tr. op den huize Laer (Veluwe) in 1562 Evert v.
Delen tho Laer, + 8 Febr. 1586 1).
VI 3; Jerefaes, te Rijswijk, met zijn broeder Albert in de Klaringbank te Kesteren (~av. XXVI, 374, 5), + 1526 ; tr. eene v. Nes,
wier moeder eene v. Monfoort was. Wint
a . Herman, volgt VIL 3. 1>. Adriaan, volgt VII 4. c. Otto, geb.
te Rijswgk 19 Maart 1556. d. Johan.
VII. Olivier, beechr. in de Re van Nijmegen 2 Aug. 1572 ; ridder,
volg. verklaring van Johan v. Brake11 voor den richter te Lienden
d.d. 11 Dec. 1578 ; gehuwd met Antonia v. Rh&, volg. verklaring
van Gisbert Wolters vóór den richter te Ek en te 1Maurik d.d. 23
Dec. 1583. Bij haar
a. Frans, volgt VIII. 0. Wilhelma, tr. Matthis v, Begnhem ‘).
VII 2. Adriaan, in 1555 door een reces van ‘t Nëmeegsche kwartier gehandhaafd in zine riddermatigheid 3). In 1546 als leenvolger
zijns vaders Albert, vanwege het Huis Culemborg, met landerien
te Rëswijk verleid, richt hi met zijne moeder Hillegonda v. Meerten
een maagscheid op ; in 1578 door graaf Jan v. Nassau stadhouder
van Gelre, verschreven op twee landdagen. ‘Pr. eene v. Hattum 4), bij &e
Albert, volgt VZ11 2.

Rietstap’s Armorial le Ad., waar wederom bij deze v. Meerten’s »HOU., P. d’utreaht”
staat. En za waren toch volbloed Geldersch;
zie, behalve ANuu. XXVI, 368-70,
ibid. XXXIV, 58; ‘1X, 625 : YV. Meerten tot Ingen” (waarbij de bp Meerten, te
Lienden, ligt). De halsband van den hazewind is ook gegespt v. goud,
RED .
1) Zie over Elisabeth en Evert, Nederl. Heraut 1880 bl. 132, en ald. bl. 175 het
wapen, enz. Y. Delen.
RED.
%) In zwart kruis v. zilver. Zie over dit ges]. Nau. XXXVI, 71 enz.
RED. ‘) Zie daaromtrent nader, Nav. XXVI, 374, 5. Insgelijks over den daar voorkomenden Johan v. Wijck, NW. XXVII, 135; Herald Bibl. 1X80 bl. 300, 1. Zine
oudera, en grootouders van moederskant, zine broedera en zusters noemt NUU,
XXVJ, 636, waaruit bldkt, dat die zusters waren Josina, geh. m. Djrck v. Hattum,
en Agnies, de gade van Joachim v. Leeuwen (hier hoven verzwegen). Te Ek ligt
een Joaohim v. L. (t 12 Oot. 1610) begraven.
R ED.
4) In goud schuingeplaatste sohapensohaar v. rood, helmt. : de schaar. [Zie een
ander wapen van Eksche en Ingensche v. Hattem’8 in Nuu. XXXIX, 625, noot 9,
en vgl. ibid. XXVl, 411, 3. De thans nog te Ek, Ingen, Manrik, enz., talrijk ver-
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VII 3. Herman, geb. in 1556, heeft zitting in de Klarinfbank t e
Kestèren ; ontvanger-generaal in Neder-Betuwe; tr. in *1584 Alytl
Forter, bU w i e
u. Jan. volgt VIII 3.
b. Maria, tr. Jan de Ridder van Groenestein 1).
VII 4. A.driaan, geb. in 1557, als riddermatig verschreven in 157~
en ‘73, en -t vóór 1582, tr.. , . , . a), wint :
a. Tymen, volgt VIII 4.
b. Jacob, rentmeester der stad Oudewater, in 1572 door de Spanjaarden vermoord.
c. Cijrnelis, als riddermatig beschreven in ‘t kwartier van N1Jmegen ;
tr. IMaria v. Eek, geb. in 1543, dr v. Roelof (broeder van Adriaan,
amptajonker van Neder-Betuwe, beschreven in de R P van Nijmegen in 1555) 9).
tegenwoordigde, in dood-eenvoudigen levensstand
verkeerende v. H.‘s sohr$jven
zich v. Hattum.
RED.]
r) *Omtrent in ‘t midden tueeohen de Kerken der twee Dorpen (Over- en NederLangbroek), staat het Huis Groenestein, welk, voormaals, onder den naam van
Grunesteun, op de lyst der riddermaatige Hofsteden gevonden, dooh byde Staaten
als zodaanig niet aangenomen of erkend is. ‘t Is sgter een vry aanzienlyk oud
gebouw, leggendo in eenen vyver, met een’ steenen muur beslooten, welk lang
buzeten is geweest door het geslaohte van de Ridders, die den naam daar van
gevoerd hebben”. Aldus in 1772 de Tegenw. Staat v. Utr. bl. 316. Vgl. Nao. XXXV.
404, 630. Zie voor latere bezitters Nov. XXVl, 156; XXXV, 117 (alwaar eok het
wapen van de Ridder v. Gr.j, en daarnevens Herald. Bibl. 1883 bl. 204-7. De
voorpoort bestond nog in 1885. In Begeren, Hessen en Nassau leeft eene baronnenfamilie Reitter von Grtinstein, die de penningen enz. voert (Armorialj. Een ander
oud Groenestein, b# Arnhem, vermeldt Nuv. XXXV, 131.
RED.
*) Nou. XXVII, 317 geeft eene alliantie Adriaan v. L.-Johanna v. Cattenburgh,
wed. Jan v. de Zande; dooh deze werd eerst 4 Jan. l.586 (te Tiel) gesloten. RED.
3) Een dezer v. Eok’s (v. Pantaleon) ligt te Maurik begraven; zie Nav. XXVl,
64. Vgl. over Ingensohe leden van dit geslaoht, dat steeds tot Ek-en- Wiel (Herald.
Bihl. 1379 bl. 104 vg.) in de nauwste betrekking stond, Nav. XXXIV, 58, 61, 2,
enz. Vangt de geschiedenis van Ek aan met Bartholomeus de Eoke, als iudex eive
fuetioiariue in terra Batue ab illustri viro domino Reynoldo, comite Gelrie, constitutus
en Juni 1282 vermeld (Bn Sloet, Oorkdbk bl. 1014); men ontmoet reeds eerder,
en wel 9 Apr. 1178, eenen Gevehardus de Eake, ministerialis Sti Petri als getuige
bij de verdeeling der goederen van Godfried v. Renen, vader des Utrechtschcn
biseohope van dezen naam (ibid. bl. 3461. Het wapen zie historisoh besproken itl
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d. Johan, tr. Abconde van Merthen ‘1, Willemsdr.
e . Herman.
VIII. Frans, riddermatig blijkens kanseliersbrief d.d. 3 Maart 1579 ;
wordt 1 Mei 1602 door eene resolutie van ‘t kwartier Ngmegen tot
de R,p er van geadmitteerd. Zi_Jne afstamming wordt bewaarheid door
een declaratoir van Johan Vonck d.d. 11 Dec. 1578 en door een
van Herman Verbruch van Maurik d.d. 26 Sept. 1583 vóór schepenen
van Tiel. Blijkens verklaring van Gerrit Willems vóór de richters van
Ek en Maurik d.d. 25 Sept. 1582 en d.d. 23 Sept. ‘82 vóór ‘t gericht te Buren, gehuwd met Helena Foyert “). Kinderen vind ik niet
vermeld.
VIII 2. Albert, rentmeester des Prinsen van Oranje te Buren 3),
tr. 1” Belia Grauwerts (+ 6 Dec. 1605) ; 2’ Johanna v. Golsteia 4).
In de kerk te ltijswijk lag in 1729 nog eene zerk met volgend opschrift : PHier leyt begravë Belia Grawerts Huysvrou van Aelbert -.
van Leeuwen rent% vab Prins van Oraenge sterf den 6 december
1605”. Daarboven een wapenbord, Gedeeld : hernld.-rechts v. Leeuwerr
(in zilver keper v. rood beladen met drie St. Jacobsschelpen v. goud) ;
links Grauwerts (in rood drie rozen v. zilver, met schildhoofd v. goud).
B$ Belia w o n hij
u. Albert of Aart, volgt 1X.
Her. Ribl. t. a pl. 123, 9 (holmteeken),
vgl. met Geld. Volksalm. 1875 bl. 19: 20,
RED.
5, 6 (helmt.).
1) Zie oene v. Abcoude v. ?Ileerten, wier moeder eeno v. Montfoort, in Rav. XXX,
620 vgl. met ibid XXII, 547~1,.
Hoe is hier de samenstelling historisch ontstaan?
Misschien was baar eohtgenoot de Johan v. L. uit Maurik,ldie met Jasper v. Hattem,
Joost v. H. Baertszn, Dirk en Johan v. II., allon u i t Ingen, met Claes Gilliszn v.
Wiek e . a., 20 Deo. 1568 door Alva gebannen werd; zie verder NUC. XXXIV,
129. Johan v. L. zou ook beeldstormerij gepleegd hebben, evenals Willem Jan
Stevensz uit Maurik en Dirk v. Ilattem u i t Ingen te Utrecht hadden gedaan (v.
Hasselt, Stukken Vader1 Hist. 1, 314).
WIS».
%) In zilver drie raven v. zwart; helmt. : de raaf.
3, Een later levenden Johan v. L., die in 1648 zaken deed voor Albert graaf
van den Berg, zie Herald. Hibl. 1881 bl. 431.
R ED.
“) l’egelijk met Jor Wm v . Golstein, »nobilissimus dominus” (sic), staat op de
klok in den kerktoren te Rijswijk a” 16% vermeld »Albertus de Levwen”, zonder
titel. flfi was dus toen aldaar kerkmeester of kerkvoogd.
RED.
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b. Theodora, van den Eikelenboom *), tr. te Tiel 10 29 Sept. 1620
Jan v. Lidth .de Jeude, zoon van Jan bij Johanna Wolff van Brake1 ;
2O 1 Jan. 1625 Hendrik v. Oijen, J. U. Dr., gepromoveerd te Leiden 29 Sept. 1622, schepen, raad en richter van Tiel en commissaris van monstering, zoon van Herberen bij Cornelia v. Cloon Willemsdr 1).
VIII 3. Jan, tr. eene v. Bnttum, dr v. Dj,k bg Josina,v. .W:jTk 3),
bg w i e
a. Alëdt, tr. Jerefaes v. Hollant, Berendsbn 4).
71. Roelof, volgt 1X 2.
VIII 4. Timen, baljuw der stad Oudewater, in 1572 door de Spanjaarden vermoord, terwijl zijn huis na geplunderd te zin verbrand
werd. Tr. Anna Rieken, na den dood van haren man door de Spanjaarden uit Oudewater verjaagd. Hun zoon Jerefaea wordt slechts
eens vermeld, wegens een proces dat hi met zijnen neef Cornelis v.
L. tegen de bnurmeesters te Rijswik voerde 6).
1X. Albert, ook wel Aart genoemd, gade onbekend. Waarsch@$k
was hg of z$n vader ín 1607 ontvanger der contributiën te Buren,
en in 1619 kastelein van het kasteel aldaar. Won
cl. Otto, volgt x.
b. Bernhard, die een zoon hacl genaamd Cornelis.
1X 2. Roelof, tr. Elisabeth v. Buren van Reigersfort 6), dr v.
Elubrecht bij Agniet v. Buchell. Had
1) destdds eene hofstede, thans een boomgaard - te Rijswijk.
Rsn.
9) Zie A. 8. Vorsterman v. O@n, Stam- en Wapenbk, op v. Lidth dc Jeude en
v. @jen. [Vgl. ook Nao. XXVI, 619, 20, 34 (waar een Dirk v. Oijen heer van Brake1
getiteld wordt); ‘1’11, 47 (waaruit blijkt, dat ‘L’heodora
v. L. -í- 14 Juni 2631)s
57, 200. Eene later levende v. Ogen heette Wolfera (Nau. XXX, 423), tenzij drukfeil voor Woltera, gelijk men zeven regels later aantreft.
BED.
3) Vgl. hiervoren, bl. 248, noot 3.
REU.
“) bij eene v. Renesse v. Wulven, blijkens de kwartieren van Aliidt v. l,.‘s zoon’
Berend v. H., burgemr van Wijk-bg-D.,
deken das kapittels v. St. Jan ald., geb. kLJp
1590, i+ 26 Juni 1663; vgl. ook de kwartieren van Agnes Ploos v. Amstel (t 16 Tqtk
Juli 1710 te Wgk-bë-D.) - in Herald. Bibl. 1884 bl. 144, 5. v. Holland Qén met
,+Tad
Holland (te Wgk-b+D.,
zie ibid. 1882 bl. 262, noot 2)? Zie Holland in Nuu.
ZLO
XXXVIII, 665; ‘1X, 18G, 7 (waar bl. 500 naar het wapen vraagt).
Hen.
“) Zie over de funotiën der buurmeesters Nau. XXVIII, 287 vg.
RED.
‘) Vgl. Nuv. XXXV, 265, enz. enz. Reygeravoort. Zie over de oude heerl. R. o
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cc. Siebert v. L. van Reigersfort, heer van Vuilcoop 1).
b. Barbara v. L., tr Gerrit Ketel v. Backfort a), zoon van Barend
bij Catharina v. Hollandt.
c. J a n v . L .
d. Dirk, officier, 9 Oct. 1652 te Tricht begraven met deze acht
kwartieren :
v. Leeuwen
v. Buren
Porter
v. Boxmeer
v. ‘Zuylen v. Blasenburg 3).
v. Hattem
v . W&k
v. Buchell
X. Otto, tr.. , . .? en wint
a. Albert.
b. Slargriet, n a doode h a r e r m o e d e r b e l e e n d m e t landerëen t e
ltijsw ijk ; tr. 8 Aug. 1658 als j. dr uit Wijk-bij-Duurstede Cornelis
bn v. Gasperden. Bij wien Johanna, die met eenen baron v. Heydeck
in den echt trad.
Tiel.

J .

H. FRIESWIJK.

Rijke (XXXVI, 268). In de Leidsche registers vindt men : Ged.
19 Jan. 1718 Pieter, zn v. Pieter Rijke en Jannetie v. der Woerd;
get. Claes Casem en Sara Rijke. Ged. 28 Maart 1708 Jacobus, zn v.
Jacobus Rijke en xaria Mol; get. Jacobus Thomaszn en Dina Paulusdr. Ged. 30 April 1702 Rijck, zn v. Johannes Rijcke en Marijtie
Hunnen. Ged. 19 Febr. 1700 Pieter, zn v. Pieter Rijke (obiit) en
Katharina Torrenius ; get. Gualterus Torrenius en Johanna v. der Mark.
Haarlem.
[Vgl. misschien ook Anna Rocken

J. C

.

GIJSBERTI HODICNPIJL.

no. 1572, hiervoren, bl. 25!.]

Ryerevoort, te Tricht (GUP Buren), met zën voormelig halsrecht en gevangen- kelders,
in 1741 paoht-bouwing,
Tegenw. Staat v. Gelderl. bl. 343, 4, die ook bericht, dat
RED .
de laatste heer dezer heer]. Ketel heette.
:) »Huibert v. Buren waz ‘er bezitter van, toen Vuilkoop, in het jaar *1538, door
de Heeren Staten dezer Provincde, voor Riddermatig erkend wierd, en deed, deswege,
den Leeneed voor zune vrouw, Juffrouw Margriet v. Zuilen, in het jaar 1541
Vervolgens kwam het wederom aan versoheidene Heeren, en in 1666 aan A d o l f
komt Nav.
de Gonnes”, enz. enz. (Tegenw. Staat v. Utr. bl. 401). 1) e laatstgen.
RED .
XXX, 626 voor als echtganoot van Pasohiera Ruysch.
%) In zilver dwarsbalk v . b l a u w ; Utreohtsch ges1 (Armorial le éd.). v. Heokfort
voert in goud dwarsbalk v. rood, verzeld v. drie leliën v. zilver.
RED .
3) Hereld. Bibl. 1882 bl. 143 geeft aan Agnes v. Buohell tot ouders Ewout v. B.
en Judith v. Zuylen v. Bl.
RR D
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Blankenheym. C e t t e famille, é t a b l i e à R o t t e r d a m , porte d’argent,
au lion de sable armé et lamp. de gu.,- surmonté d’un Iambel d’azur.
Le premier Bl., que l’on trouve mentionné dans les arcbives
de Rotterdam est Charles, qui épousa en cette iville, le 22 avril
1714, Marie Bossy ou Bossey, fille de Gérard et de Gertrude Giot.
L’acte de mariage le renseigne comme étant né à Henninge (probablement Hinningen près de Cologne), et cela confirmerait la tradition
qui, de père en flls, dit que la famille est originaire de Cologne. Charles El. eut dix enfants dont plusieurs ont eu pour parrains et marraines
Jean Pierre Bl., Anna Catherina Bl., Philippe Bl., Ursula Bl., dont
on ne trouve pas d’autre trace dans les susdites archives. L’on rencont.re aussi parmi les marraines de ces enfants, Ursule Faus(t), dont
il sera question plus loin. Parmi ces dix enfants de Charles, trois oe
marièrent : Dominique Bl., ép. Catherine Black, fille de Jean et de
Marie de Leeuw ; Marie Rose Bl. ép. en 1754 Jean Baptiste Bles;
Gérard Bl. ép. l” en 1763 Berbara Berntsen, 2O en 1777 Aldegonde
de Luyk. Gérard et Aldegonde eurent : Charles Jacob, qui ép. en
1791 Marie Mosmans,
dont sept enfants, entre autres: Gérard, qui
ép. à Rotterdam Pauline Driebeek ; Jeanne, qui ép. Guillaume Fuchs ;
Marie, qui ép; Corneille de Kuyper ; Elisabeth qui ép. l” Hubert
Nolet, go P i e r r e d e K. ; Dominique, qui ép., à Veghel, le 30 mai
1834, Charlotte de K.; Dominique et Charlotte eurent : Charles, qui
ép. en 1865 Jenny v. Sonsbeeck ; Joseph, qui ép. en 1864 Antoinette
Driebeek ; Gérard, qui ép. en 1868 Ida Robert ; Edouard, qui ép, en
1869 Julia Bouttelier.
Des recherches assez incomplètes ont été faites dans les registres
de plusieure églises de Cologne. Elles ont donné des noms de différents
Bl., qui devaient habiter cette ville de 1650 à 1750 ; mais il n’est pas
possible d’établir la filiation de ces personnes.
Plusieurs de ces noms
appartiennent aux personnages mentionnés ci-dessus
comme parrains
et marraines des enfants de Charles Bl. de Rotterdam, Nous trouvons
entre autres : à Rotterdam, 2 NOV. 1729 baptizatus Dominicus
filius Caroli Bl. et Mariae Bossey ; susceperunt Philippus Bl. et
Ursula Paus ; dans les arcbives de Cologne : Prot. civ. Lunae,
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20 Juli 1744: Vitus Blankenheim filius Jöis Petri Bl. et Ursulae
Faust, conjugum, civis legitime uatus B. M. Virg. in Lyskirchen
baptizatus produxit in testes Catharinam Esteram Faust, condictam
Mertens, et Agnethem Kamps, condictam Horns”.
On est prié de faire connaître I’ascendance de Charles Bl. (1714).
Peut-être Ia généalogie de l’une ou l’autre des familles alliées l’établit-elle.
THÉOPHILE BARON DE JAMBLINNE DE MEUX,
Bwxelles.
Otllcier au régiment des carabiniers.
Bh&.

Behooren Huybert Blusse, Pieter Blusse en Blueée, geneesheeren te ‘s Gravenhage en genoemd in Tgdspiegel 1889 n” 11 bl.
279 en 80, tot het Dordtsche gesl. Blussé?
C.

Eek, von Eek. N. Eek en N. N. Th@sen hadden (onder meer 3)
a. Aletta Emilia E., tr. Jan Marchant, ontvanger te Zoeterwoude,
zoon van Karel Antonie, burgemr van Wageningen, bij Cornelia
Elisabeth Domburg. Zij hadden o. a. Théodore LMt, geb. Amsterdam
3 Oct. 1795, + Wageningen 30 April 1836, geh. met Paul Chevallier,
en C. E, Mt, gehuwd met wilen M. Niemeier, pred. te Dinteloord,
nog wonend te Utrecht.
b. Een zoon, gaat volg. famielieberichten naar Duitschland, huwt eene
prinses de Polignac, wordt in den adelstand verheven, en noemt zich
sinds von Eok. Wie weet hiervan meer 3 Wellicht is er in een Almanak de Gotba uit het begin dezer eeuw iets van te vinden. Wat
weet men naders van de familie Eek en van het eerstgenoemde
echtpaar?
H. J. S.
u.

v. Eek v. Luitson. Van dit ge& als Geldersch, gewaagt Bietstap’s
Armorial le éd., p. 1167, voerend in goud leeuw v. rood, gekl. en
get. v. zwart, enz. (zie ibid. p. 3323. Wat is van dit gesl. bekend?
En wat beduidt dat toevoegsel v. L. ? ‘t Kwam ons nooit te voren.
Past hier de Nau. XXVI, 52 vermelde genealogie?

v. Enckevoort

(XXXVIII, 470). W er sind die Eltern von Franciscus
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v. Enkevoort, pastor zu Renooi in Gelderland im Jahre 1707 u.
1 7 0 8 ; - von Daniel Iokefort geb. 1617 in Niederland ; er wanderte
nach Brandenburg aus und wurde General-Proviantmeister
+ 9 Jan.
1 6 7 7 zu B e l z i g ; - von Leonard Jacob d’ïnkefortis (Nav. ibid. S.
2 4 2 ) ; - von Johann von Enokevoort,
$ 1626, a0 1586, ‘90 Recipient
tu Hertogenbusch 2 - Wie hiess der Vat,er des Cardinals Wilhelm
von Enckevoirt, Bischoff von Tortosa, von Utrecht 1529, geb. 22
Jan. 1464 zu Mier10 (Brabant) t 19 Juli 1534 zu Rom?
VON
ENCKI?VORT,
(Premier-Lieutenant im Infanterie-Regiment
N” 32 in Meiningen, Sachsen-Meiningen).

Evekink.

Welk wapen voert deze familie? Leden er van wonen
te Zutfen ; andere, die den naam Rusgers er achter voegden, te Arnhem.
A.

Gewers of Gerwers. Eeue R.-K. familie in N+-Brabant. Frar&scus
Josephus t Soerabaya 24 Febr. 1854 oud 42 j., geb. in N.-Brab.
(waar en op welken datum 5). Hg was agent der Java-bank te Soerabaya. Zbne ouders worden gevraagd. Waarsch. was ztin oom burgemr
van Velp be Grave, kort geleden gestorven en door ziJn zoon opgevolgd. Spoedig antwoord is gewenscht.

Gordijn. Men vraagt opsporing van het geboortejaar, met vermelding van datum, van zekeren Job Gord+, die moet geboren zijn
te Den Hoorn (tusschen Riswik en Voorburg), en te Delft in 1793
overleed. Zfine ouders huwden in 1704 te Voorburg, bij ‘s Gravenhage.
Wie waren zin broeders en zusters?
Floijer. Pieter Frederik H., geb. op Java, t 1886 te Oenarang, was
lid vau den raad van Justitie te Samarang. Zine moeder was eene
Vogelaar. Gevraagd zgn geboorte en sterfdatum en de vóórnamen
zijner ouders. Spoedig antwoord is wenschelijk.
Rui&& Pelt. Bestaat deze familie nog? Was de eigenlëke familienaam : ttu&ch, of Pelt? En was dus Pelt, of ltuijsch, de aangenomen
naam, en wanneer is zulks geschied ? Den 23 Juni 1793 liet Lodewijk
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Frederik Ru&ch Pelt, geh. m. Bartha Aletta Steenbergen, z&e dr
Gerarda Aletta, te Amsterdam in de Noorderkerk doopen ; waarbij
Aletta Pelt als doopgetuige optrad. Welke wapens voerde dit echtpaar ?
S. Cl. DE Q. J. JR.
Amsterdam.

v. Teylingen (XIV, 154; XXI, 157). Is de vraag omtrent de afstamming der thans levende familie v. T. uit het oud-adellijk gesl.
van dien naam, reeds opgelost? Zoo ja, waar is die oplossing te vinden ?
J.
W a p e n s gevraagd van :
a) Reinier v. der Beeke, pensionaris van Hoorn (1649) en Mr.
Willem v. der B., secretaris van de weeskamer, raad in de vroedschap (1679) en pensionaris (lG70-81) van Hoorn ; 0) Mr. Pieter
v. der Graeff, burgemr (1685) en vroedschap (1681) van Hoorn ;
c) Mr. Cornelis Kaiser, weesmeester en president-schepen van Hoorn,
geb. 1 Febr. 1703, + 1 4 Juli 1765 ; d) Jan Claeszoon Soop, zesmaal
schepen (2496, 98, 1501, 13, 15, 19) en burgemr (1512) van Hoorn,
en’ Cornelis Soop, dertienmaal burgemr (1581-1613) enz., aldaar.
e) I s h e t w a p e n v a n Nicolaes Minnes, b u r g e m r ( 1 6 6 3 , G4, 6 7 , 71,
72) enz. van Hoorn Gedeeld: 1. in goud twee moorenkoppen met
zilveren wrong, boven elkander ; 2. in blauw drie (2, 1) zilveren
hooivorkijzers ? en hoe is ‘t helmteeken ? - Is van Lambert 1Meliszoon
(Nuv. XXIIJ, 622) ooit een wapen bekend geweest?
Amsterdam.
F. 0. W.

Wapens.

Welke waren die van Hendrik Johannes Hoogeveen,
lid van den Raad van Indië, en van zijne gade Maria Johanna
v . Zejjll.
H.

Wapens. Welke waren die der familiën Schellinkhout, Jongste
en v. Eorpershoek, die ongeveer in 1700 in Schiedam bestonden?
0.

GESCHIEDENIS.

Hertog Albrecht. Eenige mededeelingen, naar aanleiding van het werk
v a n D r . E e l c o Verw&: >De o o r l o g e n v a n h e r t o g Albrecht v8n
BeUeren met de Friezen”, in de laatste jaren der 14de eeuw.
Bladz. 5 17. Tydeman Hopper werd door genoemden Hertog 8
April 1399 sverleyt ende verleent” m e t h e t jambachtheerscap ende
Bdaghelixe gherecht vun Waerlenxe ruit sinen toebehoren”, waarmede
Werns wordt bedoeld, in welk dorp hij misschien woonde. In het
nabggelegen Schar1 was zijn broeder Harmen heerschap. Zg waren
de zonen van Ivo Hopper. Zie het Stamboek v. d. Fr. adel. - Hg
was den Hertog zeer genegen, om welke reden, naar men meent,
deze hem veroorloofde de ruiten van het Beëersche wapen in het
zijne op te nemen, Eén jaar te voren, 4 April 1398, was Hopper bevestigd in het Dijkgraafschap van een gedeelte diks bij Harlingen,
terwijl hij in Nov. 1398 voorkomt als ‘s Hertogen &Scout van Staveren”. Den 14 Oct. 1400 werd hem als balling door Albreeht een
Dordtsche gulden ‘s weeks toegewezen. - Chbk 1, 269, 288 en 317.
Bl. 518. Hero Henting; zeer zeker Hottinga, bezat een schoon en.
sterk kasteel te Nieuwland bij Bolsward, hetwelk hij in 1399 bij uitersten wil vermaakte aan z$n eenigen zoon Goslick, dien hij bg Rienck
N. had verwekt. - Hij wordt als de stamvader van het geslacht
HottingR in het Stbk genoemd. - De Hertog droeg hem 8 April
van dat jaar op sdie ambacht, heerscep ende daghelix gerecht van
BDoedenkerke mit sinen toebehoren”. Doedenkerke o f Dodttlterk was
de oude naam van Nieuwland. - Zie ook Wins. fol. 217 ; Oudh. en
Geat. 11, 31 en Stamboek, op Hottinga.
Bl, 518. Taike Ailsurn, vrg zeker Taecke Mockema, die te Aelsum,
(gem. 0. Dongeredeel) zal hebben gewoond, en de zoon was van Botte
Mockema, die in 1370 te Xorra woonachtig was. Trrecke leefde nog
in 1442. Den 8 April 1399 werd hij door den Hertog met Bdie ambacht
dagelix gherecht van Ailsum mit sinen toebehoren”
Bheerscap
ende
beleend. Hi was gehuwd met eene ons onbekende vrouw, bë wie hij
een zoon verwekte, die ook in 1438 voorkomt.
1890.
17
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Bl. 518. Aan DIiessel upter Geest” schonk de Hertog Bupten selven
o d a c h . . . . . die ambacht, heerscap ende dat dagelix gherecht van
BDroesum
mit sinen toebehoren”, waarmede Driezum in Dantumadeel
wordt bedoeld. Hessel upter Geest is zeer zeker Hessel Juwsma, die
op Juwsma-state te Rinsumageest in Dantumadeel woonde, welke
state zeer nabij Tjaerdastate was gelegen. Vgl. Charterboek, 1, 435.
Bl. 518. .Item opten selven dach soe heeft mijn Here verliet ende
Bverleent dsigo van Pellenzee van die ambacht heerscap ende dagelixe
agherecht van Eusumraga mit sinon toebehoren”. Op den 4 Sept.
1399 werd hem gegeven Bdie ambochtheerscip ende dagelicsche gesrechte van der stede van Bodelswairt ende van den dorpe van PanBrega”. Hg wordt daarbij .Her Asigo” genoemd. Den 13 April 1400
werd die eerste gift herhaald en vermeerderd, en hem behalve Parraga
(Eusumraga en Enpanraga) nog Bdie vry heerlichede” gegeven van
Hichtum, Burchwert, Hertwert, Witmerzim en Aeldrim (= Arum).
Wat de tegenwoordige naam van Pellenzee kan zin, is moeilijk te
zeggen ; vermoedelik Pingjum, dat mede, evenals de andere dorpen,
in Wonseradeel lag.
Bl. 519 en 539. Tyarche Waltha, dezelfde als Tjerk Walta, die
ongetwijfeld behoorde tot het bekende geslacht van dien naam, dat
te Tjerkwerd eene state bezat. Ook hi werd 8 April 1399 beleend
door den Hertog met Bdie ambacht heerscap ende dat daghelix gheBrecht van Kerckweer” d. i. Tjerkwerd. In het Stamboek komt hg
niet voor. Een naamgenoot en nakoomling van hem in de vrouwel i j k e l i n i e , T j e r k Jongema, g e n a a m d W a l t a , w o o n d e i n 1484 als
grietman van Wonseradeel op die state. (V. Sminis, Grietm., bl. 256/,).
De namen Tjaart en Tjerk, werden vroeger, ZOO ik meen, dooreen gebruikt, en hij is dan ook zeer zeker dezelfde als aheren Tyairt Waltha,
Ridder”, aan wien 4 Sept. 1399 werd opgedragen adie ambochtsheerscip
Bende dagelicsche gerechte vanden dorpen van Korwaird ende Kercknweer”, d. i. Kornwerd en Tjerkwerd.- (Zie ook hierna op Dirc Waltha.)
Bl. 519. *Item opten selven dach” 8 April 1398 werd aan ~5’yvaert Wyaerde”, d. i. Sjoerd Wiarda opgedragen Bdie ambacht heerBscap ende dagelixe gherecht van Wardum”, d. i. Wirdum. Volgens
h e t S t b k w a s hi e e n z o o n v a n P y b e e n Claer E m i n g a , w o o n d e
op Wiardastate te Goutum, e n w a s i n 1 4 0 4 m e t H a r i n g h Ha-

GESCHIEDENIS.

259

rinxma-potestaat van Friesland. Zie Stbk en o. a. W. v. Thabor, Volg. sommigen was hi gehuwd, en liet kinderen na.
Bl. 508 en 619. Ook werd op dien dag ~Clais Vroukijnszoen
van
Stellincwerf” op nieuw beleent met Bdie ambacht” enz. van Boldebsercoep”, waarvan de eerste beleening eene week te voren (31 Maart
1399) had plaatsgehad. D a a r i n h e e t hg BClaes Vrankgns z o e n ” ;
en het soude ons niet verwonderen, dat hg een voorvader was van
Johannes Vranckesz., die l’/, eeuw later (1545-68) grietman was
van O.-Stellingwerf.
Bl. 5 2 3 e n 5 2 6 . D e n 1 8 J u l i 1 3 9 9 g a f d e H e r t o g a a n Bonsen
alieven en getruwen heren Gheryt Camyngha Ridder, om menighen
Btruwen dienst, die hi ons gedaen heeft ende noch oft God wil doen
gal, onse stede van Leewairden”, benevens Stiens, Wirdum en Ferwerd. Die gift werd gedaan aan hem Dende sijn nacomeling”, maar
den volgenden dag indiervoege uitgebreid, dat zoo hg Dsonder wittmachtige”
d. i. wettigen zoon kwam te overliden, de gift zou vervallen nop siin oudste wittachtige dochter”. De gift wordt op bl.
523 geheel omschreven, en komt ook voor in ‘t Charterboek en bg
Winsemius, alsmede in het Reg. van het Archief van Leeuwarden,
waar bronnen worden aangehaald. Zie over hem vooral ook Ferwerda en Stamboek. - Gerrolt huwde l” zijne volle nicht Hack (bg
wie drie kind.), 2O zekere Tjemck N. (bi wie één kind). - We
meenen uit deze, en ook uit andere giften, te mogen opmaken, dat
de Friesche edelen, die zich onderwierpen aan het gezag van den
Hertog, hunne stinsen aan hem opdroegen, om ze als leen weder
terug te ontvangen, en tevens de dorpen, waar die stinsen stonden.
De Hertog wilde dus het leenstelsel invoeren ; maar dit kon hier geen
wortel schieten. In Leeuwarden, Wirdum en Ferwerd, in welke
laatste plaats hij woonde, hadden de Cammingha’s stinsen, en mooglik ook te Stiens. (Zie vooral Ferwerda.) Hij schënt vóór 1424 overleden te zin.
Bl. 527. Op den volgenden dag, 20 Juli 1399, begiftigde de Hertog BElcke N’igyhema”, destids BScout van Leewerden”, met de goederen van Hessel Idsinga, die vermoedelijk te Huizum woonde. In
den giitbrief wordt gezegd, dat hoewel vele edelen van Friesland den
Hertog gehuldigd hadden, Dsomighe v a n onsen l a n d e ende l u d e n
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adairna onghehoersamich ende meynedich geworden siin”, onder wie
ook de voornoemde Hessel Idsinga, die de stoutheid had gehad>denwelven Elcke, sinen wyve, kindere ende gesinde v a n s i n e n huze,
Bgoeden ende erve” te verdrijven. Misschien was deze Hessel .Idsinga
eigenlgk een Scheltinga, en met eene Idsinga gehuwd, en alsdan de
vader van Schelte Scheltinga van Huizum, die in de eerste helft der
15de eeuw moet hebben geleefd. (Zie Stamboek). - Elcke Wiggema
is mooghjk dezelfde als Jeltcka Wiggema, die in 1436 schepen van
Leeuwarden was, terwijl in 1451, 57, aldaar Gerlof Wiggema voorkomt, en wiens dochter Wikie of Wiek, gehuwd met Johan Mersel
in 1458 een twistgeding had met Matthgs Unia over de nalatenschap
van haren vader. Daaruit blikt o. a., dat Gerlof toen gestorven was,
en verder, dat de Wiggema’s destijds eeue stins en state te Nijehove,
wellicht eene in de Gr. Kerkstraat en eene nabij de Brol bezaten. Zie Archief van Leeuw., n” 21, 33 en 4 1, benevens Oork. St. Anth.
Gasthuis, bl. 10 en 30.
B l . 5 2 6 . aReyner Ottenz, onse ondersate van Leewoirden”, werd
18 Juli 1399 door den Hertog begiftigd met Balie sulke lande ende
»erve, als die conversen van Aninghen cloester beseten hebben, geslegen te Ritsum”T
dewijl de proost en kloosterlingen van dat klooster
(Anjum) den Hertog ontrouw waren geworden.
El. 532. Den 19 Aug. 1399 werd een privilegiebrief uitgereikt
a a n Aiylof d i e Gruter v a n d e r S n e e c k ” e n BSicke s i n e n z w a g h e r ” ,
waarbij hun door den Hertog werd toegestaan om Bharen tost ende
Bscade te verhalen up onsen vyanden
in Oistvrieslandt als overhorige
aende meynedige lude”, dewijl de Gruter Dsiin hueinge beset heeft
Bbinnen der Sneeck mit Sicke sinen zwagher ende anders sinen vrienBden up siins selfs tost, dat zij noch houden tot onser behoif jegens
Donsen vijanden”. Wie deze twee personen zijn, kan ik niet met zekerheid zeggen, maar de Gruter zal wel van elders afkomstig zijn
geweest, uit Utrecht, Holland of Gelderland ; en Sicke is vrij zeker
Dekema + 1410. De stins, waar de Gruter te Sneek verblijf hield,
komt later voor als Grutersmahuis; Napjus (bl. 78) zegt #Dekernao f DGrietersma-stins” ; z o o d n t d i t h u i s l a t e r a a n d e D e k e m a ’ s
schijnt gekomen te zijn. Misschien is de Gruter kinderloos overleden,
en het huig daarna aan de Dekama’s gekomen ; want zeker is het,
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dat Sicke, de achterkl. zoon van bovenvermelden Sicke’s broeder Jnw,
het huis aan zjjue kinderen naliet. Zie vooral De Vrge Fries, VII,
391 (noot). - Winsemins in z1Jne Beschrjjving, (op Sneek) noemt
het BGruitersma”, (Schot., Beschr., abus. Gratersma) ; terwil het op
de kaart van Ubbo Emmius ook voorkomt als #Decama- ofte GruyBtersma s t i n s ” gelegen naast het *Raedhuis”, wordende die stins te
dier plaatse op de kaart van Sneek in Schotanus’ Beschrgving aangeduid als behoorend aan Jor Duce Martna van Burmania. - Niet
onaardig is het hier t e herinneren, hetgeen Jancko Douwama in zin
BBoeck d e r Partgen” op bl. 49 verhaalt over de Bul, die Karel de
Groote den Friezen zou hebben gegeven : BDan daer lewet nu” (aanvang 16de eeuw) Bniemant in Frieslant, de dese principael bulle gewsien heft; want der gemene spraecke is, dat se verbrande to Sneeck
#op Gruterme
huis”. Zie ook ivav. XXXVIII, 450 en 504.
Bl. 535. DHeren F o y e v. Doehem, Ridder”, een zeer bekend persoon. in de Friesche Geschiedenis, was, volg. )Iartinus IJlstanus,
Fe$e Heemstra. (Zie Winsemius, Kroniek, 217). Hij was heerschap
te Dokkum, en een groot aanhanger van hertog Albrecht van Beieren.
Den 1 Sept. 1399 werd hë begiftigd met Bdie helfte van Dongeradeel” ; terwil de Hertog hem den 5 Sept. 1398 had begiftigd met
het baljuwschap van % Dongherdeel, Doncmerdeel” (Dantumadeel),
,Forwerderdeel, d e n a c h t K e r s p e l e n ” e n ~Oestbrocksterlant”, w e l k
laatste niet is, zooals velen meenen, het oostelgk gedeelte van Kollumerland, sedert 1542 als het Nieuw-Kruisland bekend, maar het
westelëk gedeelte van de voorm. grietenjj Kollumerland, in de 159
eeuw genoemd de oude grieteng Kollumerland. Zie de Friesche oorkonden van Colm,jon en mjjne Beschrijvingen dier voorm. grieteng. He
wordt als de stamvader van het geslacht v. Heemstra beschouwd, en had
volg. het St.amboek zes kinderen, waarbg men, naar aanleiding van Charterboek, 1, 316, nog twee zonen zal kunnen voegen, Gheryt en Symon,
achter welke namen t. a. pl. staat : #Heeren Feijen zoon”, terwgl de naam
,FeUe v a n Dochem” voorafgaat. In de Kroniek van Sicke Benninge,
uitgegeven door Mr. J. A. Feith, en opgenomen in de Werken v. h.
Hist. Gen. te Utrecht, n” 48, bl. 73 leest men : oheer FfiJe v. Dockum
,mlJt sijnen kinderen als Yhewen” (elders, Jelle) Bende Juen” (elders,
Ibelle). - Toen de Hertog was verdreven, ging men heftig te keer
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tegen hen, die hem geholpen hadden ; zoo ook tegen FeGe v. Doekum.
,Sijn Huys hebben se verstoort”, zegt Schot., bl. 219s, Bende berooft,
oomdat men seyde, dat hij den Hollander in ‘t Landt gebracht hadde”.
Bl. 537. Jouka Doynga kreeg 1 Sept. 1399 het Bambocht heerscip
Bende dagelicxe gerechte” van Irnsum en het daarbg gelegen BAelsum”. Hoewel men eerder zou denken aan den geslachtsnaam Donia,
zoo meenen wij hem voor eenen Douma te moeten houden, daar de
Douma’s eene stins te Irnsum hadden.
Bl. 5 3 8 en 543. sScolta Lackama,”
is iemand, van wien wLJ in
staat zijn iets meer te zeggen, hoe vreemd ziju naam ook klinke.
Met hem toch wordt bedoeld Schelte Liauckama, die op Liauckamastins te Sexbierum verblijf hield, waarop ook zijn vader reeds had
gewoond. Hem werd 4 Sept. 1399 opgedragen *die ambacht heerscip
Bende dagelicsche gerechte van Pieterbierim en Wijnaldim” ; terwijl
hem reeds 26 Aug. van het vorige jaar was opgedragen het baljuwschap van *den Vijfdelen dat is te verstaen E’roenkerdeel, Berradeol,
DMennaldamadeel, Hannawarderadeel, Bauwerderadeel”. (Friesche Oorkonden, uitgegeven door Colmjon). Den 3 April 1400 werd hij beleend met Pdie vry heerlichede van den dorpen hierna gescreven, als:
BPieterbierim, Wynalden, Sexbirim, Mennertsga, Mennaldem, Op die
PRLJP ende B o x i m ” . Hg was gehuwd met Ebel Hebbema, Hibbema
of Hobbema, dr v. Wilco of Wybe, die te Oosterbierum woonde,
op het kerkhof van welk dorp Schelte en zijne vrouw begraven
liggen. Schelte leefde nog in 1420, en liet als kinderen na Schelte
en Trljn, Zie Stamboek, en de Beschrijvingen van Liauckama State.
Bl. 538. Galtika Aninge kunnen WLJ nergens thuis brengen ; misschien een Eminga of Eninga. Den 4 Sept. 1399 werd hij beleend
met ,die ambacht heerscip” enz. van Weswoude; terwijl hij op bl.
474 schout van .Woldrichem” (Workum) wordt genoemd.
B l . 5 3 5 e n 5 4 3 . Baubo vatz Lauwert o f Baubo Z u w a i r t werd 4
Sept. 1399 met de ambachtsheerlijkheid van Oldega en 3 April 1400
bovendien nog met die van Pingjum en Kimswerd beleend. Of hg
een Fries was, weet ik niet.
Bl. 542. SHer DFrc Waltha, Ridder, ontving 3 April 1400 in leen
de #dorpen van Kercweer, Mackinge, Coernwairt, Sudringe (Surich),
a Alingwere ende Examora”. Daar evenals hiervoren bij Tyarck Waltha,
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ook hier het dorp Kerkweer (Tjerkwerd) wordt genoemd, zoo twijfel ik geenszins, of men heeft hier met eene hernieuwing der gift, en
dus met denzelfden persoon te doen. Dirk zal dan de verhollandiseerde
naam van Tjerk zijn. (Zie hiervoren).
BI. 543. Goidscalc Hesselinge ontving 3 April 1400 Bdie vrjjheer,licheit” v a n »Tyedmarim, O i s t e r b e r i m , T z o m g u m , V r a e n k e r , Cuatynghim, Mydlim, Ludingkerc, Heerbadigim, Achlim ende Hitsim”.
Bl. 547. Den 7 Dec. 1400 schonk de Hertog aan zekeren Hervnan
Howenpe, vermoedelik Herman Hoppers, zie bladz. 257, peen huys ende
phofstat mit horen toebehoren, gelegen binnen onser stede Dochem,
wende nu ter tijt bezit Alteka van Dochem, die siin 1Qf ende goet. jegens
gons verbuert heeft, ende ons meynedich ende ongehoersamich geworden
wis”. Deze Alteka was een Camstra, zooals blijkt uit Schotanus, 244;
Beninga (ed. Feith) bl. 74 en Worp van Thabor, IV, 33, welke laatste
aldaar verhaalt, dat joncker Keno uit Oostfriesland, Dockum in 14 18
ingenomen hebbende, zjjn huis, wop die suider zyde van Dockum”,
omverhaalde. In het Stamboek wordt in gener. 2 v. Camstra aan
Feycke Camstra eene docltler Atheke gegeven; doch wellicht moet
men daar Alteke lezen, en was het geen dochter, maar een zoon.
Bl. 547. Everaert Doedinga ontving 17 Mei 1401 in leen de dorpen
Irnsum en Aelzum. Wi hebben hier dus met eene vernieuwing der gift
te doen, en dan is hjj dezelfde als de vroeger genoemde Jowke Doynga,
of wellicht was Everaert een zoon van Jowke. W$ gelooven het eerste.
Bl. 545. Reyner Eppinga o n t v i n g 1 8 IUei 1 4 0 1 BJaringehws” met
bijbehoorende landerien, gelegen wtot Werlds” (Warns), hetwelk verbeurdverklaard eigendom was van het klooster te Hemelum. Toen
hij kort daarna overleed, ontving zijn zoon Sybrant dit leen den 6
Oct. 1402, toen nog onmondig. (Zie ald. 553.)
Bl. 549. Berjat van Pellenze, broeder van Azigo, dien wij boven
noemden, ontving 23 Mei 1401 de goederen, die de Hertog indert$
aan zijn toen overleden broeder Asigo gegeven had. Zie hiervoren,
en ook Charterboek 1, 316.
Bl. 553, Sybrant Eppinga. Zie boven, op Reyne,. Eppinga.
Behalve de bovenvermelde edelen, op wie wij beneden nader terugkomen, treffen wë te dien tëde nog enkele andere aan. De voornaamste en meest bekende uit hen is wel 6 :
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Reynick van der Sneecke. Rij was ridder, en heette eigenlijk Rienck
Bockema, heerschap te Sneek, waar hij met zijne vrouw Bott-Feicke Sick i n g a d r h e t h u i s ,Rodenburch” b e w o o n d e . Ztin v a d e r w a s Boeke
Donia. Met den koning van Engeland ging hij de Turken bevechten, en
streed zoo dapper, Bdat hij daer om zijnen vromicheyt worde ridder
B geslaegen”. Na den dood zijner vrouw (t 1386), ondernam hij een
jaar later eene reis naar Jeruzalem ; vertrok uit zijne woonplaats :;
Febr. 1387, en kwam 14 Oct. daarna weder te huis. Vervolgens toog
hg in 1393 met hertog Willem van Gelder en eenige Duitsche prinsen naar Lithauwen, en belegerde het slot van Wykolt, prins van L.,
die christen was geweest, maar later afgevallen, Toen het slot was
ingenomen, vond Bockema daar een Mariabeeld, hetwelk hij met zich
nam naar Friesland, en in de St. Anthonius-kerk te Sneek plaatste,
later Bdie Crucebroeders kercke”. Ook nam hij twee jongens uit
Lithauwen mede naar z$e woonplaats ; de een wilde niets deugen,
de ander werd procurator in ‘t klooster Thabor, hetwelk door Bockema
in 1406 werd gesticht. - Toen Albrecht van Begeren Friesland bad
ingenomen, s t e l d e h i j pbaelguwen, n a e d e n Bollantsche wijs ende
>costume”
a a n , Bdie schulten ofte grietmans onder hem hadden”.
Zoo werd ook Bockema als ba’juw aangesteld. In Oostergo
waren
drie baljuws, nml. de vroeger genoemde Gerrolt Cammingha, wiens
baljuwschap omvatte Leeuw.dl, Tietj.dl, Idaar.dl, die Hem (Rauwerderhem) en Smallingeriand, terwijl Feye v. Dockum (Heemstra) tot
baljuw werd aangesteld van het andere gedeelte, waaronder begrepen
was Dong.dl, Dant.dl, Ferw.dl, Achtkarspelen en Oostbroeksterland.
Verder werd aan Yenike Doeding het baljuwschap opgedragen van
,Borndenvrede, Upsterlant en Smaelneemgherlant”. Dit laatste is
vreemd, daar dit ook onder ‘t baljuwschap van Cammingha voorkomt.
Claes Vrouckynsz. werd baljuw van &5tellingwerve en van de Kuynre”,
en h’oppa Attenis van dat van &coterwerf, van Oesterzee en Echten”.
In Westergo waren drie baljuws; t. w. Schelte Liauckama, vroeger
reeds genoemd, werd baljuw van de >VlJf deelen”, Tjaert Waltha van
> Woudenzera en Oldenvrede”, en de bovenvermelde Rienck Bockema
van ,Olden Wagenbrughe”, dat ongeveer Wbmbritseradeel, Gaasterland en Doniawerstal omvatte (Register van Friesche Oorkonden, door
Colmjon). - Als de Hertog echter het land in 1399 weder moest
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verlaten, trok Bockema met hem. Toen werd >Roedenburch, zyn
huys toe Sneeck, verdurven”. Tengevolge van een bestand tusschen
den Hertog en de Friezen in 1401, keerden de ballingen in ‘t land
terug, en ook heer Rienck kwam in ‘t volgende jaar, 1402, weder te
Sneek, in welk jaar zijne eenige dochter His huwde met Agge Harinxma thoe Heeg, die in ‘t volgende jaar een zoon verwekte, Boeke,
stamvader van de Harinxma’s thoe Sneek. Rienck ging vervolgens
in het door hem gestichte klooster Thabor, stierf ozeer oldt van
*jaeren”, 29 Febr. 1436, en werd in de kerk van het klooster Bint
Bchoer” b e g r a v e n . Zie W o r p v . T h a b o r , I V , 5 - 1 0 e n 1 1 3 ; S t a m boek op Harinxma (oud.), en ook Charterboek 1, 411 (1420).
Rarinck in den Haege was Haring Harinxma, heerschap te Heeg,
wiens zoon Agge met His Bockema bovenvermeld, huwde.
Wybe Andletsmu, vrij’ zeker behoorend tot het geslacht Andla, dat
te Ried in Franekeradeel was gevestigd. Cf. Stamboek op Douma
v. Oenema, gen. 4 : Latsma of Andla.
ffeerta Ilesse&zga,
z a l zi-Jn Hette H e s l i n g a , mooglik v a n H i t z u m .
In 1410 werd een Siurd Heslinga van Ilitzum, grietman van Franekeradeel. Ook komt in dienzelfdeu tijd (k. 1308) een Goslick of Godscalc Heslinga voor.
Dr. E. Vermis vermeldt op bl. LXXXIII (zie ald. ook bl. XXIX),
dat 29 Juli 1398 een gezantschap naar den Hertog ging, bestaande
uit Gerryt Cammingha, Tyarck. Walta, Here Hottinga, Syurd Wyarda,
Goslick Heslingha, Feye van Mckum e n T g d m e r H o p p e r s . I n
Maart 1399 ging ditzelfde gezantschap naar ‘s Hage. Ald. bl. XCV.
Den 10 Aug. 1398 deden 12 Friesche edelen, allen hiervoren genoemd,
den eed van getrouwheid uit de verschillende .deelen van Friesland,
a l s l?eye v . Dockum, H e s s e l upter G h e e s t , Garwart Kampinge e n
Siwaert Wyaerta, - uit Oestergo ; Schelte Laetkama, Wybe Andletsma
e n Herta H e s s l i n g h a , u i t d e >ViJf deelen” ; As;- t o .Tellenze e n
Thiert Walta, uit Woldense en .Reynick van der Sdèke, Here Hoyting
en Haring in den Haege uit Wagenbrugge, - allen uit Westergo. Verwis, bl, LXXXV en Charterboek, 1, 282, Vlg. bl, XCII waren
z$ allen Vetkoopers en Hollandschgezind. Als degenen,
die het
niet met hen eens waren, noemt Verwis bl. XXXIX, Juw Juwinga,
die ziuh in den aanvang sterk tegen den Hertog verklaarde, alsmede
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bl. XCIX Sytse Dekama, Gale Hania en Ode Botnia, die den Hertog
in 1399 wilden verjagen. Dit gelukte dan ook maar al te wel; en
het gevolg hiervan was, dat vele Hollandschgezinden, vermoedelijk
reeds in den zomer van 1400, eene veilige schuilplaats in Holland
zochten. De Hertog begreep,
dat hij aan de Friezen, die hem ZOO
geholpen hadden en die, nu de Hertog verjaagd was, alles verloren
hadden,
wel eene vergoeding diende te geven.
En dit deed hij volg.
eene oorkonde van September, door aan een veertigtal een jaargeld
te schenken. (5 en 7 Sept., Charterboek, 1, 315, en Verw@ bl.
CXXXIV). Onder hen treffen wij onderscheidenen aan, die wij nog
niet noemden. Wij zullen ze hier laten volgen en de reeds genoemden
met een sterretje teekenen.
*Heer Gerryt Camminghs, Ridder . . . . , . 206 holl. gld.
‘LQwe
Tiaetse
»Hr.
Gerrits
zuster
zoon”
,
.
.
25
»
deze komt in ‘t Stamboek, evenmin als zone moeder voor.
*I-loke
Wiggama,
.
.
.
.
.
*Woub, (zeker Jouck) Dogkinga of Doiqa .
.
*Heer
Feyo
van
Dookum
.
.
.
.
*Take
Aelsoma
.
.
.
.
.
.
.
*Heer Azigo wyE van Pellenze
met haar kinderen
*Reweniok
van
der
Sneke
.
.
,
*Heer
Dirc
Walta
.
.
.
.
.
.
*Godsoalc
Hesselinga
.
.
.
,
.
.
*Galtika
Amingha
,
.
.
.
,
.
*Sculta
Latkama
.
.
Aytet
Wiskinga
.
.
.
.
*
Jonge
Thomas
.
.
.
Sicka
Laswerda
.
.
.
.
.
Poppe
Feddenzoon
.
.
.
Ella
Buama
(Uuma)
.
.
,
.
.
,
*Gcrryt en Symen, zonen van Heer Feijo v. D. ‘) ieder:
Hiscka,
zwager
van
Fego
.
.
.
.
Sasbet,
neef’
van
Q’jo
.
.
.
.
,
.
Riscka
Ouwinga
.
*
.
.
.
.
,
Gamma
Hendrickszoon
.
.
.
.
.
,
.
Rewart
Taynga
.
.
.
.
.
.
.
.
Reynke
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ynka
Daynga
(Donia?)
.
.
.
.
.
.
.

1) Zie bladz.
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Gabe
Hiddo
Roelof
Mella
Fedda
Johan
Ewert
Alert
Bonna
Hidda
Johan
Pyba
Algher
*Boenka
Etta
Tynert

Hoppinga . . . , . . . . 30 holl. gld.
van
Bosinghern
.
,
.
.
.
.
28
,)
Symonsz. . . . . . . . . .
16 n
. lô >)
Broedersma (Broersma?) . . . . .
Siokinga
.
.
.
.
.
.
,
.
.
50 1
Fokama
(Fockema
1)
.
.
.
.
19
»
. 15 0
Matthijsz
.
.
.
,
.
.
.
.
Rode
.
.
.
,
.
.
.
,
,
8
1
upten
Zywerdyok . . . . , . . 14 x
en
Wyba
.
.
.
.
.
.
.
25
N
die Snader
, . , . . , , , . 7 u
Doynga (Donia)
. . .
,
.
.
8
u
.
.
.
.
.
.
.
,
5
»
van
Sauwer
.
.
.
.
.
. 50 »
toe Keppenisse
. . . . , , . . 25 ,I
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

8

‘s

jaars;

D

(Zie nog hierna). Sommigen schijnen mg toe uit de Gron. Ommelanden te zijn.

Dr. Verw&, t. a. pl., bl. OXLV zegt er van : »Ook het, jaargeld
Buit de deerlijk verarmde schatkist van Albrecht zal wel niet veel
arneer dan een jaargeld op het papier zin geweest”.

In den winter van 1400/01 verlieten vele dezer edelep dit gewest,
en trokken o. a. naar Haarlem. Zoo vinden wLJ Dirck Walta reeds
Nov. 1400 m e t Dsommige v a n sinen v r i e n d e n ” i n H o l l a n d . H e r t o g
Albrecht zond toen een bode naar Dordrecht met verzoek, dat deze
stad hen in dienst zou nemen. Verder begaven zich daarheen Feye
Heemstra, Gerrit Cammingha, Rienck Bockema, Schelte Liauckama,
Godscalc Heslinga, Bauko to Pellenze, enz. Bë een nieuw-beraamden
tocht in 1401 vinden w$ hertog Albreoht 11 Juli te Hoorn, waar
zich toen ook Fege Heemstra en Gerrit Cammingha bevonden (Verwis, CXXXIV, CXXXV en CXLI). Verder vindt men nog in het,
w e r k v a n Dr. Verwijs, aangeteekend, bladz. 2 7 7 : d a t BFoyen v a n
Dochem, Tyman H o p p e r , G e r r y t C a m m i n g h a , Hero H o t t i n g a e n
Hessel uptie Geest”, alsmede BEverlün enen Vrieze”, ieder Benen
zilveren tugn” ontvingen, d. i. een zilveren keten, waarschgnlUk van
de orde van St. Anthonius (zie ald. bl. 602). Bl. 278 : kosten nvan
Denen sadel mitten gereide, die geleit worde upten perde dat her Foye
*van Dochem minre vrouwen gaf”, Bl.:307 : Bupten Pinxerdach Foyen
nkinder van Dochem gegeven te speelgelde 1 gulden van XXI gr.“.
Bl. 446, 447, 448, 449 en 450 : Gerrpt Kammingha en pheren Feyen”
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soldij gegeven ; a a n e e n i n w o n e r v a n H a a r l e m Bbetailt v a n toste,
die heere Feye van Dochem ende here Gherjjt Kammynga mit horen
gesellen b i n n e n l a n g e n t$t t o t s i n e n huse g e d a e n h a d d e n i n d e n
winter lestleden” ; hetzelfde aan een ander inwoner van Haarlem
voor kost van Rienck Bockema, Dirck Walta, Schelte Liauckama,
Godscalc Heslinga, Baucko te Pellenze Bmit andere horen gesellen” ;
evenzoo aan Pieter Potter te Haa,rlem wegens kost van Rienck B.,
Dirck W., Godscalc Heslinga, Fedda Sickinga e. a., en verder wegens
ziekte van Rienck B. en Godsca,lc Heslinga, betaald aan aenen wagenair, die heren Foijen ende heren Gheryt Bammynga uter Hage
t Enchuzen voerde, als sy t Staveren wairts togen” ; het,zelfde voor
swagenen”, die Cammingha eu Heemstra met anderen uit den Baag
naar Haarlem hadden gebracht ; (zie boven). Bl. 455 : Cammingha
en Heemstra ontvangen geld, Bl. 408 en 469 : aan Willem van den
B e r g e , i n d e n H a a g werd betaald eene som Bvan toste, die here
Gberyt Kammynga ende here Foije van Dochem mit X11 parsonen
tot sinen huze gedaen hadden omtrent 1III dage in Meije lestleden”,
waar zij 8 weken geweest waren ; evenzoo wegens kost voor Bhere
Taks tot sinen huse gedaen hadden mit XVIII personen bynnen
eenïe maent” ; hetzelfde wegens kost van Bauko te Pellenze, Schelte
Liauckama en voor wagenaars t e n b e h o e v e v a n K a m m i n g h a e n
Heemstra. Bl. 474 : aan &alteka Anynga, (die) scout was tot Waldrichem in Oistvrieslant, die thuys trecken woude, gegeven te bulpe
tot sinen teergelde” eene zekere som gelds. Behalve de hiervoren
vermelde jaargelden, komen nog in ‘t Charterboek voor, I, 3L7 :
(Sept. Oct. 1400):
Mamminga (Dirc 1 zegt Schwartzenberg) ~ . . . . 50 h. gld. ‘s j.
Lulle
Andela
.
.
,
Take
Aelgoma
.
.
Reynke DHeren
Rewenyokz.
Tyman
Hopper.
.
.
.

.

.
.
.
,
.
.
.
.
moeder” (Bookema)
.
.
.
.
,
,

.

25

)I
b) »
.F>On
‘> 1,
. . 33 » )I ,)
enen Dordr. gulden.
.

Eenige belangrbke aanteekeningen over de oorlogen van hertog
Albrecht met de Friezen, vindt men bij Jancko Douwama, B. de P.,
bl. 59 en 60 en vgl. Verw@, bl. XXXVIII. Hij verhaalt daar, dat
h e t avan o l d e s e e n g e w o e n t e ” was geweest in Friesland, dat, hoe
groot de part&schappen
ook mochten zijn, zoodrn er gevaar van
buiten dreigde, NO was der partye doet, en nemant mochten wraeck
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Bnemen vant gene”, er te voren geschied was. Toen nu het gerucht
liep, dat hertog Albrecht Stavoren had ingenomen, vergaderden de
Vetkoopers te Rauwerd en de Scbieringers te Oldeklooster, beramend
hoe men hertog Albrecht zou verdrijven. Nadat de Vetkoopers hunne
denkbeelden hieromtrent op schrift hadden gebracht, zonden zë dit
naar Oldeklooster om araet, ende advijs” van de Schieringers daarop
te vernemen. Deze handelden volg. J. D. zeer trouweloos ; want zoodra zë hadden bemerkt, wie daar te Rauwerd bijeen waren, zonden
zij een bericht naar hertog Albrecht Bdat he met @en macht solde
comen in der nacht tot sulker plaetz ; so wolden se sine Gnaden
leweren alle de gene, de hem solden mogen wederstant doen”. De
Vetkoopers waren hierop natuurlijk niet voorbereid. BOnna van der
Capelle”, zooals J. D. hem noemt, d. i. Oene Kempema of Oenama
van Tercaple, had te Rauwerd twee zusters aberaeden” d. i. verloofd, de eene op eene state te Flaersum, de andere op eene state
te Inhemringen. Op zekeren nacht bad Oene bmet noch ander 27
Heerscapeu van syn frunden” zijn intrek genomen on BInhemringen,
dat een schoen huis was, ende o e c k w a l , g e n o e c h starck, aIe d e r
tijdt een huis in Frieslandt stunde”. Juist in dien nacht kwamen
de Schieringers met hertog Albrecht vóór dit huis, overrompelden
het en namen de niets kwaads vermoedende Vetkoopers allen gevangen, niet alleen die welke op genoemde state verblgf hielden,
maar ook vele anderen Bde se daer funden in de herbergen”. De
gevangeneu werden naar Stavoren vervoerd, en op zwaar rantsoen
gesteld ; o. a. Oene Oenema op al800 Franeker schilden”. Daar hij
nu niets had te betalen, gaf hB zene twee zonen Kempo en Tjepke
te gijzel. De eerste stierf te Stavoren, en de andere werd door z&r
vader voor diezelfde som gelost Bbuten alle tosten en andere waden”.
Inderdaad komen de namen der straksgenoemde staten ook later nog
voor. In Reg. 1511, 1, 279 leest men Flaersem, en in ‘t Benef. boek,
bl. 129 Flansemelandt en Imhemmeralanden. In Schotanus’ Beschrgv i n g , i n ‘t G e o g r . W b k , e n bb v . d e r Ba w o r d e n d e n a m e n v a n
Flansurn en Inhimmeren onder Rauwerd opgegeven, en evenzoo
op
de Nieuwste Kaart van Rauwerderhem. De kaart van Schotanus in
den Atlas geeft alleen Flansurn, die in de Beschr. alleen Inhimmeren.
Het laatste lag ten zuid-oosten onmiddellgk bg Rauwerd, het andere
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o p verderen a f s t a n d t e n zuiden van dit dorp. Wie er destgds verblijf hielden, weten wij niet; maar het sch&jnt, dat twee zusters
van Oene daar gehuwelgkt waren. Niet onwaarschjjnlgk woonde op
Flaersum of Flansum (zie ook Oudh. en Gesch. op Rauwerd) een
Albada, daar volg. J. D. in later tijd, omstr. (volg. Stbk) 1462, een
Renick v. Flaerzum huwde met Sjouck Aytta weduwe Wybe Jaricks
Jelckama, welke Renick volg. het Stamboek was Rienck Albada van
Goënge (J. D. bl. 524). Met wien de andere zuster van Onns, die
o p SInheimringen” of Inhimmeren woonde, kan zin gehuwd geweest,
bleef ons onbekend.
Er schijnt inderdaad een geslacht Inhiemra bestaan te hebben;
zie o. D. op Douma, Stamboek, IT, 60, sant. 5 en ‘t R,egister. Verder
ook, Sicke Inhiemra, van Rauwerd, huwde Ydt Jousma, die tot dr
hadden Jouck Inhiemra, gehuwd aan Douwe Gales v. Galema (Stamboek, Jousma, gen. 1. sant. 3). Het wapen van Inhemra op den
steen van Douwe Galema t 1501 en begraven in de kerk van Nes
bij Akkrum is Gevierendeeld : 1. ster, 2. leeuw, 3. halve adelaar, 4.
drie (2, 1) leliën. Vgl. Verwijs, t. a. pl. bl. LXXXIII.
Wat uu Onna en zijne kinderen betreft, hierover het volgende.
In de voorrede op J. D.‘s Geschriften, bl. 55, wordt vermeld, dat
Oene Kempema te Ter Caple omstr. 1400 leefde; en deze zal wel
dezelfde zin, als de bovenvermelde, Hem worden daar twee kinderen
toegekend, nml. Bauck en Tjepke. Deze laatste zou z;jn gehuwd
geweest met Kints Douma, die 1485 zou zjjn overleden, en hij omstr.
1489, volg. de vervaardigers van het Stamboek, op grond van een
grafsteen in de kerk te Tercaple. (Vgl. De Vrde Fries II, 133). Doch
indien deze Oene Kempema inderdaad dezelfde is als )>Onns,” bij J. D.
genoemd, en hij twee zonen had : Kempe en Tjepke, die in 1398
reeds op een leeftgd waren, dat hun vader hen in gijzeling liet, dau
kan hij bezwaarlijk eerst in 1485 gestorven zin (zie Voorrede op de
werken van Jancko Douwama, bl. 57). Vgl. vooral sant. 5 en 13
op Douma, in het Stamboek.
Jancko Douwama spreekt verder (bl. 61) over de beleening van
Noord- en Zuidhorn en *de Waert”. Van elders blijkt, dat daarmede
zekere Pieter Reynersz. werd beleend (vgl. Driessen, Non. Groningana),
Verder verhaalt hiJ, dat hertog Albrecht ;eIiet maecken voele coste-
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lgcke burgen int lant ; to weten 11 burgen liet he maecken in Westerlant, ende 3 burgen liet he maccken in Osterlant” (bl. U3). Iets
verder zegt he : ,So s t u n d e d e r t y d t t o Dockum e e n burch often
slot, ende ther Lune 1) ende to Ezemer zyl ; ende recht oever up het
Uthlant (op de Groninger kust) stunde oeck een to mael groet ende
e n starok s l o t ” . Bl. 6G noemt hij nog die te &Iackum, welke door
verraad werd ingenomen, Op bl, 68 wordt medegedeeld de inneming
van het slot op ‘t Uitland, waarop zich 332 manschappen bevonden,
Bde al gedrencket worden”. Behalve deze twee, die in 1420 werden
verwoest, werden de overige aal in de >tcdt van + maent destrueert
ende to niete gedaen”.
‘1,
Ten slotte moet ik nog met betrekking tot dit onderwerp herinneren aan het feit, dat hertog Albrecht plaatsen in Friesland in leen
schonk aan Hollandsche edelen, wier nakomelingen later daarop nog
hun vermeende rechten lieten gelden, waarop vroeger door mi in
dit maandwerk is gewezen ; zooals de gift van 18 Mei 1399 aan
Philips van Wassenaar gedaan (Verwis, bl. 522 en Xav. XXXVUI,
392), e n evenzoo d i e v a n 11 A u g . 1 3 9 8 a a n A r e n d v a n E g m o n d ,
betreffende Ameland. (Verwijs, bl. LXXXVI en R’av. ibid. 503 ; bij
dit laatste kan nog worden gevoegd eene oorkonde in ‘t fransch,
betreffende hetzelfde onderwerp d.d. 12 Mrt 1542 berustend in het
oud-archief van Friesland, en eene oorkonde van 36 April 1563,
voorkomend in N” 16, bl. 19 der Kroniek van het Hist. Gen. te Utrecht).
In een oud kroniekje, vermeld in De Vrije Fries 11, 119, wordt
gesproken van den ep,d te Stavoren in 1398 ; maar dit schijnt minder
juist te zijn. Verder op 1400 (d. z. m. z. 1399) : 29 Juni en 10
Juli wierpen de Friezen het juk weder af. Vgl. Verwijs, bl. CXIII en ‘IV.
Albrecht gaf 5 Nov. 1398 Stavoren ter bewaring en verdediging aan
Gerrit Heemskerck,

hetgeen de Hertog bij brief van 8 Juli 1399 ver-

klaarde, dat hij ook gedaan had (Codex Diplom. Utr. Gen.). Dr. Verwis vermeldt dit niet, evenmin als het feit, dat de Friezen Stavoren

1) Over het oHuis ter Lune” benoorden Kollum gelegen, wsarvsn veelvuldig
in het bewuste werk van Dr. Verwijs gesproken wordt, deelde ik vroeger het een
en ander mede in mflne Besohrdving van de Lauwerzee en de Besohrijvingen over
de gemeente Kollumerland o. a.

.
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in 1424 herwonnen, nadat de Hollandsche graven het dertien jaar
lang bezet hadden (BChroenick der Byscoppen van TJttert”, Utr. Gen.).
Kollum.

ANDREm.

Joachim Bopperus (Jochem Hoppers). In sLe grand théatre sacré de
Brabant”, 1, 264, treft men het volgend grafschrift, in de kerk van
het klooster der Dominicanen te Rrussel, aan :
Hier leet begraeven Vrouwe Christina Bertolff, huysvrouwe van wylen Heer
Joachim Hoppers, in syn leven Riddere, Heere van Dalem ‘), Raet van Staeten
ende bewaerder der Segels vanden Lande van herrewaerts over 2, by den persoon
van syne Majesteyt Philippus den tweeden, Coninck van Spanien eto. sy sterft op
den derden dagh van November inden jaere ons Heere M.Vc.XL. synde in haer
LXV jaer.
Quartiers.
Hoppers, Jongama, Priesma (Piersma), Jariga, Bertolff, Soribani, Van Adingen,
Hrevivre.

‘) »De alige graafsohap, hoeri$kheid, en land van Dalem, (hij Gorinchem), met
alaulke rechten, als den koning daar aan toebehoorden, met landen, cijnsen, tiendens, dijkschouwen en andere gerechtigheden, Wierden door Philip den 11, in
‘t jaar 1568 aan Joachim Hopperus, voor zonderlinge diensten, als een Geldersch
leen, met 15 goudguldens te verheergewaden, geschonken”. Van Spaen, Inl. t. d.
hist. v. Geld. IV, 338; vgl 111, 329-30. - j Dalem was een heerlgkheid,
oudtijds in het bezit van het geslacht v. Arkel. In 1425 kwam ze door koop aan
hertog Arnold, die haar met het ambt van ‘T’ielerwaard vereenigde. Toen was
Dalem geen graafschap, en nergens blGkt, dat het later tot een graafsehap verheven
is. Wordt hier (in de bggebrachte oorkonde van 24 Aug. 1505, waarbij hertog
Karel zijnen alieuen raet ind drosset op Veluwen, Hom. Y. Ghent” in het bezit van
Ddie greeffsohap van Dalem” stelt) van de graafschap van Dalem gesproken, men
zal bd die uitdrukking, evenals in waldyraafschap, burggma@hap, d@graafsckap
en diergelijke, bloot aan eene regterlike bediening te denken hebben. Men vergeIUke den brief van Januard 249&, waarbg hertog Karel de heerlekheid van Dalem aan
Willem v. Rossem verpandt, uitg. in Kemp’s Ueschr. v. Gor. ende lande van Arkel,
bl. 426, met ambtbrieven van drosten, ambtlieden, waldgraven, b. v. van dendrost
van Roermond en Montfoort, van den ambtman van Overbetuwe, van den waldgraaf in ‘t Nederrìjkswald, van den waldforster in de Lytert (Oork. na 250, 301,
3J5, 502); - en de overeenkomst springt dadeldk in het oog”. Nijhoff, Gedenkw.
u. d. Gesch. v. Geld. V1 1, bl. 332, Oork. n0 500.
*) d. i. het Overkwartier van Gelderland, of het kwartier van Roermond; zie
RED.
Nom. Geogr. Neer]. 111, 8.
l

BLJ de aanhaling van dit grafschrift (Nou. XV, 5U), is minder gelet
op het sterfjaar van den man, den beroemden Fries Joachim Hopperus, + te Madrid 15 Dec. 1575, oud 53 jaren. Er blijkt echter uit,
zoowel als van elders ‘), dat zijne vrouw hem overleefde, en dat zg
dus onmogelgk in 1540 kan gestorven zijn. Dat hier eene drukfout
in ‘t spel is, wordt echter duidelijk door het medegedeelde bij Gab.
de Wal, De claris Frisiae jurecons., Leov. 1825, Annotat. p. 93 :
>IJxorem duxerab, jam eo tempore, quo Lovanii habitabat, Christinam
Bertolf, filiam Gregorii Bertolfii, senatus Frisiae sub Carolo Quinto
praesidia, quae ao 1590 est mortua et Bruxellis sepulta”.
MO.
V R A G E N.
V icar i eën. St.-Joris-vicarie te Amersfoort. Van de gelden dezer
vicarie worden jaarlgks aan vijf studenten te Utrecht, zonder aanzien
van faculteit, beurzen verstrekt. Onze Koning heeft er de beschikk i n g o v e r . I n BKerkelDke H i s t o r i e e n O u d h e d e n d e r z e v e n Vereenigde Provincien” door v. Heussen en v. Rhijn, 11, 190 vindt men,
dat er in de St.-Joris-kerk te A. drie vicsrieën waren, nml. op het
altaar van St.-Nicolaas, op dat der H. Maagd en op dat van St.2
Andries en St.-Agnes. Tevens worden daar de laatste bezitters vóór
de Hervorming opgenoemd. Kan iemand iets over de geschiedenis
dier vicarieën, en hunne samenvoeging mededeelen P 9) Hoe komt het,
dat de eerstgenoemde ter begeving staat van onzen Koning ? Is zulks
met meerdere het geval?
St.-Joris-vicarie te Oene (Veluwe). Ook deze vicarie strekt (doch voor
z/s) voor eene studiebeurs te Utrecht, en wel voor eenen theologant (i/s is
voor den predikant van Oene). Zie Kerkel. Handbk. door v. Alphen
b$age E en v. H. en v. Rhijn, VI, 708. Wie weet iets naders hierover mede te deelen 2 De St.-Dionysius-kerk ald. had eene vicarie op
het St.-George- of St.-Joris-altaar, welke in 1571 ter begeving stond
1) Zie Mr. J. fl. Bcucker Andree. nEenige mededeel. omtr. Joach. Hopperusens.,
in loDe vrue Fries” V, 1850, bl. 121 e. v.
p) Vgl. Nav. XxX111, 460, naast ibid. XXXII, 4U9-71 ; welk laatste artikel wel
verdere beantwoording der vraag onnoodig zal maken.
R ED.

1890.

18

,
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van Franciscus Hulsen, burgemr van Deventer. Hoe komt het, dat
de begeving om de twaalf jaar afwisselt tusschen de familie Dibbetz
en de regeering (van ? - zie v. Alphen t. a. pl.) als vervangend het
kapittel van St.-Marie te [Jtrecht? Zie Beschikking v. den Minister
van Binnen]. Z. i. d. 12 Juli 1847, n0 140, afd. 5. Sedert 1 Jan. 1883
is de regeering aan de beurt.
H.
H. J. s.
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V oir of f er e n (XxX11, 93, 94). Hadden de heeren Craandijk
en Eschauzier inzage kunnen nemen ,van het origineele stuk, dan
ware er voorzeker geen strijd geweest over de vraag, of Arnoud v.
Hodenpijl en Arnoud v. Dorpe éénzelfde persoon kunnen geweest
zijn. S. v. Leeuwen in zijne Bat. 111. e. n. blijken ook hier al weder
n i e t b e t r o u w b a a r t e zin. Ik laat dus het stuk hier volgen, zooals
het werkelijk luidt :
sHen seggen tuijssen Arnoud van Hoënpjjl alse van den voirofferen ende paija
rnemë. Wy Willam grave van Henege etc. doen cond etc. dat een parlement was
tussen Arnoud van Hodenpiil ende sine broederen op die ene zide ende Jan Coppaerds sone op die ander zide om dat voir offer ende voir paes te nemen van
hem ende van horen nacomelingen
te Sciplede in die kercke, des si an beijden
siden an ons blevë te bescegden waer of wi onse segghen van eti segghen dat
Arnoud van den dorpe sal voren offeren ende paijs nemen (ëdaer na Arnoud van
Hodenpiil, daer na Jan Coppaerd sone) daerna die outste broeder van dien van
Hodenpiil ende des ghelicke hare wive. In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe
des vridaghes na Rersdaob int jaer ons Here Mccc ende Xx111.

S . v. Leeuwen zet voor het hier gezegde >nacomelingen” wijven,
en laat geheel weg hetgeen door mij tnsschen
haak*jes is geplaatst;
juist, hetgeen aanleiding kon geven tot vreemde beschouwingen.
Huarlem.

J. C . GIJSBERTI

HODENPIJL.

d e l a Porte ( X X X V I I I , 5 8 0 ) . O p d e 2 - 9 S e p t . 1 8 8 9 bg G .
Theod. Bom & Zoon te Amsterdam gehouden verkooping van gedenkpenningen, enz., nagelaten door H. hl. Tetterode, te Buizum, en Been
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bekend verzamelaar, in Zeeland”, en munten, nagelaten door A.
Voombergh te Am&., kwam onder no 534 voor:
1 7 4 0 . llitmuntend g e g r a v e e r d e k a p i t a l e g e d e n k p e n n i n g op -het
overliden v a n P . Cossart te Rotterdam, Vz. eene fraaie allegorie,
Az. tusschen de symbolen van den tijd en den dood op 7 regels:
P IERRE , COSSART NE . A . ROTTERDAM . L E , xxx IANVIER . MDCCIX,
EPOUSA
ANNE . CLAUDINE . DE . LA . PORTE LE . xxx . Jor~ .
M D C C X X X I I I E ST . DÉcÉDÉ
. LE . IX . M A R S M D C C X L . . M m . ~6. Z.(ilver) gewicht 129,
Hierbg e e n e u i t v o e r i g e v e r k l a r i n g i n h e t El’ransch, e i g e n h a n d i g
geschreven door den raadpensionaris L. P. v. de Spiegel.
A.
XCIV.

Penningkundig Repertorium. Mededeelingen

van

Mr. J.

OIRKS.

Toeuoegsels enz. op Repertorium I -LXXXIII.

1776. St. Omer ingenomen, (1677) wordt beschreven door Jules
Rouyer. Revue 1887 p. 34 n” 426, Vz. Lodewijk XIV te paard aan
het hoofd van zijin leger voorafgegaan door de Overwinning die de
teugels van het paard vasthoudt. S t . Omer biedt hem de sleutels der
G r o o t 3 0 lignes. A f g e b e e l d i n
stad aan. ln d e afsnede R(oettiers).
Tr,+soï de num. et de glyptigue. Médailles fans. T. 111 pl. XVIII fig.
5 en bij Alex, Hermand dlonnaies mhdailles et jetons de Saint-Omer pl. 11.
1776. v. L. 111 232, Opbreking van het beleg van Charleroi.
1776”. cz) Andel-e IGz. De stad Chnrleroi zich voor Mars buigend
biedt hem een belegeringskrans aan. Omschrift CZtrolegiunz altera
obsidione Ziberutum (Charleroi van een tweede beleg bevrëd). In de
afsnede XIV Augusti M.DC.LXXVII. Méd. d e L o u i s Z e Grand, é d .
1723 fol. 164. Revue 1887 p, 34 n0 279.
1776*. b) Verschillend van v. L. III 234 door Kz. in den belegeringskrans van groente en bloeiende kruiden in plaabs van iterurn
het woord bis en twee jaartallen M.DC.LXXII-MDCLXXVII (h’éd.
nQ 221). Bestaat ook in grootte van 26 lijnen. Médailles no 221,
doch met de buste van den koning gelauwerd. Revue 1887 p. 35.
1777. v. L. 111 236 (1). Bij Pölcker n” 911 Z. 25 W. f 13.50. Kleine
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verscheidenheden in de borstbeelden bijzonderlijk in de draperie op
den linkerschouder van IMaria. Ook ontbreekt de bmche aldaar.
1783. Staat: v. L. III lees : v. L. III 237.
178.1. Gegraveerd. Hoogst zeldzaam Mm. (de Vries gr. 58 (v. Gelder
gr. 40) de Vries (1884) n” 849 f go.--,
Het opschrift der Kz. (terwul de Vz. geen inscriptie heeft) luidt aldus :
le tlendredi vous signifie
de donner le pain up% ntidi
Resouuenons-neus Ir& chers freres
que Dieu nous a estably pour peres
des pauures qu’il a contmis Fì nos soins
pour les ayder en tous leurs besoins
en faisant tout d’affection 4 par ordre
puissions maintenir l’union 4 concorde
pör estre touts bon & loyal seruiteurs
affin d’antwr en la ioye de nbtre seygñr
Amsterdam primo Januier
Cheminons touiours dans la lumièr(ej
1677

1788. Bij J. Schulrnan IX 110 804 Z. f
1792. BLJ Völcker n” 907 !L. 91 gr. 3ì.5.

lik-.
f 7.-. Overleden 2 1 Aug.

1677. Vz. Wapen. Kz. Inscriptie. Zeer zeldzaam.
1.795. Bij Völcker n0 906 gegr. Z. 31.5 W. f 7.75.
1796. Bij Völcker n0 903 Z. 29.5 f Ll.-. op 1676. Bij de Vries c. s.
staat 11 bl. 132 pl. X n” 8 lees X1 nc 1.
1797%. Op het overlijden van A n n a M a r i a Schuurman. Groote
penningplaat of plaque. Gebosseleerd. Hoog 170 breed, 142 millim.
Zonder naam, doch de bewerker heeft een portret in zwarte kunst
van A. M. Schuurman nagevolgd. Z. 148 W. bg Völcker n” 917 f hl.-.
1799. Inneming van Gend. v. L. III 249 (1). Bij Onghena. nu 220
(brons) ook zonder den naam en met G a n d a v a capta nc 221.
1800*. v. L. 111 244 (1). Lewe, b$ nacht ingenomen. Bij v. Loon
groot 18 lignes (41 mm. j In het Musée monétaire zijn er stempels
van ter grootte van 28 lignes (63 mm.) Revue 1887 p. 49 (228) Cutalogue de Paris 1833 n” 228.
1801*. v. L. III 245. Variant. Kz. geheel ingenomen door het ops c h r i f t v a n d e Kz. v a n v . L. 111 276 (groot 35 Zignes of 80 mm.)
Revue Belge 1887 p. 35 n” 233.
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1802. v. L. 111 248 (3). Variant be J. Schulman X11 n” 28 f 5.-.
In Kon. P. Kab. Aanw. 1883. V blz. 159 in go& 248 (1). Is door
Amsterdam geslagen. Bom Sept. 1889 n0 62 Z. 116 W.
1806 staat .1617, lees 1678 (1813) staat 1618, lees 1678.
1 8 1 6 . Joan Maetsuyker
-/-, Valentijn (0. en Lv, Oostindien IV 306)
zegt, dat deze penningen van het model van die van Speelmun waren,
afgebeeld bij hem vis-ti-vis blz. 315. liz. De Ed. Heer Gouverneur
Generaal Joan Maatsuiker Nat(us) (Geboren) A” 1606 den 14 October.
Obiit (Overleden) den 4 3nnuary 1678 in het 25 jaar zijner Regeering.
n” 1818. Aant. 1. staat G&jzot, lees Guyot (P, C.).
ne 1829 staat 1676, lees 1679.
na 1832. Bi de Groot c. s. n 0 674 Z. 120 W. J. v. DISHOECKE
op de Vz. en op de Kz.
na 1837. Zie ook Revue Belge (1887) p. 35 n0 431.
n” 1 8 4 8 s t a a t abo, l e e s Zabo. O o k b i j J . SchuZm.au 1X n” 8 0 6
z, f 30.-.
n” 1855*. Zilveren ovale begraafnispenning (Groot 40/36) gegraveerd. Vz. Wapenschild>waarin drie burchten (2 en 1) waaronder Paulus
van Zanten. Tusschen den strik waaraan het wapenschild hangt D(eo)
O(ptimo) M(aximo).
Kz. Doodshoofd met gevleugelden zandlooper gekroond, rustend
op twee kruislings geplaatste schenkels en omslingerd door een breed
l i n t . I n e e n o v a a l ObZjt 1 0 Septemb(er)
1678 (Hij stierf enz.) In
18&88) bg den heer W. J. S. J. Blom, hoofd-ingenieur van ‘s Rijks
waterstaat te Leeuwarden.
n” 1856 staat Traiect lees Traiect(i).
no 1859* 1679 (Kon. P. Kab. Aavzw. 1886 blz. 16) Zilveren begraafnispenning van den dichter Jodocus van Lodensteyn, predikant
te Utrecht 1679.
,
n” 1863 staat v. L. 111 293 lees 295. Toe te voegen b) B1J V&ker
no 928 Z. 27.5 W. f 53.-. Vz. Orbita Cometica in den hemel en op
de Kz. so gros die Ruthe war, so gros ist die Gefahr u. s. FT.
n” 18.65 staat rood, lees keel.
n” 1868. Zeldz. bg Völcker no 925 Z. 29 W. f 18.-.
ne 1880”. A” 1681. Op het vëftig-jarig huwelik van A d r i a a n v a n
Rooìje en Maria van Loo. Vz. Hunne wapens. Kz. Ter Gedachtenisse
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van de 50-jarige Trouwdach enz. Gegrav. Goud. 225 W. (Uniek) bij
Völcker n0 929. (Niet verkocht).
ne 1880$ lG81. 23 October v. L. 111 297. Op het overlijden van
.J. E: Uockelman.
Zeldz. bg Völcker ne 930 Z. 74 W. f34.-.
ns 1881 staat deed, lees deden ; en in de zinsnede beginnend met
D tant het H, lees het handschrift.
no 1892. In twee zwaarten Z. 43,5 en 29 IW. bij Völcker n” 935
f 37.~, 936 f 33.-.
n() 1893, Ook met den naam Med. Dr. Abrahum Ledeboer Joohsz
(Coll. Kleynenbergh).
n0 1898”. 1683. Cat. Born-Teding v. Berkhout
(1885) n” 312. Uitmuntend gegraveerde gouden huwlgkspenning van Jacobus uan íhten
en Cathurina La~~gedult Mm. 55. (Waarschgnlik uniek) Goud 41.5 W.
ne 1899%. Gegraveerde begraafnispenning van J. van den Broek
koopman en opperhoofd van het kasteel Concordia op Timor. Overleden
15 April 1683. Goud Cat. Batuviarch Genootschap 1886 3de druk ne 14.
n0 1906. Aldus te omschr$en : Ovale penning in kabelrand met
oog : groot 48-43 Goud. Vz. Wapenschild. Gedeeld door een schuinsche balk van keel, waaruit twee handen (atl naturel) uitsteken. Daaronder een links-gewende opstaande smidshamer van sabel. Alles op
een zilveren veld. Helmteeken : Geopende helm met kroon waaruit
een hand en twee vleugels zich’ verheffen. h’z. Opschrift Ter Gedachtenis - vmn - D. E. D. Heer - Cornelis Speelman - Gozcverneur-Gencrual - Vun het - Nederlands I n d i a - Geboren tot Rotterdana - d e n 3 Muart 1 6 1 8 - Overledela t o t Bat(avi)u
- deta 11
J u n i -1684. Zie Valentg)a IV 315 (niet 318) en IV 1).
no 1909. Bij Völcker ook met ander borstbeeld van Lodewijk XIV
door Delahaye Z. 139 W. f 30.-.
no 1912. Zie Revue Belge (1887) p. 50 n0 264.
no 1913. (lSfL85). BLe ne 1915 du Repertorium, la legende Ludoauico magno quod, etc. e& bien telle dn no 443 actueldu Catal,ogue des

n(,“oi?zs. (Paris 1833 p, 184). 11 s’agit dans ce même Catalogue, (loco
Bcitato) d’une médaille du module de 36 lignes, soit 81 millimètres.”
(J. Rouyer à Thiancourt).
no 1916. Ook bij Bom Sept. 1889 nu 67. %. 92 W. als doublet.
no 1918. Zie Revue 1887 p. 50 n” 265.
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nu 1967. zegt Mo te ‘s-Gravenhage (Lamoraal Cilbo baron Rengers
van Nae0sen).
ne 1929”. 1685 27 April. Op het overlijden van Joh. Lastdrager,
pred. te Utrecht. K. P. K. 1887. Aanw. bl. 16.
n” 1930. Bij de Groot c. 9. n” 697 Z. 36 W. &Met wapen Z. 68
W. v. d. Niepoort n” 8 3 .
n” 1 9 4 1 . 1685. Op het overlijden van :igargreta Vesterman, Zeel
fraaie gebosseleerde penning.
n” 1944. Invullen zwaar - 8 Mei - Cot. Klegnenberg 1835 nv 303.
n” 1 9 4 7 . Bij Völcker uO 956 Goud 24 W. f 64.-. Afgebeeld in
Eigen Haard 1885 n” 10 bl. 516. Ilet opschrift aldaar dus vertaald Al
wat de liefde vol deernis met martelaars e)a vluchtelingen en het medelijden der burgers heeft gegeven voor de beproefden, heeft uwe ha,tad
met beleid uitgedeeld. - Een der penningen kwam in 1866 in auctie ;

bij woog 14 grammen en had de waarde van f 66.-, (voorhanden
in Kon. P. Ka1>. en dat van Teyler’s tweede Genootschap).
ne 1947”. S t a n d b e e l d t e r e e r e v a n Lodewijk X I V o p d e Place
des Victoires (28 Maart> 168G) ingewijd.
A” 1 6 8 6 C u t . d e P a r i s 1 8 3 3 Coitas n0 4 4 8 . A f g e b e e l d i n d e
R e v u e Belge d e Xumismatique (1887) p l . III e n p . 3 6 - 3 8 d o o r
Mes Royer beschreven. Groot 28 lignes 70 m.m. Vz. Rechtsgewende
gelauwerde buste waaronder R(oettiers). Omschrift Lvdovicvs mugnvs
rex christia&sìmus. Kz. Elet hoog verheven standbeeld gekroond door
de overwinning. Aan de vier hoeken van het voetstuk de geketende
natiën. Op de plint
Viro immortali.
( D e n onsterflijken m a n . )
Omschrift Patrì arercitzcum
et ductori sernper felici. (Aan den vadej
der legers en den steeds gelukkigen aanvoerder) Onder het voetstuk
&banc(iscus)
Vìce Con~(es) d’Aubusson posu,it i n a r e a publ(ica) Lutstiar(um). Ann(oj 1 6 8 6 Francois Vicomte d’dzrbusson
heeft het op e e n
openbaar plein te Parijs in het jaar 168G opgericht.
no 1949. Hij te voegen 3de druk 1886 n” 14 Z.
1951”. 1686. Op het overliden van Joan t*. Beltningen Staatsman.
Ovale penning geschonken aan de genen die hem ter aarde brachten.
Zilver 83 W. Voorzijde. Paradebed. Opschrift llle heri, ego hodie,
tu cras. (Hij gisteren, ik heden, gij morgen). Keerzijde. Tweegeraam-
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met deze inscriptie Ter gedacllteizis uaql

Joan v. Beuningen enz. Fraaie onuitgegeven penning bij Völcker
9 5 5 fis.-.

na

1951”“. 168G. Geslagen zilveren, rond stuk in doorsnede 5’iS Ned.
d u i m . Vz. P r a c h t i g e groep, meesterstuk van vinding en van uitvoering, zegt J. ll. Hofman, (oud-pastoor van Schalkwijk (Everdingen)
in zijn stukje Joannes V1Fandelman en zijn gedenkpenning). De Uatholiek.
Dl. XCIV bl. 322-333 (1883 Oct.). Links de oever van den Jordaan,
rechts in de verte eene Gostersche
stad, en in het midden de rivier. In
de kruin vau den cirkel de geopende. hemelen en de daaruit als
duif nederdalende 11. Geest. Verder de doop van Christus door Johannes, voorstelling van Matth. 111 v. 14, Ik moet d o o r U gedoopt
worden, en komt Gij tot mij ?
Keerz&le, binnen twee cirkels.
Ter gedachtenis uat&

den Eerw. Heer
Joannes Wandelman

in den Heer ontslapen
d e n 17 Juni 1 6 8 6 .
Bidt voor hem.
ne 1956. P. Jttrieu. Zie Rotterdamsch Jaarboekje 1889, 1, bl. 43
en passim.

no 1964, (1). Kon. P. IC. Aanw. 1886 bl. 16. Zilveren penning uit de
hand gewerkt op het overliden van een lid der familie Boeye? 12
Junij 1687 met het opschrift Teneant vestigia matris. (Laat hen de
voetstappen der moeder drukken.
no 1695. In goud. Cat. Bat. Gen. 3de druk 1886 n0 16.
n0 1972 (2). Le Perron. La colonne elle même repose sur un soubasement a degrés; celui-ci est supparte per quatre lions accroupis,
et tout le petit édifice sert de couronnement à une fontaine etc.
(Le Tour du monde n0 1292 (1885) p. 239). In het Bulletin mensuel
de Numismatique et d’bchéologie zegt de Redacteur R. Serrure (1885
p. 82). >Dans la livraison du Bulleti,a de l’lm-titut archéologique liégeois.
(Tome XVIII n” 2, 1885) le baron J. de Chrestet de Haneffe, publia
Bune note très intéressante sur l’origine du perron liégeois. L’auteur
-2combat
les idées souvent
romanesques émises par MM. Henaux, Per-
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weau, Piot et J. Demarteau et appuie de nouveaux arguments, la
Bthèse défendue par M. I’abb6 Louis (perron -3 calvaire) que le per-

;DTO~Z &&eois n’est a u t r e chose qu’une c r o i x é l e v é e s u r d e s d e g r é s ,
*Cette croix appelée croix huussée par les numismates est fréquem*ment représentée sur les monnaies. Elle fait son apparition a Liége,
Bau milieu du XIIme siècle”.
n” 1977 staat 1388 lees: 1688.
n” 1984. Fraai 7,. 56 W. bi dP Groot II” 7 10 als Völcker n” 977
Z. 27.5 fö.-- geëncadreerd met ring.
n” 1985. v. L. 111 378 (3j. Bi Teding v. Berkhout
n” 323 Z. 17
W. zonder kroontje en kantschrift.
n” 1988. Ald. n” 324. Z. 44 W.
1688. VerBond van Augsburg (Cut. des coins CE Paris
n” 199OD
1 8 3 3 ) no 2 2 8 1 8 lignes 4 1 m m . (Hevue Belge ( 1 8 8 7 ) p. 3 8 - 3 9 n0
228 door Jules Rouyer. Vz. Buste van Lodewgk XIV. Kz. De 19 ovale
schilden der verbonden mogendheden, cirkelvormig aan elkander geketend. In het midden een bliksem die aan drie kanten uit elkander
barst. Opschrift Desjungarn foedus Augustanum (Ik zal het verbond
van Augsburg verbreken) M.DC.LXXXVITI.
n” 1991. H e i d e l b e r g e r v a t . bg Völcker n0 987 grooter dan v. L,
111 383 (4) Duitsche inscriptie. Köhler VIII 8. 145 Z. 27.5 f22.en n0 990. Goud 1.5 W. f20.- als e.
no 1995. BG de Groot n” 717 Z. 1 W.
no 2005. Bij J. Schulman IX n” 808 f 4.50 X1 n” 950 f 3.50 de
Groot no 718 K.
n” 2014. Be de Groot no 722 Z. 29 W.
no 2015. Als boven n0 728 Z. 60 W.
n” 2023. v, L. 111 412 (4). Onze gissing was, dat de afgeknotte
MAC 1
woorden op den omvergeworpen pilaar luidend CARE ( den naam
MARGATE als de inschepingsplaats der gemalin van Jacobus 11
aanduiden, doch de heer E. Ph. Erfmann te Rotterdam heeft (26 Mei
MAG 1
1885) ons welwillend bericht, dat hij er leest
als verkorting
CART \
van het Magna C@)arta door Jan zonder Zand in 1215 aan Engeland,
gedwongen door Adel en Geestelijkheid, gegeven, en de grondzuil van
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Engelands vrgheid u i t m a k e n d . D i e zuil wierp Jacobus II omverre.
Wg omhelzen deze uitlegging waarop de regel DHerstelt de charters
van ‘t gelneen in no 2024 geheel toopasltik zijn. De zuil is dan het
Magna

Charta.

na 2027”. v . L . 1II 4 1 5 ( 3 ) . I n K o n . P e n n . K a b . Aanw. 1886,
doch met Sn borstbeeld.
n” 2036. W e l l i c h t Völcicer nu 994 %. 50,5 W, f 44..-.
ald. n” 995 ZZ de Vries c. s. X11 1. Z. en Brons 31 W.

f dg.- en

n” ‘9% %. 31 5 W. f 19.- als Chevalier p. 98, beide door G. Ilautsch.
nu 2034 staat Excu~ndo~e, lees i% candove.
YO 2038. Vroedsclrapsp.
van Rotterdam 1689, groot 23, doch meest
ter grootte van 21 afgeb. in Rottend. Jaarboekje 1888, n0 1 (a-o),
b l z . 171-lï6 d o o r J. Jl. TV. Onge)*.
n0 2042. Bij de Groot 11~ 734 %. 44 kV.
no 2043. Aldus ook bij V;jlckel* n” 1014 Z. 44.5 W. f21.n” 2070. Snouckawt n0 1972 K., de Roye n” 2327 f --.60 K.‘
no 207% In de Verz. van den heer E, Ph. Erfwunn staat op dezen
penning onder den Oranjeboom n ” 2, en daaronder M S(meltzing).
KZ. Het wapen van Groot-Brittannië met dat van Nassau en sirteut. Op het lint er omheen Donz/ soit qzci mal y pense, eu op den
banderol onder het wapen Je maintiendray (Geel koper).
In het Kon. Y. Kab. berust een soortgelijke penning met het gestempelde N” 1. i)e heer El. (2 Aug. 1885) schrijft mij, dat de heer
Meyer
(Directeur) van oordeel is, dat omstreeks 1689 door den graveur
Af. SmeZtzi~2g eene serie penningen ter eore van den stadhouder koning
Willem 111 zou zijn vervaardigd, waarvan deze n” I en 2 waren.
Völcker 110
2057”. 1689 v. L. III 442. Gesneden door O(denduh1)
1023 í% 21.5. flos---.
2094. Bij d e G~ool uo 7 3 9 %. 4 4 \V. m e t v o o r bonna h e t w o o r d ?
boltora.

2099. I n g i p s i n C o l l . R a t . &jz. Oat. 3de d r n k 1886 110 17.
2100. Staat 459, lees 458.
21Oíì. In gips, als boven 110 18.
2107. Zie R e v u e Belge de Num. 1887 p 39, n” 454 des Cut. des
coins à P a r i s 1833.
2115. S t a a t 2 1 N o v . , l e e s %i N o v . a l s UOM (2l/d2 Dec. 1886 n”
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'17). Praai gedreven gedenkpenning Ter yedachtenisse van Jacob de
Mursman in den Heere gerust d(en) 22 i\iovemDer 1689. Out 22 Jaren.

(Muntm. 73/68 W. 7.5 Dekagram).
Ald. te lezen W. Kooiman dzn. (Onder zijne (Febr. 1888) door I3om
verkochte penningen niet te vinden, waarschënlijk reeds Dec. 86
.
verkocht).
2119 (1). Penning op de vier banken van Hamburg, Venetië, Amsterdam en Neurenberg. Gezicht op Elamburg. Get. H. M. B. IGhZer n”
2907. Goud. Bery n0 107 34.5 W.
2,126 (1). 1690. Bb. van Karel 11. Kz. der koningin door M. B(ru~,ner) Völcker no 1036. Tin. 1.75 Verzilverd.
2139. Zie ook Revue Belge 1887 p. 50 n” 292, du Catalogue
des
coins à Paris.

2144. (1). Vz. Gelauwerd bb. van Lod. XIV, links-gewend, rijk gedrapeerd, Kz. v. L. 111 483 (3). Op den zeeslag van Bevesier. Schepengroep. Gesneden door Molart. Völcker n” 1041. Z. 146 W. f 151.-.
2165. Als Revue 1887 p. 50 na 295.
2175, Zeldz. Völckei, n” 1047 Z. 31 W. f 6.75.
2176. Staat Bol*&, lees Bosch. In Kab. S’mits v. Nieuwerkerk
Z. Volgens opgaaf aldus te verbeteren. De penning bevat hunne
wapens e n e e n tijddicht, (;Middellijn) 4 8 i n Zilv. 1 6 W . f 6 . 5 0 1lLJ
J. 1:). G. en D. C. v. Epen te Haarlem (Oct. 1887).
2179. Uu IJ . Cleef 1 n” ‘2317 %. f 7.-, Völcker n” 1048. Z. 44.5

w. f

7.25.

2180. Zie Oud-Holland IV (‘ì) blz. 162. en
2180 (1). Ald. blz. 155. Gerard ter Borch en zone familie beschonken
door Philips IV met gouden halsketen en medaille.
218 1, Jonker van IMeeuwen (Meweta) van Heijnsbergen (Hijnsbergji).
Zie van Balen, BescKjvinghe van Dordrecht blz. 1123 waar de VZ.
van den penning afgebeeld is thans volgens mededeeling van J h r .
J!. A . Snoeck (18,1,85) i n h e t b e z i t v a n J o n k h r IK.. P. M, F . v .
Meeuwen, adv.-gen. te ‘R Hertogenbosch.
no. 2203. Zie Revue Belge 1881 p. 40 n” 455. Cat. de Paris 1833
,O 4 5 5 . Tresor d e n u m . e t d e glypt. M&d. f r a n c T. 111 p l . X X X .

Module de 32 lignes = 72 m.m.
no 2204. A!daar p, 39140 n” 456. Module de 28 lignes = 63 m.m.
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n” 2211”. Vz. Y. L. 111 415 Kz. v. L. 111 547 Kz. Ingoud 63 W. .
bij Fölcker n” 1066. f 350.
n0 2212 en elders staat accolles, lees accolés.
n” 2214. achter Z. 32 (W. f 7.50)
n” 2215. Zie Revue Belge 1887 p. 50 n” 302 v. L. III 550 (2).
Allerzeldzaamst zelfs niet voorhanden in Britsch Museum. In Kon.
P. K. Aanw. 1887, bl. 1 en 16.
n” 2216. Vgl. V&ker nu 1073. Kz. v. L. 111 378.2 (1688) Z. 44
w .

f99.-.

nu 2216 (1). 1691. Gegr. zilv. penning op het overlijden van gathaBredenburg, huisvrouw van Willem Suderman te Rotterdam.
(Kon. P. Kab. Aanw. 1886, bl, IS). T/z. tusschen een doodshoofd en
een fenix een zesregelig vers. Op den kant eenige bijbelspreuken.
Gat. Teding v. Berkhout
(1885) n0 340. M.m. 81 Z. 87 W.
2244 (1). 1691. Overtocht van Johan George 111 ovel’ den R1Jn. vz.
Joh. Georg Ill d. g. eZ(ector) Sax(oniae). Kz. Pressis auzilio. (Den bedrukten tot hulp). Bij de Groot-Kooiman (1888) n” 767. 3I.m. 15. Z. 2 W.
2251 (1). Bi Völcker op 1691 n” 1059. Jeton. Z. 2.5 W. f 3.Vz. Bb. van W. 111, gelauwerd links Gulielmus 111 dei. gra. Kz. De
zon. Non devio. (Ik wik niet af.)
2252. v. L. IV 20 (2). Met G(eorg) H(autsch) bij de Groot n” 773.
z. 22 w.
225G (1). v. L. IV 25 (2). In de Revue l3elge de Nzlm. (1887) p. 40.
(Cat. des coins ti Paris n” 305) wordt als verschillend van v. L. IV.
(Ed.. Fr. p. 88 n” 2). Holl. Ed. IV 25 (2) ) de penning n” 3 beschreven
als groot 18 lignes = 41 m.m.
2259. 11 en 111 en elders staat accollés, lees accolés.
2259. VL Bij Völcker n” 1086. Z. 68 f 58.- bedekt de paruik den
schouder niet. Ook andere slagorde door J. Boskam gesneden.
2260, v. L. IV 48 (2). Zie Revue Belge 1887, p. 50 n” 303 Catalogue
n” 302.
n” 2 2 6 2 . v . L . I V 5 1 . O n d e r d e b u s t e 1. NILIS bQ $‘chlicke!ysen
verkeerd vermeld als ~yris fransche stempelsngder 1675-1695:
nu 2203, v. L. IV 52. Dezelfde. Vz. als v. L. IV 51.
n” 2266, Ba Bom. Sept. 1889, n” 72 Z. 2 W.
no 2272. Revue 1887, p. 41 n” 459. Vgl. v. L. 111 489 van het
rina
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jaar 1689. J. Royer zegt. DElle ae frappe aussi avec la tête du roi’
couronné de laurier signé J. NElis se trouvant sussi aur les médailles”
v L Iv s et 12 Ed. Fr.
, .
51
52. Ed. Holl.

T o u r n o o i 8 u h g e w i c h t (XXXIX, 571). Tournooisch (Turonensis) komt van Tours. Zie Littré en Brachet (op Tournois) ; Verdam,
Mnl. Wdbk 11, 2187 ; Lubben, Mnd. Wtb. (op Tornois); Revue Archéologique, XXVII (1874) p. 235 vg. ; Lecoy de la Marche, Saint
Martin pl. 523-5, enz. Troysch gewicht komt van de stad Troyes
in Champagne (vgl. Lübben op Troisch).
BOEKENOOQEN.

GESCHIEDENIS UER LETTERKUNDE.

Waldeck. In een der doopboeken van Oosterhout (N.-Brabant) vond
ik een los vel papier, waarop het navolgende : DDaar het niet algemeen bekend is, waar zich de doop- en trouwboeken der Waldeksohe
regimenten voorheen in Nederlandschen dienst, bevinden, diene hiertoe, dat die van het lste regiment van Waldeck zen beym Herrn
Prediger Grebe zu Münden im Waldeckschen, die van het 2de regiment beym Herrn Pfarrer Thienemann zu Kleinern im Waldeckschen,
en die van het 5de bataljon zu Arolsen auf Hochfürstlichen Waldeckschen
Consistorie”.
Breda.
J. D. WAQNER.
Piet Ardes (XL, 164). Hi gaf uit BApologie van Mr. P. Ardes, op
de beschuldinge bë de Raden en Meesters van rekeninge van S. 8.
den Prins van Orange, rakende sdn twaelfjarigen dienst als Tresorier,
en kort berigt van de debvoiren van P. Ardes tot afdoening ziner
differenten buiten proces. ‘&ravenhage, 1678, in-4”. Voor de biblio-
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grafische nauwkeurigheid van dezen titel, afgeschreven naar eene
aanteekening voorhanden in de Bibliotheek der Hoogeschool
te Gent,
kan ik echter niet instaan. Een exemplaar van deze Apologie kwam
voor in de rerkooping van J. W. Te Water (zie Ribliotheca Te-Waterana, Leiden, S. en J. Luchtmans, 1823, bl. 280, n” 1465) en,
volgens dezelfde, aant,eekening, berust een exemplaar in de Kon.
Bibliotheek te ‘s-Gravenhage. -. In de zitting van 5 April 1850, der
Tweede klasse van het Kon. Neder]. Instituut, hield J. C. de Jonge
eene voordracht over de staaU~undige
uitzettingen tgdens
het Gemeenebeat. der Vereen. Nederlanden, en inzonderheid over de uitzetting van Pieter Ardes te ‘s-Gravenhage, in 1680.
Gent.

TIT. J. 1 . A R N O L D .

Prancina Baane (X1, 50; XXXV, 98; ald. 487.) Nadat Mr.
C. Balie in het tweede aangehaalde artikel alles saamgebracht had,
wat in den laatsten tijd over de beminde van Zelandus gezegd was ;
kwam de vraag ter laatst aangeh. pl.,, of Fillis soms op het armenkerkhof te Goes begraven kon zgn. Vooral na de gedenkdagen der
Vlissingsche beroemdheden van de 18de eeuw, trok het mirre aandacht,
hoe weinig de kennis aangaande personen en gebeurtenissen toeneemt,
wauneer men op den inval komt, eenig historisch feest zooveel mo.
gelijk in ‘t openbaar te vieren, en het aandeel van letteren en geschiedenis even op tijd klaar moet hebben als de decoratiën, collations
en toiletten. De met zoo uitnemende dichterlijke gaven vereerde
jonge vrouw, die zelfs een jonger geslacht bleef herdenken in liedjes,
liederen, zangen, verhalen en overleveringen, nog in de dagen toen
zij leefde, schoon op korten afstand van hare woonplaats haar aanwezen in deze wereld weinig meer opgemerkt was, - zij was nauwelijks opzettelijk genoemd op den lOOsten sterfdag van Bellamy,
en haren naam zal men met moeite vinden in overigens voortreffelijke
berichten aangaande personen, die met eene zorgvuldige toewijding
beschreven zin, waarop ook zij alle aanspraak heeft. Weldra zullen
de laatste zangsters verdwenen zijn, die nooit eindigden van Damon
en Doris, en Chloris en Fillis, en de kuische alaan, met het Graf,
en de Klok, die acht slaat. Eindelijk zullen ook de jongst bewaarde
overleveringen, van mond tot mond overgebracht, als levende oor-
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konden, verloren gaan; en eer dit geschiedt, willen wi trachten iets
van het ons vriendelgk medegedeelde te voegen bij de aangehaalde
keurige h1Jdrage. Wellicht komen er meer andere en wetenswaardiger
waaruit nog terechtertijd eene kleine, aardige
d i n g e n t e voorschjjn,
studie kan saamgevoegd worden. Eerst van haar graf. BDen 17 October
1837 is alhier overleden” - zoo bericht mjj de heer Hartman, secretaris van Goes, - >Francina Baane, oud 79 jaren, wonende te
Goes, dochter van Jan Cornelis en Maria v. Mil. Za is op de algemeeue begraafplaats in de derde klasse begraven, doch achter haar
naam in het register van begravenen komt n i e t voor, zooals be
anderen wel het geval is, V o o r de n a r m e n. ZG is dus niet voor
rekening eener instelling van weldadigheid begraven, doch ligt in de
minste klasse”. Van eene andere hand ontvang ik de mededeeling,
dat het wel een weinig in haar geest lag, zelf de bepaling gemaakt
te hebben van die derde klasse ; want zij had geld genoeg om een
beter graf te betalen. Wij hopen van dezen niet onbekenden medewerker in De Navorscher eens een heel verhaal hiervan te lezen,
met of zonder zijn huismerk vz----‘p.
Toen vóór een klein tiental jaren Bellamy’s faam voor eene w$e
in Zeeland opfleurde, trachtte ik mijne onvoldane belangstelling in
Francina Baane tIe bevredigen, en richtte mij te dien einde tot den S
heer A. Visser, onderwijzer te Capelle bij Goes. Zs was daar in 1817
met attestatie uit Vlissingen aangekomen ; - de lezer houde mi ten
goede, dat ik deze eerbiedwaardige getuigschriften in geval van nood
als verhuisbiljetten gebruik - ; zij ging daar in een kna,p burgerhuis
wonen, in welks achterste helft een arbeidersgezin gratis huisde, mits
de vrouw de kamers der Juffer in orde hield. Op Bruëlis woonde
haar broeder Jan, die kapitein genoemd werd, en vroeger 23 jaren
in de Oost had doorgebracht, (zie v. der Aa, Biogr. Wdbk, op den
naam.) Naar het oordeel der bejaarde vrouw, die dit bericht aan
mijn neef Visser overbracht, was Fransje in 1819 een avijftiger [lees:
zestigjarige], die z1J lang gekend heeft, zeer vriendelgk, middelmatig
van grootte en van schoonheid, doch van Bellamy had de oude zegsvrouw nooit iets vernomen. De juffer bracht haar meesten tijd door
by eene weldadige en nog in vrome gedachtenis geblevene dame,
m e v r . v. Citters, beter door ‘pz-‘p te identifiëeren, welke heer nu
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weder aan ‘t woord komt. Nadat men te Capelle de kat van de juffer
had vergiftigd, en dus werkelijk geschied was wat Westerbsen zingt :
BPhillis is haar puisjen quyt” ; verliet zij het lieve dorp, en ging te
Goes inwonen bij haren zwager Udemans, voormaals secretaris van
Capelle. Tante bleef buiten model in de kleeding, zooals wij ze nog
kennen op het titelprentje der tweede editie van de Gezangen miner
jeugd, Haerlem, 1790; ook is het niet vergeten, dat de nichtjes
Udemans een beetje bang van Tante waren, die soms wat zonderling
kon doen. Een paar plaatsen uit de Gedenkzuil voor den vriend harer
jonkheid, geven ons den indruk, dat - hoewel zij reeds in 1819
zijne brieven vernietigde, omdat deze haar *niet in staat deden zijn
tot (hare) plichten”, zeker haar trouwens onbezoldigd verkeer met
mevr. v. Citters, - zij niettemin met Zelandus in den geest bleef
verkeeren, meer dan vijftig lange jaren. Eene der jonge dames
Udemans werd de gade van den dichter Mr. A. F. Sifflé, die de merkwaardige Francina Baane zeer vereerde. - Het is te wenschen,
dat hier
en daar bewaarde bescheiden en voort,levende
verhalen, met het reeds
bekende, eens de bron mogen uitmaken eener treffende levensgeschiedenis uit een nog niet volkomen begrepen tijdvak.
J. Q. PREDERIKS.
Amsterdam.

Jan de Bakker (Pistorius) (XXXV, 628). De juiste titel van het
boek geeft antwoord op de vragen hier gedaan. Deze titel luidt:
#De eerste 1) Hollandsche martelaer, ofte historie van het liiden ende
de doodt aengedaen Jan de Backer, geboortigh van Woerden, om de
belijdenisse van de evangelische waerheyt in ‘s-Gravenhage verbrandt,
in den jare 1525. Eerst in ‘t latin beschreven door Guilielmum
G n a p h e u m [ d e Volder, Fullonius of Willem Claesz van de Voldersgraft] met den selven mertelaer in eene gevangenisse gelegen hebbende. In ‘t nederduyts vertaelt door %lr. Jacob Verweg. Tot Leyden,
gedruckt bi Willem Christiaens vander Boxe. Anno 1652. Van deze
uitgave bestaat eene andere (nieuwe-titel-uitgave), met het adres en
1) Jan de Bakker, verbrand 15 Sept. 1525, heeft eenen voorganger gehad in
Willem Dirks, ali8s ))de roode kuiper”, die 20 Juli daar te voren te Utrecht op
den brandstapel als ketter het leven liet ; zie Nederl. Heraut 1880 bl. 256, noot. RED .
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het jaartal : Tot Leyden, bi Johannes Meyer . . . 1657”. IJit het aangehaalde stuk blijkt dus, dat er met deze uitgave iets bgzonders
heeft plaats gehad. Begrip ik de zaak goed, dan is hier sprake van
400 exemplaren van het boek, in 1652, door den vertaler, Jac. Verwey,
van den drukker of van den uitgever gekocht; en bestaat er dus
waarschijnlijk verband tusschen deze 400 exemplaren, en tusscben de
uitgave met verjongden titel, in 1657 door Joh. Meyer in den handel
gebracht. Zie, voor uitvoeriger berichten aangaande het boek, den schrijver, den vertaler, en de verschillende uitgaven : Bibliotheca B e l g i c a ;
bibliographie générale des Pays-Bas, par F. v. der Haeghen, Th. J. 1.
A r n o l d e n R . v . d e n B e r g h e , G. 169-76, en Bibliographie des
Martyrologes néerlandais ; extrnit de la Bibliotheca Belgica, ‘s Gravenhage, Mart. Nijhoff, 1890, 1, bl. 271-304.
Gent.
TH. J. 1. ARXOLD.

Chevallier (XL, 192). In den Almnnach de la Geur, 1809 en 1810,
komt onder de hofbeambten van Koning Lodewijk, geen Paul Cbevallier voor. Zelfs wordt dus Pierre Chevallier, 1795-1825 pred. te
Am&., daarin niet genoemd; daar hij toch in 18 10 belast werd met het
onderricht in onze taal aan den Boning. Onder de 155 gijzelaars,
a a n g e d u i d i n d e u i t v o e r i g b e w e r k t e list v a n M r . N . d e Roever,
Alg. Ned. Familieblad voor 1886, bl. 289-98, is hij niet te vinden ;
misschien was hfi van de vrijwillige eerewacht van 1810. Later heett,e
het eene onderscheiding, bij de gardes d’honneur gediend te hebben.
Zooverre dus de Hofalmanak te leeren geeft over de laatste twee
jaren van het KoningrrJk Holland, doet de vraag denken aan den
Taalonderwijzer van Lodewijk, die zelf ook eens predikantszoon was.
Amsterdam.
J. 0. 'E"REDERIXS.
Jacob Grom. blau. X, 357 komt het volgende bericht voor. *In de
Sted. Rekening van Middelburg over 1496 leest men: Betaald bg
ordonn . van de wet Mr. Jacob Grom over dat hg opten nieuwjaersavont heeft doen presenteeren BB en SS (burgemeesters en schepenen)
zinen almanacke die hij gemaeckt heeft en hebben hem daer voor
gegeven tot heuscheid de som van & - 4 - 6 -“, gevolgd door
de vraag : Was Mr. Jacob Crom een drukker, en is er van zgnen
19
1890.
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.Almanak iets bekend ? Op deze vraag kwam geen antwoord in ; ik
veroorloof mi dus, deze thans tot de mijne te maken, en die nog
eens te herhalen. - De aanduiding Mr. (Meester) geeft, dunkt mij,
genoegzaam te kennen, dat men hier niet met een boekdrukker, maar
m e t e e n x.Medicyn”
te doen heeft; welk vermoeden nog versterkt
de almanakken meestal
wordt door de omstandigheid, dat oudtgds
door 3 Medicyns” werden vervaardigd. Wat ik echter gaarne zou
willen weten, is dit, of naugaande dezen Jacob Grom, diens familie
en nakomelingen meer bekend, en in de archieven van Middelburg,
van Zeeland, of van elders, iets naders dienaangaande te vinden is. Een zekere Jan Grom werd in 1518 ingeschreven als vrijmeesterschilder in de St.-Lucas-gilde te Antwerpen, en Matth+ Grom is een
bekende boekdrukker in dezelfde stad, die 1539-43 [misschien reeds
vroeger (1525 ?), maar waarschijnlijk niet veel later] vele Bkettersche”
boeken in het licht gaf.
Gent.

TH. J.

1. ARNOLD.

Vomelius. Tn twee boekjes, geschreven door H. W. Steenstra (Fraaantt. van al de dorpen
neker, 0. Ypma, 1836) en getiteld BOudheidk.
e n klcosters d e r grieteng Barradeel - ‘t andere Franekeradeel .tevens bevattend eeue naamlist van de Herv. predd. dier dorpen sedert
de Hervorming tot nu toe”, staan aantt. over dit pred. geslacht, dat
meer dan 250 jaar bloeide. Joh. Stapert, vermogend eigenerfde te
Wommels, had vier zoons, door Karel V geadeld wegens hunne geleerdheid ; onder wie vooral uitmuntte Ciprianus, jurist, mathematicus
en Lat, dichter. Zij noemden zich naar hun dorp (Wommels) Vomelius. Petrus Sybrendi d. i. Sybraudszoon V. $ 1639, was reeds in
1603 pred. te Rerbajnm en lid der synode te Harlingen. De synode
committeerde hem met nog een lid, om bij de Staten de eindelijke
wegneming van al de beelden uit de kerken van Friesland te verzoeken. Meinardus Sybrandus (wellicht Sybrandi d. i. Sybrandszoon P)
V., in 1664 pred. te Schalzum, t 27 Juli 1634, oud 58 j. Joh. V.,
+ Dec. 1653, pred. te Minnertsga vóór 1641, en waars&. beroepen
van Firdgum ; althans hier stond vóór 1640 een Joh. V. - Sybrandus
V. (vader van Petrus en Meinardus Y), in 1591 of ‘92 pred. te Oosterbierum, beroepen van Pietersbierum, elueritus omstr. 1606, w00ìde
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daarna te Franeker, en leefde nog in 1614, heeft veel geschreven en
vertaald. Onder Yietersbierum wordt deze vermeld in 1580 als Sybrandus V. of Sybren Gerrijta, beroepen van Oosthuizen. Diens vader
wae dus Gerrit Vomelius. Bestaat er eene genealogie van dit geslacht 9
Is het uitgestorven ?
Lr
H. J. Y.

V 1% A G E N.
Watergeuzen.
Brieven. W$en A. P. v. Groningen, pred. te
Ridderkerk, schrijft in het naschrift van z&e SGeschiedenis der Watergeuzen” (Leiden, S. en J. Luchtmans, 1840), dat de boekhandelaar
C. Weddepohl te Amst. op 5 Oct. 1840 en volgende dagen eene
auctie gehouden heeft, waarbij ook (zie den catalogus bl. 78) eene
verzameling voorkwam van brieven van Willem X en bevelhebbers
der watergeuzen. Ds. v. Gr. had gehoopt deze te mogen doorsnuffelen, doch zgne verwachting werd teleurgesteld. Zelfs kon hij er niet
nauwkeurig achter komen, wie ze kocht (iets dat nog al vreemd is).
A l l e e n b i j geruchte v e r n a m hg, dat ze blJ eene geachte familie in
Friesland zouden berusten ; en hij drukt den wensch uit, dat de eigenaar ze moge uitgeven. Is dit geschied ?
li.
H. J. 8.

KUKSTGESCHIEDENIS.

Oosterbierum.
Xuurschilderingen. In BOudheidk. Aantt. van al de
dorpen en kloosters der grieteng Barradeel”, door H. W. Steenstra
(Franeker, Ypma 1836) staat tc lezen, dat het gewelf der kerk te 0.
voortgds
geheel beschilderd geweest moet zin ; dat er o. a. ten smaad
der geestelijken(P) te zien was een vos met monnikskap omhangen,
voor de ganzen predikend (men denke hier om ‘t bekende spreekwoord); dat er in 1836 nog een deel dier schilderingen, doch be-
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scbadigd, te zien was, en wel boven het koor, het laatste oordeel
voorstellend. Zijn die muurschilderingen te voorschijn gebaald in de
laatste jaren, of zijn ze geheel overkalkt 2
H. J. 9.
u.

Winterswijk. Eene oude torenklok, de zoogenaamde brandklok, is
verwgderd, eene nieuwe opgehangen. DF! keuring er van had 28 Febr.
en 1 Maart ‘90 plaats. Deze nieuwe klok, ongeveer 1100 Kgm.
wegend, fraai gegoten in de fabriek DConcordia" van Gebrs. v. Bergen
te Midwolde, uit twee defecte klokken uit de 16e en 17e eeuw, is
versierd met het opschrift :
Besluit Gemeenteraad Winterswik,
20 Juli 2889.
(>. H a i t s m a Mulier, Burgem.
Mr. H. C. J. Willink, 1 Wetb
J. 8. ten Houten, {
’
A. J. Temmink, Secret.
Op de oude brandklok, welke nu na ruim 480 dienstjaren van
hare fverheven bangplaats is neergedaaId, en spoedig zeker de verjongingskuur zal ondergaan, prikt met gotbiscbe letter het volgende opschrift :
Anno Domini MCCCC -f Vl vas istud est completum in honore
heate Marie virginis et provisoris ecclë (beschermheilige der kerk) . . . .
Hieronder komt nog een tweede regel voor, die echter door afslijting van vele letters minder goed leesbaar is. Het verhaal wil, dat
deze klok, of wellicht alle klokken, veel zilver bevatten, zoodat velen
dan ook aan omgieting van de oude klok de voorkeur zouden gegeven hebben. De overlevering spreekt er van, dat de zilverbestanddeelen door eene inzameling van zilveren voorwerpen bij de ingezetenen
zijn saamgebracht. Vgl. hiermede het Nou. XXV, 491,2 medegedeelde. Zooals vroeger meer gebeurde, beeft ook hier het gieten der klokken
in of nabij de plaats zelve plaats gebed, - de slechte verkeerswegen
en de primitieve middelen van vervoer lieten toen wellicht dergelijke
zware transporten niet toe, - althans op een half uur afstands van
het dorp, op den Tiggeloven, is eene plek, die aan deze gebeurtenis
herinnert, en bekend staat onder den naam van >klokkenbulten”
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(zandhoogte). Minder bekend is het nog, dat in deze gemeente in de
140 eeuw een klokkengieter heeft gewoond, die in zijn vak nog al
eene gevestigde reputatie moet genoten hebben. Blijkens bestaande
oude geschriften toch, heeft een zekere Fremy of Fremery uit Winterswgk eene klok geleverd te Alkmaar.
Behalve de brandklok, telt de toren nog eene luidklok, welke
iederen d a g , ‘s middags om 12 uur en ‘s avonds om 9 uur in beweging wordt gebracht ; Zondags roept ze mede de gemeente kerkwaarts, en vervult bovendien de taak van aankondigster der gemeenteraads-zittingen en van sommige kerkelgke plechtigheden, Verder de
uurwerkklok, die éénmaal 84 slagen achter elkander deed hooren, en
ten laatste de pempklok, zoo geheeten naar het eigenaardige geluid,
dat ze voortbrengt. Ze is opzetlijk scheef gehangen, teneinde te
voorkomen, dat de klepel naar beide zgden doorslaat, en doet dienst,
wanneer er moet verkondigd worden, dat in de buurschappen brand
is uitgebroken.

TAALKUNDE.

Ees, Twee, Drie, Vier, Vijf, Zes, Zeven - in eigennamen. Het eerste ontmoet men tout-court, in Een (buurt te Norg,
Drente), volg. J. v. Wik Kzn, Aardr. Wrdbk, Suppl., saamgetr. uit
Eden, Eeden. Als hoofdsylbe schgnt het, - vgl. Nuu. XXXIX, 353,
noot 2, - soms hoek te beduiden, blJv. in Eenaeme of Eenham (O.Vlaand.) = hoek-heem, Een-Bekende (ibid.) = hoek-beek-einde c?) ;
en kan uit ek (zie LVau. t. a. pl.), of (in meerdere gevallen) uit ern
= hern zijn vervloeid ; zie ook ibid. XXXVI, 484 1). Of in De Een.
arm (weiland te Dodewaard), Het Eenboompje (perceel te Zandwik?
o. Tiel), De Eenstrik (bouwl. te Op-Hemert) het getal schuilt, al dan
niet, durf ik niet zeggen ; maar, zoo het fantasienamen zijn, is zulks
vr$ zeker.
Ij Het ibid. XXXVII, 46 (vgl. XXXV, 494 noot) opgemerkte vindt treffende bevestiging in Arndorf of Eberndorf @e~ereu), daar arn (= ham) hoek beduidt. In
dit land ligt ook een dorp Arn- of Obrnbsu.
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M e t z e v e n , - het bij de oude Israëlieten heilige getal, - was
men in de taal der aardrikskunde, vooral ten onzent steeds zeer ingenomen. Bij Deventer heette eene groep hooibergen lange jaren
3De Zeven H.“, ofschoon er wel veertien stonden, of meer. Eenige
heuvels tusschen Voorthuizen en Putten, heeten De Zevenbergjes.
Behalve het dorp zelf telt de Woordenlijst 1884, niet minder dan
twaalf buurten van den naam Zevenhuizen op ; bij de Apeldoornsche
bP voege men nog de buurt Z. noord-west van Nijkerk. Boksmeer
heeft zën gehucht Zevenhutten. Hier kan overal het getal zeven
spelen, zoowel als denklijk in Zevenhoven [Utr., Z.-Holl. (a” 1502
Soevenhaven (ivav. X111, 255, SOj, au 1508, 12 Seuenhoue(n) (N. VI,
1 bl. 405, 42) 1, Seveneecke (O.-Vlannd., z. v. a. zeven-eiken, Joh.
Winkler, N. Gesl. 306), eG gewis in Zevenwouden [a” 1525, 7 Soeuen-,
Seuenwolden (N. VI, 2 bl. 500, 1, 9.i), a” 15 16, 7 Septemsiluans
(-norurn), Reptemnemora (-rum) (N. VI, 2 bl. 530, 86) 1, Sevencoten
(O.-Vl.), Beven Curches (= Churches ? Ierland) l), Siebenbaumen (DRnemarken l), Siebenbergen (Hanover) 3), Siebengebirge (K1Jnland).
Maar
denklijk niet in Zevendaal (Mook), Zevendonk (Antw.) *), Zevenhuis
(N.-Br., Zeel.), enz. ; ook niet in Zevenborn [bij Kranendonk, N.-Br.,
a” 1383 Zoeuen-, Soeuenborne, Zouenborn (N. 111, 108, 9) ] 51, Siebenbriinn (Oostenr.), Siebenegg (IllyG), welke allen kunnen vallen
in de rubriek van Zevenaar [Lijmers, villa li’umarhara a0 838 =
Suvarhara 9, au 1046 Sovenharen, ao 1047 Subenhare, a” 1200 Seivenh a r e n , S e v e n h a r e n , a0 1 2 5 7 S e v e n a i r , a0 1355, 6 Z o u e n e r ( D e v .
C a m . - r e k . 11 350, 85), ao 1646/51 S e v e n t e r ( k a a r t d e r S t . Jansgoederen, in Nau. XXXIX, ci22), welks wapen *zeven (koren)aren” niet
1) Derhalve ook Corok T= ohuroh, kerk?
3) Men vindt ook eene bepaalde boomsoort »zevenboom”, Hgd. S&benbaum,eene
plant ozevenblad”, zoowel als eene plant Driedistel.
a) Miseohien in ondersoheiding van Zevenbergen in N.-Brabant, omdat dit in
1378 Sevenbergh luidde (Sliohtenhorst, Tooneel v. Gelre @la).
4) Hoe gepast staat dit Zevendonk tegenover Zevendaal, als men in de alotsglbe
van het eerste eene ahoogte”, in die van het andere eene »laagte” ziet! Te Hoeven
(N.-Br.) ligt Bovendonk.
*j
In de hoog-adellijke abdij van Elten werd de memorie van Jutts v. Zevenborn
in April, die van Margareths v. Z. in Juli en December gevierd; zie Neorologium
van Elten in Nieuw-Arch. v. Kerkgesoh. 11 76, 87, 103.
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slechts voor de slot-, maar o. i. ook voor de hoofdsylbe op groot misverst,and berust *), etym.-ident. met Zevender
(Utr.) ; alsook in de rubriek
van Sevenum [Limburg, in 1654 Sevenhem (Slicht., Tooneel 63a), gesl. : v. Seuenum ao 1570 (v. H., Kron. v. Ar&. 47), Klosterzeven
(? Hanover), Seve (riv. Frankr.), Seven (riv. Engeland), Siben of.
Sibo (dorp in Zevenbergen, Transilvania), Soeveningen (erve op Kampereiland, Chartul. Kamper-weesh.), De Zubenborg (goed te Hellendoorn,
a” ~457, O v e r . Arch. IV 38), - m e t d e gesl. Sabé (Bidr.,, Z e u e n
(aO 1569, v. Hasselt, Stukken I 366), v. Zeben (te Tiel). Minstens
op de water-, zoowel als op de tout-court-namen onder deze passen
geenszins persoonsnamen als Sebe, Sibe, Sebo, Sybo, Sew (vgl. Joh.
Winkler, Nederl. Gesl. 91, 432, 518). Evenmin op den gesl. v. Lewezoven (Levitzom, &v. X X X V I , 3 4 0 ) 1. D i t Seve(n) v e r k l a r e n w1J
l i e v e r v a n #zijpelend” water, doorzijgkanaal, z. v. a. zege of tochtsloot. Vgl. scef, s e v e , z e v e = s a p ; zijpen = d r u i p e n , v l o e i e n ,
(impf. seep, sepen), s&(e) %) = riool (Kiliaan), zie Oudemans. Zoodat
r\an bijv. Zevenaar eenen hoek bij zoodanige sloot, beduiden kan. Misschien mag hier als toelichtende analogie genoemd Zeuaco of Zesaca
(eiland
Stille-Zuidzee). Is Zever de naam eener grens-rivier tusschen
Port,ugal en Spanje ; de NUU, XXXVIII, 156 vermelde heer]. Severgem
luidde, blukens ibid. ‘IX, 452 ook Zeeuweghem ; tei stelligen bew$e,
dat hier bijv. geen persoonsnaam speelt, gelijk in St. S e v e r e (dorp
in Fr., dep. Cbarente).
lj Te Utrecht en te Beverwijk ontmoet men eenen gosl. Siebeohar. In Henegouwen ligt Saventerloo.
9) Zijpen, met zijn frequentntivum zgpolen, vindt men ook in plaatsnamen terug.
Bijv. Ter Zepel (goed te Brummen), Zgveling (weiland te Ommeren), De Lange en
Korte Zijveling (weil. op Zantwgk, o. ‘Tiel) ; Ziflich [Land van Kleef: X[le eeuw
(apud) Yevelioa(m) (Bn Sloet, Oorkdbk bl. 124), a” ‘iU14/7 Safliggi, -1icka (Bl1 SI),
a” 1021 Sefiuche, as 1143, 67/91 Sevelica, Sefílica, Syflich, au 1212 Setiike, aB
1228 Seflich (ibid.), aD 1357 Zefelic (Bn v. Spaen, Inleid. IV Cod. Dip]. p. 64), adjeot. : a’J 1127 Seblioceneis, Seblicensis (Bn Sl.); a” 1143 Seveliensis (ib.): a0 2278
Seflikensis (ib.), enz. [Welke varianten wu ook ter wille van de slotsylbe
(-ich =
hoek) hier opgeven.] Hiernevens: Siependaal (bouwl. te Drumpt,
bfi Tiel), De
Siepsche Klef (akkermaalsbosch te Groesbeek), De Leepe (duinvallei op Sohouwon j,
(ten) Zepenenwolde (0. Almelo), De Sibesloot (water in Friesl.), Sibbe (gehucht bij
Maastriabt). Zie ook ilicav. XXXVI, 607, de noot, aan het slot.
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Dat in Zevenaas enz. de hoofdsylbe op Bwater” kan oogen, blike
duidlijk uit De Zeevang,
polder o. Edam, - Tegenm. St. v. Holl.
( X V I I I ) VIII, 5 0 9 v g . s c h r i f t a0 1750 steeds 2 ee van g k, zonder
lidwoord), - niet alleen Sivun a” 983, maar ook Sevenvancav 1277,
82, den zevenvang ao 1298 luidend (v. den Bergh, Oorkdbk. v. H.
e. Z. 1, 37 ; 11, 146, 203, 477). Daar dit woord beduidt Bwat de se,
ze = zee of het water (see, zee - meer, poel, staand water, Kiliaan) 1)
(op)vangt”, begript m e n , hoe X e e v 8 n g of Zeeving, Z ij vin g niet
die het water opvangen,
alleen als benaming van weteringen, slooten,
maar ook als naam van kaden (te Deil, Vuren, enz.) kan dienst
doen. Zelfs een weg, als hooger gelegen pad in eene lage, dus vaak
onder-water-staande streek, heet wel z i vin g, b$v. de veldweg van
Brake1 naar Poederojen. De grens van Dalem bg de oude poort van
Loevestein (Geld. Volksalm. 1872. bl. 175) staat als Floerkens-Zijving
bekend. - Niet minder wordt het woord gebezigd van Bhetgeeri
door of uit het water (of de zee) wordt opgevangen”, dus van strandvonderij ; waarvoor ook het LMid. Nederl. Bzeevont” (zeevonder =
strandvonder) geldt. Zoo had Gerard van Velsen te Noerdeke (Noordwijk) eenen z e e v a n c k, welken hij 22 Juni 1290 aan graaf Florens
V kw$schold (v. den Bergh, Oorkdbk v. Holl. e. Zeel. 11 323). Oogt de hoofdsylbe van Beveren (Nuv. XXXIX, 261) ook niet op
a water” ?
Hetgeen w$ straks opmerkten betr. een vermoedlUk verschil tusschen Zevenhuis en Zevenhuizen, geldt in casu natuurlijk ook nopens
bijv. Driehuis (te Keek en te Velzen) en Driehuizen (zie negen buurten
in de Woordenlijst 1884). Alzoo dat in het laatste de hoofdsylbe een
get,al

*), in het eerste deze een metathetisch dor, d&(re) = opening,
gat, doortocht, kan vertoonen. Te Garderen en te Lunteren toch
treft men buurten Drieberg aan, gelijk A’au. 11 118 getuigt 3) ; terwil een derde Veluwsch Drieberg te Ermelo, bij de bp Drie is gel) De sloteglbe van Elkerzee
(Woordenlust
1884: Elkersee,
op Sohouwen), waar
g e e n nzee” z mare is, behoeft dus geen bezwaar op te leveren.
%) De buurt Driehuizen bij Groot- of Zuid-Schermer, die in 1750 omtrent 30
huizen bevatte, beeft volg. Tegenw. Staat v. Holl. (XVlII)
VIII, 390, baren naam
naar de eerste drie buizen, welke aldaar in 1603 gebouwd werden.
3) in verband tot grafheuvels en oudheden.
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legen ‘), E n d i t l a a t s t e , - a” 855 villa Thri, ao 996 Tri-, Tryendum, a” 997 Triendem (Menso Alting: Thrienden), zie Kom. Geogr.
Neerl. Ui, 8S, - is gewis gansch iets anders dan het getal d r i e,
even zoowel als Dreien (bp te Benknm), Drey(e) (buurt bg Hoey, in
Luik), Driburg (stadje in Minden), Dricourt (stadje in Frankr., dep.
Ardennesj, - gesl. v. Tregen (Halsteren, N.-Br.). Opmerking verdient hierbi, dat Dreykirchen (in Zevenbergen) ook Dörnstadt heet
(Hong. Tovis) ; de slotsylbe
zal hier wel geen pluralis wezen. De
Woordenli$t 1884 vermeldt eene hoogte Drieberg te Ede, - misschien
eenerlei met het straksgenoemde te Lunteren, - en ‘t is juist te
Ede, dat men, volg. diezelfde Woordenlijst, eene bp D r i e ë nhuizen
aantreft. De kaart van Veluwe in Tegenw. Staat v. Geld. a” 1741
heeft niets hiervan. Aan dat Drieberg is dan Driebergen (Utrecht)
e t y m o l o g i s c h t e g e n o v e r g e s t e l d , dewil *men m e e n t ” , - z e g t d e
Tegenw. St. v. Utr. bl. 356, - Bdat dit dorp den naam hebbe naar
drie hoogten, heuvels of bergen, die er, als men, van den kleiweg
naar Wyk-te-Duurstede, oostwaarts opziet, onderscheidenlyk ontdekt
worden. Vgl. flav. X 27 1 : BDrie-, oudtgds Dri-bergen, d. i. drie heuvelen”. Levert in Groningerland Beerta ztin gehucht Drieburg, Eenrum
zin g e h . Drieborg : t e Waarder (Z.-Holl.) t r e f t m e n eene bp Driebrugge, te Anna-Paulowna (N.-Hall,) eene bP Driebruggen, aan. Trimunt, geh. te LMarum (Gron.) = (nota bene !) Driemont of Driebergen,
Trium Montium Monasterium (v. der Aa) is natuurlijk louter vernuftspeling ; z$ h e t o o k , d a t d e ndrietoppige h e u v e l ” , w a a r o p i n
Alhrecht Dürer% wapen de portiek staat, in BDer Deutsche Herold”
XX (1889) S. 13% een »Dreiberg” heet ; zij het ook tevens, dat uit
den Bydriebeek, die in de Berkel uitwatert, Bdrie beken” ontspringen,
vanwaar eeue plaats den naam Bydriebeek bekwam (Slichtenhorst,
Tooneel bl. 4b).
,Dreischor (op Schouwen) heeft tot zyneu Inboorling gehad Jakobus
Zovitius, bestuurder der Latynsche Schele te Breda, en Digter van

1) Alhier meenden R. H. C;raadt Jonckers en 0. G. Heldring ook eene menigte
graf- en offerheuvels op het spoor te wezen; zie hun utlraodelingen
op de Veluwe”
124, 5 . M i j d u n k t , blaria Drie, i n 4501 n o n i n h e t v o o r m a l i g k l o o s t e r S i o n bl
Doetinchem (Grecven,
UcPchr. v. D, bl. 37) is ecoo Maria Z’P~ Uris geweest.
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eenige Bly-eindende Treurspelen: in de zelfde Taal 1). Hi liet zig, naar
zyne
Geboorteplaats, Driescharus en ook Triturbius noemen, alsof
Dreisehor xynen naam voerde van drie Schaaren, doch verkeerdelyk.
Sommigen zyn van gevoelen, dat Dreischor z. v. a. drie Schaaren betekent, en dat die naam ontleend zy van de drie Vierschaaren over
Dreischor, Zonnemare en Noordgouwe ; aangezien Dreischor voorheen
niet alleen de Hooge Jurisdictie over die allen hadt, maar dat ook,
i n B u r g e r l y k e Zaaken, van de twee laatsten aan de eerste moest
worden beroepen. Doch deeze afleiding gaat niet door ; om dat het
Land van Dr. al lang vóór de bedyking van Zonnemare en Noordgouwe, dien naam gevoerd heeft. Waarschgnelyker is het, dat het
dus genaamd zy van d rie Schorren, uit welken het bedykt zal
zyn. Ten minsten schynt het W’apen, drie groene Scharretjes met
witte Schaapjes op een blaauw Schild, d e e z e Naamsreden niet weinig
te begunstigen”. A l d u s Tegenw. S t a a t v . Z e e l . a” 1 7 5 3 (,Xx) X ,
De vraag is echter, of Dreischor “ ) = schor bG den doortocht,
427.
niet beter past ; immers sweleer heeft in het Land vs,u Dr., aan de
Oostzyde, een vermaard Vlek of Visschers Gehugt gelegen, Maye
genaamd, by het welke de voornaamste Pdiepte” en BIleede” plagt
t e zijn”, e n z . (ibid.). Waarbij men op ‘t oog houde, dat schorre,
(schoore,
sco(o)re, scuer) ook scheur 3)r spleet (Kiliaan) beduiden kan.
De Tegenw. Staat v. Hall. (XVII) VII, 228 spreekt van Drie Mylen
of Drimmelen ; w a a r u i t m e n .zou opmakeu, d a t d e b e n a m i n g v a n
dit N.-Brabantsch dorp op >pdrie miJlen” oogt. In de IOde eeuw luidde
de plaatsnaam Tremella, e n , blijkens het in Algem. Nederl. Familieblad 1888 bl. 245b, 7s medegedeeld Testament van Arnoldus Wischaert,
in 1325 Driemilen ; toch geloof ik niet, dat hier het getal d r i e
schuilt.
‘t Kan etym.-identisch wezen met Tremile, Tremele a” 893
(Nom. Geogr. Neerl. 111 84), = Dreumel, welks variant Dormel (ibid.

‘) Zie over hem de la Ruë, Gelet. Zeel. bl. 227, 8.
*) Ue Woordenlijst voor de Spelling der Aardrijksk. namen (1886) blijft zich
hier niet gelijk, bl. 21 Drei-, bl, 7 (bu Bellard) Drë-schor
schrijvend; al z& ook
beide
spellingen
etymologischbestaanbaar, wanneer men de hoofdsylbe aanmerkt
als

een metathetisch dor, dir Z-I doortooht, opening,
*) Te Elst (Utr.) bestaat een gesI. v. de Sobcur.

gat.
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IJ. 115) 1) op metathese in de hoofdsylbe wijst ; zoodat dor-maal, d. i.
*paal, bestek, ruimte (Kiliaan, Meijer) bij den doorgang” eerder voor
de hand schijnt te liggen. Merkwaardig ztjn hier de varianten van
Dortmund (Pruissen, rgdstr. Arnsberg) : a” 1016 Drodmannia (Bu
Sloet, Oorkbk bl. 139), a0 1059, 1823 curtis Trutmannia (ib. 119),
a* 1075 Trutmonia (íb. 181), a” 1184 Drutmunda (ib. 359), a0 1201
Trimonia (ib. 403), a” 1285 Tremonia (ib. 1058), - adj. : I’jaemoniensis an 1201, 29 (ib. 403, 4, 523), - varianten, ook voor de slotsylbe
(-mund) van gewic.ht. Ook sta hier, dat bij Coblentz de Drim vloeit.
Aan eenen. geslachtsnaam Dreckmeijer, d. i. dree-eek-meiier, aanduidend eeuen boer, die drie eiken vóór zin huis had staan, herinnert Joh. Winkler, INederl. Gesl. 305, 6.
T w e ehuis (Friesl.) naast Tweehuizen (Gron.), V i e rhuis (twee
buurten in Friesl.) naast Vierhuizen (tien buurten, de meeste in Fr.
en Gron.), V ij fhuis (twee do., ééne in Friesl., de andere in N.-Brab.)
naast Vgfhuizen (elf do., meest in Priesl,) - nope toch niet, om de
knoop overal onvoorwaardlik door te hakken met een Alexanderzwaard, alsof overal louter dialekt-verschil zou heerschen, omdat men
bijv. in Neder-Betuwe whuis” voor Bhuizen” bezigt, zeggend: ronder
de huis” = langs de huizen, evenals *onder de boom” (=de boomen),
de koei, de peerd, de schaap, pijn in de tand = de koeien, enz. ;
en te Oldebroek één enkel huis den naam draagt van Vierhuizen.
Immers waarom dan tien buurten Vierhuizen en elf do. Vijfhuizen ;
daar Vierhuis, Vijfhuis korter is, en dus den volke overal en altoos
beter past, als gemaklgker uit te spreken. Ook bespeurt men, dat de
onderscheidenste provinciën bedoeld versch$nsel opleveren. - Voor
de hoofdsylbe in het straksgenoemde T w e e huis, - een bouwland
te Heesselt heet Tweeweg 2), - vgl. misschien Twy (rivier in Wal-ford, -wel1 in Engeland. Ook misschien (Den)
lis) “), met, Twycross,
1) Dit Dormel doet de ald. voorgestelde duiding: drome1 = vlaktemaat van 3
schacht, vermoedlijk beslist afwijzen. En evenzeer tremelle of tremel van iVau.
XL, 112.
2) missohien eigenluk op te vatten, omdat een gehuaht te Wynkel (0..Vlaand.)
Vierweegsche heet.
3) Van dezen riviernaam Twy kan Tweed (riv. in Sohotland) een veersterkte
vorm zijn, Eene bp in Engeland luidt Twitham.
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Twee1 (in 1534 vermelde hofstede te Barneveld, v. Hasselt, Geld.
O u d h h . 377), Twyle ( e r v e t e Twello, item, ibid. bl. 403), zoo dit
Twee-1, Twy-le is, wegens Twe(e)lo (geh. bfi Meppel; WoordenlRst
1884 : polder te Ruinerwold), welk laatste, met het oog op (Amelis)
v. Twiller of Tw$er (te Nijkerk a0 ltiO8, 29, 36 enz., Regra. arch.
voorm. Hof v. Gelre bl. 30, 75, 81) = (Amelis) v. Zwiller (te Nijkerk
ao 1627, Cat. arch. Dev. g a s t h . nu 1 4 5 4 ) ‘), etymol.-ident. z a l zijn
met Zweelo (Drente). Dit Twee = Zwee zou ons alzoo naar de straks
besproken Zeve-rubriek terug kunnen voeren. In denzelfden trant als
het bovengenoemde Drieënhuizen heet een erf te Hellendoorn Twenof Tweenhuizen.
Voor de hoofdsylbe in V i e rhuis vgl. misschien de Bvyerwensche
1)
akkers” van Nau. XXXVI, 607, ook misschien het vuirofferen =
vóór-oíYeren
van ibid. XXXI, 614. Op dezelfde wlJs kan dan miss c h i e n Vierhees ( g o e d t e Hummelo, a” 1239 vermeld bU Bn Sloet,
Oorkdbk bl. 619, die in het opschrift Vierhese heeft) en de Vyerdonkshof (Land van Kleef’, ao 1326 vermeld in Geld. Volksalm. 1885
bl, 4) worden verklaard. Of vier soms vy(v)er - vgver (f\rau. XL, 2i)7
noot, 2 11) ; of somwUIen z. v. a. wier(d), weerd ? In laat,stgenoemd voorbeeld is het achter V i e r staande woord ongetwgfeld een enkelvoud ;
maar soms kan men in twgfel staan, of het meervouds-teeken (zoo het
dit is !) wellicht zë afgeknepen, bijv. in Vierakker (bP o. \Varnsveld),
omdat ik ook wel als hieraan ontleenden geul. v. Vierackeren aantrof.
Hierbg kan echter ook van een dativ-vorm sprake ztin. Zoo ontmoet
men omstr. 1600 i n T w e n t e i n adellgke omgeving eenen gesl. v .
Viermond c&Ir. J. v . Doorninck, Gesl. A a n t . b l . 9), i n 1 6 3 1 a f g e wisseld met v. Viermund en v. Viermunde (ib. bl. lO), zoodat deze
gesl. ontleend kan zlJn geweest aan Viermünden (dorp in KeurHessen, prov. Opper-Hessen). En zoo vindt men Sechsbaus (voorstad
v a n Weenen, onder het Weenerwoud) naast Zes-Eilanden (groep
poordkust Java) ; Zes-Gehuchten (N.-Brab.), Zeshoeven (polder Maartensdilk, Utr.), Zesmorgen (polder Almkerk), in welk alles het getal
1) In het Wallisoh en Ekotonsoh
beduidt twill foramen, specua, caverna.
1) Kan vyerwende. waarvan bovenstaand vyerwen(d)sch het adjeotivum is, spelen
in Vierwandy (of Vierouandy, stad in Madrasj? En wat beduidt de gesl. Viervant,
NW. XXV, 112 Vierevant? L. v. 8. Fiere vent?

TAALKUNDE.

301

z e a onmïskenbaar is. Of men echter straks wel met’ het getal (vier)
te doen had, is denklijk onzeker, daar de gesl. ook als v. Virmond
(omstr. 1620, ibid. bl. 124) voorkomt. In elk geval blijkt uit Vier-,
oord in Wurtemberg), dat
of Vir-, ook V i r n grund (boschacht.ig
met deze hoofdsylbe voorzichtig dient omgesprongen. Voeg er het
straksgenoemde Vierakk er nog eens bij, als luidend de hieraan ontleende gesl. Viiracker a” 1337 (Dev. Camer.-rek. I, 21), v. Vijrackeren
(Slicht., Tooneel 72s) 1). De gesl. Vierhout (t,e Tiel), - tenzij verkort uit v. Vierhouten [bp te Ermelo, z. v. a. (naar men meent) de
QuatuorI’orestae der Veluwe van weleer (p!) ; de Tegenw. Staat v. Geld.
Kaart heeft Vierholten, maar J. v. Wijk Rzn, Aardr. Wrdbk, Suppl.
Vierhout, dat Bvëver-bos&” beduiden kan] *), - geeft stof tot allerlei
gissing : vier = vuur 3 vier = vierdach 9 enz. Ook de (te Tiel voorkomende) gesl. Tweeboom
kan fantasienaam wezen.
Wat V 1J f als hoofdsylbe betreft, ingevtbl dit geen getal is, verwijzen wij n a a r Nau. X L , 2 1 1 , A a n gesl. Vijfeeken “), V i j f - E i k e n ,
v. Vijfeyken, Veyfeykeu, geheel gelijksoortig, wat de hoofdsylbe betreft, met het straksgenoemde Dreckmeijer, herinnert wederom Joh.
Winkler a. w. bl. 3OU, 406. Twee-, Drie-, Vier-, Vjjfhuis bestendig
op te vatten als het tweede, derde, vierde, vgfde huis, - in den
trant denklijk van Vierdehoek, kaap aan de Bankastraat (Sumatra), 1) Wanneer leefde de daar vermelde Juffer Wendele v. V., wede v. Soelen, uit
wier beurs een weezenhuis te Doesburg werd gesticht.
e) In denzelfden trant ziet men in het tijnsboekje van Nau. XxX1X, 562, 621,
Henrick Moniohuys vermeld, terwOl de kaart van Tegenw. Staat v. Geld. au 1741
Munkhuis heeft, waarmede het voormalig kir Monnikhuizen wordt bedoeId.
Het
»Lagerboek” van ibid. bl. 618, 9 vermeldt Valckenhuijzen, - ook de Woordenlijst
1384 heeft Valkenhuizen (0. Arnhem, zoowel als o. Kerkrade in Limb.), - terwijl
de kaart van Veluwe in Tegenw. Staat v. Geld. a” 2742 Valkenhuis heeft. uHet getimmer op dit goedt beeft den Hr Commandeur vr$hr v. Mervelt (te Munster,
die gezegd oLagerboek” i. d. 19 Febr. 1709 renoveerde) sen de Commanderie gebragt voor 500 gl. en een niewe hufis en s c h a e p s o h o e t, - vgl. varkenssohot
van Nav. XXXVIII, 633 en noot, - der op timmeren laeten, hetwelake hem tot
3000 gl. heeft geoostet. Nooh heeft denselven H. Command. op de Clu@ een
niewe huijs en s c h a p s o h o o t timmeren laeten, hetwelcke hem gecostet omtrent
4 500 gulden”.
z) In ,174l sprak en schreef men nog ~eeken boomen” (Tegenw. Staat v, Geld,
bl. 253).
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schint al te gezocht. Daarbij dagteekent het gebruik b. v. van atwee”,
als (rang)t,elwoord, volg. NCTV. XXV, 607 eerst, uit de 16de eeuw; men
sprak vdórdezen van rander (de)“.
J. A .

De Klepperheide, - blok landerijen tusschen Avezaat en Erichem,
grenzend aan de Woerd van eerstgenoemd dorp. Van de samenstelling van dit woord kan o. i. eene natuurlijker verklaring gegeven
worden, dan Nav. XL, 103 geschiedt. In de Betuwsche kleistreken
spreekt men nml. van klepgrond l), van grond die klepperig is ; en
daarmede bedoelt men de taaie, leemachtige klei, die aan vruchtbaarheid veel te wenschen overlaat. Wat evenwel dat wklep” beteekent, zal ik niet wagen te verklaren ; misschien is het verwant met
Bkleef”, wklef”, of daaruit verbasterd, want het is grond die kleeft;
doch ik heb het niet nagevorscht.
J . A . HIXJFF

AZ.

Dodico (XL, 139). Deze mansnaam komt, in de formen Duce en
Doeke, en in verkleenform Doekele, met den vrouelikeu form Doekje,
nog heden algemeen in Friesland voor ; tevens in verschillende hiervan afgeleide patronymikale formen, als geslachtsnaam.
J. w.

Span (XL, 169). Een friesch dorp, met den naam Spanjura bestaat niet ; ook is my die naam, in oude friesche oorkonden, nooit
te voren gekomen. De naam van het dorp Spanga, in West-Stellingwerf (Friesland), wordt ook wel, door On-Friesen, als Spangen
en Spange genoemd en geschreven ; ma& Spanga is de oorspronkelike, friesche en alleen-goede form van dezen dorpsnaam. Aan dezen
naam, even als aan dien van het dorp Spannum, in Hennaarderadeel
Friesland), ligt de oudgermaansche, ook in Förstemann’s Namenbuch vermelde mansnaam Span ten grondslag. Het zy‘ dat de laatste lettergreep van den naam Spanga het friesche woord ga of gea =
dorp is; het zy dat Spanga een samengetrokken form is van het
volle patronymikon Spanninga - de zaak komt op het zelfde neer;
l) Te Hien-en-Dodewaard

heet een uiterwaard De Klepwaard.

RED.
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immers die naam beteekent in het eerste geval : dorp van Span, van
den man die Span heette, en die daar ter plaatse het eerste huis
boude ; en in het andere geval : (dorp der) Spanninga’s, der Spanningen, der nakomelingen of kinderen van Span. - De dorpsnaam
Spannum is voluit Spanheim (Spanaof Spanna-heim), woonplaats
van den man Span. Nog in de vorige eeu werd deze naam wel als
Spanheim geschreven (Zie H. v. tt., Oudheden en Gestichten van
Vriesland, Leiden, 1723). In eene middeleeusche oorkonde komt deze
dorpsnaam voor als Spannamaghae, d. i. Spannuma gea, oudfriesch
voor : het dorp van Spannum. - Al is de naam Span heden ten
dage onder de Friesen niet meer als mansvóórnaam in gebruik, als
geslachtsnaam komt Span nog heden in Friesland veelvuldig voor.
Andere geslachtsnamen zijn nog Spanninge, het oorspronkelike patronymikon, en Spans, de tweede naamvalsform, staande voor Spanszoon. Deze twee in Friesland. En Spaninckx, ook een patronymikale form, in Vlaanderen. Plaatsnamen van Span afgeleid zijn, behalven Spanga en Spannuru, nog : Spenningborg, een huis by den
dorpe Stapeimoor in Beiderland (Oost-Friesland) ; misschien ook Spanbroek in West-Friesland, en Spanbeck, dorp by Göttingen in Hanover.
Förstemann vermeldt nog in zin Plaatsnamenboek, als afgeleid van
den mansnaam Span, uit eene oorkonde van de aste eeu, de naam
Spanesheim, waarsch&.rlik het hedendaagsche Sponsheim, by Bingen
aan den R$ ; verder Spanswanch, mede uit de @te eeu, thans Spanswaug by Neumarkt ; nog een ander Spanheim, een Spangenberg
(Spanningenberg), Spanelo. Ook Förstemann houdt BSpana in pago
Isloi” voor het hedendaagsche Spaansweerd in Gelderland. - Eene
zeer bekende herberg in Friesland, aan den s t r a a t w e g van Sneek
naar de Lemmer, by den dorpe Tjerkgaaat, in het gehucht Wollegaast,
draagt den naam Spannenburg. Een jonker v. Swinderen kocht en
sloopte ten jare 1844 de aloude Douma-state te Langweer, en liet
van de afbraak die herberg bouen. De eerste waard van die herberg,
een Harlinger van afkomst, heette Spannenburg ; naar hem heeft
de herberg haren naam gekregen. Deze f’riesche geslachtsnaam Spannenburg, nog bestaande, is oorspronkelik ook een plaatsnaam,
JOHAN

[Spanheim a” 1334 Spaijnhegm,

- destpds

WINKLER

was Henrick Y. Sp. thesaurier der
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kerk te Keulen, - v. Spaeneien als ao 1605 behoorend bj den Frieschen plaatsnaam Spangen, in verband tot Spang (geh. te Texel) en Spsna a” 1053/71 (toutcourt) maken den mansnaam Span in menig opziaht verdaoht.]

BI e e s w e rk (XL, 148). Kan ter duiding van dit woord in aanmerking komen bleesem van ibid. bl, 238? Te Breda komt een
geslnm Blugssen voor.
Machlicht e (XL, 114). In de woordenlijst op de uitgave van
Sinte Franciscus Leven van Jacob v. Maerlant door Dr. J. Tideman
(door de Vereen. ter bev. van Oud-Ned. Letterkunde), wordt op bl.
verklaard, en verwezen naar den
421 d i t w o o r d d o o r Bmisschien”
3319n versregel, waar het voorkomt.
A .

AARSEN.

[Bij Oudemaus worden aangehaald Floris ende Blanohefloer, vs. 421 en v. Maerlant, Spieghel tlist.oriael 4e ed? 1 P. Vl1 B. XXX VE. 9. Het bovenstaande is echter
geen antwoord op de vraag naar »misschien” = machschien.]

Misschien (XL, 114). Dr. J an te Winkel schrëft over dit woord
i n z i j n e BGrammatische F i g u r e n ” : BEen enkel voorbeeld van assimilatie der gs, als chs uitgesproken en in ‘t mnl. ook zoo geschreven,
en dit weder voor
tot ss, levert, ons Bmisschien” voor messchien,
masschien, bv. Limb. 1, 1688, 2422, 111, 416, 614, VI, 80; Piramus
en Tysbe vs. 126, Belg. LMuseum X, 93 ; Leven van Jezus, cap.
82, 169, 176. Masschien
nu is geassimileerd uit machscien, dat ook
Kiliaan nog naast misschien opgeeft, en dat o. a. voorkomt Alex. VI
687, Limb. 1, 1128, IV, 396. Evenzoo vindt men met voorgevoegd
g e d e n v o r m amach ghescien” bij Stoke V, 458. Het is dus met
a mogen” in den zin van akunnen” samengesteld, evenals het synoniem
,mogelik”, hiervan afgeleid. Vgl. ook het mnl. machlichte (= het
kan licht zijn), Torec 1561 ; Spieghel Bist. 1 7, 30 vs. 9 ; Floris 411”.
Ten slotte wis ik nog op ‘t Fr. peut-être, ‘t Engelsche may be en
het Zweedsche kanske, kanhanda.
.%ltfen.
J, QIMBERG.
Misschien.
D a t i n Nghoff’s O o r k o n d e n b o e k d i t w o o r d v o o r k o m t i n d e n v o r m nmachscien”, i s n i e t s verwonderlijks; i n h e t
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Middelnederlandsch t;eft m e n d en vorm ontelbare malen aan. Stellig
is in machscien de oorsprong i e zoeken van het latere amisschien”.
Uit machscien nml. ontstond dit woord, met assimilatie en verkorting
der vocaal in de toonlooze lettergreep (i in plaats van toonlooze s
vóór s). Eene Bsamenstelling en samentrekking” van nmag schgnen”
kan dit machscien echter onmooglgk wezen ; dan toch zou het in ‘t
Mnl. moeten luiden amachscinen” ; en van het uitvallen der n in
seinen kan geen sprake zgn. Neen, maar xscien” is de oorspronklike
vorm van het lateren xschieden” (in Bgeschieden”),
waarin de d onorganisch is, evenals in spieden, vlieden, kastijden, bevrijden, wijden,
belijden, en het bij Busken Huet voorkomende zich vermeiden (voor:
zich vermeien, eene afleiding van Mei). - De eigenlijke beteekenis
van machscieu, misschien, is dus : het kan geschieden (51nl. mogen =
kunnen). Het woord staat dus volkomen gelijk met Fr. peut-être,
een werkwoord schijnen
Eng. may be. Evenmin als in Dmachscien”
schuilt, mag men in Bmachlichte’: een ww. Dlichten” onderstellen.
In dit woord toch is *lichte” adverbium, met de bet. gemakkelëk;
machlichte is dus : het kan gemakkelijk. Vgl. het eveneens in ‘t Mnl.
voorkomeude Bmachode”, w a a r i n o d e , d a t oorspronkhjk rlicht” beteekeut, ook deu zin van gemakkelijk heeft aangenomen.
R.
Ooievaar. De Y%zv. XXXIX, 49 gegeven verklaring van ooievaar,
oodebasr wijkt geheel af van de gewone. Volgens deze laatste komt
-baar van den st,am van beren (dragen) ‘), en is ood hetz. woord als
gat. oud, obd. ôt, ags. eiid, ndd. en ofri âd (d. i. schat). Het woord
beteekent dan : schatdrager, gelukbrenger. (Zie Grimm Wtb (adeb&),
v. Dale (ooievaar), de Jager’s Archief, IIE, 154, enz.). - Ik wil hier
vooral wijzen op hetgeen in 1875 in de Kon. Akad. v. Wetensch.
over dit woord gesproken is, naar aanleiding van het oud-noorsche
aeiphar (= lepelaar), voorkomend in het werk van keizer Constantinus Porphyrogenetus, de Administrando Imperio, cap. 9. De vraag
was, of dit aeiphar verwant kon zijn met ons odebare. Prof. de Goeje
achtte dit onmogeliJk, omdat vó6r tien eeuwen de cl nog niet zou zijn
‘) Vgl. Nc4u. XXIV, 321, 2.

1890.

RED.

20
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.
uitgevallen, en ook de overgang van b tot u van jonger datum is.
Prof. Kern deelde die bezwaren niet (zie Verslagen en Mededeelingen, afd. Letterkunde, 2de reeks, dl. V, bl. 194, 5). Naar aanleiding hiervan hield Prof. de Vries eene hoogst belangwekkende voordracht, om aan te toonen, dat aeiphar volstrekt niet verklaard kan
worden door ons ooievaar. De zeer vernuftige gissing ter verklaring
van het raadselachtige aeiphar leze men echter zelf, daar ze ons te
ver zou voeren (t. a. pl. bl. 209-23). - Ik wil aan dit stuk nog
eenige opmerkingen over het w. ooievaar ontleenen. Ofschoon sommigen twijfelen aan de gangbare verklaring van het woord ‘), houdt
Prof. de Vries zich nog daaraan, en heeft die dan ook in het Ned.
Wrdbk op sadebaar” medegedeeld. De vergelijking der verschillende
dialectvormen biedt wel eenige zwarigheden, maar het woord is door
volksetymologie zeer verbasterd. De oudste vormen zijn : oudd. odebaro,
odebero, odebore ; mhd. odebare, odevare, mnl. odevare, oudevare 2),
ofri. adebar. Hieruit ontstonden in ndd. streken : adebar, adebär,
edebar, cdebere, edefare, oedber, oedver, euver, enz. ; bij de Friezen :
ebar, ceber, eiber. Verder maakte men er vau : aatjebaar, aribar,
arrebaxre, heileuver, heilebart, heilebate, heilbot, ottebar, otterweer,
enz. - ln de oudste vormen is steeds de d aanwezig; ook is de b
ouder dan de L’. Deze laatste overgang is vermoedelijk ontstaan, doordat het volk het laatste deel der samenstelling niet meer begreep, en
het met varen (d. i. vliegen) in verband bracht. Voorbeelden van het
uitvallen eener d tusschen klinkers, tien eeuwen geleden, zin niet,
bekend ; w a n t d e f r i . vorm eiber zal wel niet zóó oud wezen. Uit
onze taalgegevens kan het tenminsten niet blijken. Evenmin is de
overgang van 2, tot u in die hooge oudheid aannemelik. Op deze en
andere gronden kan een o. noorsch woord aeiphar niet beantwoorden
aan ona odebare.
BOEKENOOGEN.

1) Zie o. R. Versl. en Meded. K. A, 2ac reeks, dl. V bl. 193, en Kluge, Etym.
Wtb. op Adebar.
3 smgetr. ouaere, ouere (lees ovaere, overe, en dus bij Oudemans lexicografischmisplaatst) van Kiliaan. Zelfs »oudevader”
in rden oudevader ende den zwaue”
(Bdbel ao 1477, Levitic. 11 vs. 19). Vgl. hiermede de varianten o. a. ook van Nau.
XXII, 218 noot? 219 noot 3; XXXVIII, 291.
R E D.
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v. Gindertaelen
(X1X, 106 ; XXXIX, 550, enz.). In Annuaire de la
Noblesse de Belgique publié par le Bn Stein d’dltenstein 1887, leest
men p. 105, 14-8, 22, 3, wat hier volgt. Gindert,aelen. Armes: de
gueules h cinq (3, 2) losanges d’argent, surmontées d’une rose dn
même entre deux étoiles a six rais d’or. Cimier ; une étoile de l’écu.
Les armes sont ainsi décrites dans les lettras patentes du 25 sept.
1640. Elles avaient subi antérieurement plusieurs variantes. - Antoine v. Gind. ‘), fils d’Antoine j- le 17 déc. 1520, et de Cathérine
Mussche
(mariées le 25 déc. 1518). 11 avait épousé une dame hollandaise, désignée dans les généalogies et même dans les actes publics
sous le non1 de Pétronille Lauwers, fille de Jean, On savait, que sa
mère était Madelaine v. Mierop ou Myerop 2, ; mais son véritable nom
neus est révélé par v. Leeuwen (Batavia Illustrata, 11, 1018, généalogie de la famille Cuyck v. Mierop). Cet auteur dit, que Madeleine
v. M., fille de Vincent et de Marie Ruyach, dame de Cabau, épousa
Jean v. Haamstede, et que leur fille Pétronille épousa Antoine v.
Gind. de Bruxelles (voir aussi Kok, Vaderlandsch woordenboek, et Eeckman, Généalogies de quelques familles nobles des Pays-bas, 11, 110).
On sait, que dans le tours du 7.69 siecle comme antérieurement, les
filles n’étaient généralement désignées, dans les provin’ces septentrionales, que sous les prénoms seuls de leur père et de leur aïeul. Les
scribes bruxellois, voyant la femme d’ilntoine v. Gind. nommée Pé1) 11 joua un role politique a l’époque des troubles. Partisan des idées nouvelles,
en 4570 (20 et 24 Sept.), l’un des commissaires des nations, charges avec
ceux des deux autres membres de la commune de Bruxelles, de présenter augouverneur v. den Tympel des doléances au sujet des exactions commises par ses
eoldats (Henne et Wauters, Hist. de Brux., 1, 517). En 1581 il fut élu éohevio,
bien qu’il ne fut jamais, que I’on sache, admis aux lignages (Ibid., 548) et continua
B remplir ce mandat en 1582, ‘83 et ‘84. 11 Btait alors comme tous les échevins,
oalviniste.
2) De heer en mevr. v. Mierop te Winterswijk dankten bë advert. in Baarl. Ct.
4 Jan. 1878 voor betoonde belangstelling wegens de geboorte hunner dochter. RED .
il fut
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tronille Jans Lauwers, ont traduit Pétronille Lauwers, fille de Jean,
alors qu’il fallait lire Pétronille, fille de Jean, fils de Laurent (Lauwer).
E n f a i t , i l s o n t i g n o r é s o u n o m d e famille qui est, comme 110~s
venons d e l e voir, v. H a a m s t e d e Ij. Il avait ces& de vivre dès le
eommencement de 1599, puisque c’est le 29 mars que son fils ainB
Antoine releva Upperseele (seigneurie) et prêta le serment pro indiviso.
Sa succession et telle de sa femme furent partagées par un acte du
23 nov. 1603. Leurs enfants étaient :
1. Cathérine, mariée & la chepelle de la fondation de Terarken,
paroisse de Saint-Gudule à Bruxelles, le 5 juilleKl569, à Don Diego 2)
ou J a c q u e s M a n r i q u e d e Jdara.
11 épousu en secondes
noces Anne
Gramay, fille de Thomas, president de la chambre des comptes du
duché de Gueldre, et de Jacqueline Stalpaert van de Wiele ‘), sa
première femme, et paesa avec elle un acte devant les échevins d’hnvers le 7 sept. 1594 (Actes Scab. 1594, Moy et Neesen! vol. 2, fol0
63). Anne Gramay, devenue veuve, se remaris à Dordrecht, par contrat
du 8 mai 1597, avec Jacques della Chiesa, dont elle fut la quatrième
femme (minutes du notaire Fabri à Anvers 1609, inventaire des biens
Je Jacquee della Chiesa).
2. Antoine, qui suit.
3. Philippe, mentionné dans l’acte du 28 mars 1611, dont neus
parlerons plus loin. 11 est probable, qu’il se maria et eut postérité
en Zélande. Smallegange, daus sa Chroniqur, parle des V . Gind. Venus,
dit-il, du Brabant, et donne leurs nrmoiries qui sant, sauf une Iégère
différence, celles que portait Lancelot V. Gindertaelen, oncle de Philippe.
4. Madeleine, muriée à Adolphe v. Weede, dont elle était veuve
en lGl1 et qui vivait encore en 1603.
5. Jérôme, n5 à Bruxelles, bnptisé & Saint-Gndule le 20 Oct. 1573,
1) dntoine avait acquis de Jacquos v. Oampenhout un fief nommb la quatri&me
gerbe, giuaut dnna la paroisse d’Ossel, avec un livre censal, tenu du seigneur de
Bigard, et avait prêté le serment de fidéliré le 15 janvier 1353. CQ fief formait,
avec une ferme, monticule et jardin de plaisance, la seiqneurie d’0pperseele. En
1578 il avait aoheté des religieuses de (hand-Bigard, un terrage
seigneurial do
17 bonniers, Qgalement sous Ossel; et eet aabat fut ratifié par un acte passé B
Bruxelles le 8 nov. 1581 (U’autortr, Hist. des Env. de Brux , 11, 52).
a, Diego = Jarques.
8) Stalpert (-part, -paert) v. der Wiele; vgl. Nuu. Alg. Regrdl XXI-XXX. RE D .
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tiarié à Notre-Dame à Anvers,
le 21 juillet 1598 à Cathérine della
Chiesa, fille de Jacqkes et de Marie Moreau,
sa seconde femme. Par
un acte passé devant les éohevins d’Anvers le 23 nov. 1609, il partagea, conjointement avec sa femme et les soeurs de colle-ci, Anne
della Chiesa, femme de Jacques Manrique, Marie della Chiesa, femme
de Jean FranCois della Chiesa et Constante della Chiesa, encore célibataire, les biens provenant de la succession de leur père et beau-père
respectif, Jacques della Chiesa, et de la troisième femme de ce dernier, Catbérine v. Weldam, en vertu du testament de telle-ci (Collectanea, 1589-1610, fol. 311). Le 16 mai 1616, il vend un tiefs
d’une dîme provenant de sen bibaïeul Vincent v. Mierop, 61s de Corneille. 11 comparaît dans un acte du 26 juin 1618 passé devant les
échevins d’Anvers (Actes scab., 1618, sub della Faille et Roose, vol.
3 , f o l . 1 1 0 ) . L e 1 9 n o v . lG27, i l relève l e f i e f d’oppersele, e t Te
reporte au profit du sieur d’Herville, son beau-frère, et de J-eanne v.
Gind., femme de ce dernier, sa soeur. 11 eut un fik, Pierre-Paul, né
à Anvers, baptisé à Notre-Dame le 3 juillet 1599.
6. Jeanne, née ‘n Bruxelles, baptisée à Sainte-Gudule le 14 mars
1577, mort le 15 février 1655, mariée à Saint-Kombaut, à Malines,
le 5 nov. 1598 (les bans ayant été au préalable publiés à SainteGudule à Bruxelles), Louis d’Herville, Dgentilhomme entretenu du roi
Philippe UI”, mort à Bruxelles le 24 février 1637, fils de Louis et
de Marie de Mantin, petit-fils de Pierre, gentilhomme provençal, et
d e Jeanne d’Anglure.
Ces six enfants ou lears représentants comparaissent dans un act&
de partage passé devant les échevins de Bruxelles le 28 mars 1611:
c’étaient messire A n t o i n e v . Gind,, fils d’Antoine et de Pétronille
Jans Lauwers, pour une part ; messire Jean v. Gind. représentant
messire Philippe v. Gind., fr&re d’Antoine, en vertu d’une procuration
donnée le 3 nov. 1609, pour une deuxième part; messire Jérôme v.
Gind., frère d’dntoine et Philippe, pour une troisième part, dlle Madeleine v. G., veuve de messire Adolphe v. Weede, soeur des précédents, pour une quatrième part; messire Louis d’Herville, mari et
momboir de dlle Jeanne v. Gind., soeur des précédents, à ce autorisé
par le conseil de Brabant, la dite Jeanne se trouvant en ce moment
en Hollande, pour une cinquième pàrt ; enfin messire Jacques Man-
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rique, fils de feu messire Jacyues et de alle Cathérine v. Gin&, soeur
des précédents, tant en son nom que comme mandataire de messire
Antoine Manrique, son frère, et de alles Madeleine et Jeanne M., ses
soeurs, en vertu de leur procurat,ion donnée & Goes le 7 août 1609,
pour une sinième part, - Jacques M., qui figure dans eet acte, est
le même qui é p o u s a , p a r contrat du 15 février 1597 Anne della
Chiesa, soeur de la femme de son oncle Jérôme v. Gind. (voir plus
haut). Le 9 nov. 1611, il donna à son oncle Philippe v. Gind., par
u n a c t e p a s s é à Anvers,
devant le nota& Pierre Fabri (dont les
minutes sont auxj archives de la ville d’Anvers),
procuration à l’effet
de résilier le bail de certaines parties de terres sises a Steenhuffel et
provenant de son aïeul, messire Antoine v. G. Jacques N. résidait
alors à la Haye ; il ne vivait plus le 6 août 1616 ; neus voyons, en
effet, a cette date, son frère messire Antoine bl., en son nom et au
nom de ses soeurs Claire et $Iadeleine, confirmer par acte passé devant les échevins d’Anvers la vente faite par feu messire Jacyues lU..
d’une rente à l’abbage de Grand-Bigard, laquelle rente lui était advenue spar déeès de feu messire Antoine v. Gind. et demoiselie Pétronille Jans Lauwereyssens, ses grand-père et grand’mère”, en vertu
du partage fait devant les échevins de Bruxelles le 28 mars 1611
(Actes scab. 1Gl5, Gavarelles et Kieffelt, vol. I, fol. 82).
De Nuv. XXXIX, 553 genoemde Vervooren ‘) was Reynerus Vervoorn, die als proponent, in 1620 de eerste predikant werd te Piershil,
(cl. Voorne en Putten) als afzonderlijke gemeente, daar emeritus in
1 6 5 9 . V o l g . v . der Aa, Aardr. Wrdbk 1X, 162, in 1657 emeritus
geworden, + te Piershil.
Amsterdam.

J.

3. VL49N

13SSELDlJIL

Goraiski de Goray. I n F r i e s c h e Volksalm. 1 8 8 9 , v i n d t m e n e e n
merkwaardig artikel, een naar het Noorden afgezakt lid dezer Poolsche familie betreffend. Uij mij is aanwezig een >Bruiloftsaang ter
eeren v. d . W e l - E d . , E e r e n t v . ende welgel. Joncker Gerlacvs Doys
1) Lees: L)e eerste pred. te P. was (Heynerus) Vorvoorn, op wiens naam zinspeelt het klokopaohrift
van Nuv. t. 8. pl., het woord t)vervooren” bezigend in den
zin van Breeds lang te voren”. - De in dat opschrift genoemde »groote meneer”
RED.
was de Johan Muryoque van Nav. X1X, 1 0 6 .
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bruidegom, Ende de Hooch-AdtIl., ende in alle deughden uitmuntende
Jvffer, Jvffer Maria Goraiska, afcomsticb uit het hoogh-Eed., seeroude ende wijt-beroemde geslacht der Poolscbe baronnen van Goray,
Mede erffdoabter in Esinghe ende Ferwert etc. bruidt ; door Venus
Minne-snoer sen een geschakelt binnen Groningen op den & van
Wijnmaant 1649. T o t Grom, CJyt de druckery van Jan Claessen,
wonende in de Gulden-straet in ‘t Schrijf boeck, Ao. 1649.” De vervaardiger is, volgens de onderteekening : Wilh. Janssonius Zytsema,
S. S. L. L. stud.
Dat zij in BEsinghe ende Ferwert” (in ‘t Gron. westerkwartier
gegoed was? dankt z1J waarschi$gk
barer moeder. De MS.-Geneal.
Alberda zegt : »Reiner Alberda tot Spik (in Fivelgo), tr. Helena
Ripperda, dr van Peter en Everdina Tamminga ; 6 kinderen, o. a. :
a. Everdina, geb. 4 Dec. 1590, -j- 5 Juli lG58, tr. 1622 Job. Deme;
trius Gorayski baron de Goray, zoon van Peter en Elisab. Xelinsky(a)
b. Elisnb ., geb. 12 Nov. 1591, j- 20 Aug. 1652, tr. 1. Syds v. Hotnia
op Bottinga-State te Nieuwland in Friesland, zn van Syds en Tet
Douwema 1) ; 2. William Macdowel 2), Rritscb afgezant, zn van Julian u s e n . . . . . Douglas ; c. Derk, geb. 26 Aug. 1598, capitein, gesn. in
den slag bq St. Jans-Steen bij Hulst in St,.-Vlaand., 23 Juni 1640,

1) uNiewlandt> Nieuland, een der 14 bovendyksche dorpen van de Grietenie
Wimbritzeradeel, in ‘t Quartier Westergoo. Een fray dorp met een schonen kerk
en de State Hottinga. Botnia State omtrent Ngland ten Zuiden bewoonde a0 ,1414
Tjalling Botnia”: Geogr. Wrdbk v. E’riesl,. Leeuw. 1749, bl. 52. Zie voorts, Stambk
v. d. Fr. adel, in Botnia; te Water, Verb. d. Edel., 11, 2710, 111, 486, 7, IV, 430;
Sminia, Naaml. v. Grietm., 297.
2) Schot& edelman, in I@l4 als hoogleeraar in de w.gsbegeerte naar de in dat
jaar opgerichte Gron. Akad. vertrokken. Sedert verkoos hg de rechtswetenschap~
en trad eene andere loopbaan in; werd in verschillende ambassades naar Engeland
gebruikt; ging daarna in dienst van dat rijk over, en bekleedde nog in 1634 den
post van Britsch gezant in den Haag. Uit zgn eerste huwelijk, in ,1617, met Bernardjna v. Frittema (denkelijk eene dr van Menno bd Wemele Clant (die hertr.
Theod. v. Heerma), dr van Joh., burgemr van Gron., bë Rudolpha ten Holte,
Berneer of Bernard8 dr, in %eer&p, sproot ééne dr, Joha Emilin. Zie zgn levensher., door mr. Boeles, aohter Jonokbloet’s Gedenkbk d. Grog. ll.-S.; Nau. X111,
Cmsl. no 5, 6, XIV, 0. no 2 ; MS.-Geneal. Clant.
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tr. Agnes v.~ Baesum (Bassen), dr van Joh. en Anna v. Brienen ;
één kind, Reiner, tot Feerwerd ‘).
,Tot Eèrwert - zegt Mttttl$s v. der Houve, Handv.-Chron. 1, 173 zijn twee adeli&ke huysen, d’een aenkomende Joncker Sydts v. Botnia,
‘t ander Joncker lebbo Aldringa”. - Een afschrift van een stuk, dat
weliswaar niet direct met de Gorayski’s in verband staat, maar hier
toch niet misplaatst is, laten wi volgen : >Ik ondergeschreven attestere
en verclare met dese (: ter requisitie vañ Ed. Mag. Heeren Borgermrti
en ltaed in Groningen :) dat ick voir omtrent drie weken geleden,
mij ande Here Bartold Wicheringe “), Lieutenant vañ Hoge gerichts
Camer deser

provincie hebbe geaddresseert, eñ van sijn Ed. versocht

een mandament eñ provisie van rechte, op die persoen van Jr Jebbe
Aldringa woonachtig tot ferwert ter cause hg sich hadde laten ge1) [ Z i e m i j n e genral. v . Bassen i n Herald. Bibl. 1 8 7 6 . b l . 3 2 0 . RE D . ] I n
v a n d e n S e c r c t . J o h . ‘lJaasena ( V e r z a m e l . i n h s . v a n Regis‘ t uClauwboeck”
ters, dienende om de beurtwisselende opvolging der plaatsen tot ‘t rechterampt
bevoegd, aan to duiden, - zie v. l~alsema, Regeringsvorm d. OmmeI.! i. d. Werk. v.
h. Gen. Pro excol. jur. patr., 11, %O), - treft men, onder den Rechtstoel van Feerwert, d e v o l g e n d e a a n t . a a n : »1657, i n Julio, s i j n d e heeren G o r a i s k i e n Onno
Tamminga voormont over zal. Gapt. Derck Alberda aoon, als ‘t recht hebbende van
sal. Jr. Sijdt van Botnia gcwesen eheman van vr. Elisabet Alberda ter eenre, en
d’hecr Duirt Elema t e r a n d e r sgden, d o o r uijtspraeckc v a n d e h e e r B r . J o h . Tiassens als overman, en de heer Adolf Louwens Br. en Schotte Tamminga compromis
manncn over ses ommegangon (de ommeloop van ‘t rechtorampt bij de plaateen, ende
buuren, noemde men van ouds her om??legang; v. H., 1. c., 349) van 15 in dese
Grietenie soo Luirsma gcnoemt worden verecnicht, dat de heeren GoraiskienTamminga i n qltc soellen possideren, en eijgendoemelijok
beholden de tweede op Wohben tuin, NL> op Wobbttn heert, IOde op Hidden heert, en l,lae op J. Schroers stede,
lnsgelijclcen sal de heer Elema possideren cn eijgendoemel$ck
behouden de 8st op
Vledderhoem en 12de op, Luirsma”. - Uit dit zelfde boek blijkt voorts, dat, volgens eene overeenkomst der ))Clauwgenooten toe Hardeweer” (redgerrecht of clauw,
onder Ezinge), Sydts v. Uotnia i n 1632 nog moet geleefd hobben (hij t: volg. het
Stambk v. d. Fr. adel, 13 Kov. 1638, Z. k.).
*) Uit een der oudste Gron. geslachten, thans uitgestorven ; vbór 1642 burgemr
cn d e n 18 Dec. v a n d a t j a a r , i n g e v o l g e Sententie v a n ll. H . Mag. v a n 2 4 J u l i ,
tot Luitenant van de tlooge Justitie- of Hoofdmannenkamer van Stad en Lande,
voor zijn leven, aangesteld, + 15 Oct 1652 (MS. Regeeringsbk v. Stad en Lande)
J a c . Gleintz, Gron. Stadb.- e n L i e u t e n a n t s c h a p d e r Hooftmannenkamer,
achter
h e t B e k n o p t Kron. v. G r o n o n Ommel., G r o n <Ï27, b l . IG.
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eñ wapenen van wilen

Jr Sixtus van Botnia eñ Juffrouwe Elisabet Albarda ‘) ( : attestants
respective voirsate eñ
des voorsz

tegenwoordige huisfrouw :) van-

toorn en kercke

dorps afftebreken laten, deselue wapenen te defaceeren en

wt te wisschen, eñ in plaetse van dien sgn eigen wapen te stellen,
hoewel dat attestant die principaelste Collator en Hoeveling ter plaetse
is. Dan hadde welgel. Lieutenant voir andwoord gegeven, bë dese
constitutie van regeringe eñ interregnum a), vermite geen heeren in
eed gebracht waren, geen provisie van rechte te tonnen noch mogen
verleenen, presenterende nochtans vant geene versocht en geclaegt
was goede notulen en memorie te willen houden. Aldus geattesteert
om te mogen strecken naer behoiren. Oirconde min hand en signet.
Act. Groningen den 21. dag april lG45. Onderstond neffens een signet
segel i n lach: g e d r u c k e t , G. Makdowel als principuelste Collator eñ
Hoveiinge tot Feerwert”.
Dnt dergelgke eigenheerigheden ook elders in de Ommelanden plaats
grepen, bl$kt uit een mjj behoorend HS., getiteld: >Ex cerpten uit
de Decisien van de Hoge JustitieKamer van Stad en Lande”, waarin
men o. a. leest: >IU80, Nov. 16 , Jr. Fecco Ompteda ageerde tegen
J r . W i l l e m A l b e r d a , t e n egnde hij w e d e r o m i n ‘t gewelfte v a n d e
Zantster 3) Choor zoude m o e t e n h e r s t e l l e n d e t w e e w a p e n e n v a n
Ompteda en Cater 4), als hy ten onrechte hadde doen wechnemen
u overwitten, aengesien hij in ‘t posaes daer van sijnde, niet de facto
uit het selve kost worden gestoten. De Ged. sustineerde, dit geen
1) De naam dezer familie wordt in oude stukken ook aldus, doch meestal »Alberda” gespeld gevonden. Met de tegenwoordige Friesohe familie Rlbarda heeft sg
echter niets gemeen.
2) De stad Gron. lag toen met de Ommelanden en het Oldambt overhoop,
waar vroeger de thans verdwenen stamhuizen van
3) ‘t Zand, dorp in E’ivelgo,
Ompteda en hlberda stonden.
4) Oude Gron. of Ommclander geslaohton; het eerste bloeit nog in Pruissen ;
het tweede, voornamelijk te Huizinge, in Hunsingo, gegoed en gezeten, stierf
16 April 2622 uit met de vrouw van den Grom burgemr Frederik Coerders, j- 23
Juni 1G18, Hille Cater (Nobil. @on., in hs. en gedr. ; Levensber. v. F. Koenders,
Gron. 1775, bl 14; Soheltoma, Sik. Neder]., i. v.).
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posses subject te zin. De Impetr. repliceerde, dat hij, als gedepossideert sijnde, eerst moest herstelt worden, kunnende de Collatoren,
indien vermeijnden dat ‘d Impetr. geen recht soude hebben om sijne
wapenen in ‘t Choor te behouden, daer over haer actie behoorlik by
middel van rechte instellen, en is het mandaat geconfirmeert, als
mede in revisie, den 20 Dec. 1681”.
M”.
v. Westrenen (XL, 63). Gerrit Johan rVlarius v. W. geb. 8 Nov.
1783 tr. ‘s Hage 8 Juni 1536 J. C. Caroline Ssxe. Hij, zn v. Gerrit
Jacob of Jan v. W., command. v. Weerden, Johanniter-orde, bij
Susanna Reina Hooreman. Bij is van eene andere familie, dan de
genoemde Hieronymus, lees Mr. Pieter Hierouymus heer van Houdringe
en Themaat, wiens geslacht eertijds Duwer heette. Eerst,genoemde is
van de st.eeds v. W. geheeten hebbende familie. Had hij kinderen
bij Caroline Saxe 2
v . 0.
[Hij kan zeer goed van dezelfde familie geweest zijn; zie de geneal. van AU,
XXIV, 30.1

v. Westrenen (te Lienden en omstreken). Lijsbeth v. Vinceler was
31 Oct. 1 6 7 5 g e t u i g e hij d e n d o o p v a n D i r k v . W e s t r e n e n Goossenszn ( D o o p b k v a n Maurik). Levert f%u. XXVI, 9G een gegeven
uit het trouwboek te Maurik, ter aanvulling van ibid. XYTV, 53,
waar eene verbintenis V . W.-V. Hattum (Hattem) voorkomt, en vermeldt ibid. bl. 410, 1 eenen Petrus v. W., in 1662 proponent geworden : a a n h e t Nau. XXIV, 5 2 - 4 ; ‘ V I I , 95, 4 2 3 ; ‘VIII, 4~ ;
XxX111, 4 1 0 ( v g l . Nav. XXXVIII, 58) ; ‘ I V , 166 ; ‘VX, 128; m i s schien ook ‘1X, 390 (i. d. 17 Juni) - hier passende sluite zich nog
het volgende uit het Doopboek te Ingen (waarin geene
annteekeningen
vóór 1662).
Willem Petersen (Peterszn) v. West Rhenen en Yetronella v. Bueren
lieten 24 Mei 1603 Geertruijdt ‘), en 23 Oct. 1664 Joost 2) doopen.
Van Petrus v. Westrenen (den straksgenoemden proponent) en Lijsbet
1) ten doop gepresenteert van de mode (tante) Grietien v. heren.
2) ten overstaan van den vadep en van Judith v. Eek, bestc-moeder (grootmoeder).
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(of Elisabet) v. Hattem werd 23 Juni 1667 eene dr Johanna, en 28 Maart
1669 een zoon Gerrit gedoopt. A0 1718-72 ontbreken de aanteekeningen ; maar 25 Oct. 1772 is een 19 te voren geboren tweeling
Christiaan en Stefanus van Jan v. West Rhenen en Annigje v. de
Weerd gedoopt.
Volgens attestatie van J. V . Campen, pred. te Rhenen, is aldaar
27 Maart 1789 in wettigen ondertrouw opgenomen Adrianus v. Westrhenen, geb. en wonend te Ingen, met HeIena v. Spanje, geb. en
wonend te Elst bU Rhenen, en te Ingen in de kerk 19 April 1789
getrouwd. Zi wonnen, allen te Ingen gedoopt:
1. Anna Peternella, 30 Mei (geb. 22 Mei) 1790, doopgetuige Corneiia Gaasbeek.
2, Jan, 2 Aug. (geb. 2 Aug,) ‘91, get. Judik de Leeuw, huijsvrouw
van Gerrit v. Westrhenen.
3. Jan, 21 Oct. (geb. 14 Oct.) ‘92, get. Geertruij v. Snoekeveld,
hugsvrouw v a n J a n v . Ommeren.
4. Cornelis, 29 Dec. (geb. 27 Dec.) ‘93, get. Willemina Christina
v. Spanje, huijsvrouw van Prederik v. Schaik.
5. Jan, 22 Mei (geb. 15 Mei) ‘97, get. Geertrui v. Snoekeveld,
hufisvrouw vau J a n v . Ommeren.
6 . IJda, 8 A p r . ( g e b . 3 1 Naart) ‘ 9 8 , g e t . H e n d e r i k a v . W i j n ,
hui$vrouw van Gerrit v. Spanje.
7. Gerrsrdua, 30 Maart (geb. 16 Maart) 1800, get. Judik de Leeuw,
huisvrouw van Gerrardus v. Westrhenen.
Blijkens attestatie v. J. v. Geelkerken, pred. te I(esteren, is aldaar
17 April 1789 in wettigen ondertrouw opgenomen Gerrardus v.
West .Rhenen, geb. en won. te Ingen, met Judik de Leeuw, geb. en
won. in den Oudenweerd (0. Kesteren), en aan ‘thuis van de bruid
getrouwd 7 Mei 1789) i). Uit dit huwelijk kwamen voort, allen gedoopt te Ingen :
l) Hun eerste Bhuwlijksvoor&l”
had plaat6 19 April, »met belasting, dat ookde
proclamatiën te Ingen moesten gaan, hetwelk geschied en behoorlgk bewës ingebragt zijnde, dat ook de 3 Sondagsohe proclamatiën te Kesteron gegaan waren,
ZOO zun deze perzonen op voorkennis en toestemming van den gesubstitueerden
Amptman van de Nederbetuwe aan haar huis getrouwd, in het bozgn van den
ouderling Bart v. Lienden en den diaken Jan Bos v. de Peppel”.

1 . J o h a n n a Peternella, 2 2 D e c . ( g e h . 1 3 D e c . ) 1 7 9 3 , doopget,.
Mergrietje v. Berg, hu$vrouw van Joost de Haas.
2. Jan, 3 Apr. (geb. 30 Maart) ‘96, get. Geertrui v. Snoekeveld,
hu&svrouw
v a n J a n v . Ommeren.
3. Peter, 14 Oct. (geb. 311 Sept.) ‘98, get. Metje v. Ommeren,
huijsvrouw van Johannes Quint,.
4. Adriana Geertrui Wilmiua, 13 Sept. (geb. 22 Aug.) 1801, get.
de moeder zelve.
5. Geurt Willem, 19 Febr. (geb. 25 Jan.) 1804, get. de moeder zelve.
G. Geurtje Theodora Baldina, 6 April (geb. 30 Maart) 1807, hefstel
en get. de moeder, bij afwezigheid van den vader.
Laatstgenoemde Peter, gehuwd met Elisabeth Constantina v. Maren,
liet 29 Maart 1829 te Ingen een 23 Febr. geboren zoon Gerrit doopen.
Terwijl Antonia v. Westrhenen, huisvr. van Hendrik v. Beekhoff, getuige was bij den doop i. d. 28 iMei 1797 van den 21 Mei geb. Johannes, zoon van Roelof v. Beekhoff en Helena v. Voorthu&en.
Het wapen dezer v. Westrhenen’s is, volg. Nuu. XXVIII, 318, in
g o u d e e n r i n g v a n zwart verzeld van drie (2, 1) leliën v. zwart,
gelijk het voorkomt op den gedenkpenning der zilveren bruiloft van
Adriana v. Westrhene (dr van Jan, geb. te Meerten o. Lienden,
schepen te L., j- 22 Maart 1727 bij Willemina Cregel, met wie 20
Juni 1680 gehuwd), geb. in de Marsch (te L.) 20 Juni 1687, -l- t e
Rotterdam 29 Maart 1770, met Gabriël v. Charante i. d. 27 Oct.
1742 ; welke zilveren penning in 1883 nog in ‘t bezit was van den
beer C. A. v. Ch. ter stede, Dit wapen komt dus volkomen overeen
met dat der adelliijke, thans uitgestorven v. Westreenen’s van Tiellandt; terwijl de andere met deze nauw verwante Utrechtsche v.
Westrheenen’s voerden in zilver een loopenden vos v. zwart, verzeld
van drie leliën v. dito, naast elkander iu ‘t schildhoofd. Eenen vos
en geen ezel (Rietstap’s Armorial 10 éd.), heeft de Utrechtsche wa.penkaart.
.Ek-en-Wiel, 2 Mei 1890.
JAC. A.

GNRLACHT-

Bh-

WAPENKUNDE.

3L7

V R A G E N .
V.

ANkeI. W$en M r . C . V o s m a e r g a f i n H e r . Bibl.

1 8 7 3 eene

geneal. zgner familie, en daarbg op bl. 324 in eene noot de volgende
efstammiug u i t A r c k e l : Walraven 1 3 6 5 - P i e t e r t r . B e a t r i x v .
Culemborg 1393 - Walraven 1 4 2 2 tr. eene ,jonkvr. uit Kleef Uornelius-Anthony v. A. enz. In de geslachtl&t v. A. door W. v.
Gouthoeven (d’Oude Cronycke 1636 bl. 133 en 175) wordt echter
geen dezer genoemd ; wel Baerte v. Culemborg als vrouw van Jan
v. A. + 1.465. Evenzoo v. Slichtenhorst bl. 194, en S. v. Leeuwen in
Bat. Ill., een en ander in Fr. Halma’s Toon. der Vereen. Ned. verv.
d o o r Brouërius v , fiideck 1, 76. Zij geven: Jan V . A. Ottozn 1360
tr. 10 N. v. Hoorn, 2O N. v. Teylingen -- Otto t 1 4 0 8 tr. Elis. v.
Lrj’nden -Jan af- 1465 tr. Baerte v. Culemborg - Otto + 1508. Is nu de stamlgst door Vosmaer onjuist 2 Welk is anders het verband
tuaschen zoo geheel verschillende opgaven ?
v. 0.
von Berken. Een officier van dezen naam te Berlën, die eenen berk
in zijn wapeu voert, in de stellige meening aangaande Nederlandsche
afkomst zijner familie, vraagt omtrent deze, geneal. b@zonderheden.
En tevens vooral naricht omtrent Gualtar (Walter) von Berken, in
de 17de eeuw in Hall. militairen dienst als hoofd.o%cier. L)e officiersboekjes reiken, naar men zegt, niet hooger dan tot 1760 of ‘70.
&&ar in het Riks-archief bestaan @ten der officieren 17de e e u w ,
gelijk zlJ op de betalings-repartitiën staan. Wie helpt dus hier 2
XXVI, 306: Anna Maria Berk (sic, van
[Past hier Ber(cjk7 Zie dan Aau.
Utrecht), wede Marcelis Bax, tr. 23 Juni 1119 Guill. de Levin deFamars, kolonel ;
zg komt NW. XXVII, 32s als Anna Maria v. Berok voor; terw& in dezelfde
omgeving ibid. eenige regels vroeger sprake is van ,Maria Berck, van Utreoht”. Rietstap’s Arm1 le éd., dat aan eene Utrechtsohe familie v. B. noahtans drie hanen
toewist, geeft aan v. den Berck (Luik) eenen berk. - Past hier v. Berok 7 Zie
dan Nuv. Xx11, 142, 456 ; ‘Vl, 52, 112, 59, 63, 81, 489. Het Arm1 noemt eene
Dordsohe berk-voerende familie (v.) Berck en eene kruisvoerende familie (v.) Berck
(Geldersoh) - uitgestorven.]

Do;ys.

H e t ,Mnandhl. v a n h e t Geneal. H e r a l d . Genp >de Nederl.
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Leeuw”, 1889 aflevr. 9 en 12 maakt melding van eenige leden van
dit geslacht, en wel in n 0 9, in de kwartieren van wijlen bn Frederik v. Hogendorp, van Jkvr. Theodora Odilia v. Doys, gade van Jhr.
Steven v. der Does, en in n0 12, o. a. van Elisabeth bse v. Doys,
tweede gade van Johan Diederick bn v. Friesheim. Wie waren de
ouders van Theodora Odilia v. D. 2 Heeft zij broeders en zusters gehad; zoo ja, wie waren deze? (J. Kok, in zlJn Vader]. Wrdbk, Geslachtstafel v. der Does, noemt haren vader PN. Dois, LieutenantKolonel en Kapitein in de Gardes te voet”). - Is mijn vermoeden
juist, dat Elisabeth bse v. D. dezelfde persoon is als de in het Stambk
v. d. Frieschen Adel, in de geneal. Doys voorkomende Elisabeth
Machtelt D . , g e h . 2 8 J u l i 1660? d r v . J o h a n D . t o t Ramde bij
Margaretha Odilia v. Lintelo 3 - Theodora Odilia stierf, blgkens eene
MS-aant. in mijn bezit, als wede v. der Does, 5 Jan. 1774 (te
‘s Gravenhage ?).
V . WAGENINUEN

THOE DEKAMA.

Gallas. Wie waren de ouders van Eduard Dirk G., burgemeester
van Eindhoven, + Zwolle 19 Oct. 1822, oud 84 jaar, en van zijne
echtgenoote Cornelia Theodora Kumsius, -/- ald. 9 Maart 1838, oud
77 jaar?
MR.

J. E . V A N

SOMEREN B R A N D .

v. der @on. Genealogische bescheiden gevraagd, betreffende deze
familie, w a a r v a n mi b e k e n d d e k a p t . t . z. i n 17,11 comm. v a n d e
SZeeland” in de vloot naar Napels en Toscane gezonden, en in 1712
comm. v a n ‘t zelfde vaartuig, deel uitmakend van ‘t eskader met
directie naar Tunis en Algiers. Vermoedelgk dezelfde, die in 1716 in
Russischen zeedienst overging. Bij ‘t eskader in 1722 naar Algiers
g e z o n d e n a l s comm. v a n d e >Rossum”, d e k a p t . J a c o b v . d e r G .
A d r i a a n D a v i d v . d e r G. i s i n 1744 k a p t . - c o m m . v a n d e OudTeijlingen, iu 1 7 5 5 v a n B’t h o f v a n S t . J o r i s k e r k ” ; i n 1 7 5 9 d e r
.Dordrecht”,
in denzelfden rang ; in 1766 schout-bij-nacht, althans
in dit jaar in dien rang, belast met de overbrenging der gebruiklijke
geschenken aan den Bejj van Algiers. - Het geslacht v. der G. is
opgegaan in v. der Gon Netscher. - De heer A. D. v. der G.
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Betscher, oud-officier der Marine, oud-lid van ‘t Hof van Politie in
Suriname, oud-lid van den gemeenteraad van ‘s Gravenhage, woont
nog in laatstgenoemde plaats, en heeft verscheidene kinderen.
SlLVATICUS.

[Vgl. Herald. Bibl. 1881 bl. 36 noot 2, en over Denier v. der Gon ibid. 1882 bl.
302 noot a].

KUi@k (of v. Cuyck) -, uitgestorven? Dr. Wap zegt in zijn werk
over de #Heeren van Kuik” bl. 188, dat J. W. Te Water (BVerbond
der Edelen”) in 1572 eenen Jan v. Kuik, heer van Erpt l), vermeldt,
w i e n hg v e r d e r v e r k l a a r t n o g verscheidene jaren later te hebben
aangetroffen in eenige rekeningen aanwezig ter Rekenkamer vau
Zeeland ; en betuigt uit een aloud, vermaard geslacht gesproten te
zijn. Dr. Wap oordeelt, dat Te Water de plank geheel mis slaat,
en zegt : PDeze genealogie is dus mede in het gebrekkige”, enz. enz. Uit aanteekeningen in familiepapieren Kuijck, blijkt, dat in 1572 t e
Werkendam drie broeders woonden, zonen van Hendrik Kuijck (of
Cuijck), Corneliazn. Eén dezer broeders vluchtte naar Friesland ;
zijne nazaten belandden, volg. de t’amiliepapieren, aan De Klundert ;
hoewel nasporingeu te dezer plaatse gedaan geen resultant hebben
opgeleverd. De tweede broeder werd door de Spanjaarden gevanklgk
medegevoerd. De derde bleef te Werkendam wonen, en heeft tot
nazaat den len luit. veld-art. te Breda L. J. Ku$k. Te W. ingesteld
onderzoek in de doopboeken enz. stemt precies overeen met de berichten der familiepapieren wat datums enz. betreft. Men mag derhalve aannemen, dat de familie-aanteekeningen juist zijn. Vormen
Ku+k te Arnhem en Kuick v. Houweningen éénen stam met Kuyck
t e W . : deze drie t’akken voeren dan ook wat de hoofdtrekken aangaat éénerlei wspen ; in teekening en helmteeken bestaat eenig verschil 2). In een nog aanwezigen brief drukte indertijd Dr. Wap als
zijne meening uit, dat de bovengenoemde Jan v. Kuik de stamvader
was van Kuijck te W., hem PZieuwkuik als bakermat toewgzend.
Wie levert nu eene genealogie van dezen Jan v. K.? Wat ia er
1) Erp of Herpt ? Beiden liggen in N.-Brabant. Vgl. Nom. Geogr. Neer]. 11,126. R ED.
2) Waarom, tot verduidlbking, het wapen en het wapenversohil niet nauwkeurig
aangegeven !
R ED.
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bekend van de drie genoemde broeders, die blskbaar, - althans twee
e r v a n , - vijanden van Spanje, en bijgevolg aanhangers van den
Prins van Oranje zin geweest. En in ‘t algemeen, wie verstrekt omtrent het bovenstaande nadere gegevens Y
In Friesland bestaat heden ten dage nog een Dekema-, Cuyckse n Toits-Veenkampje. Uit die veenen ontstond eertijds Heerenveen.
K.

de Ramaix. Bij de bekendmaking van het overlijden, op 8 &Iaart
1888, hunner moeder en behuwdm., mevr. Suermondt, geb. v. Hoboken,
komt in het Dagblad van 10 Maart onder de onderteekenaren ook
voor : B Jonkheer De Ramaix”. - Graaf du Chastel de la HowardriesNeuvireuil, geeft van deze Belgische familie een geslachtsbericht in
zgne ,Notices généal. tournaisiennes dressées sur titres” ; in de eerste
zes lijsten van den Zuid- en Noord-Nederl. adel, in het Staatsblad
opgenomen, komt de naam Ramaix niet voor ; evenmin onder de in de
BHerald. Biblioth.” 1873 medegedeelde BWapens
van den thans bloeienden Belgischen adel”. Sedert wanneer is aan deze familie, of aan genoemden heer dat praedikaat toegekend, en werd dit nog na de
afscheiding in België verleend 3
v.g,Rensselaer. Gaarne zou men spoedig weten, wie de moeders zijn
van Willem v. R. Antonieszn en Cornelia Judith Cramer Jan Jacobsdr, die 8 Jan. 1742, oud resp. 26 en 21 j., te Amsterdam in de
Nieuwe-kerk huwden.
Thooft-Rertong. M r. Cornelis Thooft, schepen van ‘s Hertogenbosch,
tr. aldaar 28 Juli 1668 Ursella Hartongh van Crêvecoeur. Hunne ouclste dochter Johanna, geb. lG7.0, tr. (‘s Bosch 1694 í’) Adolph v. der
-ileulen, heer van Arlebeek en Riksel. Een kind uit dit huwelijk werd
geb. 1695. Welk verband bestaat er tusschen deze personen en de
kwartieren op de zerk van L%O. XXIX, 582.; waar is deze te vinden,
en welke zijn de wapens Thooft en Hertong, daarop voorkomend 3
1%~. ibid. wordt vermeld Jan ‘t Hooft, zwager van Jkvre E. Segers;
wat is van hem bekend?
T.

[Vgl. ook IIerald. Bibl. 1876 bl. 278, 98, aangehaald in Nederl. Heraut
bl. 2F& Zie ook ald. bl. 227.1

188’1

Arnhem, Grafzerken. Nau. XL, 131 leest men: BGoert van Baei
de i Septemb. 1 5 8 7 . Veronica VZ Baei h u i s f . H e n r i c k Wilbrenninck . . , maio 162. &o 1640 d ë 4 Juniis i n d e H e r e g e r u s t Elbert . . . .” Volg. de geneal. Wilbrenninck heette de vrouw van Hendrick
W. Veronica do Raey. Haar wapen was Gedeeld: 1. in rood achtspakig
rad van goud; 2. in blauw drie (2, 1) ruiten v. zilver. Hendrick W.,
geb. 1569, zn v. Hertnanus bij Catharina N., was ontvanger van
de Veluwe, woonachtig te Arnhem. Hij huwde tweemaal ; l” Sept.
1595 bovengenoemde vrouw, t Mei 1623 bij wie negen kinderen,
waarvan het jongste, Elbertus W., geb. Aug. 1612, + 4 Juni 1640.
Van Baei kan vergissing zijn, en wellicht wezen v. Raei ? Ook het
rad in het wapen doet aan dit laatste denken 1).
Zutfen.
H. Id. WJJRNEK.
Utrecht. Overluidingen. Vervolg van ï%v. XL, 2-5.
.1632. v Jan. in ob. et fun. Marine ab Aalst, ux. Mri Christiani Bruynings, advti
ouriae Traj. et sccrstarii ecolesiac Sti Petri.
x Jan. in fun. Henriai de Buegem, filii DÏÏ< Antonii de Buegem.
XII Jan. in ob. et fun. Dllae Christinae Corneliae van der Buwh, filiae
DG Henrici van der Burch, UÏÏi in Veltbugsen.
XIII Jan. in ob. et fun. Theodorioi Jö& a Mathe, quondam consiliarii civ.
Traj.
XXII Jan. in ob. et fun. nobilis et strenui Uni Friderici a Pithan, quondam
gubernatoris Juliaoensis.
XXIX Jan. in fun. filiolae 06: Jucol>i Godin, oonfratris nostri.

1) Dit wapen is hier echter niet sprekend, ingeval er bg v. Raei sprake is van
een lid der familie v. Raden, uit wie bijv. Steven Y. Raden, (evenals Johan bentinok
en Gisbert v. Welderen) geriohtsman bij Arnt v. der Lauwiok, richter van Veluwe,
v66r wie Peter v. Steenbergen en Agnes zijne vrouw in 1370 het goed Tellicht te
Ermelo opdroegen aan Gonde Pannekoek. Ra of Rade is de naam eener bnuraohap
te Steenderen, beteekeoend ruitgerooide” of nnieuw-aangemaakte
grond”.
RED.

1890.

21
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1632. XXXI Jan. in ob. Da Gulielnai Winsen, equitie ordiois Teutonici et commendatoris in Maeslant.
I Febr. in ob. et fun. Uti: Alberti de Berges ten Esendelff, canonici Stae
Mariae.
x Febr. in ob. Dnae a Doornick,
viduae Dnaë [sic] Gulielnai a Wnseia.
v [sic] Febr. in ob. Dui Justi Boelens, J. U. D.
xxv Febr. in ob. et fun. Petronellae van der Vorst, viduae Lucae de Pott,
quondam scabini civ. Traj.
XXVIII Febr. in ob. infantis Dr3 Jö% de Ledenberch.
xxrx Febr. in ob. et fun. Jo-6 a Straten, ux. Henrici de Kretser.
r Mart. in ob. et fun. nobilis et strenui Dni Thomae ab Egmont, ducloris
turmae equitum ; est affinis confratris nostri Ruytenberch.
II Mart. in ob. et fun. Ludovici a Buegem, filii Cornelii Buegem, quondsm
commissarii.
III Mart. in ob. et fun. Francisci Arnoldi Verhaer.
rv Mart. in ob. et fun. Gerardi Ruempst, quondam secretarii ecclesiae Stae
Mariae.
VI Mart. in fun. infuntis Diti Gerardi de BaZvere,a.
vn Mart. in funere filiolae Dni Antonii R Buegem.
x Mart. in ob. et fun. Margaretae Moreelsz., filiae Pauli Moreelsz, scabini
civit. Traj.
xv Mart. in ob. et fun. Margnretae Barnardi, viduae Petri JÖisa Raveswaey.
XVI Mart. iu ob. et fun. Dni Justi de Vogelaor, commissarii electi militü.
xvn Mart. in ob. et fun. Gerardi de Bruyn de Berendrecht.
XVIII Mart. in ob. nobilis et strenui viri Dni Stephani ab Hartevelt, equitis
ordinis Malthesis et commendatoris in Ingen ; est affinis confratris Hartevelt.
1x [sic] Mart. in ob. et fun. Dnae Mechtildis ab Hackfort, viduae LG Joa’j
de Renesse, quondam decani Sti Jö&
XXVI Mart. in ob. Dñäë Henricae a Golsleyn ; est soror confratrie Golsteyn.
XXXL Mart. in ob. et fun. Adrianae a Ruytenberoh, viduae Mn Jacobi
Nelturp.
III Apr. in fun. DÏÏi Ludovici Pcrckhoever de Otsingen, quondam capitanei
et ex nobilibus servientibus principi Auriaco.
XI Apr. in ob. et fun. Gulielnli ub h’ck, capitanei provinciarum unitsrum.
xn Apr. in ob, et fun. Dlli J& ab Bhcoude a Meerten, satrapes superioris
partis hujus provinciae.
x Maji. in ob. et fun. Dni Serapionis Sminiae.
XVII Maji. in ob. et fun. Mrl Rudolphi Polman, advti curiae Traj.
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1632. XIX Maji in ob. et fan, strenui Petri Arnoldi a Brakel, oapitanei et oommendatoris in fiuminibus Rheni et Yssulae.
xx~v Maji in ob. et fun. Christinae, filiae Balthazaris Vossohe.
XXVI Maji in ob. nobilis Dlli Borchardi a FVeslerho2t: filii nobilis ‘Dtii Borohardi a Westerholt, dtii in Haokfort, Horren l), etc.
III, IV, v, VI Jun. in ob. il!uatriss. oomitis et D6, Dii Ernesti Oasimiri,
oomitis Nasaaviae, Catzenellebogi, Vianden, Dietz, dfii in Buelsteyn, gubarnatoris Frisiae, Groningae et Omlandiae, maresohalis exeroitus provinoiarum unitarum.
XII Jun. in ob. et fun. nobilis Dnäé, Driàë Emerentianae a WEfngaerden,
ux, nob. DZ, DG Godefridi de Reede, d% irt Nederhorst,
Horstweert,
etc. ; est uxor fratris deoani.
XVI Jun. in ob. et fun. Bernardi Cransken.
XVII Jun. in ob. et fun. Jötä a Dalen, quondam oonsulis Germanioae nationie
Livornae %), eet affinis oonfratris Ter Stege.
XVII Jun. in fun. Reatricis Proeys, 5liae Dlli Alberti Proeys.
VII Jul. in fun. filiolae Arnoldi Ruempst, seoretarii eoolesiae B. Mariae.
XIV Jul. in ob. et fun. Joäë a Grovesteyn, viduae M% Jö% a Muyden, qnondam ad+ ouriae Traj. et soabini oivit.
XIX Jul. in ob. nobilie DÏïi Caroli van Brienen, oapitanei.
Eod. d. in fun. Jóäë Struys, Alise Mri Theodorici Struya, quondam advti
direotorum Sooietatis Indiae Orientalis.
xxv Jul. in ob. nobilis et strenui Uni Gulielmi Prent, vioetribuni militum
nationis Angliae nobilis et strenui tribuni Philippi Pagenham.
XXVI Jul. in ob. et fun. Jö& ab Oort, ehtrapis in De Vaort ; est avunoulua
DG Henrici Nellesteyn, oonfratris nostri.
II Aug. io fun. Dollaa Jöäë Riebeeok, conventualis oonventus Albarum
D%rum.
VI Aug. in ob. et fun. Gulielmae Liesvelt.
XIV Aug. in ob. et fun. Reineri a Swanenboroh.
XXIV Aug. in ob. et fun. Rolandi Gerobuli, soabini Traj.
I Sept. in fuu. et ob. Diäë Jöäë ab Amstel a Minden, viduae nobilis Dñi
Fredericì de Wae2 de Vronesleyn.
IX Sept. in fun. Dlli Henri& tian der Werve, dtii in Westkerok.
XXIV Sept. in ob. et fun. Adriani de Renesse van der Ba, dñi in Sohonauwen et Dorp.
xxx Sept. in ob. et fun. Mii Thomae Cogen, J. U. D. et adti ouriae Traj.

J) lees waarsohënlik, Herxen. ‘) Livoniae (Lyfland)

1

RED.

.
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11332. VII Oct. in ob. et fun. Catharinae !Iongtis ‘), ux. Andrez de Wijok, oonsiliarii et soabini civ. Traj.
SXI Oct. in ob. n6bilis Dnäë .loÜë de Reede, abbatissae in Mariendael; est
sóror Dni dccani a Reedc.
XXIII Oct. in ob. et fun. Arnoldi ab Eem.
XXIX Oct. in ob. et fun. Düäe Corneliae Buth, ux. DtZ ac. hlÏ.i- JoXa Pallues, consiliarii CUP . provinc. Trnj.
xxx Oct. in ob. et fun. AngelicaeSass, ux. Wilhelmi A Straten, Medic. Do&.
IV Nov. in ob. at fun. nob. DB’1 TVzeodor*ici n Boecop.
VII Nov. in fun. Arnoldi a Ram, filii Philippi a Ram, receptoris ordin.
prov. Traj.
XI R‘ov. in ob. et fun. Catharinae a Leeuwen, viduae quondarn Gewrdi
Ploos, dum viveret consiliarii rei maritimae, residentis Amsterodami; est
mater confratris nostri Dni Adriani Ploos.
XII Xov. in ob. et fun. Antonii JOis nb Oudijck.
YIV Nov. in fun. Alettne a Lienden, ux. Jaoobi a Mijnden ; obiit Franequerae.
XIX Nov. in ob. et fun. Dnae C~rneliuo a Cuylenborch, viduee quondam D6i
Jacobi Mom, dum viveret satrnpis Superioris Betuwe.
XXIII Nov. in ob. et fun. D&O Barthae a Woede, ux. Uni Jöiän Ravesway.
XXIV Nov. in ob. et fun. Gisberti de Vyanen, quondam gubernatorie io
insulis de Molucis, etc.
xsv Nov. in ob. et fun. Gisberti A Leeuwen.
XXIX Kov. in ob. et fun. JIariae de Water, ux. JOiJ Boschman.
III Dec. in ob. et fun. JöiS Petri a Lommel.
VII Deo. in fun. nobilis Dnae Corlzeliae a Drinckzueert, liberae d%ë in
Giessenboroh, Giessen et Nieuwkerok, diäë in Natis et Natendael; ob.
Antwerpiae ‘1.
XIII Dec. in ob. et fun. Di& Rlargaretae a Derthuysen, viduae quondam
Cornelii a Beugum.
XVI Dec. in fun. Diäé Anloneltae do Parijs a Zuydtoort; obiit in domo
Lookhorst.
XVII Dec. in ob. et fun. Philippi Ram, senioris ecabini oiv. Traj. et reoeptoris ordin. prov. Traj.
XVIII Dec. in ob. et fun. Margaretae Rams, ux. Aj*noZdi
ab Eek, oamerarii
civ. Traj.
XIX Deo. in ob. et fun. Mariae, filiae Jóis Bogaert, ux. Pauli Wijns.
XXUI Dec. in fun. nobiliss. DÜI Segeri ab Aernham, dum viveret dñi in
Kernhem, etc.
1) Hongtis, of Hongbs.
9) Naast deze overluiding is geschreven: Taets i. Amerongen.
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1832. XXIV Deo. in ob. et fun. nobiliss. Dtiä8 IVdheZnaae a Riebeeck, ux.nobiliaa.
Döi Wilhelmi B Zuylen a Nijvelt, dñi in Snaefburch.
XXXI Deo. in ob. ot fun. Margaretae ab Ecm.

(Wordt vervolgd.)

lontispessulum CXXXVIII,
412). Mons pessulanus, Mons pessulus,
Mons puellerum en Pelerius, zijn zoovele latijnsche benamingen voor
de stad Montpellier. (Zie Glaesse, Orbis Latinus, Dresden, IsSi, bl.
141 ; [Cbaudon], Dictionnaire . , . d e s noms latina d e l a Géographie,
Paris, 1777, p. 300 ; P. D. [P ierre Dechamps), Dictionnaire de Géographie . . . Paris, 1870, kol. 881). De omstandigheid, dat Leo ?Etsema
te Mons pessulus tot doctor der geneeskunde werd bevorderd, bewijst tevens genoegzaam, dat bier slechts aan Montpellier is te denken. De geneeskundige school dezer stad, in 1289 gesticht, behield
.steeds’ hare aloude vermaardheid.
Gent.
T H . J. 1 . A R N O L D .
Dnckenburg (XL, 137). Aan Arkstée’s Ngmegen (de uitgave van
1788) zij de hier ter plaatse behoorende aanteekening ontleend :
BDuckenburg i s e e n slot, in zeer aangename bepootingen in het
Schependom van Ngmegen, een nur gaans van de stad, toebehoorende
aan den Heer Generaal Snouckaert van Schauburg. Het is is den
jare 1473, wanneer Hertog Karel van Bourgondiën Ngmegen belegerd had, al bekend en van groot aanzien geweest. Dit blijkt uit de
Gedenkschriften van Pbilips van Comines, alwaar die schrijver, nadat
hg een dagregister van dezen krigstogt heeft opgegeven, o. a. 111,
3 7 8 zegt: ID ,Den 30 Juni kampeerde de Hertog met @jn leger bij
den Duckenburg, e n d e n 3 Juli v e r t r o k hij m e t zin leger naar
Nijmegen, welke stad zig den 19en aau den Hertog overgaf, enz.” “ .
Aan wien dit Huis in vroeger tgden behoord heeft, kan ik niet zeggen ; veel min hoe hetzelve van tijd tot tëd van bestuur is veranderd.
De vorige eigenaar, de Heer v. Quadt, beweerde in zijn tgd, dat
hetzelve, als een Adeligk goed, vri zoude zijn van de Jagt, en dat
.de Burgers van Nijmegen geen regt hadden daarop Wild te jagen ;
.doch is daarin niet geslaagd, en wordt door dezelven aldaar dejagt,
zonder eenig beletsel, gebruikt. Voorts deelen wrJ hier mede een Af-
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beeldzel van het Huis, zooals het door den Heer A. v. Schuylenburg
dien het voor den Heer v. Quadt toebehoorde, is doen sloopen, met
voornemen om een ander in de plaats te zetten, hetgeen egter niet
geschied is”.
8. IARSEN.

[Ook de Quay heeft den D. in eigendom gehad; zie Nuu. XXVII, 249, 477.1.

Havines (XXXVII, 219). Een dorp Havinnes is gelegen in Henegouwen, arrond. en tant. Docrnik, op G kilom. afstand O.-N.-0. van
de stad van denzelfden naam. Kan deze aanwëzing ook op den weg
helpen ?
Ged.

T. J. 1. ARNOLD.

Bisschop Albert. De 1%~. XXXVIII, 379 bedoelde plaats is waarschijnlijk Buxtehude l), Bruis. stad, in het voormalig koningrijk Hannover, 3ii4 mijlen ten Z. 0. van Stade 2), aan de Este en nabg de
uitmonding dezer rivier in de Elbe. Het was te Buxtehude dat 10
Maart 1523 door Christoph. van Brunswijk-Luneburg, aartsbisschop
van Bremon, een provinciaal concilie werd gehouden, op welk concilie
de bekende Hendrik van Zutphen werd gedagvaard, maar waarop
d e z e w e i g e r d e t e verschgnen, zich vergenoegend met de inzending
der stellingen die hij 12 Jan. 1521 te Wittemberg, onder het dekeuaat van Luther, had verdedigd, ter verkrijging van den graad van
baccalnureus ia de godgeleerdheid. Zooals bekend is, werden deze
stellingen door het genoemde concilium veroordeeld, en werd Willem 3)
van Zutphen, 11 Dec. 1524 te Heide, in Dithmarschen, door een
h o o p boeren verbrand.
Het is niet onmogelijk dat Albert 1, de derde bisschop van Lijfland
(Albert v. Apeltern P), gekozen in 1198, gestorven 17 Jan. 1229,
vóór zijne aanstelling tot bisschop, te Buxtehude woonachtig was 4),
r)
3
den
noot
8)
*)
was

ook Boxtehude geheeten.
R ED .
Albert v. Staden maakt in zijn Cbronicon Livonioum v. Albert P. Apeltern,
kruisvaarder, zijnen tgdgenoot, gewag; zie Geld. Volksalm. 1887 bl. 134, 9
1.
RED.
Lees tlendrik; zie bijv. mijn »v. Delen” in Neder]. Heraut 1889 bl. 256. RED..
Hij zal er eerder gewoond hebben, want, volg. Geld. Volksalm. 2887 bl. 135,
hij, tbdens zfine verheffing tot bissohop, kanunnik van het aartsstift te Bremen. RED .
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waar, wanneer ik me niet bedrieg, toen reed8 eene aanzienlike gee8teleke inrichting gevestigd was.
Gent.
TH. J. 1. ARNOLD.

J. W. Knmpel

(XL, 72). Onder de weinige vrienden van dezen
Oranje-klant, noemt het Vad. Huisboek V, 2G7 ook Muller Mas8i8,
boezemvriend vau den beruchten ICumpel, en met hem opruier van
het Leidsch gepeupel, na de omwenteling van 1787 aangesteld tot
vroedschap, en naderhand tot secretaris der weeskamer te Leiden en
kapitein van het Geele Vaendel der burgerwacht ‘). Mr. Dirk Muller
Cassis werd 10 Dec. 1808 aangesteld tot secretaris te Kampen, en
in 1815 hersteld in zijn vorigen post van secretaris der weeskamer
te Leiden (Bijdr. tot de gesch. v. Overgssel, VIII, 242). - Met peen
Man voortgesprooten uit den Meer”, wordt denklik bedoeld Mr. Johan
Meerman geb. 1 Nov. 1753, t 19 Aug. 1315, die, ofschoon
Oranjegezind, het feest te Oegstgeest wist te beletten. Zijn huis te Leiden
werd, evenals dat van Muller Massis e. a. 4 Febr. 1795 door gewapende burger8 bezet. Meerman was toen in Den Haag, doch werd
door boden der Staten bewaakt, (v. der Aa. Gesch. van den Oorlog,
111, 299).
H.

Samnel Story (XL, 203) -

zie over hem sNeerland Heldendaden te
Land, van de vroegste tijden tot op onze dagen" door J. Bosscha,
111, 159 (Leeuwarden, G. J. N. Suringar 1856), en . . . . . . Geschiedenis van het Nederlaudsche Zeewezen, door Jhr. Mr. de Jonge (Zwolle,
v. Hoogstraten en Gorter), V, 173-8, - behoudt in 1795 Hellevoetsluis voor den Staat ; maakt deel uit der Commissie ter Inspectie
van het Zeewezen 1795 (bl. 219) z1
; ‘j ne verrichtingen in den slag bU
Kamperduin (bl. 316- 18, 25, 6, 33, 4, 51, 7, 8); met het bevel over
de scheepsmacht bij Texel belast 1798 (bl. 433); zijne voorschriften

1) Nluller Massis uit oud Leëdsoh bloed, Stond voor Oranje met leeuwenmoed,
Beveelt met roem stads.geel banier; Elk LeUdenaar mint dien Batavier. (J. le Yranoq
van Berkhey, »Bericht wegens de intrede van de erfstadhoudorlgke
familie binnen
Leyden, 4 Oct. 1788).
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a a n d e k a p t . P l e t s z e n v . Sierop ( h l . 4 3 5 , G ) ; o n t v a n g t b e v e l
met een esk. naar O.-Indië te vertrekken ; voorwaardelijk tot vicertdmiraal bevorderd ; zijn misnoegen over de benoeming van Daendels
tot opperbevelhebber der expeditie (bl. 443) ; zin eskader door de
Engelsehen opgeëischt ; wijkt naar de Vlieter (bl. 449-59) ; oproerigheid ziner bemanning ; zijne onderhandelingen; geeft zich over
,(bl. 459-77); wbkt het land uit (bl. 479); zen vonnis (bl. 480).
‘s-Hage.

Id. G .

WILDEMAN.

Brongersma (XXXVI, 126 ; ‘VIII, 597). Verzegeling, waarbij Frans
Clant e n Teetke Douwerna, chel., eene jn:brlijksche r e n t e v e r k o o p e n
uit sonse lande so wy to lettelbert (2 u: van Gron.) liggende hehbe”,
aan den >ISrsamë Bruuger Brungersma ende Syberich syner huisfr.
en horë arffgen.” 15GG, 1 Jan. ililet eene trnnsfixverzegeling van Abel
Greuinck redger toe Adewert (Aduard), vnn 1585, 7 Junij, vermeld e n d e abronger b r o n g e r s m a als voermondt ouer sal. peter louwens
ende Ide syne sal. gewesene huisfr. nagelatene kinderen”. - Transfixverzegeling, waarbij Wille Torninge verkoopt BJohan Veelker,
borgher binnen Groeninghen, Gheert%ruut
syn huesfr. ende hoeren
arffgen,, 24 enckele daler jaerlyker renten”. 1568, 7 Sept. Bezegelt
d o o r d e BErbare B o e l e B r u n g e r s m a t h o Suythorrum” 1). Z e g e l i n
groen was Doorsneden : 1. gedeeld : a. omgewend mnns-(neger- ?)
hoofd. ; 0. d r i e , zoo ‘t xchgnt, bladerlooze eikels, de stelen omlaag ;
2. lelie, begeleid van twee klaverbladen. Handschrift: B o e 1. ; het
overige, wegens afbrokkeling van het zegel, onleesbaar. Boven het
contra-zegel de letters B. B. - Een rentebrief van 30 Nov. 1574,
door Tamme v. Borck 2) bezegeld, vermeldt ook zijne vrouw ;PAucke
Brungersmi”,
d i e i n e e n a n d e r s t u k v a n G Julij 1 5 8 2 a l s ziue
‘1 Luidhorn, 2’1, u. t. w. van de stad Gron., waar hG destëds misschien een
ambt bekleedde.
“) Deze familie, niet oorspronkelijk Groningsch, schijnt later geadeld, en voerde
het wapen ‘t welk Rietstap, Arm. g6n., 20 6d., beschrijft 1, 250. In et& MS.Lijlboek vind ik, dat $Joban v. Barok van Doeaborch” in IS53 acht grasen land in
Winsumcr en Bellingeweerster eed of de Sobepperb bezat. - odlbertus Borck,
Bander Sohulte van Anloo, Giethen, Suydtlaren
onde Landtsoriuer inder tydt”
t
zegelde 12 Dec. 15S4 met een geheel ander wapen.
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weduwe voorkomt 1). - Tot deze familie v. Borck behoorden Johan
v. B., Jonker en Hoveling in de Zeerijp, Godlinse c. a. (Gron.),
1 6 1 9 (Regist. Gros. arch., le Verv., bl. 170) ; Nicolaas v. B., gezworen te Groningen 1662 e. vv., raadsheer 1680, + 7 Julij 1682 ;
denkelik d e z e l f d e Nicolaus v . B, die 29 Apr. 1657 voorkomt als
Btot Loppersum, Wirdum ende in die vier Buren tot Godlinse Jr.
ende Hoevelinck” ; Wilhelm v. B., tot Loppersum, Wirdum en in de
Vierbuiren tot Godlinse Joncker ende Hoeveliock, mede Gesworen der
stadt Groningen en Schepper der Auwerder (Aduarder) Sijlen, 20 Jan.
1 6 8 6 ; n o g in 17-0 C u r a t o r d e r G r o n . Hoogeschool,
en 22 Maart,
van dat jaar gestorven 2). Het wapenbord ziner vrouw, in de Rijpster
(Zeerup) kerk, Habina Elisab. Alberda, obiit die 7 JMartii 1717, aetatis
suae 61 menses 10 (dr van Reint en Elisab. Wicheringe), vertoont
volgende kwartieren : v. Borck, Wit-heringe, Ten Holte, Sygers,
Ulger,
v. Holte, Voorne, Booclroop (Boecop) ; Alberda, Schatter, Ubbena,
Conders, Wicheringe, Mathys, Clant, Hinkarts. BDen 17 Aug. 1590.
De ,vrouw van Blunger Brungersma, wiens vader Jullo Br., zal. ged.,
met den grootsten lof den Aduarder rrgtsatoel heeft bedieud en bestuurd, heet% men gevonden met afgesneden hals, met twee zoontjes,
eveneens vermoord, van welke het eene door den moeder-moordenaar
in hare armen was gelegd. Haar man, Bruagersma, had den nacht
onder den blooten hemel doorgebragt, opdat zijn vee niet als buit, in
handen zou vallen van de soldaten, die ‘s avonds uitgaan”. Gron. en
de Ommel. tijd. h. stadhoud. v. Verdugo ; volg. de sant. v. d. etadssecret. Joh. Julsing, 1589-$4 (Grom Bijdr. 111, Gron. 1866, bl. 19). S t u k k e n v . h . p r o c e s t. Brongcr Brongersma en Gadëe Th~jengha
over eene verjaring, lGO8-11, berusten op het Gron. arch. (Regist.,
28 Verv., bl. 61, n” 58).
Dat P. Brongersma in 1636 secretaris te Kollum was, blikt uit,
een stuk op het Gron. arcb. (Regist. IV, bl. 35, n0 14); en dat de
naam daar nog 24 Jan. 1874 voorkwam, uit eene adv. in de Leeuw.
Ct. v. 8 Febr. v. d. j., waarbij W. Br., echtgt. van A, v. Bleffens,
de geboorte van een zoon bekend maakt. Den 17 April 1877 overl,
‘) Deze oorspr. stukken zijn in min bezit; het laatste-in afschrift.
%) Alles volg. oorspr. stukken, en regecringsb.-(gedr.
en in bs.).
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te Noordpolder, LJsquert (Gron.), oud 24 j., Kornelis, jongste zoon
van L. J. Pot en A. J. Brongersma (Prov. Gron. Ct. 26 Apr.).
De dichteres Titia Brongersma (zie Lud. Smids, Schatk. d. Nederl.
Oudh. 3do dr., bl. 359 ; Hidloo, Pan-Poet., Aanh. op Wiben Geysbeek, door v. der Aa, dl. 1), dichtte, in haar BBronswaen”, Gron.
1686, op hare zuster A. Br. (bl. 76), haren broeder Conraad (bl. 97),
en hare nicht Marg. Gratemu, + te Gron. 1686 (bl. 37, 209).
MO.

V, Egmond. Nuv. XXXVI, 145 stelde ik de vraag, of de in België
zetelende prinsen van Ligne geen rechte afstamlingen waren van
den 5 Juni 1565 te Brussel onthoofden graaf van Egmond. Sedert
kwam daarop geen antwoord in. Onlangs nu verscheen als feuilleton
in het Dagblad van Z.-Holland en ‘s-Gravenhage een zeer belangrglr
opstel van de hand van Jhr. C. A. v. Sijpestein, waaruit ik putte
hetgeen zijn nut kan hebben hier te herhalen. Lamoraal, graaf von
Egmond, prins van Gavre en Steenhuysn,
ridder van ‘t Gulden Vlies
en der orde van Calatrava, hertog van Veria, gaande d’Espagne le
kl. enz. enz. werd geboren op het kasteel de la Hamayde 18 Nov.
1521, uit het huwelijk van Jan graaf van Egmond en Françoise,
prinses van Luxemburg. - Hij h u w d e i n 1544 S a b i n a p r i n s e s
van Beieren, zuster van Frederik 111, keurvorst van de Paltz. Zij
wonnen elf kinderen (drie zoons en acht dochters?). Na zin dood
ging zijne weduwe met twee dochters in een klooster, waar zij
+ 1 9 J u l i lGQ8. Van de zonen ging Filips, geb. 1558, in Spaanschen dienst over, en werd ridder van ‘t Gulden Vlies. Hij sneuv e l d e 1 4 Mrt 1 5 9 0 i n d e n s l a g b$ Ivry, t o e n m a a l s i n F r a n s c h e n
dienst, zonder nakoomlingen. De tweede zoon, Lamoraal, tr. eene
hertogin van Rohan-Penthièvre, -/- te Brugge kinderloos, in zeer behoeftige omstandigheden, was eerder luit.-generaal en opper-hofmaarschalk van Hendrik 111 van Frankrgk. De derde, Karel, prins van
Gavre, gouverneur van Namen, en ridder Gulden Vlies, -/- ‘s Hage
1620, één zoon nalatend, die in Franschen dienst ging, later onderkoning van Napels werd en in 1707 stierf, wiens eenige dochter
tr. eenen markies, later prins Pignatelli te Parijs. De onderkoning
van Napels was dus de laatste manlgke afst,amling van den graaf
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Lamoraal v . E g m o n d . - Volgens Jhr. v. S. ztin ook de takken v.
Egmond v. Meerestein en v. Egmond v. den Nienburg reeds lang
uitgestorven.
Den Haag.

M.

0. WILDESïAN.

[De Nuu. XL, 193 vermelde Maria van Nassau overleed in datoniet
maar te Buren.]

teIJselstein,

V . Enckevort (XXXVIII,
242, 470). >Het gesl. Enckefoirt, eene
beroemde familie, is in de stad en Meier2 van ‘s Hertogenbosch zeer
aanzienl$ geweest, heeft gedurende de t6de eeuw in den schepenstoel
gezeten en leden gehad in de Illustre Broederschap van 0. L. Vrouw.
In goud drie zwarte adelaars” (Kerald. Bibl. 1876 bl. 266). - Te
Warsin $ 31 Jau. 1889 Albert v. Enckevort, oud-ritmeester, oud 69
jaar. [Der Deutsche Herold XX (1889) n0 4 S . 831. Te Vogelsang
(waar 2) trad 4 Oct. ‘89 Hildegard v. E. met den luitt Dans von
Gotsch in den echt, en te Warsin schonk Margarethe v. E. 6 Nov. ‘89
aan haren echtgenoot, den Pr.-Lt d. L.-K., v. E., eenen zoon. Item te
Sassenburg 27 Dec. ‘89 eens v. Klitzing aan eenen v. E., eene dr Editha.
,En effet, nous voyons bientôt des difficultés surgir entre Nicolas
Oudart et ses voisins, Agnes de Halmale, veuve de Godefroid d’Enckevoirt, et Jean de Berchem, chevalier, mari de Jacqueline d’E., fille
unique de ces époux et châtelaine de Zevenbergen. CJn proc& s’ensuivit, mais le 23 aobt 1569, un accord eut lieu, grâce à l’intervention
de Melchior Schets, chevalier, seigneur de Rumpst et de Schooten, et
de Jacques de Wachteudonck, tous deux feudataires du dûché et bons
amis des parties”. Aldus Joh. Theod. de Raadt in zen &),uelques
Observations sur Nicolas Oudart et sen Jeton, Etude héraldico-historique” l), als Extrait du bulletin du Cercle Archéologique, Littéraire

1) Een door v. Mieris in z$e #Historie der Neder]. Vorsten” 111, 45 vertoonde,
door R. Chalon in zgn DJetons de Mariage” (Revue de la Numismatique Belge,
50 Serie, T. Î (1869) p. 193, 4; pl. Vl1 na 4) verbeterd voorgestelde legpenning,
thans in ‘t bezit van den burgemr van Schiedam, v. Dijk van ~Mafenesse,
met de
wapens van N. Oudart en gade Marie de Douvrin, wede Filips v. der Noot, gaf
den heer de Raadt aanleiding, in dit stuk over die wapens te handelen, met bijvoeging eener totdusver nimmer geleverde levensschets van dezen Oudart, raadsheer en rekwestmeester van den hoogen raad van Brabant, + Nov. 1557 (na met xino
gade vó6r den notaris C. v. der Noot 29 Oot. getesteerd te hebben), wien bij, in strjid
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et Artistique de Malines,
Tome 1, Année 1889 (Mechelen, H. Dessain),
p. 10. Nic. Oudart had het als heer van Ranst (sed. 1554) en als
eigenaar van het in deze heerl. gelegen kastee Doggenhout, over de
uitoefening WUI heerlijke rechten aan den stok gekregen met den eigenaar van het in hetzelfde Ranst (prov. Antwerpen) gelegen kasteel
Zevenbergen ‘).
In het Nav. XXXIX, G18, 9 vermelde BLagerboek” is sub n0 13
sprake vau eenen authentiyuen Extract uit het Coir (kohier) van het
ampte van Brummen onder de haut van den Secretaris op ten Noor&
raekendt den grooten en kleijnen En c k we e r t en den Hutting,
maeruit te siien is, dat den grooten Enck’weert neffens het hegholt
daerbij in de verponding is aengeslagen op 86 gl. 17 st. 6 penn.
Den kleinen En c Ir ver t op 48 gl. 10 st. 9 penn. En den Huttiog 2) op 23 gl. 19 st. 3 penn. Was dit in Brummen gelegen pand
de bakermat van dat geslacht 3 Zoo ja, dan speurt men ook hier,
dat v o r t, f o i r t als slotsylbe van plaatsnamen soms weerd beduidt.
De slotsylbe der benaming van dat pand te Brummen is in casu
identisch met Engeweer (Middelsturn) en Engwier (in Wonseradeel).
J. A.

Ealbretter (XXXVIII, 138 en 254). Philip Ernst von Eialbritter,
z n v . P h i l i p E r n s t Carel, opperamptman te Ebbenhauzen, vorst.
Würtzburg, bg Maria Avila, geb. te Wíirtzburg 25 Febr. 1760, was
met hzevedo, de Revue en de Annuaire de la Noblesse Belge, als ouders toekent
-2mbroise, heer van Opstalle (te Hjjmenam), en Jeanne de Wcsemaele (hertr. met
Henri de Iiegser te Leuven). Ambroise’s vader, .Tan 0. zn1 men ook vermeld zien
in eene eerlang te verschgnen Geschied. van Rikstel, van de hand der heeren de
Raadt en Aug. Sassen (archiv. to Belmond). A!exander, zoon van Nic. O., had bij
zgoe gade Geertruid v. Brecht, kroost, dat zich voortplantte in de familiön Happart, v. Dongelberghe, v. Steolant, enz. enz.
1) In de 17de eeuw rezen over dezelfde aangelegenheid gosohillen tusschen Marie
JJoutappel (vgl. Nav. XL, 206 T), vrouwe van ‘Zev., en’ Philippe E’rançois de E’ourneau,
lteer van Doggenhout, enz.
3 Item, pnoch een pacjen brieffe spreekende van een goedt tot Nortloo gelegen,
en eenige thijnsen aldaer, waervan men in geene possessie is ; of het mogte weeeen,
dat het dat goedt van Hütting genoemt soude zën, waervan men noch in gebruick is”.
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gehuwd met AIetts Kuijper, geb. op het slot Amelíenstein buiten
V i a n e n , d r v . Mstthias, gewezen kolonel-ter-zee. Zij hadden éénen
zoon, geb. 25 Dec. 1789, en ééne dochter. In 1793 was hij kapitein
bi de Jagers van v. Bylandt, (volgens een staat opgemaakt den len
Jan. 1809).
A. C. SNOUCKAERT V. S.

V R A G E N .

Blankenhegm. NW. X L , 253 r. 7 en 8 v. b. te lezen : né & Heuninge,
probsblement Boen(in ; r. í8 v. b. Charles Jacob, ancien bourgmestre de Rotterdam ; r. 14 v. o. Pierre de Brouwere, en Dominique,
,
ancien président de Ia 10 chambre des Etats-généraux ; r. 10 v. o. 1889
Julia Bouttelier. - Lyskirchen (&u. ib. bl. 254), in 1744 eene R.Kath. kerk te Keulen, bestond omstr. 1240 als kasteel, wanneer in
BHet E’amilieverhaal der Pantnleons” in Geld. Volksalm. 1875 bl. 15,
6 sprake is van .‘t Casteel
van Lieskercken binnen Geulen”, als verblijf
van Barthold van Panthaleon, den vader van den eersten heer van
Ek-en-Wiel (Bsrthold v. Eek v. Pantaleon) ; bjj wien graaf Otto 11
van Gelre logeerde ter bijwoning der kroning te Aken van Willem
II van Holland i. d. 1 Nov. 12-18 tot Roomse11 koning. Welke latere
lotgevallen had dit slot ?
S t. Ca t h a r i n a- e n S t. P e t e r s - g i lde te Herwaarden. Hierover
zou men gaarne nadere bizonderheden kennen. Het eerste, St.Cath.
gilde, bestond daar in 1632, het tweede, St. Petersgilde, wordt er reeds
in 1615 genoemd. Wat waren deze gilden? Vele jareu geleden verzekerde men aldaar ter Secretarie, dat er van het laatstgenoemde een
wapenboek bestond, en nog vele oude bescheiden aanwezig waren.
Ztin die in zorgvuldige handen terecht gekomen?
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Apenstert. Schreef de bekende letterkundige J. G. Frederiks in de
Nieuwe Zutfensche Courant van 11 Dec. 1889 n” 99 over den pred.
te Z. Dirk v. Wullen 1) (ged. te Amsterdam 28 Jan. 1761, + te Z.
28 Nov. 1832 als wedr van Henriette Charlotte Wintgens, zoon van
Jan v. W., geh. April 1758 met Elisabeth Schutte Dirksdr te Winterswgk) e e n a r t i k e l , dat meer uitgewerkt eone plaats verkreeg in
zene nagenoeg voltooide uitgaaf van het Biogr. Wrdbk d. Noorden Zuid-Nederlandsche Letterkunde 2) : in dezelfde Ct van 18 Dec.
ving onze medewerker J. Gimberg, adjunkt-archivaris te Z., na een
woord van de rechtmatigste waardeering en hulde aan de nagedacbtenis van L. A. F. H. bn v. Heeckeren 3, (+ 13 Deo ‘89), zan leidsman
in het archief ter stede, eene in drie artt., - zie diezelfde Ct van
25 Dec. ‘89 en 22 Jan. ‘90, - voltooide, van rijke belezenheid getuigende studie aan over De Apenstert, gevangenis te Zutfen, waarin
hg allereerst handelt over den naam, en, na een drietal professorale
gevoelens te hebben meegedeeld, tot het besluit komt: .Ofschoon
mine afleiding niet als een paal boven water staat, - want de naam
Bapen stad” komt nergens voor, - toch geloof ik, dat men voorshands
‘t waste doet met Apenstert op te vatten als ontstaan uit > sapen
(open) stad” “.
Neen, alzoo doet men, naar mijne bescheiden meening, niet het
wgeste. Want 2” klinkt Bopen Rtad” als benaming van een nog niet
1) Zijn ))Kepertoriurn” strekt nog steeds tot een uitnemanden gida voor hen, dis
in het uitgebreide Zutfensoh arohief nasporingen doen.
a, In die levensschets komt tooh het Utrechtsoh studentengenootschap, waarvan
Dirk v. Wullen lid werd, niet voor onder de onmooglijke zinspreuk: »Dulcis ante
omnia Musis”,
met de zelfs hiervan onmooglike vertolking: uAlles aan de Musen
is zoet”? ! ? oDulces ante omnia Musse” is eene gepaste zin- of kenspreuk voor een
letterlievend genootsahap, enz. enz. enz.
‘) De degelijke genealogisohe, heraldisohe en sfragistisohe studiën van dezen
edelman, blJv. in Herald. Bibliotheek 1872-83 zullen niet lioht in vergetelheid
geraken.
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ommuurd gedeelte van Zutfen (dat aan de Berkel lag) minstens zonderling ; ZOO niet verdacht, ingeval men weleer aan sapen stad” hetzelfde denkbeeld hechtte, dat men aan de uitdrukking napen (= open)
huis” verbond, t. w. een verblgf, hetwelk de eigenaar of kastelein
steeds ter beschikking moest stellen van den heer des lands (den Graaf
of Hertog van Gelre) of van een of anderen zegevierenden ridder,
en hunne trawanten, knechten, enz., tot inlegering of inkwartiering.
20 Kleeft Apenstert als plaatsnaam niet enkel aan eene plek (den
plattegrond van de gevangenis) der stad Zutfen, maar evenzeer aan
een blok landerijen in het midden van ‘t dorp Ek-en-Wiel, dat nooit
eene stad geweest is of met eenige stad hoegenaamd in geografische
of topografische verbinding heeft gestaan. 3O In (een kamp lands te
Olden-Keppel, geheeten) De Kerkenaap, kan de slotsylbe onmooglik
een bijvoeg]. naamw. zin, daar omstr. 1450 van dit perceel sprake
is tils van sbona dicta ape sita prope dottinchem” (Nieuw-Arch. v.
Kerkgeschied. 11, 87) 1). Voeg er bë : Ape, vlek en ambt in den
Oldenburgschen kreits Neuenburg ‘). En zoodanig rededeel wordt ook
door den geslachtsnaam, v. Ape (a” 1176 op de Veluwe ; zie bn Sloet,
Oorkdbk v. G. en Z, bl. 335) volstrekt uitgesloten. In de buurtnamen
Apenbroek (te Heel, Limburg) en De Apenhorst (te Aalten of Dinksperlo) kan de hoofdsylbe ook kwalijk sopen” beduiden ; immers welken
zin zou dit geven ! Zelfs Apenhuizen (buurt te Batmen, a” 1345
Apenhusen, Dev. Cameraars-rek. 1, 236) luidde in 1581 Appenhuisen
(Cat. Arch. Deventer Gasthuizen n” 1191), terwil een ges]. v. Apenhu(e) in 1351, 14-0 voorkomt in Dev. Cameraars-rek. 11 104 enz. ;
Tgdr. Regr Overijs. Ar&. Aanh. bl. 231. In dit T1Jdr. Regr 11 249
ontmoet men, als geldend verschillende personen, zelfs tweemaal v.
Apenhulsen (a” 1420), welke naam in den Bladwgzer met v. Apenhusen onder & hoofd is gebracht. Vermoedlik drukfeil, voor >.
Apenhuesen. Daarbg is Appen, buurschap te Voorst, bekend, en
Kantens (Gron.) heeft zijn gehucht Eppenbuizen “), 40 Is het, ook
afgescheiden van den Ek-en-Wielschen Apenstert, wetenschaplik niet
l) Hierbij is geen spotnaam, waarbo men »in den aap gelogeerd is” (Prof. Verdam), moogl&k. Tenminston historisch niet.
%) Aandacht verdient ook Eppenzolder (bp te Haaksbergen, zie Nom. Geogr.
Neerl. 1, Si), naast Ebbenhorst, buurten in Ambt-Almelo en te Scherpenzeel in Geld.)
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verdedigbaar, ter wille van de omstandigheid, dat in de stad Zut,fen
eene plek den naam droeg van Apenstert, de slotsylbe hiervan voor
een door den volksmond verhaspeld Bstad” te verklaren, zelfs al verk l a a r t m e n d i t sstadt” d o o r Bplaats” ( z i e O u d e m a n s , Mid.-Nederl.
Wrdbk) ; wanneer men weet, dat o. a. De Start (Stert of Steert)een
naam is, die aan oud.adelltike buizen kleefde of kleeft (te Maas-Bommel
in 1505, misschien reeds veel vroeger, en te Zoelen). Te minder is
het dit, bij de hier karakteristieke, naïeve betuiging : *De vorm papen
stad” (voor Apenstert te Zutfen) komt nergens voor” ‘). Stert, als
oude inhoudsmaat (van 14 pond, te Zwolle enz. BUdr. Gesch. Overijsel,
III, 244), past hier geenszins; start, ste(e)rt (per metathesin) = (via)
strata is geen naam voor eene havezate; evenmin start, stert als
versterkte vorm voor starre, sterre = kruisstraat ; bovendien levert
bgv. Bopen straat” in de meeste gevallen een wanbegrip. Er schijnt
dus niets anders over te schieten dan stert = staart (Kilinan), alzoo
dat de benaming van gezegde havezaten of huizen uit de ligging
sproot : staart = uiteinde of achtereinde van en brJ perceelen.
Even goed als De Apenstaart, -stert te Elr-en-Wiel en te Zutfen,
lag te Wapenvelde (op Veluwe) in lö48 het heerengoed Kattestart
of De Kattensteert (LRegrs Brch. voorm. Bof v. Gelre bl. 141, 5G),
waarbij dus, liever dan aan een sering (eboom of -struik) 2), aan eenen
kate- of kote-staart (= uiteinde van een boerenerf) te denken schënt.
Op Het Startje (goed te Beuningen), De Startjes (bouwland te KapelAvezaat), De Startekamp (weiland te Varik), Startenhuizen (buurschap
te Kantens), Starte@ (dito te Hoogeveen), Het Start- of Staartdgkje
(te Bokhoven, N.-Brabant) past overal deze duiding denklijk wel;
misschien ook op Stratum (N.-Br.), met letterkeer 3). De Start, als
:) nln 1,543 huurde men voor den beul Engelbert een huis P) nliggende beneffen
den apenstaet by de hooge Bruggen”” de brug over den IJsel ‘, leest men in de
Zutph. Ct 21 Jan. ‘90. Dit zal echter wel Of versohr~ving wezen voor *apenstart”,
bf er is eene r uitgevallen. Oij de opvatting ~apenstert” x open stad voelt men
zioh genoopt tot het doen der zonderlinge vraag, of dan dat huis atenefen
den
A.“, niet in die open stad lag. Opzichtens hot beneden door den heer J. Cs genoemde vNieuwstad” staat het geval natuurlUk gansch anders.
2) In de Seder-Betuwe
noemt het volk de sering of syring steeds kattestart.
3) Vgl. Stratford of Startfortb (dorp in York, Engeland).
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polder te Zwollerkerapel, kan toelichting bekomen uit Slichtenhorat,
Geld. Geschied., bl. 287b: (In 1483 hebben) Bdie van den ttaed (te
Doesburg) na waterrecht doen bevaeren een klegn opkoemend zand
in de Yssel, tot gebrugck van der burgeren koeyen, zijnde rechtevoort
des Stads gemeynte, de Stcut geheeten, ende met syne weerden en
aenachot etlyke margena groot geworden”. Hooglijk geldt iets dergelaks van [duo hunt (= 2 hont of l/s morgen, “1, bunder) aita in]
Stertlaghe a” 1273 te Beuaichem (Bn Sleet, Oorkdbk, bl. 915) ‘). Heet
eene buurschap te Akersloot Starting : op de Veluwe kwam in 1501
een geslachtsnaam Sterting voor (v. Hasselt, Kronyk van Arnhem,
bl. 71). Ligt in Moravië een vlek Starz, vloeit in Hohenzollern-Hechingen de Starzel als tak van den Neckar, heeft Pruiasen zin Sterzendorf (rgdst. Breslau), OoatenrGk zijne stad Sterzingen (in Tyrol) : men
weet, dat zelfs in het Nieuw-Hoogd. Sterz, Sterzel beduidt staart,
achtereind. Eindelijk, eene kaap in Engeland (grp Devon) heet Starth
of Start Point [door de Nederl. zeelui Goudataart getiteld (Nau. XXI,
620)]; een meer in Rusland Stertsch.
E n n u sapen” i n v e r b a n d t o t *staart, stert”. Met vermoedhjkrechtmatige afwëzing der in den Geld. Volksalmanak 1890 bl. 1 2 4 ,
ter bepleiting van Avezaat (a” 850 Avensate, 12de eeuw Avansata,
ao 12G6 Avonsate ; zie Nom. Geogr. Neerl. 111, 30) als sweidezetel”
geopperde gissing : Bave = aue d. i. ouw, weidestreek 2) ; ligt in het
ald. voorkomend bericht, dat Alden-Avezaat tegenwoordig nog onder
d e n n a a m v a n d e n Alden-Aaf b e k e n d i s , - zoo d e z e v e r k o r t i n g
inderdaad op archneologiachen grondslag rust, en niet wilkeurig
in later tijd uit den volksmond vloeide, - misschien eene vingerwgzing, om Aap (Apen) (Nom. Geogr. Neerl. IIL 21, 21, Appen (ib.
1) Aldaar lag destijds ook dimidium juger (half bunder) quod dioitur rstnrroder” (ibid).
*) Beslissend is hier Avezaat = hofzate (havezate), wegens de tegenstelling met
kote = boerenhut; vgl. Nuv. XXXIII, 502. Vgl, de oorkonkoteate = kotezste;
den-uitdrukking : ahuys en have”. Den 18 iVIei 1632 verklaarde Albert v. den Berg
het leengoed Woldenborg te Netterdon (ba ‘8 Heerenbergj nvoir eene adelicko
&q$saet” (Graafl.-Bergeoh
archief, C 11 no 1, Minutenboek A fo 126verso). Kan ook
de te Zutfen voorkomende geslachtsnaam Davenschot, zoo hu oud is, niet oogen
op dde haven-sohoto”, d. i. het afgeachotene van den hof 1

1890.

22
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bl. 23, ao 1200 Apede), Epe (ibid. bl. 97, a” 1176 Eep, einde 130
eeuw Eppe), Epen (bp te Wittem, Limburg), in plaatsnamen en als
plaatsnaam, door ~hof” te verklaren. Men voelt zich in deze meening
sterken door vergelijking uan Appen, Apede (= avede ?), Eep, Eppe
m e t .Eefde
(buurschap te Gorsel, en UCU~ den straks vermelden VeIuwschen geslachtsnaam v. Ape a0 1176 1)iet den in 1358 in de Grp
Zutfen voorkomenden v. Haep (Dev. Camer.-rek. II 542, 79, 80) r).
In casu dan Apenstert = hofstaart, uiteinde of achtereind eener
hofstede (of zoo men liever wil, havezate) ; het’geen op het Ek-enWielsche blok uitnemend past, en door de lokaliteit eener stad als
Zutfen op het einde der 13de eeuw, geenszins wordt verhinderd. De
naam, die kleefde aan een stuk gronds, dat den Butaart” uitmaakte
van een shot”’ of hofstede aan de Berkel, ging dan over op het gebouw, de gevangenis, welke er later verrees, en van welke ‘t historisch
vaststaat, - zie Nuv. XXXIX, 149, - dat ze in 1311 aanwezig was.
Natuurl$k geven w$ dit gevoelen voor beter.

Ebew

Wiel.

J.

A.

Apenstert. In het eerste gedeelte mijner studie maakte ik reeds,
zooals de lezer zich zal herinneren, een dankbaar gebruik van eenige
der bovenstaande mededeelingen, me met de meeste heuschheid door
J. 9. verstrekt. Thans geeft deze zelf zijne meening over de afleiding van Apenstert ten beste, en ook hg kan evenals ik slechts
gissen. Inderdaad te dezer zake gelden de schoone woorden van Beets :
Hier vloeit op de schemerige grenzen
Aarde en hemel, stof en geest, ineen.

Ik heb den inhoud van bovenstaand opstel nauwkeurig nagegaan,
doch zie nergens het bew& geleverd, dat mijne afleiding niet juist
is. Woorden, die één zelfde spelling hebben, zijn daarom nog niet
één van afleiding. Om die reden vooral liet ik Apenstert (te Ek-enWiel) buiten beschouwing. De wGze, waarop hier de heer A. den
vorm Apenstert tracht te verklaren, komt rng voor, niet de ware te
zin ; het bieenzoeken van alle mogelijke plaatsnamen, wier afleiding
l) In oasu Haps [N.-Br.; as 1409 Hoeps (Nau. XL, GU), a0 1419 Haips (v. Has-

selt, Geld. Oudhh. ZOQ] z. v. hap-sate, havezate.
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grootendeole i n ‘t duister ligt, is hier, dunkt me, niet de weg, om
tot een goede verklaring te komen. In de benaming *open stad” ligt
niets zonderlings ; open (in de beteekenis van onbemuurd) is nog
gangbaar Nederlandsch, vergel. b v . : o p e n ( o n b e m u u r d e , n i e t v e r sterkte) plaatsen, terwijl bovendien Apenstad
evenmin eene vreemde
samenstelling vormt als Nieuwstad (straatnaam te Zutphen en elders).
Kan apen stad niet tot Apenstert verbasteren? Den heer A. zal
het niet onbekend zijn, hoe de spraakmakende gemeente er steedsop
uit is, woordspelingen te maken, steeds haar best doet, otn vormen,
die ze niet begrgpt, met andere in verband te brengen, welke er
dikwils niets mee uit te staan hebben. Werd nachtmare (d. i. nachtelijke kwelduivel) niet nachtmerrie, omdat aan dit mare de verkeerde
beteekenis van mare >wpfjespaard” gehecht werd? Zoo zin er eene
,menigte voorbeelden op te noemen r).
Door deze dusgenoemde volks-etymologie kon apen stad zeer goed
tot Apenstert verbasteren ; te meer, omdat in de Saksische streken van
ons vaderland de r in eene menigte woorden nauw hoorbaar is, zoodat daar stad nagenoeg hetzelfde luidt als start (staart) *).
Ten slotte nog het volgende. Ook aan prof. Verdam zond ik het
eerste gedeelte van min opstel ; en deze beroemde taalkundige schrift
me, dat 119 zich zeer goed met mbne afleiding kan vereenigen. Waar
een zoo uitstekend kenner onzer oude Dietsche taal zijn zegel hecht
aan mijne verklaring, daar kan ik, hoe ongaarne ook, niet met rn@r
redacteur 8. meegaan, indien deze geen bewgzen bijbrengt, welke
hout sngden.
Zutfen.
J . OIMBERQ.
[Vier omstandigheden bljven tegen de duiding ApenRtert (te Zutfen) = open
stad, een m. i. onoverkoomlOk bezwaar: 10 dat te tik-en-Wiel (nooit ofte nimmer
een stad) een blok lander#en aldus heet; 20 dat Start, Stert ook opzichzelf een
wijdverbreid
plaatsnaam is, gelijk ik boven heb aangetoond; 30 dat in liudelstaart
(gehuaht te Aalsmeer) de slotsylbe gewis niot »stad” beduidt, evenmin als in De
Molenstart (uiterwaard bu Kuik) ; 4O dat Apenstert als plaatsnaam slechte een paar
‘) Vergel. Moltzer xDe Volksverbeelding in het Rijk der Taal”; Andresen »Ueber
deutsohe Volksetymologie” : en de studiën van Verdam en Beckering ViBckere.
‘) Een menigte voorbeelden - ook stn(r)t [staart] - kan men vinden in de
woordenljst van prat GalMe (zie »Onze Volkstaal”, deel 1).
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malen schint voor b komen, terwijl die naam gewis veel algemeener zou zijn,
ingeval hg sopen
stad” beteekende. Om te zwggen van vormen als Apenay
(dorp in Ocne, Prankr.) ; van composita als: Apen-d’Amoot
(vlek in Paa-deCalais), Apen-d’Ava1 (dorp ibid.), waarin de hoofdsylbe onmooglOk een adjeotivum wezen kan, daar Amont en hval(l)on ook op zichzelve in Frankrijk voorkomen. En al wil men nu zeggen, dat Apen in laatstgenoemde voorbeelden
eene gansch andere beteekenis hebben kan, dan in DApenstert” ; zoo zien wU toch
niet in? waarom Apenslert (Zutfen) niet met Aponstert (Ek-en-Wiel) etymol.-identisoh zou wezen; te eerder nog, omdat beiden in dezelfde provinoie gelegen zin.
Voor Ape(n) = hof pleite misschien ook eenigermate Eohtern, Echternach of Epternach (Luxemburg) vgl. met Overnclzt of Overhagen (NW. XXXV, 457) ; hage,
baegh, haech nu beduidt huis met hof (en bosch) aamen genomen. Want omdat de
slotsylbe ach op water oogen kan, zal het Kimbrisoho afva (= water; Hoeufft,
Taalk. Bijdr. bl. I) in de hoofdsylbe van Epternaoh wel niet spelen. Ook zou voor
Aap, Appen, Epe(n), Eefde »water” wel wat zonderling klinken, al zgn het ook
plaatsen, die op korte( afstand liggen van eene rivier. Beduidt echter in Echternach of Epternach de slotsylbe aoh niet >)water”,
dan kan de beteekcnis dezes
plaatenaams »waterbosch” zun. Moet nu Start met geweld »stat” zijn, zoo vertolke
men Apenstert Bn te %utfcn (aau de Ber!iel) Bn te Ek-en-Wiel (langs den Run,
waar, als zijnde een dorp, geen Dopen” te pas komt) in elk geval door nwaterstede” ; stat, stadt of stad ZZ plaats, plek (Oudemans).
R E D.]

xcv.
Penningkundig Repertorium. Mededeeliigen van

&ír. J.

L)IRKS.

Toevoegsels enz. op Repertorium T. -LXXXIII.
n0 2284. Het Maaqdenl~uis
en Wed. v. Blesen. zie TIL v. Rijckevorsel. ( A m s t e r d a m Heerengracht 9 8 ) i n A?Iv. X X X V I , 3 3 8 , 9 i n
diens belangrijke geschiedenis van dat gesticht (24 Oct. ‘87) spoedig
uit te geven, en naar we meenen kort daarop in het licht gekomen.
n” 2286. Begraafnisp. van GerDrajzd Schagen, te veranderen (2) in
íI e n i n v u l l e n . Groote: ovaal van zilver. Vz. Wapen. j0pvliegende
vogel op veld van zilver, gedekt met een baronnenkroon. In groote
krans. Kabelrand. Kz. Ter gedagtenis van Gerbram?t Schaghen Jongste
Soon van de h : Nicolaas Sclraghen R a a d VLW Ijldien e,a Gourerneu)
van Amboina overleden den 29 Julii 169:’ Oud zijnde 5 Jaren 6 Maanden en 27 Dagen.
no (2200(l) (1692). Bij Weker n‘) 1097 (wit Metaal) Het compromis van 1595 tusscben
de regeering van Leiden en de Hoogheemra-
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den van B&dand vernieuwd. Gegraveerde penning. (Niet verkocht).
n” 2290 (2) (1692). Begraafnispenning van Johanlta Somaiy, out
aynde 29 jaer, Cat. Berg c. 8. (Nov. 1889 n” 256 Z. 36 W.) Type als
de Vries en de Jongde 11. 83.
n” 2290 (3). 1692. B+nesi Auqust, hertog van Brunswijk-Luneburg,
bisschop van Osnabrück, tot keurvorst verheven. Gesneden door E. B.
(Ernst Brandt), stempelsnijder te Celle (1670-1705). Be de Groot n”
785 Mm. 52 met kantschrift 29 W.
n” 2290 (4) 29 Juli 1692. Alkmaarsche vroedschapspenning. Het
maken der stempels er van geschikt voor 4000 stuks naar het ontwerp van Romein de Hooghe, aanbesteed aanEReinier Arondeaux.
n* 2294. Bij de Groot no 787 Z. 25 W.
n” 2315% $ 1693. 10 Juni. Groote penning. w. Gelder (47) (Coll.
Dirks).
Vz, Borstbeeld gelauwerd, rechts-gewend. Omschrift Lvdovicvs
magavs r.(ex) Christ.(ianissimvs)
f<eZix) p(’ zus )semp(er) vict(or) (Lodewgk
de groote, de allerchristel$kste koning, gelukkig, vroom, alttijd overwinnaar (de romeinsche vleitaal). R z . De f a a m vliegend hoven een
strand en steden links-gewend. In de uitgestrekte rechterhand houdt
ze eene bazuin waarin ze blaast. . In de linkerhand e e n rozenstruik
(zinspeling) en eene vesting (Rosas). Onderschrift Rosas soumis à l’obéissance du roy 10 Jztijz 1693. Boven haar Quam bene conveniunt (Hoe
goed passen zj) de inneming van Rosas of de roos en de roem bi
elkander. Fraai gesneden. Zeldzaam. (Niet bij v. Loon of Goeree).
no 2315***t+* 1693. Volgens den Catalogue des poinçons, coins e t
medailles du Musée monétaire de la commission
des Monnaies
et Médailles. Paris 1833 8O aangehaald door Jules Rouyer in de Revue
Relge (1887) p. 9 (1) bestaan de stempels van een penning van Lodewijk XIV met het opschrift Heidelberga deleta (Heidelberg verwoest)
1G93 (P) afgekeurd door Lodewgk XIV en nergens vermeld, ook niet
in het officieel recueil: a) M6dailles sur les principaux Pvènements dzc
règne de Louis le Grand avec les explications
historiques (publié par
t’ricadémie
royale des Médailles et des lnscriptionsj 1702 in folio. en

quarto). Deuxième édition (1701-1715) Paris 1723 in folio. b) P.
Menestriev,
Ristoire de Louis le Grand par les medailles etc. (2689). c) De
la. IIode, Histoire de la vie du règne de Louis X1 V enrichi de medailles
Francfort et Bale 1740-1743 6 vol. quarto.
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n” 2318. Bij %kkeJ’ n o 1116. Kz. De prins met lauwerkrans gekroond. Vt Lvnue siste gradvm etc. door P. H. Muller z. 44 W. f 6.75.
n” 2317. Zie J. G. Frederiks Colertts’ Leven van Spinoza herdrukt.
(A’etierl. Spectator 1880) 7 blz. kl. 8’. Zijn grafschrift ald. blz. 7.

(Geb. te Dusseldorf 5 Jan 1647. Overleden te ‘s Hage 19 Juli 1707).
n” 2329. Invullen 1693. 4
n”

2330.

B

n

1693. i

n0 2330 (1). 1693. Gegr. begraafnispenning van G. van Rhee, boekhouder en eerste klerk te Jafnapatnam 1693 z. Cat. Rat. Gen. 1886 3de
druk no 19.
no 2335. Zie Revue Beige (1887) p. 50 n” 322.
n” 2350. lG94. Bi Völcker n” 1110. Bustes accolés: GulielrnLbs el
Maria. Kz. Rritlania
gezeten Z. 10 W.
ne 2363, v. L. IV 120 (1). Gevonden in. de gemeente Sappemeer.
(Zie 1885 Verslag over het kabijzet (Prov. Groningen) met de onjuiste
bemerking dat die penning noch bLJ o. Loon wordt afgebeeld, noch
in ons Repertorium wordt vermeld.
no 2381. v. L. IV 130 (3). Door J. Drappentier, bij de Groot no 80 1.
Kleiner Z. 27 W. de stempel der Vz. gescheurd.
no 2382. Bij de Groot n” 803 2. 31 W. De stempel der Kz. gescheurd.
no. 2382 (1). Z. J. (1680, 1690 ?). Grootegedreven zilveren gedenkpenning op het- 25.jarig huwelijk van G. Noppe en M. de Kijser (Kon.
P. Kab. Aanw. 1885 bl. 12).
ne 2384, Staat Hom, lees Hohn.
n0 2884*+* Bij Völcker n” 1120 2.91 W. f70.-. Op het overlijden
v a n k o n i n g i n M a r i a (5 J a n . 1695). Vz. Borstbeeld rechts-gewend.
Kz. Grafmonument. Door W. Roukejas.
2410. Joannes Camphuys. Vulentijn IV 323 zegt : Na zijn dood zrJn
,er aan de dragers gouden penningen omtrent 3 goude cobangs of
~66 gulden zwaar (hoewel ik er een van 100 rgxdaalders gezien heb)
Bgegeven,
hoedanige er ook aan zijn doopkinderen over welke hij ten
*doop g e s t a a n h a d t o t e e n g e d a g t e n i s v a n ztin Ed. gegeven zLj’n,
Bwaaronder er ook met eene zware gouden schakelketen”. Op de eene
zijde stond, volgens zgne begeerte, dit vers :
M@a aardze Camphuis was verguan,
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Sjn Tabernakel kon niet staan,
Dog ik zag op een vast gebouw
Dat eeuwig zijn en duuren zou
Een plaats, door Jesus toegezeit
En in zijn’s Vadershuis
bereid.
Wel zalig is dien man zijn lot
Die heeft een timmeri.ng bG God.
2 4 1 4 . I n g o u d bU Völcker W 1 1 1 8 , 11 W. f 140.-, n” 1119 Z., 8
w . f21.-.
2416. Christiaan Huygens. Zie Nav. XX, 455.
2416 (1). Als boven, Klu?yskens T. II p. 58 ‘) Schulze Tonllalle 1869
n0 42. Rudolphi
(Ed. 2829) p. 79 n” 230. vz. Borstbeeld links-gewend
met lang gelokt haar. Omschrift Christ(ianvs) Hugenius. Kz. Een zittende Saturnus met slinger als triangel. Opschrift Semet metitur. (Hg
meet zichzelven). Bovenaan : de planeet Saturnus met zijn ring omgeven. Kantschrift Propter ijzoentionem Trianguli Saturni. (Om het
vinden van den ring van Saturnus). (Ingesneden &t Eettres gravees;
iteris incisis R u d o l p h i , Num. egregium tres pollicee linea exeedens
necum mibi est.
2420. In Kon. P. Kab. Aanw. 1884 bl. 1‘2.
2424. Brief over het zooyenaamde Bidder oproer in den jare lG96.
Amst. 31 Jan. 1696. In kg. fronst- en Letterbode 1844, 11, bl. 34-37.
n” 2425 a). Bij de Groot n” 805, Z. 77 W. Mm. G6 Grooter dan
IV 161 (1).
n” 2425 c). Als boven n” 806. Door J. Boskam.
Net gegraveerd
kantschrift, Z. 78 W. Mm. 37.
n” 2425 d). Als boven nu 807. Door J. Luder. Brons Mm. 58.
JIO 2426. (161(2). de Groot n” 808. Door A(rondeauz). Z. 45 W.
2426 (1). (lG7(2). de Groot n” 809. Door J. u. Dishoecke Z. 50 W.
n” 2427. (161(3). Bij de Groot n O 8 10 als v. Loon, wet vier vogeltjes
in het nest Z. 23 W . en aldnnr.
811. Door J. Boskam. %. 26 W .
1) Kluyskens 11 p. 57 zegt ))il dhouvrit le premier un satellite & la planble Sahwne”, en RudoZphi splaneta cunL satellite a Hugenio detecta”: Neen, het was de
&g wan Saturnus dien LI. oetdekte. Zie E. JM. Reima, De annulo Saturni comnlevmtio, Lugd. Rat. 1842, 4to cum figuris.
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812. Door J. Roskam liet eë,ze vogeltje klapwiekend. Z. 25 W.
813. Het nestje onder de zon. Z. 20 W.
814. Door J. v. Dishoecke. Z. 25 W.
815. Door Arondeaux. Z. 25 W.
816. Grooter. Mm. 39 door Arondeaux. Z. 25 W.
817. Zonder naam des makers. M e t breden wimpel. Z. 26 W. Zie
ook Bom, Cat. Sept. 1889 n0 73-85.

n” 2438 (1). Cat. des coins a Paris 1833 no 329. Medaille van v. L.
IV 171 verschillend afgebeeld door J. Rouyer in de Revue Relge 1887,
pl. II fig. 2 en beschreven p. 41-44. PZ. Holland verschrikt door
het zien van een aan de vlammen ter prooi gegeven schip. Omschrift
Attonita Batavia. (Het verbaasde (eigenlik bedonderde) Holland). In
d e afsnede. Lncensis a u t capl(is) nau onerariis X X X bellieis 111
a d Xexellam M.DO.XCV. (0nnauwkeurig voor XCVI). Ook bij Goeree
no 263 met XCV desgelëks in de Editie der Académie 4to 1702).
n” 2448. Ovaal 39130 in kabelrand met oog. Vz. Wapenschild
waarin een zich tot vliegen verheffende vogel in zilver. Helm. Helmteeken. Uit de kroon rist een vogelkop en hals omhoog. Opschrift
Ter G e d a g t e n i s v a n D e n Edte Reer m r . Nicoluas Schaghen R a a d
Extis van India Gouverneur van Amboina.
Overleden den 7 Juli 1696.
Out 52 Jaren, 2 Maanden ei1 12 Dagen.
n” 2462 (1). 1697. Cat. des coins & Paris 1833, n0 336. Inneming van

A tb, Barcelona en Carthagena. De Overwinning, staande, grift op
drie schilden hangend aan een palmboom de woorden A d Barcinonem Hispaniae. (Qj Barcelona in Spanje). A d . Athum F l a n d r i a e
Te Ath in Vlaanderen). A d Carthaginem novi Orbis (Bij Carthagena
in de nieuwe wereld). In de afsnede M.DC.XCVII. Groot 18 lignes,
(41 mm.) Médailles d u regne de Louis le Grnnd. Ed. 1702 fo 269,
J. Rouyer in Revue Belge (1887) p. 44 (336).
ne 2462 (2). lG97. Als boven. Ned. n” 337. Revue p. 44 (337) Catalogue des coins no 337. Frankrijk altijd overwinnares.
Frankrijk staande, steunend met de ééne hand op een wer.pspies,
draagt op de andere een victorie-beeldje ; aan hare voeten zijn de
schilden der vijandelike mogendheden ; op een daarvan de leeuw der
Vereenigde-Staten den zevenvoudigen pilbundel vasthoudend. Omschrift Gallia invicla (Het onoverwonnen FranknJk). In de afsnede
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Belle per decennium feliciter gesto M.DC.XCVlI. (De oorlog tien jaren
lang gelukkig gevoerd). Groot 18 lignes -= 4 1 mm.
n0 2496. Kleiner bij Völcker n 0 11’70 Z. 15.5 W. Der Krieg laat
abermahl ein (loch) Kz. Pucem te poscimvs omnes.
ne 2497. Ook aldus bg dP Groot n0 834 Z. 15 W. Kz. Omschrift
Wer aber ftickt dem fride seinen boden. M.m. 38, grooter dan v. L.
IV 197 (2). Met groote trom. in plaats van puuk.

n0 2512 (1). 1G Jan. 1699. Besloten te Alkmaar 27 zilveren vroedschapspenningen te stellen tegen één gouden.
n’J 2513. Bij de Groot n” 839 Z. G8 W.
ne 2522. Zeer zeldzaam. In Goud 183 W. be B o m Sept. 1889 n”
8 6 e n nn 8 7 Z. 102 W.
no 2523, In goud ook bb Völcker no 1165 186.5 W. f6.25
2559-2561 en ald. aant. 1). B1J B o m Sept. 1889 110 98 Z. 26 W.
1699. Hongersnood en dure tijd. Noodmunt van XL stuivers van de
St. Marie of Nieuwe-kerk. Met P. G. A.O 1570. Rondom de Vz. gegraveerd Gedenckt der Armen UW Loon is in den Hemel. Op de Kz.
eene belangrijke gravure, voorstellend eene brooduitdeeling door een
predikant aan gebrekkige armen. Omschrift Ao 1699 Doe koste een
broot vnn 12 Pont 22 Stuyvers. Hoogst zeldzaam. Vierkant.
&‘J 2565 (1). lG98. Zilveren bruiloft van N. Clement en G. 2). Dale
gevierd te Batavia. Z. gegraveerd. Cat. Bat. Gen. (1886) 30 druk na 21.
2566. C o m a . Nicohi. Bij v . der ïViepoort 1888_nO 101. Omschrift
a l d a a r p a x a e t a t datz. zeker fautief. Jaartal aldus CIDIDCXVIII
fautief. Door Boskam Z. 18 W.
2575 (1). 1699. Vierkant Zilver Cat. Völcker n” 2557 f3.- (Coll.
Di&). Voorzijde Wapen van Amsterdam, gekroond met de schildhouders in een krans, de vier hoeken met lofwerk ingevuld, gestempeld.
Keerzijde gegraveerd Den 8 ,hart 1699
koste een last
Tarw 330 ggul de
rog 266 ggd een
broot van 12 pont
22 stuyvers een
lootie verstrekte
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voor 5 atuyvers
tot Amsterdam.
2 3 7 ( 2 ) b$ Völclcer n0 1 1 9 3 Z. 2 8 W. d o o r
GeenDernter enz. en met nu 1194 door C. WerNeu uftd a l t verkocht, voor f 15.50 n” 1195
W. met n” 1196 Ey was Wunder 2. 14.5 CT.

muth Z. 28.5 W. met
Wo sind wir Z. 10.5
verkocht voor fl0.
n” 2599. (Later nog gezien) l/a met 1744GL: I/b met 1819 : l/c met
1819 AVDA: 2/a met 1740 (wat grooter) : 2/d met 1819 AVDA.
n” 2607 1). Vz, als n0 2607. Kz. Het groote schip als op de Kz. van
no 2607 (v. L. IV 257 Kz.) doch van een ander model. Omschrift
Ut coeteros sic dirigat. (Dat hij het als het overige bestiere). In de
sfsnede
Le premier corps des marchands de Paris. Gat. de Coster
n0 6 2 2 %.
no 2608 1). Ir,. Rechts-gewend borstbeeld Lwdouicus magnvs rex.
Onder het, hoofd T(homas)
R(erna&). I<z. De voorstelling van den
haan het gulden vlies ontvoerend alsmede van den luipaard en van
den leeuw, doch verkleind. Labor aulitis aufert. K.
no 2619. Verschoor. ;Bg v. der Niepoort n” 103 Z. 26 W.
n0 2652. W. Slicher. Bij J. Schulman n” XVIT n” 62 f 26.-.
no 2653. R. Hommeles. Ald. na 784. Mm. GO 8. 60 W. f 14.-.
n0 ‘LU83 1). Kleine zilv. penning Mm. 29,27 W. Vz. De offerbande
van Abraham. Le bon Dieu pouruoira. Abraham a cru en Dieu Croy
A R. Keerzijde. Een engel stijgt van de aarde ten hemel. Ik Vliegh
i n ‘t Heiligdom bg J e s u s mijn b r u i d e g o m . N a t ( a ) 1672 1 9 Julg,
denet 1702. X1 F e b r . Bouen a a n M R . B1J u. d e r h’iepoort nu 1 0 5
BProbablement sur le décès d’un des memhres de le famille Croy” (TP)
no 2744, Bij v. der Niepoort n” 108 Z. 12 W.
n” 2779. Staat Drising, lees Dusingh volgens v. der Ariepoort n0
1 0 9 K.
u. Loon 1V 354 (1). Zie n” 2735 a).
De Gedenkpenning gemunt ter eere van zGne Majesteit, Karel den
111, door Godts genade, Koning van Spanje, enz., enz, enz., verklaart.
Klinkdicht.
Zie hier den Adelaar op Spanjos wereld praalen,
Hu stort den vollen hoorn van allen overvloet
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Op zijne Rdken uit, het zwaerd vertoont zfin moedt
En dapperheit, om eens den Vrede te behaalen :
Voor ganech Europa een heil dat niet is af te maalen,
Hier door den vredetak, als onwaardeerbaar goet,
Verbeeldt, waar voor ‘t gowelt en Mavors oorlogsgloet
Moet zwigten, als die zon sahijnt met haar goude straalen.
Ik zie Britanjes en der Batavieren vloot
Hier dobberen op ‘t zout, om Spanjen uit den noodt
Te redden, en den Vorst op zijnen troon te zetten,
Dien ‘t Oostenruksche bloet in ‘t hart en d’adren speelt,
Vorst Karel, Cssars telg, het ware en groote beeldt
Van Herkules; een held voor vrfiheit, deugt, en wetten.

Hage den 12 van Slagtmaend 1703.

F.

HALMA.

no 2782 (1). 1704. 24 Dec. Besloten te Alkmaar de zilveren vroedschapspenningen ter secretarie wisselbaar te stellen voor zilver f 15.-,
Gouden voor f 33.15.
no 2683 d). v. L. IV 308 (1). Ook aldus bij de Groot no 889.
z. 33 w .
n0 2683 f). v. L. IV 308 (3). Ook bij de Gl*oot n” 893. Grooter en
veel fraaier stempel.
n” 2684. 1. Tn te vullen achter v. Gelder (en de Groot n0 894 2.
30 en voor geeft, te lezen geven.
n0 G283 (1). Broodloodje der Gereformeerde diaconie te Amsterdam. Tin.
n0 2684. n0 4. Bij de Groot n” 897 Z. 18 W. 4703. AO i*egni tertio.
n” 2717 (1). 1702. Zilver blazoen van de Redergkers kamer te Overschie [afgebeeld in de Alg. Konst- en Letterbode (1813) 11 vis-à-vis
bl, 20). Vz. Een rozeboom met negen knoppen. Omschrift De nuge
9.00 - roose knoppen.
Kz. David de arke des verbonds terugbrengend, Omschrift t Schiet
uyt Vreught, Ouwerschie 1702. Geëncadreerd hangend aan een zilveren kettingje waarvan de schalmpjes uit S S bestaan; Onder aan
de voorzide hangen de letters 1. N. B. S. en geheel onderaan een
zilver ankertje.
In DO 2780. Weg te laten de woorden ontbreekt echter, en in te
vullen achter (1884) n” 1368 Z. f2.50.
In n” 2822. 460 (2), Aanvullen C(aput) en invullen Hoofdstuk.
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n0 2847. Lees Endter Thesaurus etc. aldaar voor Aperinsi te lezen
Aperite. D e p e n n i n g bi I J . der Niepoort n0 2847, n” 1 0 7 Brons.
n” 2873, P. v. der Dussen. Bij Bom. Sept. 1889 n” .104. G. 20, 5

Vz, Z1Jn familiewapen.
n0 2895 staat 1709 lees : 1708.
no 2897. Bij IJ. der Niepoort n” 217. Z. 29 w. Vz. Allegorie met
de wapens op het altaar. Kz. Opschrift in tien regels.
no 2 9 0 8 ( 1 ) . 11 D e c e m b e r 1708 werd te Alkmaar besloten, 5Q
nieuwe gouden vroedschapspenuingen te doen slaan, en het goud
daarvoor te koopen.
no 3017 (1). 19 December 1712 werd door den magistraat van Alkmaar
gecontracteerd met Smeltziny over het maken van vier stempels en het
slaan van vroedschapspenningen. Toen Smeltzing in het voorjaar van
1714 overleed was maar één stempel gereed. (Mededeeling met andere
over het zelfde onderwerp (zie lG93, 1699, 1704) van den heer C. W.
Bruitavis te Alkmaar.
3070. Staat f 2.80 lees f 288. Bezongen door Petrus Burmannus zie
zijne Poemata L. IV Curante P. Burmct?zno
Juniore Am&. 1745 p.
339 met afbeelding gegraveerd door J. C. Philips 1743,
Addenda.

no 158-355. Reinhart (Hans). Zie Register op Deel 1. Nog een
p e n n i n g v a n d e z e n b e s c h r e e f G r a a f Maurin Nahuys i n d e Revue
Belge de Xumismatique 1889, p. 394 (ti& à part p. 14).
Vz. De aanbidding der Drie Koningen. Kz. Mozes en het brandende
branmbosch. Geteekend H(ans) R(ei&lart) l!&D.XXXVIIl. Z i l v e r .
Groot 0.07.
no 92, 98, n” 114-116. Secundus (Junus). Zgne penningen zjjn ook
vermeld in l’Art ancien ù l’exposition gzationale
a Bruxelles de 1888
p. 111, ,I 12, 1 i5 en in de Revue Belge 1889 p. 386-387.
n” 2 1 9 - 4 2 0 ( 1 ) . Berlaymont ( K a r e l v a n ) nu 4 2 0 ( 1 ) R e p e r t .
no LXXXVI. Zie ook Revue Belge 1889, p. 395.
n” 5 4 5 ( 1 ) . v. Loon 1 226 (3). B# J. J’chulunata XVII n” 771.
Noodmunt van Groningen bij &fuilliet pl. XLIV (1) met opschriften Q
Z. f 7.50. Vz. Ordinaris penninck VOOP den hopman flendrick van Laar.
Kz. 1577. Groningen, ves (wees) Gedachtigh.
laet ,(laat) niet bet(aalde) knechten in
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Die dw (gë) niet bist (zit) machtich.
978. V. Loon 11 238 (2) bi Völcker n” 596 f 52.50, &hulman
X V I I n0 4 1 6 , f45.-.
n” 1295 (1). A” 1658. Penning van CromwelI. Borstbeeld en face tusschen twee soldaten die een krans boven zlJn hoofd houden. Kz. Borstbeeld van Masaniello door twee napolitaansche visschers gekroond.
L o c h n e r 1 S . 2 8 1 . Bi v . d e r Duyn n” 7 3 Z . 6 1 W . (tr&s bien e t
excessivement
rape).
n” 1633 (1). Door Xabenhaupt. Bi J. Schulmara XVII n” 777 aldus
I
,Avec un Ecusson heaumé, timbré, mi-parti d’un homme sauvage
et d’un lion avec un lion issant du heaume Gr. 28 Arg, f lO.- (Unique).
nu 1631 (1). 1672). Groninger noodmunt van 12l/s stuiver, BG J.
Schzrlman
XVII no 780 f 2.50. Vz. Rondom het wapen Tout Avec
Dieu. Kz. Gekroond, gegraveerd wapen van Groningen.
no 1638 (1). Als boven 61/4 atuiver. Bi Schulman XVII no 782 Z.
f 1.-. Kz. Ariaelza Hebbelia Sluiters.
A” 1684 n” 1922”. Drie gulden van EIolland met daarin gesneden
P. Saskers den 18 Januari 1684, Z. 32 W. (Cat. v. der Duyn 1890
n” 108).
A” 1684 n” 1922**. Legp. van LodewiJk XIV. Wellenheim n” 652
v . der Duyn n” 106 2. 6 W. ( L e R o i S o l e i l ) . K z . Intactus reddidit.
Boven regenwolken de stralende zon. In de afsnede
Aerari(i) reg(is)
culcl~hs 1684.
AO 1689 n” 2119 (1). Op het overlëden van Catharina Hartman.
Cat. u. der Duyn (1890) n” 122 Z. 15 W. (Is dit niet 16997)
A” 1 6 9 2 n” 2289 (1). O p h e t overlfiden v a n Adriana Achlienhoven. (Cat. v. der Duyn 1890 n” 116 Z. 27 W.)
Ao 1714 n” 3110. 25.j. huwelgk van J. v. Wie)*ingen en Amarante
Meermans. Bij v. der Duyn n” 138 Z. 28 W.
n”

EINDE.

V R A G E N .
O u d e r e g i s t e r s . D e g e n e a l o g i e v . L e e u w e n i n Nou. X L , 2 4 4 52, gewaagt van verklaringen vóór richters van Lienden, Ek, Maurik
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en Buren uit de 16e eeuw. Registers daarvan, moeten nog in 1794
b e s t a a n h e b b e n ; w a a r ztin d e z e nu 3 Toch niet verdwaald iu den
ibid. bl. 194 genoemden kelder ouder het commissariaat-van-politie
t e Kulenburg 3 I n d i e n e r eenige grond bestaat voor de juistheid
van het daar geuit vermoeden, wordt het toch waarlijk hoog tijd, te
onderzoeken,
o f e r i n d e z e Bdroevige”, maar voor het behoud niet
minder Pgevaarhjke” bergplaats nog belangrike
historische documenten
bewaard (!) worden.
B.

D.

P e nn in g. Op welke gebeurtenis doe!t een bronzen penning ter
grootte van een gulden, waarvan de voorzijde vertoont de beeltenis
van Lodewik XIV, op jeugdigen leeftia, met omschrift LUD. X111
D . G . F R . e t N A V . R E X ; en de keerzijde eene eveneens jeugdige
beeltenis, met omschrift PH. FRS. FILZ. DEFR. FRE. UN. DIJ. ROY.
(Philippe Frauyois, fils de Frnnce, frère uniyue du roi 9) Zonder
jaartal
of naam des stempelsnijders.
‘s -1Iuge.

ïu.

c;ESCRIEDENIS
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0. WILDEMAN.
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(XXXVIII, 279). Aangaande M. Bernard, avocat, schint
niets anders bekend te ztin dan dat hij was Bun robin qui aimait à
roder dans les coulisses, à cajoler dans son patois les actrices débarqudes de Paris ou du Mons, et à copier, tant bien que mal, les beaux
airs francais d’après qnelque misérable histrion. C’était de plus, un
esprit fort, tranchant du philosophe. Avec toutes ces brillantes qualités,
il s’était cru appelé à prendre rang sur le Parnasse . . . et au milieu
du Maestricht étonné il lanya un livre, un livre du cru, compost5 en
plein Maestricht, imprimé en caractères Bmastriquois”. L’archidiacre
n’en dormait plus, les deux bourgmestres furent saisis d’épouvante,
le pensionnaire crut qu’il rêvait., la garnison oublia sa consigne. . .
La gloire de M. Bernard, >le gentil Bernard” de I’endroit, devait
infailliblement lui attirer beaucoup d’ennemis. Déjà l’introduction
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d’unc redoute, dont il était le promoteur, l’svait exposé aux eaquets.
Le champion du théatre et surtout du thé&tre français se mit sur les
bras les dévotes, les prudes, les marchends et les banquiers. Mais,
malgré ses obscurs blasphémateurs, it poursuivit sa route audacieuse
e t , s a n s se laisser i n t i m i d e r , il dédia galamment son volume a la
première chanteuse, mudame Clairville, qui faisait les délices des
freluquets du ~Vrythof” et des officiers de Leurs Hautes Puissunces.
Cette épître, rédigée dana un style ni français ni hollandais, est un
avant-goût du livre écrit tout entier .de la même manière, et avec
une barbarie prétentieuse peu favorable a ceux qui se flattaient d’importer, en 1781, les grâcea parisiennes sur les bords de la Meuse . . ,”
Ziehier, bg gebrek aan eene levensbeschrgving, een portret van M.
Bernard, avocat, geteekent door den Bon de Reiffenberg. Wie meer
aangaande zijn boek wenscht te weten, leze het art. waaruit het
b o v e n s t a a n d e i s g e t r o k k e n , i n L e b i b l i o p h i l e belge, V , 6 8 - 7 7 .
Een exemplaar van het hooqst-zeldzame werk vau den advokaat berust in de Koninkl. bibliotheek te Brussel, en Dmalgré le fatras ridicule
et le langsge iroquois du sieur Bernard, son livre contient des faits
curieux” voor de geschiedenis der stad Maastricht.
Gent.
T H . J. 1. .4RNOLD.

Taxandria van Gramaye. Jan Baptist Gr. l), bekend door zine belnngrlj’ke w e r k e n over Brabant en Vlaanderen, toonde metterdaad,
dat het hem ernst was met zene functie als historieschrgver (der
aartshertogen Albertus en Isabella). Hoeveel moeite hij zich voor zj_Jne
geschriften gaf, is bekend ; hg besteedde drie volle jaren aan oene
reis door genoemde gewesten, bezocht al de steden er van, doorsnuffelde alom de archieven, en spoorde allerwege op, wat hem als geschiedschrGver nuttig kon zin. De hulp, welke hij voor het schrëven
v a n ztin BTaxandria” van de regeering van ‘s-Hertogenbosch mocht
ontvangen, leert men kennen uit het stedelijk archief, De magistraat
ontving 23 Juli 1008 een schrgven van Gramaye, waarin hij verzocht
om stukken en aanteekeningen, welke hem dienen konden, Mitsdien
benoemde de regeering eenige da,gen later eene commissie, om voor
1) Zie hem genoemd z\rav. XXII, 658; ‘111, 513.
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dit doel gegevens te verzamelen. Vol ijver aanvaardde deze, onder
leiding van den raadsheer Nr. Bartholomeuu Loeff v. der Sloot, hare
opdracht ; ze begon met afschriften te maken van belangrgke stukken,
en’ stelde zelve eene beschrbving op der stad. Deze stukken en beschrgving l i e t z e d o o r den stads-k!erk Jan v. Bierbeke in het net
overschrjjven, de laatste zelfs driemaal ; waarvan één exemplaar was
bestemd voor Gramaye, één voor het schepen-college, en het derde
voor de commissie. Men betaalde aan v. Bierbeke daarvoor in drie
termijnen de som v a n 68 g l . 1 0 s t u i v e r s . A a n J a n R o e l o f s v .
Diepenbeek droeg men op, de stad en de St.-Janskerk in teekening,
en de eerste met het fort Crêvecoeur in plattegrond te brengen ;
w a a r v o o r hij 40 gl. ontving. Ook deed de commissie de St. Janskerk
opmeten, hetgeen haar aan Wouter Bormans en Jan Martens 11 gl.
6 st. kostte. Onder al die bedrgven bleven de leden der commissie
en hare assistenten op geen droogje zitten, maar verbruikten aan
wlJn voor stads-rekening het niet onaanzienlgk bedrag van 223 gl.
9 st. Tn Mei 1609 bezocht Gr. den Bosch ; hg bezichtigde de stad en
hare vestingwerken, het fort Crêvecoeur, de afsluiting der Dieze en
de inundatie; de regeering betaalde voor hem de schuit- en wagenhuur en andere kleine uitgaven, ten bedrage van 14 gl. ‘Qjdens zijn
verbljjf benoemde de regeering eene commissie uit haar midden om
voor den geschiedsch$ver de BGroote Komme” 1) te openen, teneinde
stads-privilegebrieven en andere stukken te kunnen onderzoeken ;
waarbij de pensionaris Jhr. Mr. Willem v. Reys hem behulpzaam
was ; en hiervoor vereerde de regeering aan v. Reys 24 gl. Ook nam ze
de verblgfkosten van Gr. en zijne bedienden voor hare rekening ; hetwelk
der stad op 141 gl. 7 st. 14 duiten kwam te staan. Ze schonk hem
daarenboven 131 gl. 5 st., voor hetgeen hij reeds in ‘t belang van de
geschiedenis der stad gedaan had ; waarbij men 23 Juli 1609 nog
40 gl. voegde. - Aan 1Mr. Hartholomeus Loeff v. der Sloot, die met
Gr. de correspondentie gevoerd en verschillende kleine uitgaven daarvoor gedaan had, werd zulks door de stad met 55 gl. 10 st. vergoed.
Ze schonk denzelfde b@ haar besluit van 30 Sept. 1609 eene vereering van 250 gl. voor al zijne moeiten en zorgen als hoofd der
‘) Zie over dit woord Nuu. XXVIII, 463.
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aornmissie voor de geschiedenis der stad, Ook betaalde men hem 450
gl., welke h?j aan Gr. had voorgeschoten, en waarvan eea bedrag van
50 gl. gestrekt had om de teekeningen van v. Diepenbeek in koper
te doen sniden. Deze platen ztin niet in ‘t werk opgenomen ; wat
daarvan de reden is, heb ik niet kunnen opsporen - +Taxandris?*
zag het licht te Brussel in 1609, en is herdrukt met al de werken
van Gr. over Brabant en Vlaanderen te Leuven in 1768 onder den
titel : Antiquitates Belgicae”. De regeering van ‘s Hertogenbosch
was
zeer met het werk ingenomen, en bedankte daarvoor den sohr$jrer
bë geschrift, dat vóór het werk afgedrukt staat. - Toen Gr. in 1611
weder den Bosch bezocht, betaalde de stad ook zijne verblyfkostea
ten bedrage van 35 gl. 3 8t. Aan hulp, belangstelling en vereering
heeft het hem dus niet ontbroken.
Rotterdam.

cH. c. v. VERREYT.

Ardes (XL, 164). P armi les notes bibliographiques manuscrites du
libraire Sartorius, conservées a la bibliothèque de 1’Université de Gand,
je trouve la note suivante : SApologie van Mr. P. Ardes, op de beschuldiginge bi de raden en meesters van rekeningen van S. H. rak&pde
@jn twaelfjarigen dienst als Tresorier. ‘s Grav. 1678. 4e”.
“’
Gent.

DR."PAUL,BERQMANS.

P a s G i GU lu s t e m p o r u m. 8. Eeltjes (Rotterdam, -Oppert 94)
stelt in zijnen Catal. n” 47 (a” 1889) >W. Rolevinck, Fas&culus
temporum
inhoudende die Cronycken van ouden tyden (Utrecht,
Jan Veldenaer, 1480, in 4to dem. veau. Grav.)” verkr-r voor
f 15, en teekent aan : Exemplaire provenant de la bibliotbêque de
Th. de Jonghe. Les feuillets 2-184, 186-328 sant en bon Btat,
329,est raccommodé. Les feuillsts 185 et 330 manquent,~ aimi qus
le premier et le second feuillet non chiffré, tandisque tous les feaillets
non chiffrés sont plus ou moins raccommodés. Dans eet exemplaire
ce n’est pas le feuillet 2!6 mais 217 dont le verso est ,blano. Les
figures xylographiquecr, ainsi que les armoirieu qu’on y trouve, sont
coloriées”. Omdat dit werk in de oudere jaargangen van ons Maandwerk nu en dan wordt aangehaald, zij er hier melding van gemaak&
J. 4.
23
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K 1 o ris en R o o sj e (XXXIX, 527). I n *Het Tooneel”, jaarg.
17, komt eene uitvoerige studie van Loffeit voor over Kloris en
Roosje, en de nieuwjaarswenschen vau Thomas-vaer ; waaruit blikt,
dat er een Kloris van 1688 bestaat, welke echter een geheel anderen
inhoud heeft dan die van 1700 en 1707, al stammen de laatste er
ook in rechte I&I van af. Met grondige bewizen wordt verder aang e t o o n d , d a t d e Klaris v a n 1688 n a a r a l l e wnarsch@lakheid d o o r
D. Buysero geschreven is, en dat de latere Bruiloft (1707) met medew e r k i n g v a n e e n ander het licht zag, of dat de onvervalschte niet
tot ons gekomen is. Niet zonder reden staat dus Loffelt @recht
tegenover Ter Gouw, die in x.De Oude TUd”, 1871, bl. 336 vg. verklaart, dat Buysero niets met Kloris en Roosje had uit te staan.
Zutfen.
J. GIMBERG.

KUNN8GESCHIEDEEII.

Cluny (XXXVIlI,

439). Men denke aan het wereldberoemde museum
van oudheden door den oudheidkundige Alex. du Sommerard gesticht,
en gevestigd in het oude Hotel de Cluny, gelegen in de Rue des
Mathurins-Saint-Jacques, te Paris, welk museum later door den Staat
werd aangekocht, en sedert 29 Aug. 1843 openbaar museum.
Gent.
TH. J. 1. AlLNOLD.

St. Lambert. 1Yav. XL, ti6 noot 2 beweert, naar aanleiding van mijn
opstel in Geld. Volksalm. 1890, dat de muurschildering in de kerk
te Avezaat niet Sint-Lambert, den patroon der kerk, voorstelt, gelik
i k sveronderstelde”, maar Christus aan het kruis. De schildering beeft
te veel geleden, om alle bizonderheden nauwkeurig waar te nemen ;
van een #niet te miskennen Romeinschen krijgsknecht”, die daarbij
zal voorkomen, kan echter, m. i. geen sprake zgn. Ik zie twee wezens
met tronies gelik de helsche
Breugel en zijne geestverwanten die
schilderden ; en een- hunner martelt den man die aan het kruis hangt
met een tang. Derhalve.. . .
J. A .

HEUFF AZ.
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Rembrandt (XXXVIlI, Bladw.). Zie >Un R. % retroaver” in L’lntermédiaire des Cherch. et Cur. XXIII (1890), c. 133, 219, 20.
Willem dn Pay. Een Fransch zerk-opschrift (Gillis de Fay) ontmoet
men 2 J a n . 1 5 9 2 t e A r n h e m (Nau. X L , 1 3 1 ) . &lisschien w a s e e n
voorzaat Gaillaume da Pap (of Dafay) : raDan verschgnt de geniale
3 ,déschantear” ” Da Fay. Over hem treffen wij eenige onbeduidende
berichten aan, o. a. van le Franc, en ziedaar alles - ik spreek van
een lang verleden :
Mais onques jour ne deschantbent,
En mélodie de tel ohois,
- Ce m’ont dit ceuls qui les hantbent
Que Guillaume Dufay et Binohois.

-

Aldus Edmont Vander Straeten in >Dietsche Warande” (Gend, A.
Siffer) 1890 bl. 27, die bl. 29 voortgaat: #Het werk (BDe Contrapancto” van Tinctorisj werd voltooid in 1477. Tinctoris verklaart, dat
de toonzettingen vóór veertig jaar verschenen s Bniet waard zgn gehoord te worden” “. Da Pay en Binchois na behooren tot dit tëdstip,
en door eene zonderlinge tegenspraak worden zij met onderscheiding
vermeld”.
J. A.

Geheimzinnige portretten (XL, 35). Een ingezetene van
Apeldoorn, aldaar bekend om z$e porcelein-verzameling, heeft ook
zulk een listje. Als ik mi wel herinner, is het eene graftombe van
Hooft, voorzien van ztin portret. Was het afteekenen dezer dingen
voor de tentoonstelling te Amsterdam moeielgk, de fout ligt dáárin
dat er bë die listjes iets ontbrak, en wel eene kleine kopergravure,
waar de geheele voorstelling op staat. Zulk eene gravure, een decimeter in ‘t vierkant, zag ik te Apeldoorn er bë.
H.

H. J. 9.

V o g e 1 n a m e n (XL, 37, 227).
Deze vraag is overgenomen en
gedeeltelik beantwoord in het vlaamsche tijdschrift Het Belfort, maandnummer van April 1890, in de afdeeling DSpraakwetenschap”, bladz.
301. Daaruit blikt dat de gowone vink (Fringillacoelebs), in Vlaanderen zoowel boger-, bogaerd-, boomganrdvinke, als appelvinke heet.
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Niettemin komt, in geikten, algemeen-nederlandschen zin, de naam
appelvink aan den Coccothraustes vulgaris, den kernbyter toe.
J O H A N WINKLER.

V R A G E N .
Gare1 de Hooch. De Tntermédiaire van 25 Jan. 1890 vraagt naar
werken van dezen Hollandsehen graveur, geleefd hebbend in ‘t begin
der 17de eeuw.
‘s Hap.
M . Q . WILD&MAN.

Plaatenij der 8 van de Vervolgen op v. Loon’8 Penningwerk
( D e e l 1 - V ) . I n de BInKding” o p het Eerste Stuk dier Vervolgen,
in 1822 verschenen, klagen de bewerkers van dezen arbeid (blz. 15)
over het lang verw$ ba de uitgave daarvan ondervonden. BPlaatxmëders, voor dit werk berekend werden door de Drukkers van het
DInstituut (Pieper en Ipenbuur) bezwaarlik gevonden”. De commissie
moest zelve de handen uit de mouw steken. Hierbij kwam eene langdurige en hoogst gevaarlijke ziekte en daarna het vertrek naar elders
van den Plaatsnijder, waardoor de onder handen zijnde derde plaat,
maanden lang is blëven liggen en men staande het werk nog heeft
moeten veranderen van Plaatsngder.
, jnderdaad zijn Plaat 1-111 geteekend z+J. F. Lange stulp.“, doch
P l a a t lV-VI zU11 o n g e t e e k e n d . Bi VII hervat de eerste graveur
zijnen arbeid blijkens het ,J. F. Lange stulp.” ; en bg VIII vindt
men ,J. F . L ” . Doch onder plaat IX staat (zeer flauw) >J. Plugger
stulp.” ; X-X1 hebben weder J. F. L. f.“, maar X11--XX hebben
zeer duidelijk ,J. Plugger stulp.”
In de Inleiding (bl z. 1) van het tweede stuk (1824) komt de commissie op de blijvende bezwaren wegens het vinden van goede plaatsnëders terug, Dit stuk bevat de platen VII-XIV. Het werk van
J. F. Lange houdt met pl. X1 op. Was hU dezelfde als J. Ph. Lange,
graveur bij Kramm t Oct. 1819 oud 39 jaren P ‘) Waar woonde hg
*k Een andere graveur Joh. Phil. Lange,
185.5 (Immerzeel).

geb. 24 Sept. 1810, leefde nog in

357

TAALKUNDE.

opvolgend? Het derde stuk verscheen in 1827. Dit bevat de platen
XV-XXII, allen van J.. Plugger, behalve Pl. XXI, even& vroeger,
I V - V I o n g e t e e k e n d . Ons vermoeden, dat J. Plugger die sneed en
eerst schroomvallig onder 1X (bgna onleesbaar) zinen naam zette,
vervalt hierdoor vr@ wat. Wie sneed dan deze drie stuks ? - Na
dertien jaren verscheen eindelik het vierde stuk. Wë vinden daarin
drie andere graveurs R. v. der lMeulen, die pl. XXIII sneed (vrij flauw),
H. W. Gouwenberg (+ 28 Nov. 1845) die krachtiger pl. XXIV bewerkte, en D. J. Sluyter (geb. 14 Nov. 1819) ‘die pl. XXV in koper
bracht. Al de andere platen van st,uk IV en V (1848) zin ongeteekend. Wie sneed die P En wat weet men van R. v. derf Meulen P
‘MR.

J. DIRKS.
~

S p e 1 en. In 1773 speelde men te Leeuwarden Smousse Jassen en
Piquetten, en een kaartspel Crewithz waar tegen gewaarschuwd werd.
Wat was dit voor een hasardspel ? Crewithz, uit écrévisse verbasterd ?
Of Poolsch ?

’ L.

J .

D .

--.---

TAALKUNDE.
enz. (XL, 212). De aardrgkskundige namen Bibera, Biberach,
Bebra, in Dnitschland, zen aan den naam van den ‘bever- (castor)
ontleend, en beteekenen : Beverwater. Deze en vele andere aardrgkskundige bevernamen in verschillende landen (de nederlandsche namen
Beverwijk, Bevervoorde, Beverbeek, Bevermeer, Beverloo, Bevershoek,
Beversoord, Beverweerd, Beverweurde behooren er ook toe), vindt
men aangegeven en verklaard in Taylor, BWords a n d Places”. De naam van de LVUV. ibid. bl. 211 genoemde .rivier Wye in Wales,
en van eene andere rivier Wye in’ Derbyshire, zoo mede van de rivieren Wey in Hampshire, in Dorset en in Surrey, met menige andere samengestelde riviernaam in Wales en elders in Brittannië (Mynwy,
Garway, Blwy, Medway, Solway, Sowy, enz.), is, volg. Taylor, eenv o u d i g h e t welsche (keltische) w o o r d g w y o f wy, d . i . w a t e r . D i t

Bibera
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wordt bl. 206 van genoemd werk duidelik aangetoond, en ook vele
andere riviernamen, vooral in FrankrUk en Duitschlaud, daar mede
in verband gebracht,
JOHAN

WINKLER.

Tenby. Wat de slotsylbe van dezen Engelsehen plaatsnaam aanbelangt,
Is. Taylor’s stelling (~Yäv. XXXIX, 39): Daneby = Danebyr ; byr,
bur = gebouw, huis, wordt denklik bevestigd door hetgeen ik thans
eerst bespeur, nml. dat Tenby ook wel Tenbigh luidt (zie J. v. Wijk
Ren, Aardr. Wrdbk). Oogt dit -high op birg, bergh, met vervloeide
r> - bergh = burg (burcht, zie Oudemans, Mid.-Nederl. Wrdblr), dan bestaat er eigenlgk geen wezenlijk onderscheid tusschen By en
Bury, en ten onzent tusschen (sommige namen eindigend op) bo(~,
buur en birrg. Vgl. ï%v. XXXVIII, 644, 5. Al deze uitgangen der
namen van plaatsen zoowel in Engeland als in Nederland, kunnen
dan inderdaad somw$en één en identiek zrJn ; en blijkt ook hier
alzoo, afgescheiden van ibid. 407 noot 1, 579, 644, in strgd met
Nom. Geogr. Neerl. II, 177, dat Buren (Gelderland) niets anders dan
burg (burcht) beduidt. Aandacht verdient hierbij, dat Elburg (OverVeluwe) in een hoogduitsch charter bij Nijhoff, Oork. IV, 70) ao
1430 voorkomt als Elbeck, - naast Elberge, -berch, -burg, -borg(h),
-borch, -boirgh, (Yom. Geogr. 111, 92). Leert dit een en ander ook
niet, dat ons woord burg (burcht) van ons werkw. bergen afkomt?
In casu, burg (burcht) letterlijk z. v. a. be.rgplaats
; verblijf, woning,
huis, waarin men menschen bergt, waarin menschen geborgen worden.
Kiliaan heeft : buer = boer (paysan), maar ook = huis( hut(je), stulp.
Wat de hoofd-, of hier misschien juister, eerste sylbe betreft, Tenby
moge Daneby zin; maar hoe staat het dan met het L%U. XXXVIII,
645 eveneens genoemde Tenbury 7 Zou hier de hoofdsylbe
niet een
voorzetsel, mitsdien deze plaatsnaam met Tenboer etymol.-identisch
kunnen wezen? Opzichten5 het Gron. Tenboer verdient de gehuchtsnaam Tenpost hierbg d e a a n d a c h t . Zie eenige andere inheemsche
met het voorzetsel te aanvangende plaatsnamen in de Woordenlgst
1884 (Amst., 0. L. Brinkman). Voeg er bU Tenbrugsken (geh. Z.B r a b a n t ‘). - Intusschen, bijaldien Tenbury ten burcht beduidt,
’ a. v. a. ten hurgsken (kleine buroht)? Breoh, breg, brigge = brug. Brug
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zou dit onder de uitheemsche plaatsnamen een schier eenig voorbeeld
zijn ; mismchien is de plaatsnaam ook, voor samenstelling met een
voorzetsel, te oud. Hoewel, in 1188 is sprake vau Bquidam mansus
apud Huppel0 dictus Thokamp“ (in Eibergen, Bn Sloet 371) ; kan dit
.te kamp” wezen? Maar mag men er in CLLBU wel bivoegen Thenford
(Engel., Northampton), als sten voorde”, en dus etymol.-ident. met
Tervoort (geh. te Ginneken) 3 En Themaat (be in Utr.) in den zin
v a n Bter made” 1)? Ook Themar (ambt in Saksen-Coburg), als Btermare” (moeras) S Mag men Therfield (Engel. Hertford) door .te velde”
vertolken? Zulks valt te betwifelen. Speelt hier niet, bij de eerste
d r i e tbsn = Eng. den ; @id.-Nederl.) dan, d. i. 1. vlakte, 2. dal,
vallei ; 3. oord, landstreek ; 4. bosch a,ls verbanningsoord (zie Oudemans) ? Eu bij het laatstgenoemde, ther = der (air, d;r) ? - Y% =d.
Ook in Tenby, dus bij enkele t, laat Taylor verwisseling met d toe.
Staat die oorspron&ke
of oudere variant Daneby historisch vast?
Al is dit het geval, en al gewaagt de Historie van Deensche vikings ;
dan nóg blgft h e t d e v r a a g , of in dezen plaatsnaam niet een, in
namen van plaatsen in verschillende landen voorkomend appellativum
dan (= than, then) schuile, nóg voortlevend in het Engelsche Bden”.
Men vindt bij of te Albergen (0. Ootmarsum) in 1365 Het Dankate,
gen (Mid. Nederl.) = óns overbruggen. Brig of Brug is een Zwitsersoh vlek
(Walliserland), Bruggen of Bruk een Pruissisah stadje! Bruggen een dorp in Hanover (met kasteel). Eene buurt te tlillegersberg (Z.-HOL) heet Terbregge of Terbrngge; hier zeker wel z. v. a. b$ de brug. Nau. XXVIII, 519; ‘1X, 408 schbnt
opaichtens Brugge (W.-Vlaand.)
tusschen brug en burg (buroht) te weifelen. Zou
‘tniet burg wezen? Immers de gegravene kanalen (bijv. de Bruggervaart) zullen
tooh van lateren oorsprong wezen, dan Brugge (de buroht ?) zelf. Waarop oogen
de oudste varianten 7 Want deze kunnen dit denklijk uitwtizen. Over ‘t algemeen
zal de sohifting tusschen burg en brug soms wel bezwaarlgk gaan.
1) Hieraan sohunt De WoordenlOst 1884 te denken, Temaat spellend, zonder k..
Deze letter komt echter al vroeg voor ; immers men least van Joannes Tol, - zie
eenen drie eeuwen later levenden Jan Tol en zijn vermoedltiken
zoon Pieter in
Geld. Volksalm. 1888 bl. 120 vermeld, - die in 1301 landerijen bebouwde super
waarvan Hubertus de rl‘hemate” tien bunders overgaf tot heil z$ner
BThematen”,
ziel aan het altaar van St. Sicolaas to Vleuten (J. J. Dodt v. Flz, Archief van
Utreoht 11, 276). - Terwei (Beusiohem) Terwisoh (Vlaohtwedde), Terwisga (OostStellingwerf), waarin overal een voorzetsel, beduiden nagenoeg (Nau. XXXVIll,
468) hetzelfde.
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1380 Het Danhuis, 1409 katumtede ten Dame, kat. gebeten Dan,
1467 goed en erve den Dan, 1469 erve Dan (Over. Ar&. 1, 74,92 ;
11 173 ; 1V, 196,s 220). Tanne, Hgd. denneboom, past hier denklik
minder goed.
Eenigzins vrijmoedig opper ik deze bedenking, aangezien Nav. t. 8.
pl. onder de plaatsen, wier benaming op zichzelve reeds voor Deensche stichting zal pleiten, optelt Derby, dat m. i., minstens voor de
hoofdsylbe etymol.-idsntisch is met Torbay, terwijl geen van beide
plaatsnamen dien volksnaam uitdrukt, of er op doelt. In dezer hoofds y l b e o n t w a a r i k l i e v e r sder, d i r , di?‘. Insgelgks neme men, teneinde met de lokaliteit soms niet in strijd te geraken, in aanmerking,
dat het Engelsche Oay niet enkel baai, bocht, inham, (kleine) zeeboezem,
maar ook sluis, opening, zelfs schuur, en Iaurierboom, beduiden kan.
Eene schuur nu is eene bergplaats; dit zou dus, vooral bfi niet hoogoude plaatsnamen, de schifting tusscben bay (= baai, enz.) en by
(= byr, bur) schier ondoenlijk kunnen maken. Voeg hierbij het boven
opgemerkte nopens by en burg ; zoo wordt de ATav. t. a. pl. aanbevolen onderscheiding veelszins kwalik uitvoerbaar.
Nog dit. Het straksgenoemde Torbay, zoo daarin door, dir (Celt.
= doorgang, opening, gat) speelt, verlokt, dunkt rn$ in verband tot
zoo menigen m e t T(h)or, T(h) ur aanvangenden plaatsnaam ‘), met afwgzing van Germaanschen Thor-dienst, alsmede van den Gotischen
mansnaam Dure, Thure, Thuro (Nav. XXXVII, 113) ; de hoofdsylbe
V&LI
TEWRINGEN, het woonland der Thuringers (of Thoringers), wier
naam in den aanvang der 5de eeuw n. Chr. (bij Vegetius Henatus)
voorkomt, terwijl zij in het midden dier eeuw als behoorend tot Attila
(j- 454) ‘s volksbond bekend staan, - wanneer leefde de Gotische bevelhebber Thuro, van wien Joh. WinkIer, Nederl. Gesl. bl. 46 als van
eenen historischen persoon spreekt? e) - uit dat d& (th’ur) te ver') Vgl. NW. xxxvi, 539, 40, welk artikel aanleiding geve, om in Dar, Der,
Dir, Dor, Dur, T(h)ar, T(h)er, T(h)ir, T(h)or, T(h)ur, T(h)yr, als hoofdeylbe, m&.
hunne intensiva b. P. DarQ Thord, enz., meerendeels datzelfde Celtisohe woord terug
te vinden. Voeg er het Nom. Geogr. Neerl. 111, 75 doar mij verzwegene Diramme
12de en 13de eeuw = Diermea (te Putten; Bn Sleet bl. 393) bij.
“) Vermeldb Dr. Hutmsn (Nau. XXI, 556; XXXIX, 160) hem wellicht? Hoeufft,
Taalk. Bgdr. bl. 65 duidt ‘l’höringers als nakoomlingen of aanhangers van Tbor ;
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Maren. >Es ,iet k e i n Zweifel, d a s in d e n .Thüringern- weder (Xss@v)
goth. Theraiaget ljq no@la viel weniger (Wachter) Chernskische Thoren
(dwaaen :? ,Notaq bene.11 zu suchen seiee, aber höchst wahraoheinlich, das
ais die Nachkommen’ der alten Hermunduren sind, und dasz ihr Name
von dissen abstammt” duidt Brockbaus’; Real-Enoycd,‘ KV, 1,,(<1855)
8. 64. De Hermunduren nu woonden benoorden hetllbüringsrwoud
;
maar van dezen volksnaam wordt in dit werk geen verklaring gegeven. Do naamsdtiiding staat, b&gevolg
allesbehalve vast. En daar
het woord th\r, reeds lang vóór Chr. in eenen plaatsnaam voorkomt,
naar het schgnt, - zie hiervoren, bl. 360, noot 2, - dunkt het mij
geenmins
onwaars&&lijk,
dat zich hier dezelfde kwestie voordoet,
als bij de Batavieren (vgl. Ráu. XXXV, 492), nml. dat, gelijk m. -i.
de Betuwe aan de Batten of Batavieren, alzoo Thüringen aars de
Thüringers den naam zal hebben gegeven.
Ten slotte de opmerking, dat in het oostlik gedeelte van het Thüringerwoud zich in de Middeneeuwen Slaven uit Boheme en het Voigt~sncl terugtrokken ; zg gaven aan dit hun nieuw verbl$ den Slavonischen naam Loibe of Leibe (Br., Real-Encycl. XV, 1, S. 68)., Zoo
dit Loibe of Leibe hier kwalik iets anders dan ,boach” beteekenen
kan, blgkt de gevolgtrekking van Naw. XXXIV, 152 juist te zijn
geweest; en hebben w1J hier bovendien niet met een woord uit sder
alt-thüringsche Sprachschatz” te doen. Reden te meer, om den oudGermaanscben mansnaam Lebbo, Libbo, Lubbe (ibid. XXXV, 178)
voorzichtig toe te passen.
J. A .

Walcheren (XXXV, 179). Zie over Walcheren : Tegenwoordige Staat
van alle Volken, deel XX, bl. 198 ; F. Nagtglas, Onze Voorouders,
een eerste hoofdstuk uit de Geschiedenia van Zeeland, bl. 36; Geschied- en Aardrijkskundige besohrUving
der provincie Zeeland, door
P. N. Muyt, Zalt Boemel, J, Noman, 1821, bl. 41.
R. J . SCH.
hetgeen zwevend is uitgedrukt, - Het door de Crotoniaten verwoeste Sybaris,
(Calabrië), aan de Tarentjnsohe
golf, herrees omatr. 444 v66r Chr. als Thorium
(of Thurii) omdat het bU do bron Thurias werd herbouwd.
1) Wie deelt mij do beteekenis van dit woord of van Z@I hoofdsylbe welwillend mede?
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Waleheren, e n z . D e vergelgking van d e n Tegenw. Staat v. Z e e l .
XX, 298) baat alleen inzóóver, dat men er uit ziet Boshorn’s (11, 7)
beweering (tegenover Dousa en Scriverius), dat Walcheren in een
g i f t b r i e f a” 803 v a n k o n i n g Lodewik z a l v o o r k o m e n a l s W a s d a ;
hetgeen t. a. pl. onwaarsch&rlijk wordt gekeurd. Behalve aan Walnc(h)ra
uit de dagen van Willebrord (658-739), herinnert die Tegenw. Staat
t . a. p l . a a n Walachaum, - verschrgving voor Walachrum 3 - van
Sigebert v a n G e m b l o u r s . H e t v e r m o e d e n rist, d a t naar d e n d o o r
dezen (zie Nav. XXXVII, 217) vermelden St. Walaricus de lendstreek
vernoemd zal wezen, ingeval deze heilig daartoe vroeg genoeg heeft
geleefd ; - alzoo, dat Walrich per metathesin Walcher zi geworden. Zoo neen, dan doen ons toch Walchra; Walacria &O 837, Gualacra
a” 8 4 2 (v. den Bergh, Wrdbk Neder]. Mythol. 1846 bl. 379), zoowel
a l s Vvalacrrt (Bondarn b l . 67), Walacrs a” 9 7 2 (Bn S l o e t b l . IOO),
Walecre ao 997 (ibid. 119), Walachria a” 1194 (ib. 379) eenen prins
Walachrin (Nou. XXXIV, 176), of ook een Henegouwschen hertog
Walachrius (nota bene, uit de dagen van Judith en Holofernes ! P),
alsmede de Walkyren (Germaansche schikgodinnen) uitsluiten. De
ligging begunstigt gewis de toepassing in de hoofdsylbe van valghe =
g o l f , s t r o o m (Oudemans) ‘). Doch er bestaat zoo menige naam, de
gansche wereld door, op Walach, Walc, Walch, Walk, waar de lokaliteit deze duiding òf niet begunstigt òf bepaald weerstreeft, dat men
in sommige gevnllen liefst naar een meer algemeen sppellativum omziet. Hier opent de-í%u. XXXVI, 4G aangeboden sleutel misschien
d e d e u r , e n t o o n t o n s w a l c h = malch = m a r k i n d e n z i n v a n
Bbegrensde
streek,” of eenvoudig grens, omtrek. En nu verdient het
wel aandacht, dat volg. A. J. v. der Aa (Aardr. Wrdbk), Wrtlacren
of Bde Bewalde akkers”, als eertgds dat gedeelte van Walcheren
geweest zinde, hetwelk thans het waterschap der Vgf-Ambachten
vormt, tot de oudste bedijkingen des eilands behoort; doch als proeve
van naemsduiding kan Wal-acren = walakkers o. i. nooit steek hou‘) Daar Veliki, Welika, Welikaja, Wileika, Wilga (Polen), Wolga riviernamen
zun, -nagenoeg allen in Rusland, zoo is de vraag, of op deze dit valghe wellicht

past. Bolga of Wolga zal, zegt men, de aan den volksnaam der oude Bolgaren
ontleende naam wezen, door de Slaven aan den stroom gegeven (Broakbaus’
Encyolopädie) ; maar dit klinkt allerzonderlingst.

Real-
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d e n 1). W a l c h e r e n , o o r s p r . Walchra, Walscris, l a a t z i c h i n c a s u
ontbinden in Walch-, Wslac-ra = malch-, melac-rade, malk- of markexode, d. i. het nieuw-aangemaakte (land) der grens(-streek) of van de
door water of dijken begrensde, omperkte streek. Tenzg de Nom.
Q e o g r . N e e r l . 11, 183 v e r m e l d e v a r i a n t e n W a l e c o r n (Walec-om),
Walkar (als Walk-araj tot, grens-hoek of grenswater nope. De ibid.
opgegeven variant Waucria begunstigt deze duiding der hoofdsylbe
z e e r ; v g l . Mrturik a0 9 9 7 M a l d e r i c k e , iMook a” 2005 Noldeche, 80
1222 Moldeke (8. w. 111, 183, 91) met Vsrik a” 1233 Valdrich (ib.
II, 143), Waldrichem (&u. X L , 268), e n z i e Naa. X X X V I , 4 7 . Boxhorn’s W a s d a , zoo d i t verschriving mag zin v o o r W a l d a , i s
hiermede overeen te brengen; wal& = mal& kan grens wezen. aIaar
Wasda opzichzelf vertoont denklijk een versterkten vorm van wase =
slik, s l i b @demans).
I n e e n c h a r t e r a” 9 7 2 l e e s t m e n : Bprovincias Vvslscra Vuigle,
c u m abbatia Niuelle” bg Bondam ; >provincias Walacra Wigle, cum
abbatia Nivelle” bë Bn Sleet. Waarop oogt dat Vuigle, Wigle hier ?
Zou het, met terugroeping vctn den straksgenoemden heilig, kunnen
w e z e n agrens der rode van (St.) Walrich 3 Vuigle, Wigle z. v. a.
muigel, migel, megel, metathetisch voor melk = merk (mark), of
ook uitgedegen voor meel, maal = grens ? ?. - Welke plaats ook
mag b e d o e l d zijn m e t Walegemlnde CLO 1 2 0 9 (Bn Sleet 432), i n d e
buurt van Confluentia (Coblentzj 2 In Limburg liggen twee gehuchten Walk, het ééne, o. Heithuizen, aan de Maas ; doch op amnmerkQken afstand van dezen stroom ligt het andere, o. Weert, op de
westlike grens der provincie.
BDie Welachen haben d e n N a m e n , unter d e m s i e d e m W e s t e n
Europas bekannt sind, unmittelbar von den Slawen erhalten, welche
mit dem Namen Wlach, Woloch alle romanischen Völker bezeichnen ;
a i e selbst nennen si& Romënen” [Brockhaue, Real-Encyclop. X V
(1855), S. 40. >Welachei oder Wlachei, turk. Ak-Islak” (ib. 5. 34) 1.
BHet w o o r d Wallach = Wallachyer wordt in de joodsch-duitsche
1) Vgl. eenigermate Wslohen- of Wsllersee (meer in Beijeren).
a) Een Friesohe mansnaam Wigle a0 1450 (bij P. Carnetra, r Friesohe Adelaar”
181% n@ 4 bl. 32~) kan hier natuurlUk niet ia aanmerking komen
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mengeltaal, die in geheel odstelik Europa onder de daar zoo talryke
Israëlieten in gebruik is, als DEoch uitgesproken ; wal&, wol&, wlocb,
bloch, de overgang is geleidelik” (Joh. Winkler, Nederl. Gesl. 19G).
Dit lantste verlokt schier, al kan het turk. Bk-Islak waterhoek bet.eekenen,
tot de gissing: Wallachìë - baelgye, bselgie, d. i. afgeperkt
terrein (Oudemans). Alzoo zou de naam van dit Turksche land etymol.identiach worden met België (vgl. n’au. XXXVII, 577 noot 2). 1Maar
ook alzoo zou de hier boven voorgestelde duiding: Walcheren =
malch-, malcra(de), d. i. de rade of rode der omperkte streek, iets
aanwinnen in eene aanneemlgkheid, welke misschien versterking zou
kunnen vinden in den straks-aangevoerden variant Gualacra a” 842,
Gualac-ra, met vergelijking van 1%~. XXXVI, 241, 8.
J. A.

Woldetik (XL, 143). Deze naam, waar voluit onder verstaan wordt
Wolderink-hoeve, de hoeve Wolderink, de hoeve der Wolderingen,
is eenvoudig het patronymikon, in byzonder-sassischen form (ink in
plaats van ing) van den bekenden mansnaam Wolter ; bij’ letterwisseling, tusschen t en d, vooral by oude namen zeer gewoon, is de t
tot eene d verzacht. Dit heeft b. v. ook plaats gehad bg de patronymikale geslachtsnamen Alberdingk en Alberda, van Albert; Volb e r d a , v a n Volbert, Folbert, F o l k b e r t ; G e r d e s , v a n G e r d , G e r t ,
Gerhart, enz ‘).
JOHAN

WINKLER.

1) Voeg er, om de bekendheid en ‘t voormalig aanzien, by : Ripperda van Rippert ; zie
Joh. Wiakler, Neder]. Goal. 114, die Ripperda en Rgpperda genealogisch onderscheidt.
De ges]. kan niet afkomen van den doopnaam Rupert, gelijk men in Geld. Volksalm.
1885 bl. 14 leest. Rupert vindt men in den ges]. Rupprecht (Beijeren) terug. Ook
is de ald. voorkomende »zinspeling op het wapen” (een ridder op een galoppeerend
paard), rals verkorting van oreid das Pferd da”, niets anders dan een canard, een
curiosum. Dat ba dezen geel. het voorzetsel 2)an misplaatst is (bflv. NCZU. XXXI
594), toont ook ibid. XXXII, 541. - De voornaam Rippert komt op zichzelf denklijk
wederom als gesl. voor in Ripert (d’Artaud de Montauban do Barret marquis de
Monclar, in Provenoe), evenals omgekeerd de Nuv. XL, 145, noot 3 vermelde gesl.
Bollard, Bollaert op zijne beurt in 1230 een voornaam was, in Bolaerd Ripperda,
RED.
nobilia in Farmsurn, (Geld. Volksalm. t. a. pl.).

TAALKUNDE.

‘365

Vonokenhoren (XL, 237). In dezen geslachtsnaam duidt het voorzetsel vac aan, dat de hoofdnaam Vonckenhoren oorspronkelik -een
aardrikskundige naam is. En als zoodanig kan Vonckenhoren (Vhoorn) zeer gereedelik geduid worden als hoorn of hoek van Vonk,
van den man, die Vonk of Fonk heette. Vonk of Fonk toch is een
oudnederlandsche mansvóórnaam, waarvan de geslachtsnaam Vonckx,
in de zuidelike Nederlanden inheemsch, een patronymikon is.
JOHAN WINKLER.

Meyer (XL, 213), - als mausvóórnaam onder de Joden niet zeldzaam in gebruik, is van hebreeuwschen oorsprong. ln eenen der
oudste jaargangen van de Navr is deze naam verklaard geworden.
J. w.
[Zie Nar. IV, 2lOb. De Joodsohe mansnaam Meijer, als t. a. pl. nit mee-ier,part.
hiphil van oer, d. i. pde lioht gevende” (1 ! ?) verklaard, heeft niets gemeens met
Meier, oud.Germaansohen,
of, misschien juister, Mid.-Neder:. mansnaam Meijer =
Me(g)ger van Nar. XL, 213. Zoo de zonderlinge afleiding van dien Joodeohen
mansnaam t. 0. pl. juist is, - zie eohter ook NW. V Bgbl. bl. XVII - kandaarin
bjjv, nooit eene g te pas komen. Dooh Mei(g = maggher, mangher past uitnemend voor een Middeneeuwsohen Jood].

0 u d e m a n 6’ B ij d I a g e. Nalezing. Nav. XXXIX. MaerschaZck.
Vrouwelbke geneesheer (bl. 540). Dit woord trekt mirre aandacht,
omdat gezegd wordt, dat het zoowel een geneesheer als eene godheid
kan beteekenen. Zou het Z.-Vlaamsche volks-bggeloof
omtrent de
bekende nachtmerrie, eene ongesteldheid in het bloed, niet uit die
soort van (booze) godheid te verklaren zijn P Volgens dit bijgeloof
worden lgders, maar vooral de veelvuldige ltjderessen van de mare
gereden of bereden. Indertijd heb ik in Frilinck’s Leeskabinet daarover eens een stukje geplaatst. De genezing werd vooral door vcouwen, tooveressen of heksen, teweeggebracht. Behalve sommige vrouwen, werden er vooral des winters de gestalde paarden door geplaagd ;
en zag men weleens het verecb&sel van een witten hengst met zilveren
hoefijzers, op de hofsteden. Men schreef deze zeker zeer lastige kwaal
aan de werking der vzwarte kunst” toe. Sedert het. verdwynen der
heksen - dank zij % verbeterd onderwis ! - is in dezen oord de zwarte
kunst en kunstenaar verdwenen. ‘t Was een kwaje beeste, de bête
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ooire, veelal een zwarte kater met vurige, of een wit kon@ met roode
oogen, waarin de kunstenaar zich veranderde ; vergeefs schoot de
niet-bggeloovige landbouwer met fijn of grof lood op dit gedierte ;
met een gouden of zilveren hemdsknoop of zoo iets van edel metaal
ging het beter ; dus verzekerde mi in goeden ernst en eenvoud een
dorpswagenmaker, een jaar veftien, zestien geleden. - Mannen (ibid.
hl. 513). Heeft de Blj’drage ‘t ook in deu zin van in hunelgk uitgeven ? ‘)
Het is de mode van het land,
Dat eerst de oudste wordt gemand.
Iz. Du Flo, Kort levensbericht in rijm (H S.).
0. P. ROOS.

0 u d e m a n s’ B ij d r a g e. Nalezing. Nav. XL. il’namstremig
wordt,
(bl. 1’77) verklaard als *wapen-doorstrepend”, = Bnaam-onteerend”.
Doch al komt, het bg Oudaan, t. a. pl., voor in verband met, het,
heraldisch gebruik, om het wapen van edelen, op wie de eene of
andere schande rustte, te doorstrepen, of eigenl$r te overstrepen, met
een schuinbalk ; zoo heeft toch Bnaemstremig” een anderen, meer
algemeenen zin, en beduidt eenvoudig naam (= eer- ofroem-)stremmend. In het onderhavige geval dan Badeldom-stremmend”. - Napicken (ibid. bl. 178) z. v. a. nazien, nakëken ; vgl. quicken metten
oghen = wenken, pinkoogen. Derhalve hier, den koker ter dege
nazien, om er de beste pelen uit te halen.
J. A .
Te g e n w o o r d i g (XXXIX, 51, 242). Dat wij hier niet te doen
hebben met eene afleiding van awoord”, leert ons de Hoogduitsche
vorm gegenwartig en het Gotische andwairths (and beteekent tegen ;
cf. antwoord, on Hd. Antlitz). Tegenwoordig, dat in het Mid.-nederl.
ook zeer dikwils voorkomt in den vorm tejegenwoordig, is eene afleiding van Bwaarts” [van het werkw. worden, *Mnl. werden, identisch
met, Lat@ vertere, draaien, wenden, keeren; cf. Eng. to tww pale,
bleek worden], d. i. (gekeerd) naar, b. v. opwaarts (naar boven), huis‘) Juister, aan den man brengen.
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waarts (naar huis). De beteekenis van rtegenwoordig” is dus: tegengekeerd, tegen iemand gekeerd, sop het naar iemand toegekeerde
oogenblik”.
8.

T eg e n w o o r d i g. Dit woord is in de plaats getreden van jegenwoordig, uit Kiliaan wel bekend. Het ontstond uit mn1. jegenworde
(d. i. zoowel tegenwoordig, als tegenwoordigheid), en is van denz.
oorspr. als hd. gegenwart, gegenwartig. Het eerste deel der samenstelling is natuurlgk het voorz. jegen, hd. gegen.
Het tweede deel
is nauw verwant aan den afleidingsuitgang -waarts, hd. -tuürts, waartoe de s oorspronkelUk niet beboort. J e g e n w o r d e beduidt oorspr.
het tot iemand gewende, vandaar hetgeen nab$, aanwezig is ; ook
van tgd. J eg e n w o r d e beantwoordt volkomen aan het stamverwa”nte mnl. a n t w er d e, dat ook ategeuwoordigheid” beteekent en
niet verward moet worden met het andere woord a n t w er d e (=
antwoord), dat een geheel anderen oorsprong heeft. - Ter opheldering van den verschillenden klinker van -waarts, jegenworde en
gegenwart, wil ik wizen op eenige verwanten dier woorden, waarin
zich diezelfde verwisseling voordoet. Het zooeven genoemde antwerde
(2 tegenwoordigheid) vertoont in het mnl. de bivormen santworde”
en *antwoorde” ; en luidt in het Got. andvaírthi, mhd. antwart,
antwurt, mnd. antworde, antwerde. Verder is ook verwant ons bnw.
meewarig of meewaardig, en het WW. worden (mnl. worden, werden,
ward, worden, geworden). - 1s hiermede dus oorsprong en beteekenis van jegenwoordig verklaard, zoo moet ik nog ophelderen, hoe dit
in tegenwoordig overging. - Welnu, tegen is eenvoudig samenge.
trokken uit le jegen, dat in denzelfden zin als jegen herhaaldelik in
het mnl. voorkomt,. - Wie nog iets naders weten wil omtrent het
hier medegedeelde, zie Verdam, Mnl. \Vdb. 1,424 op antwercte
; Rluge,
Etym. Wtb. op gegen en op wärts; Pranck, Etym. Wdb. 399 op
jegens. Deze laatste verklaart echter tegen verkeerdelgk uit entgegen.
BOEKINOOQEN.
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dnnocqne (XXXIV, 429, enz.) In eene acte van 11 Jan, 1675 wordt
genoemd Bd’Heere en Mr. Adriaen Annocque, advocaet voor den Hove
van Hollandt”. 10 April 1660 Dirck Annockee, notaris in ‘s Gravenhage.
A. J . SERVAAB V . ROOIJEN.
Den Faag.

d’Arnand. E l i s a b e t h d’Arnaud o f d’Arnould, g a d e v a n F r a n s v .
Ingen, beiden 4 Nov. 1749 in leven, volg. Bsdr. Geschied. Overijse1
(Zwolle, TrJl) X (2888) bl. 45 (ontleend aan de familiepapieren) afstamlinge van den vermaarden Waldenzen-aanvoerder Henri Arnauld,
voerde volg. die familiepapieren Gevierendeeld, met een hamer op de
deellijn, 1. en 4. half-aanz. helm, met schildhoofd, beladen met drie
6.punt. sterren naast elkander ; 2. en 3. burcht, met dito schildhoofd.
In Rietstap’s Armorial le éd. bespeurt men sterren in het blazoen
van Arnaud (Berry), A. (Languedoc), A. (Provence) en A. (France).
In dit laatste o. a. ook een helm. Maar noch bij Arnaud, d’A., noch
bg Arnoul(d), Arnoult ergens een burcht. Waaruit het vermoeden
rijst, dat gezegd wapen der familiepapieren misteekend is. Men mag
misschien gissen, dat de familiën van dezen naam, die sterren of stertot éénen stam behooren, en wel dien
ren en palmtakken voer(d)
van straksgenoemden Henri. Opmerking verdient uit het Armorial,
Arnauld (France), wegens helm in het schild e?a zwaard ; naast Arnauld
d’AndiHy,
w e g e n s den zes-toppigen berg in den schildvoet ‘), De
bovengenoemde Elisabeth d’Arnaud toch zegelde Doorsneden : 1. in
zilver een liggend zwaard, het gevest herald.-links ; 2. twee of drie grasheuvels naast elkander ; het schild, omgeven door twee van onderen
gekruiste gebladerde takken (palmtakken ?), is gedekt met eene kroon,

1) ‘rot deze familie behoorde Antoine Arnauld, leeraar
8 Aug. 1694.

der Sorbonne, j- Brussel
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tusschen twee letters D ‘). Aldus komt het voor bu hare handteekening, - SElisabeth D’arnaud”, - aan den voet van een testament.
te Kampen 26 Maart 1755 verleden, waarbë zij, met bewilliging haam
echtgenoot+ Dr. Christoffer Nessink tot haren sgekooren momber”
verzocht hebbend, in vereeniging met haren man tot hare erfgenamen
benoemde hunne drie kinderen : Jan Otto, Gerhardina Judith Elisabeth
en Honord, en verder het kroost, dat hun huwelik nog opleveren
mocht. Later is zë van haren man gescheiden, gelik blikt uit de
te Deventer aanwezige kopie eens 15 Oct. 1784 te Kampen verledenen testaments, waarbg J. A. v. Knnltz en F. W. Hennekes, schepenen ter stede, verklaarden, dat Elisabeth d’arnaud, gesepareerde huisvrouw van den heer Baron .F. v. Ingen, enz., tot hare eenige erfgenamen benoemde haren zoon Jan Otto en hare dr Judith Elisabeth
Gerardina a), huisvrouw van den heer Ceva, majoor in dienst van
den Staat 3), enz., tot executeur van dit testament aanwazend Jacques
Arnaud, pred. bi de Wale gemeente te Kampen (vgl. B1Jdr. Gesch.
Over. X 4(i), die dus gewis van Elisabeth een bloedverwant zal zin
geweest. Hoe bestonden zi in casu elkander 3 Jaques, die 10 Juli
1768 reeds te K. stond, kan kleinzoon geweest zijn van Jacques
Aruauld, in 1718 Waals& pred. te Balk (Friesland), en de laatste
aldaar als zoodanig, dood Mei 1731, als wanneer zgne mcduwe ter
plaatse geen gevolg gaf aan het door de afgevaardigden der Wale gemeente te Leeuwarden tot haar gericht verzoek, om afgifte der papieren
betr. de door haren man bediende gemeente ; zie Nau. XXII (187i) bl, 3.
Elisabeth% zuster, Magdalena Margreta d’Arnaud, zegelde met het
gewone wapen, nml. Doorsneden : 1. in zilver twee , , . . (leliën ?) 4,
‘t Armorial op d’Arnaud (Neer].) noemt ze rapen of knollen van groen,
gebladerd v. goud - naast elkander; 2. in rood het liggende zwaard
1) Beduidt wellioht die dubbele 0, dat dit oaohet(?)-zegel gebruikt was door eenen
D. D’arnaud of D’arnoud?
2) Sic. En aldus is nog de volgorde der voornamen van hare te Deventer woonaohtige kleindr Jud. Elia. Gerh. IJssel de Sohepper, wede Wilhelm Conraed Houok,
en dr van Gerhard bg Charlotte Maria Elisabeth Otteline de Ceva (t 23 Oct. 1850),
vgl, Mr. J. v. Doorninck, Geslaohtk. Aantt. bl. 723.
3) Filippe de Ceva, later IuiLkolonel.
4) In geenen deele het gewei van een reebok (Nuu. XXVI, 154, 5).
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v. zilver ; het schild gedekt door eene kroon : Aldus b$ hare handt)eekening
(BD’Arnaud”) aan den voet eens testaments 10 Sept. 1765
te Kampen verleden, waarbg ZU met Dr. Gerhard Arnold Herweier 1)
als haar gekoren momber, in vereeniging met haren echtgenoot Johannes v. Lil1 I) aan hare zus+ Elisabeth hare Bdrie snoer fijne
paarlen” vermaakte.
Wat moet men nu als het echte wapen van dit zusterpaar beschouwen ? Vermoedlik dat van Magdalena Margreta. Hoe heetten
hare ouders en grootouders van vaders- en moederskant? - Het
Biogr. Wrdbk d. Nederl. van v. der Aa (hoofdred. Dr. Schotel) spreekt
ook van d’brnaud in Friesland, vermeldend George d’ilrnand (Georgius Arnoldus), wiens vader Honoré (zie dezen voornaam hier boven
en BUdr. t. a. pl. bl. 15) in 1708 tot Waalsch pred. te Franeker
beroepen, ald. in 1763 nog leefde. Deze Honoré stond gewis in nauwe
familiebetrekking tot den straksgenoemden pred. te Balk. Nóg vermeldt gezegd Wrdbk Hendrik Ar.uault (of Arnoutj, geb. te Zwolle, $
1460 te D$on als vermaard wiskundige; alsmede Hendrik Karel Arnaud, meer bekend als *abt van Pompone” $ 1756. Bestaat er eene
genealogie d’Arnaud ? Een der heeren du LZieu te Leiden helpe hier !
J. A.

v. der Beeke (XL, 256). Zie eene aanteekening in miju opstel ,De
f a m i l i e v . Ingen. Eene bijdrage tot de kennis van het voormalig
PKamper patriciaat”, in Bidr. Geschied. van Over&el X, 18, 43,50.
Daarin komt voor : Johan Huibert bn v. der Beeck of Beecke 12 Maart
1734 te Kampen ingeschreven met Judith v. Ingen, He was zoon
van Jurrien Reinder bg Cecilia Cath. Juncker. Volgens den afdruk
eens zegelrings van Beinder v. der B., was het wapen In blauw opvliegende areud (geen adelaar) van goud ; helmt. : de arend uitkomend. Rietstap’s Armorial le éd. spreekt echter van een valk.
J. A.

Dingemans (XL, 61). Het geslacht van dien naam, dat een rooden
1) Zie dezen naam in Mr. J. v. Doorninok, Geslaohtk. Aantt. (Deventer 1871) en
in de Bidr. Gesoh. Overijwl. “) Vgl. Herald. Uibl. 1881 bl. 123, 5, 302; 1882 bl.
266, noot: v. Lil en V. der Horst v. Lil.
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ossekop in gouden veld tot wapen voert, is uit de baronie van Breda
afkomstig. De stamvader, Matthës Matthyszn D. wordt genoemd in een
vestbrief van Breda a” 1541, en was lid van den tienraad aldaar in
1574. Adriana D., vrouwe van ‘s-Gravenhoek, d e echtgenoote v a n
Mr. Johan v. Bueren, rentmeester van Noord-Beveland, -/- oud 65
jaar 7 Sept. 1747, Uit dit huwelik werden geboren vier dochters, en
één zoon (+ jong). Hare ouders waren Adriaan D., rentmeester van
N.- en Z.-Beveland, en Petronella Anemaet. Blgkens de zestien kwartieren van Wilhelm Parker (kleinzoon van Mr. Johan v. B. voornoemd), geb. 17 Nov. 1747, geh. Jan. 1774 met Adriana D., dr v.
Johannes D., rentmeester van de Klnndert, bg Maria v. Maurik, was
Boeren de geslachtsnaam van Petronella’s moeder. - Adriaan D. had
tot ouders Dingeman Dingemans, schout van de Hooge en Lage
Swalnwe, en Anna‘ Brants, wier vader schout van Ter Heiden was.
De ouders van genoemden Dingeman D. waren Jan D. (zoon van
Dingeman D. en Catharina Christoffelsdr v. Dongen, en kleinzoon
v a n Matthgs Matthijszn D i n g e m a n s , d e n stamvader) e n C o r n e l i a
Petersdr Deijst (le huwel.).
P. A . J . V A N D E N B R A N D E L E R .

Dingemans (XXXV, 625, 6 ; ‘VIL 696). A. Dingemans werd 25
Nov. 1885 tot lid van den gemeenteraad te Zuilichem, en P. J. Dn
26 Nov. ‘85 tot lid der Kamer van Kooph. en Fabr. te Gorinchem,
benoemd.
Doublet (XL, 61). Bi raadpleging der genealogie van dit geslacht,
w e l k e t e v i n d e n i s i n Herald. B i b l . 1 8 8 0 b l . 2 4 8 , e n i n OudHolland, als b$age van dl. 111, 185, blikt, dat het getal der dochters
in het aangeduide jaar, waarin het portret moet geschilderd zën, nl.
1616, niet groot is. Catharina, dr van Jan den Ouden uit het Voorhout, was toen een kind. Johanna, zuster van den eersten ontvangergeneraal der Unie, over]. reeds in 1613; beider zuster Maria, die met
Gerard v. -der Burgh zou gehuwd zin, kent men niet eens in de
genealogie dezer familie. Anna, de dochter van den ontvanger-generaal, was reeds in 1607 dood ; Maria, later echtgenoot van Willem
v. Outshoorn (De Riemer, dl. 2, bl. 49) was in dien tgd 25 jaar,
Margareta, die Mr. Johan de Voocht, toen nog een jong Haagsch
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advocaat, trouwde, telde drie jaren minder ; IUagdalena, in tweede
huwelijk met den gouverneur-generaal Spex verbonden, was in 1595
geboren. De dochters van den wagenmeester-generaal zin te laat
geboren, om hier in aanmerking te komen. Nu kan men nagaan,
uit hoeveel en uit welke personen men te kiezen heeft; altijd in de
veronderstelling, dat het portret eene jeugdige dame voorstelt; de
opgave van den vermoedelgken leeftgd ontbreekt in de vraag, en de
juiste beschriving van het wapen zou wellicht nog iets ophelderen.
Amsterdam.

J .

0. FREDERIK%

Entens of Enthens (Gron. Ommelanden) - voerde Gedeeld: 1. in
rood half pompeblad v. goud (nu eens voorkomend zonder dan weer
met opwaarts gerichten steel), uitgaande van de deelingel@ ; 2. in
goud dwarsbalk v. groen beladen met eene ster v. goud. Dit wapen
komt met deze kleuren voor onder de zestien kwartieren van den
vice-admiraal Rudolf v. Coenders, t 4 Aug. 1666. Ook ziet men het
met dezelfde figuren (dus ook weer een half pompeblad) op geschilderde ruiten, evenwel met andere kleuren, t. w. het half pompeblad
groen in goud, de met gouden ster beladen dwarsbalk rood in goud.
Het pompeblad is door sommige heraldici verkeerdelijk aangezien
geworden voor een nederwaarts gerichten vleugel, en wordt dientengevolge het wapen dezer familie foutief in gedrukte wapenboeken
geblazoeneerd.
- Inlichting wordt gevraagd omtrent de voornamen
v a n eenen Enthens e n d i e n s g a d e , d e M e p s c h e . Wie waren hun
beider ouders 3
Leeuwarden.

HEERKE WENNINQ.

Hou&, enz. enz. Cornelis Adriaenszn H., baljuw van Tholen, liet
in 1557 binnen de heer]. Oud-Vossemeer vangen zekeren Jan Huysken, dien hij, toen de heerschappen daartegen protesteerden, verklaarde Bnoch de Kon. Maj. noch hem aan te gaan”. Waaruit, aldus leest men in ‘t Aardr. Wrdbk van v. der Aa, - geen ander
besluit valt op te maken, dan dat Jan Huysken, wegens aankleving
der Hervormde leer, door de kettermeesters vervolgd, een prooi der
gehate Inkwisitie geworden is. Zie Corn. Adr. Houck, destëds deken
d e r k e r k t e V e e r e , v e r m e l d bg J . J . D o d t v . Plensburg, Arch. v .
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Utr. 11 52 ; vgl. Herald. Bibl. 1882 bl. 368, waar men dezen familienaam, die te Deventer sedert lang rijkelijk en deftig is vertegenwoordigd, nog eenmaal aantreft. - R1Jk Houck, uit den magistraat van
Nijmegen, werd door het Hof van Gelderland, met Jan v. Heruk de
oude, afgevaardigd naar de prov. Geld. synode te Ngmegen i. d, 24
Mei 1597. - Willem H., oud-wethouder te Bergen-op-Zoom, was 22
Jan. 1627 aldaar doopgetuige van Sara de Rouck (Geneal. Maandblad
April 1883 n” 3 bl. 13). - (George) Friedrich Houck, geb. te Rheda
(Westfalen) in 1647, prof. med. te Burg-Steinfurt 1677-81, later
burgemeester en archiater te Lippstadt, tr. in 1676 Corqzelia Pugenst&e~, dr v. Werner P. ‘j, prof. jur. te Steinfurt, en Maria Elisabeth
Rutgers. Gevraagd wapen, geboorte- en sterfjaar van Cornelia P. Hun zoon Augustus (Johannes) H., geb. te Lippstadt 15 Sept. 1677,
+ te Steinfurt 1716, prof. jur. ald. 1704-16, tr. Anna (Maria) Wilhelmina Rucltwtawt, dr v. Gotfried, lt.-kol. in staten dienst (&ie Biogr.
W r d b k v . d e r A s b l . 1 3 0 8 ) bi A n n a von W y l r a e t . Gevraagd
wapens Bachmann a, en von Wylraet, benevens ouders van Anna von
w . -Hun zoon LMaurits Ernest Houck,’ door Henr. de Jongh, Naaml.
d. predd. v. het Geld. Synode 1750 bl. 333 Ernst Mauritz H. geheeten, geb. 2 N O V . 1710, als prop. ber. Mei, bev. 11 Juli 1734 tot pred.
te Batenburg (Maas- Waal), + 15 Febr. 1804 ; tr. d746 Aleida Johanna Speckman, geb. 1709, + 1771, dr V . Johannes Leonardus (geb.
1677, in 1706 pred. te Veldhuyzen in Hanover, alwaar hi + 1713)
ba Helenu (E. V.) Buitendijk. Gevraagd de ouders dezer laatste, ben e v e n s wapsns 8). - Johannes Leonardus evengenoemd was de zoon
van Arnoldus Wilhelmus [geb. 1632, t 1686 (?), sedert 1664 pred.
te Neuenhaus) bg Anna Christina Se$lley $ 1630 (u), dr v. Johannes
Leonardus S., pred. te Bentheim, bij Magdalena Strick, wier vader
Harman Strick pred. wa% te Neuenhaus. Gevraagd wapen Seyther. -1) Vgl. over dit geslacht Nuv. XXVI, 339; XXXV, 65; ‘Vl, 63, 4, 423, 8, 512;
‘VII, 427; ‘1X, 184.
9) Baohmann (Land van Kleef) voert In zwart drie palen v. goud, den eersten
afgebroken in den schildvoet, Baohmann (Begeren) In goud eenen rechterschuinbalk
gesohakeerd v. rood en zilver ; belmt. : antieke vluaht v. goud; dekkleeden: rechts,
zilver en rood; links, goud en rood.
‘) Butendyck (prov. Utreoht) In zwart drie sohoorsteenbalen gehaakt en tegengehaakt v. zilver.
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Maurits Ernest’s broeder, Fredericus Gothofredus H., in 1738 van
Steinfurt als hoogl. in de Rechten beroepen naar het Athenaeum
Illustre te Deventer, hield eene inwijdingsrede »Pro legislatoria Imperatoris Justiniani prudentia”, en vertrok in 1746 in dezelfde betrekking naar Utrecht, waar hij + 1767 (Heringa, Orat. hab. 1825 p.
149). - Mr. Maurits Ernest H., notaris te Deventer, wiens moeder
heette Aleida Catharina Le Cavelier, tr. 29 Juli 1813 Johanna Dorothea
Friderica Hagedoorn, geb. 21 Jan. 1795, + 13 Dec. 1834, dr v. den
Deventer burgemeester Wilhelm Conraed H., geb. 3 Oct. 1766, +
15 Juli 1809, bij Johanna Dorothea Friderica Ulrich r), geb. 24 Aug.
1769, + ? dr v. Johan Fridrich bij Dorothea Augustina Elisabeth
G’unther. Nu weet men van deze laatsten niets anders, dan dat J. Fr.
TJlrich kwam uit Gernrode 2). Wat is er omtrent Ulrich 3, en Gunther 4,
bekend ?
Nav. XXXIV, 2 8 6 ; ‘ V , 4 0 9 wordt een Catal. penningkabinet
H o u c k a” 1 8 6 3 v e r m e l d . - Zie voorts Mr. J. v. Doorninck, Geslachtk. Aantt. 1871. Ernst Theodoor Octaef H., jongste zoon van
Mr. Maurits Ernest, in leven notaris te Deventer, + te Zandpoort
1 0 J u n i 1 8 8 3 , o u d 491/, j a a r , broeder van Mr. H. Houck, notaris
te D. - H e t Geneal. H e r a l d . A r c h i e f v a n A . A . Vorsterman V.
Olj’en b e v a t e e n e Notice over Houck ; zie Algem. Neder]. Familieblad April 1888, Inhoudsopgaven bl, 7; Catal. 1890 v. h, Geneal.
en Herald. Archief bl. 30, Een lak-afdruk vertoont een zonnebloem,
herald.-rechtsgewend, aan een op den schildvoet rustenden tak, aan
weerszgden v a n d r i e b l a a d j e s voorzien ; dekkleeden en aanzienden
h e l m m e t w r o n g , maar geen spoor van een helmteeken. Onder het
schild op een lint de naam HOVCK. A. J. v. der Aa’s Biogr. Wrdbk
(hoofdred. Schotel) vermeldt nog eenen Jan Hendrikszn H., schepen
te Arnemuiden in 1526, alsmede eenen Jacob H. te Rotterdam, zeekapitein in 1672 en ‘74.
‘) Vgl. Mr. J. v. Doorninck, Geslaohtk. Aaot. bl. 678.
“) In Anhalt-Bernburg, maar ook in Pruissen, rgdstr. Erfurt, ligt een Gernrode.
“) Ulrich (Begeren) In blauw zwaan v. zilver : IJ. (Estland) In blauw eene zuil enz.
4, Rietstap’s hrmorial heeft Gunter (proy. Utrecht) In rood drie leliën v. goud.
Maar ook Gunther in Denemarken, tweemaal in Pruisen, item in Beieren, eenmaal
in Saksen, - alles adellijk.
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Jean Le Cavelier tr. Marie Jean, bij wie Gilles (uit Caen, Normandië), gedoopt 6 Oct. 1616, tr. 1 Juni 1653 Marguérite Loysel (dr v.
Jacques be Marie Arnaut), en wint Marie, Jacques en Nicolas, welke
laatste (-i- 1686) tr. Maart 1679 Elisabeth Mareschant of Mareschaut,
Muresclzazcx,
en heeft: Jean, geb. 1680, j- 1746, die in 1714 tr. Maria
V. Ommeren, wede Derk Huyghens, en dr v. Rudolph, bij Anna Pauw,
nixu. XXIX, 587 Albertina P. genoemd, terwijl Jean Le C. daar Johan
le Cavalier heet. Behalve Jean worden als (zeven) kinderen van Nicolas
opgegeven : N’lco 1 as, geb. te Rotterdam, + Mei 1774, tr. in 1733 te
Caen Anna Le Marinier ; Guillaume, Hélène $ 8 April 1769, Marie
Magdalène geb. 2 Oct. 1690 =/- 21 Cet. 1772, eene kloosterlinge + 1769,
eene dito -l- 1743, alsmede Jacques, Nicolae en Anna Le Marinier
wonnen, behalve Elisabeth, Nicola Philippe en Pierre Nicolas, alle
drie + jong, benevens Marthe Elisabeth Anna, als oudste kind Michel
Pierre, geb. 21 Jan. 1741 te Claen, die bs Gillona Asire 1) (geh. 17G9)
won twee dochters =j- jong, voorts Marguérite, Frédéric, Thoma Auguste,
Pierre en Nicolas. Zie omtrent, Le Cavelier ook J. v. Doorninck,
Gesl. Aantt. bl. 596, 749. - Gevraagd de wapens van Loysel %) en
Mareschaux 3). illsmede de voorouders van Rudolph v. Ómmeren, volg.
Nnv. t. a. pl. rekenmeester van Gelderland, en die afgevaardigd zal
zijn geweest naar Piëmont, om de Waldenzen te steunen.
ISen- Wiel, 1 Juni 1890.

V R A G E N.

Abbinga. DDen 3 Julii 1692 gedoopt een bejaerde Dochter genaemt
Christina Abbinga ; sijnde u$ de Meniste in de gereformeerde gemeënte J . Chi ingelaft, n a d a t se b e l i j d e n i s v a n haer geloof hadde
gedaen, sgnde de dochter uit de soutkeet tot Aetregt” (Doopboek te
‘) Rietstap’s Armorial 19 éd. heeft Azire (Normandië) In zilver keper v. groen,
verzeld boven van twee wassenaars v, groen, beneden van een Moorenkop omwonden v. zilver.
a, Loisel (Normandië) voert,, volg. het Armorial, In zwart drie wassenaars v. zilver.
3 Gezegd Armorial geeft aan een Normandisoh gesl. le MarBohal de Cantilly
In blauw leeuw v. goud, verzeld van drie rozen v. zilver.
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Ingen). Het laatste woord kwalijk leesbaar. meer bekend 2

Is van deze familie

Boel, enz. Balthasar Nolthenius, geb. Amsterdam 26 Rpr. 1701, t
ald. 21 Febr. 1755, tr. ald. 18 Apr. 1725 Jongkvr. Johanna Boel,
geb. 9 Juli 1697, t ald. 28 Mei 1768, dr v. Hendrik (geb. 1672, -i1704, zn v. Hendrik bij Elizabeth Donkers) en Cornelia Geus (geb.
te Batavia 11 Aug. 1679, t Utrecht 1725, dr v. Jacob, commandeur
en equipagemr-generaal van Ned.-Indië, bij Aletta Rengers). Deze B.
Nolth. en Joha B. hadden o. a. eenen zoon Mr. Jeronimus N., adv.
bij den Hove van Holland en West-Friesland, notaris te Amst., schout
of baljuw van Ouwerkerk a/d Amstel, secretaris van het hoogheemraadschap van Zeeburg en Diemerdijk, regent van het Huiszitten- en
Aalmoezeniershuis enz., gehuwd te Amst. 7 Febr. 1763 met Jkvr.
J o h a n n a &&Iaria v . der Meulen, geb. 17 Juli 1738, + 26 Juli 1787,
dr v. Dirk bij Johanna Maria Schelte (hert. met Cornelia Wetstein). Welke wa.pens voerden Boel (kan dit wezen In groen dwarsbalk v.
zilver, beladen met drie meerltjes v. zwart P), Donkers, Geus, Rengers
en v. der Meulen P Rietstap geeft voor v. der M. verscheidene aan,
maar welk is hier bedoeld ? Kan zij gevoerd hebben hetzelfde als
(Jornelis Elias v. der Meulen, regent te Amst. 1781-‘84, zijnde In
blauw vier molenwieken v. goud ?
Arnlzem.
J . J . NOLTHENIUS JR.

Holland, v. Hollant (XL, 251 noot 4). Berust het in Herald. Bibl.
1881 bl. i44, 5 vermelde op overeenstemming van wapen, of op
andere gronden ?
‘s-Hage.

I&.

G.

WILDEMAN.

IHet berust op de gegevens van familiepapieren uit onderscheiden bron.]

Klad, von Kladt. Bestaat er eene genealogie van dit, zoo ik meen,
uitgestorven geslacht 7 Een tak verplaatste zich uit Duitschland naar
Holland, e n woonde te Amsterdam en Utrecht. Wapen : in blauw
drie zilveren pijlen naast elkander, punten omlaag, waarboven eene
ö-puntige ster v. goud helmt, : doodshoofd. Jan Klad lakenkooper
te Amsterdam tr. Petronella v. der Hoeven bij wie : 1. Wilhelm,
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predt te Wadenogen tr. Mei 1746 Lucia Louise v. Oort bë wie gedpt
ald. : Mr. Jan Willem 3 Nov. 1748, promoveert 24 Mrt 1773 te Utrecht
in de rechten ; Aletta Maria 5 Nov. 1752, Hermanus Franciscus 14
Juli 1754 en Frans 12 Sept. 1756. 2. Jan tr. Anthonia Chevalier
b$ w i e A n n a P e t r o n e l l a t r . Jan Arend Smit predt te Gouda. 3.
Geertruida tr. Daniel v. den Brink notaris te Amsterdam. 4. Mr.
Herman geb. 1724 notaris te Utrecht, regent v. h. Barbsra- en Laurentia-gasthuis, secretaris v. h. kapittel van St. Jan f 1792 tr. Utrecht
10 Aug. 1751 Anna Francina v. Oort bij wie (gedpt te Tiel): Jan
13 Apr. 1752 ; Aletta Maria 18 Oct. 1753, f 1824 tr. Utrecht 10
Aug. 1778 Mr. Hendrik Nagtglas stadhouder van Gooiland; Willem
Lodewik 8 Apr. 1755 rgksontvr te Krommenie; Mr. Frans 26 Juni
1756 ; (en gedpt te Utrecht) Hermanus 12 Oct. 1757, onderkoopman
in Japan ; Daniel 21 Dec. 1758; Anna Agatha 5 Oct, 1760 tr. 1781
Mr. Jan Volkmer ; Magdalena Francina en Lamberta Johanna Geertruida tweel. 30 Oct. 1761 ; Johannes Bernardus (Jansz P) lid v. h.
Comité v. algemeen bestuur van Amsterdam 17 Mrt 1796.
v. 0.

Clerk, Sterk, enz. Alida Elisabeth Cl. St., geb. Amsterdam 20 Jan.
1775, + ald. 13 Maart 1854, dr v. Johannes Cl. St. bjj Catharina
Brinkman, tr. l” Arend Cornelis v. Vloten, zn v. Abraham bi Anna
Maria Metelerkrsmp ; 20 Willem Hendrik Nolthenius, pakhuismeester
der 0. 1. Cie , geb. 16 Sept. 1767, j- Amst. 6 Aug. 1827. -Gevraagd
de wapens Clerk Sterk, Brinkman, v. Vloten en Metelerkamp?
J. J. NOLTRENIUS JR.
Arnhem.
[Rietatap’s Armorial geeft voor Brinkmann (HOU.)
: in rood getakte bloem v.
zilver, tusschen twee korenaren v. goud, alles op grasgrond; dekkleeden: goud en
rood ; helmt. : de figuren van het schild. Past dit ? - In zijne keurige rGenealogie
V.
h. geel. Met.” (1. J. Coers, Arnhem, 1883, niet in den handel), schrbft de heer
G. S. Reehorst, bl. 1X, X : atlet wapen Metelerkamp biedt verscheidenheid aan, en
blijkt op drie verschillende manieren gevoerd te zijn : i0 Op de eene helft van het
schild drie korenaren en op de andere een hoog opgaande boom. 2” Als voren,
maar vermeerderd met twee klimmende herten, tegenover elkander geplaatst, de
voorpooten tegen den boomstam. 3O In zilver drie korenaren, gestrengeld en gebladerd, van natuurl. kleur, naast elkander, op grasgrond (los in het schild). Dit
laatste is genomen naar cen lakafdruk van het cachet, waarmede Mr. Alexander
Hendrik Met. (geb. 11 Aug. 1744 te Zwolle, + Gouda 3 Juni 1816) zegelde. Het
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zegel zelf is verloren ; de afdruk is in ‘t bezit van Mr. A. T. L. Met. te Arnhem. In gezegde Geneal. komt voor Anna Maria Met. [gedpt te Zeist Ik Sept. 1738, dr
v. Arent (of Arnoldus), pred. te Z., bij Cornelia Maria Creyghton], 24 Oct. 2760 te
Amst. aangeteekend,
en in de Engelsohe kerk gehuwd - met Abraham v. Vloten
(zoon v. Huybert bij Aletje v. der Schilden), gedpt (in den Dom) te Utrecht 20
Febr. 1734, en ald. tijdens zijn huwlijk woonachtig. - Een oud, dikwerf moeilik
leesbaar doopboek van Ingen geeft den doop aan : 2.5 Aug. 1709 van Jan, April 1714
van Aeltjen, dr v. Jacob Dorlant en Elisabet Willems(dr) Sterck. Den 24 Jan. ‘17
heet zij Elsabe Starok bij de vermelding van den doop i. d. van harenzoon Dirok.]

Landweert. Jan Coenraad Koopman, geb. Amsterdam 21 Maart
1790, + Utrecht 21 April 1855, adjudant des Konings i. IJ. d., viceadmiraal, lid van het Hoog Militair Gerechtshof, Commandeur der
beide Nederlandsche Orden, grootkruis Eikenkroon, tr. l”. Amsterdam
18 Maart 1810 Maria L., ged. ald. 4 Oct. 1789, # Medemblik 22
Febr. 1842, dr v, Bartel Hendrik bi Anna Maria de Baan. Gevraagd
wapens L. en de Haan.
v. Mengerssen.
Vermeldt de Nav. XL, 62 genoemde genealogie ook
Over$elsche leden P Vgl. biv. den Herman v. Mengers van ibid. bl.
213. Zoo v. Mengers in die gen. past, dan evenzeer v. Meëghersem,
en denklijk ook v. IMeegersen
(nóg te Haarlem).
J. A .
v. Rosant. Als wapen van dit Utrechtsch geslacht is mij altëd opg e g e v e n I n r o o d d r i e a f g e w e n d e leliën v . z i l v e r , t w e e t e g e n d e
bovenhoeken en ééne benedenwaarts gericht tegen de schildpunt van
een gouden hartschild ; en zoo komt het ook voor op den kwartierstaat v. Asch v. Wiek-Uteneng. - In het, Wapenboek van Vorsterman v. Ogen, art. W@aendts, leest men nu, dat deze familie stamt
uit v. Rosant; en a l s bewis daarvan wordt gezegd, dat beiden hetzelfde wapen voeren ; t. w. : in zilver drie zwarte palen, met schildhoofd v. goud beladen met een loopenden rooden vos. Vraag: hoe is
nu het wapen v. Bosant?
c , 0.

v. den Steen

= v. der Steen ? ‘) Wolfert Marcuszn v. der St. jm.

1) Nau. XXXIV, 18 nadrukldk

onderaoheiden.

RED.
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br. ald. 16 Oct. 1653 Neeltien Aerts weds meester Steven
Bergh in leven schooldienaar op fort St. Andries, Maria v.
wede Gerrit v. Ewgck, wonende Tiel tr. ald. 13 Oct. 1646
Drie], erffscholt te Driel.

v. den Steen. Kan iemand mi opgeven eene genealogie van het
geslacht v. den (niet v. der) Steen, het@ gedrukt (en alsdan wáár ?),
hetzi in handschrift 3
8.
v. 0.
V . der Strijp dict Vuijsting. Bestaat er eene genealogie van deze
familie ? Er behooren toe : Hugo v. der Str. dict V. tr. Margaretha
de Witte ouders van Hugo v. der Str. tr. Adriana v. de Weteringe
ouders van Elsabe V. tr. Lambert Foeijt zoon v. Folpert (Pieterszn
bjj Maria Pots) en Clementia v. Vleuten dr v. Willem bij Elisabeth
v. der Aa. Wanneer leefden deze personen 2 Hugo Vuieting proost
van Elst $ 1404. Jvre Christina Prins wede Mr. Pieter V. woonde
2665 te Utrecht. Meyster Ghisebert Vu&tine (sic) en Henrick VuGstino
1364. Zie Matthaeua, de Nobil. p. 721 en 787.

Wierts. W a a r e n w a n n e e r i s g e b o r e n e n g e s t o r v e n F r a n c i s c u s
Jacobus W., schout b&nacht, die in 1797 met de kapiteins Kikkert
en Heshusius in West-Indie was.
Zeeuw. Men vraagt opgaven aangaande deze familie, gevoerd
hebbend In blauw : boven, twee leliën v. goud, onder, e’éne 6,puntige
ster v. goud. N. Zeeuw tr. N. Locking (in blauw een hartschild linksgeschuind ; boven, in goud, 6-puntige zon of ster v. rood, onder, in
rood eene gouden 6- puntige dito), dr V. . . . 3 bjj N. de Bruin (geschuinbalkt van goud en zwart in zes stukken), be wie. . . ? Zeeuw tr. , . .?
Bergervis *) (in blauw een witte tak, rechtopstaand, naar beneden
gewend), b$ wie Anna Zeeuw tr. Adriaan v. Oort, leefden 1720. Komt dit geslacht %. ook voor te Vianen?

W a p e n (XXXV, 390). Rietstap kent dit wapen toe aan een gesh
l) Kent iemand dezen naam 1
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Meier (Pruisen, geadeld 6 Juli 1798). Wat weet men omtrent dit
geslacht 3
N.

W a

p e n s van in 1740 te Haarlem regeerende burgemeesters, afgebeeld doch kleurloos op den penning n0 145 (Vervolg v. Loon)
zinde 1. Pieter v. der Camer, 2. Mr. J. v. Dyck, 3. Mr. Anthonie
v. Styrum en 4 Mr. C. A. v. Sypestein. Wie geeft de kleuren aan ?
Alsmede van de toenmalige pensionarissen te Haarlem. 5. Mr. Jacob
Gillis en 6. Mr. Cornelis Gerlings, met dat 7. van den secretaris 1Mr.
Dammas Guldewagen, afgebeeld in Vervolg no 148, ook kleurloos.
L.
J. D.

Wapens

der bevelhebbers van de Swarte Knegten te Utrecht
(1759). In Vervolg v. Loon pl. XXXTI n” 354 zin zeven (of liever acht) wapens afgebeeld volgens blz. 393 van den kapitein J, v.
Dam, dat zeker bovenaan onder de strik te zien is ; maar verder van
den sergeant v. den Berg, den lieutenant D. v. Lobbregt, den sergeant
0. G. de Kok, den scriba D. K. v. Poolsum, den sergeant Boomhouder, en van den nieuwen vaandrig Mr. W. W. du Pon, Het
achtste schild is ledig. Men vraagt, aan welke der genoemde personen
de afgebeelde wapenschilden zlJn toe te kennen P
L.
J. D .
Wapens. Welke familiën voerden :
l”. In blauw drie ( 2, 1) sterren v. goud, in ‘t midden van ‘t schild
een wassenaar van ? (waarschgnlik ook goud) ; helmt. : geharnaste
ridder, met strëdbfil van ? in de rechterhand. -- 2O. ‘In (waarschinlik) zilver drie @, .l) duiven (of tortelduiven ?j van 2 ; in ‘t, midden
van ‘t schild een klaverblad, waarsch$$jk groen ; helmt. : de vogel
van ‘t schild. - 30. In groen drie (2, 1) eendjes van ?; helmt. : het
zilver, grasgrond in den schildvoet,
eendje. - 4O. In (waarsch&$k)
waarop rust eene figuur als eene schuinsliggende E, waaraan het
bovenste been ontbreekt (afgeknotte boomstam 3).
Arnhem.
J . J. NOLTHENIUS JR.
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L E S SElClNEUWER D U P A Y S D E YALIXES.

WAVRE-NOTRE-DAME ET SL,S

SEIGNEURS.

11 y ar dans les environs de Malines, trok localités du nom de
Wavre : Wavre-Sainte-Catherine, nommé vulgairement Kathelgne tout
court ; Wavre-Saint-Nicolas, n’étant, plus désigné, de nos jours, que
sous le nom de Putte ; et Wavre-Notre-Dame, appelé, dans la contrée,
tout simplement Wavre. C’est cette dernière localité qui forme I’objet
de la présente étude.
Toutes les trois doivent leur nom & l’immense forêt de Wavre, ou
Waverwald,
qui couvrait, au moyen-âge, toute la région entre la Dyle
et les deux Nèthes et qui est déj& citée, en 1008, dans un diplôme
de l’empereur Henri. Au XVIIe siècle, cett,e forêt n’existait plus, L’auteur
des Trophées du Brabant dit à SOU sajet: nzcris azcjourd’hui
il n’y
a plus ni Bois ni Bocage.
Dans sen ouvrage iutitulé Etudes étynologiques sur les noms des
M. Chotin traduit Waverwuld
villes e t c . d e la provkce d e Braburtt,
par bok ayuaticpe ou bois dans la prairie. La première de ces deux
traductions est exacte, mais la seconde ne l’est pas. L’auteur part
d’une fausse étymologie. D’après lui, le mot aurait pour premier
radical a v e - c’est, sans doute, Bzbe qu’il a voulu écrire - mot
allemand qui signifie pré, prairie ; le W initial serait parakte.
Le fait est que Waver, wauwer, wollwer, weGver, vijver, weger, Weiher,
signifient maraie, vivier, en latin vivarium, et wald est l’ancienue forme
du mot woud, forêt.
La forêt de Wavre a tiré son nom de’ l’énorme marais qni lui était
contigu et qui formait la démarcation entre les diocèses de Liége et
de Cambrai, depuis les limites entre Keerbergen et Werchter, sur la
rive droite de la Dyle, jusqu’au-delà d’Aersohot.
Dès le XIIe siècle, la forêt de Wavre fut la propriété des Berthout,
puissants dynastes
qui régnaient alors sur Malines et le pays environriant. C’est, sans aucun doute, à l’intelligente et énergique initiative
25
1890.
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de cette race redoutable que la plupart des localités créées dans cette
Wavre-Notre-Dame est une des plus
forêt doivent leur existente.
aociennes de celles-ci. Elle existait dès le XIIIe siècle. Son église
est consacré à la Vierge. De Ià le nom de Wnvre-Notre-Dame OU,
autrefois, Wavre-Sainte-Marie : Sarzctcx Maria in Wavria OU Wavera,
Wavria Beatae filariae Virginis, et: en flamand : Onze-Lieve-VrouwWaver(e) etc.
Dans l’état qui fut dressé, vers 1220, des biens de l’hôpital de
N o t r e - D a m e à Malines, n o u s lisons : >Domus e m i t e r g s Henricum
Bertout xxiiii bonaria terre iacentis in \iVavera, sub censu annuo X11
solidorum lovaniensium ; et per hos domus defensa est ab omni iure,
quod exigi possit a dicta terra et VII bonariis, sub tribus solidis et
111 denariis” ‘).
En 1220 (VI Kalendas Februarii), se trouvant parmi les croisés à
Damiette, Walter Berthout IV, seigneur de Malines,
dota l’hôpital
de Ia maison teutonique à Jérusalem de certains droits sur sa forêt
d e W a v r e (neme?* ?zostrum M’awir) 2). S o n n e v e u , Egide 11, céda,
en 1235, à la commanderie de Pitzenbourg, succursale du même
ordre chevaleresque, ses dîmes à Wauera. Cette cession fut faite de
l’aveu de Walter Berthout V, cousin germain et suzerain du donateur 3). En la même année, in crastino circumcisionis, celui-ei dota
l’abbaye de Grimberghe de six bonniers de terres basses, situés entre
Werchter et Wavre, pour extraire de la tourbe 4).
En juillet 1244, Walter Berthout VI déclare avoir abandonné, du
vivant de sa première femme, Marie (dont le nom de famille est
inconnu), au monastère de Saint-Bernard, ses dîmes de Heijst, Wavre,
R i j e n e t Mugsen 5). Vingt ans plus tard, l’évêque de Cambrai régla
avec ce seigneur et ses paren& les seigneurs de Duffel et de Gram*) Analectes p o u r servir à l’histoire ccclésiastipue dc l a Be(giqne, XVl, 88; X1.
2) J. Th. de Raadt, A p r o p o s d’u?z dipkbne relatif ù la ntaison des Berthout
(Annales de la Sooiét6 d’archéologie de Bruxelles, 11, p. 100-107).
3 Butkens, Trophkes, 11, 177.
4) 6 b u n e r i a terre, qui dìcìlur muur (moer), t e r r a widelicet, que e f f o s s a con&bustioni dicitur i d o n e a , iacenti inter Wechter e t W a v e r a (Annal. p. serv. B l’hist.
eaolés. de la Belg., X1 p. 36.
3 Miraeus, 0pej.a diplomatica, 1, 763.
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nrines, leurs droits respectifs sur les dîmes novales des terres défrichées
de la forêt de Wavre 1).
Louis Berthout 11, chevalier, seigneur de Keerbergen, etc., fils
du dit seigneur de Grammiues et de Sophie de Gavre, engagea, en 1296,
à la commanderie de Pitzenbourg, pour six ans, ses dîmes de WavreSainte-Marie et de Putte 2). Dans l’acte y relatif, il se qualifie germanus viri nobilis Joannis Bepthout et promet de fournir l’agréation
de l’évêque de Cambrai, son suzerain du chef de ces dîmes, et telle
d e sen d i t f r è r e . Ce dernier était alors seigneur de Wavre-NotreDame, Grammines, Berlaer etc. En 1293, il donna, de concert
avec son fils aîné, Jean, seigneur de Neckerspoel, aux habitants de
Wavre tous les chemins et toutes les issues dans ce village, moyennant une redevance annuelle de 1 denier, monnaie de Louvain “).
Wavre-Notre-Dame est cité dans la charte du 31 mai 1392, par
laquelle Othon van der Poerten vend au chevalier Nicolas Zwaef
tous ses droits sur le Pays de Malines, parmi les localités qui constituaient cette seigneurie, et, depuis, il n’en a plus été séparé sous
l’ancien régime. Dans la seconde moitié du XVIe sibcle, la juridiction
du village fut, toutefois, donnée en engagère à des particuliers ; elle
fut aliénée définitivement en 1650, et constitua, depuis, an fief mouvent de l a tour féodale de Malines.

L’opulente famille des dynastes
de Crainhem-Bouchout possédait,
aux XIIIe et XIVe siècles, de grands biens dans les environs de Ma:
lines, et notamment des eens et d’autres revenus dans les villages de
Wavre-Notre-Dame, Putte, Beersel, ltegem, Rijmenam et à Zellaer,
hameau de Boaheijden. Ces revenus furent vendus par Jean de Bouchout, seigneur de Loenhout, à Guillaume de Duvenvoerde, bâtard du
seigneur d’oesterhout du même nom, et époux de Marguerite de Bouchout. L’acquéreur en fit don, en 1346, au couvent des Riches-Claires,
l) Ibidem, 111, 413 et 416.
e) Ibidem, 111, 614.
s) Origine.1 aux arohives de Malines. Pour plus de renseignements NP oes personnages, on peut oonsulter nes notioea sur Putte, Schrieck, Grootloo, et notamment telle sur Keerbergen (Messagep des Sciences historiytes, Gand, 2889, @re livr.).
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k Bruxelles, qui
donateur ‘1.

devait sou existente

*

*

à la générosité du père du pieux

*

Par lettres-patentes du 22 avril 1559, le roi, en qualité de dut de
B r a b a n t e t d e s e i g n e u r d e Malines,
céda à Jeau Charles, à titre
d’engagère, la haute, moyenne et basse juridiction des villages de
Wavre-Notre-Dame et de Bonheiden, avec toutes les appartenances 2).
L’investiture de l’acquéreur eut lieu le 8 mai 1561. Celui-ci Btait un
fils d’un autre Jean Charles. 11 ne faut pas le confondre avec son
neveu du même nom, qui, docteur en droit, et ayant été d’abord
conseiller procureur général du conseil de Frise, fut nommé, le 14
janvier 1575, à la place de Guillaume de Paemele, conseiiler au Grand
c o n s e i l d e Malines e t m a î t r e d e s r e q u ê t e s ; il d e v i n t enfln, vicepréaident de ce collège. A g é d e 7 2 a n s , il entra, à Malines, a u couvent des KécoIIets
et y mourut de la peste, l’année suivante, auz
ldes de Septemlwe,
laissant des enfants, de Jacqueline de Waelhem,
fille de maître Jean et de Jacqueline van Gestel 3).
Jean Charles, seigneur de Wavre-Notre-Dame, possédait la dìme
dite de Santbergen, à c h a r g e d e 2 1 bonniers d e terre, d i t e ‘t Respuelhof,
à W a t e r m a e l . 11 avait acheté cette dîme de Jean van der
Linden (relief do 12 juin 1546).
Le il j u i n 1 5 6 1 , il n c h e t a du fisc, moyennant 4 7 5 0 livres à -10
gros de Flaudre, les seigneuries d’Erps et de Querbs, et un eens SUL’
le moulin de Kjmelghern (rel. du 13 mai 1563). 11 acquit, ensuite, de
Claire des Barres, veuve d’Antoine de Houthem, agissaut de concert
avec Jean van der Meeren
et Jean de Branchion, tous trok tuteurs des
*) Miraeus, op. tit., 1, p. 450.
*) Slaende weder le losseu om de selve pennighen.

M. 2, fa. 97 (Par les lettres
M. et B. neus désignons les registres dos OOUPS féodales, respectivement de Malines
et de Brabant, tous conservés aux Archives générales da Royaume, R. Bruxelles ;
iIs constituent les principales souroes de oe travail.
‘J) 11 fut rançonné, en 1580, par le fameux Olivier van den Tijmple. B. 364, fo.
3138 ; Provincie, stad ende land van Mechelen ; Azevedo, Chronijcke
van Jfechelen
11, 296 et 231.
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enfants dudit Antoine de Houthem, le château et la seigneurie de
Huldenberg, avec la moitié de la seignenrie de Smegersberg, diverses
rentes, la moitié de la ferme de ten Dale, dite de Smegersberg, et le
ehâteau de cette localité. Charles fit cette acquisition au nam de son
fils, maître Bernard Charles, dit Streignart, licencié en droit et avocat
postulant au conseil de Brabant, qu’il avait de sa femme Claire van
der Stoet. 11 se réserva, toutefois, I’usufruit des biens pour lui et sa
femme, leur vie durant (relief du 9 octobre 1564). Messire Jacques
Quarre protesta contre cette vente, en faisant valoir sur les fiefs les
droits de aa femme, Anne de Blehen, a titre de proche parente (19
octobre 1565). Les Charles conservèrent cependant ces propriétés *).
Jean avait cédé a son fils, le 30 octobre 1561, sa dîme de Watermael ;
Bernard ne portait pas encore, alors, le surnom de Streignart 2).
E n c e t t e m ê m e année, le père et le fils avaient figuré au concours
de rhétorique, à Anvers. Jean étnit alors prince de rhétorique de la
Guirlande de Marie, et, en cette qualité, il avait repu du magistrat de
Bruxelles franchise d’accises. Comwe indemnité des frais occasion&
par ledit concours, la ville de Bruxelles avait accordé, au père ep
au fils, la somme de 150 florins du Rhin (1 act. 1Ml) “).
Une fille de Jean Charles, FranFoise, investie, le 27 juin 1561, de
la seigneurie de Wommersom et du hameau de Walsbergen, était
mariée a Dcnis Sgroots (trois chevrons), docteur en droit et conseiller du roi. Après la mort de cette dame, survenue le 8 février
1 5 7 2 , son époux lui fit ériger, dans I’église Notre-Dame-au-dela-deIa-Dyle, à Malines, une tombe avec une épitaphe latine et les quatre
cluartiers que voici :
Charles
VB d e r Stoc
Sofie
Buusegem.
Ces quatre armoiries sont : Charles, d’or à la fasce de gueules,
chargée d’une quintefeuille d’argent, boutonnée d’or ; Soffie, uu francquartier, chargé d’une fleur-de-lis (le champ fruste ?) ; van der Stoc,
écartelé : aux ler et 40, de gueules à trois chicots d’ . . , , posées eu

‘) B. 238, fo. 201; 358, fo. 448, et 359, fo. 1.
*) B. 358, fo. 331. Ce nom est aussi orthographié Streignuert, Strengnaert, etc.
O) A. Wanters, Histoire des environs de Bwxelles.
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fasce (1, 1, 1); aux 2e e t 30, parti:: CE. de gueules à la croix pattée
d’argent ; b. d’or à Irs fasce d’azur et au lion de gueules issant de
In, fnsce ; B u u s e g e t n , t r o i s anilles 1).
Le 20 juillet 1555, maître Bernard Streignart alias Charles releva,
pour lui et les autres enfants de ses paren& les seigneuries de WavreNotre-Dame et Bonhegden,
et, le2décembresuivant, laseigneuried’overdorp, Z+ Wambeek, provensnt de Ia famille de sa mère et mouvant
de I’abbaye de Nivelles. Le 15 février 1586, il fit le relief des seigneuries d’Erps et de Querbs, qu’il vendit, moyennant 6844 livres, au
Mwquis d’Havré ( r . du 15 déc. 1604) 2). 11 avait acheté de Guillaume
de Moer, alias La.emaus, drossard de Wavre-Notre-Dame, une maison
avec u n j a r d i n d e 16 à, 17 verges, située ds,ns c e village, d e r r i è r e
l’église ; c e b i e n c o n s t i t u a i t un f i e f d u pays d e Malines ( r . d u 3
janvier 1562).
Bernard avait été immatriculé à I’université de Louvain en septembre
1532 3). - 11 se maria, d’abord, a Jeanne Qielis, fille de maître
Joachim Gielis, ou Aegidii, conseiller et, depuis environ 1549, avocat
fiscal au conseil de Brabant (svccesseur
de Charles de Tisnacq), seigneur de Holsbeke et Pellenberg, et de Jeanne de Blioul, dame de
Sart, fille de l’audiencier Laurent, grand bienfaiteur de l’église SainteGudule à Bruselles. Cette famille Gielis portait: d’azur au sautoir
d’or, cantonné de quatre grenades du même, ouverte de gueules 4).

1) Bibl. Royale, il Bruxelles, C. G. 151~1, fo. 7; A. van den Einde, Jfonuments;
Inscr. ftcnér. de la prov. ZAnuers.
2, A. Wauters, op. tit. Overdorp avait appsrtenu, auparavant, & Bernard van der
Stoot et B sa femme Marie van Bu&segbem, alias Buus, grands-parents de Bernard
Charles, et, ensuite a leur8 enfants François, Nicolaa, Bernard et Marguerite (r. du
14 févr. 1539 ; etyle de Liége). Le dit Bernard van der Stoot (Stock) Btait chevalier
de JQrusalem (t 26 sept. 1538) ; il avait accompagoé Pierre de Smet, dit van Steehroeok, riche bourgeois de Bruxelles, dans son pèlerinage en Terre-Sainte.
Ayant
quitté Bruxelles le 1 avril 1505, ils étaient de retour le 6 avril de l’annbe suivante.
Vogez 8011 Bpitaphe dans ChristOn, Basilica brwellensis. Le Héraut d’armes (1873)
attribue &. Bernard Y. der St. pour armes: d’oc & trois pals d’azur, au chef de
gueules adextré d’une merlette d’argent. Comparez la pierre tombale, déorite cidessus, de aa petite-fille.
a) Matrioule de cette université (Ar&. générales du royaume).
4) Comp, Cartul. et Yawscr. Xo. 881 (Aroh. génhr. du R.), reoueil SUP les oon-
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Après la mort de cette dame, Bernard convola avec Anne van der
Tommen, fille de Louis l), seigneur d’oplinter, Wilsele, ter Linden,
et de Marie van Dicke (investie, le 24 janvier 1572 d’une reute, comme
héritière de Jean van Dijcke a), seigneur de Santvliet, conseiller et
maître de la chambre des comptes de Brabant ; elle testa le 14 juillet
suivant devant le notaire Martin Allart), et petite-fllle d’un autre
Louis van der Tommen, seigneur d’oplinter et ter Linden, et de Cornélie de Wildere (Wilre) 3).
Ces van der Tommen portaient : d’or à la fasce d’azur frettée d’argent, accompagnée en chef d’un lion de gueules, armé et lampassé
d’azur, issant de la fasce.
Après la mort de Bernard Charles, SR seconde femme contracta une
nouvelle union avec Jean de Pourneau, chevalier, seigneur de Cruquembourg, Wambeek, Lombeek, Ternath etc. Elle décéda le 17 septembre 1632 ; SB dépouille mortelle fut déposée dans l’église SaintNicolas, $ Bruxelles, sous une tombe ornée des huit quartiers de la
défunte, savoir :
van der Tommen
v a n deu D$cke
seillers du oonseil de Brabant; on y attribue B tort B Joachim Gielis les armes de
Oielis-Hujoel.
1) Ce Louis rcput de sen père, du m&me nom, par donation entre vifs, en dot &
8on mariage, la seigneurie de Wilsele, a Putte, pr8s de Louvain (r. du 27 sept.
1552). Le 20 fbvrier 1558, il releva, comme héritier de sen onole, messire Martin
de Wildere, la moiti6 du village et de la seigneurie d’oplinter. Son frdre, Pierre
van der Tommen, reçut, par la mort de eet onole, une seigneurie à Champes, près
de Wavre, au Brabant wallon. Le 9 mars 1572, Louis fit le relief d’unerontepour
oes filles Marie, Anna, Elisabeth, Catberine et Louise, hbritières du conseiller Jean
van den Dijoke. Louis mourut avant le 6 février 1557; ce fut ce jour que sen 61s
Jean fut investi de Wilsele; le 30 mai de ia même année, il releva la seigneurie
de Champes. Ses frhres Oatavien et Pierre reçurent alors Iïnvestiture de la moiti6
d’oplinter, respootivement de ter Linden. AprBs la mort de Jean, Pierre 6t le
relief de Wilsele, pour lui et les autres enfants de son père (3 février 1599; B.).
2) Jean van (den) Dicke, seigneur de Santvliet et Heirendrecht, chevalier de Mrusalem (+ 1 sept. 1572), avait épous& le 43 act. 1525, Jeanne Marie van der Genst
($ 15 d&.. 1541): mère de Marguerite d’Autriche, duohesse de Parme et de Plaisanoe. Ces van Ducke portaient : de sable il trois fasces d’or, au chef du meme,
ohargé d’un lion passant de gueules.
a) B. 361, fes 181 et 190.
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Roelants
van Boxtel
v a n Wilre
van der Genst
Boete
v a n d e r Koijen.
De son premier mariage, Bernard avait une fille, nommée Clairt
qui, le 23 janvier 1571, avec ses tantes Marie et Catherine Gielis, fue
investie, par le mort de messire Jérôme Gielis, leur oncle et frère
respectif, des seigneuries de Holsbeke et Pellenberg, avec haute,
moyenne et basse juridiction. Un acte du 31 mars suivant établit
que Ia jeune fille était encore mineure alors ; il est relatif au relief
fait par Bernard, pour sa fille, d’uue rente de 480 fl., sur Bréda,
Diest, Grimberghe etc., rente provenant du grand-père de la demoiselle,
Joachim Gielis, Claire Charles mourut peu de temps après ; en consequence,
ses deus tantes reçurent une nouvelle investiture des deux
seigneuries qu’elles avaient possédées en commun avec elle (r. du 20
nov. 1572) ‘).
Bernard Charles, dit Streignart, aemble avoir été enterré dans
l’église de sa seigneurie de Wsvre-Notre-Dame. Toujours est-il qu’on
y voyait son obit aux armes du défunt, telles que nons les avons
décrites ci-dessus, et B la Iégende : Obiit 1607, 18 Sept. *).
En vertu de son contrat de mariage, sa veuve devait avoir l’usuf r u i t d e t o u s s e s biens.
Elle fit relever les fiefa de Huldenberg le
8 octobre 1607 et, le 27 de ce mois, les seigneuries de Wavre-NotreDame (avec la maison derrière l’église) et de Bonheijden 3).

Bernard Charles, dit Streignart, n’ayant pas laissé d’hoirs, ses parenbs
collatéraux se disputèrent sa belle succession.
Le 26 septembre 1608, Jelzan Charles, de Hemricourt, au pays de
Liege, fit le relief de Wavre-Notre-Dame et de Bonheijden, sans prejudice
de l’usufruit de ces biens réservé à, la veuve du défont. 11 était 61s
de Jean et petit-flls de Jean, le Vieux (de Oude), et de Catherine Lens ;
Ce dernier était un frère de Bernard. Le 18 novembre suivant, les
1) ibid. fa3 143, 144 et 177.
p) Bibl. Royale, h Bruxelles, C. G., N” 1310.
‘) M. 3, fo 92.
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terres furent relevées par maître Paul Mechelman, conseiller et auditeur des archiducs au quartier d’Anvers (par lettres-patentes du 30
nov. 1590) ‘) fils de Mare, pensionnaire de la ville de Bruxelles, et
d’Anne van der Stock (fille de Bernard et de ,Marie van Bu&seghem),
et petit-fils de Paul Mechelman, secrétaire de la ville de Bruxelles.
E n f i n , l e 1 1 m a i IG11, messire B e r n a r d d e S p i r a , fils d’Adrien e t
petit-fils de Sébastien, réclama et reçut une investiture de WavreNotre-Dame et de Bonheiden a).
Les t,rois compétiteurs opérèrent également le relief des autres biens
féodaux de leur défunt parent, notamment d’Overdorp et de*Huldenberg, avec Smeijersberg (20 août et 19 déc, lGO8). Au partage de
la succession fait par les héritiers du cOté maternel, savoir : messire
Bernard de Rpira, seigneur de Chiny, son père Adrien, le frère de ce
dernier, messire Pierre (tous deux fils de Rébastien), seigneur d’Overmaître Paul Mechelman, Clnire Mechelman, maìtre Pierre de
dorp,
Spira (fils de Jean), licencié en droit et chanoine de Sainte-Pharaïlde,
en Saint-Nicolas, a Gand, agissant pour lui-même et en qualité de
tuteur des orphelins de sen frère, messire Jacques, et de sa femme
Marie de Bruine, Barbe de Spira, fille de messire Jean et femme de
maître Guillaume Jacobssen, avocnt et substitut procureur-général an
conseil de Flandre, les biens de Huldenberg et de Smegersberg, avec
leurs appendances, furent attribués aux époux Jacobssen - de Spira
(r. du 25 sept. 1627) “). En qualité de tuteur de ses enfants, Jacob,+
sen releva aussi Overdorp (30 nov. 1640).
U n oncle d e B e r n a r d d e S p i r a , messire J e a n d e Spira (fils de
Sébastien), marié à Marie Cauwale, mort le 1 mars 1641, fut enter&
dans l’église Saint-Bavon à Gand. Son épitaphe le qualifie de seigneur
d e Huldenbe~*ghe,
SmeCjwsberghe,
Ovedoq,, Herkghem etc. ;
elle est
accosté
de quatre qunrtiers, savoir :
Spira
van der Stock,
Anderlecht
Buseghem.
1) Ses armes étaient : écartelé ; aux ,j er et ke, do gueules au chien élan& d’argent ;
aux % et 38, d’or & trois anilles d’azur. -- Le cartulaire de Saint-Miahel prouve
que les Meohelman s’appolaient aussi ‘uan Yechele~z.
9) NI., 3, fes 104, 108, 131 ; 48, fo 24 vo.
“) B. 373, fa 685.
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Spirn porte : de sable à la croix d’argent, accompagné au premier
canton d’une étoile d’or ; cimier : l’étoile de l’écu entre un vol de
sable et d’argent 1).

Après la mort de l’auditeur Mechelman, Gunrad van Steenwinckel
releva pour sa fille Reine Claire Mechelman, veuve de Thierry vau
Reinegom,. avocat-fiscul
de la tour ecclésiastique à Malines, et au nom
de ses co-héritiers du chef de Bernard Charles, la propriété derrière
l’église, à Wavre-Notre-Dame, et deux rentes, hypothéquées sur des
terres à Reeth. Catherine Msstelijn, âgée de 8 ans, fut inscrite comme
femme-mortuaiYe (sterf2’rouw) de ces fiefs *).
Le proces au sujet des biens de Bernard Charles dura longtemps.
Les seigneuries de Wavre-Notre-Dame et de Bonheijden furent attribuées & Mechelman, e t H u l d e n b e r g e t Smeijelsberg échurent & i a
famille Charles. Jean et Guillaume Charles, de Hemricourt, les

rele-

vèrent le 24 mars 1814. Gaspard, fils aîné de ce dernier et éehevin
de Malines, en fut investi le 11 septembre de la même année. Enfin, le
10 janvier lG15, le prêtre Jean de la Tour, curé de Schindremule, au
quartier de Tongres, fils de Bernard et petit-61s de Simon de la Tour
et d’Ivette Charles, en fit le relief. Gaspard Charles céda scs droits (le
4 août 1618) & Susanne Charles et & sen époux Jean van Daelem,
qui avaient fait un proces p o u r se mettre en possession des biens 4).
Messire Jean Charles, dit Streignart, est cité en 16;33 comme seigneur de Huldenberg. $près sa mort, sou fils Jean, procréé avec sa
femme Marie Jammurt, acquit t,ous les droits de ses parents sur les
1) Comp. Hellin, Histoire de Saint-Baron. Un maître Pierre de Spira figure dans
un document de 1563 comme receveur de l’abbaye de Grimberghe. Un autre Pierre
de Spira de Bruxelles fut immatriculé & l’université de Louvain, le 14 mai 1569.
Le 23 juillet 1586, le pretre Nicolas Spira, chapelain a Saint-Pierre, lt Louvain, et
888 fr&res et sceurs (?), enfants de Pierre, font le relief d’une rente (ES. 363, fo. 202).
Le 13 mars 1590, maître AndrE Spira, licenoié en droit et avocat fisoal de l’université d e Uouai, rclève oette rente par suite de Ia mort de aan frère, le ohapelain
(B. 364, fo. 215).
2) M. 7, fo. :59 vo.
“) B. 37.1 fo. 278.
4) Procès plccidis deuunt lu tour fgodale ds R~~bunt, N o . 7 7 7 - 1 6 0 3 . - Le 4
aotit 2618 les biens de liuldenberg etc. furent relevés par un Jacques Charles, fik
de Guillaume (B. 372, fo. ,138 ~0.1.
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biens litigieux. 11 psrtagea avec les autres héritiers de sou père, le 27
novembre 1646, devant le notaire Robijns.
Conformément a ce partage,
il releva la dîme de Santbergen, à Watermael, dont son père avait
négligé le relief, et qu’il céda à maître Martin van Horick, greffier
d’0phem. 11 acheta du flsc la haute juridiction de Corbeek-au-delà-dela-Dyle qu’il vendit, peu de temps après, moyennant 3000 florins du
Rhin, à messire Henri de Dongelberghe, seigneur d’Herlaer etc. (r.
17 avril 1657).
Le 22 février 1656, dame Marie Jammart, doueyiere de Huldenberg, et son flls, messire Jean Streignart, alias Charles, seigneur de
Huldenberg et Smeëersberg, constituerent à Clémence Thérèse Streignart,, dite Charles, et à son mari, messire Jean Beccart, seigneur de
Dondenfort, deux rentes de ,100 et de 200 florins du Khin, qui furent
hypothéquées sur leurs biens. Cette dernière dame avait deux soeurs,
Marthe Cleire et Anne Isabelle. En vertu du testament de Marguerite
Susanna Streignart, dite Charles, passé, le 6 mars 1648, devant le
notaire de Rouge, toutes trois relerèrent une rente sur Huldenberg 1).
Le 10 septembre 1666, Marie Jammart et ses fils, Jean et Lambert Scharles, transportèrent cette terre et les biens de SmeSjersberg 21 Ernest de la
Bouette (époux de Marthe Charles, dite Streignart), Jean de Longueville, tuteur de sa fille Anne Marie, (procréée avec feu Anne Isabelle
Charles, dit,e Streignart) et Clémence Thérèse Charles, dite Streignart,
veuve de Jean Beckaert. Ces trois dames, nées Charles, étaient filles
du défunt Jean, époux de Marie Jammart 2).
Huldenberg et Smeijersberg furent vendus
à l’encan, devant le
conseil de Brabant, le 4 septembre 1677. Philippe Rgckewaert, seigneur
de Tiberohamps, s’en rendit acquéreur (rel. du 28 du même mois) s).
Les seigneuriee de Wavre-Notre-Dame et de Bonheijden, neus l’avons
dit, avaient été attribuées à l’auditeur Paul iMechelman
qui semble
l’avoir emporté sur ces compétiteurs.
Bientot après, la juridiction des deux villages fut rachetée par
l e fìsc.
‘) B. 375 fes. ,139, 151 vo. 190, 218, 221.
9) Nous n’oaons pas atErmer qu’elles soient issues du mariage
Marie Jammart, les doouments n’étant pas précis h eet Qgard.
9) B. 377, fes. 6S et 442.

de Jean aveo
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Paul Mechelman eut pour femme Béatrice Rampaert, fille de Nicolas et de Catherine van den Putte. 11 mourut le 10 juillet 1631.
San corps fut inhumé dans l’église Notre-Dame à Anvers.
*

*

*

A u m i l i e u d u X V I I s i è c l e , l e v i d e d e s caisses fiscales f u t cause
d’une nouvelle aliénation d’une partie des domaines de la couronne.
Un grand nombre de seigneuries brabançonnes f u r e n t vendues à
l ’ e n c a n , à Bruxelles, l e 9 avril 1 6 5 0 . Messire T h i e r r y v a n d e r Nath,
seigneur de Gestel, se rendit acquéreur des seigneuries de Berlaer,
Putte, Schrieck, Grootloo et WavreeNotre-Dame.
Le prix d’achat était
de 67400 livres de gros, monnaie de Flandre, dont 16100 représentaient
celui de cette dernière seigneurie. Dans uae autre notice, neus avons
donné un grand nombre de renseignements sur le nouveau maître
de Wavre-Notre-Dame, ce yui nous dispense d’entrer dans des détails
biographiques sur ce personnage. Rappelons seulement que sa carrière
fut marquée par des embarras pécuniaires continuels. Gdnéral de
bataille

et colonel

de cavalerie et d’infanterie au service de l’ewzpereur,

le comte van der Nath - le titre comtal lui avait été conféré le 20
novembre 1655 - ne put s’occuper sérieusement de I’administration de
sa grande fortune. Ses nombreux créanciers firent saisir une grande
partie de ses biens, notamment ceux du pays de Malines, et pour les
satisfaire, il fut obligé de sacrifier ces propriétés. Rerlaer f u t v e n d u
au baron Guillaume de Bronkhorst ; Putte, Schrieck et Grootloo pass&rent au chevalier Bntoine Ferdinand de Brouchoven. Pour se couvrjr
d’une somme de 3372 florins, réclamés du chef de pontpem&zgen, le
fisc fit opArer la saisie de la seigneurie de Wavre-Notre-Dame. Les
revenus de cette terre n’étant pas suffiaants
pour amortir Ia dette et
les frais de proces, le conseil souverain de Brabant décréta la vente
de la propriété. Les deux annonces publiques requises furent faites
les 4 et 18 septembre 1666. Ce fut au chevalier Jean E’rançois (Nicolas)
van Bouchout, seigneur de Lorengem (Lorenghien), dernier enchérisseur,
que Wavre-Not,re-Dame fut adjugé, à I’extinction de la chandelle 1).
1) na veele ende vcrscheijde debvoiren ende d’branden van den kersse metten
de?- selver.

vuijtgawk
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Le prix de vente était de
soit lG492 florins; les
fl. 412.6 sols. L’acquéreur
à l a tour féodale d e
même jour “).
( Wordt vervolgd.)
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9400 florins, plus 1773 enchères à 4 florins r),
frais s’élevaient a i/s sol par florin, soit à
fit déposer ces sommes le 24 septembre (1666)
IMalines ; il fut investi de la seigneurie le
J. TH. DE RAADT.

Jan Roesselmann (XXXVIII, 643). Omtrent hem gaf Bartholdi in
L’Intermédiaire XXI, 606, O. a. het navolgend bericht, ,(Je personnage fort populaire à Colmar fut pour la ville une sorte d’Etienne
Marcel; il a combattu peur sa liberté, il l’a délivrée du joug des
évêques de Strasbourg, et fut tué dans un combat contre les troupes
episcopales,
qui avaient voulu reprendre la ville. 11 figure dans l’histoire
d’Alsace vers la 6n du X1110 siècle (Extraits concernant Jean RoesZie meerdere bronnen in L’Intermédiaire, t. a. pl., die
selmann)“.
col, Gö0 verwijst naar de studie van X. Mossmann in le BJournal
de Colmar” 14 Get. 1888.
J. Ab.
V R A G E N .

Cutynghim (XL, 263). In den giftbrief van hertog Albrecht, d.d. 3
April 1400 (zie Verwijs bl. 544) staat tussohen Vraenker (Franeker)
en Mydlim (Midlum j Cutynghim, Dit moet westwaarts van Franeker
gelegen hebben. Welk clorp of gehucht of stins was dit 3
J. D.
L .
Wardum enz. Kan het Xav. XL, 258 genoemde Wardum wel Wirdum (Leeuwarderadeel) wezen? Immers dit verwierf dan 8 April
1398 Sjoerd Wiarda, en 18 Juli 1399 Gerrolt Cammingha (ibid. bl.
259). Of is ‘ter meê gesteld als met Aalsum (bl. 257 en 262)P De
Woordenlist 1884 noemt naast Aalsum te Oost-Dongeradeel, ook een A.
1) 1773 hooghen tot vier guldens ‘t stuck.
3) M. 23, fo 4,13 vo.
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te Oldenhove. Irnsum ligt te Hauwerderhem. Eene be o. Franeker heet
War, een dorp in Dantumadeel Weerburen, een geh. in Kollumerland
Weerdeburen, enz. - Leest men ibid., dat de Camminga’s o. a. in
Leeuwarden stinsen hadden; de Tegenw. Staat van Friesl. dl XIV
st. 1 bl. 61 gewaagt van een in de 12de eeuw gestichten, weleer
prachtigen Kammingaburg, noordoost van de stad, in 1785 eene rume, Luidde Dantumadeel (%v. ibid. bl. 2Sl) in 1398 inderdaad Doncmerdeel? - Wat is ook Olden Wageabrughe (ibid. bl. 264) ? In Groningen
ligt eene be Wagenborgen (0. Termunten).

OUDHEID-, MUNT- XN PENNINGKUNDE.

Landen van herrewaerts over (XL,272).Noord-Nederland
vormde na 1543 met Zuid-Nederland een aanééngeschakeld geheel,
\ onder den naam van landen van Herrewaarts over, of Pays de Pardeça (Mr. G. Mees Azn, Hist. atlas van Noord-Nederland, Leiden
1881, bl. 4). In een schrijven van koning Filips i. d. 20: Nov. 1555
aan de ridderschap, hooft endc cleijne steden des quartiers van Arnhem, wordt gesproken over den afstand, dien keizer Karel aan zij11
zoon gedaan had van de landen van herwertsover. Margáretha van
P a r m a w o r d t i n s t u k k e n v a n 1 4 J u l i 1 5 6 0 e n 11 D e c . 15G6 genoemd Bgenerale regentinne ende guvernante Co. Majts landen van
Herwarts over”. Een giftbrief van 3 Juui 15G5, waarbij Filips aan
Joachim Hopperus de vrie jacht, zoowel te water als te land op
Geesterland schenkt, maakt gewag van de trouwe diensten, die
Hopperus bewezen had aan ‘s konings zuster, die namens hem regente ende g o u v e r n a n t e was in pde landen van herwerts overe”
(Leven van J. Hopperus, in Levens v. voorname Ned. IV, 112). De
staten van Henegouwen schrjjven Sept. 1577 aan de anderegewesten
over de handhaving der union des *Pays de pardeça” faict parl’empereur Charles en 1548. Zij wenschen eene vergadering der gouver-
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neurs, om te spreken over de belangen des ‘pays de pardepa” (Bondam, Verz. v. Stukken, 1, 14 ; v. Hasselt, Stukken 1, 3, 27, 1lG).
H.

Gelderland. Over Pontis zie ~VCW. XXXVIII, G5. In Nom. Geogr.
Neerl. 111, 7, 8 schreef ik : *De thans bekende provincienaam (Gelderland), die de voormalige graafschappen, omstr. 1339 furstendomb
Gelre en grp Zutfen, (sedert 1648) grootendeels omvatte, is eerst opgekomen onder het bestuur van het Oostenriksche Huis; en was nel
in 1545 enz. reeds in gebruik, doch is sedert de Unie van Utrecht
ao 1579 eigenlgk eerst meer algemeen bekend geworden ; hoewel men
in 1024, 7 toch ook nog (Kaeden des E’urstendombs) Gelre ontmoet 1).
Vóór dien tijd, biv. als er sprake is van (Pdat Drossaetampte van
Gelren ende vun) Gelre(n)lande a0 1357, wordt met dit #Gelderland”
slechts een klein gedeelte bedoeld van het kwartier van Koermond,
het Overkwartier (van Gelderland), welk Overkwartier in zijn geheel
bekend stond als Het land van herwaarts over, a” 1577 den Lande
van herwertz ouere, de Erff Neederlanden van herwertsover”. Met
aanhaling voor dit laatste, van v. Hasselt, Stukken Vsderl. Hist. III,
226, 403, 4. lb paste dit dan ook fiav. XL, 272, noot 2 toe. Doch
thans wordt me welwillend bericht, - zie ook het vorige artikel, dat, ï%u. t. a. pl. het sland van herrewaerts over” al de Nederlandsche gewesten omvatte, die stonden onder het bestuur van de te
Brussel resideerende landvoogd of landvoogdes ; hetgeen bliken kan
uit het opschrift der bekende crimineele ordonnantiën van Filips
11 (Juli 1570), waarvan Joachim Hopperus een der makers was ;
i n welke w o r d t g e z e g d , d a t z e g e m a a k t zijn ivoor o n z e l a n d e n
van hermaerts overe”, in den Franschen tekst : >Nos pays de
par dec;&“. - Het Nom. Geogr. t. a. p l . b l . 9 v e r m e l d e Nedernmpt van Gelrelandt aO 1531, d. i. Neder-Gelder, omvattend de
drie kwartieren (of vierendeelen) van Arnhem (of de Veluwe),
Kgmegen en Zutfen (met de GUP), dat, - in tegenstelling met het
,Ampt van Gelrelant” (ao 1531) = den omtrek en het gebied der
_ ~~---.
:) As 4592 loonluide des Furstendoems Gelre end Graeffschafft Zutphean (Geld.
Volksalm. 1887 bl. 47). Zelfs in eene (in Nederl. Heraut 1889 bl. 249,50 afge&&te)
resolutie eens 27 Nov. 1790 te Arnhem gellouden landdag3 leest men nog yau
PFurstendom en uraafsohap”.
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s t a d Gelder( - sedert den Munsterschen vrede (a” 1648) onder den
n a a m v a n SGelderland” eene provincie werd van de Republiek der
Vereen. Nederlanden, heette ook wel >Het Nederland”, waarvan bëv.
in 1567 eene kaart voorhanden was op het kasteel te Vianen (Nuu.
XXII, 331), d. i. het beneden-kwartier van Gelderland, in onderscheiding van het vierendeel van Roermond (of het Overkwartier) ;
zie Nihoff, Oork. i. d. 13 Apr. 1493 en 23 Juli 1493, waar men in
1515 d a t z e l f d e BNederland” als >De Nederlanden” vindt aangeduid
(ibid. VI, 2 bl. 475). - Dat men in 1189 te Aken de landstreek,
waarin Ommeren (Betuwej, Deest (Maas-Waal ; Bn SI. bl. 1129a schrift
Deesd) en Varik (Tielerwaard) gelegen zin, BTerra Inferior” noemde,
de oorzaak hiervan was gewis eenvoudig het standpunt, van Aken
uit bezien.
3. A.

Doetinchem (XL, 142, 233 noot), Ds. K. W. Greeven zegt in 1829,
dat wie zijne BGeschied.
en Beschriving” dezer plaats zou willen
uitbreiden of volmaken, daartoe als door hem niet gebezigd, gebruiken
kan : v. Meteren, Neder]. Historiën ; v. Heusden, Batavia Sacra ; Beda,
D e Episc. Ultraj. et Heda, de iisdem ; Hadrianus Junius, Hist. Bataviae Liberatae ; Beschrgving van Emmerik ; Huender, Rectoris Doetínchemensis celeberrimi oratio de origine nominis Doetinchemiae A0
27... (MS.) ; Antiquitates Doetinchemenses descripsit . . . Cremer ; Bondam, De Provocat. plerar. Urb. Gelr. ad Trib. Zutph. Men kan er
t/iaiis bijvoegen Bn Sloet’s Oorkondenboek v. G. en Z., alsmede NijhoFs Oorkondenschat, - tevens over Bethlehem. Methet bij Greeven
bl. 33 over Albertus van L$land voorkomende, vgl. Geld. Volksalm.
1887 bl. 127, 37 van mijn opstel: DEen BisschoplUk
Gelderschman
herdacht”. Daarin verzwegen wij, dat hij ook als Albert 1 van Bekeshovede, Buxhövden, aartsbisschop, vermeld wordt (zie ?%u, XXXVIII,
379). Dat achter Büxhövden schuilt Buxte-, Boxtehude bg Staden in
Hanover, leert 1%~. XL, 326. Vóór zijne verheffing tot bisschop van
Lijfland, stond hij dus eerder in betrekking tot, misschien wel aau
het hoofd van het toenmaals reeds aanzienlike geestelijk gesticht te
B., en is hieruit ook zijne bekendheid met Albert van Staden, den
opsteller van het Chronicon Livonicum, te verklaren. De eerste wiJ-
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ding’ van het klooster Bethlehem, d o o r Balduinus o f Beldewin 11,
bisschop van Utrecht a” 1178-95, had derhalve tusschen deze jaren
plaats ; de tweede, nadat het verbrand was, door Albert, die als
kanunnik van het aartastift te Bremen, in 1198 tot bisschop van L.
w&s verheven, tusschen dit jaar en 1200.
Ook dit ons maandwerk verschaft hier en daar nog iets betreklak
Doetinchem. Voor de Gruitpoort (bg Slichtenhorst, de Doesburgerpoort), waardoor de gruit of gest van bier voorheen der stad werd
toegevoerd (Greeven, bl. 57), zie bëv. Nuv. XXXVII, 79. Van de Nav.
XXXIV, 142, 3; ‘V, 381 genoemde Heesen-, Hessenpoort, voorheen
ook de Koepoort geheeten, zegt Gr. bl. 58, dat de Hessenkarren
gemeenlijk er door in de stad komen, hetgeen den naam verklaart. Het
is mooglijk, maar vanwaar dan de ook aan Greeven bekende variant
Heselpoort, èn hier èn te Ngmegen [met zijn Hees (en Neerbosch) ] ?
Komt de Homburgerpoort ivav. XXXIV, 142 ; ‘VI, 368,9 ter sprake ;
van haar zegt Gr. bl. 58, dat, dewijl ze in 1542 den naam had van
Herboerigerpoort, en bë Slichtenhorst Burchpoort heet, deze namen
blikbaar i n v e r b a n d s t a a n tot het nabijgelegen Ter Borch ; doch
verklaart niet te weten, shoe daaruit de tegenwoordige naam ontstond”. Ze zin denklijk als dubbelnamen aan te merken ; en Homburgerpoort laat zich geleidelUk verklaren uit de aanwezigheid bgv.
van (Henricue) v. Homberch ter stede, die in 1228 uit zijne landeruen
verplichtingen had te kw$en aan het klooater Bethlehem (Bn Sleet,
Oorkdbk bl. 515). - In het voormalig richterampt van Doet. lag in
1672 de hof ter Gunne (Nuv. XXXIV, 491), een naam te Deventer
als familienaam. in zwang. - Over de Kemnade (te Zeddam) vgl.
met Gr. bl. 91 (en 65) NCZV. XXXIX, 4?l, 501, naast Werner’s opstel
in Geld. Volksalm. 1889 ; over den Slangenburg 1) Gr. bl. 89 met
Werner’s gegevens uit de genealogie v. Baer t. a. pl. bl. 65, G, - De
graven v. den Berg waren, blbkens Mx.v. XXXVII, 209, ook in het
land van Doet. gegoed. - Vermeldt Greeven bl. 71 twee vicarieën
van St. ltlarie, benevens eenen kerkdienst van O.-L.-Vr., gefundeerd
in de Groote, oorspronklfik aan St. Catha toegewijde kerk : zie eene
----‘) Aldaar in 1829 in het kasteel nog een keurig behangsel, met voorstdingen
uit Don Quiohotte.

1890.

26

398

OUDHEID-, MUNT-

EN

PENNINGKUNDE.

broederschap ter eere ~513 St. Maria i%v. XxX1X, 253, 4 vermeld. Terwijl de magistraat en de kerkmeesters van Doet. 25 Juni 1530 den
magistraat van (iroenlo uitnoodigden tot viering van een klokkendoop
(NUU. XXII, 390), n a d e n z w a r e n b r a n d v a n d e n jare 1 5 2 7 ( v g l .
Greeven bl. 67) ; werd in 1564 de groote in 1575 verkochte torenklok door Wilh. Wegewart gegoten, welker opschrift ISav. XXV,
332 heeft bewaard. Oogt deze omstandigheid niet op eenen aanvang van
Geloofsverandering (Reformatie) ter stede 3 Greeven bl. 40 echter
verzekert, dat vroeger dan in 1579 er geene vergaderingen der Hervormden hebben plaats gehad. Vermeldt Gr. bl. 61 Petrus Eeltink l),
in 1611 en ‘37 rector der Lat, school, tevens Borgelista en psalmista” :
íYau. t. a. pl. bl. 553 noemt April 1761 &kt. de Graaf als organist,
die ook t. a. pl. bl. 110 op de lijst van Maart 1760 voorkomt als&
de Graef 2).
Volge thans eene lijst der predikanten, omdat deze menigen naam
oplevert, die zijnen weerklank vindt in dit maandwerk, dat van meerdere plaatsen de predikantenreeks leverde.
1. Ueorgius Molnerus (v. Moìn). Hij telde Dec. 1600 185 lidmaten,
waaronder vele militairen van het garnizoen der vesting. Toen hij
reeds 39 jaren zijnen dienst alhier had waargenomen, trad hij 6 Oct.
1639 in den echt met Gerarda ten Hage, wede van Albert Tengbergen 3), burgemr en ambtman t e %otfen. I n lF40 o f 41 e m e r i t u s
geworden, of overleden. Zijn verzoek d.d. 10 Maart 1626 (waarbij
111-5 zich Ter Mollen teekende) werd 18 Juli door de Staten van Geld.
ingewilligd, en een tweede pred. beroepen in den persoon van
2. Valentinus Weideman, prcd. te Zelhem, dood (vermoedlik aan
de pest) 15 Nov. 1636, als wanneer men in zijne plaats beriep

1) Naast Vinkenburg of den Vinkenborg,
aan de Slinge, i n lJzevoorde,
- in
1534 was een Jan Vinke burger VELU Doet. (Gr. bl. 19), - ligt Eeltink, eene landhoeve, van welke in 1829 J. Scheurleer, raad to Doet., eigenaar was (ibid. bl. 91).
Aan eerstgenoemd gebouw is wederom een geslachtsnaam ontleend; immers te
Doetinohem trad Mei 1872 A. Vinkenborg met H. G. Bulten, en H. W. Kesinkmet
A. C. Vinkenborg in den eoht. A. Vg, en A. C. Vg vermoedlijk broeder en zuster.
3) J. J. de Graaf (sic) was destfids organist en klokkenist te Amsterdam (ibid.)
3) In 1@31 waren H. en T. Tengbergen gildemeesters te Doetinchem (Gr. bl.63).
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3. Henricus Weatrsnius, pred. te Koesveld, in 1640 vertrokken
overleden.
4. Theodorus Tholeniua, pred. (vermoedlUk) te Gendringen, bev. 14
Nov. lG41, + 1652, gehuwd met Catha Mals.
5. Barchardus Lorneger, in 1656 vertr. naar Zutfen ‘).
6. Ds. Colonius, onzeker van waar of wanneer, in de plaats van
Georg Ter Mollen. Kort vóór 1672 (inval der Franschen) overleden,
na 30-jarigen dienst “). Vindt aanvulling in ï%v. XXVI, 93.
7. Wilhelmus Terstall, geb. t,e Doesburg 3), in 1652 ; tr. 21 Sept.
1652 evengenoemde Catha Mols ; predikte 28 Maart 1667 afscheid,
vertr. naar Doesburg.
8. Joh6 Lorneger, s.min.cand. en conrector te Zutfen, bev. 30 Juni
1667 door Ds. Colonius. Predikt Mei 1670 afscheid na bekomen
ontslag, en vestigt zich naar het schgnt, te Zutfen.
9. Johs Piscator 4), pred. te Terborgh, bev. 28 Aug. 1670 door
Gosuinus Brantius, classicaal inspector. Volg. Nau. XxX1, 187 noot
1, in 1689 of 91 vertr. naar Eindhoven, -/- 1703. Greeven bl. 48 is
hier onvolledig. Vgl. nog Nav. XXV, 12 (wapen).
10. Isaac Umbgrovius, bev. 14 Sept.’ 1763 door Jobs Piscator. Een
jaar later vertrokken of gestorven.
11. Gerbrand Henricius, pred. te Bekken, bev. 20 Dec. 1674 door
Piscator. Na 9-jarigen dienst vertr. of overleden.
12. Wilhelmus Wachtendorp. pred. te Groen10 5), bev. 13 Juli 1684
door P. Wegens zwakte 5 Apr. 1713 (zijn sterfjaar) emeritus.
13. Ds, v. Weerde(n), onzeker van waar 6), in 1700 in den dienst
alhier gekomen, omdat het ‘10 Apr. 1721, toen hij, 66 jaren oud en
of

1) Zie Gr. bl. 95, die voor hem naar het Zutfensoh Passieboekje verwijst.
“) Na z@ overIgden nam de oand. Dan%1 VOS gedurende één jaar den dienst
waar, en werd daarna pred. te Zelhem.
a} waar zijn vader Willem T. woonde.
4, nadat de 13 Juli 1670 beroepen Sebastiaan Damman Ccusius, pred. te ‘s Heerenberg, bodankt had wegens eenige apparente onheilen, die de gemeente te Doet.
vanwege de Gravinne v. den Berg bedreigden.
5) nadat Henrious Bekking, pred. te Varseveld, ber. 5 Juni, bedankt had.
3 uit Weerda in Munsterland?
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blind, emeritaat aanvroeg, bleek, dat hë 42 jaren dienst had, waarvan
21 te Doet. l).
14. Gttho Solner s), pred. te Groenlo, bev. 2 Sept. 1713 door V .
Weerden, + 1720.
15. Petrus Dreux, pred. te ‘s Heerenberg, bev. 10 Nov. 1720 door
Ds. L’Espière, pred. te Doesburg. Emer. 5 Juni 1757.
16. Adolf Hendrik Noot, pred. te Beek en Ubbergen “), bev. 22
Nov. 1722 met Tit. 2 vs. 7, 8 door Dreux, deed intrede met Jez.
62 vs. 6a ; vertr. 20 Aug. 1743 naar Doesburg.
17. Petrus Isak Schrgver, pred. te Warnsveld, ber. uit een gros
van 32 personen, bev. 29 Maart 1744 4) door Dreux, met Hagg. 2
vs. 5 ; deed intrede met Ps. 8 vs. 3. Vertr. in 1755 naar Deventer.
18. R. (J.) Schot(t), S. Min. cand. 6), ber. uit een gros van 36
personen, bev. 28 Maart 1756 door Dreux, met Exod. 29 vs. 40, 1 ;
deed intrede met Ps. 119 vs. 171-5, + 29 Mei 1792.
19. Gerhard Everwijn, pred. te Weesp, bev. 27 Nov. 1757 door
Schot, met Tit. 2 vs. 15 ; deed intr. m. Zeph. 3 vs. 9 ; t 1783 6).
20. Amos Lambrechts, pred. te Genemuiden r), bev. 18 $pr. 1784

.

1) Tot aan zijn emeritaat werd de dienst waargenomen door den prop. H. R.
Ampsinck.
2) Met hem stond op het zestal Ds. Vermeer te Rredevoort.
3) Het beroep werd overgebraoht door den Secretaris Cremer met Lambert ten
Ham en Teunis v. Essen, hebbend Bnrgemr v. Dam zioh wegens affaires verschoond.
Anthonins Christiaans, pred. te Warnsveld, uit een 30- en G-tal beroepen had
bedankt.
*) In dit jaar, G Nov. werd de nieuwe Psalmbergming
te Doet. ingevoerd.
*) sedert vier jaren. Ten zijnen gunste sohreef de soholtus v. Brantsenburg aan
den burgemr Cremer, eenen brief, die eene aanbeveling bevatte van de Gouvernante, prinses-wed. van Oranje, vóór wie hg met veel lof gepredikt had. Greeven
bl, 50 noemt hem eerst R. Schott, daarna J. Schot, verv. weder Sohott. Zie Schot
Nou. XXXVIII, 233 noot. Den ,II Febr. 2863 benoemde de gemeenteraad te Haarlem
J. H. Schot tot kastelein van het Prinsenhof, aan welken werkkring de functie van
amanuensis der stads-biblotheek en van het lees-museum verbonden is.
e)Op den 17 Juni 1762 werd er een8 colleotie gehouden voor een zwaren brand
te Steenderen, op verzoek van Ds. Hartog aldaar. En in 1770 gaf de gemeente 16
gl. aan de gevluchte Poolsohe dissidenten.
7) H., Meerma, pred. te Zwartsluis, 27 NOV . 1783 beroepen, had bedankt.
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door Schot met Hand. 10 vs. 33 ; deed intrede met Hand. 13 vs. 37,
8 ; Jan. 1817 emeritus.
21. Joh. v. Slochteren, pred. te Hoog-Keppel en Keppel-Binnen,
bev. 28 Nov. 1792 door Lambrechts met 1 Tim. 4 vs. 22 ; deed intrede met Joh. 9 vs. 36. Vertr. in 1804 naar Hoorn l).
22. Boudewijn Clement 2), pred. te Gcnemuiden, ber. 18 Juni, bev.
1 Sept. 1805 door Lambrechts met Matth. 13 vs. 3-9; deed intrede met 2 Kor. 5 VS , 14. Emer. 14 Mei 1816.
23. J. H. v. Diest, pred. te Bathum 8), bev. 5 Jan. 1817 door Lambrechts met Matth. 13 vs. 48-50 ; deed intrede met Matth. 28 vs.
18-26; predikte afscheid met Openb. 3 vs. 3a in 1821 (na 21 Aug.
en vóór 6 Nov.), vertr. naar Lopik.
24. D. Molenaar, pred. te Nieuw-Loosdrecht, ber. 18 Febr., bev.
+13 Juli 1817 door v, Diest met 1 Kor. 16 vs. lob; deedintredemet
1 Kar. 3 vs. 9 ; predikte met 2 Kor. 6 vs. 1 afscheid 25 Maart 1821,
vertr. naar Middelburg.
25. Ahasuerus Franken, pred. t,e Muiden, ber. 12 April, bev. 21
A u g . 1 8 2 i d o o r v . Diest, met Phil. 2 vs. 29 ; deed intrede met 1
Kar. 4 vs. 4b ; ontving 7 Nov. 1822 eervol ontslag, vertr. naar Delft 4).
26. Barend Stemberg, pred, te Herveld, bev. 14 Apr. 1822 ; predikte afscheid 2 Nov. 1823, vertr. naar Zutfen 6).
27. P. C. Hugenholtz, pred. te Woudenberg, bev. 4 Mei 1823 door
zën vader P. Hug., pred. te Utrecht. Vertr. 23 Apr. 1826 naar
Harderwik 6).
28. J. B. Barenbrugh, pred. te Spankeren en Dieren, bev. 2 Mei
1824 door Stemberg, predikte 28 Sept. 1828 afscheid, vertr. naar
Zierikzee.
1) Den 22 Juni 179í hield men een bidstond voor de veepest.
s) Eerst was 24 Jan. 1805 ber. h. Santberg, pred. te Keppel, met het lot tegen
H. Hesselink, pred. te Apeldoorn, welke laatste daarna ber. werd, evenals Ds.
Lulofh; pred. te Warnsveld, ber. 25 Maart.
a) Waar gelegen? Is ‘t Dattum of Ratmen in Over&sel? 0. Lamere, pred. te
Hoog-Keppel en Keppel-Dinnen, had bedankt.
4) Destads ontstond er gebrek aan predikanten in de Vaderl. kerk; weshalve
Doet. in 1821 f 57, in 1822 f 51, 14 bddroeg tot het fonds voor de Theol. studiën.
6, nadat hl al eens eerder voor Lutfen, en ook voor Leiden had bedankt.
s) nadat hjj een beroep naar Delfshaven, en een naar Middelburg bad afgeslagen.
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29. J. Brave l), pred. te Maarssen, bev. 15 Oct. 1826 door Barenbrugh ; predikte afscheid 29 Juli 1827, vertr. naar Arnhem.
30. K. H. Greeven, pred. te Hoogvliet, bev. 9 Dec. 1827.
31. P. v. Amerom, ber. 25 Nov. 1828 a), bev. 15 Apr. 1829 door
Greeven, die in zijne sBeschr@ing van D.” met dezen zijne l$t
eindigt.
Noemt %v. XXXII, 350 nog Joha Stumph, in 1697 of ‘98 pred.
te Doet., in 1715 te Puiflik en Leeuwen, enz. enz., zie aldaar; wij
z a g e n o n s i n staat gesteld, de reeks tot op heden voort te zetten.
Indezervoege :
P. v. Amerom, die van Aalsmeer gekomen was, j- als pred. te D.
23 Oct. 1834. Zijn bevestiger, Ds. K. H. Greeven, vertrok 18 April
1830 (naar P)
32. EI. W. de Wilde, pred. te Spankeren en Dieren, bev. 8 Aug..
‘30, emer. 1 Jan. ‘56.
33. H. M. G. Koolhaas, pred. te Zandvoort, bev. 30 Oct.‘SB, emer.
8 Oct. ‘71.
34. B. J. Westorbeek v. Ferten, pred. te Varseveld, bev. 1 Juni
‘56, j- 2 Jan. ‘88.
35. J. 8. P. Muller, pred. te Vorden, bev. 7 Apr. ‘72, vertr. 28
Sept. ‘73 naar Dinksperlo.
36. A. J. P. W. de Wilde, pred. te Gorsel, bev. 20 Apr. ‘74,
vertr. 2 Nov. ‘79 naar Beilen.
37. P. Moll, pred. te Pinakker, bev. 2 Mei ‘80, vertr. 7 Oct. ‘88
naar Maastricht.
3 8 . P . Barbas, p r e d . te Delden (eerder te Amerongen), bev. 21
Oct. ‘88, vertr. 10 Nov. ‘89 naar Haarlem.
39. 8. H. den Boer, pred. te Muiden, bev. 5 Mei 1889, nóg aldaar.
Voor de Luthersohen vgl. met Gr. bl. 77, 8 het i%v. XXX, 232 ;
‘VI, 198 noot 1 berichte.
Handelden wij Nuu. XL, 233, 4 over den naam der aloude stede ;
laat ons dit artikel sluiten met de vermelding van eenige voorbeelden
2) H. J. Hattink, pred. te R$MXI, had bedankt.
“) Den 1 Oct. 1828 bedankte Hattink andermaal, gelijk ook deed 18 Oct. J. ti.
DumanR, pred. te Harmelen.
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van oud- en nieuw-Doetinchemsch. Gichte (vgl. Nav. XXXIX, 275, 6 ;
XL, 426) : &%epen tho D. tbo wesen in der vrlJe Stadt. Recht sal mi lieft
wesen, onrecht sal mi leed wesen, rechte giohte tho doen tussen twier
m a n n e n t a l e , r e c h t orde11 t h o wijsen, n h a mine v$ft sinnen u n d e
heymelicken raet der Scepen niet tho melden. Dat mi Godt helpe”.
Dus luidde de eed der schepenen te D. in 1525 (Gr., bl. Si). - *Met dezen
eed is a” 1567 die eerbaere und frommen Hendrik Runtholt in den
Rechterampt van Doetinchem uoht bevel van den Coninck van Spanje
unser genadigsten Heer, op zondag 27 October in tegenwoordigheid der
alinger Schepenen gestadigt = bevestigd (ibid. bl. 82). - -oDoetinchem
dreef een sterken handel, en behoorde tot de Hanzesteden. Zntfen
ontving de brieven van samenroeping tot de groote vergadering van
dat beroemde verbond, in welke brieven de punten, die men behandelen moest, stonden aangeteekend, en van welke brieven de stad 2.
het wederkleed of afschrifh zond aan Doesburg, Doetinchem, Grol en
Lochem” (ibid. bl. 60). - DDoor e e n s e e r doncker scheer” [= sture,
scuere, d . i . onweersbui (Oudemans, Mid. Neder]. Wrdbk) ] *) en
onweder. . . m e t v e e l haegel, wint en gedruis vermenght, . . . sen
L eëndelijk” (heeft de stads-timmermansknecht Conrad) den brandenden
maeckelaer of middelaer,
( st eun- of middenbalk?) wel1 een man oft
anderhalft lanekte en rondom bekaalt (bekoeld? Jn den samenhang
schgnt ,verkoold” beter te passen) daer men boven niet met water be
konde komen”, - het opperste van den kerktoren was door den
b l i k s e m i n d e n b r a n d g e z e t , - aftgesaegt” (MS.-aanteekening a*
1702, Gr. bl. 67, 8). - BOok heeft men er (in het Ambt-Doetinchem)
veel veengrond, waaruit men eene soort van turf vervaardigt, kluen
genaamd” (ib. bl. 87). - Telde Ambt-Doet. b&. in 1626 zes buurtschappen : in 1829 vond men er vif (Dichteren, Gaanderen, IJzevoorde, Langerak en Oosselt) ; zijnde de Catharina-mark of Stadsheide
bij IJzevoorde g e v o e g d ; deze buurtschappen hadden in 1829 geene
afzonderlgke besturen of opzichters, doch in elke buurt,echap
trof men
*) Nav. XXXI, 92 is schuBre, acure z. v. a. schor. Dit kan passen bev. op Schoerberg, heuvel te Kesselloo, bë Leuven. Deze heuvel wordt vermeld in »Dietsche
JVarande” (Oent, A. Siffer) 1890 bl. 25. Vgl. Nau. XL, 298. - Opmerklijk is t. CL.
pl. Bosvoort, eigenlijk Baetsvoort, voormalige hoeve aan den voet van den Cesarsberg (bg Leuven).
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twee Rotmeesters aan, die bë rondzeggingen hunnen dienst bewezen,
hetwelk rotbaren werd genoemd (ibid. 88). - Het vlas heet er steeds
lijn (uit de dagen van Kiliaan en Meger). - De bewoners van een
boerenerf noemde men omstr. 1829 nog gemeenlijk met den naam hunner
plaats ; voor den man met het bëvoegsel Bboer”, voor de vrouw met
het toevoegsel smeuje” (= tante) ; zoo heette bëv. de boer van de
plaats ‘t Klooster, Kloosterboer, en de vrouw Kloostermeuje (ibid.).
A l s e e n e bizonderheid s t a h i e r n o g , - z i e G r . b l , 2 0 , - d a t
Ternisse, hopman te Doet., in 1568 aan de burgerij aldaar een nieuw
rood vaandel schonk als eerbewgs voor betoonden Uver, toen hg zijn
volk ter plaatse met volle betaling afdankte. De verschgning van
dit roode vaandel, het >bloedvaandel” geheeten, aoor den Doetichemnier Jacob Verhagen gedragen, vóór het door den ovflrste de Hautepenne ‘) bezette Deventer in 1569, maakte zulk eenen indruk op de
krijgslieden dezer stad, dat zij haar overgaven.
Hedendaagsche vermaardheid verwierf de Graafschapsche stede door
de stichtingen van Ds. J. v. DrJk Mzn, welke inzonderheid het vaderlandlievend doel beöogen van voorziening in den predikanten-nood,
waaraan onze Hervormde Kerk tegenwoordig lidend is,
Ek-en- Wz’el, 1 Juni 1890.
JAC. ANSPACH.

Sluis. Grafzerk op het stadhuis (XxX, 27 ; XxX111,

122; ‘VI, 27).

De laatste leziug is, hoogstwaarsch@$k, nog niet geheel de ware.
Ik vermoed, dat men bd een nogmaals herhaald onderzoek zal bevinden, dat in plaats van brito moet worden gelezen pbter, of eene
andere, maar soortgelgke verkorting van het woord p r e s b y t e r . Als
men dit aanneemt, is het geheele opschrift duidelijk, en zegt het,
dat [H]ugo qnatooch priester was van de ~tegenwoordige”of Bhedendaagsche” parochie van Deede (samentrekking van De Eede). Ook
is het woord [hlodiernu, als Dtegenwoordige” of >hedendaagsche” niet
moeilijk te verklaren. De Eede is eene gemeente niet verre van Sluis
gelegen. Ingesloten door Heille, Aardenburg en WKruis, in Zeeland,
en door Middelburg, Maldegem en St.-Laurenti, in Oostvlaanderen,
ontleent zij haren naam aan den voormaligeu zeeboezem De Ee, die
-_I
1) De (ield. Volksalm. 1842 bl. (56, 7 deelt een edelen trek van hem mede, door
on8 in de Nederl. Heraut 1889 bl. 206 herdacht.
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in de 130 eeuw werd bedijkt. De gemeente De Eede ontstond echter
eerst in de 160 eeuw, dus in de eeuw waarin Hugo Quatoooh stierf,
ter plaatse waar vroeger twee dorpen stonden, St.-Baafs en O.-L.
Vrouw Bezuiden, welke dorpen, ook in diezelfde eeuw, door oorlog
en watervloeden waren ondergegaan. D e j u i s t e d a t u m v a n d i e n
ondergang is niet bekend, maar het opschrift der grafzerk waarvan
hier eprake is, leert ons nu, dat die vóór 1532 moet hebben plaats
gehad : het woord [h]odierqan
toch duidt aan, dat de nieuwe of Bhedendaagsche” parochie De Eede in dit jaar reeds bestond. - De drie
aalvorken vormen waarschgnlik
het wapen der gemeente of der
‘parochie, en doelen ongetwifeld op den toestand der gemeente, bestaande uit ingedikte en ingepolderde gronden.
Gent.
TE. J. 1. AENOLD.

Bachn of Backu (XXXIX, SO), - later in Zalt-Bommel aanwezig ;
dus toen in Gelderland. Zie eene Alarda Backus of Backhues (geb.
te Dordrecht) Nau. Xx111, 272 vermeld. Bakhuis, een goed te Almen
(bi Zutfen), luidde in 1188 domus Bachus (Bn Sloet, Oorkdbk v. G.
e. Z. bl. 370), destgds eigendom van Hendrik graaf van Dalen, den
stichter van het slot te Diepenheim, en van zijne gemalin gravin
Regenwite. Z O U dit Bakhuis niet de bakermat zijn ? Zoo ja, dan kan
Almen misschien gegevens verstrekken, indien deze plaats oude actenboeken bezit. - In het niet zoo heel ver van Almen verwgderde, ten
oosten daarvan liggende Haaksbergen, trof men weleer v. Baokem
aan als gegoed, bijv. Johan v. B. a” 1484, grootvader van Frederick
v. Backen (sic) a” 1513 (Over$. Arch. IV, 401 ; V, 284). Deze geslach tsnaam , z. v. a. v. Beekhuis, noopt tot de duiding van Bachas
(te Almen) als Bbeekhuis”; liever dan als Bbalrhuis”, d. i. een afzonderlijk huisje, oorspronklijk bestemd tot het bakken van brood, gelëk
men onder die oude benaming, doch tegenwoordig voor andere doeleinden gebezigd, nog wel bij oude landbouwerswoningen ziet staan.
J. h.

Versfelt. In antwoord op Nau. XL, 183, het volgende, 1”. DeTheodericus a” 1260 in Bu Sloet’s Oorkdbk n” 826, bl. 807, wordt weliswaar niet genoemd de Versevelde, maar het blijkt uit dat stuk,

406

OUDHETD-,

MUNT- EN PENNINGKUNDE.

dat hij miles was in Varseveld, van Groot-Schalking aldaar. Hij had
dit goed in leen van Bernard miles van Velen, die het in leen had
v a n S w e d e r , miles van Ringelberg; hij w a s alzoo o n d e r l e e n m a n .
2”. Is ‘t zeer goed mooglijk, dat het oorspronklijk wapen verloren is,
of veranderd in het thans gevoerde, evenals bij de familie Holland,
die tijdelijk gevoerd heeft in zilver eene gouden zon en daaronder een
omgekeerden gezichts-wassenaar, en in elken der vier hoeken eene
ster, alles van goud ; totdat ze haar oorspronklijk wapen sin blauw,
bezaaid met tien zilveren leliën, een klimmenden en aanzienden zilveren leeuw over alles heen” weder terugvond.
Weert.
T H . G . VERSFELT.
H er b e r g n a m e n (XL, 206). Twee oude en ouderwetsche herbergen in de friesche gewesten, dragen nog zulke bijzondere namen;
te weten : Bde Klanderij” l), buiten de Wirdumerpoort te Leeuwarden,
en Bde Slingerij” (ook wel Slingerie, en zelfs Slingorie geschreven),
buiten Der-Aa-poort te Groningen. Van waar die namen? De herb e r g >de Benthem” te Leeuwarden, is een zeer oud gebouw, oogenschijnlijk uit de 15de of 1Gde eeuw dagteekenende 21.
ARCA DIUS.

Boeven klo k (XXXIV, 510; ‘V, 30, 156). In den Messager
des saiences historiques etc. de Uelgique 1889 p, 403 leest men nog:
,DODC,
après le son de la dernière cloche (het luiden van de leste
c l o c k e - également appelée de diefKlok), les honnêtes gens se
retiraient en lear logis, et la rue devenait le rendezv-ous de tout ce
que la ville comptait de brigands et de mailfaiteurs”. (L’éclairage
public à Gand.)
A. C.

SEiOUCKAERT V . S .

V R A G E N .

Maastricht. Waterpoortje. In het Utr. Prov. en Sted. Dagblad van
10 Mei ‘00 staat het volgende bericht. >‘l?e Wijk (%faastricht)
is men
‘) naar een lid der fam. Clent 1 Of naar iemand van den naam lilander, en
desgelgks
het volgende naar eenen Slinger? Vgl. ook den kalandermolen van NW.
X L , 417. R ED . 9) In 1500 was Everwijn
graaf van Rentheim stadhouder van Friesland [‘regenw. Staat v. Pr. XIV dl, le St. (1785) bl. 1911.
RED.
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op dit oogcnblik bezig een der oudste en merkwaardigste gedeelten
der Maastrichtsche bevestiging, het zoogenaamde Waterpoortje, te
slechten. Met dit poortje verdwijnt het laatste historisch overblrj’fsel
van de plaats, waar de Romeinen eene brug over de Maas sloegen”.
Wat is de reden van dit wandalisme ?
H.

Handsc hoen.

Deventer munten van Hendrik 11 (1002-1024
keizer sedert 1014) met de zhand(schoen)” er op afgebeeld. Men vindt
de afbeelding dezer denariën be v. der Chijs (1X), *De Munten der
Frankische en Duitsch-Nederlandsche vorsten” (plaat XVI n” 4-8),
und
en bg H. Dannenberg, DDie deutschen Miinzen der sä,chsischen
frankischen Kaiserzeit” (Tafel XXIV n” 563). Deze laatste noemt het
daarop op de Vz. voorkomend voorwerp, ook alleen een ,hand”, en
treedt in geene verklaring daarvan. V. der Chijs merkt echter blz.
177 op, dat het is eene naar boven gerichte uitgestokene hand, als
aan een schild gehecht (zie n” 4-G), doch bij n” 7 rust de hand
op den cirkel, en bij’ n” 8 is zij geheel los. Onlangs verscheen in
de Annuaire de Numismatique (Mars-Avril 1890) eene notice van
W Froehner, getiteld BLe Bant dans la Numismatique Byzantine”.
De handschoen duidelik op een viertal aldaar afgebeelde munten
voorkomend, is bij E’roehner
het zinnebeeld van een gerechtelijken
afstand .Le prince qui abandonnait l’exercice d’un droit quelcoaque . ,.. .
ôtait le gant de sa main dextre et le remettait % la personne qu’il
investissait du pouvour, pour marquer, par eet acte symbolique, qu’il
se dépouillait d’une chose qui lui appartenait”. De uitgestoken hand
op de Deventer mnnten (zegt v* der Ch&) wil men laten zinspelen
op de betaling van tol ; en dan zou deze denarius een tolpenning
zijn, V r a g e : is het niet de handschoen, en een symbool van het
aan Deventer afgestaan (tol- en) muntrecht 2

L.

J. D.

Vergaard

geld. De bewooustera van het Barbara-gasthuis te
Haarlem ontvingen vroeger sommige buitengewone prenven of voordeelen, w a a r o n d e r Bdertig s t u i v e r s a a n Bvergaard g e l d ” “ . W a t beteekent d i t ?
JANSSEN V. RAAIJ.

’
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P en n in ge n. Welke zlJn de volgenden ?
1. 1Jzeren penning, groot 36 m.M. diam. Vz. Links-gewend borst,beeld, waaronder Grieksche letters. Kz. Een lichtstraal uit, een hemellicht in eenen brandspiegel vallend, wordt door den spiegel teruggekaatst op een altaar, dat daardoor ontstoken wordt. Omschrift,: ,Deo
gratias”. - 2. IJzeren penning, groot 39 m.M. diam. Vz. Een knaap,
in biddende houding, ligt geknield vóór een stoel. Omschr. : ,Remember the creator in the days of thy youth”. Kz. In een cirkel
op eene tafel (op welker rand : >Learn to live”) een bijenkorf met
zwermende bijen. Omschr. : BThe reward of attention & industry”. 3. IJzeren penning, groot 39 m.M. diam. Vz. In een bekransten
cirkel een driehoek, in wiens hoeken drie speelkaarten, t. w. schoppenen klaveren-aas en harten-negen. Omschr. : BVereint dur& Freundlichkeit”. Kz. Een haan vechtend tegen twee andere hanen. Omschr. :
sZum k l u g e n W i d e r s t r e i t ” . - 4. IJzeren penning, groot 50 m.M.
diam. Vz. Het laatste avondmaal. In de afsnede: BSolches thut zu
meinem Gedaeehtniss”. Kz. Zinnebeeldige voorstelling. In de afsnede
:
* Wandle vor mir und sey fromm”. Omschr. : DSey getreu bis an den
Tod, so wil1 Ich dir die Krone des Lebens geben”. 5. Eenzijdige
Gzeren p e n n i n g , 3 8 m.M. diam. Een bekranste naakte knaap, een
bokaal in de eene, een druiventros? in de andere hand, zit op een
vat 1). Omschr. : ,Jungant,ur gaudia Musis” 2). - 6. Geelkoperen penning met oog, diam. 45 m.M. Vz. Maria met het, kind Jezus boven
eene kerk. ‘t Geheel in de wolken. In de afsnede : BRoma”. Kz. Vier
standbeelden boven vier ingangen eens tempels. Daarboven: de Heil i g e G e e s t i n d e g e d a a n t e eener d u i f . I n d e afsnede : BIntroït 8)
portas ei&‘.
O.-Beierland.

J. KARREMAR.

‘) Bacchus.
REI).
*) Leus van studentenvereenigingen, bdv. van dat te Deventer, toen, een veertig:nl jaren geleden, het Athenaeum er nog bestond. RED.
“) Introïte 1 RED.
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Jacob Grom (XL, ‘289). Dr. 8. D. J. Schotel zegt in zgn *Vaderlandache Volksboeken” 1, 9 : *Wanneer en waar de eerste almanak
in ons vaderland het licht zag, is onbekend. Alleen weten wij dat
er in 1494 te Middelburg bij Jacob Crom een gedrukt werd”. Hoe
Sch. dit wist, zegt hi niet ; en het vorenstaande zal ook wel onjuist
zin ; althans uit de Middelburgsche stadsrekeningen van 1494 en ‘96
blijkt, dat J. Crom almanakken aanbood, die hg #gemaakt”, niet
gedrukt had, en tevens, dat hg ~medic~n”, niet dat he drukker was.
Voorzoover mij bekend, komt overigens in het stadsarchief van M.
niets omtrent hem voor. Wat ik omtrept zijne almanakken vond,
deelde ik mede in >De stadsrekeningen van Middelburg” (Archief uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, VI, 1,751.
Dombury,

H .

M. KEST&LOO.

Vomelius (XL, 290). In DN.aaml$st der predikanten sedert de Hervorming totautoe in de Hervormde gemeenten van Friesland” nag e l a t e n M S . v a n wilen Ds. Romein te Schermer en uitgeg. door
het Friesch Gen. voor Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, komen, zie ‘t register - twaalf predikanten van dezen naam voor.
Vomelius. Over Cyprianus Stapert Vomelius of van Wommels (zooals
Viglius Aytta Zuichemius, van Zwichem) en diens geslacht, hield ik
indertijd eene lezing in het Friesch Genootschap. BLJ mijne nasporingen daaromtrent heb ik geen enkel bewijs kunnen vinden, dat aan
dit geslacht de bedoelde predikantenfamilie Vomelius verwant was.
Ik vermoed, dat men tot deze veronderstelling is gekomen door vereenzelviging der namen Cyprianus en Sybrandus. Maar Sybrandus is
de Latijnsche naam van Sybreu, en Cyprianus niet van Sybren, maar
vrë zeker van Sybolt. Zoo b. v. Sybolt v. Popma: Cyprianus &
Popma. Ook den naam Gerrit vond ik onder de Stapert’s niet vermeld.
Waarschgnlijker komt het mij voor, dat Sybren Gerritsz., zoon
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van eenen eigenerfde, voor zich en zijn geslacht, als afkomstig van
Wommels, den naam Vomelius als geslachtsnaam heeft aangenomen.
Uit de PNaamlijst der Predikanten” van Ds. Romein, uitgeg., door
het Fr. Gen, in 1886 en ‘88, blikt o. a. dat Sibren Gerritsz. leefde in 1580
en stierf in of kort na lG14, van wien zonen zullen zijn geweest
Petrus Sibrandi V. (1603) en Meinardus S. V. (geb. 1576, $ 27 Juli
1634); Abraham V. (1611) ; Johannes V. (1627, -f- Dec. 1653) ; een
andere Johannes V. (1631), van wien een zoon zal zijn geweest Sibrandus Johannes V. (geb. te Leeuwarden, leefde 1657 en + 1694), wiens
zoon was Theodorus V. (geb. te Bolsward, leefde 1694, -t 1.752);
Mattheus V. (1626, t 11 Febr. 1665) ; Henricus V (lG58) en diens
broeder Petrus (1659) en Jacobus V. (1650, ‘84). - Voorzoover mi
bekend, bestaat er van dit geslacht geene genealogie.

B o e k b e z i c h t i g i n g.
Vooraan sta, gaar tgdsorde, d e
NoordBrabantsche Volks-almanak 1890, onder redactie van Helmond’s archivaris Aog. Sassen ; met afbeeldingen, Helmond, Aug. ,Pellemans,
f 1.25 (waarlik een spotprgs). Schonk voor het wegens gebrek aan
belangstelling van de z,Bde van het geletterd publiek gestaakte Tëdschrift, - zie Nav. XXXVII, 696, - de almanak 1889 als jaarboekje (kl. 8~0) voor Noord-Brab. Geschiedenis, Taal- en Letterkunde,
eenige vergoeding ; deze werd door dit publiek zóó erkentlik en welwillend aanvaard, dat de jaargang 1890, hoewel op den titel, schier al
te bescheiden, nog BJaarboekje” en > Volksalmanak” genoemd, als een
kloek boekdeel gr. 8~0 kon verschijnen 1). Een jaarboek voor N.-Brabant inderdaad ! Want de kalender bevat al de heilige en heiligendagen, vermeldt den heilig van iederen dag; en bewijst alzoo ook
1~ met paginatuur voor het Mengelwerk, zich aansluitend aan die van het jnarboekje ~1880, on voortaan over al de jaargangen doorloopend; gewis, opdat men
het Mengelwerk van verschillende jaargangen later onder een afzonderlgken
titel
in meerdere boekdeelcn kunne vereenigen. Is dit de reden, dan stelle men in ‘t
vervolg onder ieder artikel den datum, minstens het jaartal, achter de woonplaats
der medewerkers ; en verlieze de tijdige bezorging van Naam- en Zaak-register(s)
niet uit het oog! - Mocht onze Geldersche Volksalmanak ook eens zulk een jaarleek worden!
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aan niet-Roomsche letterkundigen een weaenlgken dienst. Hierop volgen
>Bepalingen en tarieven der posteriJen” voor het binnen- en buitenland, alsmede voor de Nederl. koloniën, de Rgkstelegraafkantoren in
Nederland, met het Telegraaftarief en Tarief van het zegel ; Staatsbestuur, Bestuur van Noord-Brabant (Indeeling der prov. Griffie),
Rechtswezen (Hooge Raad der Ned., Gerechtshof te ‘a Hertogenbosch,
Arrond-Regtbanken,
Kantongerechten), Lgst van al de Notarissen,
Riks-ontvangers, Inspecteurs, enz. ; Riijkspolitie ; Besturen van al de
gemeenten, dienstdoende schutterijen, Hooger en Lager Onderw&,
Landmeters, Waterschappen, Kamers van Koophandel en Fabrieken,
Eerediensten (R.-Kath. en Herv., vooral de eerste zeer uitvoerig) ; terwijl men achteraan Advertentiën aantreft. Dit alles worde hier opgesomd, ten blrJke hoe een provinciaal ~vademecum” zich gevoeglijk
laat inrichten. Maar niet minder een waardige plaatsvervanger van
het opgeheven Tijdschrift, door z$n mengelwerk. Hier opent Jhr. Mr.
A. v. Sasse v. Ysselt de sei met Bl-let recht van Voorpoting in de
Meierij van ‘s-Hert”., ten klemmenden bewize (geschied- en rechtskundig), dat dit recht niet uit gewoonte enz. ontstond, maar een
zaaklijk, voortdurend recht is der geërfden ‘), oorspronklUk in ‘t leven
geroepen door het uitgeven van wpootkaarten” van de zijde van den
Landsheer. De heer v. Sasse voegde aan zjjn opstel eene reeks van
vroeger en later uitgegeven pootkaarten toe. - Dat Tongerloo’s kloostergemeente, in 1578 wegens de Staats-beroerten naar ‘s-Hertogenbosch geweken, zich in haar refuge-huis ter stede deugdelgk gedroeg,
wist de heer Waltman v. Spilbeeck aan uit een aantal gelijktidige
getuigenissen, welke niet van belang ontbloot zin voor de kennis
van het kloosterleven dier ds.gen. - Verrassend is het viertal #Kaboutersprookjes van den heer Jacq. Cuypers (te Zeelst). Ze behelzen
eene kosteleke bidrage tot het (N.-Brabantsche) f o 1 k 1 o r e, dat,
voor België en het buiteuland zoo waardig vertegenwoordigd door
het tijdschrift van Pol de Mont (Antwerpen) en Aug. Gittée (Charleroi (Gent, Ad. Hoste), ‘over ‘t geheel ten onzent nog te weinig bel) In denzolfden trant dacht er, voor Gelderland, de rechtbank te Nijmegen
over, bij vonnis van 2 Juli 2870. Te Ek-en-Wiel spreekt men van »het recht van
overpoot“.
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oefend
l), wegens hun werkkring door onderwijzers inzonderheid geschiktelik kan opgediept worden. BEr valt”, - zegt de heer Aug. Sassen terecht in het ,Voorwoord” tot dit zijn Jaarboek”, - nog zooveel op te
teekenen, sprookjes, sagen, legenden, anecdoten, volkshumor, volksliederen, parabels, komische trekken, spotnamen, raadsels, en vooral, hetgeen
tot de 8) folklore der taal behoqrt”. - Levert Helmond’s archivaris eene
bijdrage tot de kennis van muntspeciën ao 1614 : de heer Th. Ign.
Welvaarts, prior der abdg van Postel (bij *Mol, België), de bekende
geschiedbeschr$er zijner abda en van het klooster Corsendonck (ba
Turnhout) a), geeft in een zeer uitvoerig stuk, DBijzonderheden van
Helmond” betr. den eerdienst, en de beneficiën verbonden aan den
dienst in de aloude parochiekerk aldaar, van welke hg ook grafschriften en wapenkwartieren mededeelt. - Aangenaam laten zich
lezen de BBijdragen tot de geschiedenis van het Onderwijs” van de
hand des redacteurs, t. W . BEen schoolmr in het markgrp Bergen-opZoom vóór 1648”. Blnkomsten van een koster-schoolmr in het land
van Ravestein omstr. 1740” ; DEene
latijnsche school in de Meijerij
8” 1797”, - die daarop laat volgen >Bierbrouwergen te Helmond in
1701”, terwil m e n , in aansluiting aan #Nog eenige woorden over
de Berthouts” (Joh. Theod. de Raadt) eene DNalezing omtrent de
aan &3tamboom
van den zeeheld Jan v. Amstel” (Jhr.
Berthouts”,
Mr. A. v. Sasse v. Ysselt) en DJan v. A.” (Mr. A. C. Bondam),
eenige gegevens betr. het BGeslacht v. A.” aantreft van hem, die
o n s d e e i g e n a a r s v a n >Het k a s t e e l t j e Kouwenberg” ( t e Vucht)
1549-1844 mededeelt, en eene eigenhandige afteekening levert van
h e t k a s t e e l C r o y nabg H e l m o n d , z o o w e l a l s v a n 9 6 w a p e n s *),
voorkomend op even zoovele in het gemeente-archief van Helmond
aanwezige zegels, - eene korte, maar gewichtige bijdrage voor
d e N . - B r s b . h e r a l d i e k , o o k u i t h e t o o g p u n t v a n wapenkzdnst.
1) ai sohreef Dr. L. Knappert, pred. te Dokkum, eene belangrëke dissertatie over
sDe beteekenis der welenschap van het Folklore voor de godsdienstgeschiedenis”.
*) Moet Blore” onzijdig of vrouwlgk worden gebezigd?
*) die ook in xNom. Geograph. Neerl.” 11 gewensohto
bgdragen leverde. - Wat
is de naamsreden van Vestaensdonk (aohter de Dusseldonk) bij Helmond, in 16%
(N.-Br. Volksalm. 1890 bl. 290j. W&en Dussel en Vestaen op geslaohtsnamen?
4) tusschen de jaren 2366 en 2692; de meeste uit de 16dc eeuw.
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Levert de heer Ch. C. v. Verreyt (Rotterdam) in zlJn >De boekdrukkers en uitgevers te ‘s Hert.” au 1484- 1795, met de vignetten van
sommige, eene bidrage tot de geschiedenis der boekdrukkunst, welke
Dr. A. M. Ledeboer (-f- 19 Jan. 1887 te Deventer) zou hebben doen
watertanden : de heer H. N. Ouwerling (Deurne) toont levendige
belangstelling in de aloude historie zijner woonplaats, door, in aanvluiting aan z+e beschrijving van het verleden der R.-Kath. gemeente
aldaar (Dietsche Warande 1 SSS), in aangenamen trant verslag te
doen van de vestiging van het Protestantisme ten zijnent, alsook
van den toestand eens geneesheers in zijn dorp a” 1715-75. - Nog
dienen vermeld SOpschriften in de Ned.-Herv. kerk te ‘s-Hertogenbosch” door Jhr. M. A. Snoeck (Hintham); en BAanvullingen der
geschied. v. h. Bossche bisdom” door Mr. A. C. Bondam (archivaris
in N.-Br.), ten bewgze, hoe het bekende werk van L. H. C. Schutjes
uit de in de gemeente-secretarieën onder de burgerlijke-stands-registers
van vóór 1811 bewaarde Pastoorsboeken aanmerklyk kan worden aangevuld, ook hier en daar verbeterd.
Aanvulling hier, verbetering daar wellicht, kan laatstgenoemd werk
ook toekomen uit een nieuw geschrift van Helmond’s onvermoeideu
archivaris ; - nieuw, niet alleen, omdat het onlangs (Maart 1890,
in de Werken van het prov, genp van Kunsten en Wetenschappen in
N.-Brabant, ‘s Hertogenbosch, Gebr. Muller, nieuwe reeks, als n” 4)
verscheen, maar de+$ het eene eerste proeve is. Wë bedoelen
BDe Protocollen der Hclmondsche notarissen” (a” 1595-1798). En
niet minder vindt de beoefenaar van plaatselijke en van kunstgeschiedenis, de navorscher van oude gebruiken, de genealoog, daarin
sspyze naer heure gadiqge”. Den heer Aug. Sassen onze dank voor
deze met een uitvoerig plaats. en naamregister ‘) verrijkt0 uitgaaf,
die inzonderheid waarde ontleent aan het licht, dat ze in vele opzichten op het nog altoos te weinig gekende tadvak au 1648-1795
vallen doet.
BGreift nur hinein in ‘s volle Menschenleben, Ein Jeder lebt’s,
nicht Vielen ist’s bekannt, Und wo ihr’s packt, da ist’s interes----_~‘) Waarom daarin niet letter C (voorzoover = K) onder K on letter Z onder de $J
rerwerkt 7 Mi dunkt, dit moest men altoos doen, ten minste bij archaeologischen arbeid.

1890.
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sant” (Goethe). Indien Dr. H. Kleesing zich niet door dit treffend
vermaanwoord van Duitschland’s dichter-vorst had laten bezielen, en
zich tevens niet had ingewerkt in den geest der BLeekedichtjens” enz.
van P. A. de Genestet (+ 1861), onmooglijk zou hij een boek hebben
kunnen geven als DGedenkschriften van een Gewoon Mens&” (Rotterdam, Nigh en v. Ditmar, 1890, 251 blzz., kl. 8~0, net uitgevoerd).
Hg besehrift het huislijk en gemoedsleven van eenen medicus, - bg
uitnemendheid patholoog, - van zijne prille jeugd af aan, gedurende
zinen school- en studententijd, enz. enz. ; is soms komisch, altijd vol
echten humor ; ernst en luim wisselen zich af in zijn geschrift, dat
zelden overdreven, soms teekenachtig als in pastel, fijne, diep-menschkundige wenken geeft omtrent opvoeding, gezondheidsleer, onderwijs,
muziek l); een geschaift, dat geen ontwikkeld paedagoog, zelfs al is
hij hoogleeraar, ongelezen kan laten ; hetwelk men met klimmend
genoegen en telkens meer vrucht herlezen zal, als stemmend, het
BNaschrift” uitgezonderd 2), tot eene blijmoedige levensbeschouwing.
Kortom, het is een wsar boek, dat veel bevat, wrtrtruit men ziet, hoe
men in den beschaafden stand moet leven, laten en leeren leven.
J. A.

Of fi ~iersbo ekjes (XL, 317), - 17% en v. Delft, 1%. Boitet,
1747--59 niet verschenen, 1765 Leyden v. den Degster, 1791-92,
94 ‘s Gravenhage Thierrij en Mensing, 1793 niet verschenen.
H.
Ach, mein lieber Augustijn! (XXXIX, 291). Ik las eens,
lang geleden, in een Duits& jaarboekje, dat Augustijn, een balmuzikant, op zekeren winternacht in eeae sneeuwgroeve viel, en,
met een warm sneeuwkleed gedekt als hg was, hierdoor in leven
bleef. Elij was ingeslapen, en werd ‘s morgens door een bekende
gevonden. Deze riep jammerend uit: >Ach, du lieber Augustijn !”
1) Des schrijvers denkbeelden aangaande huweltik, gode- en eerdienst gaan wg
stilzwijgend voorbij.
“) Van dit rNaschrift” is geen sterker tegenstelling denkbaar, dan bëv. rblatthias
Jorissen, in den gelukkigen avond x#~s levens” door J. A. Mom (Delft 1835), ten blijke, dat men een nuttig besteed en genoeglijk doorgebracht leven ook nog
wel aangenaam eindigen kan.
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H&j hoorde dit, en het liedje werd door, hem vervaardigd en gespeeld.
Ik vernam ‘t vaak in min jeugd, maar, lacy, ook met eenen Piet
Boddaert in de schaduw stellende variatiën.
0. P. HOOS.

V R A G E N .
Utrecht. Album Studiosorum der Hoogeschool.
Er ontbreken dan
Bellamy, Anna Maria v. Schurman, Alberthoma, en wellicht nog
anderèn ; z i e Nav. XXXVII, 235. Wordt de aldaar uitgesproken
wensch van een Addendum en een Corrigendum vervuld?
H.

Ingen. Met den A’av. XL, 48 genoemden 1. wordt immers bedoeld
Simon Ingen? Deze was een bevallig dichter, blijkens een door hem
uitgegeven bundeltje, onder den titel BDe Getrouwe Herderin, Lantspel door S. I., met eenige Gedichten van dezelve”, Amst. 1658,Svo.
Uit de korte voorrede, geteekend BVreelandt den 15den van Herfstmaand 1658”, blgkt, dat hij daar destijds woonde. SVerder iser van
hem niets bekend”, luidt v. der Aa, Biogr. Wrdbk, hoofdred. Schotel.
Was het Geldersche Ingen zijne of zijner familie bakermat?
Popma v. Oevering - aldus Nav. XXV, 58, ter verbetering van
Bouwsteenen (door J. P. Heye) 11, 53 en 262, en BlMessager des Sciences” (Gand) Année 1871 p. 93 ; en niet Oeveriug de Popma, - gaf omstr.
1720 te Amsterdam ,bij E. Roger uit >VI Suites pour clavecin. Opus I”.
De Popma’s behooren
te IJlst te huis, en een Oevering was in het
midden dezer eeuw stadsbode te Leeuwarden. Wie kan iets over dezen
componist mededeelen, en zeggen of 1li.j zijn Opus 1 vervolgde?
J. D.
L.
S t a at. s a 1 m a n a k. Is deze wel betrouwbaar ‘? Toevallig opslaande
de lijst der ridders v. den Ned. Leeuw, zie ik b. v. niet vermeld de
predikanten Verhoeff te Utrecht. Ook is he‘t bekend, dat meer dan één de
benoeming tweemaal gehad heeft. ‘t Schijnt dus, dat de meest officieele
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van alle almanakken onbetrouwbaar ís, en dat ook de authentieke
@sten niet worden bijgehouden.
H.

KUNSTGESCHIEDENIS.

Oosterbierum - is niet de flav. XL, 291 bedoelde plaats, maar
Oosterwierum. Althans, volg. v. Alphen’s Nieuw Kerkelijk Handboek ;
dat er dit van zegt, als van iets nog aanwezigs : ,Op een balk van
de kerk staat een vos, in het gewaad van een monnik, geschilderd,
predikend voor de ganzen”.
E . LAURILLARD.

Premy (XL, 293). Claude Fr., klokkengieter te Winterswijk, later
te Amsterdam, leerling van Hemony, vervaardigde in 1683 een nieuw
klokwerk op den waagtoren te Alkmaar (ibid. XVI, 322). Gelijktijdig
met hem leefden Jean Fr. (ibid. Xx11, 448), die in 1682 eene klok
goot voor de kerk te Rosmalen, en in 1705 voor die te Afferden
(Tijdschr. v. N.-Brab. Gesch. 1 40 ; Nav. XXXVII, 108) en Mammas
Fr. te Amsterdam, vervaardiger eener klok te Geldrop in 1710 (N.Brab. Volksalm. 1889 bl. 96).
W.

HaardpIateÚ, -s t, e e ne n. De Geld. Volksalm. 1873 bl. 25
noot, gegevene beschrijving eener in eene hoeve te Ek-en-Wiel aanwezige haardplaat, komt geheel overeen met de haardplaten, waarmede
Cornelis Tromp zijn huis Trompenburg versierde ; zie Craandgk, > Wandelingen door Nederland”, Noord-Holland bl, 21, 40. Men ontmoet
ze aldaar in de twee schoorsteenen der groote zaal. Ook in de boerderijen bij het landgoed behoorend versierden dezelfde soort platen
den haard. Daar het niet bekend is, dat Qornelis Tromp of zGne
gade, de bare v. Raephorst, te Ek-en-Wiel ooit gegoed was, zal gezegde haardplaat uit den afbraak van eene dier boerdergen, door
middel van boedelveiling, herwaarts zijn beland. - Haardsteenen
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als die op de Jorde te Ek-en-Wiel enz, (Geld.-Volksalm. t. a. pl. bl.
22, 4 enz.) treft men te Arnhem en Ngmegen in de steedlike museums aan ; zie Arnh. Catal. 1881 n” 284, 6, 93, 4, en N1Jm. Catal.
1873 n” 80, 105, 8.

Palomijn. De gissingen van Nau. XL, 227 zijn niet juist. Kalamink ia eene geheel andere stof, die nog voor vrouwenrokken gebezigd wordt. Palomgn moet eene soort linnen- of t,afelgoed
geweest
ztin, dat vroeger in Haarlem geglansd of gekalanderd werd. Volg. de
Haarlemsche Courant van dien tgd, werd in den nacht van 10 Dec.
1671, bi P. v. der Velde in *de Calandermolen”, een stuk ~PalomlJn”
gestolen, dat nog niet gecalanderd was.
JANSSEX

V. RAAIJ.

V R A G E N .

Alkmaar. Geschilderd kerk-plafond. Een bericht, hetwelk eenige
jaren geleden algemeene verbazing wekte, was, dat kerkvoogden, niet
van een dorpje op de heide, maar van Alkmaar, een prachtig kerkplafond voor oud hout verkochten, en vervingen door een van gewoon
grenenhout. De R.-Kath. kerk te Roermond moet sedert met het
oude plafond priken. De 1Yavr zal ook in A. wel zëne lezers hebben.
Een hunner wil zeker die overdracht wel eens toelichten?
R.
Winterswijk. NUV. XL, 292 meldt, dat de brandklok van W., die
bfina vëf eeuwen dienst deed en met een opschrift voorzien was, vervangen is door eene nieuwe. Was de oude niet meer bruikbaar ?
Verder staat er, dat de oude waarschijnlijk gesmolten zal worden.
Waartoe dat 2 In het Rijksmuseum is plaats genoeg ! Er zullen zeker
wel voor een en ander gewichtige redenen bestaan ; althans de namen
van B. en W. verbieden ons, hier aan gewone vernielzucht te denken.
De inzender van Nau. t. a. pl. wil zijn bericht zeker nog wel aanvullen ?
H.

TAALKUSUE.
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Henry Liberti. Cet organiste célèbre, né à Groningue (?) en 15 , . ,
. \a anvers en X6 . . , et succéda, en 1620 (?), à John Bull, dans
vrnt
lss fonctioas d’organiste de la cathédrale de cette ville, ou il mourut
en lö61 (3). 11 tlt imprimer, en 1621, chez Pierre Phalèse, à Anvers,
un recueil de BCantiones sacr2e et suavissim= cum vocibus quatuor
e t quinque Composita”, et collabora, en 1651, au recueil de BCantiones
natalitiz quatuor, quinyue et plurium votum” publié à Gand, chez . . , ,
pnr J.. Loisel. On lui attribue, à tort (?), un recueil de *Paduanes 1)
et Galiardes *) (Anvers,. . . , lG32) a). A n t . v. Dyck a p e i n t s o n portrait, qui a &té gravé par Pierre de Jode. Cf. Edmond Vandrr Straeten, »la Musique aux Pays-Bas”, t. IV (1878), pp. 277-279. Les
musicologues hollandais ont-ils déterminé avec plus de précision un
ou plusieurs points de la biographie de leur compatriote 2 Dans l’affirmative, OU et quand P
Gand.
DR. PAUL BERGMANS.

TAALKUNDE.

Valkenswaard. Heeft deze plaats ook een vreemden naam, zooals
Valkenburg, Fauquemont ? Een Zeeuwsch predikant, wiens vroegere
standplaats het was, verzekerde mij, dat het oorspronkelgk Varkenswaard heette, toen het nog een gehucht of buurschap was, waar eene
herberg stond, die de varkensdr&ers, op hunne tochten naar de markten als eene begunstigde pleisterplaats verkozen, Men bescheidde elkander soms ook in de herberg van den Varkenswaard. ‘t Kwam mij
al te populair voor, en ik blif nog aan eenen valkeniers-oorsprong
denken.
Q. P. ROOS.

[Zie Nuu. XXXIX, 531, 2.1

De 1 (XXXIX, 238). Dal, daal, del en deel zijn van denzelfden
stam. De oorspronkelijke bet. is laagte. Hieruit ontwikkelden zich die
1) of Pavanen, vgl. Naw. XXVI, 124 noot. RED .
%) Vgl. ibid. bl. 474 (Libertus
Groninganusj, en zie XXI, 30, 4 , 5 , 296, 404 eenen MS.-bundel vermeld. R ED.
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van dal, vallei, landouw ; - dal, diepte, holle weg, gracht, groeve,
wagenspoor, enz. ; - kuil, deuk (ook in het gelaat, vanwaar ons
pokdaal en pokdalig). Vgl. o. a. Verdam, Mnl. Wdbk. op dal en
delle, en Franck, Etym. Wdbk. op dal. - Met dit woord is volstrekt
niet verwant d e 1 (= morsige vrouw), gelijk Nau. XXXVIII, 580 en
‘1X, 232 wordt beweerd. Dit luidt oorspr. di 11 e, (met d e 11 e en
de 1 als bivormen), en behoort b$ het ww. dillen, d. i. spreken,
praten, maar gewoonlgk in den ongunstigen zin van kletsen, en waarvan ons bedillen eene samenstelling is. Di 11 e of de 1 le is dus
eene ba,bbelaarster,
en bet. in het algem. ook meisje, Eene plaats in
Belg. Mus. (4, 8G, 18), aangehaald door Verdam, Btoont den overgang
aan tot de beteekenis van ons znw. d e 1, d. i. òf morsig òf ontuchtig
vrouwspersoon”.
Uit deze bet. ontwikkelde zich weder die van het
niets waard zijn ; vanwaar de 1 = vod, lor. Vgl. Verdam, Mul.
Wdbk op dille, en Franck, Etym. Wdbk op del.
50EKENOOOBN.

Del. Voor dit woord in plaatsnamen zjjn de varianten van Grapendaal (bp te Olst) in Nom. Geogr. Neerl. 1, 97 : -t o 11 e, -t a 11,
-t a e 1, - t a l , - t o l , -t o 11, -t hol 1 (vgl. Nav. XXXIX, 232), van groot gewicht. Bi de voorbeelden van Nav. XXXVIII, 463 vg.
nog te voegen : Zie de >Woordeulijst voor de Spelling der Aardr.
namen” (1884) op Da(a)], De(e)l, Dol, Vgl. ook de appellativa deel,
d o l v a n Nav. ibid. bl, 523. - Denklik heeft men in Dioli a0 864
(Bn Sleet, Oorkdbk v. 0. en Z. bl. 51) den oudst.bekenden vorm van
het woord de2, minstens in eenen plaatsnaam, vóór zich ; hetzg men
De Dola te Rijswijk, hetzg D e Delle t e Heerde e r m e e n t d o o r t e
moeten verstaan, al naargelang men achter het tegel+ met Dioli
vermelde Maandra (gelik Ba Sloet bepaaldeltik heeft), Isandra (IJzendoorn, Nom. Geogr. N e e r l . 111, 150), o f w e l M a n e n (0. Ede, met
z i j n Maanderbroek, ibid. bl. 180) moge zoeken, Is Dioli, naar de
gissing van v. den Bergh, Mid.-Neder]. Geogr. 1872 bl. 197, Tiel ;
dan inderdaad treffende bevestiging hier van de Nav. ibid. bl. 522
voorgestelde duiding dezes stadnaams.
J. A.
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Gend, Gein. Een dorp in Kentucky heet Ghent. Het Nau. XXXIX,
591 vg. besprokene Gend (O.-Vlaand.), Gent (Over-Betuwe) kan, bij
nader inzien, eenvoudig een versterkte vorm van het ibid. bl. 592
vermelde G a na zijn. Gan, Genne, nu zijn waternamen, evenals Hain
(Z.-Brab.), Haine of Haisne (Henegouwen), Hana (Moravië). En terwijl
Gandia (Spanje) eene rivierstad is, ligt Gandersheim (Brunsw., Harz
distr.) aan de G a n d e 1).
Een verlengvorm is dus Gander, zoowel
als Gender (riv. bij Eindhoven). Gendringen (bij ‘s Heerenberg, Nom.
Geogr. Neer]. 111, 107), door J. v. Wijk Rzn, Aardr. Wrdbk, ook
Genderlingen geheeten, wordt dan insgelijks duidlik, zoowel a l s
Genderdeur (O.-Vlaand., Dendermonde), - dir, dir, deur = doortocht,
gat, opening), - zin Ginderdoor en Ginderover (gehuchten, distr.
Helmond), alsmede Ginderbinnen en Ginderomme (Nau. XXXVIII,
656, noot; ‘1X, 665) derhalve wel fantasienamen? - Ghinderi (riv.,
Ceylon). Ook Gendie (Opper-Egypte) is een rivierdorp (linkeroever
van den N$). - Opmerklgk mitsdien, dat Jhr J. J. de Geer in zi$e
BBlj’dr. tot de Geschied. en Oudhh. v. Utr.” 1861, bl, 347 schreef:
BGein schijnt mater te beduiden. - Is Gan een rivierstadje (NederPyreneën), de Gan eene rivier in Mandschurei (China), en zijn Genève,
Genua waterplaatsen : gan(a) in verhoogden klanktrap kan alzoo denklijk spelen in Guinea (Ghinni, Ghinney, westkust van Afrika); en in
uitgedegen vorm, in Guano (riv. en eiland, Z.-Amerika), alsmede in
Guiana (ook Guajana en Gujana geschreven), welk land in Z.-Amerika,
als tusschen drie groote rivieren gelegen, met recht een Bwaterland”
vertoont. Hoe ? was het latere hertogdom Guienne (Frankr.) niet eerder
een koninkrijk qurtanie ! - Bij Gin, Guin verwijst J, v. Wijk Rzn,
Aardr. Wrdbk, naar Niger (riv., Afrika). Dit zal wezen, omdat deze
stroom, volgens de door dezen auteur in 1821123 aangevoerde meening
van Keichard (Geogr. Ephemeriden, dl X11, st. 2) in den hoek der golf
van Guinea in zee valt; of ook, omdat Gin- of Guinbala een door
twee takken van dien stroom omvangen ei 1 a n d is (in Midden--_I
‘) De gesl. V. der C;ant (te Ek-en-Wiel, Utrecht), hoewel oud, blijve hier, als te
onzeker, buiten rekening, al staat hij in een doopboek te Ingen als v. de Chdt,
v. d’gent geschreven ; omdat men bfl Kiliaan vindt gapt = boel-, erfhuis, ghent =z
gender, mannetjesgans. De gesl. v. Geenhuizen (te Veenendaal) kan fantasienaam
wezen; zoo niet, dan oogt hij op gein.

.
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Afrika) ‘). Desniettemin verdient ‘t alle aandacht, dat aan die rivier
eeae (hoofd-)stad
Gana of Ghana ligt, terwijl men in Nigritië een
eiland Gonge of Gondji aantreft., en in Sudan de Ghanghe, in Abyssynië de Guangue vloeit. En ziet nu, de Ganges (Azië) is Bbg de
inboorlingen Ganga, d. i. de rivier, geheeten”, zegt v. Wik, die ook
den vorm Gonga opgeeft, mitsgaders Gonduk of Gundak als tak van
de Ganges. Ook hier kunnen wG dus op versterkte en tevens verleagvormen van gun stuiten. Zoowel als bij Ganc, in de Traditiones
Fuldenses (@te eeuw) voorkomend als (naam van) een e i 1 a n d, dat
gewis reeds vroeg verging, in of omtrent De Wadden ; ‘t komt ook
voor als Gankchala, d. i. (zegt v. den Hergh, Mid.-Nederl. Geogr.
1272 bl. 24) Gankcha-land. In het Utr. regr (einde 1040 eeuw) komt
mede de naam Ganga voor ; de varianten hebben hier Panga en Hanga.
Deze zin echter ook waternamen ; Pango bgv, een rivier en meer
in N.-Carolina (Noord-Amerika), Hengha een stroom in Achter-Indië.
Zie verder de Woordenboeken op deze, zoowel als op de boven aangevoerde sylben ; en niet minder, waartoe wi ons straks nog nader

\

‘) Boezemt de waarneming der bovenstaande sohier onbetwifelbare
geografisohe
volapiik b#na de stoutheid in, om Niger zelf, - voorwaar, nooit fantasienaam der
Romeinen, b$v. fluvius niger I ! - te duiden als i, ig = water, verlengvorm iger
met eufonische n er v66r: dit ia nochtans ongeoorloofd. Want als wij F. A. Bosse
(Geogr. Antiq. Compond., Leiden 1826, p. 91, n. 3) hooren verklaren : DPtolemaeus
multa oppida ponit oiroa Nigrin s. Nigir, et urbem Giram oiroa fl. Girem (tegenwoordig, riv. Ghir) ; aliquando Gir et Nigir oonfunduntur” ; ZOO noopt dit tot
ontbinding van Niger (igris) in ni en ~er (gir, gris). Hiermede strookt, dat men
op eene kaart van Afrika in den »Atlas de Géogr. Ano. et klad.” par C.V. Monin
et A. Vuillemin (Paris, Robiquet, zonder jaar, dooh in 1842 bestond hij reeds)vermeld ziet »Kouarra ou Niger”. Nu, G(h)’rrri-Ganga (Bengalen) en Ghirna of Guirna,
(Gaulna, InditjJ zun ook riviernamen, zoowel als Gera (Saksen), Gers (OpperPyreneën), Gier (Loire), Chiers (bd Sedan). Voeg er bd Chiari (Lomb.-Venet.
stad), Chieri (op Zante), Giera (bb Candia) als waterplaatsen. In dit -ger, -gir schuilt
blgkbaar ~“~0s~ - Ons woord keer, - z. v. a. gyrus, oiroulua, d. i. de kring, dien
men in het varen (of loopen, raden) maakt; derhalve somloop”. Mitsdien Niger,
z. v. a. (n)i (= water)-gir, d. i. water-omloop. - Noemden wë boven, Gander,
Gender als riviernamen ; opmerklbk, maar tevens zonderling, rnu etymologisahonverklaarbaar is ‘t, dat Gaanderen (in Ambt-Doetinchem) in 1200 G(h)ernere, in
1468 Garner, - precies als het nog huidige Gerner (br o. Dalfsen),-enin1353(?),
1783 Gandar luiden kon ; terwol Genderen (bij Heusden, N.-Brab.) bestendig Ganderon, G(h)enderen luidde ; vgl. Nom. Geogr. Neer]. IR, 104 ; 1, 96 ; 11, 120.
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de vrtiheid zullen gegeven zien, op Canc(h), Chanc, Chenc, Chinc(h),
Conc, C o n g , Khank, Kinck, K o n g , Kung, Runk, - natuurlik m e t
den geest des onderscheids. - Ook Chen, Cbene, Chenu, Chien,
Chiney ziJn waterplaatsen, of rivieren.
Nog sta hier, dat G(h)endsche (Ghendjeh) de oude naam was van
Elizabeth-Pol (kreits en stad in Georgië, Aziat. Rush) ; indien de lokaliteit er zich niet tegenkant, en dit Pol z. v. a. poel (Nau. XXXIX,
3 5 1 - 3 ; X L , 1 0 4 n o o t 1 ) m a g zijn, d a n wijst d i t o o k o p Bwater”.
Het woord in versterkten vorm is zeer oud, als men denkt aan der
Romeinen Guntia (riv, Vindelicia) = de Gunz of Guns (riv. in NederHongarije), - ook Gontz of Ginz is een riviervlek in dit land, dat op zijne beurt sterke overeenkomst met Hunze (water in Groningen en Drente) vertoont (vgl. Mzv. XXXVl, 231 vg. Op Ghunsude
(Arab. zeeplaats in Bedsjas, met een eiland vóór de haven) past, wat
de lokaliteit betreft, uitnemend Ghuns = water, en ude = odde,
d. i. uitstekende landpunt (Nuu. XXVIII, 602) ; zoo ja, dan wederom,
o, die Geografische volapük ! In ieder geval zie de Woordenboeken
op G(h)ans, Geus, Gins, Gons, Guns, waaruit menige naam hier passen
kan ; o. Ek-en-Wiel en Ingen, aan den Rijn, bijv. liggen uitgebreide
tiendblokken, de Bovenste en Benedenste Ganzert (z. v. a. gansaert = water-streek P) ; te Ingen ligt ook een perceel De Ganzekeutel
of -schotel, (d. i. de kote (hut), of het afgeschotene bg het water P) ‘).
Nog kome hier, als mooglijk g e i n in verhoogden klanktrap, in aanmerking Gheuni (of Gonich, Gunich, zeeplaats in Georgië, Az. Turkge),
Goonee (riv. in Sinde, O.-Indië) ; derhalve Goondeel (O.-2nd. distr.,
prov. Mysore) z. v. a, water-del. Eene der aangeslibte schorren van
den huidigen Wilhelminapolder (Zeeland) heet Goenje, en Goniah is
de naam van een nog weinig bekend rijk in Afrika. - Van gein
zal een bëvorm wezen Keen (water bij de Klundert) ; het Zeeuwsche
Kortgene toch luidde in 1217 Cortkeen en Cortekene, in 1271 Uortekine (waaruit derhalve voor het geslacht niets af te leiden valt) ; en
Keect (Rjjk van Ngmegen, aan de Maas, dus eene waterplaats) luidde
in 1247 Kyent. Denklik speelt dit woord als gana dan ook in den
‘) Wegens »Ganzeschotel”, hier denkltik geen »ganzenkot”. Opmerklik is ook in
appellativa de letterverwisseling : ganser, gender, gent - alles, mannetjesgans.
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ouden Cannenburg (te Vaassen)
= waterburcht, als etym.-ident. met
Kenenburg (Z.-Hol].). En ook hier zal volapiik heerschen ; want Genneh,
Ghinna, Kene of Kenne is een Egyptische handelsstad, terwil Ghenne
(stad in Opper-Egypte) het oude Coni of Conopolis is. Neen, maar
Kane is zelfs eene Rus. rivier (Tomsk), ja, een tak van den Ganges;
Engeland en Schotland bezitten rivieren van den naam Ken, Zwitserland zijnen stroom Kander ; Klein-Azië ztin eiland Ken (Perz.
Golf), Rusland zoowel als Noorwegen ztin eil. Kyn, de Grieksche
Archipel zijn dito Candia (met de stad Canea). Canda ia èn een
riviervlek (noordel. Italië) èn een water (Engeland), Cande of Condé
eene rivier (Lot) in Frankrijk, waarin Cande of Candes een stadje is
aan de aamenkomst van twee rivieren (Vienne en Loire) ; zie ook de
Woordenboeken op K(h)and, K(h)ant, Kent, Kind, Cond, Kond, Kun(d, t);
insgelijks sommige dezer sylben met sluit+. In casu bewogen WG ons
NW. XXXVI, 234 op een verkeerd terrein; vgl. ibid. ‘VU, 297, en
vooral Nom. Geogr. Neerl. 11, 189.
BG deze afleiding van den naam van O.-Vlaanderen% hoofdstad
bewëst de Brabantdam als oude grens van Vlaanderen en Brabant
(NW. XVIII, 534, noot 5) ook nog zLJuen dienst. Gaat ze door, dan
past ze èn op Gend (O.-Vl.) èn op Gent (Over-Betuwe) ; en kan men,
wegens de vormen Gannitta a0 860, Gannida a” 863, beide plaatsen
éénerlei spellen, en wel Gend of Gent, Liefst echter Gent, wegens
de Gannitae marca van a” 79314.
Ziet men in het bovenstaande eene menigte gelakluidende waterbenamingen bgeengebracht, en dit wel de gansche wereld door, van
zeer oude tijden herwaarts ; wij keeren ons ten slotte naar onze Dietsche sprake, om de vraag te opperen, of Ons werkw. gaan van éénerlei
stam zë met het hier besproken zelfst. nmw. gen(a) 4 Het impf. is
ging, in den Neder-Betuwschen volksmond gink en gonk, in den
Over@elschen g u n k ; het Hgd. heeft gegangen (bij zlJn gehen) ; het
Mid.-Nederl. bezigde gang(h = gaan, ganc = tocht; en eene naar
de sloot afhellende hoekplaats der weide, waar het vee zgnen dorst
lescht, heet nòg een watergang, -gank. Vgl. ook keer van hiervoren,
bl. 421, noot.
J. A.
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Les, lis, 1 u s (XXXIX, 482 noot), In Z.-Vlaanderen is 1 e s onbekend ; 1 LI s is er een aanhechtsel, bjjv. van twee riemen in het
p a a r d e n t u i g , e n 1 i s = lisse een oog in een touw, waardoor men
het andere eind schuift, om zoo een strik te vormen. In het dusgenoemde tweede boek van den Reynaerde (Uitg. Willems-Snellaertj
vinden we een werkwoord l$sen, VS 6312.
10 saoh hem beneden op haer staen,
C@jtsen,
l@sen, steken, slaen.

Dus drie woorden,
die eene strijdende beweging aanduiden. W. verklaart cr$sen door kratsen, kretsen, beiden nog in Z.-Vlaanderen èn als
werkw. èn als zelfst. nmw. in gebruik; het geschiedt met eenig scherp
voorwerp, zelfs met de nagels der vingers ; kinderen en knapen zën
zeer geneigd om overal krassen op te krauwen of te krabben. Lgtsen
verklaart hg door loteren (eene draaiende beweging). Z.-Vlaanderen
heeft nog : de deure leutert, als de hang te wqd op den duim draait.
De opklimmende orde der drie woorden doet aan gevecht in het
stridperk, oudtgds lytse, denken.
Q. P. ROOS.

G e s 1 a G h t s n a m e n van twee letters - zan hier te lande zeldzaam.
Er z&r er mi slechts twee bekend, Ba en Ai. Het accoord van den
gefailleerden N. Aa werd Maart 1859 door de rechtbank te Amsterdam gehomologeerd (DHet paleis van Justitie”, 1889 n” 36). Pieter A1J en Grietje Krap, wonend in den Grooten IJpolder, Rloterdik, v i e r d e n 1 2 F e b r . 1890 hun 25.jarig huwelijk, blijkens advertentie van hunne kinderen Cornelis en Neeltje Ai in het Nieuws van
den Dag van dien datum. Te ‘s Gravenhage treft men eene Israëlietische familie TJt aan,
A.

[Voor Aa vgl. Joh. Winkler, Nederl. Gesl. 464, die aldaar ook 0 als éénletterigen
geel. opgeeft, als te Brussel voorkomend. In Baden, Begeren en Wurtemberg wonen
baronnen von Ow. Bn Sleet. Oorkdbk v. G. e. Z. (bl. 297, 406) vermeldt in li.3
Walter v. A, in 1202 Engelbert v. 0. Dit A en 0, alsmede Ow beduidt »water”.]

P o l (XxX1X, 3 5 3 , 5 1 6 ) - is in de vier Vlaanderen, als mansnaam, louter verkorting van Paulus, Paul en Leopold of Leopoldus.
De laatste voornaam was die van een miner schoolmakkers, eenen
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ILKatholiek van den goeden tëd, uit de familie de Geus, die daarom
in de wandeling, zonderling genoeg, BPolder-geus” werd geheeten.
Q. P. ROOS.

Ale v e I (XXXIX, 114, 362). Dit woord vindt men behandeld in
het Ned. Wrdbk, dl. 11, kolom 11617 ; het volgende ontleen ik aan
de mededeelingen van Prof. de Vries. Alevel is samengetrokken uit
het thans verouderde Balevenwel”, d. i. al, als versterkend bgw., en
evenwel, voegw. IJit deze verklaring blijkt, dat het gewestelëke evel
evengoed recht van bestaan heeft naast het niet samengetrokken
Bevenwel”, als alevel voor alevenwel.
BOEKENOOGEN.

B a r b i e t (XXXIX, 426). Alweer wat geleerd, zei ik bë miSzelf, toen
ik zag, dat de tochtplank aan de deur een barbier schijnt te heeten.
Ik kende het voorwerp zeer wel, maar als barbiersdeurtje, omdat
het in Z.-Vlaanderen bijna nergens anders gevonden dan in de
baardscheerderswinkels, uit deze nagevolgd werd om b. v. kamers
waarin het rookt, zonder tocht lucht te geven. De barbierswinkels hadden en hebben soms nog dit zijstuk aan hunne deuren,
geltik bakkers en winkeliers hunne halve deurtjes hebben, de winkels gedeeltelijk afsluitend terwil de voordeur open is; thans zlJn
deze laatsten veelal vervangen door de hekjes, voorheen uitsluitend
door vleeschbouaers en vischverkoopers gebezigd. - Intusschen hoort
men ook in Frankrijk den man squi fait la barbe” barbier noemen,
zoodat barbier niet van barba of barbe #zal” afkomen, gelijk de bestuurder al te bescheiden zegt, maar zulks zeer Bzeker” doet. Men zegt
mij, dat de Barbes (Waldenzer leeraars) dus genoemd werden, omdat z$
den vollen baard droegen. Zoo mogen dan onze Methodisten en sommige andere pasteurs, hier ook wel barbes heeten ;’ immers een geschoren kin is onder hen even zeldzaam als een kale kruin. Eenigen
hebben zelfs ‘t hoofdhaar tot op de schouders hangen, en loopen
bggevolg met het geld van den barbier in hun zak, gelijk de Z.-Vlaming
zegt van menschen, die het scheren of zich laten scheren verzuimden.
0. l?. ROOS.

.
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Beijer (XXXIX, 491; XL, 44). Ontmoet men dit woord in dezen
vorm in eene Nfmeegsche raadsresolutie a” 1739 (Nau. ‘IX, 363) :
schier gelijktijdig (in 1744) leest men nog van Bbeierd”, in denzelfd e n z i n : BHet Gasthuis (te Gorinchem) is een overoud Gebouw ;
men wil, dat het, al vóór den jaare 1300, gestigt zy ; het werdt
naar de H. Elizabet genaamd ; in laatere tyden, vermoedelyk in ‘t jaar
1598, heeft men ‘er een Beierd by gebouwd ; in de jaaren 1617 en
‘84, is het Gasthuis verder vergroot” [Tegenw. Staat v. Holland
(XV)V, 2741.
.J. A.

G i c ht en (XXXIX, 98, 274-6). Wie meer van de ww. van
dezen vorm weten wil, zie het !YIid.-Nederl. Wrdbk van .Verwijs en
* Verdam. l” voor g i c h t e (= gave, enz.) en gichten (= begiftigen,
eigendom overdragen) op gifte (dl. 11 1958) en giften (dl. 11 1962).
2’ voor gicht (= in rechten afgelegde verklaring) dl. TI 1944, en voor
het hiervan afgeleide g i c h t e n (= eene verklaring afleggen ; tot
bekentenis brengen, enz.) id. 1945. Dit laatste gicht is eene atleiding
van het ww. gien (= eene verklaring afleggen, zeggen, verklaren,
bekennen), vgl. Verdam 11 1949). Op de aangehaalde plaatsen zal
men een overvIoed
van voorbeelden uit LMnl. schrivers vinden, alsmede
de verwante vormen in de overige Germ. talen. De alleidingen en
samenstellingen der genoemde mnl. woorden zal men dan tevens
opmerken.
BOEKENOOGEN .

Ka t t eb e 11 e tj e (XXXVI, 420). Dit woord is, meer dan waarschijnlijk, eene verbastering van het oud-fransche woord curtabbe =
register, en meer bepaald een register waarin nog nietsis geschreven
en wat hedendaags aangeduid wordt door het la$jnsche woord album.
In het zuiden van Frankrijk, en vooral op de oevers van de Rhône,
is het woord cartable nog heden in dien zin in gebruik. Van een
kattebelletje sprekend bedoelt men gewoonlijk een klein geschriftje,
waarvan de inhoud geene of slechts eene zeer geringe waarde heeft.
De woordafleiding is dus zeer natuurlijk ; want de waarde van den
inhoud van een register waarin nog niets geschreven is, is volkomen
n u l . - Het woord zou ook eene verbastering kunnen xin van
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cartabella = choor- of koortabel ; doch dit is minder waarschgnlgk.
De cartabella toch is eene tafel, aanwizend alle bizonderheden en
onderdeelen vau den R.-Kathol. eerdienst voor alle dagen van het jaar ;
en van deze tafel, die onontbeerlijk is voor alle kosters, organisten,
zangers, enz., kan men dus niet zeggen, dat ze slechts geringe of
geene waarde heeft.
Gent.
TH. J. 1. ARNOLD.

Zade, r eeden (XXXIX, 295). Zade leeft nog in ‘LVlaanderen
a l s Bzate”, en beteekent eene aaulegplaats, soms be eene zeesluis,
zoo goed en kwaad als ‘t gaat eene haven vervangend. Een half uur
bezuiden Oostburg was vroeger, ter plaatse van het latere Slapershaven, in de Passegeuie 1) de Turf-zate. Slapers zfin balken, die iets
steunen of schutten. De Passegeule stond vroeger in ‘t westen in
verbinding met het Zwin, in ‘toosten door het Zuiddiep en Jonkvrouwen-gat met den Braakman. - Naar wat is hier reeden ? Z.-Vl.
*reeden” is gereed maken, bereiden. Zoo o o k Breejen” -= h u i d e n
van haar en vezels zuiveren. !l’. a. pl. kan ‘t echter ook oogen op
rijden, steenvervoeren, Z.-Vl. steen-riejen.
0. P. ROOS,

S t y le de B o hê m e (XXXVI, 418) - of beter gezegd Style
Bohême, is in de ietterkunde wat de BBohémien de Paris” is in het
werkelijke leven. Zie over den Bohémien de Paris, - een geslacht dat
vele soorten bevat, en waarvan de naam bij vergel$king ontleend is aan
de bohémiens, tsiganes, gitanos, zingari, gypsies, zigeuners of heidens, P. Larousse, Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, 1, 866-70.
Gent.
TH. J. 1. ARNOLD.
V R A G E N .
B o h e y. ,Tot Utrecht (in 1528) was. . . een groot geraas en bohey
ontstaan”, zegt Pontanus a” 1654 a). *Poehaai” zegt men in Friesland.
Meiding van dit woord wordt gevraagd.
S. D.
L.
RLD.
1) Passegeulf
schrijft J. v. Wijk RZII, Aardr. Wrdbk.
Joh6 Is. Pontanus overleed io lti39. Is Slichtenhorst ook bedoeld ?
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V . Bernm-Bipperda
(XL, 60). Omstr. 1632 vind ik maar ééne Elisabeth Ripperda in de genealogie vau dit geslacht vermeld, zonder
verdere aanduiding van ,jaartal, huwelik, enz. ; zoodat deze wel de
gade van Wilhelm v. Berum kan geweest ziju, Zi was dr van Maurits
R. tot Vorden en Maria v, Wylich, en hare acht kwartieren waren :
Wylich
Bylant
Ripperda
Dornum
Swanenborch
Salm
Heifferscheidt.
Hackfort
Munster
Vgl. d’Ablaing v . G . , Bannerhh. en Ridderschap v. Zutphen, 11,
5 en 55.
N. M. W E R N E K .
Zutfen.

v. Berum-Ripperda. Elisabeth v. Ripperda’s echtgenoot Willem v.
Bernm + 29 Juni 1638 of 33. EIare ouders waren Luyert v. R ., ritmr, en
Ide Leuwe (Lewe). Hare grootouders van vaderszijde : Asinga v. It.
tot Winsum (zoon van Focco v. R. in Winsum bg Anna Wigbolts v.
Ewssum), en Bouwe Cater tot Fraem (wier moeder tot het gesl.
Addinga behoorde) ; hare grootouders van moederskant : Jurrien (of
George) Lewe (zoon van Joost Lewe en Elisabeth Jurriens Addinga)
en Bijwe Schaffer (dr v. Johan Schaffer bij Ide de Mepsche). Op dezelfde wijze gesteld als die van haren man Wilbeltn v. Berum, waren
dus Elisabeth’s acht kwartieren,
Vaderszijde : Ripperda Ewssum Cater
Addinga
Moederskant : Lewe
Addinga Schaffer de Mepsche.
HELRKE WENNINQ.
Leeuwuden.
v. Eysinga. In het Jaarb. v. den Ned. Adel, door Vorsterman v.
Oëen e. a., wordt blz. 114 gezegd : BGercke (zoon van Feëe E.) liet
bG z i j n d o o d t w e e d o c h t e r s n a ; de oudste huwde eerst met Aede
Jengema, wiens zoon den naam ziner moeder aannam, en welke door
zijne nakomelingen behouden werd. HLj- is dus de stamvader van den
hieronder te vermelden Jhr. Frans Julius Johan v. E., die”, enz. , . . .
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Dit is onjuist; 2Ede Jongema is de stamvader Miet. De heer V. v. 0.
schijnt de door hem vermelde onjuistheid niet te willen erkennen ;
minstens verbeterde he die fout niet in den jaargang 1889, en evenmin
doet hë zulks in dien van 1890, waar he in de genealogie van het
ges]. v. E. die afstamming overslaat, eerst aanvangend met A3de v. E.,
+ 1551, met z@e gade in de kerk te Oenkerk onder eene prachtige
zerk begraven 1). In jaarg. 1890 bl, 56 heet het : BOmtrent het
gesl. Oud-Eysinga kunnen niet met volkomen zekerheid genealogische
mededeelingen worden gedaan. De daartoe strekkende gegevens stemmen niet steeds geheel overeen”. Deze bewering moet ik stellig
tegenspreken, door te verklaren, dat de Eysinga’s afstammen, niet
v a n A3de Jongema, maar van Tjalling Rolta 2). Aede Jongema, -i‘) In »Wandelingen door Nederland met pen en potlood”, deel 11, pag. 416,
door de h.h. Craandijk en Schipperos, wordt, bg het maken eener vergelyking van
den sierlaken st$ uit dien tijd met dien van een daar hangend wapenbord uit de
189 eeuw, gezegd: nZie eens deze schoone zerk van het jaar 465l, die het graf
adekt van Ade Eysinga en z&c gemalin”. Deze opgave is zeer onjuist ; ‘t moet zijn
1551, ‘t geen ook duidelak uit den stil van het prachtig beeldhouwwerk blijkt;
doch in plaats van MVCLI (2551), zooals op den steen staat, zal abusief gelezen
zgn MDCLI (1654). Ook bestaat van dezen belangriken steen eene teekening, die,
hoe net overigens bewerkt, tooh niet met de werklgkheid overeenkomt, zoowel ten
opzichte der wapenfiguren als wat het randschrift betreft. Aan de vrouw van /Ede
v. Eysinga, die Tzied Jvkama (Jnckama) heette, wordt op die afbeelding de naam
Tzied J. v. Kamstra gegeven. Deze ongelukkige vergissing des teekenaars heeft
er tot geleid, dat door een archivaris in een exemplaar van het Stambk v. den
r. Adel, berustend in eene openbare bibliotheek, ten onrechte werd b#geschreven
n de genealogie Eysinga, dat .%de v. Eysinga twee vrouwen had, eene Tzied
Jnckama en eene Tzied J. v. Kamstra. ‘t Is te hopen, dat die aanteekening in genoemd Stambk gerojeerd is geworden. - Behalve deze liggen te Oenkerk ook nog
zerken van leden uit het gesl. Mulier, van den kapit.-ter-zee Jan de With (+ 2781)
en diens vrouw, en van Feije v. Heemstra. Van de laatste is slechts een klein
gedeelte van het randschrift zichtbaar? zijnde verder bedekt door vaste banken.
*) Dewil ook de heer J. H. Riemersma in z$e beschrijving aOude grafsteenen
in de kerken van Tietjerksteradeel”, geene melding maakt van de daarop voorkomende wapens, die de geslachten aanduiden waartoe de grootouders van tede
v. Eysings en die van zjne vrouw Tzied Juckama behoorden, zoo laat ik hier volgen wat mij uit de bezichtiging van den grafsteen te Oenkerk is gebleken. Randschrift
AoM VcLI (1551) dê XlZZZ Sept&is sterf dê Eedelê en Eerentuestê Akle Egsinga,
AoMVCXLV (1545) dê XIlZI Septêbris sterf die Deugsame Tzied Jukama sijn wijf.
2 8
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1481 liet zelfs geen kroost na. Omtrent de afstamming uit Bolta zan
alle tegenwoordige Friasche beoefenaars der geslacht- en wapenkunde
het volkomen eens; en ‘t is mij aangenaam te kunnen zeggen, dat
vde daartoe strekkende betrouwbare gegevens steeds geheel overeenstemmen” ’ ). Hiervoor ztin vele bewgzen. o. a.
l”. De kwartieren van Bde Eysinga, t 155 1, (zoon van Tjallingh Bolta
genaamd Eysinga) op zin grafsteen in de kerk te Oenkerk, welke Z&I :
Bolta,
v. Starckenborgh, Heemstra.
Eysinga,
Zijne moeder Hack Eysinga was de dochter van Gercke E. en Jey
v. Starckenborgh.
(Zie >De Friescbe Adelaar”, ook Jaarbk v/d Fr. Adel).
20. De Kwartieren van Wilco Holdinga + 1595, zoon van Botto
en Hack Feyes Eysinga, op zijn grafsteen in de kerk te Rinsumageest;
zijnde die kwartieren moederszijde :
Bolta met Eysinga en Hermana met Wibbema.
Dus Feye E. zoon van Tjallingh Bolta genaamd Eysinga bi Hack
Eysinga.
(Zie ,De Friescbe Adelaar”).
3O. De kwartieren van Focco iEdee Eysinga volgens de wapens op
Behalve dat men aan het hoofdeinde der levensgroot uitgehouwen beeltenis in wapenrusting, ziet de wapens van man en vrouw, zun op de hoeken van den steen acht
wapens aangebraoht der grootouders, uit wie beiden gesproten zin. Uit de nog na
te sporen kwartieren blëkt dat deze zgn, manszOde : Eysinga, Bolta, Starkenborgh,
Heemstra; vrouwszijde: Juckema, aggerna, Hemmema un Adelen. Hierdoor komt
men tot de belangrijke ontdekking, dat de ouders van iEde v. Eysinga waren
Tjalling v. Bolta, een Oostergoosch Edelman, die van zijne vrouw Haok v. Eysinga,
den naam en het wapen van het geslaoht v. E. aannam, ‘t geen zine mannelOko
nakoomlingen hebben nagevolgd. Dat de Eysinga’s afstammen van Tjalling v. Bolta
genaamd v. Eysinga, is dus zeker ; ‘t geen bovendien nog ten volle bewezen wordt
door de aanwezige wapens op grafsteenen in de kerk te Rauwerd.
*) Opdat de heer V. v. Oden van de historisohe waarheid in dezen kennis zou kunnen
nemen, zond ik destijds (1888) van het hier behandelde eene door ml vervaardigde
aansohouwlgke voorstelling in ter tentoonstelling van oude en nieuwe Kunstndverheid
te ‘s Gravenhage, n4 300 van den Catalogus, nml. eenen geteekenden kwartierstaat
(met de wapens in kleuren) des kleinzoons van Tjalling Bolta aliAs Eysinga, t. w.
Jor Dr. Tjalling v. Eysinga, lid van het Verbond der Edelen, monsteroommissaris
.enz. van graaf Lodewdk v. NaaBau, en die aan het vaderland met raad en daad
zulke gewiohtige diensten heweea.
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ztin monument, eertëds in de St. Petrikerk te Hamburg, later in een
museum aldaar, zinde :
Eysinga met Bolta en Juckema met asgema.
Deze wapens benevens een gelik getal zijner vrouw Je1 V. Glins,
werden door Mr. B. F. W. v. Br. Fock, die ze rnë heeft medegedeeld,
daar ter plaatse nog in 1879 in ongeschonden staat gezien. Zënde
het wapen v. Eysings drie rozen ; dat van Bolta drie pilen. Focco E.
was dus de zoon van ZEde E. en Tzied Juckema ; zëne grootouders van
vadersz$de waren Tjallingh Bolta genaamd Eysinga en Hack Egsinga.
40. De 16 kwartieren van Anna v. Eysinga t 1655, volg. het
handschrift Doys ; zinde deze daar van grootvaders zijde :
Eyaings en Bolta, en Jackema en &sgema.
5’. De 16 kwartieren van Tjallingh v. Epsinga t 1653 in het
handschrift U. v. B. opgeteekend.
6O. De 32 kwartieren van Hylok v. Eysinga + 1652 (volgens idem).
7O. De wapens op den grafsteen van Pieter v. Eysinga + 1645 in
de kerk te Rauwerd.
(Zie >De Friesche Adelaar”, ook Jaarbk v/d Frieschen Adel).
8’. De 16 kwartieren van Tjallingh v. Eysinga j- 1658, op zin
grafsteen in de kerk te Rauwerd.
(Zie ook >De Friesche Adelaar” en Jaarb. v/d Fr. Adel).
Deze kwartieren op den grafsteen zGn :
(vaders zi,de).
(moeders kant).
Bolta
Harinxma
Heringa
Roorda
Egsinga
Abbema
Jousma
Tietema
Juckema
Jousma
Jongema
Sassinga
&sgema
Camstra,
Eminga
Hiddema.
Wie verstrekt nu deugdelëke gegevens, die tot bewijs zouden
kunnen dienen voor de door den heer A. A. Vorsterman v. OUen
beweerde afstamming van Eysinga uit Ede Jongema als stamvader?
Voorzeker niemand, want die beweering is heel onjuist.
In het Jaarbk v/d Nederl. Adel 190, stuit men op de navolgende
errata.
blz. 58, r.
*

58, 0

4 v. o. staat 1607, lees 1601 f 10Aug. volgens Doodb. E. H. g. D.
11 Aug. volgens grafsteen.
2 v. 0, N S@zams, lees Sythiema (van Hallurn).
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Bl. 59, r. 12 v. b. staal Willem Lodewiik v. Nass.; lees Lodewijk v. N.
» 6 2 ; » 6 v. 0. B
2 Nov. lees 40 -Nov. (volgens Doodb. E. H. A 0.)
8 64, » 8 v. o.
D
30 Dec. lees 29 Dec. (volg. wapenbord).
> 65, » 6 v. b . u
1654 gehuwd ?
D 68. s 4 v. b . x
ate Wirdum 5 Mei . . . en den 15 d. a. v. begraven”, dit
is foutief, en bew$st, dat De Friesche Adelaar na 1 verkeerd gelezen is; - daar dia datums betrekking hebben
op haren vader den luit.-genoraal Julius v. Eysinga, die t
5 Mei 1631.
D 69, P 1 v . b . » 21 Juli; lees 20 volgenu grafsteen.
9 73, )l ,lI v . 0 .
Y geboren in 1654, hier is verkeerd afgetrokken (34 van de
4690 is 1656).
» 75, D 1 6 v. b.
D
Haulois, lees Haubois.
» 76, » 15 v. o.
» geboren in 1721; waar vindt V. v. 0. dit? Ik heb eetm
aanteekening, dat h2 t 5 Juli 1768, oud 47 j. 8 m. en 21
dagen, dus geboren omstr. 14 Oot. 1720.
D 79, D 14 v . b . ,j
1761; lees 1762.
» 78, » 7 v. 0.
D
Clara Tjallinga %binga v. Humalda, waarom niet Jkvr.?
P 7Q, I 8 v. 0.
u
Menno baron Coehoorn v. Scheltinga (ik meen Jonkheer).
> 81,~
8v.b. a \Viskje barones v. Heemstra, moet zijn Jonkvr.
.u 8.1, > 11 v . b. » Cornelis Soheltinga baron v. Heemstra, moet zin Jonkheer
C. S. v. H.
I 89, Staat Geneal. kwartierstaten v. adellfjke Friesohe gesl.; lees Heerke Weuning, Kwartieren van Adellijke geslachten der Prov. Friesland.
In >De Friesche Adelaar” NOS. 5 en 6 gaf ik in 1889 van het gesl.

v. E. eene genealogie, waarvan presentexemplaren
op aanvrage gaarne verstrekt zullen worden.
Leeuwarden. R. H. B. 1.

aan

belangstellenden

HEERKE

WENNINU.

Gallas (XL, 318). Over de echtelieden Gallas-Kumsius zal men
veel kunnen vinden in SDe protocollen der Helmondsche notarissen
(1595-1798)” d oor Aug. Sassen, die, - uitgegeven door het Prov.
Genoots. van kunst en wetensch. in N.-Brabant -, dezer dagen het
licht zagen.
Helmond.
AUG. SASSEN.
[Zie hiervoren, bl. 413.1

Gallas (XXIX, 172 noot 2).

CJit h e t huwelik v a n J a n A r n o l d
Jean Arnoud) G. met Catha Margta gravin v. Hogendorp, in 1751
afgekondigd in de Waalsche kerk te Brielle (Arau. ibid. bl. 63), werd
te ‘s Gravenhage 10 Mei 1759 geboren Joha Ma, t Zwolle 7 Mei 1801,
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geh. ald. 5 Dec. 1779 met Mr. Joh6 Jacs Metelerkamp (Geneal. Mete
door G. S. Reehorst, Arnhem 1883 J. J. Coers, bl. 50). Kan een of
a n d e r hierven Noms l e i d e n t o t b e a n t w o o r d i n g d e r v r a a g v a n Nuo.
X L , 3181
J. A.

I

Gordijn. Nav. XL, ‘2% vraagt naar deze familie. Er is een proces
aanhangig over eene erfenis van Job G. en diens broeder; ‘t Volgende
verneemt men. Job G. en diens broeder, die door huwelik met eene
inlandsohe vrouw op Java grooten rgkdom verworven had, bepaalden,
dat hunne goederen eerst na 100 jaar onder de erfgenamen verdeeld
zouden worden, In dien tgd echter zouden de renten komen aan
eenige LZ.-Kath.
kerken. Het oorspronkelijk testament (waarvan bij
een der afstamlingen een niet-authentiek afschrift berust) moet in
bezit geweest zijn van den pastoor te Wassenaar. Een der erfgenamen,
een hotelhouder te ‘s Gravenhage, moet dat testament, hetwelk in den
t o r e n v e r b o r g e n wav, zgn machtig geworden, doch wil het nu, op
aanraden der pastoors te W. en elders, niet uitleveren ; hetgeen voor de
overige erfgenamen niet aangenaam is. Zelf zal hij er wel geen schade
bi hebben. Of dit verhaal geheel juist is, is mij onbekend. Ik vernam
het van iemand, die er eenigzins in betrokken is.
H.

v. Eeukelom (XXXIX,

184). .4bigaël, + 1717, tr. 24 Maart IG89
Eduard Godfried v. Benthem, geb. 1658, T 10 Juni 1717, luit.-kol,,
zoon van Christiaan, kapitein, gesneuveld vóór Woerden 1672, bij
Catherina Beijer. Wonnen : Agnieta, geb. 28 Juni 1691 te Maast*icht,
tr. 1717 Johannes Wittebol, pred. te Lei,erdorp ; Christiaan Willem,
geb. 24 Oct. lti94 te Nijmegen, 1720 schepen ald. f 16 Maart 1774,
tr. 1721 Anna Jacoba v. Dam; en Anna Martina, geb. 17 Jan. 1700,
-/- 10 Maart li90, tr. 25 Maart 1725 Christoffel v. den Bergh, geb.
1’702, + 4 Jan. 1762, ontvanger-generaal van het Nëmeegsoh kwartier.
H.

Huguetan
(XL, 75). Jan Karel v. Eek tot Nergena, geb. 20 Nov.
1697, i- Sept. 17UO z. k. (zn van Jan Karel, gen]-maj., + 23 Nov.
1 7 1 9 , bi Sebilla illarg. Heuvelmans), burgemr van Wageningen,
28”
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gedeputeerde 1727, 35, 37, 45, 59, enz., geadmitteerde in de ridderschap van Veluwe 13 April 1720 ; tr. 2” 9 Juni 1739 Anna v. den
Honert, Joh. en Cornelia de Witte dr, + 27 Jan. 1740 ; 2” Alesand r i n e Hug(u)etan, wede Week (Weck, Wecke), + 2 9 M a a r t 1 7 6 0
. (D’Ahlaing v. G., Rp. v. Veluwe, hl. 386).
M”.

Jamin (XXI, 63) - voert in zilver een rechtopstaand anker van
rood. Devies: Spes. mea. jam, in. deo. Helmt. : zwarte vogel met
opgeheven poot ; of ook : een onderst boven staand uitkomend anker
van rood (de dwarsbalk niet zichtbaar).
Amst.erdaw.
J. G. D1 G. J. JR.
Keer (XL, 52). Hendrik Rutten 1~. tr. Willemina Cornelissen wede
F r a n s Broesterhuijsen ; hij (K.) als haar wedr met één zoontje Rut,
verkoopt 21 Juli 1717 land onder Bemmel (Protocol van Bemmel
fo 77~80 en 78). Teunis of Aatonis Evertszn K. vader van Albert,
tr. Arnhem 15 Febr. 1663 Anna de Vael Jansdr en wede Hans
d>Ancourt,
zi h e r t r . ( o n d e r t r . a l d . 1 5 J a n . 1631) A e r t v . Alshan
wedr v. Naleken v. Enst ; uit haar 2de huwelijk werd ald. 30 Sept.
1663 gedpt Teunis K. De naam komt te Arnhem al vroeger voor,
als ald. geh. 4 Nov. 1649 Cornelis Dirksz. Crijter wedr van Anna
Petersdr Keer met Geertruid Schutte wede Torn Everts, geh. 23 Jan.
1691 Jan Hendrikszn v. Kaldenhove met Hester R. j.dr uit Emmerik
d r v a n J a n N i c o l a a s z . K. I s d e z e d e Hester h e r t r . m e t L a u r e n s
Ongerhaus, die 30 Jan. 1710 ald. eene dr Antonia laten doopen?
Geh. ald. 2 Nov. 1.724 Gerrit Hermensse zn van Judith Burik m.
Anthonia K. dr van Margaretha Eggedink, en gedpt ald. 5 Aug. 1708
Teuntje dr van Pieter Janszn K. en Johanna Elisabeth v. Weel. -Rutger Jansz. toegenaamd Keer werd 1623 en Geis (Gijsbert P) LutKeer 1625 burger te Wageningen. - Er woonden te
gerst toegen.
Arnhem echter ook die Keer heetten, als Claas K. gardiaen v. h.
St. Eloeijs gilde ald. LU83 (misschien zn van Jan Caer wiens wapen
voorkomt op den beker van dat gilde, na 1651) tr. Geertruid v. Geldei
b& wie gedpt te Arnhem Johanna Catharina 13 Sept. 1705, Christina
20 Nov. 1707 en Hermina 20 Aug. 1711. Voorts, Geurt Kaer tr.
Helena v. Dartelen bij wie gedpt dd. Jan 27 Mrt 1707, Jan 20
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Nov. 1708 en Catharina Geertruid 3 Au-;.

171;. - Te Breda tr.
1 8 F e b r . 2G41 J a c o b u s -Keer ( . . 3 Barentszoon P) wedr van Nam
v . Zeijl, v a a n d r i g v a n tapt. L a d d e r , Caths Hulshout w e d e Arnoldus v. Riebeeck, vaandrager. Te Zutfen gedpt 3 Juni 1’703 Johannes zn van Peter Jansz. K. en Janne Otten. Klaas IT., opziener
1749 aan het buiten-magazijn der O.-Ind. Cie te Amsterdam. -Ook
te Utrecht komt de naam vroeger voor : Cornetia gedpt ald. 26 Febr.
1637 dr v. Cornelis K. en Pleuntie. Roelof gedpt ald. 28 Mei 1665
zn v. Roelof K. en L&beth Jans. Wilhelmus gedpt ald. 5 Juli 1670
zn v. Albert Pietersz. K. en Grietje Willems. Hester K. (deze voor
naam zou verwantschap doen vermoeden met de Arnbemsche) wede
Anthoni de Gieter, tr. ald. 24 Juli 1’732 Gerrit v. Rietveld wedr
Berend je Wissel. Hendrina K. krijgt ald. attie 1776 om te huwen
Andries Kemp. J. J. Keer was er 1776 kunstschilder. 8. 1). Keer de
Rapper, 1881 secret. van Nederhemert. - Een Claes Kerre (Keer 3)
kapitein te Schoonhoven 1485 gevangen genomen (Beuchrijv. van
Schoonh.
1762 bl. 343).
v. 0.

Keer (XL, 58). De graveur Kaerius behoort niet tot dit geslacht.
31J sine kèrkelgke huwelgks-inschrijvingen te Amst., 7 Sept. 1599,
teekent hij Pieter van den Keere, is geboortig van Gendt, plaetsugder,
oudt XVI~J jaren, woonende op ‘t Rockin ; bjj zjjn tweede inschrtiving,
10 M a a r t 1 6 2 3 , s p e l t he evenzoo; hij was de zwager van Jodocus
Hondius; Kaerius woonde in 1623 bi de Ueurs, en kan dus in de
N i e u w e zijdskapel begraven zin, waarvan het oudste der bewaarde
begraafnisregisters eerst met 1657 aanvangt.
J . Q. PREDERIKS.
Amsterdam.
KuiJck. In verband met het íYau. XL, 319 medegedeelde, dat een
lid omstr. 1572 naar Friesland vluchtte, kan misschien de herinnering
van belang zin, dat Joost Mìchielsz Kuik (of Cuycq) in 1665 als
bevelhebber van *de Hollandia” en in 1666 van *de Princes Albertine” op het Frieeche smaldeel diende, In den slag bë Solebay voerde
hjj het bevel op het fregat *de Windhond”, en sneuvelde aan zune
toen bekomen wonden.
si. w .
R.
[Uit welke bron is dit geput 1 Zulks mag niet verzwegen.]
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Kui$k (of v. Cuyck). Vgl. Nou. Algem. Regr dl XXT-XxX, in.
zonderheid Nou. XXVII, 478-81 (wapens). De ald. bl. 253 vermelde
Antonie werd door de Staten van Utrecht, op aandrang van hun secretaris Gillis v. Ledenberg, 14 Juni 1592 tot hun advokaat aangesteld.
Zijne gade M. Bol1 t 1 6 2 3 . Mooglëk behooren tot de Nau. XL, 319
bedoelde familie de volgende personen. Dirk v. Kuik, vermaakte als
klerk van het Keulsch diocese, woonachtig op Hobergen onder de
marke van Albergen (bp o. Ootmarsum), 25 Oct. 1434 op het kerkhof der kapel van St. Johan en Anthoni te H. al zijne bezittingen
aan de priesters en klerken aldaar. (Op Hoberghen nu of Ychultenhais was in 1407 door eenige Broeders van het Gemeene Leven het
klooster Albergen gesticht.) HLJ deed dit ten overstaaa van den notaris
Godfried de Via van Kempen, die 5 Jan. 1437/8 verklaarde, dat hij,
Dirk v. Kujjck, destijds priester van het Utrechts& bisdom, op datzelfde kerkhof, heer Godfried, bestuurder der vergadering te Alb., met
nog eenige anderen tot uitvoerders van zin uitersten wil had ingssteld (Overgs. Arch., Tijdrek. Regr. 111, 27, 36). - Henrick v. Knijck
of Kueck was in 1439, 43, 69, 79 burger van Deventer (Catal. arch.
Deventer gasth. n” 367, 97, 599a, 659). - In 1402, 21,27 ziet men
vermeld een erve te Kueck of erve en goed gebeeten Kujjck, in de
bP Rande (te Diepenveen, bij Deventer) (ibid. n” 143, 229, 52s, 498).
Terwijl te Heeten (0. Raalte, Overisel) in 1487, 97 een goed Kugckinck
of Kuckinck bekend was (Over@. Arch., t. a. pl. IV, 418; V, 33);
trof men er in 1457 Kukes- en Haringertienden aan, (ibid. IV, 80).
Harink is eene buurt te Raalte. Deze plaatsnamen doen ook aan
Overijselsche v. Kuëck’s denken, onder wie Johan v. Cuyck, schout
te Staphorst, echtgenoot van Aaltje Pnffraet, uit de vermaarde boekdrukkersfamilie, welke, uit Keulen herkomstig, 1477-1565 te Deventer
werkzaam was (Bidr. Geschied. Over$el V, 353 en 1,288). Misschien
herinnert het drietal buurten Kuikhorne in Friesland (Dantumadeel,
Tietjerksteradeel en Achtkarspelen), zoo ze niet te oud daarvoor zijn, in
hare benaming inageliks aan leden dezer familie ; die men, denkeljjk ruim
twee eeuwen later, in Drente terugvindt in den persoon van Albert
v. Kuijck, scholtis in de Wik, wiens dr Gesina 1 Oct. 1676 te Zwolle
in den echt trad met Albert Molckenbour (-boer), ontvanger der verponding en contributie van Dalfzen ; terwrJ1 dezes broeder Jan 31. te Zw.
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14 Febr. lö80 huwde Christina (vermoedlik Gesina’s zuster) V. Cu@
op het Hof buiten de Wiek, uit welken echt als oudste kind sproot
Albert Cnick M., t 23 Mei 1706 (J. v. Doorninck, Geslachtk. Aanteek., Deventer 1871, bl. 624),
J. A.

Pagé (XXXIX, 247). In een doopboek van Lil10 ontmoette ik de
volgenden, als in dato gedoopt.
9 itlaart 1755 (geb. 28 Febr. in den Ouden Doel (Laurens, van
Pieter Paggee en Adriana Vettens; get. Geert V. en Wilhelmina
Poelmans. - 8 Oct. 1762 Pieter, van Nicolaas v. Paggé en Joanna
v. P. ; get. Pieter Moorman en Esther v. Oostdorp. - 22 Febr. 1767
Catharina, van dezelfden ; get. Pieter en Anna v. P. - 10 April 1768
Willemina, van Symon Dronkers Jansz. en Anna Pagé; get. Wouter,
e n F r a n c i n a D r . - ‘25 Maart 1770 Job, van dezelfden ; get. Cent
Dr. en Susanna Moormau. Het blikt, dat hg, na overl. van Anna P.,
hertrouwd is, als zinde gedoopt 24 Febr. 1779 Cent, van Symon
Dr. Jansz en Jacoba Vercouteren ; get. Vincent Dr. Jz. en Catharina
Vettens. - 3 Juli 1777 Johanna Wilhelmina, van Jan Willem Holters en Elisabeth v. Pagé. - 6 Sept. 1778 Willem, van dezelfden. 6 Febr. 1780 (geb. 31 Januari) Laurens, vau dezelfden ; get. Johanna
v. P. - 11 Febr. 1781 (geb. 7 dito) W illemina Hendrica, van dezelfden ; get. Johanna v. P.
J. VAN DER BAAN.
Wolfuartsdijk.
[Behoort hier ook H. Pegius, die als theol. student in 1616 een pamflet schreef
tegen den onrustigen en dweepeieken Vincent v. Drielenburchl
Zie Nuu. 1X, 234,
die vraagt naar levensbizonderheden homaangaande. De predikant te Toulon Pages
sprak als een der Fransohe afgevaardigden Aug. 1889 naar Genève, op de Balsigìia
(valleien van Piëmont) bij het gedenkfeest der rGlorieuse rentree des Vaudois ac
1689 (zie BEStemmen
voor Waarh. e. Vrede” C389 bl. 1113).]

Rasoh (XL, 192). ZUne moeder was Pauline v. Eek. Ztin broeder,
Mr. Bernard R. te ‘s Gravenhage, is wellicht bereid, uitvoeriger ant woord te geven.
Utrecht.
0. J . LLINK.
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Thooft (XL, 320). De kwartieren van Nou.
worden aangevuld :

XXIX 582 kunnen aldus

/

a / gg p Jan v. der M. 1 Daniel v. der M. j 1600,
0, 2-m geb. 1591,
I Hester della Faille t 1643.
ww . $5
Maria v. der ! Jan Baptist v. der H.,
2 .? ( + 5 i Horat.
i Cl ara AkIaria Gerards.
2%
\ Jacobus B. t 1621
Fr?
E OPZ Adolph Becx, 1 Catharins v. de Water j- 163~.
2 & zO* I d a v . Eynt- Wouter v. E.,
E
0
5
i hou&.
l Wester v. Stralen.
5.
a
r:
z
0
a r;;
qc
P
, Emmichoven.
-tg
Hertong,
Hertong.
$8
1: : : llullemana.
z-F-3
‘w
der V.,
v.der Velde. . ’ .. .* v.
v. der Kelk.
’ F
l

\Vie vult thans het ontbrekende aan 3
Helmond.

AUQ. SASSEN.

Viervant (XXXVIII, 482; ‘1X, 556). G. v. Hasselt’s BHet Hertogrijk v. d. hertog v. Gelre”, enz., Arnh. 1321, maakt, bl. 20, 27, 30,
in de jaren 1786, 87, melding van den uNr. Timmerman Viervant”,
en, bl. 31, in het jaar 1764, 11 Oct., van den #Timmerman Viervant”. - Staan of staat deze tot de in de vraag genoemde V. in betrekking, en was deze familie oorspronkelik Geldersch 3
Vrolijk. De Aardenburger brievengaarder Jacob Johannes Vr., zoon
van Ds. Gerrit (NW. XXXIX, 609) leeft nog, en heeft onderscheidene
kinderen, ook zoons.
Q. P. ROOS.

Roijaards. Na v. XXXIX, 495 stemt niet overeen met Rietstap’s
Armorial 2me éd., waar men vindt: Gevierendeeld, 1. en 4. in zilver
vier de schildwanden niet rakende molenwieken v. blauw St. Andrieskruis-gewis voortkomend uit een ring van bl. ; 2. en 3. in goud eendje
van nat. kleur zwemmend in water v. blauw. Helmt.: het eendje.
Aldus ook een cachet van Ds. Rolj’aards te OisterwrJk.
J. H. FRIESWIJK.
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udents (XXXIX, 63) - voerde in goud eene
v. zwart, schuingeplaatst; helmt.: de schaar.
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droogscheerdersschaar
J. H. FRIESWIJK.

V R A G E N .

v. den Aardwegh

- voert, blijkens een in m;jn bezit zinden lakafdruk, drie korenaren op terras, en een schildhoofd beladen met twee
toegewende
sikkels. Welke zi$r de kleuren ?
‘~Gravenhage.
LION.

Albe& (XL, 311). Mo (of een ander) zou mij zeer verplichten met
mi, zoo mogelijk, te willen mededeelen : l”. Wie de ouders waren
van Reiner Alberde tot SplJk, die gehuwd was met Helena Ripperda,
dr v. Peter en Everdina Tamminga; 2O. of dit huwelijk kan gesloten
zin i n 1 5 8 8 ; e n 3’. welke Helena of Hille R. in den echt trad met
Wigbolt v . E w s s n m , ridder, heer v. Ngenoort, die reeds in 1GOO
overleden was. Was ze wellicht dochter van Focco en Anna v. Ewssum,
en wie waren Wigbolt’s ouders ?
Zutfen.
H. M. WERNER.
flrijph, enz. Cornelie Gr. tr. te . . . ? den . , . ? 1609 Johan Ccm v.
W&rgaerden. Z& dr v. Rochus bë Anna v. den Einde (of Enden).
Wat is er van Rochus en z@e ouders bekend? Hare moeder wordt
gezegd geweest te ztin eene v. den Berch (in zilver twee dooreengestrengelde doorntakken v. groen, bij w;jze van dwarsbalk geplaatst). Johan v. Slingelant tr. Barbara de Clerck. Bizonderheden hen aangaande
zullen welkom zgn.
JOH. THEOD. DE RAADT.

Eesselink.

De ondergeteekende, reeds vele gegevens verzameld hebbende over de familie H. (tak Groningen, Varseveld, Zalt-Bommel,
Dordrecht en Arnhem) beveelt zich aan bg een ieder die hem nieuwe
gegevens kan verschaffen, terwil hU alles wat hem reeds bekend
is, ter beschikking stelt van belanghebbenden.
Arnhem.
W . F . HESSELINK,
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Vrolijk. Wie weet, waar te vinden is het wapen Vr., gelijk Nav.
XXXIX, 605, 6 het beschreef.
v. Wely.
Rutger v. W.: geerfd te Andelst 1444,
tr .,.. ‘?...v. dePoll.

. . . ? v. Ambe
tr.
. ..? v. Rossem.

?
tr.
?

1
tr.
1

Rutger v. W., doet
Woltera v. Ambe. Olivier v. Haakfort
tr. Chris~,~nr de
in 1503medeuitspraak
tussohen Jnsper v.
Lynden, h e e r van
Hemmen, enzijne moeder; tr.
-_
Dirk v. W., ambtman van Over-Betuwe,
Christina v. Hackfort.
medegedeputeerde uit de riddersoh. van
Nijme en tot het ontslaan van den Hortog
van Cff eve uit den eed 1543, + vóór 1.550 ; tr.
Cornelis v. Wely, op de riddercedul van Nijm. I5B5--l&9, tr. 15i8 Walrave
v. Galen (dr v. Walrnven bij Elisabeth v. Arenborg), wede Phhp den Mommer.

Wie vult de vraagteekens in, vooral die betr. v. Hackfort 3
W a p e n s. Welke familiën voeren de volgenden ? 1, In goud ? drie
kepers boven elkander ; helmt.: drie korenaren. Het cachet bevat de
letters J. A. M. -- ‘2, Drie (2, 1) sleutels; helmt. : sleutel tusschen
e e n e v l u c h t . - 3. In goud loopende leeuw bij een boom (de boom
i n d e n r e c h t e r h o e k ( h e r a l d . ) - 4. Een dwarsbalk, waarin een naar
links (herald.) zwemmende ViSGh, van boven en van onder verzeld van
drie zesp. sterren ; helmt. : klaverblad tusschen eene vlucht. -- 5.
Gevier. : 1. in blauw drie (‘2, 1) ruiten, 2. een boom, 3. een uit de
(herald.) rechterzijde komende arm met zwaard, 4. leeuw in blauw.
Middenschild : dwarsbalk verzeld boven door ééne, beneden door twee
sterren ; helmt. : drie vaantjes ; het middenschildje is door eene bladerkroon gedekt.
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Buelsteyn (XL, 323, i, d. 3 Juni), enz., - quid 3 - Boele- of
Bolestein, te Maarsen,
aan de Vecht, was, blëkens de Tegenw. Staat
v. Utrecht (xX11) X11: 155, omstr. 1632 in ‘t bezit van Botter v.
Snellenburg. In IGG4 het eigendom geworden van David Godin, liet
dezes kleindr Susanna G. (+ 1704) dit pand na aan haren zoon Jacob
de Malapert, heer van Jatfaas en Plettenburg, enz. Ontleende dit
goed den naam van de Bole v. Eemstede (a. w., t. a. pl.) ? Ibid.
bl. 382 leest men, dat Plettenborg (bi Rijnhuizen), door de beeren
van ‘t Gooi omstr. 1300 gesticht, vervolgens aan de geslachten Wouwman en Bol (sic) verviel. Met Eemstede zal bedoeld zijn de voormalige ridderhofstad (de) Heemstede, in de heerl. van Over-Jutfaas ;
omdat van den aanpalenden Plettenburg in 1598 Nicolaas de-Malapert
eigenaar was. Er lag anders nog eene aanzienlgke, doch niet riddermatige hofstede beoosten Jutfaas, zuidwest van Oud-Wulven, als
ambachtsbeeri$kbeid, met ‘t Huis te H. (ib. 387). - i%u. t. a. pl.
zal bedoeld zijn Beilstein, waarvan Willem Karel Hendrik Friso prins
van Oranje en Nassau in 1749 als baron getiteld staat. Maar komt
dit stadje in Nassau ook wel als Buelsteyn voor? - Nav. ibid. (i. d.
17 Juni) wordt met ,consul Germanicae nationis Livornae” bedoeld
,Hollandsch consul te Livorno (Italië). - .%v. ibid. bl. 324 (i. d.
19 Sov.) staat eane bepaalde onjuistheid ; immers Jacob Mom (vgl.
Nou. XXXIII, 338, noot) was amptman, niet van Over-Betuwe, maar
van i&Iaas-Waal.
HU komt dan ook, terecht, in Geld. Volksalm. 1879
bl. 158 niet voor.

Rhx+Bommel.
In de Arnhemsche Coarant van 10 Juni 1890 wordt
door een notaris aangekondigd, dat bij op 18 Juni d. a. v. bg toeslag
zal verkoopen namens de weduwe en de erven van den beer 8. v.
Deursen t e Dreumel : POnder Maasbommel, het kasteel der hofstad
Maasbommel, bestaande uit kapitale huizen, stallen, tuinen, boomgaarden, bouw- en weilanden, te zamen groot 23 hectaren, 91 aren
ingezet op f46.000. N. B. Deze heerlijkheid, afkomstig uit de nala1890.
29
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tenschap
van prins Willem 111, koning van Engeland, is later door
den Koning van Pruisen aan Graaf v. Bylandt in leen afgestaan”.
A.

JACQUES LE ROY,
BARON DI BROECBEM
HISTORIEN

ET

DU

SAINT-EMPIRE,

BRABANCON,

ET SA FAMILLE ‘).

PRÉFACE.

I

Parmi les hiatoriens brabançons des XVlIe et XVIIIe sieclw, c’est
s a n s conteste Jacques l e Boy qui occupe le premier rang. A une
fécondité extraordinaire que peu d’historiens ont atteinte, avant et
après lui, le Roy joint une exactitude et une minutie poussées ‘n l’extrême.
Si l’on peut dire de Iui, comme de son prédécesseur, le prélat Butkens,
dont il cite souvent les Trophe’es ta??t sacrés q u e p r o f a n e s du dzcclzd
de Brabant, qu’il a annoté avec un zèle admirable tout ce qu’il a
trouvé d’intéressant dans le passé du Brabant, on doit, de plus, reconnaître qu’il a procédé avec infiniment plus de critique sérieuse que
Butkens. En effet, alors que le savant prieur de l’abbaye Saint-Sauveur
a consigné dans ses travaux une foule de données dont il aurait été
embarrassé de fournir les preuves, le baron le Boy s’est borné a ne
relater que les choses d’une exactitude rigoureuse 1).
r) Sources prinoipales :
les actes scabinaux $ttnVeI’8, aux Arohives de oette ville (~1.);
les actes de la Chsmbre des comptes de Brabant (C.);
les actes des Cours féodales de Brabant (13.) et de Malines (RI.).
Ces trok derniers fonds sont conservés aux Rrchives générale~ du coyaume, &
Bruxelles.
En renvoyant a oes 8ource8, nou8 18s indiquerons par le8 lettres placées ai-dessus
entre parentheses.
Neus avons, en outre, consult8 les anoiens registres d’éghse d’8nver8, de Bruxelles,
de Broeohem, eto. Pour 08 qui est des autres 8ouroe8, nou8 auron&. soir. de les indiquer dans le tours de ce travail.
3 11 est bien entendu qu’en nou8 exprimant de la sorte, nou8 n’avons en vue

’
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Si d’aucuns lui font un grief de manquer de détails sur bien des
aujets t r a i t é s p a r lui, nous devons, au contraire, CX notre sens, lui
savoir gré d’avoir laissé subsister certaines lacunes, plutôt que d’avoir
aapporté des faits d’une authenticité douteuse.
Au surplus, aoyons heureax qu’il nous reste encore it glaner dans
I’histoire du passé !
Aux recherches assidues de Jacques le Roy, neus sommes redevables
de la connaissance d’un grand nombre de documents, qui sommeillent
oubliés dans la ponssières des nrchives, ou qui ont entièrement péri.
Grâce a ses investigabions infatigables, nous possédons une série
d’excellentes vues de cbâteaux, de monastères, d’églises et d’autres
édifices remsrqunbles du llrabant, dont plus d’un a tout-a-fait disparu
depuis ou pris un tout autre aspect, par suite de reconstructions partielles ou de restaurations inhabiles. Sans lui, neus serions dans l’ignorance d’une foule de monuments, pierres funéraires et d’inscriptions,
détruits depuis par les révolutionnaires et les intempéries.
Les ouvrages de Jacques le Roy constituent donc une source
d’histoire de tout premier ordre. Pas un écrivain, qui s’occupe de
I’hietoire du Brabant, ne saurait s’empêcher de les consulter. On y
trouve toujours an guide certain d’un concours inappréciable.
*

*

*

A v a n t d e nous occuper d e l a v i e d e n o t r e a u t e u r , neus a l l o n s
&udier telle de ses ancêtres. Car, bien que nous n’ayons ni l’intention,
ni le pouvoir de reconstituer l’histoire complète de la famille le Roy,
telle des plus proches parents de l’historien occupera une largeplace
dans la présente notice.
E’eut-être p l u s d’un nous fera-t-il un grief de surabonder en détails et neus reprochera-t-on que, parmi ces détails, certains ne préaentent p a s d e grand intérêt historique. Nous ferions remarquer a
nes critiques que, lorsqu’il s’agit de personnes célèbres, - et, en effet,
on rencontrera dans cette notice biographique non seulement un bis~--9x0 les grande travaux de Jacques le Roy sur le Brabant; nousfaisonsabstraotiou
de ms ouvrages seoondaires: Praedictio
etc., et Chronicon Balduini Avennensis.

A. Rouriynon,

efo., dchates Tiberianus,

l
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torien des plus marquants du pays, doublé d’un homme d’état, mais
aussi plusieurs,
hommes politiques des derniere siècles, - rien ne doit
être indifférent qui puiese jeter quelque jour sur leur vie, leur famille
et leur époque. D’ailleurs, ce qui parait sans intérêt aux uns, peut
intéresser vivement les autres, et nou9 avons donc cru faire oeuvre utile
en faisant connaître certains détails susceptibles de contribuer à une
inklligence plus approfondie des eoututnes de 110s anc&res et de
l’histoire des families.
CHAPITRE

1.

D’après la tradition, les le Roy seraient d’origine française. A en
c r o i r e l e s lettres-patentes d e n o b l e s s e d u XVIIe siècle, l a famille
aurait été noble alors depuis plus de trois siècles (ukz tertium saeczilzcm), 11 n’entre pas dans le cadre de cette étude d’examiner le
bien-fondé de cette assertion. D’ailleurs, le voulussions-neus,
les éléments d’appréciation neus feraient défaut.
Chose curieuse & constater ! L’historien brabanc;on
observe un mutisme complet sur I’origine de sa race, et, des documents communiqu&
par lui, pas un ne remonte au-del& de sen grand-père. Ce fait prouverait-il que l’auteur se défiait des traditions nourries dans sa fumille F
Quoiyu’il en soit, la lecture de ce qui va suivre expliquera en grantle;
partie les réticences de Jacques le Boy iL l’endroit de ses aïeux.
*

*

*

Le premier ancêtre dont l’existence soit prouvée
d’une façou certaine, c’est Jacques le Itoy que nous nommerons Jacques Ier, bis-aïenl
de notre historien.
Un petit crayon généaiogique des plus incomplets, coaservé k la
Bibliothèque royale, à Bruxelles, fait mention de lui et de sa seconde
femme 1) et lui attribue peur parents Laurent le Roy, mort en ISO,,
1~ Elle est appelée incorreclement
Anne van Gommerabach. Si on a donné it
ce.nom la partioule, c’est qu’il s’agissait de rttttaoher
la femme de Jacques le Koy
g une famille du nom de von Gommersbacb,
d’hllemagne.
En etTet, dans sa déclaration de noblesse, P. A. de Launay dit, B propos de cotte allianoo, que la noblesse
des u. G. conste
par l’atworìal de Paul Furst (sic! I !).
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et Jossine Brau. Celle-ci aurait porté: de gneules a la roue d’or ‘).
Une dóelaration des rois d’armes, P i e r r e Albert de Launay, chevaGer, seiynew d’Oi.seZ, Fonluine 2), etc., et Robert d’ilndelot, du 4 avril
1671, c o n s t a t e q u e Jncyues Ier l e Roy é t a i t fils de Laurent ; celui-ci,
ap&s avoir servi, pendant plusieurs années, le comte d’Egmont dans
l a guerre, a u r a i t t%é n o m m é c a p i t a i n e e t a m m a n d e l a ville e t du
château de Sotteghem, et se serait allié & vzoble damoiselle
Jossine de
Brau. Le document neus dit que Laurent mourut dans cette localité
& I’âge de 83 ans et qu’il résulterait de 80x1 épitaphe qu’il y avait
rempli les fonctions de capitnine et d’amman. Nous apprenons, ensuite, que ce Lanrent aurait été fik d’Antoine, lequel, venant de France,
se sernit établi, vers 1312, & Valenciennes, OU il nurait épousé jzoble
dmnoiselle
Marguerìte (ou Nicole) de la Rivière. Antoine précité est
dit a v o i r e u p o u r p è r e P i e r r e l e Roy, fìls d e Guillaume, issu d’ufze
f o r t

noble

famille e7~ bkmce.

Comme preuve qu’dntoine aurait été fils de Pierre, les rois d’armes invoquent, de Jacques Ier le 1~o.v - qu’ils nomment Jacyztes le Roy
d e l a Rivierre - une lettre, du 17 juin IFOl, et une sentence prononcée, ZI, Malaga, le 2 décembre lG22, par les docteurs Durango de
Salaznr, Qonzalo et Fernandes de Toro.
Une des principales preuves peur la filiation de Jacques est constitue’e pour les rok d’armes par une lettre de Philippe le Roy, frère
dudit personnage, & son neveu Jacques (11).
Cette lettre, datée, de Sotteghem, le 11 février 1607, étant un
<lucument
intéressant, neus crayons d e v o i r e n r e p r o d u i r e l a partie
e-sentielle. La voici “) :
Soetegem

den 11 februargo anno 1607.

Sr. mon Couzyn.
Naer alle behoorolicke groctenesse hebbende Ur Lde lesto schriven van 4 dezer
mot liefde ontfaen don 9 deser.. . . ende men hu@vrouwe wert ooc alao maohteloos

-

-

1) Cette filiation cst également relatée dans un fragment gén6alogique que Mr.
Je colonel de Patoul, a Bruxelles, a eu I’obligaance de nous communiquer.
O) Seigneuries situóes dans la lune.
8) Cette pi&e est en possession do M. Rouillart: rue d’Havr6, 2~ Mons, qui conserve un grand nombre de document8 de IA famille le Roy. 11s concernent pourla
pi&cee
plupert Philippe, pbre de I’historien. Co sont notamment des lettres-patentes,
relatives aux différentes miseions dont ce pereonnage a été charg6, co~respon-
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ende swaermoedich, dat ma ooo also zeere quelt, maer van alles loof godt de heere,
ben verhopende de gratie ende ghesontheët, aemen.
Also U. L3e ghesohreven hebe ende noch ghenoech naer vernomen hebe van het
overleuden van onsen vaeder saeliger memorien es int jaer van 1559, ende doen
was aut inde 75 jaer l), z@ vaeder ons groot vaeder was Antonij le Roy, als ick
onthauden hebe van ons moeyer saeliger ghehoort hebe, ende ons groot moeder
was Colete de La Reviere, die naer doverleijden van Antonij le Roy hertraude met
een Eddel man, maer den naeme hebe noijt gheweten, dan verstaen dat hg den
Kefiser Carolus ghedient hadde me 3 ofto 4 perden ; ons vaeder Leurens le Roy
heeft den graeve van Egemont. ghedient in de 40 Jaeron tot zQn overleijden, ende
was met den graeve inde voyatge in Ingelant als z$n guaerde van alle juweelen
ofte maOordomo, als thuwelick gheconfirmert was van den Coninok Philips met de
Coningine Marije. Aen gaende vande waepen die Ick Ur Lde sonde, es wel waer
naer dat lose langhe te voeren bestedt ende de memorie daervan naer Gendt gheRonden hade ome al hier op de guldo Coenio een glaes veíjnster te stellen naer
dadvis ende last van mon fiere, Ur L. vaeder saeliger, wert die memorie verdonokert
ofte verloren inden Schielders huijs ofte winckel ende dat was naer mijn onthaul
een clau ofte poot van eenen leewe ende eenen clauwe van een griffoen die heben
eenen KeQe in hasrlier bebder clauwen, ende die doen daer wijt springen vlamen
met vier ende boven helm clau van den griffoen ooc eenen Keij daer wijt springende vlamen met vier ende z@ devdse was Godt ken& de beste Le ROIJ. Sonaer
seokeren teijt hebende verschriven van U begerte ende souckende alle het bescheet
dat ir. konste ontdecken, hebc aen Cromphoue last gegeven tot C;endt aen den
sohilder do vornoemde waepen te setten int net ende daer af mij bringen een
. schielt, alle dwelck ghedaen heeft ende mij broche den Schilt alleen met de ghecruQste clauwen iat blau veelt, oft vergult Velt, es rnb vergeten, segende de reden
dat den Ken noch de vlamen vier8 maer en was een bijvueginge van mon fiere
saeliger wijt causa van zijn administratie vanden poieren ende niet van onse auders
dames,

registres censaux de Broeohem, etc. C’est par notre honorable ami M. Léon
de Cannart d’liamale, capitaine a Mons, que nous avons été averti de l’existence
de ce fonds d’arohives, et c’est gr&oe & son interccssion qua leur propriétaire neus
les a communiquées, avec la plus grande obligeaace. De son côte, Mr. de Cannart
done la famille est alliée aux le Roy, a mis B notre disposition ses propres doouments. Qu’ils reçoivent tous les deux l’expression de notre vive reoonnaissance pour
la façon teut aimable dont ils noue ont fourni des él6ments pour notre travail.
M. Bouillart a recu les doouments dont nous venons de parlcr & la mort de ER
parente, Mlle Ldopoldine de Saint-Vaaat (fille d’Alard et d’Henrietto Gaillard do
Fassignies), petite-fille de ThBrèse Joséphine, la dernière des de Cannart d’Hamale,
seigneurs de Massenhoven. La grand’mère de telle-ci dtait Marie Isabelle IC Roy,
fille de l’historien.
1) Laurent le Rog, & en croire de Launay, serait mort à l’âge de 83 ans (voyez
plus haut).
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ghesproten, als men noch breeder sel moegen bevinden tot Vaelensen daer rngn
vseder gbeboren was, ende Llr Lae daer nar broeder mach doen vernemen, Ick
saude noch wel van zijne zun waert mij moegeluck daer om tot Vallensien te reisen
met eenighe voerwaegens, ende ondersouaken daer alle aude besobeet van ons
auders, maer saude moeten verbegden het soet weere, april ofte maije, tegen dan
moecbt mij U begerte laeten weten ende item waer inne iok aan ofte mach, moeoht
rnu schriven ende ghebien salt doen al naer mijn vermoegeo. Mi hertelicke recomandatie aen ma couzdne Anna le Roy ende Laurens, biddende Godt de heere U.
La alle tsaemen wille verleenen reuste, vorspoet ende gratie in alle vwe affegren,
ter saelicheijt ende ooo verdeuldicheijt in alle tribulatie dat U saude ower oomen
ter saelicheijt.
UI Lde goet willioh boom al wat ick vermach.
PHELIPE LE ROY.

Adresse : Aenden Eersaemen ende vorsinighen Sr Jacquet

le Roy, tot Antwerpen 1).

Jscques J.t le Roy, fìls de Jean Ier, a laissé un mémoire, dont nous
extrayons ce

qui

snit:

oEt affin que mes enfans scachent quelque chose de leur origine, je mettray
icy per memoire ce que j’en ay par tradition assen obscur a cause que je n’ay
guerres demeur6 en la maison de mon Pere. A soavoir que notre nom et famille
vient de France et eust 8on commencement en ces pays-bas au siecle qu’on comptoit
~I300~)~ mais si c’estoit au commencement ou quelques annees apr&s, je n’en ay
pu rien apprendre: non plus du nom de not+re premier Pere, que par ouy dire
d’aulcuns, qui veuillent se resouvenir de l’avoir ouy nommer Robert ou Roger,
Quoiqu’en soit, au rapport des armoiries, il estoit gentilhomme de bonne maison,
car il y a encores des familles en France de mesme nom et armee qui ont porté le
titre de comte et commandeur d’ordre. Et combien que la premiere demeure dè
me8 Prédécesseurs seroit esté*a Tournay, neantmoins je n’ay pu trouver aultre
particularité
sinon que mon Ayeul Antoine le Roy s’estoit reti& a Valenciennes,
et qu’il avoit a femme Damoiselle Philippotte ou Marguerite de Rivieres : Inquelle
demeura vefve en i’an 1487 aveo quatre enfans masles. Mais ladite leur mere se
remaria quelque temps après avecq un gentilhomme de mesme nom et armes de
Rivieres (comme I’on m’a dit) et lequel avec le train qu’il entretenoit au service
et suite des guerres de Maximillen, DUO de Brabant, Roy des Romains et après
Empereur, oonsuma entierement tous les biens desdits enfans, de sorte qu’il leur
fallut ccroher fortune ailleurs, et de tous ceux ne s’est trouvé memoire que de

1) Mr. M. Hénault, archiviste de la ville de Valenciennes, a eu l’obligeance de
parcourir pour nous les documents c~assés de son dépôt J il n’a pas dhcouvert de
pi&e concernant les personnes mentionnéos ci.dessus.
2) D’après une autre tradiiion, un anc&tre de la famille sera2 venu en Belgiqus,
au X\ie siècle, dans la suite de Philippe-le-Bon,
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Laurens le Roy, mon grand-Pere; leqoel fut embrassé par le Baron de Fiennee
sen Parain ; et dep& ayant est6 fait amman de Soetegem par la Princesse de
Gavre, il eust a femme dammoiselle Josina de Brau, fille du grand Bailly Jeande
Brau et de Dammoiselle Isabeau van Turtelboom, et eurent ensemble plusieura
enfann masles et femelles, dont aulcuns se mariArent sans lakser lignée, sauf mon
Pere Jacques le Roy, lequel en bas age fut envoyé pour page a monsieur Champy.
Chevalier de l’ordre du toisou d’or, grandmaître d’hostel de la Royne Marie Gouvernante du Pays”.
2. A. de Leunny n’apporte

auctine e s p è c e de preuve, ni de sem-

blant de preuve, quant à la filiation de Pierre le Roy, qu’il dit être
fik de Guillaume. Le passage de son factum relatif à ce personnage
est caractéristique pour le trop fameux hóraut d’armes ; il est trop
intéressant pour que neus neus abstanions de le faire conna.ître à nos
lecteurs. Après avoir relnté que Guillaume était issu d’une fort noble
famille de France, il ajoute : c e que n o u s semble a u s s y vra~pdhd.de,
que nous est clairemerzt
apyaru +e Z e s armoiries
q u e portoit arrssy SOJL i’ere Jaques le Boy
mesmes gue portoit ladite fumille, scauoir d,‘argent ù la Dumzle
et de ce que neus est aussy coiuté yu’ik peuvent porter lesdites
Ses cì bon et juste titre.
On est vraiment confondu de l’audace de ce roi d’cwmes
d’autant

le dit Philippe et

pode
soiil l e s
de geuk>,
fpre

cwmoi-

qui, tout
en avouant connaître la lattre précitée de 1607: oìl se trouve uue description très détaillée des vraies armes des le Roy, ose écrire le passage
qu’on vient de lire. N’avons-nous pas ra la preuve la plus manif e s t e q u e l e complaissnt Bseigweur d’O1:sel, d e E’oniai?le e t d’uuires
lie7.d poursuivait un soul et unique but : satisfrxire l’ambition des
fumilles,

f?c.t-ce

a u dtitriment

d e l a ve’rile’, I~OUWZL qlte sa beurse IJ

gagnùt !

L E S ARMOIRIES.
La lettre de Philippe le Roy (fik de Laurent), de l’année 1607,
prouve à l’évidence qu’à cette époque la famille n’svait qu’une vsgue
notion de ses nrmoiries. NOUS voyons, en effet, que l’écrivain de la
lettre en ignore complètement les émaux: il ne sait pas si le champ
est d’azur ou d’or. 11 neus apprend, tontefois, que, d’après des
documents de Valenciennes, l’écu est chargé d’une patte de lion et
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d’un membre de griffon (sic !) ‘) pass& au sautoir, et que Jacquea
le Roy, frère dudit Philippe, augmenta ces armes, en souvenir de ses
fonctions dans l’administration des poudreu, d’un cailhu, sans doute
un f u s i l d e l a Toison d ’ o r , d ’ o ù j a i l l i s s e n t d e s étincelles. O n l i t
encore dans cette lettre,. un peu confuse, que le même Jacques cimait
ledit écu d’un autre membre de griffon, tenant également un caillou,
entouré de feu, et portait la devise 5amande : Go& Ken& de beste
le Roy. Philippe ne semble avoir possedé ni sceau, ni dessin de ces
armes. Tl s’en rapporte au dire d’un peintre de Gand, apparemment
micux renseigné b ce sujet, que lui-même.
Les armes que neus venons de blasonner, d’une façon un peu naïve,
ont une grande analogie avec celles que l’rivmorial Gekka de M. Rietstap attribue à une famille le Roy, du Brabant, savoir: d’azur à deux
membres d’aigle d’or, onglés de gueules, passés en sautoir, les serres
en bas ; casque couronné ; cimier : un bras armé, tenant une épee
d’argent, garnie d’or.
Neconnaissant de cette famille qu’un petit fragmentgénéalogique,nous
ignorons si elle est de ia même souche que telle dont neus nousoccupons.
La lettre de 1607 s’adresse, on l’a VU , au neveu dudit Philippe,
Jacques le Roy, fils de ce Jacques mentionné dans la même missive.
Or, ce Jacques, le fils, tout en connaissant les véritables armes de
sa famille, prit pour emblèmes héraldiques un écu d’argent a la bande
de gueules. Quelle était la raison de eette substitution? Elle neus
semble manifeste. Etant arrivé à ane position élevée dans l’administration du pays, Jacques succomba a la tentation de faire paraître son
origine plus aristocratique qu’elle ne l’était. A cette fin, il n’hésita
pas a sacrifier les armoiries de ses ancetres, pour les remplacer par
celles d’nne famille homonyme, honorée du titre comtal.
Celle-ci a pour auteur Guillaume le Roy, seigneur de la Baussonnière et de Rasses, marié à Jeanne IUaumoine, dame de Cbavigny
et du Cbillou, 5lle btkitière de Pierre, chevalier, seigneur de Ia Maumonnière, etc., et veuve en premières noces d’Emery de la Grézille.
--1) On sait que le gri#on BB compose de la partie aupórieure de l’nigle, aux
oreilles de oheval, et de la partie postéricurc du lion. On ne peut donc, en science
héraldiyue, park de mwbres de grifon, qui sont, ou dee pattes de lion, ou des
membres d’aigle.
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En troisièmes noces, elle convola avec Macé, seigneur de Gemages et
de la Rosière. De son second époux, elle laissa un fik., Guillaume le
Boy, seigneur de Chavigny, qui épousa, par contrat du 9 novembre
1398, Jeanne de Dreux, fille d’Etienne, dit Gauvain, vicomte de Dreux,
s e i g n e u r d e Beaussart, et de Philippine de Maussigny. Deux fils
naquirent de ce mariage : Gauvain et Guillaume ; ils partagèrent les
biens de leur famille le 18 mai 1438. Gauvain reput la Baussonnière,
le Pege, le Bok-au-Veil, etc. ; il devint capitaine du chateau de MontIhéry et s’allia, en 1434, à Marguerite de Chevreuse, fille de Jean,
s e i g n e u r d e Chevreuse, e t d e Guillernette d’Estouteville. Guilleume
eut pour sa part, entre rtutres, les terres de Chavigny, de la Maumonnière et de Basses. Guion le Roy, sr du Chillou, etc., le fils d’un
de ces frères, devint vice-amiral de France et perpétua la lignée 1).
Cette famille portait d’argent k la bande de gueules.
Depuis une
certaine époque, elle écartelait de Dreux.
Jacques, le fik, adopt,a les armes de ces le Roy. En 1649, elles lui
furent confirmées officiellement par le roi d’Espagne ; il fut autorisé
en même temps & les faire supporter par deux aigles.
Jacques ne s’arrêta pas en si bon chemin. 11 lui fallait dans ses
armes le glorieux quartier de Dreux. La demande qu’il en fit au roi
d’Espagne fut accueillie favorablement, et, en 1653, il obtint des lettres-patentes lui permettant d’écarteier de Dreux. Des lettres de I’aunée
suivante Z’autorishmt toutefois à reprendre ses armes primitives, c.-à.-d.
d’argent & la bande de gueules.
Selon toutes les probabilités, les ie l3oy, comtes de Cliuchamp, out
été cause de cett.e autorisation,
& moins quo les autorités héraldiques
ne s’en soient mêlées. Jacques avait prétendu descendre de la maison
princière de Dreux ; l’inanité de cette prétention reconnue, il aura
été obligé d’abandonner telle-ci et de dépouiller ses armes de celles
de la grande maison de France.
Ce n’est, certes, p a s p a r m o d e s t i e e t p a r a m o u r des aw)les p&
mitives d e s e s an&res qne le Roy en revint à celles-ci, car, o n ne
doit pas l’oublier, k cette époque de décadence, le bon gout héral1) Duahesne,

HM. GBnBal.

d e l a IMaison R o y a l e d e

Ureux; Paris 1631. --

D’apr&s l’tirnaorial GBnéraZ de M. Rietstap, ces le Roy, appartenant a
portent, depuis 1565, le titre de comte de Clinchamp.

la Bourgogne,
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dique, qui inspire le culte des armes primitives et, par là-même, simples, telles qu’elles ont figuré, ou pu figurer dans les combats et
les tournois, avait déja disparu depuis hien longtemps.
Philippe le Boy, flls de Jacques 11 et d’Elisaheth Hoff, semble avoir
hésité dans le choix de ses armes. En effet, nous avons trouvé, dans
les documents des le Roy, en possession de M. Bouillart, à Mons,
deux dessins grossiers, qui en font foi. Le premier, que leur proprietaire a eu l’obligeance de neus céder, représente les armes que voici:
une étoile (à cinq rais) et un croissant tourné, en fasce, au chef
chargé de deux croix pattées (Hoff), et en coeur un écusson, charge
d’une patte de lion et d’un membre d’aigle, passes en sautoir, les
griffes et les serres en bas (le Boy ancie~z); cimier: une croix de
Lorraine, ou patriarcale, pattée, le bras inférieur recroiseté. Le seconcl
des deux dessins offre une combinaison des armes de le Roy crncien
et de le Roy moderne, savoir : d’ argent it la bande de gueules; chargé
en coeur d’un écusson d’azur à la patte de bon et au membre d’aigle,
en sautoir, les griffes et les serres en bas, le tout d’or. -- On verra
plus loin quelles sont les ,armes définitivement adoptées par Philippe.
*

*

*

Jacques Ier se maria trois fois. 11 épousa, d’abord, à Anvers, B l’église
Sta Walhurge, entre le 30 ianvier et le 23 mars 1557, Elisabeth Crol
ou Crols, fille de Charles et de Barhe van der Capellen 1).
Sa seconde femme fut Anne Gommersbach, fille de Jean et d’Anne
van der Capellen *).
*) Dans le registre aux mariages, IR date n’est pas remplie. - La filiation d’E.
Crol est prouvée par un acte du 29 janvier 1562 (A., NO. 3, Grapheus et Asseliers).
A en croire le wason g6n6alogique susmentionné de la Bibl. royale, ces van der
Gapellen portaient : d’azur 8. trois glands d’or.
3) Cette filiation eet prouv8e par un acte du 2 mai 1605 (A., Certificalicboek.
1605, fa. 107). D’aprèe les quartiers des le Roy, Gommersbach aurait portó: d’azur
g. la fasce ondée d’argent, accompagnée en chef de deux glands d’or (B. R., C.
ti., N O 1511, fo. 164). Une lettre, 6critc le 4 mars 2576, par le prévôt Morillon,
au cardinal de Granvelle semble avoir trait & ce second mariage de Jacques le
Rog; voyez Gh. Piot, Corresp. du cardinnl de Granaelle. Malheureusement, none
n’avone pas réuwi à découvrir la lettre de Morillon h du Blioul, auquel eet ecclésiastique dit avoir krit anzplement au sujet de la même affaire. Les archives de
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Enfin, Jacques convola, en troisièmes noces, le 10 janvier 1593,
également à l’églis3 Sta Walburge, avec Catherine de Catere. Les
témoins de la cérémonie furent Jacques Vel@ 1) et Pierre Ooms.
L’acte de mariage nous apprend que Jacques appartenait.à la paroisse
de Notre-Dame et qu’il avait fallu pour pour contrecter cette union,
une dispense de l’éveque d’Anvers *),
Chose curieuze, daus l’acte de mariage de 1557, le marié est nommé
Jacobus de Coninck. Cette traduction du nom de le Boy n’a, evidemment, pour cause qu’une simple fantaisie du curé de Se Walburge.
De concert avec Gilles Smissaert et Jean Crol, tuteurs des enfants
légitimes de Charles Crol et de Harbe van der Capellen, Jecques le
Boy et sa première femme transportèrent, le 29 janvior 1561, devaut
le magistrat d’Anvers,
au charpentier Laurent Alathijssins,
deux maisons
dites delz W i t t e 13ase et d e n W i t t e S c h i l t , nvec cleux maisons de
derrière,, sises, à Anvers, dans Ia Longue rue Keuve, et à Elisabeth
van Achterhout, veuve de Pierre de Haze, une autre maison, avec
arrière-corps i n d e Neere. Jacques le Boy et sa femme étaient propriétaires de ces immeubles pour 119, les frères et sceurs de telle-ei de 8/Q,
ce qui ferait supposer que les époux Grol ont laissé neuf enfants (A.).
Le Boy avait administré les biens et les affaires de son beau-père
Crol, A la mort de celui-ci, il surgit des difhcultés, et le Boy fut
attaqué par les héritiers du chef de sa gestion. Un accord intervint.
Le 8 mars 1578, Charles, Gilles, maître Lambert et Jacques Crol,
t o u s fils d u d é f u n t , P i e r r e HuUetart, mari d’Anne Crol, steur des
précédents, donnèrent décharge à Jacques le Boy, veuf d’Elisabeth
Crol, à Jean Gommersbacb, Gilles Smissaert, Jean et Henri Crol, et
a Jean Paul Begaigne, qui, tous, avaient 6te tuteure des enfunts de
Charles Cr01 et de Barbe van der Capellen (A.).
Jacques Ier le Boy était négociarnt
et industriel. 11 exploitait des
l’arcbevêché
N.

no contiennent pas non plus de donnéea a eet égard, d’après ce quG
le chanoine Uogaert H bien voulu nou8 écrire, avec cetfe obligeance extreme

qui le caractérise. \
‘) A Lierre rCsidaient, aux XVlle et XVlll~ siècles, des le Hoy dont une Marie
épousa, le o f é v r i e r 1ci’tO, Nioolas i\lelin. NOU jgnorons e’iIs appartiennent
à la
même souohe que ceux dont nou8 nou5 ocoupons ioi.
a, Per dispctwlio)~cnz Bleue, endissinzi.
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Foudrières dans le polder de Steenborgerweert (entre An.vers et Eeckeren), OU il possédnit une maison avec granges, remises, écuries, jardia,
verger, etc., le tout entouré de fossés. Cette propriété avait nom te,
Willissen, ou ter Willigen. Une pnrtie en avait &ìé aclietée, le 8 janvier 1563, de messire Jean van Heeadonck ‘). Le 7 juin 156G,le Boy
acquit de Jean d’Immerseel, chevalier, seigneur de Bandries, écout&e
d’Anvers et margrave du pays de Rijen, moyennant 800 florins
Carolus, le htendijck, près dn Scherzckeldijck,
sous Steenborgerneert,
avec un terrain allnvial (sckowe) (A.).
A Sotteghem, Jucques Ier le ICoy avait une ferme ou un rnanoir *),
qu’il avait bérité de ses parents. 11 nous a été, malhenreusement,
i m p o s s i b l e d’obt.euir des renseignements sur les anciens propriétaires
de eet immeuble, qui ne semble pas nvoir const’itué un bien féodal;
Le 1Coy y fit b&tir une nouvelle maison par Corneille van Hole. Les
travaux de celui-ci donnèrent lieu à des conteststions. Par suite d’un
,jugemen t prononcé, le 27 mars 1572, par les zoethouciew
de Sotteghem,
ils furent expertisés par des membres de la corporation des chnrpentiers d’Anvers. Le 5 mai suivant, les experts décla&ent, devant les
échevins d’Anvers,
que les constructions n’étnient pas conformes au
devis qui en avait été dressé (A.).
De la fabrique de I’église Notre-IIame, le Koy achets un quart de
la digue, dite Olmend-k, au Steenborgerweert, moyennant paiement
d’une rente nnnuelle de 8 florins Carolus 3). 11 fut adhérité de ce
b i e n , d e v a n t l e m a g i s t r a t d’ilnvers, l e 1 8 n o v e m b r e i573. En
garantie de la redevance, il engagea sa propriété du polder précité.
Celle-ei fut décrite ainsi: een schoone huijsinghe melten poijewtolen,
hoce, b e e m p d e , /wdo e t ornnibtrs pertinentik (!e bien fut nrrondi
par une nouvelle a c q u i s i t i o n fnite, le 23 juillet 1580, de Jacqueline
fdnrt 4).
_---1) Cela

r&ulte d’un acte du 10 mars lG21 (A. reg. N‘J 1, de l’année 1621,

10 452).
2) Stede,

huìjse, boomgaert,
wafepe, aveo nppendanccs. 11 n’existe plus d’actes
scahinaux de Sotteghem du XV:e siècle.
8) I,e capita1 de cette rente fut rembours8, suivant d6oharge donnée devant les
échevins d’k!nverd, le 6 mare 1619.
*, Cela eat prouvé par un acte du 10 mars lU21 (A. reg. Ne 1, de I’annt5e
lG21, fO 453).
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Le 23 mars 1584, Corneille !Uichielssen,
fabriuant de poudre, céda
& le Roy, moyennant 300 Borins, gros de Flandre, trok moulins à
p o u d r e , avec terra&, écuries, etc., sis op Sint- Wllebroorlsvelt,
près
d’Anvers. L e 1 0 m a r s 1 5 9 4 , J a c q u e s l e R o y , marchundt d e ceste
z+Ue, déclara sous serment avoir chargé Mathieu de Limborch d’acheter
peur lui certaine quantité de salpêtre et de la transporter k Anvers.
Le 25 septembre 1597, il comparut devant le magistrat d’dnvers
avec Herman Spruit, tous deux en qualité de tuteurs des enfants de
Charles Crol - beau-frère de Jacques le Roy - et de feu Martine
van Zeijst, fille d’Adrien. Intervinrent dans eet acte: Guillaume Bordincx et Philippe Bols, ce dernier en qualité de tuteur et de plus
proche parent (naeste maeght) d e Susanne B o l s , f i l l e d e Jeanne v a n
Ze&t (A).
Le 29 aodt 1601, Francois de Gzter et Jacques le Boy, agissant au
nom d’Antoine de Neve, fils d’Antoine et de feu Marie de Cater ‘),
d e P a u l i n e d e C a t e r , veuve de Rombaut Martens ‘), de Catherine
Farmart (veuve de Guillaume de Cater et mère et tutrice de Pierre,
Jean, Clément et Guillaume de Cater, mineurs), de Cathérine Adrienne
e t d’Agnès d e C a t e r , seurs des précédents, vendirent une maison à
Guillaume ‘t Ent (A.).
Juc~ues l e R o y , coopman,
poirtere ende ingesete~ze deser s t a d t van
Antwerytx, malade et alité, mais jouissant de toutes ses facultés a),
testa, le 22 février lGO3, dans sa maison sise in d e s t r a t e Eoopende
vun Clapdorpe
t e n goidshuijse
v a n d e minnebroeders w a e r t (rue du
Fagot), par-devant le notaire Nicolas CleUs, alias van Loemel.
Après avoir exprimé le désir d’etre enterre aux Kécollets, à Anvers,
il institne d e s l e g s p o u r l’église Notre-Dame et des dons pour les
pauvres. 11 laisse k sa parente (nicht) Hélène Visschers 4), bPguine,
‘) Par suite de procuration, pas& &
*) Procuration datée de Hambourg,

“) le bedde liggende, ?~ochla~s
sij’jlde.

sijue

Huijssen, en Gucldre,
10 avril précédent.
siwacn,

nienlorie

le 27 févder prC&dent.

ende verslaat wel nmchtich

“) Elle était évidemwent une fìlle de oe Gilles de Visscher, qui épouBa, B Anvers
(Notre-Dame), le 28 avril 1572, Anne le Roy, de T’alewiennes
(témoins: Albert
ct Jacques de Riseg). Disons encure que IWws Ze Iior~, I’aZe~z/iniantcs, fut immatriculó, le 28 février 1652, h l’univcrsitó de Leiden, comme nlagislerniusices (MI.
sltcdios. acud. Lugclzcno-Hulavae ; liagae Comit. 1875).
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une rente viagère de 12 florins Carolua ; & aes filles naturelles, Hélène et
Susanne le Roy, des rentes de 50 florins. 11 stipule,ensuite, que 1’011 aurait
k payer à aa dito fille Hélène, à sa majorité, un capita1 de 300 fl.
Son p,*opre frère, Philippe le Roy, devra jouir, aa vie durant, de la
propriété de Sotteghem, à condition d’en supporter toutes les charges
et les fraia d’entretien. Après la mort de Philippe, ce bien appartiendra k Anne le Roy, fille du testateur, issue de son premier
mariage avec Elisabeth Crols, & condition expresse de passer après
l a m o r t d’bnne & un d e s frères d e telle-ci. A n n e reyoit, e n o u t r e ,
un capita1 de 2000 fl., & placer en bonnes rentes. 11 est stipulé formellement que ces deux legs sont faits en avant-part, sans préjudice
quant au reste de la fortune, et ce en récompense des services rendus
par Anne à son père pendant de nombreuaes années. Outre ces legs,
Anne repoit, du chef de aa mère et de sa, ou de ses soeurs (szcsterlijcke
goeden), un capita1 de 200 livres de gros, monnaie de Flandre. Ensuite, le testateur déclare que, de Ia dot de 400 livrea, promise & sa
seconde femme, Anne Gommersbach, il n’a jamais touché que 1600 0. ;
que, n’ayant, pendant dia années de vie conjugale, fait aucun bénéfice,
ayant, au contraire essuyé de grandes pertea (groote scude ende verlies),
il n’avait pas dressé d’inventaire & la mort de sa seconde femme. En
omettant cette formalité, il surait eu en vue l’intérêt des enfants
issus de son second mariage, lesquels, éventuellement, auraient dti supporter la moitié des pertes faitea pendant la vie de leur mère.
Pour ces motifs, le testateur déclare lakser à ses fils Jacques et Jean,
procréés avec ludite Anne Gommersbach, du chef de 1eu.r mère, ni
plus ni moins que la somme susmentionnée de 1600 fl. 11 veut yen
les trois enfanta partagent en parts égales avec sen fils Laurent, kan de
son troisiiime mariage avec Catherine de Catere, tous les biens restants,
déduction faite des legs et des rentes mentionnés plus haut.
Pour iexécuteurs de ses dernières volontés, désigne sou frère Phil i p p e e t a o n fik a î n é Jacques e t l e u r r e c o m m a n d e d’une facon
toute spéciale son fils cadet Laurent, enfant en bas %ge ‘),

1) blinutes du notaire N. CIeijs,
la ville d’Anvers.

alias van Loemel, lG1N-4603;

X ; Archives de

4%

QESCHI1DENIS.

Voici un facsimilé de la sigaature apposée par le testatenr au bas
de ce doctiment :

Jacquee ler le Rog décéda pen de temps après. Suivant SB volonté,
il fut enterré au couvent des Kécollets. Son fils aîné y fit ériger nn
heau monument en marbre blanc et noir, orné dans la partie supérieure, du portrait du défunt, sonlpté en marbre blanc. Sur cette
tombe fut gravée l’épitaphe suivante:
*
DE0 OPT. MAX.

S.4CR. ET

JACOB1
QVI

GENERIS

AC

VITz4E

REGIISQl!E

.

MEMORIAE

LE ROY
NOBILITATE

OBSEQUIIS

AGNONEN REGIUM IMPLEVIT
DUM JOANNI
PHILIPPO

IT

HISPANIAE,

&T SERENIS~~~ AUSTRIAE
ALBERT0
QUA

RT

IN INDIIS,

PER ANNOS L. STRENUAM
OBIIT
ANNO

IPSA

REGIBVS,

AR~HIDIJCIBVS,

ISABELLAE,
QUA

IN

OPERAM

CONCEPTAE

MDC.IIL

AETATIS

BELGIO
NAVAT (SIC

VIRG.

LUCE,

SUAE

LXXII.

NOB. VIR JACOBUS LE ROY,
TOPARCtI.4 DE
PHlLlPl'O
ET

:

111 LUYITANIAE,

!).

EQUES

HERBAIS,

Iv. IIlSP. REGI A CONSILIIS

CAxERAE

RATIONWI

PER

BRABANT

I'RAESES
P.4RENTl OPTIMO

P. c. ')

---.-_‘) J. F., Vl’, p. 214. Par les initiales J. F., nou4
do la Prouince d’dnvem.

Znscriptions funéraims

c%ignons

l’ouvrage

intitulé:
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Q u a n t aux s e r v i c e s que, selon cette inscrìption, Jacques le Roy
rendit pendant, cinqnante années, bant aux Indes qu’en Belgique, ce
que nous avons dit plus haut sur sa carrière nous en fournit l’explication : ces services consistèrent probablement avant tout en fournitures de pondre a la flotte et a l’nrmée espagnoles.
La déclaration susmentionnée des rois d’armes, de 1671, porte que
Jacques, apr&s avoir servy plusiezrrs anne’es au Roy de Portugal, Jean lI1,
et que d’lcelluy il avoit esf.4 en?royti auT hdes peur sen service, fut fair
a son retolcr au Pays Bas Commissake generat des munitions de Guerre
des armées du Roy Philippe ll& Le document ajoute : qu’il a seruy
au Roy de Portugal, consle par la susdite epitaphe; de sen estat de

Commissaire general, conste par Patente du Boy Philippe Ild, dattiele
17 d’Avri1 1590, signé Aleaa~~der,
contresigné Vermijcken.
Environ un demi-siècle après la mort de Jacyues Ier, on plaça sur
son monument funéraire les armes de le Roy, écartelées de Uoff,
timbrées d’un casque cimé, avec des tenants et bannières aux armes
de le Roy et de Boff.
Nous donnerons ei-après plus de détails à ce sujet; on comprendra
alom ce qu’il y avait de choquant et d’irrévérencieux pour la mémoire
du défunt dans I’application, sur sa tombe, de ces armes qui constituent, en outre, un outrageux anachronisme.
L’entrée d u c n v e a u f u t m a r q u é e p a r u n e d a l l e portnnt c e t t e
inscription : MONUMENTUM
- D. JACOB1 L E R O Y - E T - SUORUM 11,

3.

P. -

CIC. IC. c

.

111 1).

*
De Jacques le Roy,

*

*

nous connaìssons les enfants suivants :

!i, LÉQITIhIES ;
du le)* Zit :

1”. Anne; elk ne semble pns avoir contracté maringe ; elle dé&da
à Bruxelles, en avril 1640, sous le toit de son frère Jacques, rue
d’Isabelle. Fes funérailks eurent lieu le 3 du même mois a),
1) J. F., tom. oit., p. 178.
1) Obituaire de l’église Sainte-Gudule.
1890.

30
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drt second Zit :

20. Jacques H, dout nous perlerons plus loin ;
30. Jean, qni devint licencié en droit et auditeur au régij,;ent de
Monsìeur Chalori, au sewice de Leurs Altesses, et dont il sera également encore question ;
du troisième Zit :
4O. Lauren t.
13.

XATtiRELS

:

5O. H é l è n e l e Roy ; e l l e épousa, & Anvers, & l a cathédrale, i e 3 0
septembre 1608, Hans van der Fonteinen, de Gand; témoins: Jacques
(11) le Roy et Jacques van der Fonteinen;
Go. Susaune l e Itoy, qui d e v i n t b é g u i n e & Anvers. L e s a r c h i d u c s
Albert et 1sabelle lui dépêchèrent, à Bruxelles, le 9 août 1002, des
lettres de légitimation, où elle est qualifiée de arm schamel baggnken...
onwettighe docllte)* Jacques le Roy, die hij heeft verweet, in hollweljk
state w e s e n d e , aert hlm*griete

v a n Appen ongebonden (C., x0 1 6 6 ,

registre aux légitimations, p. 112).
( Wordt vervolgd.)

Heidens (met namen) te Gent (1515). In onze nasporingen over!
het verblijf der Heidens in ons vaderland, hebben wU vrg zeldzaam
de namen van leden van dien volksstam ontmoet. ZrJ z$n daarom
niet onbelangr$k, omdat zij soms eenige aanwgzing geven van de
landen waaruit het mengelmoes eener heidenbende afkomstig of waarin
het geboren was ‘). Zuik eene agglomeratie schgut d e bende t e zijn,
die zich in het voorjaar van 1514 in Vlaanderen ophield. Het hof
van dit graafschap veroordeelde 18 Maart 1514 (N. Styl 1515) een .
tiental hunner wegens overtreding van het verbod aan die natie
gedaan om binnen Vlaanderen te komen Bsur le hart” (de strop) en
wegens geweld, rovery enz., om ten bloede toe gegeeseld te worden,
daarna met vrouwen, kinderen en gevolg, vóór zonsondergang, Gent,
en binnen drie dagen Vlaanderen te verlaten op straffe van de strop,

‘) Dr. A. F. Pott, »Die Zigeuner in Europa und Aaien”, ‘Fbil 1 Einleitung und
Grammatik
(Halle 1844) geeft S. 51-52 eenige Personennamen, doch geen dezer
komt in het vonnis van 1515 voor.
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h;ii nalatigheid. De namen der veroordeelden tot de lijfstraf waren
.Martin Gomquiy, qui VOUJ dites estre conte en la petite Egipte”.
Opmerkelik is het, dat de eerste Heidens die in 1420 in ons vaderland te Deventer verschgnen, ook stonden onder onder aHeren Andreas,
shertogh v a n cleyn-egypten”. Toen sloeg men nog geloof aan hun
verhaal. Andreas is een heer, die met geld beschonken wordt. Wat
iater (1438-1441) wordt te Deventer het opperhoofd BDen Coninc van
klein Egypten” of Bden Honing van den heyden”, doch tusschenbeiden,
in 1439, weder rden hertog van Egipten” genoemd. In 1515 is het
te Gent een »soi-disant conte en la petite Egipte”, Na den graaf
volgt 2) Jehan Fiver (Pfeyfer, een pijper of fluitist! van Duituche
afkomst 3). Volgen 3) Pierre Queque, 4) Phons de Leto, 5) Baillo de
Leto, G) Goyugun d e C o n d a y , 7) Jehan Fa, 8) Boy de Barocara,
9) Yiteyo de Schoka en 10) Babtista Gasle. Men bedenke, dat deze
namen op den klank af zjjo opgeschreven, en even zoo juist zijn als
Coevorden bjj Vosgien (Dictionnaire Géographique 18 13) omgedoopt
in Cordoven, capitale d u pays d e D r e n t e . E r z i j n fransche, spaansche en hongaarsche vermengingen. Pierre, Jehan de Conday (Condé)
wjjzen op Frankrijk en op doopnamen. (De heidens maakten er eene
kostwinning van om zich te laten doopen). Babtista is vrij zeker een
gebaptiseerde. Phons en Baillo zijn wnarsch$nlijk broeders (of vader
en zoon P) ; Leto, Barocara, Schoka hebben wjj in plaatsnamen niet,
kunnen herkennen.
L.
J . D.

V R A G E N.
Clancarty (XXXVIIT, G36). Waarom verleende koning Willem 1 in
1818 Nederlandschen adeldom aan Richard Trench, Zen graaf van
Clancarty, burggraaf Dunlo van Dunlo en Balinasloe, baron Xirconnel van Garbally, alles onder de pairs van Ierland, geb. 19 Mei 17G7,
opgenomen onder de pairs van het Vereenigd Koningrik als baron
T r e n c h 3 Ang. 1815 en als burggraaf Clancarty 8 Dec. 1823, in ,_,
1813 benoemd tot Engelsch gezant te ‘s-Gravenhage, t 24 Nov. 1837 ?
En waarom verleende hij hem den titel van markies van Heusden?
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Die titel wordt thans met de andere gevoerd door zijn kleinzoon,
wiens oudste zoon Lord Dunlo, de aanstaande markies van Heusden,
volgens een bericht in de Arnhemsche Courant van 22 Juli 1889
kort te voren te Londen was gehuwd met de danseres Belle Bilton.
A.

Pasch van Krienen. In het onlangs te Paris uitgekomen prachtwerk
van den grooten penningkundige Gustaaf Schlumberger, getiteld #Un
empereur au dixième siècle. Nicephore Phocas”, lezen wë p, 74 het
volgende. >La flotte Byxantine g n g n a i t 109, aujonrd’hui Nio, fameme
dans l’aniiquité pour avoir été le tombeau d’Homère, qui y mourut,
dit la legende en se rendant de Smyrne a Athènes. Au siècle dernier
un officier hollandais au service de la Bussie, un naif ou un rieur,
le cornte Pasch van Krienen, prétendit avoir retrouvé ce -monument
illustre entre tous”. Wie was dit 3 En waar staat dit te lezen 3
IJ.
J. D.

OUDHEID-,
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Schenkenschans -, voormaals ‘s-Gravenweerd, - was in 1794 eene
rondom door ‘t water bespoelde bp, door cene brug aan ‘t vaste land
verbonden, met twee poorten, drie of vier straten en ongeveer veertig
huisgezinnen, meest visscbers (Geogr. Beschr. v. Gelderland, bl. 325,6).
In 1634 werd er eene kerk gebouwd, in 1636 eene kaart van ge-maakt. Schenken schantz. (Bgdr. Gesch. Overijse1 V, 230), ao 1635
Schenckerscbanse (ibid. IV, 264). Genoemd naar Maarten Schenk,
den aanlegger in 1586 (Tegenw. Staat v. Geld. 259), evenals Schenkenschans (Fries& o. Deinum) naar Georg Schenk v. Tautenburg,.
Friesland’s stadhouder. De gesl. Schenk [a” 1278 Scench (Bn Sloet,.
Oorkbk. v . G. en Z. OM), a0 2286 le Scbinke (de Nideke) (ib. 1683),.
a”- 1332 Sceyncke (v. Hasselt, Geld. Oudhb. 523), a” 133244 Scencke,
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(ib. ; Stukken 111, IO), 80 1522 Scheynck (id., Geld. Oudhh. 437) ] beduidt scenck = (wiju-)gchenker (van den landsheer).
Terw$ de Sohenksche Bouwing (tiendblok te Maurik) van Schenk
v . C u l e m b o r g a0 1 3 4 4 (v, H a s s e l t , S t u k k e n 111, 1 9 - zie d e z e n
mansnaam ook il’uu. XL, 107 noot vermeld, - de gedachtenis bewaart ; heriuneren De Schenkers (weil. te Ingen) en De Schenkhof
(hofstede
te Kesteren) aan het xerfschenk-ambt van Gelre” ; de met
dit ambt bekleede edelman ontving zoodanige panden Btot een Geldersch schenkleenrecht”, wat den Schenkhof te K. betreft met twee
»klaeren becken”
(bekers van baar zilver) te verheergewaden, welk
heergewaad ook wel vervangen werd, biv. door een met zilver overdekten croese, enz. Opmerklik, - misschien éénig in de Historie ? is, dat Jenephe, proostdin te Vreden (ìUunsterland) in 1485, BSchynckënne” van Erpacb was (Over. Arcb. Aanh. 429). - Iets soortgelijks treft men aan in Erfkamerlingschap, als benaming eens gehuchts
o. Herwen e n Aal t 1).
Uit, den gcslachtsnnam Schinkelbuer u0 142G (Over. Arch. Aanh.
2 4 7 ) = Schenkebeer a” 1457, 81 (ib. IV, 19, 357), d. i. bierschenker, valt af te leiden, dat ook Schinkel Lao 1497, 1511 Scb&xkel
(ib. V, 45, 263), a” 1517, 8 Scbinckel (ib. 347, 404), ao 1542 Scinckel
(Chartul. Kamper Weesh. n” 5U) ] hier behoort; vgl. schenkelwin =
eerewën 2~. Troffen wi echter straks in v. Culemborg Schenk als
voornaam aan, van hier een geslachtsnaam Schenken in 1663 te
Kampen (Bijdr. Gesch. Over. V 88).
Ook te Haarlem Schenck ; bgv. naam der wede van 1. C. Bernelot Moens,
rjtlder Ned. Leenw, oud-directeur der Gouv. kina-cultuur in Ned. O.Ill&ë (t 2 Oct. ‘86). En te Djecja schonk W. v. Weert, geb. Weynschenk 18/29 Sept. 1888 de geboorte aan eene dochter. Een graaflik
1) Vgl. ook Joh. Wiakler, Nederl. GesI. 327. - Andere beneficiën ter begeving
van de vorsten des lands aan door hen begunstigde edelen, wnren het (erf)drost-,
het (erf)maarsobalken het (erf)voogdsmbt,
die soms in dezelfde geslachten erfluk
toegewezen werden, EII bestonden in titels met daaraan verknooht vruchtgebruik
van leengoederen. Loo komt ACzv. XXXVIlI, 602 in 1200 een goed Maarschalkink
te Zevenaar, ibid. bl. 495 omstr. 1650 een asrtsmaarschalk van Koerland en Semgallen voor.
*) Eenigzins anders Nau. XXlX, 111, 2.
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gesl. in Wurtenberg, dat tegenwoordig von Caetel heet, heette eertijds
Schenk von Castel.
J. A .

v. Fridagh, enz. Dat namen vau dagen der week als geslachtsnamen voorkomen, toont Johan Winkler, Nederl. Gesl. bl. 41G aan.
Tot de varianten van Nau. XXXIX, 248 noot 1, behoort volg. Rietstap’s Armorial le éd., ook Vrgdac. L\‘iet evenzeer Vyrdach? Eene
alliantie Vyrdach-Mom vermeldt Herald. Bibl. 1883 bl. 245. Of is
(v.) Vyrdach eene andere, in Rietstap’s a . w. verzwegene familie geweest? Ik zou ‘t niet denken, omdat v. Fridagh in de 23de en 14de
eeuw ,de Sexta feria” (= VWRDAGj luidde. Behoeft dus in casu òns
li’rigendei, Friendei, Fredi, Freed,
VRIJD.40, - bij de Friesen oudt$s
in Holland en Vlaanderen Vriindach (Jacob v. Maerlant), fridendach, in
een Geld. charter au 1492 Fridagh, Mid.-Neder]. Vrien-, Vrin-, Vrienddag(h) en FrrJndach (Oudemans), hetwelk misschien alles aan *vrije
dag, vierdag” (== rustdag, ook feestdag) herinnert, - wel (als Freiad a g ) a a n d e n G e r m a a n s c h e n o e r d i e n s t o n t l e e n d t e zin ? I n zgn
Mythol. Wrdbk stelt v. den Bergh dit als ontwijfelbaar, bl. 68 zeggend : BVrgdag is de dag van Friga”, Maar evenals wjj in deze weekdagbenaming straks metathese veronderstelden, kan zulks ook met het door
dezen geleerde op diezelfde bladzjjde genoemde Freda of Ferda (in den
zin van voorde, of mooglgk somsliever, weerd ; vgl. NUL XXXVII, 370),
bg toepassing op nóg bestaande eigennamen ‘t geval zijn ; vgl. n’auibid. bl. 435. Bë het door hem t. a. pl. vermelde Vredewold (Gron.,
vgl. flau. X X X V I , 6 2 9 ; ‘VH, 200, noot l), oudtijds Fredewold,
behoeft niet eenmaal tot metathese de toevlucht genomen ; vgl. Nav.
XXXIV, 508 met Oudemans, Mid.-Nederl. Wrdbk op Bvreden” (uit
N1Jhoff’s
Oorkonden 1 2Gl 1). Daarentegen laat zich het door den- - - 1) Aandacht verdienen hier deze posten uit Deventer-Cameraarsrekeningen : A*
1361 : »do sij (de schepenen) op den mersohe gheweest hadden ende besaghen den,
vrede (Cam. DI, 22). Do sö den Weert omme ghengen ende der stad vrede besaghen (ib. 51). Do sd den vrede saghen ende die greuers satten (aanstelden) (ib.
57).” V r e d e hier Z. v. a. (gegraven) grenssobeiding. A” 1363 : ado sy (de schepenen>
gheseten hadden ouer den vrede vyt te verdone“ (ib. 232), d. i. over de uitbeateding van het maken van grensscheidingen, In 1358 is sprake van foseatum dictum
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zelfden geleerde op die bl. genoemde Vrekenhorst (oorspr. Frikken-,
Breken-, Vrekenhurst), door hem als ,aan Frik(k)e, Odin’s gemalin
gew+ horst,” geduid), ongedwongen met,athetisch verklaren als Virken-, Verken-, d. i. merken-horst, bosch der marke, der streek, of
ook grensbosch ; zie Nav. XXXVI, 46, waar Vreek- of Vrekwijk, ook
w e l Verr$k, hier alle aandacht verdient, als eenen persoonsnaam
buitensluitend, mitsdien evenzeer Odin’s gemalin verdrijvend. Behaagt
deze duiding niet, dan neme men acte van Hoeufft, (Taalk. Ejdr. bl. 9)
‘s getuigenis, dat wwerck, wirck” in Friesche oorkonden dikwijls voor
sluizen en andere waterwerken gebezigd wordt, en denke aan Danewerk (Danev i r k e), eenen weleer door de Denen tegen de invallen
der Duitschers op Jutland opgerichten grenswal (Dänenwall), van
w e l k e n h e d e n n o g m a a r luttele sporen overig zin. Zoo het even
genoemde Verrgck dit maar duldt. In elk geval verdwijnen denklijk
wederom een paar sporen van Germaanschen eerdienst, voorzoover
de voormalige aanwezigheid daarvan hier t,e lande, uit, plaatsnamen
blijken zal (zie de opmerking van Nav. XXXV 11, 372). Gezegde bladzijde
uit, het Mythol. Wrdbk, hoe belangrijk op zichzelve, bewijst daarvoor
vermoedlik n i e t s ; vooral niet, indien het eens blijken mocht,, dat
z e l f s BvrlJdag” geenen F r e i a - o f F r i g a d a g , m a a r e e n v o u d i g eenen
#vierdag” aanduide. Beslissend naar het, schijnt kan hierbij wezen de
beteekenis, welke aan het eerstgenoemde (Friesche) * Frigendei” dient
te worden toegekend. Johan Winkler of een andere aarts-Fries lichte
ons voor ! Kan men het ongedwongen laten beantwoorden aan *uierdag”? (vgl. Heidelb. Catech., antw. 103: . . . . . >vicre”). Zoo ja,
vaarwel dan, Friga! Als hoofdbezwaar tegen deze gissing zal men
gewis aanvoeren de omstandigheid, dat de namen der andere dagen
vrede g ra u e (ib. 11 596). Denzelfden zin heeft ook gevoeglijk de in 1337 vg,
te Deventer voorkomende goal. V. Vreden (Cnm. 1, 2 enz.), welke wel ontleend
mag zin aan adomus Vreden trans Yslam” a0 1344 enz. (ibid. 127), alsmede (misschien) de naam der stad Vreden in Munsterland (vgl. echter Nau. XXXVI, .46
‘VU, 435), zoowel als die van het Utrechtsche dorp Vreeland raO 1348, 65, 1637
Vredeland (ib. I[ 22, 111 504), Q 1674 Vrehlaod (Matthneus, De Juro Gladii p, 301) 1,
‘re Kruiningen trof men in 18S2 eenen gesl. v. de Vrede aan. Men had (heeft?)
ook een vrouwennaam Vreda, bBv. omstr. 1620 in Twente (Mr. J. v. Doorninck,
Geslachtk. Aantt. bl. 124).
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van de week ook op Eieidenschen eerdienst oogen,
inzonderheid Woensbij v. den Bergh,
dag (Mercredi), - zie omtrent Wodsn = l&Iercurius
8, w . bl. 372, citaten uit oude schr$vers. En voorzeker legt zulks
hier gewicht in de schaal. Maar toch. . . . ?
J. A.

Boorndrager (XXXN,

241). Nog veel meer dan Nau. ibid.,
425 aanhaalt, kan men over het Dhoorn dragen” (port,er des cornes)
vinden iu L’Intermédiaire des Chercheurs et Curieux ! zie ald. XXIEI,
121. Vgl. ook XV, 390, 444 (Confrérie dea cornards). Ald. t. eerstageh.
pl. leest men : ,Voici sur cetto expression un extrait du 8 >Dictionnaire
des proverbes” ” de M. Quitard : La raison d’attribuer des cornes aux
maris trompés, on la trouve dans I’indifférence du bout pour les agissemens d’un rival”. (Vgl. 1 liermede Rau. X 304b : >A!Ien d e n k e a a n
de bokken”). *Les Grecs donnaient le nam de eet animal a l’époux
d’une femme lascive, comme une Ahure, et appelaient B ~fils de chèvre
les enfants illégitimes” “. (Vgl. hiermede PKalverboek” = boek der
nachtloopers Nau. XXV, 256 ; XXXV, 228,9). BLn locution BaPlanter
des cornes” leur était connue, car eIIe figure au > BTraité des songes”,
d’Artémidore (1. 11 c. 12), où il est dit que rêver de cornes est un
fâchenx pronostic poer les maris” (ook aldus volg. Scaliger in Nau.
X, 304b). ,~Les Romains trait,aient de Vulcanus cornens” ” (vgl, NUV.
XxX11, 566 ; ‘III, 217) un pnrnari encornaillé” “, et pon peut citer
ce v e r s d’Ovide
Atque nmritoruna capili non cor>tua desunt.
,,En Italie, l’époux d’une femme infidèle repoit le nom de ,,becco” ”
(bout) r) que Molière a frnncisé par 2 Dbecque”
” dans > >l’Ecole des
femmes” ” (acte 4, sc. G) ; et, dans la scène G de .CSgauarelIe” “ ,
Cornelius est employé pour synonyme de BBcornard” “.
W a s d e r h a l v e d e u i t d r u k k i n g >hoorndrager” = b e d r o g e n echtvriend, reeds aan Ovidius bekend ; de bevinding van menigen kruisvaarder bij zijne tehuiskomst (Netu. XXXIII, 126), gaf aan die uitdrukking eene historische beteekenis.
1) Ook wel voluit »becco cornuto”. Tot hoorndrnger maken luidt bO hen zoowel
nfar becco” als rfar le oorne”. Beccune beduidt ba hen zoowel s~lummel”, als
Dgroote bok”.
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M a a r n u d e v r a a g : wat beduidt de persoonsnaam Corneli(u)s 2 Z.
v. a. #man van kracht of macht” (vgl. Nau. XXXVII, 84) P
J. 4.

K e 1 wee r d e r. Zie Nom. Geogr. Neerl. 111, 154, 5. Van den kelweerder des kloosters te Dickeningen 1) a” 1500 is sprake in Over&.
Arch. V, 131. In dezen verkorten vorm treft men het woord niet
aan b i j Oudemans, wel kelderwaerder (= hofmeester). Daarom sta
het hier. Vgl. den gesl. Kelweert (a’ 1481 te Deventer, ib. IV, 358)
naast Kelreweert a” 1384 (ib. 1, 96), -wert a” 1403 (ib. 11, 108). De
gesl. Super-cellarium (a” 1297 Bijdr. Gesch. Overijse1 1,297), vppen Kclre
(a” 1 3 5 3 , 7 , Camer.-rek. 11, 1 6 5 , 447), Vppenkelnar (a” 1334, Cat.)
ar&. D e v . g a s t h . n” 19), opten K e l r e (aO 1484, ib. n” 697) - t e
Deventer, is rationeel, omdat het vertrek bove?z den kelder weleer
het voornaamste vertrek was, de zoogenaamde Pkelderkamer”, welke
ik alhier te Ek-en- Wiel ook wel skelderzolder” hoorde betitelen. Doch
gelgk Kelder (zie Joh. Winkler, Nederl. Gesl. 372) tout-court nóg in
zwang is, evenzoo had men voorheen en thans Kelleneer; Willem en
Johan Kelleneer bijv. werden door den Hertog van Alva (te Brussel)
12 Jan. 1568 om de religie uit Nijmegen gebannen, de eerste ,pour
avoir refusé de faire le serment susdit (t. w. dat hg met de Hervormingsgezinden niet heulde), de ander ppour avoir servy le Sr de
Brederode à Vianen avec les rebelles illecq et reffusé de faire le serment susdit” (v. Hasselt: Stukken Vad. Hist. 1 n” 114). Een Kelleneer
1) In het Over. Archief is 22 Juli 1437, ‘LG Mrt 1482, 3 Febr. 1512 van &n abt
van Dijckenangen
sprake; zie Aanh. 271, 413; V 131, 267 (vgl. Nau. XXXV,
587-9). Aldaar (1 50) leest men: rJohan Syite, abt, voorts prior, priorin en
het convent van Dickeningen doen kond (3 Mei 1333), dat Geze en Margriet, nonnen
van hun convent, met hunne toestemming aan hare zuster Lize, non van St. Marie
ter Honnepe (volg. Bn Sleet 140b Cistercienser nonnen-klooster, te Diepenveen),
verkochten zeven schillingen t3rabantsche penningen uit het huis van Lambert den
mulder te Lutfen, zullende dezelve na docde van Lize toevallen aan het convent van
Ter Hunnep”. In gezegd archief is geen zegel van den abt en het convent van D.
meer overig. Me dunkt, in den naam Dickninge(n) speelt het woord udecanye” ; en
als dit ZCO is, bestaat de etymologische antithese met Dunninge, welke Nau. XXVIII
vragenderwgs vermoedt, nimmermeer. Dit laatste kan alével op het NW. XL, 359

aangevoerde

dan

oogen.
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is thans pastoor te Manrik (Neder-Betuwe). - In ‘t Mid.-Neder].
kellenaer, kelnaer, -nair, -nare, -neer = kelder, voorts meer algemeen, plaats waar iets bewaard of geborgen wordt (zie Oudemans). T e H a r d e n b e r g o f d a a r o m t r e n t w o o n d e i n 1380 Henric Belreman
(Over. Arch. Aanb. 141. Zie ook Kellenaer als gesl. omstr. 1650 in
Ncw. XXXIX, 554.
J. h.
Put g e 1 d (XXXIX, 524). ,De stad” -, aldus IC. H. Greeven,
BGeschied.
en Beschr. v. Doetinchem” bl. 57, - aheeft uitmuntend
en overvloedig drinkwater uit 18 à 20 pompen, die tot algemeen
gebruik op de straten en pleinen zan aangebragt en waarvan sommige
uit den IJssel, doch de meeste uit wellen haar water trekken. Deze
pompen worden onderhouden, elke door de naastbggelegene buurt,
naar bijzondere reglementen, die in vele buurten verschillen. Jaarluks.
o p eenen b e p a a l d e n d a g vergaderen de buren van alle de pompen,
iedere pompbuurt in eene bizondere woning, en betalen wat in het
verloopene jaar aan onkosten voor de pomp is besteed. In sommige
buurten is men gehouden, bij de geboorte van een kind iets te geven.
Deze pompen waren eertids p u t te n, gelijk blikt uit het Olde
Keurboeck, alwaar men eene wet vindt, dat Deen iegelijck sijnen wëve
ofte maegde alsoo sal afrighten datter njemandt wasschen sal bij deo
putte die aen die straete staen, bi pene van een pondt”. Dusdanig
stond deze aangelegenheid in 1829.

Re B r 0 0 f (XXXVIII, 468).

Z i e o o k O u d e m a n s , Mid.-Neder].
Wrdbk op reeuw. Te Lier (Uelflaud)) had men in 1746 eenen schoutcrimineel, die ook wel baljuw werd geheeten. Aldus Tegenw. Staat
van Holland, (XVI) VI, 570, waar men leest van het onderscheid tusschen eenen baljuw en eenen schout-crimineel, hierin bestaande, dak
de eerste alleen de hoofd-misdaden berechtte, t. w. moord, brand,
vrouwenverkrachting, r a a r o o f of het bestelen der graven, en diefte
(diefstal), De schout-crimineel berechtte van-ouds keurwonden, d. i.
wonden van 11/, vingerlid diepte (liiiiaan), vechterijen, valschheden,
overspelen en dergelijke, die mindere misdaden werden genoemd.
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Tafelhouders-boedels (XXXVI, 449). De vergeliking vao:
Nuv. XXIX, 331, 2 doet vermoeden, dat Ferraris en Susio, als houders van leenbanken in íT.-Holland, waar men bizoader streng de
lombardbuizen in ‘t oog hield, zich aan woeker zullen hebben schuldig
gemaakt, of daarvan verdacht zullen zijn geweest. En dat mitsdien
hunne boedels verbeurd zullen zijn verklaard ten behoeve van den
Staat of van de provincie. Weshalve gezegde Leidsche professoren,
als rechtsgeleerden, in ‘t belang der erfgenamen in den arm zullen
zin genomen, om van Prins Frederik Hendrik eene gunstige beschikking te erlangen. - 1Met Dr. Pinaecker en Dr. Tuningh kunnen denklik zeer goed de rVav. XXXVI, 440, noot 2 en 3 vermelde professoren
z$ aangeduid, omdat Daniel Heynsius in 1028 gewaagde van eeno
lang geleden zaak : ndat hem nog wel indachtig is”. - ~ltiv. XXXVIII,
650 vermeldt Blombaarderen”, met een citaat uit Coornhert,.
In Geld, Volksalm. 1890 bl. 83 ziet men eenen Fareres vermeld,
in 1674 gijzelaar voor de stad Arnhem bg de Franschen. Deze Fareres
zal wel een Ferraris of Ferreris zijn geweest. Vgl. ook %u. XXXI, 640.
J. A .

V 12, A G E N.

De Oude Leye - in Friesland en Vlaanderen. De Leye was een
twee-armige waterafloop, ontspringend of liever beginnend b$ Hyum
en Finkum in Ferwerderadeel, uitloopend in de door het Bildt kronkelende vaart en daarmede vereenigd als waterlossing door de sedert
l a n g g e d e m p t e O u d e e n Nieuwe Zglen in de Wadden uitvloeiend.
Ook in Gent vindt men zulk een Oude Leye. Zie het stuk BLa ville
de Gand au XIVe siècle” par Maurice Heins in de BMessager
des
Sciences historiques” (1888, p. 33-35, p. 129-138. Plan de Gand
p, 129). Aldaar beteekent Oude Leye, de oude waterafloop. Nog ligt
aan de vroegere Oude ZLjl op het Bildt het gehucht Oude-Leye. Ik
meen, dat er meer zulke overeenkomst van oude woorden in Vlaanderen en Friesland bestaat, Wie .deelt ze mede 9
L.
J. D.
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An tj e en Lij sj e (XXXVIII, 27, 8). Aangezien eertids de kalenderheiligen eene groote rol speelden bij het bepalen van datums;
is het zeer waarschijnlijk, dat men ba Antje en Lijsje aan eene H.Anna en aan eene H.-Elizabeth te denken heeft. Moeilijk is het echter
uit te maken, op welke van die heiligen die denzelfden naam dragen
de uitdrukking toepasselijk is, Volge dus eerst eene opgave van de
heiligen die onder de namen Anna en Elizabeth door de R’.-Kath.
Kerk worden vereerd, getrokken uit het werk >MartyroIoge universel,
traduit en fra.nçais du Martyrologe romain” . . . par Ed. Rousseau
d’Hiraumont, Parijs, 1823, blz. 11 en 44 :
Anna, de gothische, martelares. 26 Maart. Elizabeth, de moeder van Johanv de moeder van Maria
nes den Dooper . . 10 Febr.
moeder van J. C. . . 26 Juli.
Y
de wonderdoenster
n van Melun . . . . . 13 Aug.
(Thaumaturgs).
. . 26 April.
»
» de profetes . . . . . 1 Sept.
van Buda . . . . 8 Mei.
»
» van Elcana, de moeder
van Schönauge . , 18 Juni.
a
van Samuel . . . . . 3 Oct.
van Portugal . . . 4 Juli.
D
D de martelares . . . . 22 CM.
martelares . . . . 22 Oct.
B
n van Konstantinopel . . 29 Oot.
van Hongarge . . . 19 Nov.
‘D van Perzië, martelares . 20 Nov.

Uit deze lijst blijkt, dat op de beide boeren-feestdagen die in Zeel a n d d e n n a a m BAntje e n Lisje” dragen ( 4 M e i e n 2 Sov.), n o c h
het feest eener H.-Anna, noch dat eeuer M.-Elizabeth wordt gevierd.
Intusschen geloof ik, dat de beide heiligen waarop gezinspeeld wordt,
zullen zlj’n : de H.-Anna, martelares (‘22 Oct.) en de EI.-Elizabeth, de
wonderdoenster (24 April). De uitdrukking DAntje en Lisje” doelt
waarsch$lgk
niet op de dagen der in diensttreding, maar op de
dagen waarop partijen, verhuurder en huurder, uiterlijk verplicht
waren elkander hun besluit te doen kennen, welk besluit dan, in
geval van toestemming der beide belanghebbenden, door het geven
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e n a a n n e m e n v a u d e n g o d s p e n n i n g w e r d b e z e g e l d . - Blekens
Nav. t. a. pl. toch, gaan de dienstboden op 4 Mei en op 2 Nov.
in andere diensten over, en aangezien nu deze datums beiden tien
dagen later vallen dan de feestdagen der genoemde heiligen (24
A p r i l e n 2 2 Oct.), i s h e t z e e r WaarschiJnlijk d a t d e z e h u n n e n
naam hebben geleend aan de dagen die in Zeeland, en misschien
ook nog wel elders, door de dienstboden ten platten lande worden gevierd. Immers op de dagen dier heiligen was tusschen de
beide belanghebbenden de onderlinge verbintenis aangegaan, waarvan
de indiensttreding op 4 Mei en 2 NOV. slechts het gevolg was. Opmerkelëk i s hierbg d a t , terwijl in sommige bisdommen de 22e
Oct. aan eene H.-Anna is gewijd, in andere op denzelfden dag het
feest eener H.-Elixabeth wordt gevierd. Deze omstandigheid kan echter
tot geene gevolgtrekking leiden, aangezien die slechts betrekking zou
kunnen hebben op den hoerenefeestda
g iu November, maar geenszins
op dien in Mei.
Gent.
TH. J. 1. AH.NOLD.

Fasoicnlus temporum (XL, 353). Nogmaals moet ik opmerken (zie Xau. XXXII, 352 Omslag), dat f” 185 in alle exemplaren
ontbreekt, of liever, dat bij het drukken der pagineering dit cijfer
bij ver$ssing is overgeslagen. Ik vermeen ook, dat in alle es. fO 217
verso in blanco is; althans in miu ex., en in die, waarmede ik het mijue
inderted vergeleek, is het ook ZOO. - De omschr&ing vau dat onda
boekwerk, zooals het in Catal. n” 47 van A. Eeltjes voorkomt, is
niet geheel juist, of liever geeft niet duidelijk aan, wat er aal1 het
bewuste ex. ontbreekt. Een volledig ex. telt 330, met Romeinsche
cijfers aan den voorkant genummerde bladen (of eigenlgk 229, dewijl
bl. ,185 is overgeslagen en dus niet aanwezig), en bovendien eene
voorrede en een register, te zamen scht bladen. Op de keerzgde vnn
het 1s blad staat in het midden een wapen met een blanco schild,
omgeven door een arabeskenrand, geheel gelik aan die om de Is blz.
van het boek zelf. Boven het wapen staat gedrukt: BInicium Sancti
emangelg Secundum Johannem. Gloria tibi, domine”. Rondom het
wapen aan de vier zUden, en steeds rondgaand, staan gedrukt de
eerste veertien verzen van het Is hoofdstuk van het Evangelie van
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Johannes, tot en met de woorden: BVOI van gracien ende waerheDeo Gracias” . : . Op de volgende blz. begint de voorrede,
den
5 blzz. lang, behelzend het doel des merks, de bronnen, waaruit de
schrijver putte of wien hij navolgd,e, hoe het werk verdeeld en ingericht is, enz. Daarop volgt een register, negen blzz. lang, bevattend
de namen van alle personen, die in het werk voorkomen, en wier
namen in kringetjes gedrukt staan, tot aan de coninghen van Vranckrgck, gerangschikt naar de letters van het slphabet en in iedere letter
naar de volgorde der bladztiden, waarop zij voorkomen, en die er
achter vermeld staan. - Den volledigen titel van het boek vindt
men achter het werk, op blad 330, en daaronder hetzelfde wapen
{ m e t r a n d ) , d a t v ó ó r d e v o o r r e d e st,aat, d o c h z o n d e r h e t r a n d s c h r i f t .
l

:

-

Zulfen.

H. M. W E R N E R .

Genealogische kwartierstaten. Vervolg van nTau. XL,
97. Inhoud vau atlev. 28-30.
Jan Dirk v. H e e m s k e r c k l), geb. ‘s-Gravenhage IS Mei 1752,
+ Delft 11 Jan. 1789, vaandrig bij de Holl. gardes te voet, enz. enz.,
daarna schepen en raad te ‘s-Hertogenbosch ; tr. 10 te ‘s-H. 3 Jan.
1773 Joh& Margta v. Hanswiek, geb. ‘s-H. 17 Uet. 1747, + ald. 19
Nov. 1753, dr v. Johan bë Joh8 Ma Catha Hijssel ; 20 St.-Oedenrode
42 Nov. 1784 Charlotta Titia Wierts, $ St.-0. 7 Maart 1797, dr v.
Winand bdriaan bij Charlotta Franq. - v. H., Elsevier, de Wint,er,
v. Meel *), Delff, Roosterman, Hopcooper, v. Schoonhoven 3).
Mr. Pieter Ma r c u s “), geb. Amsterdam 16 Febr. 1674, -t Leiden
1 Nov. 1744, raad en pensionaris der stad L., enz. ; tr. ald. 24 Mei
1702 Jve Catha v . H o o g e n h o u c k , g e b . ald. 5 J u l i 1 6 7 4 , + a l d . 11
Juli 1761, dr v. Joost “) bij Anthonia des Quiens. - M., v. den
l) voert de twee helmen van v. Hk v. Beest. Had tot grootvader Mr. Jan v.
Hk v. Beest -t Delft 1732, tot vader Wm Cornelis v. Hk,
2) tweede gade.
*) Wapen, Schoonh. Néerl. v. ‘t hrmorial.
4, Zie Nau. XXXIX, 581 de kwartieren zgns vaders,
“j ridder des H. R. Rdks.
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Eeckhout ‘), Tilly a), Dedel ‘), Ubing, v. WinterswUk a), Wery 4), v.
d e r Dussen 6).
Lodewijk Alexander Cornelis v. W e 1 y ‘j), yeb. Helder 23 Jan.
18G8. - -. W., de Boek ‘), de Back ‘), v. Bel s), Enklaar, Philippart,
Philippart, Hellemann *).
Nr. Augustinus Gerhard B e s i e r ‘O), geb. Deventer 19 ;Vei 175G,
-j- ald. 13 Maart 1829, schepen en burgemrald., enz. enz. ; tr. 10.
Leiden 29 Maart 1780 Hester Wilhelmina Clignet, geb. ald. 27 Juli
1760, -f D e v . 1 3 A u g . i805, dr v. Mr. Pierre Fransois be Sara v.
Crangelt ; 2”. ’ s-Gravenhage 26 Juni 1809 Jeanne FrBderique de Mey,
geb. ald. 5 Maart 1782, t Amsterdam IS Ayr. 1810, dr v. Mr. Pieter
bij Carolina Petronolla v. Cuyck. - B., Neminck ‘l), Jordens, Mariënburgh, Herweijer la), Mariënburgh, Mensinck, Nariënburgh.
1) Sprekend wapen, tronk
met eikenloten. Yda’s
vader, Jan I’ieterszn v. den E.
3 1652. g o u d s m i d ))in ‘t Wapen van Delft” in de Kalvqstraat te Am&, had in
v.
tweede huwelijk Cornelia Dedel i- 1GGO; Ilaar grootvader Pieter Lodewijkszn
den EI + Amst. 1619, was bijgenmd v. Brussel, omdat hg hier (in 1544)geboren
was.
2) tweede gade. Gekuifde vogel op een tak aan een tronk, in eene kringvormige slang,
3) In zilver verkort krukkenkruis v. zwart. IS dit het wapen der stede Winterswdk
?
4) Nav. XXXIX, GG7 het wapen.
6) eerste gade. Yda Bruynsdr v. der D.; geb. Delft 28 Jan. 1557, + ald. 29 Aug.
1599, voerde iu een gevierendeeld sohild: 1. den hond, maar zonder wassenaar,
{zie beneden, bl 472 noot Ir), 2. in zilver gekant. en togengek. dwarsbalk v. zwart,
3. in zwart drie kepers V. goud boven elkander, de bovenste verzeldaan weerskanten van een gouden ruitje, 4. in zilver gekant. dwarsbalk v. zwart, waaroverheen
St. Andrieskruis vau ‘t zelfde. Rietstap’s Brmorial le éd. kent deze kwartileering niet,
maar geeft nog een gansoh verschillend wapen van Delftsche v. der ïlussen’s (CP 1.533).
6) Het kruis van ‘t ArmI.
‘) B o k v . z w a r t , opspringend tegen een hoorn op grasgrond, maar dien niet
aanrakend.
“) In rood drie (2, 1) dolken (1) v. zilver.
9, Reohtersohuinbalk van purper, beladen met drie leeuwenkoppen van goud
naast elkander.
10) Zie de kwartieren zijn8 zoons, Mr. Pierre François, Nav. ibid. 584,
11) Bartholda Aleida Reminok, geb. Dev. 1 J a n . 1 7 2 8 , -t 25 Mei 1822 op den
huize Frieswijk (te Diepenveen bij Dev., vgl. Nav. XL, 51, 2). Haar grootvader,
Dr. Arnoldus R., geb. Deventer G Nov. 1G5G, + ald 31 Aug. 1729, was pred. to
(Over&.)
Hengelo.
12) Elisabeth’8 echtgenoot, Dr. Bernard Besier, geb. Zutfen 25 Sept.-,1G54, was
pred. te Amsterdam, t ald 22 Juni 1717.
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Bernhardus Pieter L u y m e s ‘), geb. Leiden 27 Febr. 1798, t ongehuwd te ‘s-Gravenhage 13 Juli 1822, ambtenaar bij de algemeene
rekenkamer. - L., Snoeck a), v. HooIwerE 3), Marcus 4)! v. der Ta&,
Rpskam 4), Groen 6), Mylius “)
Adam Dirckszn v. B 1 e y s w ij c k ‘), geb. Delft 29 Maart 1605, +
ald. 5 Oct. 1646, klerk-ordinaris ter financie der staten van Hol]. en
West-FriesI. te ‘s-Gravenhage, daarna commies van ‘s Lands magazijnen
t e D . e n v e e r t i g r a a d ald. ; tr. ald. 31 Oct. 1632 Anna Dircksdr
bleermnu, geb. ald. 5 Aug. 1607, $ ald. 3 Sept. 1656, regentes van
het nieuwe weeshuis ald., dr v. Dirck Dirckszn bg Dirckje Hendricksdr
v. Santen. - v. BI., v. der Graft s), v. der Dussen O), v. Hodenp$ ‘O),
Fijck l’), de Wnert 12), Sasbout 13), Verburch 14).
Jan Pieter Frans v. der M ied e n v. 0 p m ee r Is), geb. Znan- - 1) kleinzoon van Bernhardus L., geb. Delft 30 Mei i731, pred. eerst te Akersloot,
daarna te Oud-Alblas, waar hij t 12 Nov. 4788.
2) Wapen: Snoeck, Brab. (Jhr. 9 Apr. 1839).
3) Alleen de aanziende koeienkop in groen. 4, eerste gade.
5) tweede gade. In groen leeuw v. zilver.
6) Doorsneden, 1. gedeeld: 1 a. in rood distelroos, 1 I>. in blauw drie saamgevoegde
korenhalmen, de twee buitenste gebladard; 2. in goud open burcht v. zwart.
7) Wapen: de kogels van v. Bleiswijck uit het ArmI, dat aao v. Bleyswijck een
gansch ander wapen geeft. v. Bloiswijck zal toch wel van benen stam zijn met
v. Bleyswijok.
*) In groen open buroht v. goud, geopend van ‘t zelfde.
Q, Huygh Jacob Brugnszn v. der L)., geb. te Delft, t ald. 31 Aug.2587, brouwer
in nDe Halve Maan”, burgemr enz. ald, voerde mitsdien boven den hond een
gewenden wassenaar v. zilver, welken mon in Rietstap’s Armorial le 6d.(Ville
de Delft 1343) mist.
‘0) Vgl. Nuu. XXXIS, 6’17, noot 8.
Ij) Arml Fyk (Vlaamech).
la) Van zilver, gevierendeeld : 1. cn 4. twee dwarsbalken v. rood, 2. en 3.
drie (2, 1) ballen of kogelties.
13) .UagdaIena Pietersdr S., t 1 Sept. 2585, was regenfes van het oude mannenen vreuwenbuis te Delft.
14) voerend de twee koeien van ~Armorial, wuarboven de twee gekruiste pelgrimsstaven, dooh ietwat anders geteekend dan op pl. V rij 8 n@ 13 van ‘t Arm.
l5) Aldus ook zijn vader en grootvador, heeren van Opmeer ; z@ overgrootvader
evenwel, t te Alkmaar 10 April 1800, hoewel ook heer van Opmeer(N.-Hall.)
heet
enkel v. der Mieden.
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dam 21 Juni 1867, of&ier hg de Kon. Nederl. Zeemacht, - p. der
M. v. O., Boogaert ‘) ; de Jonge %), v. Heeckeren v. Brmdsenburg,
v. Toulon, Sprenger 8), v. Visvliet, v. Beek 4).
Wiardus Willem H o p p e r u s B u m a h), geb. Leeuwarden 4 Febr.
1865. - H . B., V. Eysingcr, d e W i t h 6), v . Heemstra i), Hora Siccama B), Aebinga v. Humalda Q), v, Haersma, v. Sixma 10).
Mr. Hendrik Alexander E 1 i as, geb. Ouderkerk a/d. Amstel 12
Juni 18.38, adv. en lid des gemeenteraads te Arnhem ; tr. ald. 13
Juli 1865 Caroline Henriëtte Everts, geb. ald. 2 Jan. 1843, dr v.
Mr. Gerhard P. Pza b$ Justine Chrisfine v. Meurs. - E., v, Meurs 1’)
von Deneken “), Enschedé ‘“), de Wilhem ‘“), Werdenier, du Peyrou 15):
Snaving.
J. A.
~-

1) In zilver drie (2, 1) uitgerukte boomen V. groen ; evenals Bogaert. Bognert v.
Alblnsserdam voert dit wapen gevierendeeld met ndoursneden v. rood op goud, met
een leeuw van het een in het nnder.
2) In goud golvende dwarsbalk v. blauw.
3) Aan Cornelia Louiea Spr., geb. Middelbur g 4 Juli 1779, f ald. 2 Maart 1830,
wordt toegekend In zilver rechter srhuinbalk v. zwart, verzeld herald.-reohts
van
drie klaverbladen, her.-links van drie 6.punt. sterren, alles onder elkander en van
zwart. ‘t Armorial heeft dit wapen niet.
‘) In groen geit v. zilver loopend langs eene beek.
5) Het gewone (saamgestelde)
wapen van Boma.
6) Maria (t 1878) ‘svader heette (Jan) Minnema de With, voerend klaerema
de With.
7) Wiskje v. H. (t 1871) ‘8 vader heette (Jhr. Cornelis) Scheltinga v. Ha, voerend
de armes modernes van Ha, en werd (16 Maart 1767) op Heemstra-state te Oenkerk
geboren.
8) Rolina Maria H. S. + 1826 voerde slechts éénen hondekop.
*) De éénhoorn heeft onder z3ne achterpooten een liggenden wassenaar v. zilver.
10) In blauw twee eikels v. goud naart elkander, omgekeerd, zonder blaadjes,
waaronder een rechtopstaand eikenblad v. goud, - geplaatst 2 en 1. Eenigzins
11) Het anker.
anders, het Armorial.
1%) Tweede gade. Henriëtte Alexandrine Adelaïde (+ Haarlem 5 Juni 1833) was
barones dee tl. R. Rijke. Haar vader, Burchard Johann Bn von D., 12 Maart 2739
te Goes geboren, was officier in Hanoveraanschen dienst. Het wapen is zeer sala) De halve adelaar en de sikkel.
mengesteld.
14) de keper, enz. enz., zie ‘t Armorial 18 éd., evenals le Leu de Wilhem.
15) In goud twee kepers van rood boven elkander, de bovensta verzeld in de
keperpunt van twee 5-punt. sterren van blauw, in den schildvoet een boom op
31
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Le ys e n. Vgl. Reu. XXXIX, B$age, bl. c, D. Kan hierbij ook
voor de benaming in aanmerking komen het aloud Waldenser gedicht Nobla Leynzon,
in het Romaansch geschreven, doch in een anderen tongval dan dien der Provencaalsche troubadours? Men kan
het met behulp van het taaleigen der ValeGen van Bobi en Pral,
nog zeer goed verstaan, - Is omstr. 1100 geschreven en in 1182,
door de leerlingen van Petrus Wuldus (Petro Va!di), die in dat jaar
verstrooid werden in Frankr$r, Italië en ‘t Zuiden vnn België en in
een deel van Zwitserland zeer verspreid geworden. Zie Histoire populaire des Vaudois par Alexis Muston, Paris 1862, e n d e n door hem
bl. 11, noot 1 aangehaalden Ampère, Hist. Litéraire de Ia France. D e Leyssen b e v a t t e n e v e n a l s d e Noble-Leip*, l e s s e n e n r e g e l e n ;
doch - ‘kgeef het voor beter.
G. P. ROOS.

V 11 A G E N.
B e w a a r p 1 a a t s. Familiepapieren,
zooals boedelbeachrivingen,
xnnteekeningen,
testamenten,
worden door wie er geen
scheidingen,
belang in stelt, soms vernietigd, liever dan ze aan particulieren af te
staan, als wanneer ze niet voor belanghebbenden bereikbaar zijn, en
van tGd tot tijd onder den hamer komen. Welke archieven en bibliotheken in Nederland nemen ze aan en bewaren ze?
F.
grasgrond In figuren en kleuren ecoigzins anders dan het ArmI. Jeanne Esther du
Peyrou, - onderscheiden, volg. het ArmI naar ‘t sohjnt, van du Peproux ; vgl.
Nau. XXVIII, 431, 586, 7 (wapen); ‘1X, 52i ; XxX, 488 niet ibid. XXV111, 587, 8
(waar ze vereenzelvigd worden); Nuv. ib. 589 is sprake van een Surinaamschen
en Amsterdamschen
tak, - werd (3 Oct. 17%) te Suriname geboren, maar overleed (22 Jan. 1597) te IJselstein. Zij was in eersten echt gehuwd met Burchard
von Deneken.

475

KUNSTGESCHIEDEXIS.

Bl ee a w er k (XXXVII, 49; XL, 147, 304). Dit is ongetwijfeld
een gedeelte van het kribwerk. Bij het kribben spreekt men van eene
blees-laag, een soort van onderlaag, waarop het verdere kribwerk
wordt aangebracht. Op die onderlaag moest dus in 17GA verder gskribd worden, om de heerl. Millingen voor overstrooming te vrijwaren.
Te Zutfen is eene straat, evenwgdig loopend met, en grenzend aan
de Berkel, de Barlheze genaamd, welke benaming gewoonlijk wordt
beschouwd als eene verbastering of samentrekking van Berkslheze =
tierkelbosch of boseh aan de Berkel. Wanneer men evenwel weet,’
dat de Berkel daar ter plaatse nagenoeg evenwijdig met, en slechts
o p z e e r geriogon afstand van den IJsel loopt, dan is een bosch in
vroegere tgden d& niet denkbaar. Van andere, nog meer gewaagde
uitleggingen van den naam Barlheze wil ik hier niet spreken; doch
merk.op, dat die straatnaam in den mond des volks steeds geheeten
heeft en nog heet: de Beleese of Bleese. En in oude tijden gaf het
volk, en niet de gemeenteraad, zooals thans het gevaI is, namen aan
straten, enz. Nu is, in verband met het bovenstaande, de v r a a g :
kan de Barlheze haren naam niet te danken hebben aan de bleeslaag
of het bleeswerk aan den oever van de Berkel, dáár wellicht vóór
eeuwen reeds aanwezig, waarop men niet verder kribde, omdat het
mogelijk onnoodig was, en waarop later woningen, eindelik eene
geheele straat werd gebouwd ?
Zutfen.
H. M. WEKNER.
Z o n n e b l o e m ( X X I V , 260). D e m e e n i n g , d a t d e b l o e m e n v a n
de zonnebloem, tournesol = helianthus annuus, dagelgks de schgnbare
beweging van de zon van het oosten naar het westen volgen, is
geene
dwaling. Deze eigenschap bezit echter niet alleen de zonnebloem,
maar komt in het plautenr$ veelvuldiger voor dan men, oppervlakkig
oordeelende, zou gelooven. Ze wordt echter inzonderheid opgemerkt
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bij de rudbeckia’s en de heliotropen, alsmede bi de verschillende andere
soórten van helianthus.
Gent.

TA. J. 1. ARKOLD.
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Derby, enz. (XL, 360). De lettergrepen der en tor, in deze engelsche plaatsnamen, z$n geenszins oorspronkelik d e zelfde woorden, in
woordafleidkundigen zin. De engelsche geleerden in het algemeen, de
taal- en byzonderlik de namenvorschers, met de oudheid- en geschiedkundigen weten ruimschoots goed-bescheid te geven van den oorsprong
en de beteekenis der engelsche plaatsnamen. Zien wy wat een van
de voornaamgten onder hen, Isaäc Taylor, in zin werk Words and
Places, mededeelt van de namen Derby en Torbay. In dat werk dan
(uitgave van lSU5), lezen wy bl. 157, in eene noot by de vermelding
van den naam Derby: 3111 a few cases we have documentary evidente
of a change of name consequent upon the Danish conquest. Thus
we know that the Norse name of Deoraby or Derby took the place
o f t h e f o r m e r Saxon name o f N o r t h w e o r t h i g ” . - B l . 3U2: *The
name of Derby, the village 1) of wild beasts, shows US the state of
things on the arrival of the Danes”. Bl. 4GG : Het woord aDeer”
(hert), Dor perhaps wild animale generally (German Thier ; AngloSaxon deor) are found at” (dat is: in de plaatsnamen) SDeerhurst,
and Dyrham in Gloucestershire, Dereham 2) in Norfolk, Dereworth in
Northamptonshire and Derby, anciently Deoraby”. - En wat Torbay
betreft, bl. 225 : STOF’, in het Welsch, de keltische taal van het
land Wales beteekenende ,a projecting rock, is found in the names
of Mount Taurus, Torbay, and the Tors of Devonshire and Derbyshire”.
Wat Thuringen betreft, Thuro, krigsoverste, hertog of heertoog,
‘) Is ‘t hier village? Nau. XXXIX, 39 was bg = byr, bur, d. i. gebouw, huis,
woning; vgl. ibid. XL, 358: Tenby of Tenbigh. En Derby = herten- of, meer algemeen, wilde-dieren-burg (burcht) klinkt vreemd.
RED.
“) In casu zonderlinge oombinatie.
REIJ.
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heirvoerder der Goten, leefde in de derde eeu n. Chr., en wordt
vermeld door den gotischen geschiedschryver, Bisschop Jornandes, in
zyne gotische geschiedboeken, geschreven in de zesde eeu, Van dezen
gotischen Thuro is de naam der Thuringen niet afkomstig, maar van
eenen anderen Thuro, van eenen anderen germaanschen man, die
del1 algemeen-oudgermaanschen mansnaam Thuro droeg. - Aangaande den oorsprong en de beteekenis, met de oude formen van
den naam des germaanschen volks der Thuringen, welke volksnaam
(patrony micale stamnaamj op hun land is overgegaan (zooals de naam
der oude Pruissen op hun land Pruissen 4, der Hessen op ‘t land
Hessen, der Bajovaren op hun land Beieren), deelt Dr. E. Förstemann
in zën Altdeutsches Namenbuch (Ortsnamen, 1872), een schat van
gegevens mede, te veel om hier over te nemen. Thuro is een hoogduitsche naamsform ; de nederduitsche form is Doro, Dore. En deze
naam heeft in alle nederduitsche, liever laag-germaansche landen
oorsprong gegeven aan een groot aantal nog hedendaags bestaande
geslachtsen plaatsnamen, vooral in de friesche gewesten ; Dorama,
Dorsma, Dorkema, Dorrië (samengetrokken uit Doringa), Dorren ;
Dorum, Dorkwert, Dorking, Doorsele, enz.
JOHAN

WINKLER.

Schild, Schouw, Schoon in plaatsnamen. In 1528 ziet men
vermeld een weydeken *Den Silveren Schilt”, bij Doddendaal (v. Hasselt, Geld. Mndwk 1, 107). Hier kan, als zinde wellicht de geldspecie
geweest, waarin de pr@ voor dit weidje betaald is, passen het bekende
muntstuk, waarvan men o. a. in den Bladwijzer op het Tidrekenk.
Regr oud-arch. van Overijsel, allerlei soort bij elkander ziet. - Op
Schild (dorp op Texel, als toevluchtsoord tegen het water), Schilde
(dorp Antwerpen), Schilden (geh. te Cluise, O.-Vlaand.), Schildern
(Oostenr. dorp onder de Ens), Schildescha (dorp in Minden, aan de
Aa) kan passen Angels. scyld, sceld, geschild = refugium, toevlnchtsoord, schuilplaats, sceldburch = vrgstad ; scyldan, gescyldan = beschutten, verdedigen ; skelde = protectum, afdak 2, (NW. V B1Jblad
1) Zie daarentegen Nau. XXXV, 495.
2) De laag-afhangende rieten daken van ouderwetsohe
boerenwoningen, gelijk
men ze nog hier en daar te Ek-en-Wiel en in den omtrek bt uitzondering ziet,
heeten schilden. Ze vormen het eigenlijke dak, geen afdak.
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bl. Ixv). Insgelëks, omdat een boomgaard ten #schild” verstrekt voor
een huis of erf, om het voor wind en fellen zonnegloed te beschutten s), op Het Schild, boomgaard te Ek-en-Wiel, in welken het in
1361 donr de partij der Bronckhorsten verwoeste kasteel der V. Eck’s
v. Pantaleon heeft gestaan. achter de oude huizing Kortenhoeve (Herald.
Bibl. 1 8 7 9 b l . 225-7); terwijl m e n o . A m e r o n g e n , d i c h t bij d e n
Ltijn, Het Schild of De Schildboomgaard (thans uiterwaard) aantreft. Een goed te Woudenberg heet De of Het Schild.
Men vindt echter ook Het Schildmeer (water te Slochteren) met
Overnchildrneer (ao 983 Extra Schaldmeda, te Hellum, v. den Bergh,
JIid.-Nederl. Geogr. bl. 131). Voeg er bij, - niettegenstaande dat een
> woud”, destijds vooral, een uitnemend toevluchtsoord of schuilplaats
w a s , - als eveneens te Slochteren gelegen, Schildwolde [a” 983
Sceldwalda, au 1224 Skelwalda (ib. bl. 131, 252) 1, welks bewoners Emo
v . Wierum i n zine Kronijk SSkelderwoudtlieden” s t e m p e l t . E n i n zonderheid de Scheldestroom [Fr. I’Escaut, a’J 718 Scalda (Bn v. Spaen,
Inleid. Hist. Geld. 111, 163 noot), ao 843, 1035 Scaldis (Bn Sloet,
Oorkdbk bl. 39 ; Bn V . Sp. 1, 57), a0 882 Scaldus (SI. 59), - gesl. :
d e (= v.) Scalda a” 1 3 2 3 ( H S . abdy v a n Baudelo, i n &u. X X V I ,
308), to Auerscalde omstr. 1450 (bij Eltiagen, in de Lëmers; NieuwAr&. v. Kerkgeschied. 11, $50) 1, die den naam gaf aan Schouwen
[ao 976 pagus Scaldis, a o 1156 insula Scouden, Stolden (v. den Bergh,
Mid.-Nederl. Geogr. bl. 26, 82, 222; Oorkdbk v. Holl. e. Zeel. 1 no
134; v . Mieris, C h r t b k 1, lol), a” 1225 S c h a l d e , Stalden ( B n S l o e t
bl. 485) ] 2), - vgl. Nom. Geogr. Neerl. 11, 181. Mitsgaders Schou*) Eene door de Israëlieten geminde metafoor ; vgl. Gen. 15 ve 2; Deuteron.
23 YB 29; 2 Sam. 22 VS 3; Ps. 18 v8 3, 31 ; 81 VB 10, enz. enz.
“) Is agegouwen” als verl. deelw. van agelden” (valere, valoir) Neder-Betuwsche
volkstaal, voor Dgegolden”,
en bezat het Mid.-Nederlands&
een werkw. nscbouwen”
in den zin van schelden, hoewel men in Neder-Betuwe toch nooit zegt »(uit)geschouwen” voor (nit)gesoholden; evenals uit Sohouwen, verdween de 1 uit echout
(scout) z sohulthetus, Sohultheyss. In De-Kring-van-Dorth, bij Gorsel, volg. Tegenw.
Staat v. Geld., Kaart ao 174l in Overijse& op de Geld. grens, volg. de Woordenlijst
1884 in Gelderland zelf, ligt de bP Schoolte (ao li41 Scbolt), in v. der Aa, Aardr.
Wrdbk ook Scholte, Saholtenen luidend. In deze bp het goed Scholthof. Dit kan,
zoo de geel. v. S o o 1 den ao 1261 (Bn Sleet, Oorkdbk bl. 830) er zich niet tegenkant, herinneren aan de zoogenaamde
eohultengoederen; gelijk in 1334 DeOoster-
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wenfliet of S 0 h ö nlliesz , (Pruissen) Schild- of S c h i mberg (atedekens ibid. en in Moravië), Schaum- of Schauenburg [Keur-Hessen,
ao 1 5 2 0 S c h a u m b e r g k ( v . H a s s e l t , S t u k k e n 111, 332), ao 1 5 7 8
Sc h ou wberg (ib. 333), a” 1574-84 Sc ho w enborch (Gat. arch.
D e v . g a s t h . n” 1152), - gesl. : a” 1 1 8 0 v . S c o a i m b u r c Bn Sloet
352) 1) 1, Schauburg of Schaubroek (tnsschen Gend en Brugge), Schouwenburg of Sc h o te nburg (te Doornspijk, alwaar ook eene voormalige havezate Schoterbroek ; vgl. Nau. XXXVII, 419, 671 ; 1X,
151). Op deze benamingen past èn opzichzelf èn blijkens de analogieën van sommige, schild = refugium niet; een meer toch is als
zoodanig niet aan te merken, en Zeeland had (heeft) juist omgekeerd
bescherming tegen de Schelde noodig. Neen, ze wijzen op afperking,
scheiding, g P en s , uiteinde. Past dit ook niet ‘t geschiktst op Het
Wijdschild, als benaming van het benedenste gedeelte des Tielerwaards,
buiten de Dalempoort te Gorinchem ? Een polder o. Grave heet Wit,,

hof (Oesterhof) te R@zenr(Over@. hrch. Aanh. bl. 7) er een was. Had Albergen
(0. Ootmarsum) weleer zQn erf Hoberghe of Schultenhuis, in manstad leenroerig
aan de heerl. Borkelo (GrP Z.), maar in 1395 daarvan bevrijd en tot een edel vrg
eigen goed gemaakt (ib. 11, 30; Hl, 73), Kollendoorn (Ambt-Hardenberg) in 1496
zijn rdes Sohulten hu@ (ib. V 12): een voormalig keurmedig goed te Brummen,
Jorderink [a” 1405, .59 Jurderinc(k)
(Bn Sleet, >Van-Al’e” bl. 257, 232, 94)] waz
weleer ook een sobultengoed. In Munsterland vindt men n6g Schulzegtlter,
wier
bezitters, ouder den titel Schulte = heerenboer, eenige bizondere rechten hebben
bg de regeling vau de aangelegenheden der gemeenten, waarin zij geërfd zgn. Op
eene kaart van den platten grond rondom Munster zag ik een paar jaren geleden
zulke soholtengoederen aangeduid door den geslachtsnaam der bezitters met een
voorgevoegd )Schulte”. Het Tijdr. Regr op het oud-prov. archief v. Overusel vermeldt aQ 1398 en vg. gesl. Scholte, Schhlten, de Schalt, de Sohulte, v.Soholtw@k,
S o h o 1 d eman (Schoeltman, Sooltman) ; deze laatste geal. kan eohter ook beduiden
nman uit Sohoolte”, als komend in I486 te Deventer (a. w. IV, 457), in 1439, 97
te Olst (ibid. 504 ; V, 73) voor.
1) Bn Sloet, a. w. bl. 969 heeft eenen gesl. v. Sooveberge (a” 1279 te Booholtz),
zoowel als eenen geel. Sohowebik !a” 1231 te Zutfen) (bl. 554). Dit vermag mede
do hoofdsylbe van Soheveningen op te helderen in den zin van Nau. XXXIX, 106,7,
waar nog had kunnen z@ opgemerkt, dat Scheveningen of Sohevelingen, - vgl.
Huisseling (in Ravestein, Noord-Br.) aD 1203 Hiseniggen (Nom. Geogr. N. 11, i29), ook wel als Saheveringe, Soheperinge voorkomt, tenminsten volg. Tegenw. St. v.
Hol]. (XVI) VI, 122. Wie deelt de varianten dezes dorpsnaams
welwillend mede?
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in den Tegenw. Staat v. Staats-Brab. (X11) 11, 276 a” 1740 aangeduid als een Bkleine” polder, BMars en Wyth” geheeten 1).
Noemden w1J zoo even Schouwenfliet of Schönfliesz, dat in casu
grensvliet bekuiden kan ; bekend is Schonen of Sconen [Denemarken,
a” 1 3 3 5 S k a n i a (Nëh., Oork. 1, 354), als behoorend tot het Scandinavië of Scandia [*wol entstanden sus Skaney, d. h. Schonen-Insel”,
zegt Brockhaus’ Real-Encycl. XIV (1854) S. 169) ] uit de dagen der
Romeinen (Ptolemaeus) ; ook weet men, dat de uiterste punt van
Denemarken is Kaap Skavn of Skagen ; en skage, skaega beduidt
säuszerste &enze, soweit das Feld ausläuft” (Molbeck, Dän. Wörterbuch) “). Z u l k s v e r m a g dan up te helderen Schon (Lichtenstein),
Schonauwen (bij Aken, aO 1280 Sconauwe prope Aquis, Bn Sl. 994),
Schonouwen (Utr., a” 1248 Sconauwe, ibid. bl. 687), Schoonhorst,
Schoonhoven [aldus in 1247 en au 1426 Scoenhouen (Ngh., Oork.
IV, 39), ao 1525 Schoenhauen (ib. V I , 2 b l . 751) 3, S c h o o n - o f
Schonevorst [bi Aken, a’J 1353 Schoinuorst (ibid. 11, 63), a” 1359
Schonenvoerst (ib. 133) ; a” 1359 Schone-, Schoonevorst (ib. 137 ;
v. Hasselt, Stukken III, 17), a” 1363, 7 Schonuorst (Nijh., Oork. 11,
186, 212), a” 1377 Schoenuorst (ib. 111,45) 1, Schoonderbeek [huizing
te Putten, op Veluwe, a” 1500 Schoenrebeeck (v. H., Geld. Oudhh.

1) Dit Wdt. kan rweide” beduiden, An wegens het bovengenoemde Wfidschild: èn
wegens Wijtvliet (Kattendike). Zou derhalve in U’ijtsma (Dantumadeel) de hoofdsylbe niet een persoonsnaam (Wëtse, Watse) zOn, en ma = made?
*) Denemarken (Dania) zelf, de peninaula Cimbrica der Romeinen, laat zich
verklaren uit het Kuu. XL, 359 genoemde da n. Het land toch is »ein theils zusammenhängender, theils zerrissener und abgetrennter ‘I’heil der groszen nordeurop.
Eb ene” [Brookh., Real-Encycl. IV (1832) S. 582). Doch waarom volgt men ten
onzent de Duitschers (met hun Dänemlbrk) niet na, sprekend van Denemark, in
plaats van Denemarken? Zulks ware tooh eenvoudiger, korter. - Een kerspel in
Zweden eertbds het eigendom van het geslacht \%‘asa, heet Dane- of Daneemora. Wat Nuv. XL, 359 nog betreft, men zö toch voorzichtig met Deeusche vikings,
want acht bijv. de Tegenw. Staat V. Hall. (XVlI) VU, 258 de afleiding van Heusden (N.-Brab.) als heus-Deen niet aanneemlgk, omdat de Uenen in 839 die van
H. zoer onfatsoenlijk behandeld zullen hebben door de verwoesting van stad en
slot: de varianten van Nom. Geogr. Keerl. 11, 127, 8 leeren, dat de slotsylbe (den,
denne, dinne, dane naar d a n = vlakte, dal, vallei heenwijst, terwijl de hoofdsylbe
op swater” oogen kan; alzoo uvlukte of dal ba het water”.
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432, enz.), Schoonderlogt (of -lagt, o o k e n k e l H u i s t e r L u g t , t e
Valburg, alleen in deze verkorte benaming aan Tegenw. St. V . Geld.
1 7 4 1 bl. 251 bekend) l), Schoonder- of Schoonrelo (Delfshaven),
Schoonderweerd (bë B u k h o r s t , i n Overlj’sel, o p d e G e l d . g r e n s ,
a0 1261 palus (nota bene !) Sconreworth, Schosnrewert (Bn Sloet,
826, 7) 1, Schoonrewoerd (waarom niet Schoonderwoerd 3) a0 1281
Sconrewort (Bn SI. bl. 1073bis, YO 1654 Schoonerwoert, Slicht., Geld.
Geschied. 195b) g), Schoonheeten (heerl. der Bentincks, o. Batmen),
Schoonhedenekamp (weil. te Geldermalsen). Deze toch ztin meerendeels, zoo niet allen, geenszins fantasienamen, gelijk tallooze buitentjes
enz. als .Schoonoord, Schoonzicht, Schoongelegen” bekend staan ;
reeds opzichzelve wlJzen Schon (teut-court) en de palus Schoonderweerd dit af. Zelfs De Schoone Streek (blok weil. te Druten), zoo
deze benaming oud is, behoeft geen zoodanige naam te wezen, evenmin als Schonenburg (voormalig kasteel te Over-Asselt, in 1308 als Sohonenberghe vermeld, Nederl. Heraut 1889 bl. 228) “). Staat hier vermoedlik be deze boofdsylbe het begrip van ,afperking, afscheiding, grens, op
den voorgrond: iets soor tgelrJks bespeurt men in ‘t Mid.-Nederl. be appellativa ; vgl. schoe, scoe = (Awaard-) scheede (schee of schie, Woordenl&t
van De Vries en Te Winkel), scheede = grens, scheidspaal
(Kiliaan), met
s c h e en als contractie van s c h e d en, d. i. scheiden. Zelfs (slinger)scoe
(holte eener bigde) luidde evenzeer (slinger)achee of -schey, -schie. - Terwil ( d e ) Schie, - een water, dat aan Schiedam, Schieland, Overschie
(a” 1063 Schi, v. den Bergh, Mid.-Nederl. Geogr. bl. 161) den naam
gaf, - gewis ascheiding” (%zu. XXXIX, 106) beduidt, evenals Schedewege (geh., W.-Vlaand,), Scheewege (geh. 0,-Vlnand.) Bscheidsweg”
;
zegt Kiliaan, dat scheene hetzelfde als scheme is. Dit laatste komt
echter bi hem niet voor, en Oudemans vermoedt, dat het aanduidt
1) In 1746 stond bg Noordwijkerhout ook een huis ter Lugt.

Z, volg. Tegenw. Staat v. Holt. (XVIl) VU, 5G9, in 1025 gestioht door Jan 1
van Arkel (t 1035, vgl. Slicht. t. a. pl. 195a).
“) Van een ander gewaagt Tegenw. Staat v. Holl. (XVII) VU, 423: uIn het
Oost-einde van &t Ambagt (Nieuw-Lekkerland, hlblasserweard) ziet men een
Heuvel, den Sohoonenburger Heuvel geheeten, waarop wel eer het Kasteel Schoonenburg plagt te staan; het welk men meent al sedert den jaaro 1456 vervallen
te zyn”, enz.
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eene schaduwachtige plek, en ook het dak of de bedekking van dusdanige plek. Dit moge men willen toepassen op Overscheene (Stellingwerf), Overscheensche Bergpolder (0. Naarden), Schinnen (omstr.
8 5 0 Schina, ao 1147 Schinna (v. den Bergh, a. w. bl. 211, 55) *) ;
Schëndel [Scinle, Sltinle, a” 1 2 9 9 , Scgnle a0 1 3 0 9 , Schindel au 1 3 9 8
enz., Scëndel a” 1506, Schijndel a* 1520 (Nom. Geogr. Neerl. 1,62),
Scheyndel a” 16Gl (N.-Brab. Volksalm. 1889 bl. 18) 1, waarbij in 1210
sprake is van #Super S c i n 1 r e m e re” (Nom. Geogr. 11, 142) ; zoowet
als op Scheemds [Gron., aldus in 1391 (v. den B., a. w. bl. 252) en
Schimmert [a” 850 Scinmottera z), a* 1152 Schinmortera (ib. bl. 211,
55)] ; - o. i. is *scheiding”, Bgrens”
ook hier het natuurlijkst, en
past op al deze voorbeelden ‘t gevoeglijkst.
Onzeker mag schijnen Schilberg (benaming van buurten te Echt
en Slenaken, Limb.) ; of men hier met schildbergen = vluchtheuvels
te doen hebbe, dan wel met de rubriek van Nav. XXXVII, 296 n* 3.
In verband met het Skelwalda (a” 1224 = Schildmolde) van straks,
doet het t. a. pl. genoemde Schalfick (= Schalwijk) door zijnen
v a r i a n t Scha~tfigo t o t d e d u i d i n g v a n d i t e e r s t e a l s sscheidswijk”
nopen. Dewil Schilderinlr, goed te Groenlo, reeds in 1260 voorkomt
als domus Scilderinc (Bn Sloet 809), - men vindt ook een erve te
Varseveld van dezen naam, - derhalve in eeue landstreek, waar men
de inken, enken vindt ; vat ik mitsdien ook dit liefst als grens- of
scheidsveld of veld der begrensde (land-)streek op. Maar geef dan
ook, met het oog op den gesl. v. der Schilden (%c. XL, 378), bescheidenlik in bedenking, of Johan Winkler (Yederl. Gesl. 76) ‘s duid i n g v a n d e n gesi. Schilderink (als oneigenlijk patronymikon van
schilder of verwer), zoo deze geslachtsnaam zeer oud mag zin, wel
de waarschj.jnlijkheid vóór zich heeft. Eenen geal. Schildesoert te Deventer a” 1344, 7 zie Dev. Camer.-rek. 1, 134, 283.
Nog dit. Jammer, dat de zoo kundige J. v. Wijk Rzu (a* 1821 vg.)
geene kennis heeft genomen van hetgeen de Tegenw. Staat v. Zeel.
‘i Scbin-op-Geul (Limb.) kan dan wezen soheidsgrens bg de sloot; indien geul
z. v. a. heul (ïVuu. XXXVII, 295 n. 2) is.
*) Indien dit scheid+weide-hoek
beduiden mag, dan is denklijk de slotsglbe van
Hertogenmorte (NUK XXXIV, 26, 7) ook gevonden. Of moet men het denkbeeld
van nmoer” (-grond) hierbij vasthouden.
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(X1X) 1X (ao 1751) bl. 5, G schrift aangaande de Fossa Ottonisna,
de gracht van keizer Otto 1 a” 980, die, ter afscheiding tnsscben
‘t Roomsche RUk en Frankrijk, van het kasteel van Gent en de St. Jacobs B r u g , - oorsprong van den stadsnaam Brugge (rVnu. XL, 359,
noot) ? - tot in de rivier de Hont liep ; dan zou hij deze Ottogracht
-niet (art. Hont, Hondt of Westerschelde) met dezen Schelde-tak hebben
vereenzelvigd, en Boxhorn’s dwaling hebben voortgeplant. Maar gelukkig, dat ook hij geen vrede had met Boxhorn’s Hont = Hoteund,
d. i. Otto’s water; dezen riviernaam liever afleidend ‘van ontée, d. i.
.vtegen het land aanloopend (sic) water”. Daar het echter eene eigenschap is van alle mooglëke wateren dezer wereld, dat ze stegen het
land aanloopen”, mag men vragen, of (H)ont = water niet voldoende
zg. Immers ook Hunte is een riviernaam (Hanover, Osnabrng), die
op de hoogte van Diepholz ook Hunse luidt; en Hunse (Groningen)
als riviernaam is overbekend. Opmerklijk wederom voor de Geografisc t e volapük, dat Hondo de naam is van rivieren in Noord- en
Zuid-Amerika, mitsgaders van een meer in dit laatste land ; en
Honscote of Hondschoten is de naam van een Fransch stadje (dep,
du Nord) aan een kanaal (van Bergues naar Veurne) : waaruit blUkt,
dat wa ons il’av. XXXVI, 176 mooglëk andermaal op een verkeerd
terrein bewogen, zoowel als ibid. ‘V, 497, waar wi destëds nog niet
konden indachtig maken aan de Nom. Geogr. N. 11 129, 37 van de
hoofdsylbe van Honswjjk, Onzenoord (a” 1415 Honsoirde), voorgestelde afleiding, nml. uit bons, honts of hondshout, zijnde zeker houtgewas. Dit schint bedenklik, vermits Ons, Onsa (Onis), Onza waterplaatsen zOn, zoowel als Hunse; bovendien in Stiermarken een
vlek Hunds- of ‘Unzmark ligt. De beteekeuis dezer hoofdsylben kan
eenvoudig *water” zgn.
J. A.

Zeenwsche

en Vlaamsche geslachtsnamen

XXXIX, 533-9, 594-600) : Visser, Kuyper (de
Timmerman, Schipper, Schippers (de Schepper
Jager, v. der Hoofd, Hooftman, den Decker (de
Ten bewijze dat tallooze familienamen alom
ontleend waren, geef ik hier eenige zeer in zwang

(vgl. N W .
Cupere), Smit (Smet),
en de Scheppere), de
Deckere), Peereboom.
aan beroep of stand
zijnde Z.-Vlaamsche :
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Akkerman, Beenhouwer (Vl., voor vleeschhouwer, slager), Bestenboer
Dikman, v. Dgke, Diikman, v. Dike, Dobbelaar, den Dooven,
Elshout, Elskamp, v. Elzen, Fruitier (Vl., voor fruithandelaar), Goedgeluk,
Goedgebuur, Houweel, v. Bouwe (Aue, Aou), Izerbiit, Kraaie, Leestemaker, Leuregans, Meersseman (Meysman), beiden ook met de
(Mersseman, Marsman, rondventend koopman, marsdrager), Notelaar .
(notenboom), Okkersen, Paardekooper, Pastoor, Priester (de), Ronselaar,
Rlager, Tetenhove, Tienpond, Vereeke, Wisse (twgg, teen), Zoetebrood, enz.
0. P. ROOS.

K o en of koenen, meervoud van koe (1vau. XXXVIII, 165, 410,
vgl. ‘1X, 241, 2). Men vergelijke kine, naast cows meervoud van
cow, in het Engelsch.
A.

R e i 1 e n e n z e i 1 e n. In Nav. XXXV, 377 leest men, dat reilen een
verbastering is van treilen. Naar aanleiding van deze opmerking zij hier
gemeld, dat ik in één der Registers van de Ress. der Brielsche Regeering vijen vond, In Res. Vroedsch. 9 Mei lG50 staat: aomme tot
defentie van de vischerge in te coopen drye bequaeme schepen totten
oorloch ende gebruyck op de Noortzee, soo deselve rijen ende se$en”.
Bu van Egen vindt men wijden en zeilen”.
H. d. J.
S t o m b e cl u R s t e r d (XXXIX, Cd1 ; XL, 239). Nauw verwant aan
deze uitdrukking met haar werkelgk of schënbanr recht van bestaan,
is het Veluwsche Bstik beduusd”, d. w. z. op en top, één en al verwondering, bewondering. Vele idiomen in de Veluwsche spreektaal
gaan, helaas, allengskens verloren ; maar wbeduusd zin, beduusd worden” doen onder ‘t volk nog trouw dienst. Zoo wordt gesproken van
dominees die iemand sbeduusd”
preeken, van plantengroei waarvan
men abeduusd”
staat, van iemand sbeduusd
slaan”, enz. In ‘t goede
en in ‘t kwade ;Obeduusd”.
Ik zie in ‘t woord geen duuster, duisternis
of donkerheid ; maar ik boud ‘t voor familie van duzelig, duzeligheid,
dolheid in ‘t hoofd, eene voorgewende of lichte aandoening in de her-
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senen.
*Stik” in ,stikbeduusd” is een voorvoegsel van versterking,
als Batorn” in stombeduusterd, *stapel” in stapelgek, zmors” in morsd o o d , e n z . I n h e t Veluws& gezegde mstik an d e latte”, d . w . z .
doodmoe, moe en mat, heel en al op, heeft Batik” dezelfde beteekenis.
Uddelermeer.

A. AARSEN.

V R A G E N .
BI P in. Gelijk wij schertsend den vos soms Reintje noemen, duiden
de Engelrchen dikwils den beer aan met het woord #bruin”. Hoe is
dit Nederlandsche woord in de Engelsche taal gekomen ?
A.

D w e i l (XXXIII, 229), e n z . - s a a m g e t r o k k e n u i t d w e g e l ? H e e f v r o u we = jufvrouw (Kiliaan). In aansluiting aan MW .
XXXIX, 402 zi gevrangd naar de etymologie van dit heer, in verband tot heef in heefdochter, -zoon = stiefdochter, -zoon (Mejjer). W a t b e d u i d t k l o k k e n k l e u v e r i n h e t ooievaars-rjjmpje v a n
Nau. XXV, 507:
Eileuver,
Klokkenkleuver,
Duitendief
Hij ‘et sien vaâr of moêr nis lief.
Kan ‘t wezen z. v. a. kloeken (klokhennen) -kluiver? - P e g e 1
is het merk of knopje boven in eene meetkan enz., om aan te wijzen,
hoever ze gevuld moet worden om de vereischte hoeveelheid vocht
te bevatten. Het woord heeft veel overeenkomst met p e i 1 = watermerk, hoogtemerk ; maat die men ten aauzien van andere vochten
in acht neemt: het bier is niet op zin peil gebrouwen, niet op eeve
bepaalde hoogte gebracht. Is peil saamgetrokken uit pegel?
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v. Adrirhem (XL,
melsdgk tr. 22 Sept.
10 Dec. 17G9 + 27
geb. te Sommelsdgk
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127). Mr. C. v. Adr. advoc. en baljuw te Som1805 Johanna Fraqoiee v. Eleurn geb. te ‘s Bosch
Mrt 1808. Hunne dr Johanna Françoise v. A.
2 Juli 1806 tr. 1834 Mr. H. A. Lt. Vosmaer.
v. 0.

Aernsma (XL, 1 2 7 , 8 ) . Blijkens kwartierborden en grafsteenen
met kwartieren in de kerk te Friens ‘), behoorde de moeder van
Albert v. Aernama tot het gesl. Mockema, komend d. t. pl. die naam
voor onder het wapenschild dezer familie, voerend drie leliën. Ook
in MS.-aanteekeningen onder de 32 kwartieren van Pico Galenus v.
Syteama 2, wordt de moeder van genoemden Albert v. A. eene Mockema
genoemd ; doch hier zonder vermelding van haren voornaam. In dienzelfden kwartierstaat worden van zjne vrouw %largaretba Truchses
bse toe Waldburg als ouders gesteld Willem de* H. lt. Rijks Grf Tr.
bn toe Waldburg en Sybille Tr. bse toe Waldburg geb. gravin toe
Sonnenberg. Voor wie nadere bgzonderheden omtrent het gesl. Truchses
wenscht, ook wat betreft de afstamming van deze (Murgaretha’s)
ouders en clerzelver nakomelingen, verwijs ik naar de in 1729 uitgegevene door Johan Hubner bewerkte BGeslachtrekenkundige Tafelen” “), Weliswaar komt Margaretha Tr. daar onder de kinderen
van Willem eu Sy bille niet voor, maar onder hunne meerdere zonen
wel Christophorus (haar broeder), in 1528 pastoor te Goutum (bg
Leeuwarden), + 7 of 13 Nov. 1535, alsook Otho Tr. baenderheer in
Waltburch, in 154-1 kardinaal. De ouders van Sybille waren volg.
Tafel 508: Andreas Tr. in Sonnenberg t 1511, en Margareta v.
1) door mij beschreven in het Jaarboekje v/d Fr. Adel 18% (redacteur Jhr. A.
Licklama B Nijeholt.
I) Deze familie Sytzama mag niet verward met de Sythiema’s (wapen, de zwaan).
8) Zie onderscheidene takken aldaar op tafels 50743.
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Starenberg (Starhembergj ; en zoo is het zeer wel aanneemlik, dat
de vrouw van Albert v. Aernsma eene dochter is geweest uit het
huwelëk v a n W i l l e m T r . m e t b e d o e l d e S y b i l l e T r . , e n zij h a r e n
voornaam Margareta beeft ontvangen naar hare grootmoeder van
moederszgde. - Op de boven genoemde grafsteenen en wapenborden
te Friens staan eveneens de wapens van Tr. toe Waldburg en Tr.
toe Sonneberg, met de namen er ‘onder ; zoodat ook daar de aanduiding
bestaat, dat de ouders van Margaretha uit deze geslachten waren.
Bestaat er gegronde reden voor de stelling, dat de Nuv. XL, 128
genoemde Sibbe1 Wuytza de 20 vrouw van Willem (of Wilhelm) Tr.
toe W. en de moeder van hlargaretba Tr. was ? Verre van deze vraag
bevestigend te beantwoorden, vermoed ik eerder, dat Wilhelm Tr. t.
W. maar ééne Sibbe1 (of Sybille) tot vrouw gehad heeft, nml. Sybille
Andreasdr Tr. toe Sonnenberg, en dat haar naam het ongeluk gehad
heeft door eene onbekwame of onvoorzichtige hand verknoeid te
worden. Als voorbeeld diene hier het volgende ten opaichte van Tzied
Jukarnu ( J u c k e m a ) $ 1 5 4 5 , d e v r o u w v a n AZde E y s i n g a -i- 1551,
beiden te Oenkerk in de kerk onder een prachtigen grafsteen met
wapens begraven 1). Doordat de beer Martin bij het in teekening
brengen van dezen grafsteen zich vergiste, voor Tzied Jvkamn, zooals
er werkelijk op staat, l e z e n d T z i e d J. V . Kamslra; o n t s t o n d e r
eene verkeerde afbeelding, die aanleiding beeft gegeven, dat in het
exemplaar van het Stamboek v. d. Fr. Adel, berustend in de gemeentebibliotheek te Leeuwarden, in de genealogie Eysinga bij Ede Eysinga,
wiens vrouw toch Tzied Juckamn heette, ten onrechte werd aargeteekend, dat deze ook nog eene Tzied J. V. Kamstra tot vrouw gehad heeft.
1s het dus niet mogelek, dat het met den naam Wuytna op eene
dergelijke wize is gegaan, en dat er in het oorspronkelijke iets heel
anders stond, maar wellicht met eene onduidelijke hand geschreven?
Fr. Ad. te Leeuwarden.
Bachmann ( X L , 373). Het kan niet moeilijk vallen, dit wapen te
weten te komen, als men bb het Rlinistcrie van Oorlog eenen staat
Ij Zie ook nh Friesche Adelaar” bl. 4.
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van dienst aanvraagt van G. Bachmann. Dan weet men, van welken
stam hij is (namen van vader, moeder, geboorteplaats, enz.). Te
‘s Gravenhage heeft ook eene familie B. gewoond: deze schreef zich
Bachman ; hetgeen natuurlijk eene vergissing is ; want de n a a m
is echt Duitsch. De afstamlingen dezer familie (Johan Adolph Bachman en Johanna Helena v. den Santheuvel) zin allen overleden,
zonder kinderen na te laten ; de laatste, Mr. Adriaan Bachman v.
Schipluiden en Hodenpël, wethouder en lid van den raad van ‘s Hage,
t in 1846 ongehuwd. Dus moeten de papieren dezer familie in het
bezit der familie v. den Santheuvel gekomen zen. Uit de stamlijst
of -l@ten is dus na te gaan, of Godfried Bachmann hier wellicht in
voorkomt, en in dit geval is een aquarel van zgn wapen in ‘t bezit
van A. W. Bachmann, luit. Infie !Graafsche straat) te Nijmegen. De
laatstgenoemde zoekt ook tevergeefs naar zin stamboom. Zjjn groot.
vader was Jan August B., die bfi Mnrgaretha Anna Gros won August
Anthony Elias Herrmann B., geb. in 1809 te Arnhem, en in de
Evang..Luthersche
kerk gedoopt. Alle verdere nasporingen bleven
vruchteloos; te Arnhem was niets te ontdekken. Wie biedt hier de
hehulpzame hand ?
v. Bassenn (XL, 312). In Herald. Bibliotheek 1876 deelde onze
bestuurder eene korte genealogie mede. Hoe past daar Sussnna
v . B , , g e h . m . J a n d e G o r t e r , hoogl. i n d e m e d . t e Harderwik,
d a a r n a a a n h e t keizer]. h o f v a n R u s l a n d ? H u n n e d r J o h a n n a , -jHarderwijk 7 Maart 1788, tr. 27 Febr. 1765 Lodewijk Elsevier, kapitein bij de marine. Hoe is het wapen de Gorter? Wellicht dat, hetwelk in Balen bl. 1120 te vinden is? Wie ztin de ouders van het
echtpaar de Gorter-v. B. 3
u.
H. J. 9.

Benthien (XL, 192). Ds. R. Alberthoma Chevallier was te Amsterdam gepromoveerd in de rechten in 1776 op
juridicum inaugurale de vexationibus quas
imperatoribus perpessi fuerunt, ex Lege
Was de wede A. B., geb. Prater, wellicht
tein Anthony B.?

een ,Specimen HistoricoChristinni sub quibusdam
Julia maxime derivandis”.
echt.gecoote
van den kapiH. J. P.
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Bleuland. Nav. XXXVI, 553 is sprake van Aafke Kuijpers. Dit is
onjuist ; de vrouw van prof. Jan Bleuland heette Adriana Cornelia K. ;
hare ouders waren Adrianus (zn van Hendrik bi Maria Boekwond),
en Johanna Bronkwaal, wier overige kinderen waren : Hendrik, Petronella Elisabeth (tr. Jan Honcoop), Hester en Louise. - Het gesl.
B l . ( v g l . Nau. i b i d . b l . G71), - w e l e e r o o k t e TJtrecht, a l w a a r
overluid zin 5 Jan. 1626 Jacob Bl. en 12 Juli 1629 Anna Ketel
v r o u w v . m r . Antony B l . a d v t . ‘s H o o f s v . CJtr., - schënt z i c h
in lateren tijd naar Gouda verplaatst te hebben, waar verscheidenen
van dezen naam hebben gewoond. Als: Jan Bl. laat na Jan Jansz.
geb. 0. tr. ald. 1O 10 Oct. 1689 Catharina Schorel Jansdr geb. ald. ;
tr. ald. 2” op 22 Aug. 1690 Maria v. den Berg Davidsdr geb. Kralingeu ba w i e : 1. Matthgs geb. G. tr. ald. 1708 Johanna de Vries
geb. ald. 2. David geb. ald. tr. ald. 3 Juni 1721 Ninge v. Sney wed.
A r i e v . G o o r . 3 . A n n a g e b . ald. 4. Jan geb. ald. tr. ald. 5 Juni
1714 Barendina v. W&k geb. ald. bij wie, gedt te G. : a. Jan 2~
Cet. 1716. b. Sophia 15 Febr. 1719. d. Maria 25 Mei 1722. e. Maria
29 Sept. 1723. f. Maria 17 Febr. 1725, en c. Jasper 14 Mei 1721 tr.
ald. 19 Mei 1755 Aafke de Jonge geb. te Alfen, ouders van prof.
Jan Bl. gehuwd als boven.
v. 0.
Ernetel

(XXXIX, 192, 307). Met belangstelling nam ik kennis

van hetgeen Nau. ibid. bl. 663 vg. is medegedeeld over Jeroen RatalIer, diens vrouw Johanna v. Tautenbhg, diens broeder Joris en de
dochter van dezen laatste Marie. Volgens eene aant. van E. 31. v. Burmania zou Jeroen R. in 153.1 Johanna v. T. tot vrouw hebben gehad.
In aanmerking genomen, dat Jeroen, de grietman, in dat jaar als zoodanig voorkomt, en de Nau. t. a. pl. bl. 663 vermelde Jeroen in 1575
nog als rentmeester werkzaam was ; komt het mi meer waarschUnlUk
voor, dat Jeroen (de grietman) geh. m. Emstel, niet dezelfde persoon
is als Jeroen geh. m. Johanna v. T., en dat het jaartal 1531 abusief
is. Hierbi komt nog, dat Jeroen de grietman een oom was van Joris,
welke laatste t. a. pl. een broeder van Jeroen wordt genoemd. IJit
deugdelijke gegevens, op ‘t oud-Archief te Leeuwarden voorhanden,
meen ik te mogen opmaken, dat Johan Rataller en Geertruidt Sonck
32
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slechts drie kinderen nalieten, van welke Georg of Joris, de oudste,
Dirck de middelste en LodewrJck
de jongste was. Of er was nog een
zoon Jeronimus, òf Joris; de zoon van Johan R. en Geertruidt S.
was niet die Joris, welke raadsheer was in Atrecht, later in Mechelen,
ambassadeur en pres. v. h. Hof te Utrecht. - Was de Nav. ibid. bl.
G65 vermelde Marie, dr van Joris R., de vrouw van Jan v. Cuyck?
Is de bl. öG3 noot vermelde stamlijst van Rottal (! sic) in het werk
van Gabriel Bucelinus opgenomen vrij volledig, e n z o 0 j a , w i e
leent mij dat deel eenigen tijd ter inzage, of vanwaar is het te
bekomen ? - Vgl. mijne Aantt. over ‘t gesl, R. in ‘t Nederl. Familieblad 1888, Het aldaar bedoelde adelsdiploma (1498) van Hans en
Ulrich R. berust thans in de Bibl. v. h. Fr. Genootschap te Leeuwarden.
Kollurn.

P R . ANI)REA*:.

Grauwert (XXXIX, 429 ; XL, 247, 50). In het Maandblad uitgegeven door het Genealogisch-Heraldisch Genootschap Bde Nederlandsche Leeuw” te ‘s Hage, wordt in den 5en jaarg. (1887) bl. 49 vlg. eeue
geneal. medegedeeld van die Olde Ridder gez. Grauwert, aanvangend
omstr. 1225. De bekwame hi&oricus Dr. Cornelis Booth, schrijft van
dit geslacht: ,Den tenaut des armes ofte wapendrager was eert,ëds
eenen ouden grijsaart, ofte ‘grauwart. Ende sedert het gebruick van
de tymbres ofte helmen hebben de Grauwaerden een gehulden grijsaerts
hoort met hals en borst sonder armen”.
v. 0.

Hack V. Alem (XXXVIII, 242). Vgl., naast Herald. Bibl. 1882 bl.
154, over de eertijds zoo aanzienlëke familie Hack, die evenals (de)
Cock, in verschillende takken uiteenging, Nou. XXI, G30. Gelis Hack,
geSrfd t e Ingen, bezegelde den Lingebrief van 13 Mei 1456 (Nghotl’,
Oork. IV n” 307). In het Aardr. Wrdbk van A. J. v. der Ba leest
m e n a r t . S t . Jansbeek ( d . i . Sambeek i n h e t L a n d v a n Kuik), d a t
r>Henrick
Hack, heer Johan sijn soon, doe hij onnosel (d. i. nog zeer
jong) was, Doe leyt hi den eersten steen van desen Toorn” (te
Sambeek). A” 148G wert dat werk van den Toorn bestaën
(aanbesteed),
a” 1532 waert voldaen”. Onder de acht Nav. t. a. pl. vermelde takken
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w o r d t Hack v . Alem ‘) (ongetwëfeld n a a r h e t N.-Brabantsche A . )
niet genoemd. Hack bestaat in hoogst-eenvoudigen levensstand nog
te Kavenswaai als nakoomlingschap der Herald. Bibl. 1880 bl, 303,
31, 3 genoemde Gerrit Hack Gerritszn en Arienzn, alsmede van
Grietje Hak in 1780 wede Steven Suurmond ter plaatse. Te Geldermalsen is een weiland als Aaltje.Haksweide bekend. Te Oss bestaat
de gesl. v. Alem (niet-adellik).
J. A.

Hattinga, Contry (Algem. Regr), Het volgende trof ik aan in een
d o o p b o e k v a n Lille, loopend ao, 1706--‘85, e n w e l bepaaldelgk
door de hand van David Coutry, 12 Nov. 1713- 13 Juli ‘32 predikant
aldaar). BLJ eene doopsbediening te Lillo op 19 Jan. 1727, alsmede
o p 7 D e c . deszelfden jaars, s t o n d e n a l s g e t u i g e n : dhr W i l h e l m u s
Tiberius Hattinga, Commies ter recherche aldaar mitsgaders substituut
Licentmeester, en zijne gade, Anna Maria Coutry. Gedoopt 3 April
1729 Wilhem David (geb. 31 IMaart),
zn van Wilhelmus Tiberius
H., Medic. doctr, Commies ter recherche, enz., en Anna Maria C. ;
get. David C., pred. alhier, en Juffr. Elisabeth Hsttinga. Gedoopt 9
April 1730 David Wilhelmus C. (geb. 7 dito), zn van Wilhs Tibe
H., Medic. doctr en Vice-president van het achtb. collegie van de
heeren gedelegeerde Rechters alhier, en Anna Maria C. ; get. Abdias
H., pred. te Sluis in Vlaanderen, en Juffr. Sara Huybrechtsen, echtgen. van Ds. David C., pred. alhier. Gedoopt 24 Juni 1731 Anthony
1) Nopens Haok van Tuil (Gelderl.) kwam rng uit het Certularium van Mariënweerd, - t h a n s (bO Mart. Ndhoff, ‘s-Gravenhage) koetlbk uitgegeven door den
heer James de Fremery (‘s.Gravenzande),
- ter hand het navolgend verslag eens
achepenbriefs
iz d. 20 Aug. 1335 (sub nQ 43,l): Vó6r Wouter Wautaert ende Ghysbrecht van Deyle, 8. in Deyle, verkoopt Peter Cay voor LX Ib., Vl1 hont lants
gheleghen in den ghericht van Deyle in den UterdGo tusghen die heren van Sunte
Marienwerde aen beiden siden ; voert 1 hont onde LXXXII scaften lante in denselven
gherioht, opt Cortlant, tosghen Ghusbrecht Hacke van Tule ende tusghen Valken
Valkenzoen, aan heren Vrederic proest van Sunte Marienwerde, ten behoeve der
abdi. Borg: Jan Steo. Ghegheven (te Doil) i. j. o. H. M CCC XXXV, des Sonnendaeohs vor Bartholomei Apostoli. - Valken is aoousat. achter »tusqhen”, evenals
aahter rinter” in den Lat. brief. - Bes. Geldersch Hengelo, en beo. Toldbk (te
Steenderen) ligt De Kejjenborg; zie bijv T. Beinhem.Key in Nuu. XXXVJ, 74.
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(geb. 17 dito), zn van dezelfden ; get. dhr Anthony Caen, schepen van
‘t Vrge tot Sluis, en Jutfr. Elisabeth RiLGedoopt 13 Juli 1732 Anna
Maria (geb. 9 dito) ; geene getuigen.
Ds. David C. en zijne eerste vrouw Anna Maria v. der Gughte
stonden 16 Mei 1717 als getuigen bg den doop van David Johannes,
zoon van dhr. Godefridus ;Mascamp en Juffr. Maria Blommendaal.
J. VAN DER BAAN.
Wolfaartsdijk.
Bonck (XL, 372). Ernst Theodoor Octaaf H., geb. te Deventer
den . . .? 1853, + Zandpoort 10 Juni ‘83, huwde te.. . .‘? Catharina
Maria Johanna Uina Diemont, geb. te . . . P 27 Mei 1832, + Atnsterdam, dr v. Jan Jacob, kapt. inf., bb LMaria Dina Johanna von Wagner.
Rudolf Andreas Houek, broeder van boveng., geb. Deventer 12
Febr. 1824, kapt.-luit. Kon. Ned. Marine, ridder Milit. Willemsorde,
tr. Arnhem 4 Febr. ‘75, Johanna Hugona Wouterina Wilhelmina
Diemont, geb. Groningen 28 Jan. L840, zuster van bovengenoemde.
Uit beide huwelijken geen kinderen. Wapen Houck : In zilver een groene
gebladerde (6) stengel waarop een rechtsgewende zonnebloem van
natuurlgke kleur rust ; al!es op grasgrond. Helmt. : de stengel en de
zonnebloem tusschen eene vlucht van . . . . ? wrong en dekkleeden :
zilver en groen. Wapen Diemont : In blauw een gouden schildhoofd
met vijf smalle golven van hetzelfde in den schildvoet, op de bovenste
een walvis&, water spuitend, alles van zilver. Gekroonde helm. Helmt. :
uitkomende zwaan van zilver met rooden bek. Dekkleeden: goud en
biauw.
Amsterdam.
F. G. W.
Hou&. Zie de geslachtlyst bij A. A. Vorsterman v. Oien, &tamen Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familiën”.
A.

Co& en v. den Bergh. Vgl. Nau. XVII, 59 ; XXXVIII, 153. Barend Cock, scholtus van Zoelen en Avezaat, ontvanger der hoofd- en
kribpenningen van Neder-Betuwe, tr. 17 Sept. 1637 te Tiel Geertruid v . Benthem ( H e n d r i k s d r bë Cornelia Wijnands v . Resandt),
die t 29 Aug. ‘48, nalatend:
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1. Catharina, geb. 27 Juli ‘38 te Zoelen, + 7 Sept. 1688 ; tr. 11
Nov. ‘60 Mr. Gerard v. Altena, geb. te Tiel 1 Maart ‘32, schepen
van Zantwgk, + ‘73.
2. Johanna Hadewich, tr. ‘64 Mr. Anthonie Uden@ advocaat te
T., en hertr. in ‘72 Louis Piper, rentmr. ald.
3. Mr. Jacob, geb. '44 dd., schepen ald. ‘75, t 23 Dec. ‘96 ; tr.
24 Juli ‘69 Adriana v. Eek, geb. ‘51, + 11 Sept. ‘75, dr v. Matheus
bij Jeanne v. Riemsdijk; bij wie
b. Hendrik schepen van Zantwgk, $ 1717, tr. in 1706 Geertruid
v. Ogen gedpt 1 Dec. 1680.
a. Mr. Matheus,
geb. 4 Mei 1670 te Tiel, schepen ald. 1703, f ‘19;
tr. in 1695 Hendrica Bouwman, + 12 Jan. 1754 ; bij wie
1. Mr. Jacob Adriaan, geb. ald. 2 Maart 1696, schepen ald. 17 i9,
+ ‘21 ongehuwd.
2. Johanna Hadewich, geb. ald. 12 Mei 1702, i ald. 26 Nov. ‘68,
tr. 29 Mei ‘46 Mr. Pieter v. den Bergh, schepen te Ngmegen. Kinderloos. Bij testament 23 Nov. ‘68 verleden, stelde si tot haren erfgenaam aan Hendrik Jan v. Oijen, geb. 7 Oct. ‘50, jongsten zoon
van den luit.-generaal Louis Anthonie v. O., wiens moeder was Adriana
Piper en grootmoeder Johanna Hadewich Cock (geh. m. Louis Piper) ;
onder bepaling, dat dewijl het mansoir der familie Cock, in den persoon haars broeders 1Mr. Jacob Adriaan in 1721 was uitgestorven, en
d e s c h i l d e n v a n d e b a a r a f g e n o m e n e n m e t zQn ligchaam i n h e t
graf gelegd waren, haar erfgenaam zich v. Oëen Cock schrgven, en
het wapen Cock met het sirre gevierendeeld voeren moest. Ziehier
alzoo een voorbeeld van wapen-breking (vgl. Nav. XXXVII, 101, 2)
bg niet-adellëken.
w.

Plaat (later genaamd

Plate) (XxX, G17, 30). De ouders van Geer-

truida Plaat, die 18 Oct. 1797 te Rotterdam tr. Gerrit v. Stein,
heer van Hensbroek, waren Jan Plaat (vroeger Plate), geb. Egmondop-den-Boef 13 April 1749, en Cornelia Geertruida de Heer, geb.
Rotterdam 26 Juli 1755, met wie hg te R. in 1772 gehuwd was. D e o u d e r s v a n J a n v . Steën, die 10 Maart 1768 te Beverwik tr.
32*
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Maria Plaat, waren Gerrit v. St. en Paschijntje
1732 gehuwd waren.
Arnsterda m .

Groen, die 17 Juni
J. 0. DE 0. J. JR.

(v.) Regemorter (XXXWI, 563 ; ‘1X, 485). Hoe, en of al deze t. a..
bl. 563 genoemde personen met elkander in verband staan, zal zonder
inzage v a n h u n n e geslachtlijsten w e l moeilik u i t t e m a k e n zin.
Zeker is, dat, als men op de wapens afgaat, er twee verschillende.
familiën van dien naam bestaan hebben.
10. Die, waartoe o. a. behoorde Pieter v. Regenmorter Pieters zoon*
door den Prins-stadhouder tot schepen van Dordrecht geëligeerd, den
6 Sept. beëedigd, en ingaande den 8 des zelven maands, 1672. Als.
zoodanig komt hij in ‘t volgende jaar nog voor (Balen, Dordr., 343,
44), en werd tot oudraad of vroedschap gekozen 6 Sept. 1672 (ib,
338, en Gedenkbk v. Dordr.). Hij was gehuwd met Elisabet v. Naerssen Revixitsdr, als blijkt uit Balen, 1152, waar ook zijn wapen voorkomt : In zwart zilveren balk of faas, beladen met drie roode rozen,
en verzeld van drie liggende wassenaars van het tweede 1). Daar de
naam, zoo het schijnt, weinig vóór, noch na de opgegeven jaren te
Dordrecht voorkomt, is het wel waarsch&$jk, dat Pieter R. voorn.,
van elders gekomen was, en stamverwant was met Pieter Regemorter,
ridder, die, blijkens de geneal.-v. Loo (US.), bij Reinsck, dr van Pieter 2) Dekema en N. v. der Marck 3), geene kinderen naliet. In de
Beschr. v. h. eil. \Vestvoorn of Goedereede (SommelsdUk 1823), leest
m e n , b l . 8 9 : rHet huis te Ouddorp, thans de Jmzkerstee
genaamd,
gesticht in 1693 door zekeren heer P. v. Regemorter, is thans in
groot verval ; echter kan men nog aan hetzelve sporen van vorige
grootheid ontdekken”.
2O. Die, welke in Zeeland bekend geweest is, en waarvan Smalle*) Men ziet het ook onder de »Wapens van Sohout, Borgem., Schep., Oudred.
enz. der stadt Dordr., den 14 Julu 1676”, bg Balen, 347, en op de Wapenk. v.
Dordr., door do Leth, waar mede z$ eterfjaar, 1679, vermeld wordt.
$) Volgens anderen, en te reoht, Rienok. Zie het hieronder aangehaalde.
“) De een noemt haar Maximiliana, de ander Margaretha; de een natuurlbkq
de ander wettige doohter van den huize v. der Marck-Arenberg.
Vgl. Nau. XXXII,
542; ‘lv, ?60, 525; ‘V, 506, 7; ‘Vl, 121-3.
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gange, i n z i j n e B e s c h r . v . Zeel. ,aansienelyke geslachten, getuigt :
BRaule e n Regemortes, twee voorname Vlissingsche geslachten”, en
het wapen opgeeft: In goud drie roode St-.Andrieskruisjes in het
schildhoofd, naast elkander ; aan de punt een blauwe wassenaar, begeleid van twee zwarte spikers. Rietstap zegt, in zijn Arm. Gén., dat
dit geslacht in Vlaanderen te huis behoorde, ‘t geen niet onwaarschgnlik is, daar vele Vlaamsche familiën zich, vooral in de 160 eeuw, in
Zeeland gevestigd hebben. Toch blijft opmerkelijk, dat die zoogenaamde ID voorname” familie ‘op de Naamlysten v. d. regering v. Vlissingen, door J. W. te Water (Midd. 1767), niet voorkomt. - Zeker
behoorde er toe : Johanna Regenmorter, geh. met Boudewijn Schot,
wier dochter Susanna 30 Sept. 1642 te Vlissingen tr. Mr. Nikolaas
v. Beverwijk, zoon van Bartholomaeus bij Maria Boot v. Wezel, +
6 Nov. 1652 (Balen 983).
De naam Regemorter enz., kwam en komt zeker nog te Antwerpen
en elders veelvuldig voor, o. a. :
M . A . v . R e g e n m o r t e l , j o u r n a l i è r e , 5 4 ans, + à Anvers 1 3 - 1 4
f&vr. 1865.
E d o u a r d v . Kegemorter, de Sempst, élève à l’école moyenne de
1’Etat a Malines 1 8 6 6 .
J. v. Regemortel, propr., épicier à Merxem (Anvers, arr. Anvers)
1866.
Décès, déclaré, à Anvers 25-30 mars 1867 : M. E. v. Regemorter,
71 ans, épousa de J. vandc Ven.
Egide v. Regemortel, à Anvers, nov. 1867.
v. Regemorter, peintre à Anvers, nov. 1867.
Heden overl. onze moeder en behuwdm. mejuffr. de wed. H. v.
Regenmorter, geb. Hoevens, i. den o. van bijna 64 j. Gorinchem,
2 Nov. 1875. U. a. n. P. A. A. v. Regenmorter (N. Rott. Ct. v. 5
Nov., Ocht.-ed.). Heden overl. mijne dr Helena Louzana Raadgeep,
i. d. o. v. 43 j. Den Haag, 6 Febr. 1887. C. 1. Raadgeep en kinderen en behuwdk., onder welke laatste ook P. A. A. v. Regenmorter (Dagblad v. 8 Febr.).
MO.
Ruts. Tot aanvulling van Nav. XXXIX, 373, 495, 6 strekke, dat
Susanna (geb. te Keulen 4 Sept. 1598) ‘s vader Niclaas zoon was
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van David bi Agneta de Bie, en hare moeder Cornelia Ranson Huibrecht R. en Barbara de Coster tot ouders had.
X. P. SMISSAERT.

v. Suchtelen. Tot deze Over$elsche familie, - meest bekend als v.
S. VBU de Hnre (te Olst, vgl. o. a. Nav. XXVI, 621), - zal behoord
hebben de NCU XXXV, 62 noot 1 genoemde P. Suchtel, in 1503
secretaris van Tiel, Immers Johan v. Suchtelen was in 2699 hulder
bij de beleening met Topsweert te Zoelen (ibid. XXVII, 581). Komt
ibid. XXXIV, 49 voor eene Maria v. Suchtelen, in 1744 wede J.
SchuUlenburgh, en is L’%v. XXVIll, 55 sprake vaneene kopie-geneal.
v. Schuylenburch : >Der Deutsche Herold” XX (1889) no 6 5. 1 lO& 1)
noemt neine Seltenheit ersten Ranges das ca. 6 Cent’imeter grosie, in
Solenhofener Stein meisterhaft geschnittene Brusthild des Christophorus ab Schulenburg vom Jahre 1536”. Het Geslachtregr van Lambert Melisz (Westzaan, Hoorn) vermeldt eene Luderrina Suchtelen
(zonder voorzetsel) als gade van Mr. Jan Dirkszn Ben (Nav. Xx111,
623). Abraham v. Snihtelen a” 1637 diaken te Deventer (ib. XxX111,
248) is natuurlijk verschriving voor v. Suchtelen ; hij, in 1600 geb.
zoon van Gerrit (in 1596 burgemr van Deventer, t 1636,oudomstr.
82 jaar) bg Anna v. Rissen, in 2646 burgemr van Dev., + 16Gl t e
‘s-Gravenhage als lid der Staten-Generaal. - BDer Deutsche Herold”
1 8 8 7 S . 43b g e w a a g t v a n v . Suchten alias Suchtelen in Holland,
voerend in rood drie (2, 1) ringen van zilver, Intusschen leert de
grafzerk in de Groote-kerk te Deventer, waaronder de secretaris Hendrik v. Suchtelen begraven ligt, dat het familiewapen bestaat uit viel
ringen, geplaatst 2, 1, 1, gelijk ook Rietstap’s Armorial Général le
éd. zeer juist opgeeft, waar men leest, dat de v. Suchtelens (Pays
d’overyssel)
20 Febr. 1816, met den jonkheerstitel, geadeld zin. Van
Bvon Suchten (zelfs, von Zuchta) aliàs Suahtelen” schgnt hier te
1) In die aflev. is o. a. merkwaardig het artikel over PGeadelte jüdische Familien. A l d . S. 215% Für die Nobilitirung des Juden Don Manuel del Belmonte
duroh Kaiser Karel V haben sich diplomatische Beweise nicht beibringen lassen.
Ue gade des dichters Mr. Isaac da Costa was, ni fallor, eene Belmonte. Zie ald.
S. 117b Russisoh-geadelde Israëlieten Fraenkel (vgl, misschien Yrenkel van 1L’av.
XXXVII @jl. hl. R., tenminsten ook Israëlietisch) en Kronenberg, vermeld.
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iande niets bekend te wezen. De v. Suchtelen’s hadden hunne bakermat in het Pruissisch stadje Suchtelen (regdstr. Kleef) 1). Nu leest
men in BDer D. Herold” 1889 8. 120, 1: Im Jahrgang 1887 S. 43
wurde gesagt, die Familie von Suchten alias Suchtelen sol1 auch in
Ruszland existirt haben und daselbst auch in den Grafenstand erhoben
sein. Dieses hat seine theilweise Richtigkeit. Allerdings findet sich
unter d e n i n d e r Viertel,jahrschrift u n s e r e s V e r e i n e s 1 8 8 0 S . 1 - 7
angeführten russischen Grafendiplomen der Name Suchtelen nicht,
eben so wenig wie in der Liste bei Dolgorouky, Notice sur les principales families de la Russie, p. 57-60. Doch führte den Grafentitel
der genannte Graf Johann Peter von Suchtelen, geboren 1759 in
Overyssel a), russischer Gesandtcr in Stockholm, -i- 18 Januar 1836
mit Hinterlassung zweier Söhne, Paul, russischer General, und Constantin, russischer Generalmajor. Es ware interessant, Nliheres über
den Ursprung des Grafentitels zu erfahren”. Dit *Näheres” geeft Bau.
XXVILI, 388; hetwelk ten behoeve van den Duitschen vrager hier volge.
Charles Diederick du Moulin, geb. 30 Juli 1727 te Namen, + 21
1) Op die herkomst oogt, dat bdv. Johan v. S. in 1459 raadsvrind was van het
vierendeel van Roermond, b# de besleohting der geschillen tasschen Arnold van
Gelre en zgne gemalin Cath:b van Kleef door Arnold’8 broeder Willem heer van
Egmond, broeder tot Gelre (v. Hasselt, Roozendaal 1808 bl. 339). - Vgl. A. J. V.
der Aa’s Biogr. Wrdbk d. Nederl. hoofdred. Dr. Sahotel, art. Suchtelen (GraafJan
Peter v.), waar deze de afstamling genoemd wordt nvan een oud-adellgk geslaaht
in het hertogdom Gulik, ‘t welk het kasteel bezat, in de nabfiheid van het vlek
Suchteln gelegen, welks overblëfaels nog bestaan. Vele gesohiedsohr@ers,
als Revisa, Dumbar, v. Hasselt, Slichtenhorst, Pontanus, Lindeborn e. a. gewagen er van
van de 14de eeuw af aan. Omtrent het midden der 16de eeuw vestigde zich in de
prov. Gelderland een Gerard ter Stiege van Sachtelen, die zich ook bij verkorting
Gerrit v. S. schreef”, enz. Straks kwam ons echter reeds een Johan v. S. a” 1459
te voren. En een doopboek te Ingen buv. noemt Dirck Driesz. van Zugtelen, die
geh. m. Taentjen (Toontje) HaGbersz ,l,l Febr. 1701 eene dr Gerritjen ten doop
aanbood, terwgl Anna Triese van Sagtelen 10 Dec. 1706 voorkomt. Dit »van
Zugtelen” oogt op de plaats van herkomst, omdat ook Driesz tout-ooart te Ingen
voorkomt. Wen kan zich das hierin erg vergissen.
*) Volg. v. der Aa 2 Aag. 1751 te Grave, achter-achterkleinzoon van den boven
vermelden Abraham, - als zoon van Cornelis, majoor der Holl. genie, bjj Theodora Emilia v. Caltenburch. Toen Jan Pieter in 1783 als luit -kol. d. gonie in Rassisohen dienst trad, noemde hu zich sedert enkel Peter v. S , geluk @ja benoemingsbrief inhield.

.
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Maart 1793 te Dordrecht, page aan het hof van Willem IV prins
van Oranje (destids te Leeuwarden), die hem naar Paris zond ter
voltooiing zijner studiën, centra au corps de génie comme lieutenant
et fut en 1741 au siége de Bergen-op-Zoom, enz. Ses titres lorsqu’il
mourut furent lieutenant-général de l’infanterie, directeur général des
fortifications, chef des corps mineurs et sapeurs et gouverneur de 1’Ecluse
avec les forta qui y dépendaient. 11 avait acquis uue telle renommée
européenne, que 1’Impératrice Cathérine 11 de Russie et Frédéric le
Grand, roi de Prusse, lui firent des propositions honorables et lucratives
pour se mettre à la tête de leurs corps de génie, mais il réfusa ces
offres pour l’amour de sa patrie et recommanda à 1’Impératrice son aide
de tamp le capitaine van Suehtelen, qu’ Elisabeth (lees, Cathérine) 1)
plaça au corps de génie avec le grade de lieutenant-colonel et qui
rec;ut dans la suite le titre de comte 2) et finit sa carrière comme
général d’infanterie et ministre plénipotentiaire près de Bernadotte,
roi de Suède. - Nav. XxX, 569, 83 is sprake van genealogieën v.
Suchtelen.
JAC. ANSPACH.

Versfelt (XL, 405, enz.). Blijkens het doopboek der Hervormden te
Zutfen werden ald. van Derk (of Dirk) v. Versfelt gedoopt: Jan
Derksen 25 Nov. 1640, Lësebet 8 Oct. 1647, Janna 2 Juli 1652.
Zutfen.
J . GIMBELIG.
Oude wapens. De h’av. XXXIX, 374 gehuldigde meening, dat
geslachtswapens een bewijs van adeldom zijn, en burgerlgke familiën
door het voeren of aannemen van wapens in de rechten van den
adel treden, is onjuist. Een wapen geeft niet het minste recht, en
1) Elisabeth + 5 Jan. 1762; Catharina 11 regeerde 9 Juli 1762-96, en had haren
eenigen zoon Paul 1 tot opvolger. Ook de in »Neder+. Heraut” 1889 bl. 168 door
rnë vermelde Leonard Albrecht Carl baron v. Delen, geb. 29 Juni 1767 op het
kasteel tlückelhoven, was tot 1794 in Russischen dienst (als artillerie-officier onder
Prins Potemkin). In den oorlog van Catharina tegen de Turken, verrichtte een
Laudon in 1789 een wapenfeit door da verovering der sterke vesting Belgrado.
“) xKeizer Alexander 1, die bQ den aanvang zNnor regeering (18c)l) hem in ds
eerste klasse van den Russ. adel had opgenomen, benoemde hem in 1812 tot Finland’e baron en weinige jaren daarna tot graaf” (v. der Aa).
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kan alleen beschouwd worden als onderscheidingsteeken en vertegenwoordiger van een geslacht, evenals de geslachtsnaam. Vgl. o. a.
Rietstap, Handboek, bl. 51, vg.
Daar ook dit voorbeeld weder toont, hoe de verkeerde voorstellingen
over wapens en wapenkunde nog lang niet bij ieder zin verdwenen,
wil ik de aandacht vestigen op een klein boekje, dat geschreven is
met het doel deze dwaasheden te bestrgden en te weerleggen. Ik
kan ieder, die prJs stelt op eenc juiste voorstelling van deze zaken,
aanraden dit werkje te lezen, waarvan de prgs (1 Mark) niemand
behoeft terug te houden, Het heet PWappenfibel, kurze Zusammenstellung der hauptsächlichsten heraldischen und genealogischen RegeIn,
von Ad, M. Hildebrandt” (Frankfurt a. M., Wilhelm Rommel) l), en
is geschreven door een der meest ervaren hedendaagsche wapenkundigen. Ik wil hier het een en ander over het voeren van wapens door
niet-adellgken uit dat boekje afschrgven, nl. bl. 13 : SB ií r g e r 1 io h e W a p p e n erscheinen bereits in sehr früher Zeit und lassen
si& schon urn 1300 nachweisen, selbst für Personen niederen Standes; sie unterscheiden sich in den meisten Pallen nicht von denen
des Adels. Im 16. und 17. Jahrh. war die Sitte, Familienwappen zu
führen, eine ganz allgemeine, und es wurde ihr noch durch die von
.den Kaisern, bezw.- in deren Namen von den Hof-Pfalzgrafen (Comites
Palatini) ausgestellten Wappenbriefe Vorschub geleistet. Als die Heraldik zu einer todten Wissenschaft herabsank, verschwanden auch die
bürgerlichen Wappen allmählig. Erst in neuester Zeit legen auch
bürgerliche Geschlechter wieder Werth auf Führung von Wappen ;
‘0 unterstützt werden, da einerseits
dieser Z u g d e r Z e i t s o l l t e kraftl,
ein allen Zweigen eines Geschlechts zugehöriges Familienwappen
wesentlich zur Hebung des Familiensinnes beiträgt, andererseits auch
Wappen in dekorativer Hinsicht von groszem Werth sind, vorausgesetzt dasz sie zu stil-gerechter Darstellung gelangen”.
Bl. 54 : W a p p e n r e c h t. Berechtigt zur Fiihrung eines WapFürsten, der hohe und niedere Adel, Patrizier,
pens sind : BStaaten,
Bürger, Zünfte, Städte, Ortschaften, Korporationen jeder Art, geistliche Stifte.
‘) Zie Nav, XXXVIII, Bglage bl. D.

R ED.

500

QEBLACRT- EN WAPENKUNDE.

N i c h t s t a t t h a f t i s t d i e A n n a h m e u n d Fìihrung eines Wappena,
welches bereits anderweit geführt wird. Sonst ist jedermann berechtigt, für sich und Seine Familie ein Wappen anzunehmen ; doch sollte
Niemand damit vorgehen, ohne vorher den Rath eines Wappenkun.
digen einzuholen, damit das neu P U schaffende Wappen nicht den
Regeln der Heraldik widerstreite”.
90EKENOOG’EN.

V R A G E N .
v. Beem, enz. Welk wapen voerde Berend Steven v. B., geb. te Valburg
1698, + ald. Nov. 1748, scholtus van dat dorp, die te Zalt-Bommel
25 Mei 1726 ondertr., en met attestatie vandaar tr. Anna Mechtelt
v. Scherpenzeel, laatst te Zalt-Bommel woonachtig, geb. te Smsterdam 26 Dec. 1699, + 16 Febr. 1775 ? Welk wapen voerde de vrouw ? Hoe is het wapen van Catharina Speciael, geb. te . . . ? den . . . ? , +
te . . .? 211 Aug. 1776, tr. te.. . ? 27 NOP. 1763 Johannes Luden, geb.
te ,. .? 17 Apr. 1739, + t e . . . ? 26 NOP. 1794, commissaris te Amsterdam ?
4.

Vles. Welk is het wapen dezer Geldersche familie, vermaagschapt
aan v. der Meer de Walcheren, Wentholt, Cleefsche Fock’s enz.
Willem Vles was in 1741 burgemeester van Doesburg.
V. BR. FOCK.
Middelburg.
W a p e n s . V a n w i e zlJn d e z e t w e e ? la G e d e e l d : 1. o o i e v a a r o f
kraanvogel, herald.-links gewend ; 2. doorsneden : ct. lelie, b. drie
omgekeerde p$en (?), korenaren (?), naast elkander. Het schild gedekt
door eene kroon op wrong. 2O In purper klimmend hert, herald.rechts gewend. Aanz. helm ; helmt. : het hert, uitkomend.
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legen. Vernieuwd mnrlrtrecht a o 135'7. In nomine Sanote et Individue
Trinitatis felioiter. amen. Karolus quark divins favente clementia Romanorum
Imperator semper augustus et Boemie Rex. Ad perpetuam rei memoriam, quodqne
universis fidelibus, quos Saori imperii latitudo compleotitur, grata benefioia, teneatur
impdbdere, et tante copiosius in subditos EUB largitatis donaria propngare, quanto
ex huiusmodi distributione largiflua corda fidelium erga sacrum imperium in humili
deuocione experitur augeri ; ad illorum tamen proourandoe honores singulari
quodam favore inclinamur uberius quos intemerate fidei firma oonstanoia et inve.
terati laboris divinitas olaris testimonijs reoomendant: Sane ex parte speotabilis
&‘ilhelmi comitis in Megen no&i et imperii sacri fidelis dilecti oblata nostrecksitudini suplox peticio continebat, quatenus sibi et suis heredibus nundinas quas
singulis annis tribus vicibus, videlioet in medio maiji ao in festo omnium Sanctorum
RO sanoti t3artholomei apostoli, ipse et sui progenitores in opido Megen hucueque
habuerunt, ac ipsorum privilegia, jura, jurisdictiones, libertates, houores, judicia,
bona, possesaiones et consuetudines auotoritate Cesarea approbare, ratifloare, innovare, de nouo ooncedere et confirmare dignaremur. Nos vero multiplioia merita
probitatis et preclare deuooionis insigoia, quibus memoratus Wilhelmus et sui
progenitores nostram majestatem et imperium sacrum dignis quidem studuerunt
honoribus venerari, limpidius intuentes, pensantes nihilominus multiplicia grata et
fidelia obsequia et labores eximioa, que et quos oum indefcssa promptitudine idem
Wilhelmus et sui progenitores nostro culmini et eodem lmperio retroactis exhibuerunt temporibus et quo Wilhelmw et sui wccewore8 ao heredes indubie cum
effectu fruotuosorum operum in posterum habundantius poterunt exhibere, sepo
diotis Wilhelmo et suis heredibus nundinas prefatas prout ab antiquo huousque
rite sunt seruate, net non ipsorum privilegia, jura, jurisdictiones, libertates, honores,
judioia, bona, possessiones et consuetudines, prout proinde et rationabilitcr possede,_ runt et het ad eos juste spectant, animo deliberato, non per errorem, sed ex
oerta nostra auctoritate cesarea et de plcnitudine imperialis potestatis, sano prinoipum, comitum, Uaronum, Prooerum et Nobilium Virorum et imperii sacri fidelium
accedente consilio, approbamus, ratificamus, innovamus, de nouo ooncedimus et ex
innata benignitatis clemencia motu proprio confirmamua.
Nulli ergo omnino hominum liceat hano nostre majestatis paginam iofringere vel ei ausu quovis temerario
oontraire sub pena Quinquagiuta marcarum puri auri, quam ab eo quioontravenire
presumpserit, toties quoties oontrafaoiens extiterit, irremissibiliter exigi volumus et
earum medietatem Irnperiali wario, residuam vero partem pastorum usibus applioarj, nostrie lmpcrii sacri et quorumlibet aliorum juribua semper salvis. Signum
Ser.enissimi principis et dñi dni Karoli Quarti Romanorum Imperatoris Invictissimi
33
1890.
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et Glorioeissimi Boemie Regis. - Testes huius rei sunt Illustris Lodowicue diotus
Romanus Marchio Brandenburgensis, Sacri imperii . . , . camersrius, Venerabilis
Engelbertue Leodiensis Episcopus, Illustris Wenceslaus dux Saxoë - , Otto Bavarie,
Wenceslaus Luoemburgensis, Rrabantie et Lymburgie, ac Wilhelmus Juliacen duce8
speotabilea, Theoderious LoseG,
Gerhardus de Monte, Wilhelmus Namur: Engilbertus
de Marca, Henricus de Gromdingen, Albertus de Anhalt et Johannes de Ritz comites
nobiles, Johannes de Sleida, Arnoldus de Blankenheim, Arnoldus de . , . . , ,
Yhilippus de Isemburg et alg quamplures noetri et imperii sacri fideles. Presentea
sub

Imperialis

nostre

maiestatis Sigillo

testimonio l&e

datae

Traiecti eu&Mosn

Anno dt?i millesimo trecentesimo Quinquageeimo Septimo: decima indictione
mensis february, Regnorum nostrorum anno undecimo Imperij vero secundo.
Canoclï

iij

Rodulphus de Frideberg.

(zegels ontbreken)
Wieringerwaard.
Rome.

Medegedeeld door J. P.

BACKX.

Grafschriften. Veel uitvoeriger dan in de >Nederl. Heraut”
1889 bl. 128, en van aant. voorzien, wordt het grafschrift van Arnoldus de Vlaming v. Oudtshoorn medegedeeld door Victor Gaillard :
DEpitaphes d. Néerl. (Belges et Hall.) enterrés à Rome”, Gand 1853,
p . 121-22. E r s t a a t d a a r o o k : BS. B e n n o n i s ” , sresurrectionem”,
Bmeritus”. - Te Rome rusten ook : Harm. Utern . . ck, de C’amden
(Campen), armig., Traject,. dioc., + 24 Dec. 1420. Xagist. Jac, Aernhem, can. eccl. TraCj. ac in Rom. curia caus. proc.ur., + 24 Dec. 1447.
Rud. ds Yttershem (lttersum 2) in Belg, licent., armig., Traj. dioc.,
t 8 Aug. 1464. M ng. Cornel. de Brouwerschaven, can. Traj., -t- 18
Nov. 1485. Joan. de Bie, fil. Guil. de Bie, de Breda, + 17 Ang. 1490.
Joh. Petri (Pieters), de Breda, + 26 Oct. 1508. Livinus Pels, Sirixee
insign. Seland., $ 26 Juli 1520. Hadrianus VI, Pont. max. Paulus a
Middelburgo, anti&. Forosempron., + 15 Dec. 1534 (vgl. de la Rue,
Gelett. Zeel., bl. 73). Wilh. Enckevoirtius, card., t 19 Juli 1534.
Guil. Orten, Busciducesi
Brab., cognom. dict. est Hertoch Willelm,
$ 1’3. Sept. 1550. Otto Wachtendonck, Geldr., t 6 Maart 1556. Jo,
Mervortius, Helmond., past, in Breda, -t 20 Sept. 1581, Phil. HornkeBs, Belg, ex agro Buscod. Brab., -/- 16 Mei 1591, en zfjn broeder
Gerard. Just. Perues, civ. Buscod. ort., -/- 15 Oct. 1597. Lud. Aartenberch (a Rutenberch ?), nob. ac pervet. ap. Ultr. gen. nat., t 3Apr.
lG04. Willelm. v. Wede, Ultraj. Belg., pictor egregius, + 17 &t.
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1613, oud 21 j. Ubertua a Pallaes, Traj. ad Rhen. honest. nat., reg.
Hispan. ad reg. Angl. legat., t 31 Oct. 1624, oud 32 j. Guilh. Prinsbergus, Ruremond., sartor, t 19 Dec. 1031. Hubert. Faber (Fabryof
Lefevre), Mos. Traj., protonot. apost., t 20 Febr. 1683. Const. Theod.
de Kerckerinck, nob. Westph., Ultraj. Bat. nat., t 9 Aug. 1718. Neb.
ac ill. P e t r u s F o r e s t a S c h o u w e n , fam. Forestanae unicus haer. et
non superst. dom. ab Indergeest, nob. stirpe apud Batavos nat., t
11 Jan. 1724 l). Joan. Nolen, Belg. Traj. ad Mos., t 28 Sept. 1725.
Gaspar v. Vitellio, Ultraj., piet. exim., t 13 Sept. 1736.
al”.
L E S SElQNEURIES DU PA&

DE

MALINES.

WAVRE-NOTRE-DAME ET SES SEIGNEIJRS.
Vervolg van Nav. XL, 393.
Lorsque 1’Espagne eut replacé les Pays-Bas sous 10 joug, les souverains s’efforcèrent, psr tous les moyens possibles, de relever l’aristocratie. Dans ce but, ils prodiguèrent des titres de noblesse et des
titres de toute espèce. C’est alors qu’on vit se multiplier les seigneuries
titrées, dont le nombre avait été très restreint jusqu’a ce moment-la 8).
1) Gaillard vertaalt, en teekent hierbu aan: nPierre Forest Sohouwsen (sic),
seign. d’rndergeest, uoique héritier de la noble et illustre famille des Foresta,
d’origine Batave, décédd le 11 janv. 1724. Un autre Pierre Forest, né & Alkmaar
en 1522, médeoin célebre, fut le premier professeur de médeoine de l’université
d e Leyde”. - De verwantschap van het geslacht Foreest met dat van Schouwen
v. Endegeeet (bq Leiden: vgl. v. der Aa, Aardrk. Wrdbk., i. v. Endegeeet), kan
mogelUk von elders hl#ken. - Isabella v. Berohem (Jakobsdr ex Lijsbeth v. Sohouwen Leonardsdr, volg. Kok, Stam- en Wapenbk., in Berohem) t 7 Jan. 1674, wede
van Wifiem v. Riede (v. der Ryt), vrouwe van Eudegeest, Vosmeer, enz., ligt in
de kerk van West- of Woestwesel hograven, met volgendo, Nuv. XIV, 26, opgegeven, kwartieren : Berohem, Reesen (ibid. 24, 23 Rvuven, Nispen ; Sohouwen,
Santhorst, Endegeest, Swaenenborch.
2) On n’avait oompté, antérieurement, dans Je Brabant, que quelques seigneuries
’ & banniere, o.-$-d. des seigneuries dont le maitre avait, par d’antiques privileges,
le droit de oonduire S l’ennemi une troupe sous sa propre bannière. Plus tard,
ces seigneuries furent nommées, improproment, baronnies. Duffel est la seule
anoienne seigneurie B bannière du Pays do 1Malines. Les innombrables vicomtés,
oomtés, marquisats et prinoipautés du Brabant ne remontent guère.su-del8
de
la domination espagnole.
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Jean Francois Nicolas van Bouchout qui avait été iuvesti de WavreNotre-Dame, le 2b septembre 26G6, avait été créé chevalier le 14
février 1659. Le 10 mei 1676, le roi Charles lui accorda le titre de
baron qui fut appliqué a sa seigneurie. Les lettres-patentes sontdatées
de Madrid ; en voiei un extrait : *Charles par la grace de Dieu, Roy
de Castille . , . Sçavoir faisons que pour le bon rapport que faict nous
a e s t é d e l a P e r s o n n e d e n o s t r e cher e t b i e n ame J e a n FranCois
Nicolas de Bouchaut, Chevallier, Seigneur de Wavre Sainte Marie,
scituc en aostre Pays et Duché de Brabant, et des bons et fidels
services que ses ancestres auroient renduz a nos Augwtes predecesseurs en des hounorables charges qu’ils auroient deservy tant en
Flandres, Brabant qu’ailleurs, Neus pour ces raisons et aultres bonnes
considerations, desirans l’eslever et decourer en honneurs, droiots,
privileges, prerogatives et preeminences, avons de nostre certaine
science, grace, liberalité, plsine puissante et authorité souveraine,
creé comme nous creons par ces presentes ledit Jean Pranyois Nicolas
de Bouchaut Baron et sa terre et seigneurie de Wsvre Sainte Marie,
scitué en nostre Pays et Duché de Brabant, consistante en haulte,
moyenne e t basue j o s t i c e , creé e t erigé, comme N o u s l a c r e o n s e t
erigeons par cette, en dignité, tiltre nom, cry et preeminence de
Baronie . . .” 1)
Les barons en Brabant devnnt justifìer - en vertu d’un édit royal
d u 2 6 janvier 1663 - d’nn revenu de 6000 florins, le baron van
Bouchout et sa femme Jeanne Eléonore Scboki déclarèrent, le Ier avril
1677, devant la tour féodale de Brabant, posséder les biens et revenus
suivants :
10 la baronnie de Wavre-Notre-Dame, d’une étendue de 1500 à
IGOO bouniers, avec la chasse, la poissonnerie etc., rapportant en eens
par an un minimum de . . . , . . . . 480 florins du Rbin,
20 une terre de 12 bonniers, à Bouchout, près
d’hnvers, avec un manoir, des fossés, un verger
>
etc., d’une valeur locative de , . . . . . 300
8O une ferme de 8 à 9 bonniers à Heffen,
à
1) Chandv-e

des

reporter

comples de Brabant,

.

.

.

N” 147, E” 275.

_780
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rt port . . . 780 florine d,u Rh,
3
près de Malines, rapport.ant
. . . . . . 309
4s 3 bonniers de terre ensemencée, dans cette
2
commune, rapportant . . . . . , . . . 96
50 4r/, bonniers d e terre, d a n s c e t t e c o m s
mune, rapportant . . . . . . . . . . 225
60 2 bonniers d e Bhouveniers l a n d ” , d a n s
>
cette commune, rapportant . . . . . . . . 120
. 7” 6 journaux de terre dans cette commune,
a
rapportant . . . . . . . . . . . . 84
8O 8 bonniers de terre et de prairie a Leest,
.
>
près de Malines, rapportant . . . . . . . 176
Oo 2 bonniers de terre et 1 bonnier de prairie,
>
à Leest,, rapportant . . . . . . . . . 147
10° 3 bonniers de forêt à Leest et à Elenbk,
>
128
rapportan t . , . . . . . . . . . .
11 O 1 terre de 2Q bonniers, avec une maison
en pierres et basse-tour, dans Ia seigneurie
>
d’Ame&Ien ‘), rapport annuel . . . . . . 300
120 3 bonniers de forêt dans cette seigneurie,
.9
valeur . , . . . . . . . . , . . .
100
13’ GO00 chênes sur les voies royales dans la
baronnie de Wavre-Notre-Dame, 4000 chênes
dans Ja terre de Rouchout et plus de 3000 chênes
s
t t ormes’ a Awre@Ien,
d’un rapport annuel de 1950
14O une prairie de 5 bonniers dans les polders
73
de Brijghew,
rapport . , . . . , . . . 380
.15’ une grande et belle maison avec écuries
e t autres d e p e n d a n c e s , s i t u é e à Bruxelles op
de Joeden trappen. et habitée par les époux ;
valeur IocaGve . , . . . . . , . . . LOOO
3
16’ deus rentes, ensemble . . . . . . 860.111/g sols
total ‘) ö655 fl. lllia sols.
1) ter HaMetden, nommé, depuis, Ramaij, RamRij+ Ramagen; le ohâteau de
Rama”en, situé a Gestel, appartient maintenant $ la famille le Grelle.
2) IJouobout indique un total de fl. 6660.1 1*/2 sols. 11 est poesible que le relovci que
nou8 reproduisons, contienne une erreur de plume du soribe de la Chambre des oomptea.
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Les époux font remarquer que les biens cités ad 1 & 12 sont évalués
très bas et que, s’ils les faisaient valoir eux-mêmes ou qu’ils pussent
les louer en temps de paix, le rapport en serait bien plus élevé.1).
11 résulte de eet état de biens que J, F. N. van Bouchout s’est
dessaisi de la seigneurie de Lorenghien entre 1666 et 1677, probablement même avant 1676, puisqoe les lettres-patentes de cette année
n’en font pas mention. 11 l’avait vraisemblablement cédée a sen fils.
Le 4 mars 1667, il reieva, pour sa femme, par suite de la mort de
Henri Schotti, chevalier, t,résorier
de 1’0rdre de la Toison dor, des
terres situées à Bouchout, op ‘t g,*oot Black “), 11 possédait à charge
de la baronnie de Bornival deux rentes de 500 0. qui lui furent
remboursées,
en 1676 et 1677, par messire ‘Ferdinand del Yllan (ou
d’I.llan), baron de Bornival, seigneur du f r a n c fief de Roignon 31,
Cette famille van Bouchout ne semble pas être de la même souche
que les dynastes du même nom, dont il a été question plus haut; elle
ne semble pas davantage avoir emprunté son nom à la commune de
B,ouchout, pres d’Anvers,
oìl elle possódait cependant quelques biens
assez importants. Ceux-ci provenaient, selon toutes les apparences, de
I a famille Schotti.
D’après son ooit, suspendu, autrefois, dans l’église de Wavre-NotreDame, le baron van Bouchout mourut le 22 décembre 1678. On y
voyait, sommé d’une couronne dite de baron à l’antique, un écu
écartelé ; aux ler et 40, d’or à un sénestrochère sortant d’une nue au
naturel, vêtu de gueules, la manchette d’argent et la main de carnetion, tenant trois plantes de lin au naturel fleuries d’azur (Bouchout) ;
aux ,-2e et 30 , d’argent à trok chevrons de sinople, accompagnés de
trois étoiles de sable (Lettin) 4). Un frère du baron de Wavre-NotreD a m e , Messire J e a n v a n B o u c h o u t , c o n s e i l l e r e t pensionnaire, e t
auparavant bourgmestre de Termonde, mort le ler novembre 1636, et
sa femme Anne Thérèse Potter, morte le 10 octobre 1633, furent
l) Chambre

des comptes de Brabant, IV 147, fe 277.
0) B. 377, fO 94. Cet acte le qualifie enoore de seigneur de Lorenghien.
a) B. 377, fes 406 9, 408 et 428. Une de ces rentes de 500 fl. arait été constituée
le 30 avril 1672.
4) Bibl. royale, & Bruxellee, C. G., 1510, f@ 250. Butkens et Ze Roy (Nat. March.
S. R. J., p. 501) reproduisent Bgalement ces armoiries avec leurs supports : deur lions.
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enterrés dans cette ville, en l’église Notre-Dame, sous une pierre ornée
de leurs armes et des quatre quartiers de l’époux. L’écu de cedernier
est le même que celui blasonné ci-dessus
(écartelé de Lettin) ; cimier :
le sénestrochère de l’écu avec les trois plantes de lin. Le blason de la
dame représente un écu en losange, parti, o) Bouchout, écartelé de Lettin, b) Potter, qui est : d’azur a la fasce d’or, chargée de trois quintefeuilles de gueules et accompagnée en chef de deux étoiles (a 8 rais)
et en pointe d’un croissant, le tout du second. Les quartiersétaient :
Bouchout ‘)
Buisset “)
Ress . . . *)
Lettin *).
Nous connaiesons au baron van Bouchout et a sa femme précitée
cinq enfants, savoir :
1”. Franyois Henri, qui s u i t ;
2”. klarie Jacqueline, dont il sera également question plus loin ;
9. Isabelle, femme de Wchel de Iturieta, secrétaire du conseil
d’Etat et du conseil de guerre aux Pays-Bas ;
40. Jeanne Eléonore, qui épousa Jean de BeUere 3).
5”. Agnes Thérèse, femme de Henri Balthasar d’Oupée,
baron dElven,
fils d’Antoine et d’Anne Marie d’EIven. Etant veuve, elle fit casser,
le 2 mai 1712, une rente dont le capita1 lui avait 6té remboursépar
la ville d’Anvers.
Elle avait reçu cette rente, en 1708, de messire
Marie François Bijel (Biel), qui l’avait héritée de son oncle Dominique
Franqois Tholincs, pr6tre 6).
Les quartiers de ces enfants étaient :
van Bouchout
Schotti ‘)
Buisset
Biel .s)
van den Crtyce
Ress . . .
Lettin
de Gavarelle.
Le tableau généalogique de la page suivante indique la filiation
représentée par ces quartiers.
*
*
*
*) Une fasce, sooompagnée en chef d’une fleur de lis,
l) Les aimes simples.
au pied coupé, et en pointe de trois fers de lance pos68 en faace.
3) EoarteM ; aux lor et 4e, d’argent a l’nrbre de sinople, et B la fasce de
gueules charg6e do trok Btoiles d’or, broohant sur le tout (Buisset) ; anx (La et 30,
d’azur B la oroix reoroisetée, posée sur un perron de trois marohes, le tout d’or.
4) Comme oi-dessus. Voy. Bibl. r. B Bruxelles,. C. G., 1522, MS. du ohanoine tlellin.
“) Dargent au lion de sable, couronn6 d’or, arm6 et lampass de gueules.
7) D’hermine B trois Btoiles de sable.
6) B., 381, fo 426
8) D’azur & trois haohes (en flam. b@) d’aigent.

van Bouchout ;

Ress . . .

Henri van Bouchoot,
conseiller-pensionnaire
de ‘Termonde ;

Jacqnes Buisset
(Buysset),
licencié en
eecrédroit,
taire ordinaire
du roi Philippe et greffier
du Grand Conseil d e Mslines; + le 23
novbr. 1578 ;

Françoiee LetH e n r i Schotti,
Eléonore van den
tin, f- le 31 juillet persionnaire de la Cruyce (fille de
1618; elle futen- ville
d’tlnvers,
François et de Josterréa aupres de puis conseiller et sine de Megere,
aan
m a r i d a n s maître des requê- et petite-fillè de
l’église St. Rom- tes au Grand Con- Franpois v. den C.
baut, à Malines,
treil ; t le 27 juillet et de Gertrude
s o u s u n e pierre 1616 (61s de Jean d’alckmaert)
*);
o r n é e d e leurs Bte et d’Elisabeth
de Renialme) ’ j ;
blasons.

-,Elisabeth

Burssct

(Buysset).

-

Jeanue h’léonore Marguerite Schotti,
voyait, jadis, sen obit dans l’église de
écussoe parti de Bouohout (écartelé de
F
van Bouchout, baronz Wavre-Notre-Dame, + le 25 juin

Jean François iVicolas van Bouchout, chevalier, seigneur
de Lorenghien,
baron de Wavre-Notre-Dame; t le ?J décembre lö78 ;

\

Henri E’ranpois

-- -YV
Henri Schotti, conseiller et trcsorier, puis ohancelier de l’ordre de la
Toison d’or, né en 1604, t le 2 décembre 1G48 4, :

Laurent Biel,
Catherine
ecnyer, Boen- d e
Gavarelle
cié en droit et (fille de Jean,
conseiller dn ereffier de la
roi g).
Yhalle
aux
draps (Bibl.
r o y . 767), e t
de Dorothée
Houcx.

Marie Biel (soz
valier Othon) “).

+ le 26 décembre 4692.;. on
Wavre-Notre-Dame ; armorrles:
Lettin) et de Schotti.
1694.

1) Henri Schotti releva, le 2 aoùt 1612, une forêt dite den &~?rd$ & Reeth;.il
possédait par sa femme ‘1. de la seigneurie
de Berchem, a Contich. Dar suite de sa mort, Bes en@+ furent mve,strs dc ces brens; 8a fille Eléonore devint fenznze-nlortuaire
(~er~VrouIu). 11 fut enter&, avcc sa femme, dans 1 eghse St. Jean a Mahnes; 88 tombe portait les quatre quartiers des @WX
(M. 5, fo 64).
le 12 mai 4617, par maître Francois v. den Cruyce, diverses terres a Bouchout
2) Eláonore v. den Cruyce fit relever,
(B. 372, fo 37).
3) L e 10 sept. 1626, le conseiller ma.ître Laurent Biel transporta!
pour sen beau;frère, maitre Jean dc Gavarelles, ancien
pensionnaire
de Ja ville dAnvers, & Ambrorse van Gncle, conserller, et a sa femme, Odlle van Leverdonck, t hoff ten Boss& &
Raemedonck (B. 373, fo 617).
4) Henri Scbotti, le 616, possédait un tiers de la tour censale de Berchem, a Contich. 11 fut nommé trésorier de la Toison
dor, par I,.~. du 2 avri] 1633, avec nn trartement annuel de 180 livres de gros (Chambre des Comptes, NO &873. fo 19).
5) Le 5 octbr. 2652, Marie Biel releva, per la mort de Bon mari, de concert avec sa belle-smur Eléonore Schotti, 11, de Ja
scigneurie de Berchem, & Contich; son hls messrre.Jcan .Iacques Schotti egt inscrit homnae-mortuaire (M. 10, fo 12.3); le 24 avril
1657 le comte de Warfusée lei remboursa le capltal d’une rente hypothequee snr Scarlmont (B. 375, fo 109). Le 26 Juin 1666,
elle’ fit valoir, de concert avec lsabelle Hippolgte Schotti, veuve d’Othon Biel, chevalrer de l’ordre du Chris& seigneur de Bouwe],
conseilfer a u conseil de Brabant, leur droit sur Ia seigneurie de Bouwe1 que messire IMartin Biel avait cedée, le 22 fevr. a
Pierre Melis, Le 3 fevr. suivant, Mme Biel, née Schotti, fut investie de cette terra (B. 375, fes 313 et 333). - Le 24 novbr. 1661,
Je roi Philippe IV ecrivit au gouverneur Caracena, a Bruxelles, que Marie Biel, venve de H. Schotti, trésorier de la Toison d’or,
de sen dit
ravait supplié de lui faire payer fes arrérages du pain et du vin dont avait joui feu sen mari à titre démolnments
office et qu’if a fait droit 8, cette demandc (Cor)*esp. de Carncena auec Philippe 1 V, fo 216; Arch. Gen&. du Roy., B hux.)
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Psr suite de la mort de sen père, Henri Franpois van Bouchout
fut investi, le 28 janvier 1679, devant Ja conr féodale de Brabant,
pour lui et ses co.héritiers de ,la baronnie de Wavre-Notre-Dame et
des terres à Bouchout ; le 11 du mois suivant, il fit faire le relief
de cette première devant la Cour de Malines 1); 11 fut capitaine de
cavalerie. 11 testa le 24 mni 1684, devant le notaire Anseau
à Mons,
et mourut célibataire, le 25 juin 1694. Son obit, aux armes primitíves
de la famille, se trouvait, autrefois, dans I’église de Wavre.Notre.
Dame s).
*
*
*
LMarie Jacqueline van Bouchout, steur du précédent, fit relever Ia
baronnie, le 18 septembre 1694, par Jean Bogaerts, secrétaire de le
commune. Cette dame épousa Albert Franpois, baron de Liedekerke,
colonel et brigadier de cavalerie de Sa Majesté Catholìgue, qui, après
la mort de Bogaerts, renouvela pour sa femme le serment de fidélité
du chef de Wavre-Notre-Dame, le 15 février 1699 3). Le 2 juillet
suivant, messire Frangois Marie Biel *), fondé de pouvoir de ses parentes
Marie Cornélie de Montfort (fille d’Emmanue1 et d’hsabelle Schotti,
qui avait pour parents Henri ct Marie Biel) et Agnes Thérèse van
Bouchout, toutes deux majeures et célibataires, déclara, devant la
tour f é o d e l e d e Malines, a v o i r v e n d u “) à messire P a s c a l Ignace
Philippe van den Cruyce, seigneur d’Aertselaer, Cleydael, Stoovers,
ter-linden, bourgmestre d’Anvers,
la seigneurie de Berchem, comprenant des livres cenaaux
et féodaux rcletifs à des biens à Contich,
Beeth e t Waerloos.
L ’ a c t e d e vente pr&enté à l a Conr porte q u e
de memo que les deux dames précitées, l’acheteur descend, de messire
1) 11 faut faire remarquer quo, dans ICR registres
prénoms sont laissés en blanc.
2) ljibl. Roy. & RPUX., C. G., N” 1510, f” 251.

féodaux de oette Cour, eee

3) hl., N0 49, sans psgination.
4) IJn Franciscus Biel, hntverpionsis, fut immatricule, à Louvain, parmi les
Nobilcs falconenses, (618~s de la Pédagogie du Fuucon). Les qunrtiers de Is tombe
de R. Schotti et d’Eléonore v. den Crnyoe sant: Schotti, Janssens,
Renialme, Bombergen; v. den Cruyce, d’blckmaert, de hleyere, de Boucq.
5) le 20 juillet 1608, par-devant le notaire Jacques de Bruyn, h Anvers.
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François van den Cruyce, le vieux l). La seigneurie de Berchem possédait le droit de moyenne et basse juridiction, un mayeur, un lieutenant,
des tenanciers, des hommages, un greffier et un chercheur d e fiefs
(leenvinder), ainsi que le droit d’adhériter et de déshériter. Elle mouvait
de la Cour de Malines, mais la moitié des Zods et ventes (hergewegden),
acquis s u r les fiefs èchus, était due au seigneur de Helmond (sous
Contich). L’investiture de l’acquéreur eut lieu le 34 octobre de la
meme année 9,
Le 42 avril 1701, Henrico Romano Zumallo, capitaine au service
de Sa Ma,jesté au duché de Milan 3), Marie Jacqueline van Bouchout
baronne de Wavre-Notre-Dame, son mari Albert Francois, baron de
Liedekerke et de Wavre-Notre-Dame 4), Gasparine Eléonore de Montfort (seur de Marie Cornélie précitée), son mari Joseph, comte de
Toulongeon, maistre-de-tamp d’un régiment de cavalerie bourguignon
an service du Roi, messire Henri Balt.hasar d’0upie (sic !), seigneur
d’Elven, etc., mari d’Agnès Thérèse van Bouchout, firent transporter
a u m e u n i e r Gilles Verhaegen, & Contich, et & sa femme Francoise
Loos, 39/, bonniers de terre à Reeth, dits de Verrebos&, éclisse de la
seigneurie de Berchem, et dont leurs parents et beaux-parents respectifs avaient hérité en qualité d’enfants de Henri Schotti. Les acheteurs
en firent le relief le lendemain.
Le 7 mai suivant les époux de Liedekerke cédèrent à &lichel Wegge,

*) den heea*e cooper genomhscm bekent als voorts tornende vu$ten oudeu stam
van wijlen heer Franchois van den Cruyce den ouden, van den welcken soo des
heere cornpal’ants
consfiluanten
als den cooper is descenderende.

“) M., KO 17, 8rtns ppgination.
*) Le 2 mai 1669, Isabelle Hippolyte Sohotti et son mari Don Pedro Zu~alo,
r&fornl& d’une compagnie de cheuau.c au service de ea Maj., cedent A
messire Jean Jacques Schotti et A sa femme Claire Christine de Deckere, la
seigneurie de Bouwel, au quartier de Santhoven (B. 377, fo 165). Le 29 mai 1713,
messire Henrico Romano Zumallo releva: psr le décès de messire François Marie
Biel, sen cousin, un cena en argent, chapons et poules, A charge de 38 maisons
B Anvers, ainsi qu’une pêoherio B Austruweel (B. 381, fo 468). En 1725, il figure
oomme major de la ville d’Anvers (B. 383 fo 8).
4) Le 25 nov. 1700, les époux de Liedekerke c6dèrent B maitre Antoine Essers
seor&aire de la baronnie de Hove, quatre bonniers de terre a Bouchout (B. 380, fo 63).
capitaine
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a Contich, trois bois à Aertselaer, Contich et Duffel, vendus au prix
de 825 florins ‘).
Albert Prançois de Liedekerke rnourut le 3 novembre 1704. On
voyait dans l’église de Wavre-Notre-Dame son obit, orné de ses armes,
qui sont : écartelé ; aux ler et 4e, de gueules à trois lions d’or ; aux
2e et 30, de sable a la croix engrêlée d’or ; en coeur : dor au lion
de gueules, couronné, armé et lampassé de gueules, et a la bordure
échancrée de sable 1).
Sa veuve fit inscrire, le 24 février 1705, un nouvel homme-servant
du chef de Wavre-Notre-Dame, en remplacement de sen defunt mari.
Nous ne connaissons à ces époux qu’une fille, savoir Josèphe Thérèse
Léonarde, buronne de Liedekerke, 7 le 22 octobre 1728, qui s’unit
à Albert Pierre, baron de Piermans (né en 1682, créé baron le 28
septembre 1757), seigneur d’opperseel, Hacquart, LE Wastine, Dieghem,
etc. Après avoir convolé en secondes
et troisièmes noces avec Claire
Louise de Cloeps et Catherine Alexandrine Thérèse Arazola de Oíïate,
i l m o u r u t l e 5 m a i 1 7 5 8 ; sa d é p o u i l l e mortelle f u t t l é p o s é e , a
Bruxelles, dans l’église Sainte-Gudule.

L a b a r o n n e d e L i e d e k e r k e , n é e v a n tjouchout, céda, l e 2 1 novembre 1719, devant le notaire Jean .Baptiste Aerts, B Bruxelles, à.
messire Charles van de Werve, seigneur de Schilde, moyennant la
somme de 1000 ducatons ou 5050 florins, à payer en six semaines,
la baronnie de Wavre-Notre-Dame telle qu’elle l’avait héritée de son
défunt frère, Henri, seigneur de Lorenghiew. La propriété était libre
de toutes charges. 11 fut stipulé que la dite dame ne prendrait aucune
responsabilité quant au droit de planter des arbres le long des rues
et sur les places vagues, ni quant a la remise au vendeur de tous
ces arbres, attendu qu’elle se trouvait en procès à ce sujet avec les
habitants de la commune. L’acquéreur consentit a reprendre ce proces
pour sen compte. A quetques mois de Ia (5 janvier 1720), les deux
1) M. ‘18, fes 112 et 119.
0) Bibl. roy. h Brur., C. G. NO 1510, fo 250.
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contracbants passèrent un nouvel acte devant le même nota&, acte
par lequel la cession de la baronnie fut déclarée avoir été faite par
donation entre vifs ‘), par suite de l’attacbement et de I’affection existant
entre les parties 2). Le 2 mars 1720, Ia baronne de Liedekerke fit
acter, par le notaire Aerts, que le donataire est son cousin (cosin),
ce qu’elle aurait omis de déclarer dans I’acte de donation s). En présentant eelui-ci, Charles van de Werve avait fait relever la baronnie
le 13 janvier, par le drossard de Wavre-Notre-Dame, Jacques Henri
van den Bossche. Appartenant à une des plus antiques maisons d’dnvers
il ét,ait né à Schilde le 27 novembre 1672 ; il possédait aussi la,
seigneurie de Giessen Oudekerk. 11 remplit à Anvers, par plusieurs
fois, les fonctions d’échevin et de bourgmestre et fut, ensuite, conseiller
et receveur-général du quartier d’Anvers.
11 eut pour femme ElQonore
Louise de Varick (née à Court-Saint-Etienne, le 25 novembre 1669,
$- à Schilde le 27 nvril 1714, qu’il avait épousée à Bruxellea, église
de N.-D. de la Cbapelle, le 4 janvier 1696).
Au commencement dn XVIIIe siecle, la commune de Schilde fut
complètement ruin& par les invasions de troupes ; les maréchaux de
France de Villeroy et Boufflers y nvaient établi leur cnmp. Les dommages s’élevaient a plus de 30000 fl., sans compter les récoltes et les
fourrages détruits. Ne parvenant pas à un accord nvec Charles van de
Werve, le magistrat de Schilde recourut, en 1719, à la justice pour
la fixation de la somme à accorder au seigneur pour les dommnges
causés au chàteau *).
11 mourut le 29 septembre 1721 ; sen obit, suspendu, jadis, dans
léglise de Wavre-Notre-Dame, portait uu écu écartelé; aux ler et
40, d’or au sanglier passant de sable, aux 20 et 30, de sable à trois
chevrona d’argent 5). La famille cime d’une hure et col de sanglier.
Les époux van de Werve-de Varick eurent, quatre enfants, savoir :
‘j bij ghifte ter warmender handt, die men noemt donatio inter vivos.
2, om de goede lietde en d’affertie die s$ is draeghende tol Joncker Carel van
de Werve, heere van Schilde ; celui-oi accepte la donation, de voorschreren vrouwe
contparante dacr over hoog?el#k Dedanckende bi desen.
3) M. 23, fo 470 et deux actes passés par-devant le notaire Aerts.
4) Inventaire des archives de la commune et de l’église de Schilde (Anvers, 1879).
6) Bibl. roy., CL G., 1510, fo 250.
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1” Eléonore *Marie Caroline, dame de Wavrans, $ le 28 août 1726,
successivement Epouse de Charles François Boot, seigneur de Velthem,
Ophem, Sombeek, Lamotte, (fìls d e H e n r i Franpois e t d e B a r b e
Caroline Maes) 1) et de Ferdinand Joseph, marquis de la Puente,
baron de Limal. La tombe de cette dame (reproduite par J. le Boy,
Grand Thtkitre Sawé, 11, 3821, dans l’église de Velthem, fut ornée de
huit quartiers, savoir :
i. Werve, v. Werve, 6 Werve, v. Bleeswijck ;
Bois-de-Rennes.
de Varick, Micault, Hennin,
20 Gertrude Nadeleine Rose, mariée à Philippe Adrien de Varick,
vicomte de Bruxelles, baron de Saint-Lambert et de Libersart.
3” Charles Philippe Joseph, qui suit;
do Charles Philippe Henri Jean Baptiste, qui perpétua la famille.
Voici les seize quartiers de ces enfants :
van de Werve
de Varick
van de Werve
d e Haynin
van de Werve
Mieault
v a n Bleeswijck
du Bois de Fiennes
Lomelini
Damant
Taets d’bmerongen
de Hennin- Liétard
van de Werve
de Halmale
Struyne
de Brias.
Les tableaux généalogiques des deux pages suivantes étublissent In
filiation représentée par ces quartiers.
*) Le 17 juin 2719, EI6onore Marie Caroline van de Werve, douairière deCharles Franqois Boot, sr de Velthem, eto., assistée de Jeanne Marie Maes, douairihre
de Pierre Martin de Pape, sr de Winge-St Cìeorges, eto, oonseiller au conseil de
Brshant, et de sen beau-frère, P. A. de Variok, remit au notaire J. 8. Aerte, U
Bruxelles, le testament de son mari, mort le m6me jour. Cette pihe est datbe du
22 juillet 1718.

Jean
van
de
M’erve, chevalier,
seigneur
d’Hovorst et Vierseldijk, conseiller au
conseil de Guerre,
Gouverneur de
Deynzej -i- à Rergen-op-loom le 6
novbr. 1622 ;

J o s s i u e Lomelini, dame
d’honneur de
l’ínfante Jsabelle.

Augustin van de Werve, seignenr d’hvorst (soos Santhoven),
et Vierseldgk,Capituined’itnecorMpapie de 300 chevauz, au service de sa Maj.; t en 1647 8);

Guillaume van
Anna vande
d e W e r v e . s e i - Werve; d a m e
gneur de Schilde, Giessen Oudelmmerseel,
e t k e r k ; invest,ie
Vremdijk : il testa de Schilde, en
avec sa femme le vertu du testaII mars 1639 de- ment de sen
vant le notaire msri,
le 19
Jacques van Hof- svril 16392).
fel, B Anvers r) ;

Henri van de
Werve,
seigneurdewestkerke, et Spierenbroek
marié en lères
noces à Gertrude
de
Bronckhorst ;

Marie Taets
Leonard v a n
ZAmerongen,
Bleeswijck (ou
88 2ae femme, Bleyswijck) ;
mariée
ear
contrat, d a t é
à Utrecht le
10 sept. 1605 ;
t le 24 juillet
1648.

ï+larie A n n e v a n d e W e r v e ,
dame de Schilde,. lmmerseel, Vremd i j k ; + à Schilde, le 29 février
465s 4).

Tbierry van de Werve, seigneur de Westkerke, et Spierenbroec,k,, investi le 19 mai
1617 : ne a Utrecht et y baptisé
(St. Pierre) le 15 janvier 1608 ;

Apollonie
Struyne.

-_
Dimpbne van Bleeswijck
testa le 27 juin 1668, devant
le notaire Chrétien Hoefs;
elle mourut le 13 mai 1670
(dargent
.
..~ ir troie tourteaux
ae sable).
-

-e-

Charles Bruno van de Werve, seigneur de Schilde, capitaine d’inCornélie van de Werve, mariée & S c h i l d e , l e 15 août
fanterie au service d’Espagne ; + le 26 avril 1696, enterré dans 1671, t le 21 janvier 1 6 7 3 .
l’église de Schilde ;
-

-

-

-

-d

Charles Henri van de Werve.
1) B. 374, fo 152.
2) B. 374, fo 127.
3) Le 6 mars 1640, Augustin van de Werve, releva peur sa femme, en vertu du testament de ses beaux-parents, une rente
annuelle de 500 florins du Rhin, bypothéquée sur sen propre cbbteau d’Hovorst (B. 374, fo 152).
4, Le 19 avril 1639, Marie Anne van de Werve fut investie, comme héritiere de sen pere, d’un sixième run het ge[&@e de
Bcrkcooid rt dc Eeckensueert (ll. 354, fo 127).

Henri de Varick,
chevalier,
cape taine d’une c o m pagnie
allemande
au régiment du
comte
Biglia,
1 5 9 9 ; d u Consoil
de guerre: marg r a v e dAnvers ;
vicomte de Bruxelles (relief du 28
s e p t . 1616), t l e
5 octbr. löil ‘);

$nne Damant,
I,óonard Micault,
Catherine
vicomtcsse
de w d
e
Dieghem d’tíalmale 4) ;
B r u x e l l e s , d a m e ‘I’ouïneppe. iluyst le 7 jauvier
de Boendael, Rou- singhen. Buysing1603; en 1608,
wel, Olmen, Ixel- hen et Eysinghen, son mari conles, etc., mariée commiseairc des ciut mie noupar contrat du26
montres
t
en veile
union
mars 1599; + l e lö22 ‘) ;
avec
Marie
6 mai 1630 8).
Oudart.

--

Ä

Nicolas de Varick, vicomte de Brunne Marie Micault, fille unique
xelles, margrave d’ilnvers, seigneur de et hbritière des seigneuries paterDutfel, Tourneppe, Bouwel, O l m e n , nelles ; elle testa le 22 eeptbr.
co!onel d ’ u n régrment
dïufanterie, lö46 et mourut avant le 22 novbr.
membre du conseil de guerre, + en 1656; suivaut.
Charles tlyacinthe
Etienne et Witterzée.

de Varick, chevalier, seigneur de Court-Saint-

Françoisc
hlaximiFrançaise d e
Philippe de
du de Brias.
Ilaynin,
seiHennin-Liél i e n
gneur
de
La
tard,
mariée
Bois
de
Fiennes,
Vallée,
Wa- par
oontrat,
seigneur
vrans e t R e - d a t é à Douai,
chem, t le 3 le 7 mai 1583. de Rénauville ;
février 1623 ;

-

..---

Eléonore du Hois de
Philippe de Haynin, chevalicrs,,~~$eur d e L a Vailée, Fiennes, m a r i é e per
contrat du 19 novbr.
Portingal, Rechem,
1616, morte le 4 juin
-f en 1649;
1632.
.--..-Eléonore Louise de Haynin.

\

/
Eléonore

Louise de Varick “).
( Wordt vervolgd.)

‘) Fils de Gosauin de Variek, tué, en 1576, au pillage d’hnvers, et de Catherine de Berchem.
“) Fille de Nicolas Damant, chevalier, chancelier de Brabant, et de Barbe Brandt, dame de Bouwe1 et Olmen. Dans notre
histoire de Duffel, nou8 avons donné de nombreux renseignements sur les de Varick, Damant etc.
‘) Fils de maitre Nicolas Micault, seigneur d’lndeveldd, conseiller au conseil privé, etc. cto., et de Marie Boisot; voy. J. Th.
de R a a d t et E m. d : e..‘._ hluly_%*.
u n i’ c‘- k. les Micault belyes, leurs portraits et leur hisfoire (dnnales de la Sté d’drchéol. de Bwxelles,
T. 111, 1889).
4, Fille de Henri d’ Halmala et de Pétronille de Gottignies.
“) Comp, M. 23, Jo. 365.
en
G
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Bachu of Backu. hlen meent, dat de omstandigheid, dat deze gesl.
ook wel als Baggu en Begu voorkomt, de gissing van Nau. XL,
405: Bachu of Bncku z Backus of Backhues, minder waarschijnl\jk
maakt. VgI. echter eenigermate de varianten van Pagé in NW. XL, 4~7.
D e l(1e) (XL, 415). In de Velumuche oorkonden vindt men delle
als een gemeen zelt%andig naamwoord in de beteekenis van plaggen veld gebezigd. In het protocol van Oene i. d. 12 Dec. 1718 is
bv, geregistreerd, dat den 17en Sept. van dat jaar Domtrent ses schepel
saylandt neeffens een delle off plaghvelt dueraen met sijn hoeltgewassen, gelegen in den ampt Epe, charspel Oen i n d e n Hooghen
JGnclr”,
toebehoorende aan Johan Grutter en Gertrud v. Hoeckelum,
echtelieden, bij vorm van pandschap werden uitgedaan voor den tijd
van zes jaren voor eene som van 885 gl. aan Henderick v. Isendoorn,
ontvanger des ambts Epe. De Plagdel, naam eener boerenplaats in
de hei, op een half uur afstands van Ltozendaal,
is dus een pleonasme.
8.

M a a 1 s G h a p p e u (XXXVI, 153, noot). Omtrent de voorgenomen
verdeeling der ~naelschap
Kootwijk (gem. Barneveld) vernam men 13
Oct. 1887, dat de bewoners der buurschap tissen [gem. B) ze rerlsngdea. Op eene geerfden-vergadering besloot men tot onderlinge,
vrgnillige verdeeling over te gaan. De maalschapsgronden beslaan
eene oppervlakte van 4097 hectaren, waarvan 1472 heet. onder de
gemeente Apeldoorn. Jammer, dat circa “16 van de maalschap uit;
stui{zanden bestaat, die voor de bezitters slechts schadeposten kunnen
zijn. Allerwegen op de Veluwe doet zich de heilzame werking van
d e m a r k e n w e t gevoelen,
zoodat binnen enkele jaren vele duizenden
hectaren grond, in gemeenschap bezeten, in individueel bezit zullen ziju
overgegaan. Ontginning van tal van heidevelden is hiervan het gevolg.
Door eenige invloedrijke personen uit verschillende plaatsen des
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lands is nabi Hsrskamp en Otterlo, onder de gemeente Ede, een
groot stuk heidegrond (255 hectaren) aangekocht, met het doel werk
te verschaffen aan Iandloopers en bedelaars, door ontginning van
heidevelden enz.
Q nd h e de n (XXXVII, 648, 9). In de Drentsohe heide, tusschen
Gasselte en Gieten werd Nov. 1887 een tumulus of grafheuvel ontgraven. Men vond er een in hoefijzervorm opgestapelden hoop keisteenen in, in holten, tusschen de steenen opengelaten, beenderen en
houtskool. Men meent het dus voor een lgkoven of voor eene offerplaats te moeten houden. De eigenaar van den grond, 8. Rosing, te
Exloo, bood dien tumulus der provincie Drente ten geschenke aan,
Op eene veiling i. d. 14’ Maart ‘88 in de Brakke Grond te 4msterdam, besteedde men f 295 voor den gedreven en geciseleerden
beker, met het wapen van Bergen-op-‘Zoom, ter herinnering aan het
ontzet van de belegering der stad door Spinola.
In het Eenerveld, gem. Norg, vond men Juli ‘88 2’/, meter beneden den beganen grond tusschen eene veen- en zandlaag een paar
horens, in vrij gaven toestand, die ieder eene lengte hebben van
één meter en op de zwaarste einden een decimeter in middellijn
zijn. Van welk dier ze afkomstig zijn, is nog niet uitgemaakt. .- Bij
het graven in den grond vond W. Zeubring te Borger 14 Juli ‘88
een prachtigen vuursteenbeitel. Het voorwerp is goed geslepen, en
heeft eene lengte van een dM. bij eene breedte van 311, caI. aan het
scherpe einde en 2’jS CM. aan het boveneinde.
B;j Heusden werd Juli ‘89 bij eene opgraving een houten kano
gevonden, die blikbaar zeer oud is. Het vaartuigje is lang 7.30 M.
bg, eene breedte van 0.90 M., en is uit den stam van een eik gehold. Het heeft eeuen voor- en achtersteven, die blijkbaar òf afzonderlijk
aangebracht òf hersteld zi,ju. Aau het achterstuk bevindt zich een
metalen of bronzen plaat, verbonden door bronzen spijkers. Zoowel
de plaat als de spijkers waren zwart, doch niet bezet met roest.
Dicht bij de kano werden nog twee voorwerpen gevonden, op speren
gelikend, het eeue lang 56 en het andere 39 centim., die veel gelijkenis
hebben met de tegenwoordige kleine artillerie-sabel. Deze wapenen z@
eveneens van brons.
34

518

OUDHEID-,

MUNT- EN

PENNINGKUNDIh

Als men Nav. XL, 480 noot (op het einde) in aanmerking neemt,
kan men nagaan, dat laatstgenoemde voorwerpen vele eeuwen oud
moeten zin.
Her b e r g n a m en (XL, 406). Het feit, waarop de Tegenw. St.
t. a. pl. doelt, beeft niet in 1500, maar in 1512 plaats gehad. Everwijn van Bentheim was 1509- 1G stadhouder van Friesland.
Kollum.
.
ANDRBB.
Daar was oudtijds ook te Leeuwarden eene
Herbergnamen.
herberg, die Dde Slingorie” heette ; ja wel twee, eene oude en eene
nieue. Dit blykt uit een friesch blyspel, een *Vermaecklijck Sotteclucht van Been Advocaet ende een Boer”: opgesteld door den frieschen dichter Jan Jansen Starter, en by hem zelven uitgegeven, te
Leeuwarden ten jare 1618. Daarin zegt de boer : Bfen dir ney die
Cronje” (moet zijn : die Tronje, de Tronie, de volksnaam vHn de aloude
en vermaarde leeuwarder herberg B’t Vergulde Hoofd”, nog als een
heerenhnis best,aande)
; Bdir ney yne Kloeken, in ‘t Fet, ynnet ting
as yn helm, yne Gouden Hous, yne slingorie fen die Aade to de Nye,
in Ventem” (d. i. Benthem), enz. - Men zie aangaande Oud-Leeuwarder herbergen, W. Eekhoff, Geschiedkundige Beschryving van
Leeuwarden, Leeuw., 1846, 11, 431 ; waar echter geen taalkundige
uitleg dezer namen gegeven wordt.
JOHAN

Herbergnamen.

WINKLER.

Indien in de beide noordelijkste gewesten der
Nederlanden de vlasnijverheid bestaat of bestaan heeft, iets wat ik
niet weet, is de oorsprong der namen »De Slingerij” en >De Kalander$’ niet moeilijk te vinden. Slingeren toch is synoniem met zwingelen of zwengelen = de bewerking waardoor de vlasvezels ontdaan
worden van het haar omringende stroo, en Kalaaderen (fransch :
calandrer) is synoniem met glanzen of mangelen = de bewerking
welke de nieuw-geweven stoffen moeten ondergaan, om aan deze,
door persing of door wrijving tusschen rol!en, den vereischten glans
té geven. s D e Slinger$’ en DDe Kalander$’ waren alzoo wellicht
vroeger soortgelijke werkplaatsen, tenzi de beide herbergen misschien
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den naam hadden aangenomen van die in hare nabijheid gelegene
inrichtingen.
Gent.

TH. J. 1. ARNOLD.

B i d d e n van St. Cornelis. In aansluiting aan Nuu. XxX1,451, sta
hier dat in het Correctieboek van den. Briel, loopend van 1404 tot
1474 hetzelfde misdrjjf een paar keeren vermeld wordt. Fc 12 leest
men : rItem omdat Gheyle *Jans dochter bat van Sinten Cornelis op
een wgf buten twgfs weten ende begheren, so sal sjj binnen achte
dagen trecken t Sinten Cornelis ende byachten (byechten) hair dairof
ende ontf. dairof penitentie ende dair betooch of brengen der stede,
o p h a i r 1Uf ende goet”. - Tot staving van des heeren Kremer’s
verklaring (N’au. ibid. bl. G14) diene wat ik f” 17 van het Correctieboek vond : rltem Dirc Heynricsz. van Vyanen, gheheten Boomkiin,
ghes. van den bayliu ende tgherecht uyt der stede ende uten lande
van Voirn 5 jair lang, op sjjn lijf ende goet, omdat hi van Sinten
Cornelis bat, sonder noot. Factum 28 dagen Julij anno 1413. Item
J a n Jansze v a n Ilemmerswale o m d a t h i m e t h e m g h i n c t r u w a n t e n
sonder noot van Sinten Cornelis, so is ghebannen 01) s& lgf ende
goet uter stede ende van Voirn een jair lang”. - tiBidden” is hier
verwisseld met struwanten” d. i. bedelen. In Willink’s Amstell. Arkad.
1, 153 wordt een bedelaar genoemd een terwant; en dit staat voor
tre-, trawant, bb Kiliaan trouwant.
Brielle.

Z eg e 1 a f b e e 1 d i n g e D.

H. DE JAGER,

Het gemeentebestuur van i%otterdam
uam onlangs een besluit, dat algemeene navolging verdient ; het stond
een bedrag toe voor de uitgave van eene naamlijst der regeeringsleden van de stad, versierd met afbeeldingen der nog aanwezige
schepenzegels. Als nieuwe bgdrage voor de in ons land weinig beoefende zegelkunde, zal dit werk velen welkom zijn. De kennis der
zegels toch is voor iederen beoefenaar der geschiedenis, vooral van die
-der Middeneeuwen, eene onmisbare hulpwetenschap. De onderlinge betrekking der geslachten wordt daaruit opgehelderd, en menig duister
punt in de geschiedenis en wapenkunde, is er door te verklaren.
Bovendien is die kennis eene mild-vloeiende bron voor de geschiedenis
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der kunst, die nog bgna niet bennttigd werd. Naar aanleiding van ‘t besluit des Rotterdamschen gemeenteraads, wenschen wa de aandacht te
vestigen op dd belangrijke en uitgebreide verzameling zegelafbeeldingen
der schepenen van den Bosch, vóór den overgang dier stad aan de
Vereenigde Nederlanden in 1629, welke reeds bgna eene halve eeuw
in portefeuille berusten. Om ‘t beIang, dat de kennis der zegels voor
de historie van ‘s Hertogenbosch, hare voormalige .Meuerj_J
en de
aanzienlijke geslachten in deze, kan opleveren, besloot de commissie
voor het stedelijk archief in 1845, op verzoek van den toenmaligen
archivaris Dr. C. It. Eiermans, afteekeningen te laten maken der nog
255 aanwezige zilveren zegelstempels van schepenen der stad. En
gelijk het ééne werk gewoonlUk
het andere ten gevolge heeft, vond
de commissie goed, ook afteekeningen te doen vervaardigen der zegeIs
in was aan de perkamenten schepenbrieven, in ‘t archief bewaard.
Terwijl men hiermede bezig was, kwam Hermans nader in kennis met
den len luit. art. G. 0. Beidenreich, een warm beoefenaar der wapenkunde, die op ziju verzoek zich dadelijk bereid verklaarde de wapens
der Bossche schepenen, waaronder vele edellieden en leenbezitters in
d e LMej-Jerij, met de voormelde kleurlooze xegelatbeeldingen voor
oogen, heraldisch voor den steendruk in gereedheid te brengen. Bij
dezen arbeid strekte aan Heidenreicb tot leiddraad zi$e eigene verzameling, eene portefeuille met wapenkaarten van het Prov. Gen.
van K. en W. in N.-Brabant, een geteekend wapenboek der Illustre
Lieve-Vrouwe broederschap, hiertoe welwillend afgestaan door Mr.
P. S. v. Qon, en een aantal gedrukte werken.
Met het doel die wapens en eene naamlijst der schepenen, in het
2% deel zijner #Verzameling van Kronijken betr. de stad en Meijerij
van ‘s Hertogenbosch” op te nemen, bood Hermans die wapenteekeningen der bibliotheek-commissie van gezegd genootschap aan, welke
daarmede zeer was ingenomen. Zooals bekend is, werd dit werk niet
voortgezet, en heeft Hermans aan zijn voornemen ook later geen
gevolg meer gegeven. Ztin opvolger, de oud-archivaris R. 8. v. Zuijlen,
wist de verzameling zegelafbeeldingen nog eenigszins uit te breiden,
door ook de ontbrekende, naar zegels aan perkamenten oorkonden,
berustend in ‘t archief der godshuizen van ‘s Hertogenbosch, te laten
afteekenen. De belangrgke aankoop in 1862 van 2 4 2 zilveren zegel-
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stempels van Bossche schepenen van een particulier door het JS.Brabantsch genootschap, schonk hem gelegenheid, daaraan nog een
aantal nummers toe te voegen.
D o o r d e *Wapenkaart v a n de leden der regeering van ‘s Hertogenbosch na de reductie in lG29”, van genoemden heer, hebben de
zegelafbeeldingen dier schepenen haar belang voor de wapenkunde
verloren. Derhalve gaan wi ze stilzwijgend voorbë ; doch wenschen
een woord te spreken over de veel belangrgker en uitgebreider verzameling van die der schepenen vóór den overgang der stad aan de
Vereenigde Nederlanden in 1629. Deze bevat 26 zegelafbeeldingen der
13s, 1 8 2 d e r 14e, 2 8 6 d e r 15e, 206 d e r 10 e n 7 2 d e r 17e e e u w ;
hierbi kan men nog voegen 23 hoogschoutenzegels, te zamen 795,
welk getal nog met eenige te vermeerderen valt, Zou voor het gemeentebestuur van ‘s Hertogenbosch de tgd nog niet zijn aangebroken
om het goede voorbeeld van Rotterdam te volgen, door eene naaml$st
van de schepenen vóór de reductie, versierd met zegelafbeeldingen,
het licht te doen zien 2 De schepenlUsten
toch bg v. Oudenhoven
en Butkens zijn onvolledig en vol fouten, wat de 13e en 24e eeuw
betreft. Mochten de daaraan verbonden kosten voor eens, te bezwarend zin, niets verhindert om ze over eenige jaren te verdeelen ; en
daarbg zal het Prov. Genp van Kunsten en Wetenschappen in N.Rrabant zeker zich bereid toonen deze uitgave krachtig financieel te
steunen. Want zoo iets ligt op den weg dezer vereeniging, en is
met haar doel en naam in volkomen overeenstemming, waaraan het
zich niet kan of mag onttrekken.
Wat uit deze zegelaf beeldingen voor de wapenkunde in ‘t algemeen,
zoowel als tot kennis der Meijergsche geslachten, valt te leeren, blijkt
‘t best uit de hier volgende beschriving van een driehonderdtal,
n,aartoe vooral die der 13e, 14e en 150 eeuw zlJn gekozen. Voor gemak van overzicht zgn ze alfabetisch, doch naar tgdsorde gerangschikt, hetwelk met een oogopslag doet zien, hoe zelfs beoorname
g e s l a c h t e n , bgv. Dickbier e“%..F
n Monincx, d e erflëkheid d e r waG-;n
de 14e en een gedeelte der 150 eeuw, nog niet als regel
.-i zonder uitzondering mag worden aangenomen ; en hoe menigvuldig in die
dagen de wapens werden gebroken, waartoe behalve van den meestal
gebezigden barensteel of tornooikraag, ook veel gebruik is gemaakt
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van boordsels, kantons, vierbladen, sterren, penningen en andere mindere stukken. Het verdient vermelding, dat de vierbladen, sterren enz.
als breuk, veel kleiner z@ afgebeeld, dan de andere stukken van
het wapen. Ook de belangrike vraag, of overeenkomst in wapens
geslachtsverwantschap mag doen veronderstellen, komt door deze zegelafbeeldingen eene schrede tot hare oplossing nader.
Laat ons daarom hopen, dat de regeering van ‘s Hertogenbosch of
of wel beide te zamen, spoedig mogen
het bestuur des Genootschaps,
overgaan tot deze uitgave. waardoor de geschiedenis in ‘t algemeen,
en die van de stad, voormalige Megerij en van N.-Brabant in ‘t bizonder,
met een hoogst belangrijk werk zou worden verrgkt. - Wi schreven
voor verkorting drie leeuwen, drie vogels, drie sterren enz., a l s deze
s t u k k e n zin g e p l a a t s t 2 , 1, hetwelk geene betrekking beeft op
het schildhoofd, waarin ze bijna zonder uitzondering naast elkander
staan. Zoo ook, een leeuw, een wolf, een VOS enz., wanneer deze
dieren klimmend zijn afgebeeld ; is de plaat,sing of stand anders, dan
wordt zulks aangewezen. De cijfers achter de namen duiden de jaartallen aan, waarin de schepenen ‘teerst vermeld worden.
Gerard v. der An 1336, Gosem~n v. der As, ridder, 1387, en Dirk
v. der Aa 1471. Geschakeerd, en vrijkwartier met meerl.
Arnold v. Andel 1362. Geschakeerd St-Andrieskruis, met sikkel of
snoeimes in het bovenste kanton.
Hendrik v. Arennest 1438, en Pieter v. A. 1457. Drie ndelaarskoppen.
Dirk Bartholomeussen of Berten 1370. Geschakeerd, met schildhoofd,
waarin rechts een vogel.
Jan Basijn 1342. Geschakeerd, en schildhoofd met molenijzer en
zesspakig rad.
Arnold v. der Beke 1374. Drie dwarsbalken met ledig schildhoofd,
en vrikwartier met drie molenijzers.
Hendrik Becker 1403. Drie ruiten, gebroken door een barensteel,
Willem v. Berckel 1317. Twee zespuntige sterren naast elkander,
waaronder
St.-Jacobsschelp.
Gerard v. Berckel 1371 en Albert v. B. 1512. Drie zespuntige
sterren.
Gerard v. Berckel Janszn 1532. Hetzelfde, waartusschen een hart,
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Dirk Berwout 1383, Arnold B. 1440 en Everard B. 15GG. Stappende beer.
Godfried v. Bladel 1278. Lam Gods met de kruisvaan.
Godschalk v. Bladel 1300. Drie gehoornde ramskoppen.
Jordaan v. Boert 1503. Drie dwarsbalken, en schildhoofd met twee
molen~zers.
Dirk de Borchgrave 1478. Twee staande zalmen, ruggelings naar
elkander.
Lodewgk v. Boxtel Albertszn 1346. Drie potten, en vrijkwartier
met beurtelings-gekanteelden dwarsbalk.
Gosewijn v. Brecht 1502, Jan v. Br., ridder, 1523 en Jacob v.
Br., ridder, hoogschout, 1558. Leeuw met geschakeerden rechterschuinbalk er over heen.
Jan v. Breugel Willemszn 1520. Drie hermelijnstaarten, enschildhoofd met drie vogels.
Jan v. Breugel 1602. Drie molen&ers.
Albert v. Breugel 1611. Gevierendeeld : 1. en 4. drie molenijzers,
2. en 3. dwarsbalk.
Rudolf v. den Broeck Nicolaaszn 1501. Drie kannen of stoopen.
Gosewin v. den Broeek 1500. Dwarsbalk, rustend op drie ingekorte palen opkomend uit den voet van het schild, met twee rozen
in het hoofd. Waarschijnlijk is dit wapen foutief gegraveerd ; het zal
moeten voorstellen drie palen van vair, en schildhoofd met twee rozen.
Dirk Buxken 1346. Bok.
Jacob v. der Cammen 1580. ViJf (1, 3, 1) aaneengesloten ruiten,
Arnold v. Campen 1472 en Arnold v. C. 1559. Zwaan.
Godfried Clegnael 1467. Gehermelind, en schildhoofd met drie vogels.
Rendrik Cnode 1375. Leeuw, het schild uitgepunt omzoomd.
Jan de Cock 1513, en Jacob de C. 1617. Dwarsbalk, verzeld:
boven, van twee rechts-hellende hamers ; beneden, van een molenfizer.
Godfried Coenen, ridder, 1254. Xegelfiguur in den vorm van een
molenijzer.
Pieter Colen 1478, Gerard C. 1507 en Jacob C. 1534. Vos, beklimmend eene naar rechts gekeerde ladder ; achter hem een dorre boom.
Willem Coptiten 1339. Drie koeken beladen met hermel@staarte n vrijkwartier m e t molengzer.
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Jacob Copliten 1344 en Jacob C. 1366. Hetzelfde, zonder vrikwartier.
Jacob Coptiten 1347, Wouter C. 1379 en Egidius C. 1402. Gevierendeeld : 1. en 4. tweehoofdige adelaar, 2. en 3. schildhootd,
waarin twee ringen.
Jan Coptiten 1391. Drie molengzers, en vr$twartier met vierblad,
gebroken door een barensteel.
Jau v. Craenendonck Lodewijkszu 1442. Lelie, verzeld: boven,
van een barensteel; beneden, van een molengzer.
Jan Dachverlies 2483. Zeven (8, 3, 1) zespuntige sterren, gebroken
door een barensteel, het schild omzoomd.
Walraven Dacbverlies 1521. Zeven (3, 3, 1) zespuntige sterren,
Herman v. Deventer 1519 en Hendrik v. 0. 1528. Dwarsbalk
beladen met drie rozen, en leeuw uitkomend van den balk.
Ja,n Dickbier 1278. Als zegelfiguur, een boomstam.
Arnold Dickbier Hendrikszn 1311 en Jan D. 1381. Drie bierkannen.
Jan Dickbier 2348 en Arnold D. 1863. Drie molengzers, met barensteel in het hoofd.
Hendrik Dickbier Hendrikszn, heer van Mierlo, hoogschout, 1422.
Drie molengzers.
Hendrik Dickbier 1439 en Hendrik D. Willemszn 1462. Drie heiblokken.
tiudolf Dickbier 1469. Hetzelfde, als breuk een vierblad in het hoofd.
Berthold Dirckx 1335. Drie vogels.
Gijsbert v. Doorn 1347. Bozeboompje op terras.
Gijsbert v. Doorn 1395. Rozeboompje, belegd met barensteel.
Heimerik v. Dordrecht 1351. Twee dwarsbalken, met drie meerlen
in het hoofd.
Daniel v . Dijck 1 3 1 2 e n J a n v . D. 1381. Gedeeld : rechts, halve
tweehoofdige adelaar, links, half ledig hartschild, beide uitgaande
van de deelingslgn.
Hendrik v. Dick 1340. Tweehoofdige adelaarin een omboord schild,
in het schildhoofd rechts vijfpuntige ster.
( Wedt vervolgd.)

Am br osia en ne G t ar. Het algemeen gevoelen is: ambrosia =
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n e c t a r = godeadrank. I n 1’Intermédiaire ( v g l . Nuv.
godenspijs,
XXXVII, 603) XX, 370 echter leest men : SQue l’ambroisic ait été le
mets des dieux et le nectar leur breuvage, cela n’est point aussi certain et ausui incontestable qu’on le croit. La question a toujours été
au cont,raire fort vivement controversée même par les anciens”. Volgt
een citaat uit den Dictionnaire mythologique universel van Dr. Jacobi
(PanJa, D i d o t 1854j, waarin gezegd wordt, dat de oudste dichters
bovenstaand gevoelen koesterden. Maar ~plus tard le nectar devint
la nourriture des dieux, et l’ambroisie leur brenvage”. 51. J. A. Hild
s’exprime en ces termes : BL’anthropomorphisme inventa une substance
spéciale, destinée à entretenir l’immortalité des dieux : ce fut l’ambroisie (amrita, breuvage des dieux, dans les Védas). Tout d’abord,
l’ambroisie ét.ait conyue à la fois comme boisson et comme aliment
solide; plus tard, elle désigna ce dernier seulement, et le nectar fut
la boisson des dieux (Grande Encyclopédie, 11 634). Vgl. hiermede
l’lutermédiaire
ib. 523 : Il n’est pas certain, qu’EIomère nit nettement
distingué I’ambroisie du nectar”, enz. Volgt een citaat des Griekschen
dichters ,4naxandrides (fragment bij Athenaeus in zijn Deipnosophistae
11, 8 ) : Tc! vi-xzag EoOiw noivu Mázzwv, ôumbw z’áy,Bgo&av XCLL z$
dlc ~L~xovo, d. i. Ik eet nectar, het met kracht fijn stootend
of
v e r m a l e n d m e t mane t a n d e n , en drink ambrosia, en dien ze aan
Jupiter voor. Deze dichter stelt dus het ‘) nectar nog wel als eene
bizonder vaste spijs voor. Forcellini, ronduit beweerend : >Graeci
promiscue et ambrosiam pro nectare, et nectar pro ambrosia ponunt”,
beschouwt het onverschillig gebruik als eene kwestie van dichtmaat
(van spondaei en dactyli). Men kan misschien volstaan met te zeggen,
d a t Homerus, als hg (Odyssea IX VS 159) den cycloop Yolyfemus
nopens den dezen door Ulysses aangeboden dradc (win) laat verklaren,
dat hg een Buitvloeisel” (ánogQW&) was van ambrosia en nectar, bij
beCde aan eene vloeibare zelfstandigheid gedacht heeft, en dat de
verwarring is ontstaun toen de Lyrische dichteres Sappho en dito
dichter Alcman de zaak omgekeerd voorstelden, van ambrosia (ook
‘) Is, in overeenstemming met het Grieksah, dit geslaoht niet konsekwenter, dan
het manlijke der Woordenlëst van De Vries en Te Winkel? Deze w@t denkluk
aan neotar het menl~k geslncht toe, omdat drank manluk is.
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goden-zulf) drank, van nectar spijs makend. Ten overvloede kan men
I’Intermédiaire verwtizen n a a r , de belangstellenden onder ons herinneren aan - het beredeneerd artikel DAmbrosia”
in Friedrich Lübker’s
Reallexicon des classischen Alterthums (6ste Au0. door Dr. Max Erler,
Leipzig, Teubner 1882).
J. h.

GESCIIIEDENIS

DER LETTERKUNDE.

Boekb ez ich tiging. Heeft, de heer Joh. Theod. de Raadt Nuu
X L , 3Sl v g . e e n e reeks van studiën geopend over de voormalige
heerlijkheden van het Land van Mechelen, ze kan als de’ voortzet- .
ting worden beschouwd eener studie, welke ten vorigen jare in een
net boekdeeltje te Antwerpen, b$ J. Plasky 1) het licht zag, onder
den titel ,Lcs seigneuries du Pays de Malines. Berlaer et ses seigneurs, Notice hist,orique
sur la Commune de Berlaer”. Dit geschrift
vormt een Dextrait des Annales de l’iicadémie d’Archéologie de Belgique”,
128 blzz. De geachte schr$ver, wiens werkkracht in verband tot zine
metenschapljjke s t e l l i n g e n o m g e v i n g t e B r u s s e l z), i n d e r d a a d bentidenswaardig i s , handelt daarin over den naam, met het oog op
ìYav. XXXIX, 229, 651, waarbij de variant’en
Berrelaer, Bnerlaer,
Ballaert,, alle aandacht verdienen. Merkwaardige bizonderheden over
de weleer zoo machtige dynastie der Berthouts, de eerste heeren (a”
1 l80-1331), komen ter sprake. Waarna de souvereiniteit over het
Land van Mechelen aan de kinderen van Reinald 11, sedert 1339
hertog van Gelre, als gemaal van Sophie Florisdr Berthout, overging.
*) Deze Firma is gevestigd in de »Rue Z i r k”. Ten@ die slraat-naam een bizonderen oorsprong hebbe, zien wij er eene bevestiging in onzer eenen peraoonsnaam uitsluitende duiding der hoofdsylbe van Zierikzee (Nuu. XXXVII, 296, 7,
369; vgl. ook de ibid. XXXVIII,
439 aangevoerde geslachtsnamen).
“) Aldaar is h8 secretaris der vSoci&O d’brchéologie”.
Voorts, correspondeerend
lid v. h. Prov. Genr v. Kunsten en Wet. in N.-Brabant, gevestigd te ‘8 Herfogen.
bosch, medewerkend lid der Kais. Kön. herald. t3esellschaft v Adler” te Weenen,ena. enz.
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Na den dood van Margareta van York keerde dit Land, en mitsdien
ook Berlaar, tot het hertogdom Brabant terug. Breeder gewag maakte
de heer de R,. van een en ander in z@e DNotice sur Keerbergen et
ses seigneurs” (in Le BMessager des sciences historiques”). HG vlecht
er bizonderbeden in over het, goed, den Hof van He$n)sbroek. Onder
de heeren van Berlaar en Bk met den Schagermolen, wordt opgeteld
Pieter v. den Dale, sedert 17 Oct. 1595, + 1612, zoon van den ridder
Paul v. D. -/- 1595 als heer van ZuGdland, eigenaar der Canarische
eilanden (Suiker-eil.j, dikgraaf ‘) en sedert 1560 heer van Beirendrecht
(en Stahroeck), ook heer van Lil10 en sden torre die die grave van
Vlaenderen dede maeken tot L., mit allen zijnen toebehoirten”. De
laatstgenoemde bewoonde te Antwerpen op de St.-Jakobs-markt het
huis *de groote Zot”, en maakte vóór den notaris Jan v. Wamel t e
Leuven, 24 Juni 1595 zlJn testament. Pieter’s broeder, Hieronymus
(Jérame), heer van Werchter, hield in 1597 verblyf op Palma (eeu
der Canar. ei].), alwaar men in lG12 ook eenen notaris, Simon v.
Ichaides, ‘aantrof. In 1624 was Hendrik Hoogdonk schoolonderwgzer
t,e Berlaar. De EIof van Hk (anders gezegd, de lioode Hoeve) kwam
in 1632 aan v. Gemert, en kort daarop aan v. Vlierden, enz. In 1650
zien wë den ~av. XXXIX, 194-9 ; XL, 392 vermelden Diderik v.
der Nath -/- 1683 optreden als heer van Berlaar ; in 1661 vervangen
door Willem v. Bronckhorst-Batenburg “) -/- 16’7i en gade Juliana
Catharina v. Aebinga, dr v. Schelte v. Aeb., hertrouwd met Audriesia
Lucia v. Br., vermoedlijk Willem’s zuster. De zestien kwartieren dezer
laatste geeft #De Nederl. Leeuw” 1885 bl. 21 aan ; onder deze be‘) le dijkgraviat ou la chomarchie; chomarchia = aggerum custodia, uit ~Wpcz
(dijk) en (YQXELY (besturen).
2) Met het oog op Nau. XxX1X, 159, 410, (en vooral) 516, sta hier wat de hoor
de R. in deze zöne Notioe (p. 59 van het aExtrait”) opmerkt: wLe comtó de
Zutphen comprenait quatre baronnies OU baonderheerltikheden,
savoir, Bronckhorst,
Berg, Wisch et Baar. Les maitres de oes seigneuries avaient le droit de lever
bannière, c’est-A-dire ils fournissaient au sourerain un contingent de troupes sous
leur propre bannihre. 11s Btaient seigneurs-bannerets dans Ia vraie aoception du
mot (qui banneriis utuntur propriis). C’est assez arbitrairement que l’on a dénomm6,
plus tard, barons les propriétaires des buenderheerl~kheden. Raron et banne?*et ne
sont point synonymes. Baron dérive de baro ou barua, qui signifie dans Is basse
latinit6: homme”.
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hooren Micault en Cats v. Welle (vgl. Nczv. XL, 160, 1). Willem’s
tweede zoon Schelte Willem (Scaevola Gnilelmus) woonde op Saszicht (te Sassenheim), waar hij 9 Oct. 1727 testeerde. Zijn oudste
zoon, in 1079 gehuwd met Marie Constante Rubens, kleindr van den
grooten schilder, volgde hem in 167 I op als heer van Gestel en
Berlaar, welk laatste hg in 1681 aan Jacob graaf van Groesbeek enz.
verkocht. Deze deed het in 1687 over aan Jan Nicolaas Rubens,
broeder der even genoemde Marie Constante, heer van Rarnay, Waesbeke enz. Hier lascht de geleerde schrever de voorzaten van Pieter
Paulus R. in uit de door Frederik Verachter opgemaakte genealogie,
uit welke blijkt, dat de door vorige genealogen aan R. toegekende
herkomst uit Stiermarken, eene fabel is. Berlaar kwam kort daarop
aan verschillende eigenaren ; de laatste was tiuillaume Charles Guislain, graaf van Merode,
beleend in 1791. - Hierop volgen eenige bizonderheden betreffende twee leengoederen, Herbais en Baerdeghem, - te
Berlaar, welks dorpsgeschiedenis de heer de It., tel1 besluite van zen
merkwaardig geschrift, hoofdzaaklijk putte uit aanteekeningcn van
Nicolaat Otto v. den Kerckhove, oud-pastoor ter plaatse. De dagen
van Napoleon 1 worden er levendig in geschilderd, in gemaklijk,
vloeiend Fransch. En de drie gemeentezegels ten slotte afgebeeld
en besproken. Deze ééne opmerking zij ons vergund : Waarom p.
127 achter de ~Familles citées dans cette Notice” de paginatuur van
h e t bExtrait” achterwege gelaten 2 Er komt zoo menige naam in
voor, die op den duur belangstelling wekt.
Schier gelijktijdig met deze doorwrochte bronnenstudie zond ons
de heer de Raadt het eerste proefblad van ztin BArmorial Brabançon.
Recueil d’ Armoiries inédites (Brussel 1890, Alfred Vromant en Cie),
24 blz. in-8, bevattendiletter A (Abbe) tot einde letter D (Dgedegem); waarom C = S niet tusschen A en D behouden, maar C = B onder
letter K verwerkt? Het woord Binédites”
omvat het verzwegene
vooral in de twee standaardwerken, dat van J. Bosmans (Armorial
ancien et moderne de la Belgique) en van J. B. Rietstap (Arm1 02.
néral). Dit Armorial belooft eene belangrike bgdrage voor de Brabantsche heraldiek, en inzonderheid voor de dito zegelkunde te zullen
worden. Te meer, omdat de samensteller louter zegels beschrgft, die
he aantrof aan authentieke charters gehecht, met vermelding waar
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deze te vinden zijn, en wel de persoonlgke zegels, met vermelding
van naam en jaartal, verbluf en waardigheid der zegelaars. Hij hoopt
met dezen arbeid de Risten der schepenen van Leuven (door Butkens
en Divaeus) mitsgaders van Brmsel (in >l’Bistoire de Bruxelles” door
Henne et Wautars, waarin de helmteekens gausch ontbreken) aanmerklik a a n t e v u l l e n . D e w a p e n - k l e u r e n k a n hfi natuurlijk n i e t
leveren. In de mPréface” vermeldt hij o. a. de ,particularité inédite”,
dat de schepenen van Aerscbot de eigenaardige gewoonte hadden,
voor zegel te gebruiken ahun eigen wapen als vr$kwartier in dat
hunner gemeente” geplaatst. Aangezien ook hier wederom bronnenstudie op den voorgrond staat, doet het vele, door den heer de 12.
ons reeds geschonken, de gegronde verwachting koesteren, dat, indien
t$d en kracht hem gespaard bl$veu, hij als onvermoeid-werkzaam
historicus en archaeoloog geheel in het spoor zal treden van den
streng-wetenschapl~ken Jacques l e Roy, d e n historien brabanpon,
wiens leven en werken hi Nav. XL, 442 aanving met ingenomenheid
te beschrUven.
Alleenlik, bij de beschrgving van voormalige BSeigueuCes” late hij het financieele (vgl. bijv. Nau. XXXIX, 197; XL, 393,
455) wat meer rusten. Doch ook in dit opzicht gaat strenge schifting
van bizonderheden som9 bezwaar& k ; wij weten het zelven ; en st,aan
de beste stuurlui vaak aan den wal.

Van Alfred von Eberstein’s SHandbuch für den Deutschen Adel”
zag in 1889 de #Erste Hälfte” der eerste Afdeeling, het licht (bij
Mitscher e n R ö s t e l l t e Ber&jn, W . , Jägerstrasse 6(a). Ze bevat eeu
B Hand- und Adressbuch cler Genealogen und Heraldiker, unter besonderer
B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r Familiengeschichtsforscher“. E n w e l
hiervan Abschnitt l., waarin men vindt een rPAIphabetisches
Adressenverzeichnis der Genealogen und Heraldiker, der Forscher nuf dem
Gebiete der Familiengeschichte (auch biirgerlicher Geschlechter) und
der adligen Specialgeschichte, sowie sonstiger Forecher auf mit diesen
Gebieten v e r w a n d t e n F e l d e r n , - m i t A n g a b e d e s Gebiets i h r e r
Thätigkeit, der von ihnen bereits veröffentlichten Arbeiten, der von
ihuen noch in Vorbereitung befìndlichen Arbeiten, und derjenigen
Materien und Zeitabschnitte, über welche ihnen Nnchrichten gans
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besonders willkommen sind”. D i t a l l e s Bgeordnet
nach folgenden
Ländern bezw. Landestheilen : 1. Deutsches Reich u. Deutsch-Oesterreich ; 2. die russischen Oatseeprovinzen ; 3. Böhmen u. Mahren
(Moravië) mit Oesterreichisch-Schlesien ; 4. 1Jngarn u. Siehenbürgen ;
5. die südslavischen La.nder ; 6. Polen ; 7. die Schmeiz ; 8. die Niederlande, Belgien u. Luxemburg ; 9. Dänemark ; 10. Scbweden u. Norwegen ; 11. Finland ; 12. Italien ; 13. Frankreich ; 14. Mpanien u.
Port,ugal; 15. Grossbritannien ; IG. Kussland”. Het vóór ons liggend
net uitgevoerd boekdeel, kl. SVO, 180 blz., geeft dan nu van Abth. 1.
Abschn. 1. het eerste gedeelte, nml. het Duitsche ll$ en DuitschOostenrijk. Als proeve der bewerking sta hier de eerste naam van
letter A, en de laatste van letter Z, t, w. : v. A ben s b erg (u.
1’ ra u n), Hugo, lteichsgraf, geb. 20 Sept. 1828, K. K. Kämmerer,
Erblandpaniertr&ger im Erzherzogthum Oesterreich .ob u. nnter der
Enns, enz. enz., Präsident der IC K. heraldischen Gesellschaft DAdler”,
Ehrenmitglied der &eale Accademia Araldioa ltaliana in Pisa, etc.
etc. Wien 1. Wallfiachgasse
13. (Genealogie und Heraldik im Allgemeinen u. Geschichte des eigenen Geschlechts ; - % w e n ge r, Ferdinand, geb. 20 Dec. 1824 zu Fulda, Herausgeber der gescbichtlichen
Zeitschrift BDas Hessenland” i n Kassei, J o r d a n s t r . 1 5 . - Wanneer
men nu aldus tot Rusland gevorderd is, vangt Abschn, 2. aan, vermeldend de »Führer dur& die wesentlichste genealogisch. heraldische
Literatur, mit einer kurzen Kritik fiber den Grad der Brauchharkeit
derjenigen Werke, welche nicht durchweg zuverlässig sind, gleichwohl
aber nicht entbehrt werden können. Abschn. 3. zal behelzen BHilfsmittel u. Notizen versehiedener Art; bgv. Kesselmeyer’s stellbarer
Universalkalender ; Thommen, S c h r i f t p r o b e n sus d e m 1 4 . b i s 16.
Jahrh. ; Wörterbücher enz. ; Beantwortuug praktischer Fragen, als
BWie schützt man Archivalien vor Verderben P” Vgl. LYau. XL, 474
(Rewaarplaats), enz. enz. Abschn. 4. zal opganf verstrekken van Bdie
genealogisch-heraldischen V e r e i n e i n d e n verschiedenen Ländern”,
alsmede van rdie Organe dieser Vereine, sowie alle sonstigen einschlägigen periodischen Zeitschriften” (namen der redacteuren, enz.).
Abschn. 5. belooft BPraktische Winke für die Abfassung von Familiengeschichten (Formulare u. Fragebogen). Terwijl eindelik Abschn.
G. toezegt ;oEmpfehlenswerthe Adressen von Künstlern u. Gewerbe-
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treibenden (wapenschildors, graveurs, medailleurs, goudsmeden,
beeldhouwers,
fotografen, damastwevers, boekbinders,
enz.).
Daar Alfred Y. Eberstein, de ontwerper van dit uitgebreid SHandbuch”, in April 1890 overleden is, heeft zin broeder Botho v. Eb.
(Berlin, S. W., Lindenstrasse 8511) de tank nnnvaard, om de axweite
Hälfte des 1. Theils” voor de pers gereed te maken.
Abtheil. II. zal beschrëven >Die deutscbe
Adelsgenossenschaft
u. die
mit ihr verwandten Vereine, sowie diejenigen adligen Orden welcbe
mildtb&tige Zwecke verfolgen. Deze nfd. behandelt alzoo in vier gedeelten : adie deutscbe
Adelsgent”
(voorloopers,
stichting, ontwikkeling,
haar orgnan Bdas deutsche
Adelsblatt”, enz.), de ~Vcrein Nobilitas”
te Potsdam, de BVereiue katbolischer Edelleute”, en PAdlige Orden”,
als de Jobanniter-, St. Georgs., Hubertus-, St. Elisabeths .orde, enz.
enz., - met litteretuur. Abtheil. 111 zal een >IIandbuch der Geschlechtsverbände” behelzen ; hierin o. a. DAngabe
praktischer Winke
fur die Gründung neuer Verbande, nam. bez. des Verkebrs mit den
Behorden. der Erwerbung der Corporationsrecbte, Entwurf eines
Erbvertrags, tot bevestiging van het grondbezit, zonder benadeeling
van vrouwelijke familieleden ; de voordeelen der levensverzekering bij
vastgesteld grondbezit, enz. In Abtb. IV ontvangt men een BHandbuch der adligen Stiftungen”, t. w. een 2Verzeicbnis der ndligen
Fräulein- u. Wittwenstifte, sowie aller sonstigen
Stiftungen zu Gunsten
Angehöriger des Deutschen Adels, nach Läudern u. Provinzen geordnet”, enz. Eindelijk is in Abth. V. sprake van >Der heutige Adel
Deutschlands in gescbichtlicber u. socialpolitiscber Beziehung”. Hierin
0. u. Bseine heutige socialpolitische Bedeutung u. Seine heutigen
ltechte”, alsmede BDie Heroldsämter in Berlin u. Miincben”, enz.
Men ziet, welk een uitgebreid materiaal hier in druk wordt aangeboden,
Slechts Duitsche werkkracht , gepaard aan Duitsche onderne.
mingslust, deinst voor zulk een omvangrgken arbeid niet terug. Alleen de vraag, of niet veel van hetgeen bier wordt t,oegezegd,
reeds
elders bevredigend wordt gevonden,
bijv. de inhoud van Abtbeil. 11.
in Brockhnus’
Renl.Encyclopudie of het bekende, degelijke Conversutions-Lexicon, waarvan het !aatste (XVde) deel in 1855 verscheen.
Ook de vraag, of hetgeen Abtbeil. IlI. belooft, niet te veel vantbdeldken en plaatselbken aard is, om in heel Europa belangstelling te
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wekken. Eindelik de vraag, of hetgeen Abschn. 2, 3, 4, 5 en 6 van
Abtheìl. 1. zal geven, niet van meet af het onderwerp van bespreking
en navorsching in omvangrjjke t$schriften
als BDer Deutsche Herold”
(Berlijn) en BAdIer” (Weenenj, heeft uitgemaakt en nog voortdurend
uitmaakt, Schier elke aflevering toch van eerstgenoemd tgdschrift laat
bijgaande uitvoerige prospectussen van nieuwe werken op gene&
heraldisch gebied circuleeren, en biedt eene >Inserat-Beilnge” aan in
den trant van Abschn. G. Hoe menige uit,gewerkte Catalogus ziet
daarenboven niet telkens in Duitschland’s hoofdplaatsen het licht,
welken de welwillendheid der boekhandel-firma’s ook menigen partikulier in het buitenland bereiken doet! Wij spreken hier uit onze
eigene blGde ervaring. Intusschen moeten wij ons volkomen onbevoegd verklaren om op goeden grond de bedenking te opperen, of
wetenschaplijke ondernemingszucht hier wellicht geheel, grooteudeeks,
of minstens gedeeltlgk, speculatiezucht ZIJ. En terwil wij ons aanbevelen voor eventueele kennismaking met de volgende Abschnitte
en Abtheilungen, nemen wij den uitroep over van den heer Joh. Theod.
de Raadt, toen hij in Nnu. XXXIV, 433 Fahne’s diep-betreurd overlijden aanstipte, - BGewaltiges Unternehmen !” Om te eindigen met
den Nau. t. a. pl. uitgedrukten wensch, ;odass Fahne’sSchwiegersohn
Pfht,um, Buchhandler u. Verleger zu Düsseldorf, für den nicht-veröffentlichten Nachfass seines Sch wiegervuters einen geeigneten Bearbeiter finden möge”. Want zo0 die in 1884 gekoesterde wens& nog
altoos op vervulling wacht, blijft het verlies, dat de genealogischhistorische wetenschap in den dood van A. Fahne (‘f 1883) heeft
geleden, grooter, dan het behoeft te wezen.
JAC.

ANSPACH.

V R X G E N.
B o e k en. Atlev. 3 (1 Juli 1890) der, gelukkig, thans weder, vers c h i j n e n d e BRotterdamse L i b r y e ” ( R o t t e r d a m , G. v . Rijn, Noordsingel 101) bl. 24h vraagt, waar zich bevinden en boe te bekomen
zijn : Dominicus Lampsonius, Lamberti Lombardi apud Eburones pictoris
celeberritni v i t a (Brugis Flandr. Ex officina Huberti Goltzii. 1565.
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8~0); R. Y. V e l s e n , Theologia p r a c t i c a ; e n J. Roggeveen, De val
van ‘s werelds afgod.
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Oosterbierum (XL, 416). Het Alg. aardr. en gesch. Woordenboek
der prov. Friesland van V. B. Smallenburg (Sneek, 1833) zegt op
Oosterbierum, en &et op Oosterwierum, POudtids vondt men in de
kerk eene vos en eenige ganzen op eenen balk geschilderd”.
Den Haag.

J. 0. DM R.

Willem du Pay (XL, 355). Z’le, voor tamelëk uitvoerige en belangr@ke berichten betreffende dezen toonzetter : F.-J. Fétis, biographie
universelle des musiciens, 2e édit. Paris, Didot, 1BGO en volgg., 111,
70-72, en de aldaar asugehaalde bronnen,
Gent.
TH. J. 1. ARNOLD.
Geheimzinnige portretten (XL, 355). Een voorwerp, niet
ongelik aan dat v a n Nau. X X X I X , 588, is in het bezit van eene
miner bloedverwanten, Mej. L. H,, te V. Het is een soort van
medaillon, ter grootte van een klein schoteltje, bestemd om opgehangen te worden. In den rand is een half-bolvormig voorwerp gevat,
schijnbaar een groeisteen, doch in werkelijkheid een dubbel glas,
waartusschen zich een leag,je bruine wss bevindt. Houdt men het bij
het vuur, of legt men het in de zou, dan wordt die was doorschinend,
en ontwaart men het borstbeeld vau een geparuikten en gebeften heer,
naar men zegt vader Hooft ‘), geplaatst op een voetstuk, waarop men
deze woorden leest :
Hy Leeft 1vergenoegt 1Niets kan hem 1llinderen
Kiude 1ren.

/ tot vreugd van 1zyn Bataafse

Het beeld van den Amsterdamsehen burgervader is aan weerszaden
*) Vgl, Nar. XL, 35 mot ibid. XXII, 237.

RED.
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geflankeerd door een engeltje ; het eene, rechts daarvan geplaatst,
blaast op eene bazuin, het andere draagt den vrijheidshoed, en heeft
eenen keeshond aan zijne voeten. Oogenschgnlik zin d e f i g u r e n
verguld.
MR. C. RAKE.

Haardplaat.

In 1870 viel het oog van den kunstschilder
L. L. Klein, thans te München, op eene haardplaat, ten huize
en het eigendom van den bakker J. Bessem te Bathmen. Genoemde
heer kocht haar van den eigenaar ; liet haar te Zutfen reinigen en
fotografeeren, waarvan een ex, in min bezit is. Het stelt voor het
kindeke Jezus, waarvoor Maria en een Engel in aanbidding nederknielen, omgeven door Jozef, herders en de ster. Boven in den linkerhoek, ontrollen twee Engelen eene boekrol, met onleesbare karakters. Onder het geheel staat: DE GEBORT CHRISTI.
Utrecht.
a. J. RLNK,

Do e ze b o u t en andere namen dier plant. Voor het kantongerecht te De Lemmer stond onlangs een inwoner van Echten (gemeente Lemsterland) terecht, onder beschuldiging van doezebout te
hebben willen ontvreemden. De vraag deed zich hierbij voor, of er
aan diefstal moest gedacht worden, (welke ter berechting van de
rechtbank st,aat), dan wel aan (tot de competentie van den kantonrechter behoorende) strooperg, waaronder de wet verstaat de wegneming van verschillende met nameu genoemde voorwerpen van
geringe waarde, als riet, biezen, ongeplukte of afgevallen boomvruchten
of bladeren enz. De kantonrechter besliste dienaangaande bij vonnis
v a n 2 9 Oct. 1 8 8 9 , o p g e n o m e n in het *Weekblad van het Recht”
n” 5876:
odet bij dagvaarding wordt ten laste gelegd eene ontvreemding van Ddoezebout”,
dat die doezebout in de dagvtxarding wordt genoemd riet en een soort van riet,
dat dit evenwel is onjui&; dat doezebout, met het riet gemeen hebbend, dat ze in
moerassigen grond groeit, van riet verschilt in aard en wezen en tot andere doel.
einden wordt gebruikt dan riet, omdat het niet geschikt is voor hetgeen men met
riet doet, maar tot iets anders, t. w. het vullen van kussens en bedden; dat dan
ook in het degelijksch leven doozebout geen riet wordt genoemd; dat de in de
dagvaarding bedoelde plant, behalve die van doezebout, onderscheidene volksnamen
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hebbend als: doerebouten, douzea, bulpezerik, duivelsknoppen, raboerden, waterknodeen, zwezerikken, doeteboeten, hsneboeten, pommels, dullen, douterhousen, polsen, biezelvassen, doedels, sneelings, kannewassohers, kattestaarten, (wetenscbapbjk
gesproken) ia de tyfa, beboorend tot de familie der tyfaceae ; terw riet beboort
tot de familie der gramineae; dat doozebout ook niet gezegd kan worden te zjjn
begrepen onder de biezen, als behoorende deze tot de familie der cyperacea; dat,
terwuI in de dagvaarding geen sprake is van bladcrcn, de ten laste gelegde ontvreemding moet geacht worden niet te vallen onder gemeld art. 314 Strafrecht;
Gezien de artt. 218 en 253 Strafvord.; Rechtdoende : Verklaart zich onbevoegd
van de onderwerplgko zaak ketmis te nemen; verw@ de zaak naar den bevoegden rechter, de kosten te dragen door den Staat”.

Een der getuigen had o. a. verklaard, Bdat doezebout geen riet
i s , m a a r v a n h e t r i e t , w a a r t u a s c h e n h e t g r o e i t , zooveel mogelëk
wordt afgezonderd ; dat de staart van de doezebout, welke staart zich
aan den stengel der plant bevindt, gebruikt wordt in de bedden;
dat hij, hoewel hij reeds dertig jaren te Echten woont, niet weet dat
het aldaar gebruik is doezebout te mogen sngden
en wegnemen zonder
vergunning van den eigenaar” ; en een andere, ;9dat doezebout geen
riet is, een geheel anderen wortel dan riet heeft; dat het ook wel
wordt genoemd dullen”.
Onder de bovengenoemde namen komt ook voor Bkattestaarten”. Deze
benaming is ook in de Over-Betuwe wel bekend voor eene waterplant, bestaande uit verschillende geledingen, die gemakkelgk uit
elkander te trekken zin, welke op vochtige plaatsen groeit. Te Arnhem
hoorde ik ze, zoo ik mi wel herinner, hazegerft noemen.
A.

TAALKUNDE.

Jerzelre. A’au. XXXVII, 672, 3 waagde eene poging tot naamsduiding, welke de oudste varianten Gerselre en Gersicha voegzaam samenkoppelt. Men vindt nog Yeerzicke a” 1331 (Graaflgkheidsrekening
van Zeeland). De Tegenw. Staat v. Z. ae 1753 beeft Iersike met
Iersikenoort, ao 1345 Jheersickeroirde (bl. 266 noot, 273, 85 noot),
welk laatste de voorgestelde duiding zeer begunstigt. - Eene gansch
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andere duiding echter, - die van
bosch-dijk” 3 - laat de op de kaart
van J. Dosseray
(Rotterdam, 1874) voorkomende vorm BIJersdijke”
vermoeden. Is ergens blik van dezen naams-vorm ? Welke Zeeuw
licht hier voor 3
Wagenbrughe
(XL, 394) - is een oude, (verkeerdelik) verhollandschte
naamsform van de friesche grieteny Wymbritseradeel.
J. W.

Leeuwarden (XXXV, 297-300).

De varianten Lintarwrde, Linwart,
Lienwart zijn met de latere Liu-, Lie-, Le-, Lio-, Li-, Leu-, Leeuwerth, -wart, enz. bestaan- en vereenigbaar, als men in aanmerking
neemt, dat Linth (Zwitserl.), Linde (Over&el, bij Kuinre, en in Mozambique), Leioa (Saksen-Gotha), Leine (Hanover), Len (Engel., Kent),
Lena (Aziat.-Rusl.), Lyne (Engel., Schotl.), Liner (Engel., Cornwallis) - riviernamen zijn. Koppelt men hiermee samen het bericht van
BTegenw. Staat v. Friesl.” XIV, 1 bl. 27 : 2 Weleer vloeide hier (bij
de stad) naar de LMiddelzee de stroom, of liever ‘t watertje Le of
Lea, nog heden de Dokkumer Ee”, dan ligt voor de hand de duiding
1 e de w a a r d. Tevens bespeurt men alzoo het nauw etymologisch
verband tusschen le(de) en ee of ede = water. De grondklank is
hier e, in uitgedegen vorm ede ; met voorgevoegde E, le(de). Hetzelfde
kan men opmerken bij a(a), aha = water, in uitgedegen vorm a i ,
met voorgevoegde 1, Lai, zooals bijv. de naam is eener rivier in China.
Vgl. Hoeufft,, Taalk. Bijdr. bl. 29 : *A(a), &a, enz., beteekent water,
en heeft in eene menigte landen aan grootere en kleinere wateren en
plaatsen den naam gegeeven, zoo dat het meer dan beweezen schijne,
dat het voor een wortelwoord, aan alle hoofdtaalen gemeen, moete
gehouden worden. Het lijdt geen twijfel, of het is hetzelfde woord,
als ,Fe, Ede, l%, en diergelyke woorden, van welke het laatste ook
somtgds
s xeiland”” beteekent”. Ibid. bl. 30 : *Voor een water in
het gemeen moet Ee, om slechts één voorbeeld bg te brengen, ge.nomen worden in B *Dokkumer-Ee”“. Ibid. bl. 31 : BIn Friesland is
een dorp, welk eenvoudig Ee of Ea heet, naar de veeIe oudtijds
omtrent hetzelve geleegene poelen” ; zie Tegenw. St. t. a. pl. bl. 212.
Die wortelwoorden of grondklanken at/&) en e ziet men in versterkten
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vorm, met achtergevoegde n en vóórgevoegde 1, optreden ; vgl. Lahn
(of Löhn, riv., Nassau en Hessen), naast de bovengenoemde voorbeelden. Eu zoo kon dan ook in versterkten en tevens uitgedegen vorm,
Lintar, L i n , - ook Inn (Buitschl.) is een riviernaam, - Lien, naast
Liu, Lie, Le enz. als hoofdsylbe in BLeeuwarden”, ontstaan of bestaan.
Opmerklijk, dat bav. Lent (Over-Betuwe), Liendên (of Linden, NederBetuwe), enz. rivierplaatsen zijn. Vgl. Lintelo (= waterbosch P) in Nom.
Geogr. Neerl. 111, 172, naast Linde (en Lindele) in Nom. G. Neerl. 1,
112; in de oudste varianten mist men de d, De gesl. de Lint (Tiel)
k a n sde lente”, - linten, Mid.-Nederl. lente, - beduiden, omdat
m e n o o k eenen gesl. de Winter (Joh. Winkler, Nederl. Gesl. 415)
heeft. In Lende-lede (dorp, W.-Vlaand.) = *water-leiding” (9) zal
de slotsylbe een ander wortelwoord vertoonen, dan in Le(de) of Les,,
Geije = e(e), es, ede, ei, d. i. water; m. a. w. de 1 zal er stamletter
zgn. - Als varianten van Leeuwarden vond ik nog: Leewairden ae
1399 (iliau. X L , 259), L e w e r d e n ao 1 4 9 7 [Bistor. Genp, Bidr. e n
Mededeel. X11 (1889) bl. 1051.
J. A.
N a m en. In een handschrift, getiteld : #Dit naervolghende ztin de
cueren, rechten, vryheden, mannen, erven, busschen, renten, visscherien,
eerlicheden ende singnorien, toehorende den goede ende heerscepe van
Bollare”, berustend in het archief van het kasteel te Helmond, en
opgesteld midden 15de eeuw, treft men de navolgende voor- en geslachtsnamen aan. Ik vertrouw, dat dit listje velen der lezers van dit
maandwerk, en vooral den heer Johan Winkler niet ongevallig zal zen.
De namen zLJn in het handschrift enkel opgenoemd, zoodat ik daaruit
niet kan zien, of een naam aan een man of aan eene vrouw toebehoort. Alleen aan den naam Jane gaat het woord svrouwe” vooraf.
i k neem al de voornamen over, omdat het wellicht van belang is te
weten, waar zelfs algemeen bekende voornamen voorkwamen,
Voornamen. A d r i a e n , A l i c e , A n d r i e s , A r n o u d , Beat+, Be(e)le,
Bernaerd, Bette, Boudin, Calle, Clais, Clerbon, Coppin, Cornelie, Cornelis, Cornet, Daneel, Gheile, Gbenin, Gheraerd, Gille, Gillis, Godevaert, Goain, Griele, Griete, Heile, Heilewgf, Heyne, Heynkin, Hennekin, Hughe, Jan, Jane (vrouw), Jacob, Jehane, Joos, Joris, Kateline,
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Lauwerins, Lice, Line, Lisebette, Louis, .Maertin,
Machtilt, Marie,
Mathieu, Michiel, Pauwels, Pieter, Reze, Roegaer, Roegier, Ruebin,
Itycquaerd, Stafin, S t e v e n , Symon, T h e u n i s , Tboir, ThUs, T r u d e ,
Vranck, Victor, Willekin, Willem, Wouter, Zeger.
Geslachtsnanze~z.
Buchuut, Baten, de Beire, Beverlinx, Blondeels,
Breicpot, Breicscilt, de Breidere, Bukkemanne, de Cammere, Cloterine,
Cloterins, de Coeil, de Coyl, Coutaerd(s), Drieboots, Drievers, de Droge,
Drogheman, Emmen, Gaderpennix, Ghamaerde, de Gbier, Gbiselins,
de Hare, Hemme, Hoikers, de Ingelse, Yserman, Lips, Mauprcit, de
iM.oey, de Mol, de Nayere, de Otensre, Paeuwe, de Praetmnkere,
Quadecole,
de Rodere, Rasman, Sanpot, Scloppers,
Sconavons,
Sconemans, Scoudenlige, Sarivere, Sgrnven, Skis, Skox, Smeyers, Soykin,
de Splitere, Spuelbonts, Standaerde, Steenputte, Swnndels, UtenhoTe,
de Wandel, Widdins, Widdinx, v. den Winkle.
Dat vele dezer geslachtsnamen slechts toenamen, en geen erflijkc
geslachtsnamen, zijn,. ligt wel voor de hand.
Eleltnorad.
AUQ.
SASSEN.

G esla G ht snamen van twee letters (XL, 424). Behalve de
drie genoemde, v i n d t m e n o o k E g . J. M. Eg werd benoemd tot
kapelaan te Kralingen, volgens een bericht in het BNieuws van den
Dag” i. d. 11 Juli 1890.
A.

v. Vonukenhoren (XL, 335). Evenals bij Ripperda en tutti quanti,
kan het voorzetsel unn hier misplaatst, of uit wanbegrip des nanms
geboren zin.
Sybrandus, Sybren (XL, 409). Sybrandus is niet sde Latijnsche naam
van Sybren”. Maar Sybrandus js de verlatijnscbte form van den oudfrieschen, oud-algemeen-germaanschen mansvóórnaam Sibrand, Sîgbrand, beteekenend : het overwinnende zwaard, of : overwinning door
het zwaard. Sybren daarentegen, ook nog wel als Syberen geschreven,
de hedendaagsch friesche mansvóórnaam, is oorspronkelik en voluit :
Sibern, Sîgbern, (als Wigbern of Wybren, Gerbern of Gerbren), in
de beteekenis : kind der overwinning. Wilde men den naam Sibren
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verlat+schen, dan zoude men daar af Sibernus maken moeten. Dit
verhindert niet, dat, by onkunde en misverstand, oudtijds de naam
S i b r e n w e l e e n s v e r k e e r d e l i k a l s Sybrandus k a n z$.r verlatijnscht
geworden. Zulke misduidingen en verkeerde naamsformen zin geenszins zeldzaam in oude geschriften. Bern is nog heden het friesche
woord voor kind; en op de beteekenis van brafzd als zwaard, is herhaaldelik in dit tgdschrift gewezen. Het oudfriesche woord sîg is het
hoogduitsche Siege, zege, overwinning.
JOHAiJ

WINIILER.

B e n j e z e s t i g I ( X L , 2 3 7 , e n z . ) . I n d e n >Ten Kate-Scheurkalender voor 1879” schreef op 23 December, zijn 6Oen verjaardag, de
beroemde en betreurde dichter (+ 27 Dec. 1889) dit versje :
yDie zestig jaar zijn pakjen heeft gedragen,
Droeg hg het wèl, hij droeg het lang genoeg”.
Vader Cats.
Ik zn1 min God geen langer leven vragen:
De Alw&, die zoo lang mij Ioidde en droeg,
Weet best w a n n e er min uurtjen heeft geslagen.
A . AARSEN.

E he li ed e n, enz. Dit woorci, in stede van echtelieden, bezigen
nog steeds de rechters e n practizrJns i n Q e l d e r l a n d e n Over@eI,
waarvan men voorbeelden kan zien in het BWeekblad van het Kecht”
van de laatste jaren. Vgl. de eerste sylbe van Beegade”. - Wan
wordt niet gevonden bi De Vries en !t’e Winkel. Echter leest men
in artikel 351 van het Wetboek van Koophandel >Hi [de schipper]
laadt geene goederen waarvun de w a n h e i d, beschadiging of slechte
gesteldheid der emballagie zigtbaar blijkt, dan met aanteekening van
den slechten of wan n en staat van dezelve in de recieven en cognoscementen” ; enz. Misschien zin het handelstermen, ontleend aan
het Engelsch, vaarin wan beteekent : bleek (door ziekte). Ook het
woord s t o p p e n , voor ophouden, kreeg bg ons uit het Engelsch
het burgerrecht.
A.
p 0 1 k 1 o r e (XL, 412, noot 1 en 2). De heer Taco de Beer raad-
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pleegde omtrent het geslacht dat aan dit woord gegeven wordt of
zou moeten worden, vóór een paar jaren de hoogleeraren Chantepie
de la Saussaye en De Vries. Deze heeren zullen er wel geen bezwaar
in zien, zoo ik hier een uittreksel van hun schrijven laat volgen. De
eerste gebruikte het woord folklore in zën Gids-artikel (Aug. 1887)
als onzedig. BVoor het gebruik van het folklore als neutrum,” zegt he
evenwel, *heb ik geen zwaarwichtige redenen ; althans geene die tegen
gronden uit het angelsaksisch opwegen. Als gij er dus een femininum
van wilt maken, zal ik er mij niet, tegen verzetten”. Naar het voorbeeld van Prof. Chantepie maakte ook Dr. L. Knappert het woord
onzgdig. - aM1J d u n k t , ” zegt Prof. De Vries, ,wij kunnen sfolklore”,
als wi dat fraaie woord nu eenmaal willen gebruiken, niet anders
dan vrouwelgk nemen. Voor ‘t mannelijk en onzijdig geslacht is niet,
de minste reden of aanbeveling te bedenken; voor het vrouwelëk
p l e i t aleer”, waaraan men toch terstond denkt, als men het woord
ziet of hoort. Zulke vreemde woorden krijgen hun geslacht bij analogie.
Die analogie nu met Bleer, kunde, wetenschap, kennis”, enz. pleit
bepaald voor het pr. geslacht”.
Een Nederlandsch aequivalent voor het woord te zoeken, schint
geenen dezer beide geleerden noodig toe. BHet begrip is zoo ruim, vaag
en onbepaald”, zegt Prof. De Vries, sdat ons nauwkeurig Hollandsch
er geen aequivalenten term voor maken kan. Het is waar, het object
der studie zou men het Bvolkswezen” kunnen noemen. DZeewezen,
geldwezen, rechtswezen”,
het gezamenlike begrip van alles wat de
zeevaart, de geldmiddelen, het recht, betreft ; >volkswezen”, het collectieve begrip van hetgeen tot het Dvolk” betrekking heeft. ,&Taar
men heeft ook een naam voor de studie zelve noodig. En #Volkswezenleer” durf ik u niet aanbevelen. Ik zie dus niet in, hoe wU
een volkomen aequivalent zullen vinden”. - aLMaar een aequivalent
van het woord”, zegt Prof. Chantepie, Bzoek ik niet. Mij dunkt Bsjuist
het vreemde woord dat geen antecedenten heeft, is zeer geschikt de
zaak uit te drukken” “. leder weet, dat. er niet alleen volksvoorsteZhagen maar ook volksgebl*uiken,
niet, alleen sprookjes maar ook zeden
en gewoonten onder te verstaan zin, benevens nog allerlei andere
zaken : liedjes en wlJsjes, raadsels en spelen, enz. Alleen zou ik wel
wenschen omtrent éen punt eenparigheid te verkrëgea, nl. folklore
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te gebruiken SBniet voor de wetenschap, maar voor het object der
wetenschap” “. Velen spreken van folklore, waar ik van studie van ‘t
(of de) folklore zou willen spreken. Ik had dus ook juister min Gidsartikel betiteld : ~Mytbologie en Studie van het Folklore of wel : Over
Mythen en Folklore”.

Claarleroi.

AU& QlTTk E.

[Kan v o 1 k 1 e e r (vrouwl.), in onderscheiding van 1volksleer”,
beugel ?]

niet door den

K at te b e 11 e tj e (XL, 426). Men hoorde vroeger meer *kartebelletje”. Uit wanbegrip schgnt men er het belletje van de kat bëgehaald te hebben, met het oog misschien op de bekende fabel. Het
woord is waarschënlik van het Spaansche cartapel’), geschrift vol
onzin, of van het Italiaansche cartabello “), geschrift van weinig
waarde, welke woorden echter, beide van carta, eertëds een edeler
beteekenis hadden.
Den Haag.

J. C. DE R.

L o r s s e n. %v. XXXVIII, 468 te lezen alorshandel”. Alzoo geeft
Oudemans (Mid.-Nederl. Wrdbk) het woord, met aanhaling van zin
Wrdbk op Hooft. Intusschen is lordshandel niet foutief, bg vergelgking
van lordsen (lorsen,
lorssen, lortzen) = aftroggelen, (geld) leenen;
lordster = uitdraagster. Waaruit blikt, dat lors(s s p r o o t u i t lordsen ; en dit laatste is wederom een versterkte vorm van lorden =

afhandig

maken. Ontlorden of ontlorsen beduidt heimlëk ontnemen.
J. A.

P o e haa i (XL, 427). Kan Bbohey”

‘t zelfde Z&I als Bwohey
“P
door Jhr. Mr. H. Baerdt v. Smiuia,

Z i e Nwe naam]. v a n G r i e t m .
bl. 43; daar leest ,men de volgende door Bbe of Abbe v. Sjuxms
(grietman van Ferwerderadeel 1520-28/9) gesprokene woorden :
Hetter yen wohey Az ‘t fijf krjuessen alle dey ; - waarin swohey”
1) In de woordenboeken van Don Federico Booch.Arkosq 4ae ed. 1881, en van
D. Vicente Salva, 15de ed. 1881, treft men dit woord niet aan; wel aaltapácio =
RE D .
register, echoolsohrflfboek.
2) of scartabeHo (faocio), Sm., schrijfboek, papierrommel. bundol papieren. RED.

I
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beteekent geweld of leven maken, door op eens een hard geschreeuw
aan te heffen.
EI. w.

L.
[Oudemans

heeft

boha,

bohay =

getier,

geschreeuw,

ding, wind, - als woord, gebezigd door Jeremias de Decker,
heeft hij niet.]

gedruisch,

drukte,

opschud-

Cats en Vondel. Wohey

Poehaai. Waarschijnlgk e e n s o o r t v a n onomatopceia, zooals
bomhnrie, e. a. In Holland hoort men meestal boehaai, boeha. Het
Frnnsch heeft brouhaha.
Den Hacrg.

J.

C.

DE

lt.

S 1 a g (XXXVII, 611, 2). Niet alleen in Zeeuwsch-Vlaanderen, ook
in Zuid-Holland heeft dit woord de beteekenis van landweg, uitweg,
meer bepaaldelijk ook van een pad door de duinen. Te Scheveningen
heeft men o. a. het Heemraadslag, het Rolenwagenslag, thansstraten.
Den Haag.

J.

C.

DE X.

V en t (XxX1X 182, 531). Vent, vente, hoort men in de Vlaanderen
veel. Bijvoorbeeld : venten, uit- of uutventen, leuren, langs den weg
,Ii. eén g o e i j e vente g’ad”, (ik heb nogal verkocht). verkoopen.
Scheuteventen, onder de waarde of onder den marktprijs verkoopen. Vent-jager is een persoon die in plaats van zelf te visschen, met
zijn vaartuig op zee zwalkt, teneinde de vangst van derden op te
koopen.
- Vente, trekschuit, barge. - Nacht-vente, ‘t zelfcle, m a a r
bij nacht gebezigd. - Gescheurde vente, Z.-Vl. voor havelooze jongelieden van beiderlei kunne, met gescheurde kleederen aan.
Dit alles wist dus op het Nav. t. a. pl. vermelde venda, emporium,
marktplaats.
0. P . K O O S .

( V g l . Nuu. XVIII,

534-6.1

Eer 8 t e P e r s o o n enkelvoud der aantoonende wes uitgaande op
de toonlooze e. Behalve in verheven stil, wordt deze vorm nog in
eenige vaststaande uitdrukkingen gebezigd, waarvan mij bekend zijn :
;bblgve, verblgve, n o e m e m i j ” , ( o f Dik blgve, i k verblijve, i k n o e m e
më”), o n d e r b r i e v e n ; stransporteere” ( v r o e g e r sdrage o v e r ” ) : b$
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optellingen ; averzoeke”, b. v. in : verzoeke niet zonder noodzaak te
bellen, verzoeke vooraf belet te vragen ; szegge”, bij herhalingen
tot nadruk, als: Borneo is ruim 22-, zegge 22-maal zo0 groot als
Nederland. Ook > vrage”, wanneer men, na opgave van eenige feiten,
naar aanleiding daarvan eene vraag stelt. Bijv. : Lord Balfour cf
Burleigh is thans (1590) secretary to the Board of Trade in Engeland ;
de geslachtlijst Balföur in het >Stam- en Wapenboek” van A. A. Vorsterman v. OUen begint aldus : DHet geslacht Balfour is oorspronkelijk
uit Schotland. Ridder James Balfour, een trouw vriend en onderdaan
der koningin Maria Stuart, zoon van ridder Michael, was gehuwd
met Jvre XIargaretha Halfom van Burleiah, en had vjjf zonen en drie
dochters. De oudste zoon, ridder ;%ehael, werd 7 Aug. LGOU tot
lord Burleigh verheven ; na het uitsterven z@s taks nam in 1814
de Nederlandsche tak dien naam bi,j den zinen aan, en schrijft zich
nu Balfour van Burleigh” ; v r a ge : zijn deze opgaven met elkander
te rijmen? - Het is opmerkelik, dat in het eerste geval dikwgls, en
in de laatste vier altijd, het woord ik, kortheidshalve of uit bescheidenheid, wordt weggelaten, zooals dat in het IDuitsch ook anders
dikwils geschiedt. Dat de oude vorm in deze uitdrukkingen bewaard
bleef, zal gedeeltelijk te verklaren zijn uit de kracht der traditie,
b. v. Bblëve” enz. aan het einde van brieven, Dtransporteere” in
koopmansboeken enz. ; gedeeltelgk uit het oogmerk om verwarring
met den 2eu persoon enkelvoud der gebiedende wis te voorkomen,
die juist door het weglaten van het woord pik” kon ontstaan, en
vermeden moest worden, om niet soms den schijn van onbeleefdheid
op zich te laden, b. v. wanneer men onder eene optelling schreef:
>transporteer”.

V R A G E N .
Hok. Tot een korentiend te Woudenberg behoort o. a. de 5de
Hok uit het Holevoeterland. Het logement bjj Scherpenzeel heet aDe
Holevoet”. Wat is hier hok 3 Kan het z. v. a. Bhoek” z;ijn 3
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Alberda (XL, 439). De ouders van Reyner Alberda in (toe) Spëck
waren Derck A. toe Sp. en Hille (of Helena) Broersema. Hij huwde
i n 1 5 8 8 vrëdags v ó ó r Michaëlis Hille (of Helenaj ltipperda, dr v.
Peter bij Evertjen (of Everdina) Tamminga. Verlangt men ook zijne
acht kwartieren te weten?
Leeìiwaden.
HEPRKE WENNINO.
v. Baerle (XXXIX, G12), enz. Gude v. Baerle staat vermeld als non
van het vóór 1444 door Johanna v. Tengnagel, wede Gerrit v. Heeckeren (vgl. Herald. Bibl. 1882 bl. 36, 7 met Greeven, Beschr. v.
Doet. bl. 36, 7) gestichte ‘) bagijnenklooster Sion te Doetinchem. Als
‘1 niet in 1444, geluk Herald. Bibl. 4882 bl. 37 met naohaling van roudhh. en
Gestiohten van Deventer” 1, 517, getuigt. Is het vermoeden van Greeven, Geschied,
en Beschr. v. Doetinchem 1829 bl. 37, dat het klooster in 1400 of daaromtrent zal
gesticht zijn, denklijk als ons ,14GO” op te vatten, toch verdient opmerking
dezes s&hrjsers gezegde t. a. pl. : ))De eerste inwoneressen waren aan geene kloostergeloften verbonden, maar hebben nog ten jare 1444 gestaan onder het bestuur
der broeders of klerken van het Gemeene Leven”. Omstr. 1440 zal wel het tijdstip
der stichting vallen. - Wat v. Heeokeren nog betreft: In 1230 (volg. Greeven bl.
34) stond ridder Evrard v. H. z@ recht op sommige weiden en goederen te Keppel, alsmede op de Wslsche en Horresche tienden, - Wals is eene buurt van
Gendringen, e n d e Horkamp l i g t t e Ruurlo, - ten behoeve van het klooster
Bethlehem af (vgl. Bn Sleet, Oorkdbk v. G. e. Z. bl. 598 met Herald. Bibl. 1882
bl. 30). In het bijzijn van Hartwioh v. H. en Maas Blgffert had in 1481 in het
kir Bethl. het mondgesprek plaats over de vernieuwing van het verdrag tusschen
die van Doesburg en den aartsherto, 0 Maximiliaan (Her. Bibl. ib. hl. 44 ; Slichtenhorst, Geld Gesch. bl. 284 ; Greeven bl. 36). Walraven v. H. (de Herald. Bibl ib.
bl. 63 vermelde edelman), door Willem 111 in 1675 tot burgemr van Doetinuhem
aangesteld (Greeven bl. 29), was kleinzoon van Walraven, die in Herald. Bibl.
1876 bl. 80 ; A’au. XxX, 202, 3 geboekt staat, - uit den tak v. H. v. Nettelhorst.
Herald. Bibl. 1882 bl. 54 vermeldt eenen Johan v. H. als burgemr v. Doet., ten
Gelderschen landdage verschenen 1’659-ï3, die in 1675 niet meer in dé redemptie
aangeslagen, dus vermoedlijk overleden was. Ter ageh. pl. wordt hij opgeteld onder de
v. Heeokeren’s, die men niet kan aansluiten. Evenmin weet men eene plaats te
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zoodanig komt ZU voor in een perkamenten brief onder de papieren
van den bissahop (van Roermond 9) Sasboldus
ao 1501; waarin men
o o k o n t w a a r t Mente Velink, p r i o r i n , d a a r i n a a n g e d u i d a l s Mente
Velincka, eoowel als Anna Velincka ‘) ; voorts Joha v. Ampsen, Elisabeth v. Arnhem, Agnes v. Baer, Henrica v. Berinchem, Catha v.
Delden a), Cstha v . G e n t , Wijsse Grijsen s), C h r i s t i n a e n Joha v .
- - - geven aan A. v. K, in 1700 gildemr te Iioetinchem (Greeven bl. 62). Hij kan
behoord hebben tot de nazaten van (den niet tot den adel gerekenden) Otto v.
Hekeren van Her. Bibl. ibid. bl. 123 (welks noot vervalle,, omdat bl. 60 sprake is
van eene Cnnegond, als dr v. eenen v. H., en niet van eene persoon van dezen
voornaam als gade van eenen v. H.). Te Zutfen t 13 Deo. ?889 Ludolf Anne
Frederik Hk v. H. (uit den tak v. H. v. Waliën), als douairiere nalatend Charlotte Wilbelmine Caroline Louise v. H. v. W., dr v. Willem bi L. E. J. gravin
v. Gronsfeld-Diepenbroeck-Impel, zgue nicht, mot wie 16 Mei 1882 te Wiesbaden
hertr.); zie Herald. Bibl. 1882 bl. 86. Hem, den hoogstbekwamen genealoog en
heraldious, die zich omtrent de .voortgezette ordening van het uitgebreid arohief
te Zutfen bizonder verdienstelik
heeft gemaakt, wëdde de adjunkt-arohivads
ter
stede, J. Gimberg in de Nieuwe Zutfensohc Ct. v. 18 Dec. ‘89 een woord van
dankbare hulde, de heer H. M. Werner in die van 28 Deo. ‘89 een artikel van
de rechtmatigste waardeering. Zie ook zGenea1. Maandblad de Nederl. Leeuw” 1889
no. 11, 12.
Ij Steven Velinok, raad, zegelde met Gerrit Huetink (of Heutink) en Willem
ten Holte(n), raden, 27 Juni 1592 eenen open brief van beëedigde kondsahappen
wegens den inhoud van een in 1527 verbranden brief, waarbij door graaf Otto
den Qden (lees 11) ten jare 123ti aan die van Doetinohem dezelfde stadsvrijheid,
geluk die van Zutphon hadden, geschonken is geweest. - In 1337 komt Bernard
VelOcko (Dev. Camer.-rek. 1, 4), in 1348 Arnoldus Veloken (ib. 11, 11) en Hermannus
Velioke(n) (ib. 38), in 1319 Herm. Velioke (ib. 74), in 1353 Berm. dictus Velioke
(ib. 196) voor; en in 1362 leest men van rden toern achter des Veliken hues”(ib.
190) - te Deventer. Gansoh ondersoheiden hiervan is oornes Ernestus de Vellecki
a” 1204 (Bn Sleet, Oorkdbk bl. 420). Aangaande Wm ten Holt(en), hij en Jan Vinke
deden namens de burger8 vau Doet. hun best om hertog Karel van Gelre terug
te brengen van de beimlijke opdraoht zijner landen aan Frankrgk’s koning in
1534, terwijl de burgemr Gerard Huetink, benevens Herman Holthuisen, Hendrik
v. Hartebroek, Dederiok v. Huessen en Kein Kenssen de burgerij versohoond wilden
hebben wegens den oploop, door misverstand en wellioht ook door gezegd verdrag
veroorzuakt (Greeren bl. lg).
‘) Deze gesl. zal wel aan Dolden, br Vorden, zgn ontleend.
3, BU gebroke vau dat van Berndt de Grijze en Andries Huginok, raden, die
vditmael zelfs geen zegel” hadden, hingen Goze Goldsmits en Andries v. Corest
namens hen hun zegel aan hot hierboven noot l aangevoerde document ao 1532.
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Ileeckeren, Margta v. der Hoeven, Barbera v. Campen, Barbera en
Galert v. Meverden,
Berta en Gertruidis Ridders, Hilla V. Rijswgck,
Beele en Geese Rutgers, Gertrudis Schrijver, Mechteld Sweders r),
Henrica en Catha v. Wisch, en vele andere bagijnen, ten getale van
GrS opgesomd door Greeven, a. w. bl. 37, 8, en die niet allen adellëk
zullen zijn geweest.
- Van Baerl, - één met v. Baerle? - komt
vóór ,1553 te Arnhem voor (~Yuu. XL, 131), en ontmoet men ook in
de kwartieren van Jhr. Diderik v. Brake11 (Geld. Volksalm. 1879 bl.
48, 58). - Een der predikanten te Veenendaal (Jan. 1890) heet
v. Baerle.
J. A.

v. Bergen-op-Zoom. De

XXXVIII, 623, 4 vermelde Hauptmann,
persoon
met Carolus Philippus Faostinus
te Bergen-opZoom 15 Febr. 1740, zoon
den Doorl. Huize van Bergen, - de hertog
markies, - bij Francisca Carolina Gerarmeter: Laurentius Franciscus (Sabinus) A.
Hij was het zevende vau negen kinderen,

A'av.

-/- 4 Blei ISO” is m. i. één
Adan, gedoopt (It.-Iiath.)
van Laurentius A., raad van
van Sn1tzbac.h was destijds
clina Le Febure. Peter en
en Maria Clara Cecilia 8.
waaronder twee zoons.

W. J. F. J.

von B e r k e n (XL, 317). J. L. Bercken werd 30 Aug. 1786 aaogesteld t.ot luit.-ingenieur in dienst dezer landen, en was in 1793 kapitein. Hij zegelde met in zilver berkenboom o p grasgrond, verzeld van
drie zespuutige sterren, 2 links en 1 rechts van den boom. Helmt. :
ster van ‘t schild tusschen
eene vlucht.
‘s-llage.
x. 0. WlLDEMAN.
[Zie eenigen

van den naam v. Uerok in Herald.

Bibl. 1881, bl. 161.1

Bi#hoorn. Jau Philipszn D. tr. te Gverschie 30 Nov. lGG4 Maartje
Leenderts, en woonde
onder Akkersdijk. Hun zoon (0. a. 9) Leendert D. Janszn, gedoopt
te Overachie 21 Jan. 1677, tr. te Vlaardingen (2) 9 Martrt 1699 Maria v. der Snoek ; zij hebben gewoond
te
--I_
l) 7,. v . a Sweers,
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V o o r b u r g e n zijn a l d . begraven, hg + na 4 Apr. 1749 te Delft ;
winnen (0. a. ?) Cornelis D. Leendertsz., geb. te Voorburg 29 Apr.
1704, f te Noordwijk-Binnen 29 Mei 1765, tr. te Voorschoten 5 Febr.
1730 Anna Swemkqop, Leendertsdr bij Johanna v. Suylen *), bij wie
(0. a. ?) Leendert D. Corneliszn, geb. te Overschie 9 I!aert 1733,
t aldaar 26 Mei 1777, tr. ald. 6 Nov. 1757 Ruecie Hoorewegh, Arydr
bU Cornelia Breetveld 2), ged. te Overschie 21 Juni 1732, bij wie
(0. a. 3) Cornelis D. Leendertsz., geb. te Overschie 15 &lrt 1769,
notaris te Rotterdam, -f ald. 18 Juni 1839, tr. ald. 28 Oct. 1807
A n n a A g a t h a Dfixman, Jacobsdr bij Anna de Kater, geb. te Hillegersberg 5 Jan. 1785, $ te Rotterdam 23 Juni 1821, Winnen:
1. Leendert Cornelis D., geb. te lt. 24 Oct. 1808, notaris te O.,
huwt te R. 21 Apr. 1841 Alida Maria Ebhardt, Johann Wilbelmsdr
bïJ J o h a n n a W i j b r a n s , g e b . te It. 27 Sept. 1806, $ te 0. 1 Apr.
1881, bij wie :
a. Cornelis Anne D., geb. te 0. 23 Juni 1842,-/- ald. 22 Apr. 1843.
2. Jacob D,, geb. te R. 10 Juni 1810, tr. te Gouda 23 Apr. 1836
Adriana v. Bentum, Jacobsdr bij Johanna v. Gogh, geb. te Gouda
18 Oct, 1813, bg wie:
cc. J o h a n n a Jacoba D . , g e b . t e G o u d a 2 5 J u l i 1 8 3 6 , t a l d . 15
act. 1837.
b. Cornelis D., geb. ibid. 14 Mrt 1838.
c. Jacob Johannes D., die den naam v. Bentum aanneemt, zich
noemend v. Bentum Dixhoorn, geb. ibid. 4 Juni 1840, woont aldaar,
is gehuwd (P).
d. Anna Agatha D., geb. ibid. 10 Febr. 1842, tr. eenen de Ridder,
w o o n t t e K a t w i j k a/d l<@, wint o. a. eene dochter, geb. ald. 13
Juli 1878.
1) Swemkoop X Harteveld. Hoogendgk
X Stolksnxn.
HoogendUk.
Swemkoop
‘X
-Zontrrmeer

2)

v. Suiilen

X Bakker. Braur X Berkel.

v. Sullen

x

Bl-Xr.

Leendert Sw. tr. ~. 6 Nov. 1701 Johncna v. Suijlen.
strgwaart
e--Anna Sw. geb. te Voorschoten, t Overschie 19 Oct. 1776, tr. Cornelis Dijxhuorn.
Breetveld X Kerkhof.
FIoorewegh
X v. d e r Swoth.
e-Ary Hooresegh huwt 5 Mei 1715 Cornelia Breetveld.
- Ruscie IIoorewegh gedt 21 Juni 1732, + Overschie 11 Juni 1794, tr. Leendert Dtirhoorn.
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e. Ruscie Agatha D., geb. te Gouda 27 Juni 1846.
f. Leendert Cornelis 1) D., geb. ibid. 30 Nov. 1849.
g. Adriaan Jacob D., geb. ibid. 29 Mei 1852.
(h. P) Alida Maria D., geb. ibid. 25/28 Febr. 1859, tr. b$ volmacht
29 Jan. 1881 J. A. v. Qjn Y. Alkemade, controleur bi het binnenl.
bestuur in G.-Indië, wonend te Bengkalis, Leendert Corneliszn bU
eene v. Ameide van Duim.
(i ?) Johanna Jacoba D., geb. ibid. 18 P? tr. eenen Kampsteeg.
3. Anna Willemins D., geb. te R. 27 Maart 1813, + ald. 4 Jan.
1836, tr. ald. 3 Juni 1835 Willem v. Tras, Willemszn bij Susanna
Oudshoff, geb. te R. 7 Mei 1804, bij wien :
a. Anna Willemina v. Tras, geb. te R. 1 Jan., en f- 23 Juni 1836.
4. Ruscie Agatha D., geb. te R. 7 Dec. 1815, + ald. 186., tr. ald.
1841 Johannes v. Oosten, Johanneazn bij Sara Maarsman, geb. te R.
3 Febr. 1820, lid der Kamer v. koophandel ald., $ ald. 186.. Winnen
verscheidene
kinderen.
5. Gerrit Simon D., geb. te R. 5 Febr. 1818.
Nog kwamen ons voor:
Jacob. D., zoon van? bij P tr. Johanna v. Aensorge, woont te ZaltBommel, en wint:
1. Jacomina D., ged. te Zalt-Bommel 20 Juni lG99.
2. Christina, ged. ibid. 15 Oct. 1702.
3. Johannes, ged. ibid. 19 Mei 1704, -f jong.
4. Johannes, ged. i b i d . 19 J u l i 1 7 0 5 , t r . 1 2 Oct, 1 7 3 1 H e l e n a
Margaretha Montauus (uit Rotterdam).
5. Jacobus, ged. ibid. 20 Mrt 1708.
6. Adriaan, ged. ibid. 23 Nov. 1710.
Misschien behoort tot deze kinderen:
Cornelia D., tr. Zalt-Bommel 16 Nov. 17~0 Johannes v. Aensorge.
Te Rotterdam f 10 Juni 1881 Elisabeth Catharina D., vrouw van
Jacob v. der Meij. Ibidem bevallen van eene dochter 22 Febr. 1881
X. P. Niepoort, geb. Dijxhoorn.
‘) zal de le luit. art. L. C. Dukehoorn wezen, die 12 Mei 1886 als bevelhebber
van een detaohement suppletietroepen (35 man) voor den dienst in CV..Indië uit
RE D .
Harderwijk naar Curagao vertrok.
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[v. Dijkshoorn onde&$8iden
van .P. Dixbo~lrn? 0. G. v. Dixhoorn werd te Bergen-op-Zoom :ecj Jan, ‘86 tot onder-voorzitter (J. W. Swaan voorzitter) dor Kamer
v. koophandel herkozen.1

Gri,jph, enz. (XL, 439). Johan v. Slingelandt ,was zoon ,van Otto
bij Maria v. der Me+. Hij, burgemr van Dordrecht 30 Oct. 1570
en schepen ald. 28 Sept. 1565 (Balen 253 en 320), tr. Barbara de
Clercq [in zwart drie gouden hamers, in schildhart een zilveren vufbladerige roos), dr v. Jan bij Elionora de Villeers ; bij wie zeventien
kinderen.
Breda.

J. D .

WAQNhE.

Kuyck. Het %u. XL, 435 vermelde is geput uit den ter Prov,.
Bibliotheek van Friesland berustenden brief van den Admiraliteitsraad A. Booth dd. 6 Mei 1665, uit Mr. de Joage’s Gesch. v. 11. Ned.
Zeewezen 1, 2 bl. 776; 11, 308,; alsmede uit de Eskaderlisten bij
G. Brandt bl. 407, 70, 573.
B.

S. H .

[Ook aldus M. G. Wildeman.]

Knyck. In eene MS,-genealogie vind ik : D . . . Heer van Kuyck,
‘8 land! advocaat, geh. met. . . . v. der Vloot, uit Leiden, had eene
dochter, Theodora, geh. met . . .Pian. geheimraad van prins Karel,
gouv.-generaal der Ooetenr. Nederlanden”.
Den Haag.

J. C. DE X..

Heemeling, (XXXIX, 124) ‘). Het zal moeielUk zin uit te maken,
van wien Dr. Meemeling ziu zegel heeft geleend, *daar verscheideno
geslachten ,drie gouden sterren in blauw voeren. Misschien kan het
den vrager dienstig ztin de namen dier geslachten t,e kennen. Ik
vermeld daarom wat ik weet. Vooreerst bezit ik een zegelafdruk met
drie sterren in blauw ; het schild gedekt met negenpaarlige kroon ; het

1) Betreffende den ibid. bl. 166 vermelden Jan Memlina komt onder den titel
»Memling8 Heimath” een artikel voor in NZeltsohr.
für Christl. Kunst” 1889190’
REU.
n” 29.

3u

5 15 0

GESLACHT- EN

WAPEXKUNDE.

geheel in rococost$. Dit wapen zou zi$ van Wesseling ‘). Waar
het geslacht woont, weet ik niet. Of de naam juist is, evenmin. Ik
kreeg den afdruk van iemand, die geen nadere’inlichtingen wist te
geven. Moet het ook soms zijn Meemeling ? ? Verder voert het Z.-Holl.
geslacht v. Berkel drie gouden sterren in blauw (zie Armorial Génér.).
Mijne zegelverzameling levert nog op: Vorster (te Deventer l!?ds e.) :
Drie gouden sterren in blauw ;’ Ht. : eene ster van het schild. Theodore Scholten (wie en waar 3 Begin dezer eeuw, doch de stemper
is ouder. Uit eene oude Inkkenverzameling) Drie sterren. Ht. : eene
ster tusschen vlucht. - Ook Claeys (in Vlannderen) voert in blauw
drie gouden sterren, zie Arm. Gén.
Meerdere hieraan gelijke wapens kan ik niet mededeelen, er ztin
er echter ongetwijfeld meer. Wie geeft ze op?
Meteen wil ik van de gelegenheid gebruik maken, om den beer
Versfolt nog eene audere mededeeling te doen. In oNeder1.
Leeuw”
1888 (bl. 3 vg.) geeft hij eenige berichten aangaande het gesl. Knippenberg, e n b e g i n t a l d u s : Deze familie heeft vroeger zeer waarschijnlijk Knippen Berg geheeten ; hetgeen ik atleid uit een afdruk in
lak van het wapen, waarboven de letters 1. K. B. staan, voorkomend
op de huwlgbsaankondiging van J. Willem Knippenberg”, enz. Tegen
deze gevolgtrekking moet ik ten sterkste opkomen. Ze is geheel
onjuist. De Ietters 1. K. B geven volstrekt niet het recht, Knippenberg als een oorspr. dubbelen naam te beschouwen. Vroeger (en
vooral in de vorige eeuw) was men zeer gul met hoofdletters, en
sneed men de namen vaak in stukken, om maar eene groote letter
meer te kunnen gebruiken. Getuigen zijn brieven en geslachtel@ten,
grafschriften en zegels. Uit de letters 1. K. B. is dus geen bewijs
voor den oorspr. vorm van den gesl. Knippenberg te putten.
BOEKENOOCEN.

Rufelaert (XXXVI, 579 ; ‘VII, 3 8 4 , 62G, 87). I n d e B r o e d e r e n - ,
later Akademiekerk, te Groningen, was (is nog, in de een of ander
*) Pieter W. te Franeker 1818 eeuw zie Nav. XXXVII, 3 3 4 n o o t 2. Te Utrecht
ontmoet men dezen naam in den emer. pred. van Tiel Hendrik Carel W. vermeld
Nav. XXXVI, 280.
Km.

d
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opene ruimte van het tegenwoordige Akademiegebouw P) de grafsteen
aanwezig van *Jan Ruffelaert, een aanverwant der Altings, wiens
gedachtenis met een passend inschrift door den burgemr Menso Alting
vereerd is” (Prof. P. Hofstede de Groot, Gesch. d. Broederenk. te
@on., Gron. 1832, bl. 147). - Menso Alting, geb. 1586, $ 1647,
zet. 61 ( z n v a n Menso, den bekenden Emder predikant, bi Maria
Bischoff), majoor te Emden, tr. l” Dorothea Rufelaert (Nederl. Familieblad 11 bl. 237-38), Bex nobili et antiqua Rufelariorum Dominorum
de Burgwallo [huis, te Stedum (Gron.) ], familia Flandrensi oriunda”
(Xr. ;M. H. Alting, Succincta narratio de claris Altingiis, Gron. 1772,
p. 68). - Titia Brongersma schreef in haar BBronswaen”, Gron.
1686, bl. 179, een gedichtje *Op de afbeeldinge van de hoog Ed.
Geb. V. Titia Ruffelart”. - Tidens de oneenigheden van graaf Edzard
van Oostfriesland met de stad Emden, welke in opstaud kwam, ssandteu
d i e Burger am 20. märz 1595 Gerhardt Ruffelaer 1), nach Prag. Na&
seiner Instruction sollte er bei dem Kaiser neue Klagen wider den
Grafen führen, wei1 er den Kaiaerlichen Decreten nicht gelebet hatte
und die Privilegien der Stadt zu untergraben suchte, und daraus
aollte er die vorgefallene Revolution vertheidigen” (W iarda, Ostfr.
Gesch. 111, 253; vgl. Funck, Oatfr. Chron. 11, 8. B., 103; Loeaing,
Gesch. Emdens, Emd. 184’3, 241). Deze is ongetwijfeld dezelfde,
wiens wAlbum” (denkelik later aan z$e bloedverwanten te Groningen gekomen) beschreven wordt in de >Gron. Bijdr.” 1X, Gron. 1872,
bl. 46 e. v., en waaruit blijkt, dat hg 3 April 1586 te Heidelberg
stu lent werd ; zich inschreef als BGerardus Kufelaert Frieiu8” ; daarna
de akademie te Marburg bezocht “), van welk laatste tgdperk dit
71 Funok noemt hem, t. 8. t. h. pl. 11, 7. B., 104 : nGerhardus Ruffelar”. - YDass
fremdtr Namen sowohl durch Uebersetzung in andere Spraohen, als duroh die Aussprache oft verstümmelt und ver&ndert wnrden, lässt sich leicht denken und beweiscn. So unterzeiohneten
sioh die Budde auoh Butte, vielleioht dieselbe Familie,
die auoh unter dem Namen van Putte schon 1354 im Magistrat der Stadt Gent
vorkommt und zu den angesehensten gehörte (l’Espinoy, Antiq. et nobl. deFlandr.,
365, 377)“. Wenz, t. a. t. h. pl., 120), Deze Gendsohe familie v. der Putte voerde
eohter, volgens L’Esp. 1. o., een geheel ander wapen (d’azur B trois annelets d’or),
dan de Oostfr. Buddes (D’or B dcux fasaes nébulées ou entées de seble).
‘) Sahreef zioh aldaar in als uGerhardus Rufelart Fdsius, 27 Maii au. 87” (Car.
Jul. Caeenr, Catal. etud. schol. l%rp.).
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album is, en aldaar in Sept. het kandidaats-examen in de rechten
aflegde; daarna afscheid van z$re leermeesters en vrienden nam ;
ziah in November te Emden bevond,
en aldaar 1 Maart 4598 nog
eene inscriptie ontving van Raab (Rabo) Arnold v.. Oeynhausen (den
7 Mei 1596 te Marburg als student ingeschreven (Car. Jul. Caesar,
Catal. stud.
tit.). - Reeds onder Karel de V.‘s bestuur, verlieten
velen, om de geloofsvervolgingen, Vlaanderen, Ltijssel, Valenciennes,
en voornamelëk Antwerpen en Gend, de bakermat der nieuwe leer,
en begaven zich naar Engeland ; van daar naar Denemarken en Hamburg, en wederom van daar naar Oostfriesland. SVon den etwa 200
Geflüchteten kamen nur ungefabr 175 hier (in Emden) nn. Mehrere
waren unterwegs gestorben oder zurückgeblieben. Ihnen folgten mehrere
ibrer Brüder aus Englaud und Brabant, hesonders
aus Gent. Auf
die Einladung Utenhofens kamen die iibrigen aus London nach. ‘Lu
ihnen gesellten si& noch Flìichtende aus den Niederlanden und aus
Frankreich, so dass nach Hugo Grotius Bericht ‘), ihre Anzahl bis
auf GO00 wuchs “). Diese Meuschenmenge vertheilte sic11 in Emden,
Xorden, Leer u. s. w. Viele kehrten 1559 wieder nach England
xurück, als nach dem Tode der katholischen Maria, ihre reformirte
Schwester Elisabeth regierte und den Fliicbtlingen ihre vorigen
Rechte und Preiheiten wiedergab, die sie noch bis nuf den heutigen
Tag haben 3). Die Geschichte der MZrtyrer der Wahrheit ist ein
sprechender Beweie des Adels unserer Natur und des nnschztzbaren
Werthes der Religion oder des Glaubens : Gott uud seiner Pflicht mehr
zu gehorchen als den Menschen.
- Wie g r o s s war nicht die A.nzahl
bloss der Niederliindischen F1üchtlínge ! Ausser
den lOO,Or30 welche
schon
das Land verlassen hatten, ergriffen nach der Hinricbtung
Egmont,s und Hoorns, wieder aufs neue 20,000 Niederl%nder
die Flucht,
1) tlist. de rebus Belg., lib. IV.
2) Incredibile quantum urbs, SC. Emda, adoleverit, auota non minus sex hominum millibus.
3) »Siehe Em. v. Meteren Hist. d. Ned. ‘S Grav. 1B36, 1, Boek 1553. AUH einem
von dem fr. ref. Prediger Hr. L. Amad. Anspaoh au8 London 1818 erhaltenen
Rriefe erhellt, daso im J. 1731 allein in Londen 20 französischo Kirchen waren
und beinahe eben so viele in den andern Theilen Englandj, alle im blübenden
Zustande. i)icse” etc.
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wei1 jekAt keiner seines Lebens mehr sicber war. - Ueberbaupt hat
sich d i e Famj!ie v . Knypheusen s o w o b l nachher d e r französischen
Grche durch ibre jährliche ansebnliche Unterstützung, als auch vorher
schon der Plüchtlioge immer wohlwollend angenommen. Der Freiherr
Dodo V. Knyphausen s c b ö t z t e d i e Anzabl d e r v o n Unico Manninga
zu Lütesburg aufggrnommenen Emigranten auf 70 Familien. Aufdem
Lütetsburger H a u s e 1) schrieb P h i l i p p v . M a r n i x , H e r r v o n Saint
Aldegonde, die bekannte Sutyre Bder römieche Bienenkorb”, welcbes
d e r J e s u i t Johann David librum pestilentissimum, oder e i n böcbst
g e f ä h r l i c h e s Bucb, nannte “). D i e franzö&ch-reformirte
Kirche i n
‘) Door huwelek van Unitio’s
erfdr. Hima aan do Knyphausens gekomen. n&n
schbnes, i m J . 167i bis 73 von Herrn Dodo v. K besser ausgebautes
Sohloss,
nebst einem sch0nen Garten und einem grossen Gebölze samt dem beyliegenden
Uorfe glciches Namens, zu dem Amte Norden gehörig”. Bertram’s Geogr. Beschr, v.
Ostfr., Aur. 1787, ?UQ; U. Albert+ Ortsbeschr. v. Ostfr. u. Jev., 2. Aufl., Emd. 1828,
GO-61 : » D i e H e r r l i o h k e i t L . h a t 952 E. Westekelbuhr u. Rargerbuhr,
woselbst
die Kirohe für die Reformirten aus der Stadt Norden:
gehören hisrher”.
2, Wiarda, a. w. 111, 100. Vgl. Meiners Oostvr. kerk. Gesch. 1, 490; J. 1. Harkenroht,
Oostfr.
Oorspr., 2e dr., ÏQQ, met verwüzing naar Mioh. Ruckert, Gründl.
u. wahrh. Uer. v. Anf. u. Fortg. de Ref. Gem. i. d. St. Korden in Ostfr., lG74,144. rDie Familie Manninga hat bis zu ihrem Erlösohen in jeder Reziehung ein hohes
Ansehen geoossen und sowohl i n Odtfrieslaud, wie weit über die Griinzen dieses
Laudes hinaus, einen ehrenvollen
namen hinterlasscn. Durch Reiohthum, hohe Verbindungen, VOL’ Allem aber d u r c h e d l e n S i n n , d u r o h Wohltbiitigkeit,
religibsen
Lebenswandel
und durch eine in jenem Zeitalter aussergewlihnliohe
Bildung, reichneten sioh Viele ihres Samens vortbeilhaft AU% Alle dieso Eigensobaften
vereinigte
aber Unico Dlanningu i n sich, dessen Andenkcn n o c h houte seinc N a c h k o m m e n
dankbar und ehrfurohtsvoll preisen. i\uoh in der Familie Manuinga war lür die
neue Lebre Parthei ergrillen,
und daduroh, dass Unioo i\I. und soin lhuder Dido
um 1351 i n LVittenberg s t u d i r t e n , wurden nu8 ibnon nur urn 80 eifrigere Protestanten. Namentlich
des erstoren ‘SVjrken
fiir dieses Land ist in den ostfriesisohen
Gesohich:sbfiohern
gebiihrend anerkannt.
Sein frommer Sinn zeigte und bewilhrte
siob auoh noch naoh seinem Tode; donn viele Gesahenke an die Armen ZU Lütaburg, Bargebuhr und Xorden sicherten ibm au011 bci ihnen ein danlcbares Andonken.
Zu wichtigen BIissioueo ward Unioo M. versohiedentiiob beuutzt, und 80 roiste er
auch fur sein \‘ater]and
zweimal nach England, an den IJof der icönigin Elisabeth,
lernte dart viele franztisische
yrotestuntisohe
I:amilien kennen, welche dortbin gcfiüohtet w a r e n u n d orhiclt U. A. eincn Urief vorn Curdinrd Challion (Chritillon,
für sein jenen l~amllien bezeugtes WohlColigny’s broeder) mit Dankbexeugung
wollen.
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Emden ist von allen wallonischen die älteste und kann gleichsam
als die Mutterkirche derselben angesehen werden. Micronius setzt ihren
Ureprung in das Jahr 1550 in der Vorrede seiner VertheidigungsPersonen hat er allezeit thstig erwiesen ; denn als nach dem Tode des Königs
Eduard, Maria zur Regierung in England gelangte, hat er in solcher, wie auch vom
Herzog Alba in den Niederlanden angestellten harten Religions-Verfolgung eine
Menge Flüchtlinge,
meistens rornehme Leute, auf Lützburg nntergebracht und
versorgt, so dass er zuweilen wohl 70 Familien zuglcich bei sich gehabt, auch sein
Haus von solcher Zusprache (na& seiner eignen im ‘I’estamente gemachten Aussage)
27 Jahre hindurch nicht frei gewesen ist. Daas aucb unter den Flüchtlingen der
Bürgermeister von Antwerpen (1583~83), Ilerr von Marnia (Marnix) von St. Aldegonde gewesen, diirfte bekannt sein, weniger vielleicht, dass dieser beriihmte Mann
in einer Laube des Lützburger Nuss-Buscbes (Stern Garten) (*in het Lusthuis van
‘t Luitsborger Nootenhof”, zegt Harkenroht, t. b. a. pl. en blz.) sein Kuch r>Bienenkorb der heiligen Römischen Kircho” geschrieben (Bomtrent het jaar 1567 of
1568”, zegt Te Water, Verb. d. Edel. 11, 50, zich beroepend op Meiners a. w. 1,
420, die echter, evenals Harkcnrohl, 1582 als het jaar noemt, toen dit boek geschreven en voor do eerste maal gedrukt werd), auch iruf dem Schlosse einen
Schatz gefundtn hat, der ihm von Cnico M. verehrt, spater dazu diente, ein HOSpital zu Dorfrecht zu gründen, das noch bestchen 6011. (Dit verhanl ia zeker ZOOwel ogeheel onwaar”, als dat van den DByencort”: zie G D. J. Schotel, in Schuil
en v. der Hoop’s Bijdr. 111, 109-10. Den 19 Sept. ~I.iG8 en 10 .Jan. 15G!ìschreefhij
brieven »uit Lutzbourg in (Oost-) Friesland”; in 15Y2 bevond hij zich te Antwerpen
(Te Water 111, 53 (b), G3 (b) ). In zweitor Ehc war Unico M. mit Adelheid v. Brake1
PermshIt, sus welcher Ehe eine Tr., Hyma, geboren war. Diese vermilhltc sich im
J. 1381 mit dem Freiherrn 1X’ilhelm v. Inn und Knyphausen, und somit vererbte
das Lützburgcr Fideicommiss auf diese Familie. Noch bei stinen Lebzetten hatte
Unico M. das Glück, Enkel zu erhalten. Sein im J. 4585 crlolgter l’od uard allseitig batrauert, und seine Leiche wurde in der Familieogruft
zu Norden beigesetzt,
wo neben ihm Seine urn 1647 im 83. Lebensjahre gestorbene Gemablin und seine
Tochter (im J. 1.620) ibre Ruheatatte fanden. Dns dem Cnico M. von einem seiner
Nachfolger gesetzte Epitaphium ist noch heuligen Tages in der grossen Kirohe
erhalten. Die lebensgrosse Figur in voller Riietung und mit gefalteten Hiinden hat
über sich die Auferstehung und an den Seiten die Temperantia und Prudentia, am
Kopf des Monumentes die Charitas, Fides, Justitia, Spes und Fortitudo, sinnbildliche Darstellungen der hervorragenden Eigenschaften des Entsohlnfenen, als Widmung aber den Spruch:
Memorine
Uniconis Manninga, Institutoris Fidei Commissi Lutzburgici, Nati Anno Christi
1529. Denati 28 April. Anno 1588. Hit Sepulto 5. May Subsequentis. Hoc refecit
Monumentum abnepos ejus Dodo L. B. ab Innhausen et Knyphausen Dominus in
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Schrift ‘), wei1 sie den 12. Dez. 1550 schon eine Kirche zum Eigenthum erhielten, die französisch.reformirten
sber schon frìiher eine
Kirche und Gottesdienst hatten, aber erst 1552 vom Könige bestatigt
wurde. In Emden snmmelte si& die zerstreute Kirche und wurde
v o n d e r Grafin A n n a w i e d e r a l s gesetzmassig a n e r k s n n t i m J a h r
1 5 5 4 . D i e Stiftungs-Urkunde d e r Gräfin A n n a w u r d e durch i h r e n
Sohn, den Grafen Johann 11, wieder den 28. Dezember 1575 bestätigt”
(Jubel-Predigt am 31. Oct. 1817, nebst Gesch. d. französ. reform.
Kirche in Emdeu. von Phil. Jac. Wenz, Prediger derselben, Emd.
1819, S. 37, 68, 75-101, 102-4, 14,, 21, 75, 78, 80j. - z+Te vooren, zegt J. 1. Herkenroht, a, m.. 140, 41, 53, ,zGn veele oude familien ook te Emden met de Engelsche en Vlaamsche vlugtelingen
omtrent het jaar 1553 gekoomen, daar onder ook was Johannes Ven
Harkenroht uit het; Limborgsche (eene familie de Herckenrode WaS
d á á r - en is nog in België bekend), met zijne huisvrouw Judit
Peters en twee kinderen ; hy is in hoogen ouderdom te Emden overleden, in ‘t jaar 1614 den 18 Jan., volgens zijn grafschrift op ‘t Groote
kerkhof, ten zuiden ; zijn ander maagschap zette zig te Keulen, zie
Michacl ab Isselt, De Bello Colon. lib. 3, pag, m. 399, 512 en 522 *).
Desgelijks z$n ook veele vlugtelingen uit geheel Nederland te Emden
gekomen, omtrent het jaar 1566, ten tijde vau de woede van den
hertog van Albe. Want uit Emden en Oostfriesland zyn dog de Eerste
Emissariën ten tyde der Lleformetie van Nederland gekoomen ; ende
daarheen als de Gemeene Herberge van de Gemeente des Heeren 1553
vlooden d e v l u g t e l i n g e n ; daarom noemt Ubbo Emmius, De Frisia
Lützburg et Jendelt Anno Christi 1678”. (E. Graf Knyphausen-Lützburg,
Gesch.
d. Ref. Kirche ZU Bargebuhr, Korden 1868, 5. 3-13. Vgl. Harkenroht, a. w.79499; Schultz Jacobi, Oud en Nieuw n. d. gesch. d. Nederl. Luth. Kerk, 28, no 209,69).
‘) Een waeracht. verh. d. tsamensprek t. Menno Simons ende Mart. Mikron enz.
Dordr. 1603.
a, Edit. Colon. 1620. - BI 561, 62, zegt ho : »Harkenroht i. h. hartogdom Limborg, wordende ook oudtijds en nu op de landkaarten Hertogenrode, Harkenroed
of Harkenraad genaamt. Daar uit zgn ook onder de Vlaamsche vlugtelingen eenigen
binnen de atad Emden gekomen, naa dat i. d. j 1557 de plakkaaten en mandementen van den Kon. v. Spanje teg. de Gereform., van den prediketoel waarenafgekondigt in Nederl. ; onder die vlugtelingen wae mede Hans van Harkenroht”,
enz. Vgl. zun >Gostfrl. Jqbeljaar, Amst., 1722, in de a Aanspr. a. d. ledemat”.
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O r i e n t a l i e t d e Statu Reipubl. ac ltelig. p . m . 1 7 , d e Kerke v a n
Emdem ook met de gemeenen Naame de Moeder van de kerken In
Nederland en Engeland. Aanmerkelkk zyn ook hier by, de Supplyken
der ballingen uit Groningen en Omlanden, onder de regieringe van
Dut de Alba, te Emden haar schuil hebbende, welke zy in ‘t jaar
1570 te Spier op den Riksdag door Cornelius Rhotius, der beiden
regten licentiaat, hebben overgegeven, my van den hr. Henricus
Hoffsnyder, Syndicus del stad Groningen, gedrukt in ‘t jaar 1573,
onlangs ter bant gestelt (eene Naamlijst dier ballingen geeft de schrëver bl. 367-70, en den vluchtelingen en ballingen uit Gron., Appingedam en Ommel. in 1580, bl. 136-39)“. Zie voorts: W. te Water,
Hist. d. herv. kerke te Gent, 1-25, 36, 85, 97-99, 104 ; ‘s Gravesande, 200 j. ged. v. h. 1s syn. enz., 26 -30, 33-6<5, 78, 87-90,
96 ; H. Q. Jansen, De synode te Emd. in 1571 (vóór 300 jn., n0 3) ;.
Bronsveld, viuchtel. en ball. (ib. n” 10) ; ltehlenbeck, L’lnyuisit. et
la Réf. en Belg.; Denz., Le protest. d. le Limb. (Revue trim.), Les
bannis du dut d’Albe & Cologne (ib.) ; de Jonghe, Gendsche Gesch. ;
Ph. de Kempenare, Vlaem. krom ; Zeitschr. d. Ver. f. Hamb. Gesch.
N. F. IV, 481 ff. ; v. Vloten, Nederl. opst. teg. Spanje <1567-721,
52; Van Cauwenberghe, t. a. t. h. pl., 187, 270, 76 ; enz.
Het is zeer waarschijnlijk, dat Jacques of Jacob Rufelaert, die nog
in 1578, toen op 14 Jan. Duit den naem van den prins van Oranje”,
door diens gecommitteerden, te Gent sde wet vermaekt werd”, tot
schepen van gedeele werd aangesteld (de Jonghe en L’Espinoy verzwigen h e m ) , e n n o g i n 1 5 8 0 , 14 Aug., o n d e r Bles Electeurs d u
Prince” of ~‘8 Heeren kiezers” voor het vernieuwen van den magistraat
g e n o e m d w o r d t (L’Espiuoy, a . w . , 927 ; d e J o n g h e , a. w., 11, 033;
.&u. XXXVIE, 385), nadat Gent weder in 1584 aan de Spaanscho
zijde gebracht was, die stad verlaten en zich met zijn gezin naar
E m d e n - waar reeds vroeger vele Gentenaars eene schuilplaats
gezocht hadden - heeft begeven. Misschien was Gerard (uit wiens
Album blbkt, dat hij in 1586 te Heidelberg en in 1587 te Marburg
als student werd ingeschreven, en die, volgens de b. a. w., in 1595
d o o r d e s t a d E m d e n met eene gewichtige zending aan den keizer
belast werd) zrJn zoon ; en deze nauw verwant met Jan (+ 21 Mei
16~~ e n i n d e k e r k t e S t a d u m ( G r o n . ) b e g r a v e n . R’crw. X X X V I I ,
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386, 87, G26), Jacob (die testeerde 27 Nov. 1652; ib. XXXVI, 581)
en Jan R. (+ 9 Febr. 1671 ; ib. ‘bil, 387, 88, waar verbeterd dient
te worden, dat deze, en niet de eerstgenoemde Jan, in 1634 lid
der Prov. Rekenk. was),
In zin Album treft men voort? eene inscriptie en eene teekening
aan,, van het wapen (gebroken met een barensteel van zilver) van
Charles Cabeliau, met de spreuk Espoir conforte, en op een afzonderlijk blad, tegenover dit wapen, een ander, nl. Cabeliau gevierendeeld met Sersanders. Marie en Jaques Cabeliau, misschien kinderen
van Charles, schreven op één blaadje de spreuken : Riens sans Dieu
e n Espoir e n Dieu. De beschrijver van het Album lant’er op volgen :
*Waar hg (Gerard) met de Zuid-Nederlandsche familie C. in aanraking kwam, blgkt uit een en ander niet. Zou hij ook met Marie c!.
in den echt ztin getreden 7” Van dit huwelik is mij niets gebleken,
wel uit ‘MW. IV, 348, 49 ; VIII, 267 (men leze ald., sant. (t): Hg,
zijne dr Marie en zn Jaques, en hale >J. Agnes” door), waar staat:
#De edelman van dien naam (Cabeliau), in den slag bij Turnhout
t,. j. 1597 gekwetst en gesneuveld, wordt in de Resol. van Holland
van 28 Jan. 1598, bl. 43, genoemd Charles, zoon van François Ca.
belliau ; want men leest er het volgende verzoek zijner lveduwe.
~0p het verzoek van de achterghelaten wedude met vier kinderen
>van w y l e n J h r . C h a r l e s C a b e l l i a u , f i l i u s Franpois, i n syn l e v e n
DHeere v a n Dagon, Mulle (Mulhem ?) en omme te hebben vordere
Dcontinuatie van den tractement van twaelf gulden thien stuyvers
ster maendt, haer na den doodt van haer man, in den slagh buyten
.Turnhout gebleven, voor een jaer by de Stat,en Generael gheaccorndeert, na dien sy anders egeene middelen en heeft van onderhoudt,
sen dat zij met schoolhouden niets kan verdienen, is geappostilleert
*enz. toegestaan voor een jaar". >In de Resolutie van 20 July 1599,
wordt de weduwe van Charles Cabelliau, genoemd Joanna Sersanders ‘),
- - - 1) De mSuite du Suppl. au Nobil. d. I’ays-Bas” V, 144, 45, heeft : nGérard Sersanders, Echev. de Gand en lX37, G3 et Ui?, ép. Adrienne v. Waelbroeck:
l0 Antoine S. dit de Luna, sgr. de la \Yoestyne, de Cleenbruggha et de Nieuwenhove,
j- 31 Sept. IcilO. 11 s’était allié avec Snne Ruffelaert, -1 24 Mars 1639, fille de
Jaques, sgr. de Casolo et d’Anne de Grysperre; 40 Anne S., religieuse au couvent
de St. George R Gand. Elle’sortit du monastèro pendant les RSvolutions, et se maria

558

GESLACHT-

EN

WAPENKUNDE.

terwijl die van 16 Oct. 1600 leert, dat he als ruiter in den slag bij’
Turnhout bad gediend. Za leefde nog op den 18den Sept. 1612”. Dit geslacht Cabelliau (Cabillau), behoorde tot de oudste en aanzienlgkste van Audenaerden, waar het, volgens L. v. Lerberghe : Magistruats personen d. stad A., tot 1793, Aud. 1849 (.getr. u. d. Aud.
Mengel.), sedert 1236-1685 onafgebroken regeerings-posten heeft
bekleed. Zie ook L’Espinoy, n. w., 205, 19, 28, 98, 35 1, 77, 86, 904
(23, 27, 32 : Jacques C., échcv. de Gaud 1578, 80, $3); de Jonghe,
a. w. 11, 78, 87, 190, 234, 330, -UP ; Lud. Robyn, Oorspr. en onderg.
d, Ketterye binn. Auden., 66, 70, 113, 14; Annuaire ‘d. 1. nobl. de
Belg. 1868 ; Ed.-Fr. v. Cauwenberghe, Lettr. s. l’hist. dIAuden., 91
(Gheeraerd C. 1486), 126, 20 1, 5, 16, 23, 84, 302. Ook ze schijnen
Gend *), na het verdrag met Parma, verlaten, en zich naar Holland waarheen reeds vroeger andere leden van hun geslacht de wik genomen en hun naam in aanzien gehouden hadden - begeven te
hebben. ,Van Meteren zegt, dat allengskens de stad van haere beste
inwoonders is ontbloot, die met’er tyd meest in Holland, Zeeland ende
elders vertrokken, zoo dat’er den helft van het volk niet ingebleven
en is; het gene genoegzaam overeenkomt met het H. S., het welke
men meest heeft gevolgd, want ‘t zelve zegt : Dat het derde deel van
de huyzeu van in ‘t jaer 1585, te hueren ofte te koopen, ofte anderz i n s l e d i g e n onbe\voont
w a e r e n ; dat men rekende, dat’er negen
duyzend huysgezinnen de stad verlaeten hadden ; en dat hy met oogen
gezien heeft twee peirden weyen op eene van de bezonderste straeten
van de stad; ‘t welke, zeyde hy, zeer wel bleek aen alle de huyzen,
avec Charles Cabeliau, 61s p-uîné de François C, sgr. de Mullem et d’tludegoede,
et d’bgnès de Saint Genois”.
1) Van Cauwenberghe zegt, a. W. 216, op h. j. 1578, toen Audenaerden den 26
Juny door de Gentenaers, onder kapt. oharles Rockelfing, overrompeld was, en er
den baas speelden: BEntre tomps Audenaerde, dont presque tonte la magistrature
appartenait à la religion réformée, sëtait alli6e & la ville de Gand et soutenait la
faction d’Hembise”. Jor. Pranpois Cabillau, heere van Mullem, werd toen schepen,
1570 oppervoogd, 80 en 81 burgamr, en komt in 82, toen de wet 8 July bg brieren
van Parma vernieuwd werd, noch later, niet meer onder den magistraat aldaar
voor. - - »De familie Cabilliau of Cabeliau was eene aanzienlgke te Yperen” (hervormd en roomschgezind). H. Q. Janssen, De herv. vlugtel. v. Yper. in Engel.
(Bijdr. t. d. Oudhdk. en Gesch., inz. v. Zeeuwsah-Vlaand.
11).
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die ter bueren ende te koopen hingen, in alle de straeten van de
stad”. (De Jongh e, a. w. IT, 470 ; vgl, Te Water, Herv. kerk te Gent,
9 6 - 9 9 ; H . Q. J a n s s e n , K e r k h e r v . i n Vlaand., 2 1 3 , t e Bruggc: 11,

225, 57).
MO.

Semeyns !XXXIX, 316). In de Kroniek van Enkhuizen, van Centen
en Brandt, vindt men vele bizonderheden over dit geslacht. Ook de
wapens op de uitslaande wapenkaart. Deze worden ook bebchreven
in Rietstap’s Armorial. Onze geslachtslgst heeft : Jessjas Semeyus
huwt Jozina de Haan (geb. 18 Dec. 1737).
BOBKENOCCEY.
V. Wely-Hackfoxt (XL, 440). Christina Hackfort (niet van H.) was
dr v. Olivier, schepen in 1510, ‘21, ‘27, burgemr ‘18 - van Arnhem,
$ 11 Sept. ‘43 (begr. te Nemegen met deze vier kwartieren : Hackfort, Vaeck, Delen, Steenbergen, zn v. Alard bij Elisabeth Vneck),
en van Stina Ridder (niet, de Ruiter), dr v. Wijnand bi Aleid v.
Baerle. Hare moeders kwart. waren Ridder, Baerle, Welderen, K. (in
rood leeuw v. goud). Zie Fahae, Deukm. u . Ahnent. d e s Geschl.
Mumm, b l . 61; d’Ablaing v . G., R P van Veluwe, bl. 130, en Heraìd.
Bibl. 1883 bl. 188, 9.
Zutfen.
H. M. WERNLR.

De 1 e 1 ie als wapenfiguur (XL, 63 noot). Ofscl~oor~ geheel beameud
wat de heer Rietstap in zin Handbk der Wapenk. omtrent den vermoedlrJken oorsprong dezer wapenfiguur in het midden brengt, dient
toch te worden opgemerkt, dat de oorsprong der lelie, als symbool
van het koningschap, als oude type vau ornementatie, enz., veel ouder
is dan de Frankische werpspies, en wel van Egyptische, Perzische,
Arabische en Assyriscbe afkomst ; bepaald als dusdanig tijdens de
eerste Kruistochten uit het Oosten naar Europa overgekomen, waaruit later de lelie als wapenfiguur geboren werd, waarsch&$jk ten
tgde van Lodewik VIT, die in 1137 op den troon kwam; men vindt
althans de lelie (fleur de lis) op zëue munten en in zijn contra-zegel,
Fleur de lis beteekent: fleur de roi ; li (celtisch) is in het Fransch
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roi, souverain, enz. Zie over een en ander breedvoerig’ i Recherches
aur I’origine du blason et en particulier sur la fleur de lis” par Adalbert de Beaumont, nvec 22 Pl., Paris 1853.
Zutfen.

H. M. WERNER.

V R A G E N.
V. Velpen. Is er eene familie van dezen naam gesproten uit v. Wijck ?
Jan v. W1Jck Janszn beleend 14 Mei 1432 te Doorn met land, dat
Claes Gijsbertszn v. Velpen gehad beeft en door diens dood vrij kwam.
D e z o o n v a n J a n v . W. gen? Gisbert Jansz v . Velpeiz 1) worrlt e r
meê beleend St. Paulus-avond 1438. Johan V. V. na doode zins vaders
Johan v. V. beleend met land te Neêrlangbroek 8 Nov. 1484, was
misschien een kieinzoon. (Uit de Gaasbeeksche leenen).
v . Wely. R u t g e r v . W. verkoopt in 1495 met aijne vrouw eenig
land in Regnssem (d. i. Xhineshem a” 855) = Randwijk (vgl. Nom.
Geogr. Neer]. 111). Wie toont mi aan, dat Hendrik v. W,, geb.
omstr. 1640, tot vader had Dirk v. W., die in 1636 als voogd over
zijns broeders kinderen te Hemmen wordt vermeld. Had Hendrik wellicht eenen zoon genaamd Dirk, dan laat hg zich denklik aansluiten
aan het listje van Nav. XL, 440, omdat de kinderen gewoonlijk den
voornaam huns grootvaders ontvingen.
B.

W a p en s. Welke zi_Jn die van Baltus, v. Brieving, Holster, Gerardus, Mans, Marcelisse, Peterse, Timmermans; van welke familiën
verschillende leden in de 17de en 18de eeuw woonden in Gorincthem
en omstreken.
D. V. H.

1) Z OU niet òf v. W$k òf v. Velpen op de plnats van herkomst oogen? Wuk=
Wak-b&Duurstede
(als in de nsbgheid van Doorn gelegen), Velpen =’ Velp (bij
RED.
Arnhem?) 1

GESCHIEDENIS.

(XL, 14). Van Sweten was in de 160 eeuw een schepenplaatse.
b

Doetinchem
geslacht

ter

KREIdER.

Doetinchem (XL, 545, noot 1). In het BAlgem. R’ederl. Familieblad”
1890 n” 2 en 3 vindt men eene IUst der oudst-bekende schepenen .
van Doet., verzameld uit de schepenakten, aanvangend a0 143’7. De Nau. ibid. bl. 398 genoemde Georgius Molnerus (v. Moln) staat
ibid. XXVII, 423 als Georgius Mollerus vermeld.
J. A.

JACQUES
BARON DE BROECHEM

L i

l%OY,

ET DU SAINT-EMPIRE,

HISTORIEN BRABANÇON,

ET SA FAMJLLE.
Vervolg van Nau. XL, 458.

CHAPITRE

TI.

Le ler février 1605, maître Jean le Roy, licencié en droit et auditeur
au regiment Chalon, charges,
devant le magistrat d’Anvers,
le chevalier Antoine de Berchem, échevin de cette ville, de tranaporter %
sen frère Jacques 11 une maison, avec jardin, etc., provenant de la
succession
de leur père. Le 7 du même mois, Anne, Jacques et Jean
le Roy vendirent, de concert avec leur oncle Philippe, tuteur de sen
neveu Laurent, a Paul Bevers, facteur en grains, et a sa femme,
Sara van ScriecFE, une maison dite den Keijser, sise, ‘a Anvers, in der
~Nieuwstadt, sen den Zeeuwschen Corenmerckt, (lette maison leur était
dévolue du chef de leur père qui en avait hérité une part de Melchiof
Crol, e t acquia u n e a u t r e p a r t d e Gilles, A n n e , C h a r l e s e t m&e
37
1890.

’
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Cr01 1). Jacques 11 le Roy était à cette époque commissaire
gén&al des salpêtres et poudres au service de Leurs Altesaes les Archiducs Albert et Isabelle, Le 2 mai de la même année, il donna ses
Lambert

pouvoirs à Gaspard van Hoorne, avocat au grand conseil de &Ialines,
à l’effet de recevoir pour lui le capita1 d’une rente hypothéquée sur
des biens situés op den Bertkouthof, dit Nijeulant, près de Malines,
Cette rente dépendait de la succession de s a grand’mère maternelle,
Anne van der Capellen, veuve de Jean Gommersbach. Le partage
des biens de telle-ci avait été effectué le 5 octobre 1600. Jean le Roy
en avait cédé sa part à sen frère Jacques, le 20 septembre 1602. Le
21 mai 1605, Anne le Roy, assistée de son tuteur ad hoc, le chevalier
Antoine de Berchem, l’auditeur Jean le Roy et Philippe le Roy, ce
dernier agissant en qualité de tuteur de son neveu Laurent, cédèrent
à Jacques 11 l a propriété a,vec les poudrières au Steenborgerweert,
ayant alors une étendue de 40 meswes 2). Le 13 août suivant, Jacques
constitua, en vertu du testament de son père, à sa parente (niclzt)
Hélène Visschers la rente viagère de 12 fl. Carolus, omme izew
vrientschappe te doene (A.) 3).

Le 3 octobre de la même année, nou.8 rencontrons Jacques en compagnie de Herman Spruijt, comme toesienders sur les biens des enfants
de feu Charles Grol et de feu Martine van Zeijst. Le 18 du mois
suivant, il constitus, de concert avec son oncle Philippe, à sa soeur
Anne une rente, en conformité du testament de son père (A.).
En cette année, Jacques eut à soutenir, dans sa propriété de Steenborgerweert, une attaque des troupes de Maurice de Nassau qui
Ce fait d’armes est consigné
dans un
cherchait à s’emparer d’Anvers.
acte passé le 20 février 1619. 11 est mentionné dans Ia déclaration
de noblesse dépêchée à la familie, en 1671, par les rois d’armes Pierre
Albert de Launay et Robert d’dndelot,
1) Cet acte établit parfaitement la filiation des quatre enfants de Jacques Ierle Roy.
9) Cet acte établit aussi la frliation des quatre enfants; seulement, la 30 femme
de Jacques Ier y eot nommée 8. tort Catlzerine wan der ‘C’oirt. La paleur de I’encre
avec laquelle ce nom a été dcrit, permet toutefois, de oonstater qu’on l’avait
d’abord IaissQ en blanc et que cc n’est qu’après coup que l’on a comblé la lacune.
3) Par sen testament du 10 octobre 1618, Helene Visschers (Suissche~*s)
institua
pour son héritiere universelle, sa parente Anne le Roy, fille de Jacques 11 et de
Jeanne Maes (A, reg. de l’année 1632, f” 6).

GJ?XACHIEDENIS,

+.?s

Jacques 11 le Roy épousa, à Anvers (St Georges), le 21 avril lGO7,
cum consensu Reverendissimi Domini (l’évêque) et dispensatione duawm
proclamatìonum tempore claz4s0, Jeanne M a e s , fille de Guillaume,
aumanier de la ville d’Anvers,
seigneur foncier de Ranst et de Millegem, en partie, propriétaire du château de Zevenbergen, à Ranst,
et de Marguerite van den NieuwenhuUsen, qui était fille de messire
Dominique et de Lucie Gevaerts. Le père de telle-ci, Hubert Gevaerts,
avait été conseiller de la reine-douairière de Hongrie, Marie, archidnchesse d’Autriche *).
Le 21 octobre 1625, Jacques le Roy releva, par suite d’achat de
Marie van (den) Nieuwenhuijse(n), veuve de messire Henri van der
Cluysen et tante de sa femme, une rente féodale, hypothéquée sur la
seigneurie de Dommelen et deux moulins à eau dans cette localité (B.).
Sa femme était äoeur du fameus Jean Maes, seigneur du comté
de Cantecrode, de Mortsel, d’Edegem, de Luithagen, etc., qui svait
reçu ces biens, l e 5 mai 1616, p a r achat d e Franqois T h o m a s Perrenot de Granvelle, dit d’oiselet, comte de Cantecrode. A cette cession,
celui-ci avait mis la condition de porter seul le titre de comte de
Cantecrode. Lorsque, en vertu d’un décret du conseil de Brabant, lesdits biens de Jean Maes avaient été vendus à Philippe Godines (17
avril fG27), Jacques 11 le Roy protesta devant la tour féodale de
Brabant contre cette aliénation et revendiqua les fiefs au nom de sa
femme, comme proche parente d u vendeur ( 1 8 a v r i l 1 6 2 8 ) . C e t t e
démarche resta, toutefois, sans succes (B.).
Le 19 août 1630, Jacques 11 prit en engagère la haute, moyenne
et basse juridiction du village d’Herbais, sous Piétrain, moycnnant
500 florins, psyés en sus de 573 florios 1 sol, somme d’une première
engagère, de 1561, en faveur de Thileman van Wonckele (relief du
Ij Les témoins dn mariage de J. le Roy et de Jeanne Maes furent: Guillaume
Maes, seigneur en Ranst, et Philippe le Roy. Guilleume Maas mourut le 42novbr.
1616; il fut enterr6, aupr8s de sa femme (d&Sd& le 10 octbr. WO), B Anverq
dans l’iglise St Georges. Leur kpitaphe armorSe est reproduite dans les Insw.
f66nlr.
d e l a p r o v . d’dnvers.
- Dominique van den Nieuwenhuijsen, marié eu
seconde8 nooes B Marie van Garneren, déc6da le íO novbr. 1581 ; il.git & Bois-leblasonnaient :
Duo, dans l’iglise des Dominioains. - Ces van den Nieuwenhabsen
d’argent au lion de sable, armé et lampass d’or.
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4 novbr. suivant). Plus tard, le 20 janvier 1644, il acheta du fisc
cette juridiotion d&nitivement, moyennant 2500 livres de gros, monnaie
de Flandre, payées en sus de la somme versée pour l’engagère (B.).
C’était un homme capable et qui fit sa fortune en passant par tous
les rangs de la hiérarchie administrative. 11 entra, en 1604, au service du roi d’Espagne, en qualité de commissaire général des salpêtres
et poudres pour l’artillerie aux Pays-Bas. Plus tard, il deviut auditeur
de la Chambre des comptes du Brabant. En cette qualité, il reput le
1er mars 1610, de même que ses collègues Bocxhorn, van der Smessen
et de Zoete, conformément 8 une aacienne coutume, 9 livres de sucre,
15 livres de figues, 12 livres de raisins sets, GO harengs saurs, 8
livree de riz, 8 livres d’amandes, 8 livres de corinthes, 8 livres de
prunes et 8 livres de dattes, que les fermiers ou collecteurs des péages
d’eau (grooten Wate,*toZ) avaient à fournir annuellement aux auditeurs
de la Chambre des comptea à l’approche du carême. Le président et
les conseillers recevaient les mêmes denrées, mais en plus grande
quantité (C. 178, p. GO).
Une autre redevance bizarre était due par I’écoutète d’Anvers,
nommé
aussi margrave on marquis du pays de Rgen. Ce fonctionnaire était
tenu de fournir à Ia Chambre, pour le carême, des provisions de
h a r e n g s . E n 1 6 2 6 , l’écoutète, qui é t a i t a l o r s l e f a m e u s H e n r i d e
Varick . . . , il possédait, du chef de sa femme, Anne Damant, la
châtellenie ou vicomté de Bruxelles . . . . semble n’avoir pas mis tout
le zèlc désirable à satisfaire ceus de la Chambre des comptes. Une
première réclamation, du 25 février, envoyée pa,* ex~~ess, était restée
saus succès. Trois jours après, la Chambre adresse une lettre indignée
à Varick qu’elle appelle Tres cher seigneur et especial mny , . . . et
d a n s l a q u e l l e elle l u i a v o u e Btre f o r t esmervelliez d e n’avoir pas
e n c o r e repu s o n ancien e t imwre»zorinZ emohnent d e 1~aranc.c de ct?
present quaresme. Elle ajoute que la disetle de harengs ne pouvait
aucunement servir à Varick d’excuse pour se soustraire à ses engagements et qu’au besoin elle se contenterait volontiers de l’équivalent
en espèces. Le 3 mars, il arrive de la part du débiteur négligent
.un envoi, accompagné de la lettre originale que voici:
*Messieurs,
comme je n’ay sceu recouvrer viande de caresme salie,
j e v o u s e n v o y e telle qui e s t swl*ee, a sqavoir trente pains d e more,

5G5
CilWJHI
IGDEKIS.
I
voua priant les vouloir prendre de bonne part, comme de celluy qui
ae dict, Messieurs, Votre serviteur tres humble
Henry de Varicq (C. 179, p. 20).
Voici les traitements annuels alloués, & cette époque, aux fonction.
nairos de la Chambre des comptes: au président 925 livres artois ;
aux conseillers 825 ; aux auditeurs 610.
Eu 1617, l’auditeur le Roy fut chargé par le conseil des finances
de renouveler la loi ou échevinage de Berchem-Sainte-Agethe, village dont la juridiction venait d’être rachetée du baron de Chassey
(E. B. ‘) 1, 346).
Par suite du décès de Franpois Verleisen: conseiller et maítre
ordinaire de la Chambre des comptes, Jacques le Roy fut investi, en
1618, de la place de celui-ci (B., reg. 405, f” 67).
Après la mort du rei d’Espagne, arrivée le 31 mars 1621, le Boy
reçut, de même que les autres membres de la Chambre, 14 aunes de
la meilleure baye 2>, pour des vêtements de deuil. Peu de temps après,
pour le deuil de l’archiduc Albert, décédé le 11 juillet 1G21 3), on lui
attribua 46 aunes de la même étoffe. La dépense de ce chef fut de
40 livres.
Le 14 octobre 1626, le conseil des domaines et finances charges
messire Henri de Croonendae!, chevalier, conseiller et greffier des
finances, et Je conseiller le Boy d’examiner la reddition de comptes
d e Melchior v a n d e n Cruëce, chevalier, receveur général des aides
de Brabant.
Le président Alexandre Madoets
ayant passé de vie & trépas le
1 4 décembre 1627, le bruit courut que des personnes étrangères &
11t Chambre postulaient la place du défunt. Emu de cette nouvelle,
IC collège adressa, le 17 du même mois, à 1’Infante une requête par
lttquelle il la supplia de conférer Ia place vacante à un membre de la
1) Per tee initialee, nous entendons désigner l’ouvrage intitultS Z’tlisloire des
enuirons de BrwzeEles, par Alph. Wauters.
2) Baie ou ba?/e, une étoffe semblablc B la serge ou & la bure (Fiction. wa2lon de
Grangagnage).
funèbre
“) A 1’Bge de 62 anB, 8 mois et 1 jour. - Dans sa Relation de laponape
de l’archiduc Albert, Butkens mentionne le oonaeiller Jacques le Roy parmi les
personnages aasistant aux funhGlles de ce prince (Tvophées, Supp. 1, 119).
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Chambre. La mort du conseiller Jean van der Stegen, survenue le
26 octobre lG30, offrit au college une nouvelle occasion de prier
In gouvernante de disposer en faveur d’un des conseillers en fonctions,
de la place de président, restée inoccupée jusqu’alors (29 octobre). A
quelque temps de là, telle-ei fut accordée au conseiller le Roy.
Pour le deuil de l’archiduchesse Isabelle, morte le ler décembre
1633 l), le président le Roy, les conseillers et les auditeurs de la
Cbnmbre des comptes reçurent chacun 16 aunes de la meilleure l>aye,
à reison de 3 fl. l’aune 3.
Pour retnplacer la gouvernante défunte, la couronne désigna six
gouverneurs provisoires, savoir : le marquis d’Aytona, l’archevêque de
Malines, don Carlos Colom&, le dut d’Aerschot,
le marquis de Fuentes
e t l e c o m t e d e F e y r a . En sa qualité de chef de la Chambre des
comptes, messire Jacques le Roy, seignew de Herbaix, souheita la
bienvenue à ces hauts personnages, k l’exception du dut d’ Aerschot,
séjournant rtlors en Espagne (24 décbr. 1633).
Le marquis d’iiytona ayant été nommé gouverneur et capitainegénéral des Pays-Bas, en l’absence
de S. A. le Cardinal-Infant, don
Ferdinand, frère unique du roi, appelé définitivement à ces fonctions
élevées, le président le Roy lui exprima les félicitations du collège
(31 janvier 1634).
Le 6 novembre de la, même année, il eut l’honneur de présenter
ses souhaits au Cardinal-Infsnt lui-même, sur le subiect de sa ventte
en ces pap.

En 1645, époque de détresse financièye du fisc, le gouvernement
charge& l e s monts-de-piété d e c o n t r a c t e r u n e m p r u n t d e 6 0 0 , 0 0 0
florins. Des négocinnts anversois se déclarèrent prêts à procurer les
fonds. Pour appuyer le crédit des monts-de-piété, le gouvernement
eut retours à un mogen bien caractéristique pour I’époque. Par l’organe
du msrquis de Castel-Rodrigo, il fit des instances auprès des fonctionnairee des collèges administratifs et, judiciaires pour qu’ile se portassent caution, dans la mesure de leurs fortunes peraonnelles, pour une
partie de l’emprunt à contracter. Le président le Roy remit alors
l) Ag&a

d e 67 ans, 3 mok, IS jouw.
N O 179, fes 31, 43, 80, 98, 134

*) C., reg.

et

142.
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une déclarstion par IaquelIe iI se constitua garant du gouvernement
k concurrence de 6000 fl. f)
Voici, en fac-simile, la signature de ce personnage:

L’arrivée de Jacques 11 à des positions élevées ne pouvait manquer
de lui attirer des distinctions de toute neture. Déjà sa nomination
de conseiller lui avnit valu, implicitement, la noblesse personnelle.
L’année 1639 lui r&erva de nouveaux honneurs. 11 y avait alors 35
ans que le Roy s’était consacré au service de la couronne. Par lettrespatentes, données à Madrid, le 27 aodt, le roi Philippe l’éleva, sur
l’avis favorable d e s o n f r è r e , l e Cardinal-Infant, & l a d i g n i t é d e
chevalier 2). Cette distinction lui fut accordée pour la bonne relation
que faict nou.9 a esté.... ensemble des bons, fidels et ugreables services,
qu’il nous a rendu par E’espace de trente cincq ans, les dix premiers
comme commissaire genera1 des salpetrfs et pouldres pour nostre artillerie
esdits Pays-Bas, et les vingt-cincq années restnntes en Zadite Chambre
des Comptes, s’estant en tout honorablement acquicté de son debvoir
a. nostre en tiere satisfaction, pour ces causes et afin de le stimuler
d’avantaige . . . Quant aux armes du nouveau chevalier, il n’en est
pas question (C., 145, fo 176 v”).
A en croire ces lettres-patentes, le Roy aurait donc été commissnire général des salpêtres et poudres de 1604 à 1614 et serait entré
alors à la Charqbre des comptes. C’est là une erreur évidente ! En effet,
nous avons démontré qu’il était déjà auditeur de ce collège en 1610.
*) C., reg. NO 179, fes 100, 101, lO& st 154.
9) Gelui qui est I’objet de cette distinction est qualil dans ce document de
nostre cher et feal Jacques le Roy, seignew de Herbais, cokseiller et President de
nostre Chambre des Conaptes en Brabant,
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Par de nouvelles lettres du 16 octobre 1649, le roi d’Espagne permit
au chevalier le Roy de faire supporter ses armes ‘d’argent à la
bande de gueules, par deux aigles d’argent, becquées et armies (!) de
gneules, et de remplacer par une couronne le bourrelet de sen casque.
C e m o n a r q u e l’autorisa, le 12 décembre 1650, à faire blasonner
les dites aigles d’or, au lieu d’argent, attendu que des supports d’argent
ne porteroient a ses armes le lustre qu’ils feroient s’ils etoient blasonne’s
chr (B. R., C. G., Porter. 628). Etranges idées héraldiques que celles
qui avaient tours de ce temps-la!
En date du 12 avril 1653, le roi lui permit d’écarteler ses armes
de celles de la famille de Dreux : échiqueté d’or et d’azur, a la bordure
de gueules, et de faire tenir par chacun des supports une bannière,
telle de dextre aux armes de le Roy, telle de sénestre aux emblèmes
de Dreux. Toutefois, par lettres du 14 mai de l’année suivante, le
Roy fut azctorise’ a reprendre ses armes primitives et a en orner aussi
la bannière de sénestre.
Nous avons dit plus haut notre avis sur les motifs de cette dernière
modification du blason de Jacques.
*

*

*

Jacques le Roy et son beau-frère Jean Maes, seigneur de Mortsel,
etc., furent exécuteurs testamentaires de Guillaume Maes, leur beaupère et père respectif. En qualité de mari et tuteur de Jeanne Maes,
le premier transporta, en 1621, devant le magistrat d’Anvers,
au nom
des héritiers Maes, aux héritiers de Gilles Hooftman la maison dite
Bodes, sise près de Sint Peters Brugge, à Anvers.
Cet immeuble, mis
en vente après la mort de Hooftman, avait été acheté, le 25 mai
1594, par Guillaume Maes, en son propre nom, mais des deniers des
héritiers et, depuis, Maes avait toujours transmis à ceux-ci les produits
de la propriété. Outre Jeanne, les enfants et héritiers de Maes étaient :
Lucie, veuve de Jean de Bot, aumônier d’Anvers,
Marie, veuve de Jean
Michielsen, Catherine, veuve de Roland van Bollant, Jean, seigneur de
Mortsel, etc., et Msrguerite, femme de Franpois de Raet, ancien aumônier
d’A.nvers,
etc. Le partage des biens de Guillaume Maes et desa femme
avait eu lieu le 26 mars 1619 (A.). Une autre fille de ces époux,
Geneviève, était religieuse au couvent de Ste Elisabeth, a Bruxelles.
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Le 10 mars 1621, Jacques le Roy céda à, Godefroid Artssen, mandatsire de Christophore Gallé, la propri&,é du Steenborgerweert, avec
les poudriikes. L’acte de transport établit qu’ elle avait été agrandie,
en 1614, par une acquisition faite de l’hôpital de Sainte-Elisabeth,
à Anvers (A) 1).
I1 rtisulte d’une déclaration délivrée, le 27 mars 1625, par Isabelle
Maes, douairière de messire Henri Antoine de Marneffe, seigneur de
Gesves, que le père de cette dame, Jean, seigneur de Mortsel, etc.,
avait constitué une rente sur la cerise del Grijet (60 bonniers), à
Beauvechain, provenant de feu Isabelle Everarts, femme dudit Jean
et mère d’lsabelle ‘),
Par testament, passé le 14 décembre 1626, devant le aotaire Pietquin, ladite douairière de Marneffe, alitée et gravement malade, institua
pour ses héritiers uuiversels, son oncie et 88 tante, le conseiller le
Roy et Jeanne Maes.
Ce dernier fut tuteur des enfants de son beau-frère Roland van
Hollant. Le 22 octobre 1625, il autorisa Cotherine Maes, mère de
ces enfants, à prendre une hypothèque sur les biens de feu Jean
Baptiste van Hollant vun Praga, pAre de sen défunt époux, au quartier de Roulers, à concurrence de la somme apportée jadis par elle
à son mariage “).
*
*
*
Jacques II le Roy mourut à Bruxelles, dans sa propriété sise rue
d’Isabelle, en Mars lG54. Ses funérailles, présidées par le clergé de
Sainte-Gudule, furent célébrées le 28 de ce mois 4).
1) C’est B tort que eet aote dit Jacqaes 11 fik de Jacques et d’Elisabeth Crol.
Comme neus l’avons dhmontré par plusieurs doouments, il était issu du second
mariage de sen pAre, aveo Anne Gommersbach.
P) Minutes du notaire Th. Piotquin, a Bruxelles. - La ferme del Gwjet avait
&B achetée, en 1599, R maître Corneille Wijtfliet par Pierre Everarts, qui, plus
tard, de concert aveo sa femme Elisabeth Bames, en fit don & leur fille Isabelle,
lorsqu’elle épousa Jean Maes (voyez Alph. Wauters, la Belyi~ue ancicnne et
wodwne, ad vowm Bauveohain). Jean Maes, ancien seigneur de Mortsel, mourut
en Italie en 263. ; il fut enter& a Lodi (Lombardie). 11 n’est dono pas, comme le sup.
pose l’auteur du Bulkfin de la Propridté (1875, p. 71), identique & ce banquier anversois
qui aoheta, en 1724, un château 8. Sohooten et gui mourut vers 1740.
8) Notaire Pietquin; oet acte qualifie Roland van kIollant de Jonker.
*) D’aprBs une annotation de Philippe le Roy, seigneur de Broechem, Jacques 11
serait mort le

14

f&rier.
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11 eut au moins douze enfants, savoir :
l” Guillaume, .baptisé a Anvers (Notre-Dame), le 10 avril 1608 ;
parrain : Guillaume Maes ; marraine: Anne le Roy ;
2O Marie, baptisée dans la même ville (St Georges), le 21 avril 1609 ;
elle mourut en bas âge;
3O J a c q u e s 111, baptisé le 5 avril 1610 ; parrain : Jean de Bot ;
marraine: hlarguerite van den Nieuwenhuisen; il semble être mort
en bas âge ;
4O Jean, baptisé le 7 septembre 1612; parrain et marraine: Jean
Maes et Marguerite Maes ;
50 Marie, baptisée h Bruxelles (‘n Se Gudule), le 13 aout 1615 ;
parrain et marraine : Jean le Boy et Marie Maes, qui se firent remplacer par Jean et Lucie Maes. - Elle hérita de sa mère la ferme
d e l Gvijet, à B a u v e c h a i n . - Le 21 février 1640, elle épousa (Stc
Gudule) messirc Paul Francois d’origone l) (témoins : le président
J. le Roy, Liévin Berens et alii), qui était seigneur de Neer-Velp,
chef-maïeur de Tirlemont, du 30 avril 1635 jusqu’au 22 janvier
1675, jour de sa mort.
Les époux testèrent le 27 juillet 1665, devant le notaire van Ranst.
Vers la’ fin de sa vie, P. F. d’origone semble avoir en des embarras financiers, et ses héritiers n’acceptèrent sa succession que sous
bénéfice
d’inventaire. Sa veuve fit emprunter par un de ses fils, Zeger,
de Suzanne Locquet, à Anvers, la somme de 3000 fl. et luiengagea,
en garantie, la seigneurie de Neer-Velp (le 13 septbr. 1677). Moyennant 3150 fl. payés en sus du prix d’achat, les héritiers transportèrent
ce fief, le 15 février 1680, devant le conseil de Brabant, à Denis
Wilmaers, qui le releva le 23 du mois suivant (B.).
D ’ a p r è s l e m o n u m e n t .funéraire, d a n s l’église d e ]Rijmenam, d e
Jacques Octave d’origone, s e i g n e u r d’Hollaken ( à Rijmenam), Busermate, etc., et de sa femme Claire Barbe Marie de Caluart, dite de
Sassigny (+ le 16 octobre 1714), les quartiers des époux d’origonele Roy étaient :
-

-

1) IYaprBs 1; fragment gónbalogique de Mr le colooel de Patoul, d’origonc? Qtait
veuf, en premières nooez, de Marie Christine Coulez. - f;es armes te la fátnille
d’origone zont: d’azur au ohêne d’or, portant des glands du même.
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Origone, Wiflet, Origone, Pahaud-Crehen ; le Roy, Maes, Gommers=
ba&, Nieuwenhu@en ‘) ;
70 Marguerite, baptisée a Bruxelles (Ste Gudule), le 21 septembre
1617 ; parrnin : Laurent le Roy, remplacé par Jean Baptiste Lamberts,
licencié en droit ; marraine : Luoie Maes ;
80 Ignace, dont il sera question plus loin ;
00. François, baptisé a Bruxelles (Ste Gudule), le Zl‘avril 1624 ;
parrain : Franpois de Kinschot, conseiller et trésorier-général des
finances ; marraine : Elisabeth Maes, vidua de Geues ;
10° Laurent, baptisé à Bruxelles (Ste Gudule), le 15 aoQt 1625;
parrain : Laurent le Roy, remplacé par Jacques le Roy ; marraine :
Catherine Maes ;
ll” Théodore, baptisé & Bruxelles (Ste Gudule), le 10 janvier 1628 ;
parrain : Théodore Fierlants ; marraine : Marie de Raedt ; il devint
chanoine & Se Waudru, % Mons,
12O Anne “) ; le 4 novembre 1625, elle donna, devant le notaire
Pietquin, ses pouvoirs à son frère naturel Philippe pour recevoir le
capita1 d’une rente. Elle charges, le 23 octobre lG32, devant le notaire
Jean Verhagen, a Bruxelles, ledit Philippe de toucher pour elle le
capita1 d’une nutre rente, ce qui eut lieu devant le magistrat d’ilnvers
le 3 du mois suivant (A.). Par son testament du 10 octobre 1618,
SB parente Hélène Visschers l’institua pour son héritière. - Anne
pourrait bien être cette Anne Française le Boy qui fut enterrée à
Broechem, le 30 septembre 1675.
CHAPITRE III.
Ignace le Roy précité, fils de Jacques 11 et de Jeanne Maes, naquit
& Bruxelles et y fut baptisé, dans l’égliee Sainte-Gudule, le 22 aout
1620. Messire Jean Lamberts et Damlle Catherine Maes le tinrent
sur les fonts.
*) Aug. van den Einde, Choix cl’inscriptions et de ntonunients
funéraires de
ses environs. - Armes; le Roy : la bande; Maes : les trok @tee
d e oerf, bris6 e n ooeur d’une étoile; Gommersbach : une fasoe ondhe (sicl) ;
Nieuwenhuijsen : le lion.
“) N’ayant pas dhouvert l’aote de baptême de cette Anne le Roy, nou8 la mentionnons après Bes frhres et 8cBur8. 11 est toutefois évident qu’elle n’était pas la
plus jeune des enfants de Jaoques ll.
Nalines et de

572

OESCHIIDENIS.

11 fut immatriculé le 14 janvier tG39 à, l’université de Louvain
p a r m i l e s porcenses diuites (pédagogie d u Porc).
11 épousa,, & l’église paroissiale d e Schaerbeek, d e v a n t l e c u r é d e
Se Gndule, le 17 juin 1649, Suzanne Catherine Nis l), baptisée à
Bruxelles (Ste Gudule), le 12 juillet 1628, et qui mourut le 38 septembre 1662 2). Elle étnit fille de messire Godefroid Nes et de Marie
de Prince (ou Prins). A l’occasion de son marisge, Ignace reçqt de
son père la seigneurie d’Herbais. Par lettres-patentes du 9 décembre
1649, le roi Philippe de Castille lui céda, c1 tiltre d’achapt absolu, IR,
haute, moyenne et basse juridiction de Tourneppe, au quaitier de
Bruxelles ; le prix de vente fut de 4800 livres, en sus du prix de
l’engagère, s’élevant ?+ 4000 livres. L’investiture de ces deux seigneuries
n’eut, toutefois, lieu que le 18 septembre 1657 (B.). Ignace le Roy
fut mis en possession de Tourneppe per Henry M’lj’tvliet, conseiller
et procureur-général du Brabant, devant l’échevinage de ce village
( 9 janvier 1 6 5 0 ) . C e t t e cérémonie se fit en présence des habitants
après la célébration d’une grand’messe. Le lendemain, le nouveau
seigneur relevu les échevins et le greffier de leur serment envers
Nicolas de Varick, seigneur d’Hu&singhen, etc., ci-devant seigneur de
Tourneppe, et institua un nouveau magistrat 3).
Ignace le Roy construisit & Tourneppe un château, orné d’une très
helle fontaijze, dit l’historien Jacques le Roy. 11 vendit Herbais & don
Diego de Bohorques, seigneur de Geest-Saint-Remy, mestre-de-tamp,
gouverneur de Stevensweert et premier comte de Saint-Remy, qui
annexa Herbais et Piétrain à son nouveau comté “),
Comme son père, Ignace entra à la Chambre des comptes; il fut
maître et conseiller de ce college de 1655 à 1667, et, depuis, prési1) Portant

d’srgent au chevron de gueules, aocompagné de trois trèfles de sinople.
*) Les témoine du mariage, du oôté d’Ignace, futent son père et sen frère (naturelj,
1s oonseiller des finances (Philippe) le Roy. - Le 29 novbr. 1668, Marie Anneet
Isabelle Nis relavèrent, par suite de la mort de leur steur Susanne Calherine,une
rente hypothdquée sur le château et la seigneurie de Faouwez (B.)
‘) Greffea scabinaux ; arrond. d e Bruxellos, r o g . N” 5133; Ar&. g6nérales d u
royaume.
l ) Pour plus de d&ails, on peut oonsulter Alph. Wauters, la Belgique ancie?zne
et moderne, ad vocem Geest-Saint-Renay.

dent, après avoir déjà occnpé la chaire de la présidence ad interim
durant une maladie du chevalier Jacques van Parijs, seigneur ‘de
1Merxem e t d e D a m b r u g g e , qui a v a i t succédé’à J a c q u e s l e Boy 1).
11 obtint le titre de chevalier par lettres-patentes du 25 janvier 1655.
En qualité de mandataire de Marie Anne NSjs, femme de Zeger
Franqois d’origone, Ignace acheta, le 10 octobre 1661, des héritiers
de Marie de Helt, la forêt de Kesterbeek (E. B. 111, 725).
11 avait hérité de la maison paternelle, k Bruxelles, rue d’kabelle.
En face de cette maison, derrie). la muraible de la fontaine, il existait
une petite tour du vieulx rnmpars, y restée inutile delouis la fabrique
de la ditte we. Ignace avait pris possession de cette tour pour s’en
servir pour remise d’une car*osse
des champs, quoy qu’avec beaucou.p
d’incommodité, car elle n’était couverte que d’une voulte, la @spart
exposée a Pair et partant incupable de garantir le Eieu contre la pluie.
Avant de faire le frais d’une nouvelle toiture, Ignace adressa au conseil
des finances une requête pour obtenir cette tour en arrentement perpetueb.
Par lettres dn 10 avril 1663, le conseil lui accorda la proprieté et
zrsage de Ia tour, moyennant un eens irredimible d’un chapon (C. 147).
En sa qualité de conseiller et président de la Chambre des comptes,
Ignace touchait un traitement annuel de 1000 livres artoia, et 409
livres 8 escalins, à titre de pension ende verdieren van emolumenten.
11 mourut en 166’7 et fut enterré à Sainte-Gudule, le lsr septembre.
En vertu d’un ordre spécial de Son Excellente (le gouverneur-général),
on paya à ses héritiers pour Yann& de service, expirant le 30 septembre
de cette année, la somme de 1409 livres 8 sols, alkoewel /lij soo lange
niet en heeft geleefl. Messire Lamoral van den Berghe lui succéda
dans
sa charge de président (C. 4337, f” 362 ~0).
*

*

*

D’ignace le IAoy et. de Susanne Catherine Ngs, neus ne connaissons
que deux enfants, snvoir:
1) Butkens, Trophées, Suppl. 1, p. 208. - Le 5 juillet 1655, le président van
Par&s transporta la seigneurie de Merxem-Dambrugge
h son fils Philippe, oonseiller
et recsveur-général
au quartier d’Anvers, qui avait épousé (par contrat de mariage
pnssé le 10 juin 1655, devant le notaire Gaspard van IJsendijok) Claire Jeanne
Rubens, fille du grand peintre et de sa seconde femme, HBlBne Proment (B.).
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,lo Jacques Landelin, dont neus parlerons plus loin, et
2O J a c q u e l i n e Franeoise, qui n a q u i t e n lG51 ; e l l e f u t baptisée
& Bruxelles (Se Gudule), le 24 novembre; parrain : Théodore le Roy,
chanoine à Ste Waudru, à Mons, remplacé à la cérémonie par Paul
Frangois d’origone; m a r r a i n e : E l i s a b e t h Lucie Nis. C e t t e e n f a n t
mourut I’année suivante ; elle fut enterrée le 3 juillet ; son acte de
décès, ou mieux dit d’enterrement, porte: tomende van achter den
nieuwen Cleijts.

*

*

*

Jacques Landelin fut baptisé (& Ste Gudule) le 15 jnin 1650 ; ses
parrain et marraine furent le président Jacques le Koy et damlle
BIarie A n n e Ni+.
Le 23 février lGG8, Dominus
Landelinus le Roy, nobilis Bruxellensis,
fut immatriculé à l’université de Louvain parmi les Fakonenses (pédagogie du Faucon) r).
11 fut investi de Ia seigneurie de Tourneppe (relief du ler février
1668), que ses tuteurs administrèrent pour lui pendant sa minorité.
Au nom de ceux-ci, sa tante LMarie Anne Nijs assermenta, le 4 mai
lC69, Jean Antoine van Schoonbeke, succédant à feu sen père Jean
en qualité de maïeur de Tourneppe g).
Landelin le Roy épousa sa cousine Anne Jeanne d’origone a), qui
lui apports, entre autres biens, la ferme del Gr2jet à Bauvechain.
Le 25 avril 1692, il renouvela pour lui-même et ses co-héritiers du
chef de sa mère le serment féodal relatif à une rente hypothéqude
sur les seigneuries de Facuwez, de Hamme et de Sart; il reconnut,
en même temps, etre remboursé du capita1 de cette rente. - De
c o n c e r t avec s a femme, il greva la seigneurie de Tourneppe d’une
hypothèque de 5000 6. qu’il avait empruntés à Anne Catherine Nocetti,
veuve de Gilles Dominique de Pape, conseiller au conseil de Brabant
et garde-chartes du roi. Le 30 septembre 1698, il fut investi de biens
à M e l d e r t , provenant d e l a s u c c e s s i o n d e sa g r a n d ’ m e r e , Jeanne
Maes (B.).
l) Matrioule de I’nniversité de Louvain ; Aroh. gknérales
“) Greffes saabinaux cit6s.
3j Fille de Paul Françojs et de Marie le Roy.

du rogaume.
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Le chatean de Tourneppe ayant été incendié par ‘les troupes francaises, Jacques Landelin le Roy le fit reconstruire plus somptueux qu’il
ne l’avait été auparavant ‘). Le nouveau chateau a été reproduit par
Jacqnes le Roy, dans plusieurs de ses ouvrages. La gravure est ornée,
a u haut, d e s armes d e la famille l e R o y : d ’ a r g e n t a l a b a n d e d e
gueules ; cimier : un vol de l’écu; supports : deux aigles, tenant chacune
une bannière aux armes. Le manoir se compose d’un corps-de-logis
quadrangulaire ; le perron d’entrée est surmonté d’une tourelle ornée
d’un cadran solaire et couverte d’une toitnre bulbeuse. On arrive
a l’avantcour par une poterne, ornée des armes de le Roy et de Nis
et précédée d’un pont-levis. En-dehors de ce dernier et des fossés,
rien ne décèle un caractere féodal a cette demeure.
Jacques Landelin devint aussi seigneur de Kesterbeke et de Rilleroij
(B. 379, p. 522). 11 vendit Tourneppe au chevalier Pierre Fariseau,
seigneur de Steenockerzeel, Rumelgem, Wambeke, Rollant, etc., et a
sa femme Catherine Robijns (r. du 27 janvier 1701). Ces époux se
rendirent aussi acquéreurs de la seigneurie de Kesterbeke (B.).
Jacques Landelin mourut avant le 4 octobre 1715, car un acte
de cette date cite sa femme comme étant veuve.
Neus ne lui connaissons qu’un fils:
Charles François Martin, qui, en compagnie de sa mère, figure dans
l’acte précité de 1715, co&me seigneur de Hautegrange. 11 céda a
Pierre Fariseau, moyennant 5000 fl., la forêt de Kesterbelre (14 juillet
1705), et de concert ‘avec sa mère, à Herman Everaert et à sa femme,
Anne Goidtsenhove, une maison, avec jardin, verger et des terres
a Meldert, au lieu dit ter 1Mienen (3 février 1713; B.) 2). 11 vendit
ensuite, avec le consentement des autres intéressés, la ferme del Grgt
aux jésuites de Tongres 3).
( Wordt vervolgd).
1) Jacques le Roy, Castella et Praetoria, eb., Grand Thécitre Profane, etc.
do Is suocession
de Jeanne Mees.
8) h. Wauters,
La Belgique ancienne et moderne.

2) Getto propriét6 provenait
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Barlheze (XL, 475). De afleiding, welke t. a. pl. van dezen straatnaam’gegeven wordt, kan onmogelijk juist ztin, omdat volgens onze
taalwetten Baríheze niet uit Beleese of Bleeee kan spruiten ; wel
kunnen, of liever moeten zich beide laatstgenoemde vormeu uit Barlheze
ontwikkeld hebben. Barlheze, - de oudste, mrJ bekende vormen zijn
Barleheze en Berleheze, - is klaarbliklik eene samenstelling van
Barle en heze, dat o. a. voorkomt in Beelheeze, enz., vgl. Nav. XXXIX,
4 1 , 4 8 1 . D e v o r m e n Bel& e n B l è z e h e b b e n z i c h geleide&% u i t
Berleheze ontwikkeld; rl assimileerde zich tot ZZ, en dus ontstond
Be(l)lehezc, e v e n a l s >schie(l)l$” uit ,schierlgk” 1). Door syncope
der h 2) ontstond uit Be(ljleheze de vorm Be(l)leeze, ‘t Zutfensche
Belèze 3, ; waaruit weder door syncope der e 4), Blèze.
J. QIMBERO.
Zutfen.
De Pol, enz. - te Dreumel, in 1535 en 1602 vermeld als sadelijke
hofstad”, alwaar in de buurt ook de Megenberg zal gelegen hebben
(zie Nuv. XXVI, 567, 8), is, - blijkens het keurig uitgevoerde kaartje
16de eeuw in de kostelgke, door den heer James de Fremery (op
Ouwendijck, bij ‘s-Gravenzande) onlangs bezorgde uitgaaf 5) van het
l) Het Middelned. rsohier” heeft dezelfde beteekenis als ons uschiel~k”.
g) Zie eene menigte voorbeelden van syncope der h in Jan Te Winkel% »Gramm.
Figuren”. 8) 2 n18 i n ‘ t Fransche pè,*c. 4, Zie eene menigte voorbeelden van
syncope der e in Jan Te CVinkel’s a. w.
*) Bij denzelfden uitgever, Martinus Nghoff te ‘8 Gravenhage, verscheen in 18S8
van dezen auteur VDe Abten van Mariënweerd” (gr. 8~0, f1.25). Eene aNalezing”
op laatstgenoemd werk maakt het Aanhangsel dezer uitgaaf van het Cartularium
uit. Mij is onbekend, of in oDe Abten van Mar.” melding gesohiedde van het
Nau. XXXVHI, 352 noot, aangeroerde damesgilde van St. Ceoilia, in 15$9 onder
patronaatschap van Johan v. Ho8sem, heer van Poedarojen (t 1573), opgerioht, tot
het houdon van een jaarlgkschen
maaltid, op St. Ceciliadag (22 Nov.) met ZaltBommel als domioilie. Om er een religieus tintje aan te geven, hield men eerst
eene mie eu armen-bedeeling; en Peter v. Zuere, abt van Maridnweerd,
was
tegenwoordig als kapelaan.

577

OUDHEID-, MUNT- EN PENNINQKUNDE.

Cartularium der abdi van Mariënweerd (waarvan het Handschrift in
de Kon. bibliotheek te Brussel berust), eene grootsche stichting
geweest. Die hofstad staat er als >Yoll” aangeduid. Het land van
Kulenburg en Buren wordt er tot BBata” (sic), de Betuwe, gerekend.
Zuid-west van Gellikum ziet men er op vermeld Hoichten
‘: een kasteel
Elwo prikt er aan de Waal (rechter oever), tusschen Herwinen en
Haaften ; een goed Velthngen bezuiden Dreumel en bewesten Alfen.
Wat weet men van deze drie plaatsen ? Vanwaar, vooral die benaming
Elwo? - Tn deze uitgaaf van het Cartul. - een standaardwerk voor
Geldersohe archaeologie, - ztin alle namen, zoo van plaatsen als van
.personen, met de grootste nauwkeurigheid overgenomen uit het Handschrift. - Zegt de geëerde bewerker (Cartul., bl. XIII), dat in het
gericht van Deil tusschen 8 Juli 1332 en 10 Juli 1335 eene schepenbank moet ztin opgericht ; de term@ dier oprichting laat zich juist
bepalen ; ze bad 27 Maart 1335 plaats, bg de toekenning van een
landrecht aan ‘l’ieler- en Bommelerwaarden in dato (Nihoff, Oork.
2
1, no 302 ; Bn v. Spaen, Inleid. Hist. Geld. 111, 341).

Badinche (XL, 79) - kan geweest zijn het graafschap Reckem *)
aan de Maas, beneden Maastricht op den linker (Belgischen) oever.
Ik heb het kasteel gekend als een r~ksbedelaarsgeeticht. Het zal nog
wel bestaan.
A. J. C. KREMER.

Zegelafbeeldingen. Vervolg van Nau.

XL, 519-24.
Gerard v. Eyck 1470, Hendrik v. kl. 1530 en Rudolf v. E. 15GO.
Drie ingekorte palen, uitgaande van het hoofd.
Adriaan v. Eyndhouts 1529 en Hendrik V. E. 1535. Drie eendvogels.
Leon v. Erp 1343. Geruit St.-Andrieskruis met horen in het bovenste kanton.
Jan v. Krp 13G9. Geruit St.-Andrieskruis belegd met barensteel.
Leon v. Erp 138 5. Geruit St.-Andrieskruis met hartschild, waarin
drie horens.
1) Uit cen etymologieoh oogpunt is dit bepaald onmoogl$k. Redinohe = enk
der rade of rode (nieuw-aangemaakte grond) ; Reckem = heem van het rack (oord,
buurt) of reck (gebied).

R EIL
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J a n v . E r p L e o n s z n 1428. Geruit St.-Andrieskruis met vogel in
het bovenste kanton.
Lucas v. Erp 1491, Jan v. E. 1504, Jan v. E. Lucaszn 1517 en
Willem v. E. 1581. Geruit St.-Andrieskruis.
Reinier Everzwin 1578. Zwgnskop, waaronder drie klaverbladen.
Arnold v. Geel Lambertszn 1446. St.-Andrieskruis met vier schapescharen, een in elk kanton, beladen met hartschild, waarin een leeuw.
Jan v. Gemert 1361. Drie banen.
Edmond v. Gemert 1385 en Hubert v. G. 1401. Hetzelfde, als
breuk zespuntige ster in het middenpunt van het schild.
Willem v. Gent, ridder, 1418. Dwarsbalk beladen met vier aaneengesloten St.-Andrieskruisen.
Frans v. Gestel 1363. Drie leeuwen gebroken door een barensteel.
Jan v. Gestel 1389. Drie hanen.
Gisbert v. Gestel Godfriedszn 1465. Doorsneden : boven, drie linkerschuinbalken met vgfpuntige ster rechts in het hoofd, beneden
ledig.
Frans v. Gestel Hendrikszn 1586 en Pieter v. G. Hendrikszn 1605.
Drie leeuwen.
Jan Gijsselen Jauszn 1463 en Hendrik G. Hendrikszn 1496. Vos
en zespuntige ster, links in het hoofd.
Volg. Rietstap’s Armorial voerde deze
Bossche
familie
__._qIm.w
I” M<. .‘u”F.rr-““Nz eenen windhond. De fraai gesneden zegelstempels dezer schepenen, nog in het
stedelik-archief voorhanden, laten niet toe in dit dier eenen windhond
te erkennen. De spits toeloopende kop, dunne pooten en dikke ruige
staart, geven ons eenen vos te zien.
Arnold Goyaerts 1343. Geschakeerd en schildhoofd met drie vogels.
Jan v. Gunterslaer 1514. Doorsneden: boven, twee molenëzers
naast elkander, beneden, een visch.
Gisbert Hseck 1449. Drie gehoornde ramskoppen.
Frans v. Haenenberch 1567. Haan op een bergje.
Jan v. Haeren 1486. Leeuw.
Jan v. Hedel Godfriedszn 1481. Drie harten versierd met een
geknopt kruis.
Jan v. Hedel 1493. Drie palen van vair en schildhoofd met loopenden vos.
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Leger v. Hedel Jan Gudfriedszn 1522. Drie meerbladen met de
stelen naar boven.
Egidius v. Hedel 3550. Ben ploeg en eene zespuutige ster in
het hoofd.
Martinus ‘s Heeren Gerardszn 1577. Drie horens.
Godfried Heerkens 1343. Twee beurtelings-gekanteelde dwarsbalken,
voorzoover
zichtbaar.
Gosew&r v. den Heesaoker 1458. Drie dwarsbalken en schildhoofd
met uitkomenden leeuw.
Herman v . )Heumen 1 5 8 7 . Drie dolfijnen en zespuntige ster als
breuk in het middenpunt van het schild.
Hendrik Heym 1405 en Jan H. 1406. Zespuntige ster, gebroken
door een barensteel.
Arnold Heytu 1435, Gosewijn H. 1468, Gisbert H. 1536, Jan H.
1560 en Jan H. 1578. Zespuntige ster.
Antoon Hinckaert 1497. Gekroonde leeuw met barensteel over den
hals in een met blokken bezasidWveld,
de leeuw behangen met een
schildje, waarin een leeuw met rechterschuinbalk er overheen.
Jordaan v. Hoekelem of Heukelum 1382. St.-Andrieskruis met
vier schapescharen, een in elk kanton, in het hart van het kruis eene
zespuntige ster.
Hendrik de Hoesch 1558. P$ met de punt rechts naar boven gewend.
Berthold v. Haesden 1291. Achtpuntige ster.
Berthold v. Hoesden 1386. Leeuw, het schild uit,gepunt omzoomd.
Jecob v. den Hoeve1 1473. Drie heiblokken en een vrgkwartier
met drie hoeken.
Hendrik de Hont 1589. Doorsnoden : boven, drie ruitvormige gespen
naast elkander; beneden, eene roos.
Jan de Bonte, hoogschout, 1282. Adelasr.
Gerard v. Horenbeeck 1610. Vier gegolfde dwarsbalken en schildhoofd met drie gebonden horens.
Marcelis HUmans 1534. Gedwarsbalkt van zes stukken en schildhoofd
met drie horens.
Pieter v. Hijnden 1518. Hinde met omgewenden kop.
Godfried de Jeger 1541, Jan de J. 1591 en Godfried de J. 1600.
Staande degen met het gevest boven.
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Gerlach v. Keldonck 1363. Geruit St.-Andrieskruis met hartschild,
beladen met een leeuw.
Hendrik v. Kessel 1476. Dwarsbalk.
Arnold Keymp Janszn 1490. Drie horens en een barensteel in
het hoofd.
Gerard Kuysten 1473, Iewaan K. 1491 en Mathijs K. 1524. Drie
molenijzers.
Leon v. Lanckvelt 1378 en Godfried v. L. 1453. Geruit St.-Andrieskruis met een penning in het boveuste kanton.
Jan v. den Leemputte 1621. Twee zespuntige sterren naast elkander.
Hendrik de Leeuw 1480. Golvende dwarsbalk beladen met een
gaanden leeuw in een met blokken bezaaid veld.
Bart Loeff 1548, Godfried L. 1561 en Godfried L. v. der Sloot
1609. Beurtelings-gekanteelde rechterschuinbalk.
Jan Leenman 1418. Vgfpuntige ster.
Hubert v. Loon 1551. Drie molenizers.
Albert v. Lose 1330. Geviereideeld: 1. en 4. leeuw, met uitgeschulpten
schildzoom, 2. en 3. beurtelings-gekanteeld St.-Andrieskruis.
Jacob Loze 1384. Aanziende stierenkop met zespuntige ster tusschen
de hoorns, het schild omboord.
Dirk de Lu 1395. Drie molengzers met een vierblad als breuk in
het middenpunt van het schild.
Godfried de Lu 1472. Drie molenUzers en hartschild, beladen met
beurtelings-gekanteelden dwarsbalk.
Adam de Lu 1477. Drie molenizers en hartschild, waarin tweekoppige adelaar.
Engelbert Ludinck v. Dijck 1318. Tweekoppige adelaar in een
omboord schild.
Willem Ludincx 1477. Drie heiblokken met een vierblad als breuk
in het hoofd.
Gijsbert Lyscap 1351. Rechterschuinbalk van vair.
Hendrik Maechel@r
1363. Drie leeuwen en uitgeschulpte schildzoom.
Albert v. Maeren 1516 Drie dwarsbalken.
Martinus- Martens Xicolaaszn 1466. Drie koeken beladen met een
hermelgnstaart, en een schaakbord als vrijkwartier, waarvan één hoek
(a1s vrijkanton) is bezet met eene roos.
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Dirk v. Meerhem, ridder, heer van Boxtel, 1418. Gevierendeeld :
1. en 4. adelaar, 2. en 3. twee dwarsbalken verzeld van acht (3,2, 3)
meerlen.
Hendrik v. de Mserendonck 1459, Barensteel met vgf punten,
waaronder een meerblad, in een omboord schild.
Godfried v. Middegael 1518. Geruit at.-Andrieskruis
met een leeuw
in het onderste kantou.
Jan Millinck 1484 en Lambert M. 1502. Tweekoppige adelaar.
Gosewijn Model Dickbier 1362. Drie molen&ers met barensteel in
het hoofd.
Gosewgn Model v. den Steenwech 1365. Drie molengzers en een
vrgkwartier uitgegchulpt omzoomd met een leeuw.
Dirk M,oninc,F 1271, Jan M. 1300 en Hubert M. 1484. Drie koeken
beladen met een hermel&~staart, en een schaakbord als vrgknart,ier,
waarvan één hoek (als vrgkanton) is bezet met eene meer1 (v. der Aa).
Arnold Monincx Godfriedszn 1527. Hetzelfde, vermeerderd met een
’ barensteel.
Willem
Janszn
1480. Drie koeken boaden ~~&,,h~~~~e!j@_
. ” ._.l -Monincx
. _.
staart, waartuaschen hartschild met twee dwarsbalken, verzeld van
acht (3, 2, 3) meerlen.
Arnold Monincx Martinuszn 1505. Twee ringen, waarboven twee
molenijzers, onder de ringen beurtelings-gekanteelde dwarsbalk. De
naam
dezer familie. wordt op verschillende wijze geschreven, zooals
.
hionic?
i$onnincx, Moins, -en;;_._>l,e.r.Xli<l Monnicx,
I. I . . . . _ tion&,’
_ . . . _. Monickx,
. . . ..r Monix,
_
Jan Neve 1459. Beurtelings-gekantëelde dwarsbalk, verzeld boven
-wu een vogel.
Hendrik v. Neynsel 1300 en Gerard v. N. 1322. Molengzer.
Idam v. Neynsel 1309. Doorsneden : boven, twee zesspakige raderen
*
n;;,tst elkander; beneden, aene roos.
Willem v. Neynsel 1335. Molenizer, waarboven drie zespuntige
sterren naast ,elkander.
Adam v. Neynsell345. Doorsneden : boven, twee zesspakige raderen ;
beneden, een molenëzer.
Hendrik Noeden 1457. Zwaan.
Huibert v. Orthen, heer van Rixtel, hoogschout, 1302. Drie molengzera.
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Marcelis v. Os 1373. Drie aanziende stierenkoppen.
Willem v. Os 1528. Hetzelfde, met hartschild beladen met een leeuw.
Pieter v. Os 1552. Drie aanziende stierenkoppen met zespuntige
ster als breuk in het middenpunt van het schild.
Nicolaas v. Ouden 1323. Barensteel met vjjf punten.
Rutger v. Onden 1347. Gevierendeeld: 1. en 4. beurtelings-gekanteelde balk ; 2. en 3. barensteel met drie hangers.
Hendrik Pelgrom 1489 en PrnnsP. 1536. Adelaar met omgewenden kop.
Laurens Pelgrom 154G en Jan P. 1621. Beurtelings-gekanteelde
dwarsbalk, verzeld boven van eene vlieg.
Pieter Pels 1492. Drie koeken beladen met hermel&staart, waartusschen eene p (P), en een schaakbord als vrëkwartier, waarvan één
hoek (als vrijkanton) is bezet met eene meerl_@onincx
l.l_ -.. . IWen“, .& v. der Aa).
Jan Pels 1495 en Gijsbert P. 1525. Gedeeld : rechts geruit St.-Andrieakruis met een vogel in het bovenste kanton, links vierblad.
Tielman Pijckevet 1461. Vijfpuntige ster met een molenjjzer links
in het hoofd.
Willem Pijnappel 1528, Jan P. Willemszn 1541, Jan P. Janszn
1551, Gosewijn P. 1556 en Wouter P. 1581. Drie dwarsbalken met
drie pinappels in het hoofd, de steel boven.
Hendrik Raet 1385. Leeuw met een klaverblad op den linkerschouder in een uitgeschulpt omzoomd schild.
Daniel Roesmont 1402. Wolf met barensteel over den hals.
Godschalk Roesmont 1424 en Gijsbert R. 1427. Wolf.
Herman R o m b o u t s 1 5 8 2 e n R o m b o u t R . 1 6 1 8 . D r i e p a l m - o f
overwinningstakken, staande naast elkander.
Adam Roompot 1492. Drie herkruiste kruisen.
Edmond de Roover 1324, Edmond de R. 1401 en Gerlach de R.
1503. Drie molengzers.
Arnold de Roover 1349. Hetzelfde, vermeerderd met een barensteel.
Dirk de Roover 1386. Drie molen&ers met eene zespuntige ster
als breuk in het hoofd.
Arnold de Roover v. der Poirten 1429. Drie molengzers en vrakwartier met leeuw.
Arnold de Roover Boest 1479. Drie molengzers met zespuntige
ster als breuk in het middenpunt van het schild.
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Nicolaas Schilder 1339, Nicolaas Sch. 1366, Gerard Sch. 1413,
Willem Sch. 1449 en Jan Sch. 1481, Twee palen met ingehoekten
dwarsbalk er overheen, verzeld boven van drie meerlen.
Godfried Schrevel 1340 en Godfried Schr. 1356. Schaap met omgewenden kop.
Zeger Segers Adriaanszn 1610.’ Twee dwarsbalken verzeld van acht
meerden, 3, 2, waartusscben een vierblad, en 3.
Gerard v. Someren Nicolaaszn 1604. Uitgerukte dorre boom en
vrtikwartier m e t molenizer.
Hendrik v. Son 1295. Fransche lelie; één rechtblad in het midden
en één omgeslagen aan elke zijde ; aan weerszijden vnn het rechtblad een
lelietek met drie bloemen, alles verbonden door een gepareld dwarsbalkje.
Tielman v. Son 1334. Drie zonnen en vrikwartier met vierblad.
Nicolaas Spierinck 2447. Drie heiblokken en schildhoofd met vrJfspakig rad, rechts in het hoofd zespuntige ster als breuk.
Antoon Spierinck 1492. Hetzelfde, de ster als breuk in het middenpunt van het schild.
Nicolaus Spierinck 1514. Hetzeltde, zonder breuk.
Hendrik v. Staekenbroeck 1581. Gedeeld : rechts, doorsneden, boven
gebermeland, beneden twee palen; links v$ (1, 3, 1) wassenaars,
Arnold Stamelsert v. Penu 1370. Drie vogels.
Pieter Steenwech 1309, Gosewgn St. 1333, Hubert St. 1333, Gosewin St. 1353, Jan St. 1390 en Gosewgn St. 1400. Leeuw, het schild
uitgeschulpt omzoomd. Deze familie schreef zich ook v. den Steenwech.
Jan v. der Stegen 1526 en Jan v. der Stegen Janszn 157G. Dubbelstaartige leeuw.
Berthold Stempel 1329. Drie palen van vair en schildhoofd met
zesspakig rad en molenëzer.
Hendrik Stierken 1342. Dwarsbalk beladen met drie vierbladen,
verzeld van drie langwerpige gespen.
Iewaan Stierken 1382. Hetzelfde, doch gebroken door eene zespuntige ster in het hoofd.
Godfried Symons 1525. Twee dwarsbalken en vrgkwertier met leeuw.
Nicolaas v. Thulden 1583. Gedeeld : rechts, drie dwarsbalken ; links,
dwarsbalk bezet met eene roos en verzeld van vgf (3, 2) vogels.
Jordaan Tielkens Arnoldszn 1389. Drie aanziende stierenkoppen.
.

584

OUDHEID-,

MUNT- EN PENNINOKUNDE.

Tielmnn Tielmans Janszn 1613. Gedeeld : rechts-omgewende leeuw,
links drie krukken of T’s.
Pieter Tolinck 1514. Drie dwarsbalken met twee vogels in het
hoofd, waartusschen eene ‘Q (P).
Gerard v. Uden 1397, Marcelis v; U. 1447, Engelbert v. U. 1480
en Hendrik v. U. 1488. Twee dwarsbalken verzeld van acht (3, 2,3)
meerlen, en vrgkwartier met drie mispelbloemen.
Godfried v. Vechel 1547 en Dirk v. V. 1574. Leeuw.
Jan v. den Velde 1608. TJitgerukte boom, verzeld, rechts van een
klaverblad, links van eene korenbloem.
J a n v . d e V e n Janszn lG22. G o l v e n d e d w a r s b a l k b e l a d e n m e t
drie eenden.
Arnold v. Vladeracken 1302, Srnold v. Vl. 1445 en Gerard V .
Vl., beer van Geffen, 1530. Drie molenëzera en vrijkwartier met vierblad.
Jacob v. Vladeracken 1472. Gevierendeeld : 1. en 4. drie molenijzers, 2. en 3. drie vierbladen.
Jan v. Vladeracken Arnoldszu 1520. Drie palen van vair en schildhoofd met loopenden vos.
Godfried v. Vlierden 1579. Drie molengzers.
GQsbert v. Vloekhoven 1378. Drie dwarsbalken met ledig scbildhoofd en vrijkwartier met drie molen&ers.
Robbert v. Voorn 1609. Twee viscbfuiken naast elkander, waaronder
een voorn.
Gerard Vos 1337 en Leonard N. 2592. VOS .
Willem v. Vucbt 1448, Jan v. V. 1486 en Arnold v. V. 1487.
Twee pfilen.
Arnold v. Waderle 1290 en Pieter v. W. 2335. Drie dwarsbalken
met ledig schildhoofd, het schild omzoomd.
Everard v. den Water 1450 en Jan v. den W. 1564. Drie driekante eggen met vierblad als breuk in het hoofd.
Everard v. den Water 1534. Hetzelfde, zonder breuk.
Jan Wolphaerts 1399. Drie doorboorde harten.
Jan v. Zuydewgn 136d. Drie St.-Andrieskruisen.
C H . C . V . VEILREIJT.
Rotterdam.

OUDHEID-,

M U N T - E N PEISNIBQKUNDE.

585

V R A G E N .

Amsterdam,

paleis.

Bi het leggen van den eersten steen ven het
p a l e i s t e A m s t e r d a m i . d . 2 Oct. 1648, door de DZoonen en Neven
van Burgemeesteren” Gerbrand Pancras, Jacob de Graeff, Sybrant
Valckenier e n P i e t e r Schaep, ztin volgens de overleveringen vier
troffels met schootsvellen vervaardigd, en vier op het feit betrekking
hebbende gouden penningen geslagen. Een dezer troffels met schootsvel
en penning behoort aan en is in het bezit van Jhr. W. F. H. v. de Poll,
adjudant des Konings. Een tweede troffel met schootsvel en penning
behoort onzer familie, en bevindt zich a l s bruikleen in het oudheidkundig Museum te Amsterdam. Kan nu iemand opgeven, (waar of
bij welke familie de beide andere troffels met meergemelde voorwerpen
thans zijn, en hoe men daaraan gekomen is. Hierbg te voegen eene
beschrgving dier troffels, daar die van Jhr. v. de Poll en van ons
geheel verschillen. Is ook ergens te vinden, hoeveel de opbouw van
het paleis heeft gekost?
F. D E

GRAEFF.

De Rik kelen ber g - te Vorden staat in 1387, 1401 vermeld
als Rikelanderberch (Oorspr. perk. leenbrief, in Geneal. Maandblad 1883
nQ 11, Decr, bl. 77). Een gesl. Riikelant a” 1359 (Dev. Camer.-reken.
11 684), R i k e l a n d a” 1 3 6 8 (‘I’jjdr. Regr p r o v . arch. O v e r . 1, 80),
Rgckland ao 1450 (Gat. arch. Dev. gasth. no 464), Rijckelant a” 1482
(ib. nu 6 7 7 ) - kwam te Deventer en Zutfen voor. Nu vindt men
te Wisch een huis of hofstede Riekelenberg. Staan deze beiden niet
met elkander in verband ? Zoo ja, in welk?
Stigtenbleij. Aldus heet eene flinke boerenhuizing te Beuzicbem
(bi Kulenburg), thans betreklijk nieuw; maar de benaming prijkte
reeds vóór den gevel van het oude huis op dezelfde plek. Niemand
te dezer plaatse weet de naamsreden. Is ‘t soms een fantasienaam,
z. v. a. (de) sstichtar (is) bl!” of (de man die het liet bouwen is(
n bly (over de) stichting” ? Bestaan er meer dergelike fantasienamen 3
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Antje en Lijsje (XL, 468). Bij het herlezen van men antwoord
komt, mij iets in de gedachte, waarvan het mlJ thans verwondert
dat ik daaraan niet vroeger heb gedacht. Het is nml. niet noodig
de boere,nfeestdagen
van 4 Mei en 2 Nov. te beschouwen als zgnde
de dagen waarop door huurder en verhuurder overeenkomst werd
gesloten ; waarschënlijk waren het inderdaad de dageu der indiensttreding. Men houde slechts in het oog, dat bij de invoering der
Gregoriaansche tijdrekening, in 1582, de datums plotseling tien dagen
opschoven, waardoor de feestdag van de H. Anna, martelares, van
22 Oct. op 2 Nov. werd verplaatst, en die van de H. Elizabeth, de
wonderdoenster, van 24 April op 4 Xei. Dit dus ter aanvulling.
Gent.
TH. 3. 1. ARNOLD.

De Librge - Letterkunde, Boekenkennis (Rotterdam, G. v. R’1Jn,
Noordsingel 191) - verschijnt, tot onze vreugde, weder. Aflev. 1-4
liggen vóór ons. In de eerste (1 Mei 1890) z@ ,proefnummer”, verklaart de heer v. R. eenen plicht der dankbaarheid te vervullen
door de opneming eener beknopte auto-biografie van Dr. Arnoldus
Ekker, wiens laatete leerling hij was, zoon v. A. El. Er, $ 1806,
als chirurgin-majoor op de A*jax bëwoner van den slag van Doggersbank, daarna civiel med. dokter en vroedmr te Vollenhove, waar,
bij J. Pingel, dr eens wgukoopers, 6 Febr. 1799 Arnoldus werd
geboren. Deze, als student te Utrecht leerling van Schröder, v. Goudo e v e r e n v . Heusde, 10 J u n i 1 8 2 2 p u b l i e k gepromoveercl o p e e n
PSpecimen inaugurale in Protagorae apud Platonem fabulam de Prometheo et generis humani ad humanitatem progressionem”, was Juli
‘22-Maart ‘23 preceptor te Middelburg, Maart ‘23- ‘32 preceptor,
tot ‘49 conrector, tot herfst ‘72 rector - te Utrecht, 51 jaren lang
gehuwd met G. 31. Epkema, oudste dr des rectors te Mg, en T ‘76
te Utr., waar hij ztin aandeel had aan de vorming van elf-&-twaalfhonderd leerlingen. Zie de volledige lijst ziner geschriften in ,De

QESCHIEDENIS DER LETTERKUNDE.

587

Librye”. Zijn laatste arbeid was ‘/3 of 1/,, gedeelte van het >Nederl.Latijnsch Woordenboek, door Dr. F. v. Capelle, rector van ‘t gymnasium
te Doetinchem, en Dr. A. Ekker, oud-rector van ‘t gymn. te Utr.”
(Groningen, Wolters). - In dit proefnummer vindt men eenige BVaria”,
waarvan Jobs Molinseus Jr met zin verdienstlgk vers (zonder jaar), dat
volgens v. R. de aandacht der letterkundigen verdient, aan den Eerwaerden Heer Johan v. den Heuvel, destids bewoner van Rodenrijs, vroeger
de buitenplaats van Johan v. Oldenbarnevelt, de rei opent. Insgelgks
daaronder de BNederl. Volksalmanak voor 1844” (Amst. 1843);
hierin : J. Kneppelhout, De Salon des Variétés (met plaat), en H. Pol,
BNimmerdor 1661”, buitenplaats nabg Amersfoort te dien tgde bewoond
door Jor *Everard Meyster, een zonderling van het eerste water (&Iet
eene afbeelding van het inbrengen der Kei binnen Amersfoort). Zie
over de Amersfoortsche en Utrechtsche Bkeien” A’av. I, (59), 112 ; ibid.
en Nnu. 1X, 10 eene opgaaf van Meyster’s werken, waaronder de BKeyklucht” (ibid. VIII, 103) ; ibid. YIII, 236, 99 ; 1X, 117 over zijn
geslacht en wapen ; in ,lG79 nog in leven (ib. XVIIJ, 273). - Insgelijks,
BAlmanach iovrnalier, Pour l’aunée Bissext,ile 1648, Contenant les
Predictions iournalieres en forme d’Ephemerides, enz. Diligemment
calculé par François Movrillon, Lyonnois, Arithmeticien”, enz. Doorschoten met wit papier, waarop tal van aanteekeningen in de Nederd.
taal uit 2648, een volledig dagboek van dat jaar, gehouden door
een ongenoemd reizend, (vermoedlijk) It.-Kath. edelman, waarin menige
bekende naam, als Diodati (14 Juni auytermateu siek”), v. der Mart,
neef Jan v. Geel, oom dosef Koymans, Mr. Becker (uit Italië), neef
Tol, v. Donselaer, Mr. Boreel, neef Cruyt,penningh, Rodenberg, v.
H o g e n d o r p ( t e N a n t e s ) , v . d e r Dussen, v . R,ijn, n e e f Schaep ( t e
Saumur, met Diodati), v. der Duyn, Hudde, Driewegen, Verschuer,
enz. enz. Voorts, #Een geschil aan de hoogeschool
te Leiden a” 1636”,
waarin op verzoek van Henricus Scriverius als getuigen optreden de
studenten Thomas Sasburgh (geb. 1615), Imenus Rob (geb. 16 14) en
Franciscus Vtenbogaert (geb. 1614), alsmede Jacob Janszn Verweg,
notaris te Leiden ; - het gold den verkoop van een tuin des heeren
Manmaecker. De notarieele akte is geteekend door de drie eerstgenoemden, - Franciscus schrijft zich Wttenbogardt, - alsmede door
Philip8 Reynoudtszn v. Brederode, schrgnwerker, en Lambert Joosten
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v. Lunen, kleedermaker te L., als getuigen. Daarna een xondeugend”
(Chloria zegt: Ik weet het niet) en een *pikant” lied (gewrocht voor
de eeuwigheid) van den Isten secretaris van ‘t Nut van ‘t Algemeen,
Dr. Martinus Nieuwenhuysen (-/- 0 Maart 1793, zie zijn doodbericht
1%~. X.X1, 131). Eindelik, ,Een st,rëd over ‘t Nat v. ‘t A. in 1793” (betr.
godsdienstig of godsdienstloos onderwijs), die heel wat geschrëfs uitlokte.
Afl. 2. Ontzegt de heer v. R. aan Jacob Campo Wejjerman (vgl. Nav.
XXXIX, 528) het auteurschap van ,De examinator of de hollandsche
zeedenmeester,
Waar in de Vlekken der zeeden deezer Eeuw op een
Stigtelyke wyze voorgestelt zyn” (Leyden, A. Ambrullaerd, 1731,
in-4, br. f G): aangaande ‘s mans BTreurvertoog ter loflyker geheugen
van den godgeleerden , godvrugtigen, liefdaadigen Heer Henrik Velse,
leeraar van de hervormde nederduitsche gemeente in ‘~Gravenhage,
Overleeden op den 9 van de Louwmaand, in den Jaare 1744 (‘s Grav.,
J. de Cros, 1744, in-4, ingen. f2.501 getuigt hij : PBij het doorlezen
van dit 39 bladzijden lange vertoog, betreurt men het, dat de man,
met zóóveel gaven bedeeld, het grootste deel zfins levens besteed
heeft aan schot- en schimpschriften”. Voorts noemt hij nog enkele
geschriften van en over hem. Alsmede een tweetal minder bekende
werken van Betje Wolff, het eerste eene vertaling. Bij de opgave der
BProeve van oudheid-, taal- en dichtkunde”, door het genootschap
BDulces ante omnia musae” (vgl. nz1~‘. XL, 334 noot 2) (Utrecht,
A. v. Paddenburg en J. v. Schoonhoven en Comp. 1775, in-8 ingen.
f 1,25) leest men ‘t navolgend bericht, In 1759 werd dit genp opgericht op het initiatief van A. Kreet, later advokaat te Rotterdam,
en A. Kluit, later lector te Middelburg. Van lieverlede breidde het
zich uit. Bleef het gewone werk altijd voor de jonge liefhebbers ;
ook enkele ouderen, tot honoraire leden benoemd, leverden bidragen,.
in dezen bundel (de BProeve”)
opgenomen. Onder hen was o. a.
Marten Schagen, leeranr der Doopsgezinden te Utrecht. In eene naamlist der leden, achter de SVoorrede” opgenomen, die 50 namen telt,
komen voor M. Tijdeman (prof. te Utrecht), J. Both Hendriksen
(Amersfoort), W. E. Grothe (kanunnik te Utr.), P. Hofstede (prof.
te Rotterdam), Mr. C. v. Lennep (Amsterdam), Petrus Paulus (J. U.
stud.) e. a. Onder de opstellen verdienen vermelding: Bedenkingen
over de Perzische en Neder]. taal ; Aanmerking over de overeenkomst
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der Hebr. en der Nederd. taal ; Brief over Theodoricus, Diederik,
Diet (vgl. Nuu. XXXVI, 252, 543, enz.), EO en Ie, Leudi, Feudum,
~ Alodium, e n z . ; O v e r d e n geslagtneam v . H a m e l , e n d e w o o r d e n
Yaal, H a m , H a m e l , e n z . ; Over de woorden preuts, prat, pratten,
schoorstee,n
en schoorvoetend ; Over de St. Antonis Verkens; Aanmerking op Sannazaar, Vondel en Poot; Over zeker oud opschrift
aan de kerk auu den Stichtschen berg, enz. Komt het betreklik
z e l d z a a m l e t t e r k u n d i g w e e k b l a d A r g u s (Rott-Breda) a” 1828129
(2 dln, 1 bd in-4 f5.50), met Fr. Reland als verantwoordlijk redacteur, ter sprake ; men vindt in deze aflev. een BRequest van Johs
Rouckesze, pred. t.e Sneek, vader van Daniel Johannis, naderhand
precl. en rector ald., d.d. 29 Meï 1595; alsmede een beredeneerd
artikel #De drukpers in den Patriottentgd”, waarin Catalogussen van
insolvente boedels (vermoedlik meerendeele Utrechtsche a0 1787),
en hieronder inzonderheid die van den heer G. R. a” 1781. Merkwaardig is de ,Iconographia Batava” van den ad,junct-archivaris van
R o t t e r d a m E . W . M o e s , a l s BProeve eener b e r e d e n e e r d e list vau
Geschilderde en Gebeeldhouwde Portretten van Noord-Nederlanders in
vorige eeuwen” (Amst. 1890, in-4).
Uit Afl. 3 (1 Juli ‘90), die het slot van een in de vorige sflev.
aangevangen artikel ,P. v. Woensel en ztin Lantaarn” bevat, ziet
men, hoe SIsmaël” (de opvolger van BJanus”, een politiek tijdschrift
1 Jan.-14 Aug. 1787) in 1788 een merkwaardig pleidooi voert ten
guuste v a u L i j k e n v e r b r a n d i n g ,* waaruit dus voor de zooveelste
maal blijkt, dat er eigenlijk *niets nieuws is onder de zon”. In dat
nummer ook een eigenhandige brief van P. A. de Genestet dd. Delft
6 F e b r . 1 8 5 9 ; een gedicht op r’l?Hovwelick vlbnde God-vrvchtige
jongelieden Pieter v. Vyven Ende Maria Elsevier (geh. ‘7 Nov. 1617
nieuwe stiil, dr van Louis eu zuster van Bormventure E.); soortgel i j k e z a n g e n o p Corn. v. Almonde en Anna v. Beuningen (geh. te
Dantzig April 1709), Gerrit Backer Jzn en Johs Backer (geh. te Alfen
28 Juni 1707), op Mr. Jobs Beeldsngder en Henriette Everdiua Beeld-.
sngder (geh. 19 Sept. 1790), deze laatste vervaardigd door Jan Jacob
v. Rensselaer, geh. met hare zuster Suzanna Catha B., op welk echtpaar
S. a. Verburg i. d. 19 Apr. 1792 een koperen-bruiloftszang ten beste
gaf. Voort op Mr. Hermnnus Borghorat en Immagonda Maria Duyvensz
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( g e h . 1791), I z a a k Dusart Jr en Anna Maria v. Rensselaer (geh. te
Amst. 27 Apr. 1733), Joannes Dusart, pred. te Hemman, (15 Oct.
1752 bev. te Shoonhoven) en Joanna Jacoba Vos (geh. te Utrecht
,18 Juni 1743), Joannes Philippus Scheidius (pred. te Otterlo) en Anna
Maria Dusart (geh. te Amst. G Mei 1733), Joannen Phil. Sch. (pred.
te Wageningen) en Agneta Konijnenberg (geh. te Amst. 16 Juni
1734), Jan Daniel Sch. en Sara Margta Calkoen (geh. ibid. 10 Oct.
174 L), Mr. Henrik Antoon Gobius en Margta Falk (geh. IU Mei 1743),
Adriaan v. Malsen en Hillegonde v. Heijningen (geh. 30 April 1713),
Jacob v. Rincom en Margta v. H. (geh. te Amst. 21 Apr. 1705),
Abraham Schellinger en Agatha de Haas (geh. ibid. 16 Febr. 1721),
(Pieter Vos en Margta Blom (geh; ibid. 3 Juli 1704). Bij de zangen betr.
de familie Dusart treden als dichters op R. v. Rensselaer, I. Dusart (of
du Sart), Joh8 Dusart lzaakszn, Izaak D. Jr 1) en Iz. D., Sr. Laatstgenoemde vierde als ouderling te Amsterdam 3 Mei 1757 zijn 50jarigen echt met Helena Dusart (du Sart). En Abraham Dusart
vervaardigde in 1786 een gedicht van 28 blz. in-4 (met titelplaat)
op zijne eigene benoeming (door den burgemr Pieter Clifford) tot
eersten klerk extraord. ter thesaurie te Amst. - Nog verdienen vermelding Prof. J. L. Iiesteloot’s Lofrede op Hermnnas Boerhave, 2de
dr., Leiden 1825 met portret (naar eene schilderg van Troost) ; en
een viertal Vreugdezangen (van H. A. Bruining, A. Spoor, Ph. Vermaat, J. Smits) op de benoeming van Gjjsbert Bonnet tot theol.
p r o f . t e U t r e c h t 1761. - I n d e n t r a n t v a n n’au. XxX11, .257 vg.
uit den jare 1797, maar veel korter, komt in dit nummer voor eene
DScliets van eenige fraaye characters, Waarmede de Bezitters thans
brilleeren in Utrecht. Ten nutte van de Leden van het wydberoemd
exercitie-genootschap. Tweede Druk 1784. Alom te bekomen in-8”, met bijvoeging, dat er onder dezen titel meer dan één pamflet bestaat.
Aflev. 4 (1 Aug. ‘90) handelt over >de Joden in Holland ao 1795”.
Hoewel de leus *Vrijheid, Gelikheid en Broederschap” op dit thans
in Busland weder erg geteisterde volk op gezegd tijdstip hier en daar,
byv. te Gouda, nog soms zonderling werd toegepast, zoo kwam toch
hunne gelijkstelling met andere gezindten t,oenmaals tot stand, en
1) Deze schreef ook aBevelen vnn den Meere
enz. ao 1757. Zie »De Librye” 1890 bl. 3%
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een eerste uitvloeisel hiervan wae de oprichting i. d. 11 Febr. eener
societeit onder’ de zinspreuk aBelis Libertate”. Besprak Dr. J. Hartog
iu BDe Gids” 1575 1, 116 vg. dit onderwerp uitvoerig ; de heer v. R.
noemt hier nagenoeg een 40-tal bronnen op, noch door dezenauteur,
noch door da Costa of Koenen vermeld. - Als bidrage tot de letterkundige en familiegeschiedenis van Nederland, - in den. trant
van het bovengenoemde gedicht op *T Hovwelick van P. v. Vyven
ende M a r i a Elsevier”, - komen hier voor een BGrafschrift” voor
Coenraad Blom, raad in de vroedschap enz. van Cltrecht (+ ald. 1 Dec.
1739) door K. Westerbaen Wzn, en een >Lijkdicht” op Johanna le
Gillon (t op Teylingen 17 Sept. 1706), wede Mr. Hieronymus v.
Ueverningk, heer van Teyl., burgemr en raad van Gouda, curator der
hoogeschool
te Leiden, door A. Maria Paauw. Aan soortgelijke gele
genheidsgedichten in handschrift en druk, aan eigenhandige brieven
van bekende personen, hoewel buiten onmiddellëk verband tot de
geschiedenis van Rotterdam, is de Bibliotheek dezer stad zeer rik;
en uit dien overvloed zal >De Librye” nu en dan voortaan eene
proeve leveren. -’ Na eene korte bespreking van de auteurs der
uitgaven van DOudt Batavien nu ghenaemt Holland” ao 1606 en
1612/16, - Dr. Jacob Duym, P. Scriverius en Henrik v. Haestene (?), geeft ze onder den titel BWillem Deurhoff, Geestel. opwekking in
Nieuw-Engeland (a* L74 1 vg.)“. enz., een 16-tal boektitels. De eerstgenoemde, een Amsterdamsch handwerker, schreef in 1684 enz. tegen
Spinoza, en werd nochtans voor Spinozist gehouden. In deze rubriek
wordt aangeroerd de pennestrëd a” 1777/78 tusschen Mr. WmSchorer
en &lr. L. J. Vitringa over het samenstel der toenmalige burgerlgke
rechtspraktijk. En is merkwaardig het aDanklied der nonnen in de
Costenrgksche staeten over het ontslag uit haeren kloostereed” (in
Nederd. verzen, uit het Hgd. naar den Weeaer druk, te Nijmegen,
bij 8. v. Goor), eene verheerlgking van Jozef 11, door een Bdunkbaeren
Protestant” jegens zynen verdraegznemen Keizer; in dit bandje één
stukje van Ferdinand v. Geusau.
Deze aankondiging der aherrezen” Librye mag niet eindigen zonder
vermelding der Bilage tot aflev. 2, waarin de heer v. R. het pamflet
aller pamfletten *Aan het Volk van Nederland” in tal van bibliografische aanteekeningen ter sprake brengend (24 blzz. in-@, mede-
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deelingen doet omtrent de hollandsohe, fransche, duitsche en engelsche
uitgaven van dit sfameus libel”, Sept. 1781 met kwistige hand gratis
verspreid door iemand bezield met een onverzoenl$en haat tegen
het Oranjehuis in zin geheel, en prins Willem V in ‘t bizonder, en
tevens niet-alledaagsch kenner onzer geschiedenis en staatsinrichting.
A. Loosjes’ studie > Een krachtig libel” (Haarlem 18 16, 116 blzz.)
was v. Bijn’s uitgangspunt. Aan de manier van bespreking kan men
duidelik bespeuren, dat v. R. voor zichzelven inderdaad de vondst
deed, - in De Spectator 1890 bl. 233 zijne Bontdekking” genoemd, dat Karel van Ligtdal’s, ten onrechte aan Mirabeau toegeschreven
~Despotisme” niet anders is dan eene vertolking van gezegd pamllet
aller pamfletten ; zie bl. 13 dier B$age. Die vondst is echter in 1882
reeds publiek gemaakt, e n w e l i n Xav. XxX11, 2 8 2 . A l s hij B$.
bl. 15 zich derhalve sterk maal& met prof. Fruin de eenige te zijn,
die zulks weet, dan worde aan Nav. t. a, pl. herinnerd, waaruit blijkt,
dat H. T. G. het ook weet. In 1868 had deze het bij den aankoop
van het werkje ontdekt, en bovendien aan eenen vriend te ‘s-Gravenhage
schriftelijk medegedeeld. Houdt de heer v. R, zich overtuigd (@jl. bl. !6),
dat Jhr. Joan Derk v. der Capellen tot den Poll en Frangois Adriaan
v . d e r Kemp d e schrfivers van *Aan het Volk van Nederland” 1)
niet zin, en staat b$ hem nog niet bepaald vast, wien hë voor den
vermoedlijken aut,eur en uitgever houden moet; toch heeft; volgens
hem, W. Irhoven v. Dam de meeste kans, en zal J. G. Tegelaar de
man geweest zin, die xoowel den schr@er als den drukker (W. Holtrop)
betaalde.
Zulke afleveringen en bijlagen smaken naar meer.
J. A.

V R A G E N .

Em. v. Swedenborg. Aug. 1890 herdacht) Antwerpen den 300steu
v e r j a a r d a g v a n h e t overlgden v a n C h r i s t o f f e l Plantin, eenen d e r
1) In I8GO schreef De Nav (X, 50): BH. R. meent uit eene oude aanteekening
te moeten opmaken, dat de schrijver van den wBrief” (sic) a. h. Volk van Ned.
een Fries was, en verlangt den naam van d&zen te kennen. Volgens sommigen was
het een Fries, nml. Wibo F’hnje.” Zie ook Nau. ibid. bl. 289, 90 (Onderschrift).
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beroemdste vertegenwoordigers der boekdrukkunst, den stichter van
het eigenaardigste gedenkteeken voor die kunst opgericht, de Plant+scbe aartsdrukker& het tegenwoordig Museum Plantin-Moretus. Terzelfder tid bad in die stad de plechtige opening plaats van het nieuwe
Museum van Schoone
Kunsten en van het Steen of Museum van
Oudheden. Dit samentreffen deed het ontwerp ontstaan een Boekw e z e n d a g t e h o u d e n , eene bjeenkomst, sedert lang ontworpen,
maar herhaaldelik uitgesteld. De gelegenheid scheen gunstig tot het
bespreken en, zoo mooglëk, tot het oplossen van eenige vraagpunten,
betrekking hebbende op de verbeteringen en de leemten, waargenomen
in een der bizonderste vakken van de menschelike werkzaamheid.
Zeker heeft het Boek vele kluisters afgeschud, en vele belangrjjke
verbeteringen verwezenlUkt, maar zijne vervaardiging, zin vervoer,
zgne ruiling, laten nog veel te wenschen. In deze overtuiging vatten
de Belgische letterkundigen het ontwerp op om, onder de bescherming
van Staat en Stad, gehurende eenige dagen te Antwerpen de mannen
van goeden wil samen te brengen, die met ben meenden, dat de
volmaaktheid nog niet is bereikt, dat er nog rechten te bekomen,
n o g d i e n s t e n t e bengzen zin, en dat onze eeuw zich zoowel dient
bezig te bonden met het boek als met de overige middelen van
verkeer tusschen de volkeren.
Op dat congres nu riep de vertegenwoordiger aldaar der Academy
of the New Church of Philadelphia, Eugene J. E. Scbreck, de hulp
in der bibliofilen, ter bekoming van uitsluitsel omtrent hetgeen thans
volgt. Uit de nagelaten handschriften van Emanuel v. Swedenborg
(t 1772), die nog worden bewaard in het Kouinklgk Instituut van
Wetenschappen te Stokholm, en verder door foto-lithografie werden
vermenigvuldigd, weet men, dat hg een groot werk schreef van ruim
2000 paragrafen, over het Huwelÿk, dat niet werd gedrukt, en waarvan het manuscript is zoek geraakt. Wellicht is het in bezit gekomen
van den eenen of anderen minnaar van boeken en manuscripten, in
het eind der vorige of het begin dezer eeuw. Sw. gaf vele zijner
werken in Nederland uit ; en nu is het mogelijk dat het bedoelde
manuscript thans in eene of andere bëzondere bibliotheek zich bevindt,
I n w e l k e ? - Het is verder bekend, dat Sw. op twee boeken
in Holland de woorden schreef *Hit liber est adventus Domini”.
39
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E é n d a a r v a n m e t d e n t i t e l *Summaria Expositie Doctrinae n o v a e
Ecclesiae” etc., is gevonden, en men is begeerig te weten, w a ar
het andere boek is, Wie wijst in dezen het spoor?
Wat men hieromtrent weet of verschaffen kan bericht0 men den
heer G. Barger te ‘s-Gravenhage (Sundastraat 20).

KUNSTGESCHIEDENIS.

S G h o on s G h r ij v e r s (zie Algem. R e g r X X I - X X X o p Schrifkunst, XXXVI. 408, 535, enz.). Van David Roelands uit Antwerpen,
F r a n s c h s c h o o l m r t e V l i s s i n g e n i n lG16, e n z&~ PMagazin Oft’
P o c h u y s d e r Loffelycker Perm-const” e n v a n d e BPen- e n Penceelkunst in de vijf diakoniescholen te Rotterdam a” 1805” - is eprake
in de ,Rotterdamse Librye” (Rott., G. v. Rijn) n” 1 (1 Mei 1890)
bl. 48 en n” 2 (1 Juni ‘90) bl. 9a. - Den 1 Sept. 1888 was het dertig
jaar geleden, dat de algemeen bekende Bof-kalligraaf Antonie Grevenstuk, geb. in 1828, zich te Amsterdam vestigde als schoonschrijver
en penteekenaar. Vijf jaar geleden werd het 25jarig jubilé daarvan
in allen eenvoud in huislijken kring gevierd, bg welke gelegenheid
hem door zijne kinderen eene door z$ne zonen keurig bewerkte oorkonde werd overhandigd. De inhoud dezer oorkonde luidde als volgt:

.

»Nndemael wy gheinformecrt waeren, dat onsen veelgheliefden en wolbeminden
v a d e r Antoizie Greuenstuk, Konstsohryver van wylen den Doorluchtighen Prince
Henriok van Nederlandt, op den Isten Dagh vau Herfstmaend A. D. MDCCCLVHI
syne Professie tot Amstelredam was beghonnen uyt te oefenen en daerna gheduerende
een puurt eeuwe als een treffelyck Schryfheere mette lof de penne gevoert hadde,
soo ghevoelden wy ons sterokelyok aenghedreven, hem, by de herdenkinghe van
desen ghedenckwaerdighen ende gheseeghenden dagh, onse gratulatien ofte gheluokwenschinghe aen te bieden, biddende Godt, onsen Heere, met grooter naerstioheid,
een langhduerigh leve, seegheningh, voorspoet, ghesontheit ende welvaert voor
onsen lieve Vadert
»Ghedaen tot Baembrugge ende op ten voorz. feestdagh seer vrundeliok ter
hant gestelt bij syne seer lieve kinderen”. (Volgen de namen.)

In den aanvang was het twijfelachtig, of Gr. wel zou slagen in
z@ streven om zich in den door hem gekozen werkkring hier te
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ìande eene positie te veroveren. Dank z1J echter z;jner volharding om
steeds fraaier en kunstiger voortbrengselen z$ner pen te ontwringen,
werd niet alleen hier te lande, maar ook menigmaal in het buitenland
zine hulp ingeroepen, wanneer men iets werkelik schoons verlangde.
En dat Gr., krachtig gesteund door zgne bekwame zonen, in staat
is daaraan te voldoen, daarvan getuigen de 25 medailles, door hem
op verschillende tentoonstellingen behaald of hem geschonken door
vorstelike personen, waaronder voorkomen: HH. HH. Pius 1X en
Leo X111, H. M. Koningin Victoria, HH. KK. HH. Prins Frederik
der Nederlanden, de Groothertogen van Oldenburg en MecklenburgSchwerin, enz.
Ofschoon het atelier nog steeds te Amsterdam is gevestigd, woont
de heer Gr. sedert 1880 op den huize *Overdorp” te Baambrugge.

Geheimrinnige portretten

(XL, 35, 355, enz.). Kort geleden kwam zoo’n exemplaar in min bezit, bevattend van geplet, dun
zilver, het borstbeeld van prins Willem V op een voetstuk met het
opschrift in zeer kleine letters, in vef regels :
Dees vijfde Willem beeft ons land
Geret door Pruyssen’s onderstand.

rechts van het borstbeeld een Oranjeboom in eene tobbe, de boom
en de Oranjeappelen gekleurd, en links een naakt kindje met een
vaantje, waarop BVivat Oranje”, terwil tegen het voetstuk de Nederlandsche leeuw ligt met een opgeheven zwaard in eenen der voorpooten. Het geheel is gehecht op zwart fluweel, en bedekt met een
laag was tusschen twee glaasjes met een vliesje omsloten; hetwelk,
matig verwarmd, helder doorschijnend wordt en de beelden zichtbaar
maakt. -. E e n t w e e d e schilderitje v a n o n g e v e e r gelike gedsente,
reeds sedert jaren m?jn eigendom, eveneens zilver op fluweel en van
dezelfde bewerking, vertoont de buste van Burgemeester Hooft met
pruik en bef, op een voetstuk geplaatst, waarop men leest:
Hg leeft bedekt door eenen wolk
In ‘t Hart van het Bataafse volk.

Rechts van Hooft een naakt kindje op eene bazuin blazend, en links
een dito figuurtje, dat in de rechterhand een speer draagt met een
vrgheidahoed e r o p ; terwil daarnaast een keeshond staaf. Dit laatste
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schilder$je is slechts bedekt met een gewoon bol glaasje, waaruit
blijkt, dat men met Hooft minder geheimzinnig was dan met prias
Willem V.
Rotterdam.
E. PI' LRFMANN.

TAALKUNDE.

Bretzenheim enz. >Der Deutsche Herold” XXI (1890) S. 5Ob meldt,
dat Ambrosius Franz Friedr. Chr. Adalb. graaf von Virmont (-f- 19
Nov. 1744 als de laatste van ztin geslacht) omstr. 1740 in het met
drie tornooihelmen beladene hartschild zijns wapens, onder deze eene
sgoldene
Bretzel” plaatste, zwegen der Herrschaft Bretzenheim (bei
Ereuznach, eines kölnischen Lehens, mit welchem er nach des letzten
Lehntr&gers, des Grafen Otto von ITelen Tod 1733 belehnt worden
war”). SBretzel” nu beduidt krakeling, en men ziet dezen dan ook in
de bijgevoegde wapenafbeelding werkelijk in het hartschild staan.
&Iaar dit kan toch de beteekenis der hoofdsylbe van Bretzenheim niet
wezen, evenmin als van Bretzingen (Baden, Maio- en Tauberkreits).
Er zijn niet vele plaatsnamen met deze hoofdsylbe. Men vindt nog
Bretsch (stad en slot in Saksen, rgdstr. Merseburgj ; voorts Britz (dorp,
rgdstr. Berlin), Britzingen (Baden, Wiesenkreits). Mogelijk ook per
metathesin Brest (Frankr.). Zoo ja, vgl. dan Nav. XXXV, 455, Is
dit ook toepaslijk op Britsaard, -urn, -werd ia Friesland ? Deze drie
plaatsnamen worden ook met z in plaats van s, geschreven (zie J. v.
Wgk Rzn, Aardr. Wrdbk). Ligt Britsum in Leeuwarderadeel, - in
dezelfde grieten& op één uur afstands vau Leeuwarden, lag weleer
een kasteel Britzenburg, waarvan men omstr. 1200 de grondslagen
ontdekte (ibid., Suppl. o. h. w.).
J. A.

Eppenhuizen (XL, 335). Deze huusegoosch-friesche dorpsnaam heeft
met de woorden en namen ape, apen, Appen,
enz. niets te maken,
maar is oorspronkelik en voluit, van ouds steeds geweest: Eppingahusen.
Nog heden wordt deze naam even veelvuldig als Eppingehuizen
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en Eppinghusen geschreven en gesproken, als Eppenhuizen ; dit is
dan ook slechts eene verbastering van den oorspronkeliken vollen
naam, door onnaukeurige en haastige uitspraak ontstaan. Eppingahusen, de huizen, de buurt, het dorp der Eppinga’s, der Eppingen,
der kinderen, nakomelingen van den man, die Eppo heette. In alle
friesche gewesten en gooën, binnen en buiten de Nederlanden, is Eppo
of Eppe, in verkleinform Epco en Epke, nog heden een zeer gebruikelike mansvóórnaam. En dat deze naam ook oudtgds
door vele
Friesen is gedragen geworden, leert de geschiedenis op menige bladzyde. Ook in de formen Epkje en Epje, in Groningerland wel als
Eppien, komt deze naam als vrouenaam voor, TaIri_k zLj’n de geslachtsnamen en de plaatsnamen, in Friesland en evenzeer daar buiten voorkomende, ontleend aan dezen algemeen- oudgermaanschen, heden t.en
dage byzonder-frieschen mansvóórnaam. Zie hier eenigen daarvan.
Geslachtsnamen : Eppinga, eigen aan verschillende maagschappen in
Friesland, Groningerland en Oost-Friesland ; Eppinge, in Drente ;
Epping, in Engelland ; Eppink, in de saksische gouen van Nederland
en in Westfalen ; Van Eppema, i n Friesland, en Eppena in OostFriesland (deze twee uitgestorven) ; Eppens en Eppen. Van den verkleinform : Epkema, Epkens, Epkes. - Plaatsnamen : Eppingahuizen
of Eppinghuizen of Eppenhuizen, het bovengenoemde groningerlandsche dorp ; Eppingaweer, gehucht by den dorpe Jemgum in Reiderland
(Oost-Friesland) ; Epshusen, sate by den dorpe Fulkum in Harlingerlsnd (Oost-Friesland) ; Eppeghem (oudtijds voluit Eppingaheim), dorp
in Zuid-Brabant ; Eppink, huis by Aalten in Gelderland ; Eppinkhuis,
by Eibergen in Gelderland ; Eppingen, stadje by Karlsruhe in Baden ;
Epping, dorp in Lotharingen ; Epping, dorp in Sussex, Engelland ;
Epping-forest, woud in Engelland ; Eppendorf, dorp by Hamburg ;
Eppenhausen, dorp by Hagen in Westfalen ; Eppensen (oudtgds
Eppingen), dorp by Lüneburg in Hanover, enz.
JOHAN WINKLER.

Wiesbaden (enz.), - aldus in ‘t Hgd., J. v. Wik Rzn Aar&. Wrdbk
heeft Wis- of Wiesbaden, a” 1491 Wgesbaden l), - is het Aquae
1) Adolph graaf van Namau, stadhouder-generaal van Gelre en Zatfen, was
destUde heer van Wiesbaden.
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Matiacae (F. 8. Bosse, Comp. Geogr. Antiq., Leiden L826, p. 20
of Mattiacae (Brockhaus, Real. Encycl. XV (1855) S. 242 ; Friedr.
Lübker, Reallexicon, door Max Erler, Leipzig 1882 Ei. 728) der
Romeinen, die, naar de getuigenis van Tacitus en Plinius, de ter
plaatse ontspringende heete bronnen benuttigden, en de uit een
strategisch oogpunt gewichtige plek niet onversterkt lieten. Lübker,
t. a. pl., leidt de Rom. benaming af van Mattiaci, eenen tot de Katten
(Chatten) behoorenden volksstam tusschcn
Rijn, Main en Lahn, in
wier gebied de Romeinen vestingen en zilverbergwerken bezaten
(Tac., Germ. 2 9 , o p h e t j a a r 1 t en 20). En voegt er bij, dat de
door Tacitus (Annal. 1, 56) vermelde hoofdstad der Katten Mattium
(MnztccrxóY) niet het hedendaagsche Marhnrg (aldus bijv. F. A. Bosse,
a. w. p. 20 achter zijn Matium), doch het dorp Maden aan de Eder
(Adrana) zal zijn. Voorzeker kan Mat(t)ium niet Marburg (aan de
Lahn, Keur-Hessen) = moeras-burcht, - mare = smoeras en wat,er”
(Huydecoper op Melis Stoke); maernaeter = stilstaand water (Kiliaan), wezen, als er een Maden in die landstreek valt aan te wëzen. Want
dit made, in plaatsnamen ook maet, maat’, beduidt grasland. De
Mattiaci van Tacitus waren dan weidebewoners ; evenals de Batten
(of Batavieren), nadat zij als deel der Katten zich van deze afgescheiden, in de Betuwe (~crza/?ia, Bataotkz au 192/300, Dio Cassius,
LV, 24) = weide-streek (PB = LM 3) aangeland, en aan deze landstreek hunnen naam ontleend hadden. Ontleend, w i e t gegeven, herhalen wij met nadruk; immers blijkt dit zijdelings uit het voorbeeld
der Nattiaci, daar toch de ho0fdsta.d der Katten of Chatten Mattiutn,
en niet bijv. Chattium of Chattiacum luidde; en in Duitschland
ontmoet men daarenboven Batt,emberg, in Luxemburg zoowel een.
Badem, als een Bettendorff eu Bettemburg, om van Passau (Beijeren),
der Romeinen Batava castra, en van Badajoz (Spanje, der Romeinen
Badia) 1) te zwijgen; zonderdat hier van een voormalig verblijf der Batten
of Bataven historisch blikt *). Die Mattiaken ontleenden hunnen

l) F. A. Bosse, a. w. p. 11. Derhalve niet verbasterd uit Pax Augusta, gelijk de
Romeinen de plaats, vermoedlijk in ovordraohtlijken of figuurlijken zin, titelden.
*) Opmerklijk is hier Sliohtenhorst,
Toneel des Lands van Gelder 1645 bl. 8b:
nde ‘Qdsohryver Dio (Cassius) wel duydelyken vermaent (gelijk ook zulx niet dan
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naam eveneens aan den bodem, de landstreek, waar zg zich hadden
neêrgeslagen. Van A q u a e Mat(t)iacae i s W i e s b a d e n d e n a g e n o e g
letterlëke vertaling. Immers munter einer W i e s e versteht man eine
b l e i b e n d e Futterflache, d e r e n H n u p t b e s t a n d Graser u n d Kleearten
bilden. Man unterscheidet künstliche u. natiirliche Wiesen, Die kiinstlichen sind mit Futter angesäete Aecker, welche eine Zeit lang zur
Weide oder zur Ma h d liegen bleiben, dann umgebrochen werden
und wieder in den Turnus eintreten. Die eigentlichen oder natiirlichen Wiesen dagegen sind zur fortdauernden Erzeugung von grasu n d k l e e a r t i g e n Futterpflanzen, mit eutschiedener Vorwaltung der
erstern, bestimmt und wird ihr Ertrag gewöhnlich zur Gewinnung
von Heu, dem getrockneten ersten Schnitt des Grases itu Friihjahr,
u n d G r u m m e t (Cehmd, ó n s 1Jmad; vgl. i%w. XXXVI, 5 4 2 n o o t ;
‘VII, 602), dem Herbetheu, benutzt” (Brockhaus, Real-Encykl. XV, 243).
De slotsylbe baden oogt gewis op BAquae”,
en wel denklik bepaald
op badwater, omdat de tiomeinen er de (heete) bronnen benuttigden ;
vgl. Baden of Baden-Baden (Groot-hert. B.), wegens zëne geneesbronnen reeds den Romeinen bekend, die de plaats Ber eere van keizer
Alexander Severus (222-35 n. C.) Aurelia aquensis noemden, en er
*Bader” anlegten, v o n denen O r t u n d L a n d n a c h h e r d e n N a m e n
erhielten” [ibid. 11 (1851) S. 169, 701; cl aarna als ;oThermae
inferiores”
b e k e n d , i n o n d e r s c h e i d i n g v a n *Thermae s u p e r i o r e s ” o f ,Aquae
Helvetiae”, gelik Baden, de hoofdpl. van het voormalig graafschap,
nu distrikt Baden, in Aargau (Zwits.), heet, waar men eveneens
voortreflike gezondheidsbronnen aantreft. Ditzelfde is het geval met
Baden (Thermae Austriacae) ‘), stad in Oostenrgk, land onder de
E n s , m e t 1 6 w a r m e b a d e n . Insgelijks m e t B a d e n i n Walliserlaud
(Zwitserl.), alwaar het beroemde Walliser- of Leukerbad (welks water
zóó heet is, dat men er eieren in kan koken). - Opmerklgk, dat
ook Bado (riv. op Luzon, Philipp. eil.), Badoo (riv., Irak in Perzië)
waternamen zlJn ; het dorp Badon (Frankr.) ligt in het, dep, Monden
al te waer is) dat de Batavieren van ‘t eyland van den Rhijn Batavien, geltik
meer andere volken van hunne woonplaetz, aleoo geheeten zyn”.
1) Ook in ‘t noorden van Sioilië lag eertijds eene plaata Thefmae; in Maoedonië
Therma, later Thessalonioa (Saloniohi).
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heeft men een dorp Badeune of Baden.
der Rhône ; in iMorbihan
Hier is nochtans, dunkt ons, geen bepaald badwater in ‘t spel, maar,
zoo ‘t alles waternaam is, gewoon rivier-water. Ook beek komt als
b e d e , bed(de), b i d e , b e t h , beyde, bith voor, gelik blijkt uit Lobith
(zie al deze varianten in Nom. Geogr. Neerl. 111, 172, 3) = boschbeek, en waarschijnl. etymol.-identisch met Lubeck (in Minden), zoowel
als gewis met Lubheke (Z.-Brabant). *Met het huidige Lobith l), eerst
Lobede,
later (nog zelfs in Slichtenhorst’s dagen, ao 1645, 54j Lobeek,
is het dus’ eveneens gesteld als met Muggenbeet (bp o. Giethoorn),
in 1467 aldus, maar an 1443, 56, 97 Muggenbeke, -beeck(e) (zie
N o m . G e o g r . N . 1, 116), e n i n 1 5 9 8 Muggejn)bete (Bgdr. G e s c h .
Over. X, 133, 4) “).
Dit alles doet wederom in bedenking geven, of de hoofdsylbe in
(de door R;jn en Waal omvangen) Betuwe (in 900 Badua, llde eeuw
pagus Baduanus) wellicht op Bwater” oogt. Als de slotsylbe - zie
de varianten in Nom. Geogr. N. III, 47-9, - dan het huidige Aue
(Hgd., weiland, beemd) vertegenwoordigt, zou de naam der aloude
insula Batavorum beduiden Bwater-weide” of Bwaterbeemd”. Wisbach
(riv. Gr.-hert. Hessen) beduidt gewis Bweidebeek”. Onzeker kan ‘t echter
misschien wezen, of dit ook de beteekenis zij van Wisbeach (Eng.
marktvlek, Cambridge) in zijn slotsylbe, aangezien beach in het (hedendaagsch) Eng. straud, kust, oever, zelfs voorgebergte bateekent. Hier
beslisse dus de lokaliteit.
J. A.

Bosniaken (XXXIX, 201). A’ av. XXIX, 260 leest men, dat de uitgang
& Bkleinschatting” aanduidt. Dit is dan zeker in de Slavische tongvallen
alleen brJ appellativa, en nog niet eens altijd, het geval, In ‘t Boheemsch
bgv. duidt dol-&k eenen Nederlander - >Thalbewobner” aan, - dolni
1) Ter plaatse, en in den omtrek hoort men gewoonlijk spreken ‘van ‘t Lobith,
Vanwaar dit onzijdig lidwoord7 De plaats was weleer een tol (teloneum), en de
slotsylbe beduidt toch »beek”. Kan xbeek” ooit onzijdig voorkomen? Of heeft men
hier met grillig spraakgebruik in den volksmond, van doen?
2) Toevallig, dat Baden-Baden in den MzArgkreits ligt. Want ook de hoofdsylbe
in Muggenbeet kan, met vervloeiing der r, op march, marck = grens (-streek,
-land) oogen. Van welke r Mechelen of Marlinnes
(Limburg) nog het spoor vertoont.
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(= untere) krajina *), dolni zemè “) = das IJnterland, die Niederlande ;
dolnat; = vol1 Gruben, dolnè = von unten; vgl. Nou. XXXVIII,
4 6 2 , 3 , 5 2 1 , 7 9 . I n d i e t a a l b e t e e k e n t blazinec N a r r e n h a u s ; e n
blazinek Zieber Narr, als gevormd van blazen = Narr, Thor. Doerak (NUIJ. XXIX, 260) of iets dergelijks tref ik in mlJn Boheemsch
woordenboek (van Josef Bank, Praag 1882) niet aan.
J. A.

Trakranen.

>Den maagschapsnaam Tra (Tra komt ook voor, met.
v. Traa) ziet men zynen oorsprong van den plaatsnaam Ter-Aa niet
op het eerste gezicht aan. Ter-Aa of Nieuwer-ter-Aa voluit, is een
dorpke in Utrecht. De maagschap, die dezen .naam draagt, voert
tevens den geslachtsnaam Kranen (Tra Kranen). Voegt men deze
twee namen samen, gelijk veelal by misverstand gebeurt, als Trakrauen, dan schijnt de beteekenis nog duisterder”. Aldus Joh. Winkler,
i n z i j n BNederl. Gesl.” bl. 216. Blikt deze herkomst des geslachtsnaams uit de genealogie dezer familie? 1s ze dus historisch bewijsbaar ? Zoo neen, dan schijnt, zelfs al stond mogelgkerwës deze familie
oorspronklgk tot Ter-Aa in betrekking, de duiding Trakraaon = ter
krane(n), d. i. bij de kraan (= hischtuig), veel natuurlijker. Dient
deze gesl. aldus verklaard, dan kan in die duiding een vingerwgzing
liggen, om bij den gesl. Kraan, Graan (tout-court, vgl. Nou. XXXII,
189), zoowel als bu de Cra(a)ne (ibid. Xx111, 80), aan den kraanvogel
te denken.
J . A.

Wytsma (XL, 4801. ,Wgtsma (Dantumadeel)“, zekerlik overgenomen
uit den 2den druk der hoogst onnaukeurige Woordenlijst van de
aardrijkskundige namen in Nederland, door het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap uitgegeven, waar deze naam dan toch nog
beter, als B Wytsma” vermeld staat “), zal wel moeten verbeelden den
naam van de oude Wytsma-sate (reeds in de 170 eeu in Groot- en
Klein-Wytsma-sate gesplitst), te Birdaard in Dantumadeel (Friesland),
1) Vgl. krajina, Gegend, Landsahaft; krajinka, kleine Landsohaft ; dus eenvoudig
deminutief.
*) meerv. van zem& = aarde, land.
*) In de Lijst a” 1884 staat uitdruklgk W@sma.
RED.
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Dit BWytsma” nu is anders niet als een oorbeeldig geformde friesche
maagschapsnaam, een patronymicon van den frieschen mansnaam
Wytse, gelik duizenden andere soortgelyke friesche maagschapsnamen,
en daaruit afgeleide plaatsnamen (state- en satenamen), geheel op de
zelfde wyze van friesche mansvoornamen afgeleid zin. Hieraan is
geen de minste twyfel. De friesche, de eenig goede uitspraak vau
dezen naam is met den eenvoudigen en zuiveren, langen iklank, en
geenszins met den hollandsehen $ = eiklank in de lettergreep .zu$
(dus wiit, en niet w# of weit), waardoor alle overeenkomst met het
hollandsche woord weide onmogelik is. En de lettergreep ma kan
even min het verkorte hollandsche woord made = hooiland, maailand,.
ZijtI. Immers dit woord mude is niet Friewch , kan dus niet in eenen
oorspronkeliken frieschen naam voorkomen. Daarvoor heeft men in
het Friesch het woord miede, dat gewoonlik slechts in het meervoud
gebruikt wordt, als de miedeja, de hooilanden, die niet beweid, maar
gemaaid worden. En al ware made een Diesch woord, dan nog kon
het in de friesche taal, dus evenzeer in eenigen frieschen naam, nooit
tot m a verslyten (gelijk in het Hollandsch wel het geval is), omdat
die d door de Friesen in hunne uitspraak der taal, nooit prijs gegeven
noch verwaarloosd wordt. In sommige nederlandsche gewesten buiten
Friesland moge men het woord lade b. v. als la uitspreken, en .op
de hei” zeggen, de Fries spreekt naukeuriger van laed of luud, van
heide, van breiden of breidsje, waar de Hollander breie zegt, enz. W$se (lees Wytse) en Watse, zlJn twee verschillende namen, even
als Ada en Ida, al komen deze laatsten in uiterlike gedaante evenzeer
overeen.
JOHAN WINKLER.

Pol (XL, 424). Karel Maria Polydoor de Mont heet de Vlaamsche
zanger. Pol is hier dus eene verkorting van Polydoor.
Zutfen.

J . GI3IBERG).

[Ook aldus G. J. Boekenoogen.]

Rei 1 en en zeilen (XL, 484). Te Leeuwarden spreekt men (in overdrachteliken zin, b. v. van het overnemen eener handelszaak): zooals
zy Breilt e n z e i l t ” . Dit zoude voor een werkwoord reilen pleiten.
Maar eveneens, en in den zelfden zin, spreekt men er van eene zaak
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aanvaarden pmet zeil en treil”. Is dit woord treil niet oorspronkelpk
het zelfde woord als het engelsche tra& = vischnet 3
[IR;

zie Nau.

XXXV, 377.1

B o h B y (XL, 427). Mr. J. v. Lennep zegt in ziju Zeemans-Woordeboek, o. h. w. Bohei of boha: BWanneer men, met de sloep over
den (sic) modderbank vóór Batavia varend, vastraakt, moeten de roeiers
er uit om te sleepen; ‘t welk uithoofde der menigvuldige kaaimans,
die zich aldaar bevinden, niet weinig gevaarlijk is. Wanneer nu de
Javanen, die op den (sic) modderbank visschen, een sloep zien vastzitten, roepen zy aan de Ekipaadje toe : bohaya, ‘t welk in ‘t msleisch
B kaaiman” beteekent, teneinde men hun de sloep doe sleepen en zy
er wat aan verdienen. Uit dat herhaald en luid geschreeuw der
Javanen is ontstaan, dat de matrozen een schreeuwer, rumoermaker
een Bohasimaker noemen”.
Op deze verklaring teekent Veth, BBit Oost en West”, 358 aan :
reDe gissing van V. Lennep is in strgd met de zekerheid die wij
bezitten, dat de frase Dboháy maken” reeds vóór 1573 in het Nederlandsch bekend was. Ze komt nml. voor in den in genoemd jaar
uitgegeven vSchat der Nederduytscher spraken” van Plantin. Zie
daarover V. Dale% N W . Ned. Wrdbk o. h. w,“. Volgens Veth t.a. pl.
bl. 359, is het woord slechts een natuurkreet, veene nabootsing van
de natuurgeluiden, die bë een alarm, een getier, een uitkraaien van
de beteekenis eener zaak worden vernomen. Daaruit laat zich dan
ook het best verklaren, waarom er zooveel verscheidenheid in den
vorm wordt waargenomen, en geene stellige beteekenis kan worden
opgegeven”.
Zutfen.
J. QIYBEBQ.
Br ui10 ft (XxX11, 486). Voor den Nuu. XXXVI, 419 genoemden
variant bruedtlacht is Aitzema’s b ij 1 a ge r (of bruiloft, ibid. XXIX,
395) opmerklgk.
J . A.

D wei 1 (XL, 485), Zekerlik, dwegel is geheel het zelfde woord
(slechts in eene andere uitspraak : dwejel, dweiel, dweil) als dweil ;
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zoo ook pegel en peil ; Hoogduits& segel, Nedcrduitsch seil of zeil,
Engels& sail; Hoogduitsch en Hollandsch regen, Friesch en Westvlaamsch rein, Engelsch rain ; Hoogduitsch Segen, Nederlandsch zegen,
Friesch Seine ; Hoogduitsch (Dresch) flegel, Nederlandsch (dorsch-)
vlegel ; Friesch fleile ; Engelsch Aai1 ; Hoogduitsch en Nederlandsch
hagel, Friesch heil, Engelsch hail, enz.
J. w.
-
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Deventer, BZ. M. de Koning heeft aan de gemeente D., met wijziging
van het totdusver gevoerde wapen, het volgende verleend : In goud
een rechts-gewende adelaar van zwnrt, gekroond met de oud-keizerlijke
Duitsche rikskroon, getongd en geklauwd van rood. Het schild
gedekt met de keizerlijke kroon en omgeven van het randschrift:
Gemeentebestuur van Deventer” (Nieuws-van-den-Dag no G225 i. d.
23 Mei 1890).

d’Arnaud. De catalogus der oud- en zeldzaamheden v, h. Zeeuwsch
Genootschap 1869 bl. 25 vermeldt, dat de i%v. XL, 368 genoemde
Waldenzen-aanvoerder Henri A. tot kleinkinderen had Jean, Waalsch
pred. te Kampen, en Eva Maria, gade van eenen IMaurel, wier zoon
Jean M., Waalsch pred. te Sluis, een oom was van J. A. Schansman
te Sluis, die in 1820 den degen en de sjerp van Henri Arnaud aan
het Zeeuwsch Genootschap schonk.
In kwartierstaten van Smissaert en V. der Dussen vindt men als
voerend hetzelfde wapen als Rietstap’s Armorial heeft, Antony d’Arnaut,
geb. te . . . . ? 1 7 7 3 , s t e r f t t e . . . . ? 12 Maart 1762, grietman van
Oost-Dongeradeel, tr. te Leeuwarden den . . . . ? Jonkvr. Anna Dodonea
v. Rurmania gedpt L. 28 Oct. 1730, + ald. 22 Aug. 1777. Alsmede
Regnerus Livius v. Andringa de Kempenaer, geb. ‘s Bosch 24 Maart
1752, t Arnhem 3 Dec. 1813, grietman van Lemsterland ; tr. 10 t e
Leeuw. 6 Juni 1774 Judith Klisab. d’Arnaut, geb. 1757, +te Leeuw.
29 Febr. 1780.
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Nog vond ik in V. der Aa, Biograf. Wrdbk het volgende : Antoine
d’Arnaud, advokaat bLJ ‘t gerechtshof te Puy-Laurens, had tot zoon
Honoré d’Arn., in 1708 Fransch pred. te Franeker, in 1763 nog in
leven, geh. m. eene dr v. den theol. prof. te St.-Hilaire Philippe
C o u p é , bi w i e G e o r g e d’Arn,, geb. te Franeker 16 Sept. 1711, j1 Juni ‘40. Merkwaardig is de overeenkomst van voornamen, daar
Frans v. ,Ingen en Elisabeth d’Arnaud tot kinderen hadden HonorZ
George, Judith Elis. Gerhardina en Johan (Jean P) Otto.
Mogelgk
kan de familie Schansman of, wanneer deze niet meer
bestaat, eene zelinie, licht brengen.
[Op de Nav. X11, 2718 gedane vraag naar het grafschrift van den ibid. XL,
368 noot 1 vermelden Antoine, kwam nimmer een antwoord in.]

Bachmann. A n n a W i l h e l m i n a B . , g a d e v a n d e n h o o g l . t e Steinfurt, A u g u s t u s Houck (Nuu. XL, 373), behoorde tot het RUn-Pruisisch geslacht, dat in goud een rooden meerman met groenen staart,
g e w a p e n d m e t pi1 e n b o o g , v o e r t . H a a r v a d e r G o d f r i e d B . ,
J . IJ. D r . , l a t e r o v e r s t e i n H o l l a n d s c h e n d i e n s t , g e b . 1 6 4 0 , +
1711, geh. m. Anna von Wylraedt, geb. 1644, j- 1719, was het
eenige kind van Keinhard B,, J . LT. Dr., Fiscal-Anwalt te Cleef en
richter in Cleverham, geb. 1606, + 2691, en diens eerste vrouw 1)
Johanna Rab (of Raef). Reinhard wis een der vif zonen van Johsnu
B,, burgemr van Dusseldorf (bij Maria Rode von Rodehausen) ; zoon
van .Ewald B., J. IJ. Dr, burgemr van D. 1583, 83, 93, 99 en 1605,
stadsrentmeester 1579, bij Christinn von Dorenberg von Bergsen;
zoou van Wilhelm B., J. U. Dr, burgemr van Uerdingen aan den
Rën, bij Eleonore Kettwigh; zoon van Caspsrus Mauritius B., Justiz.Rat,h te Uerdingen, bij Mechteld Godden, dochter van den Uerdinger
burgemr van dien naam. Des laatsten ouders ziju niet bekend, maar
Reinhardt B.: burgemr van D. 1525, was zijn broeder,
Van de bovengenoemde vgf zoons van Johann 13. stammen verschillende takken af. Die van den oudsten, Dr Conrad, prof. theol.
te Giessen, later te Merburg, stierf reeds in de eerste generatie uit.
De tweede zoon was de bovengenoemde Reinhardt, + 1691, de groot1) Zijne tweede gade was Maria Scriba.
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vader van &una Wilhelmina. Zg had twee broeders, Frederik Hend r i k B . , d i e a l s k a p i t e i n i n Holl. d i e n s t be e e n e v e r k e n n i n g i n
B r a b a n t s n e u v e l d e , e n Reinier R e i n h a r d t Wilhelm B . , J . CT. D r ,
graadijk-Bentheimsch
raad, die uit zijn huwelik met Helena Elisabeth
V. Buitendik
geene kinderen had ; zoodat deze tak toen ook uitstierf. De jongste twee zoons Dirk B., kapt. in Saksischeu, later in Brandenburgschen dienst, en Ewald B., als marine-luit. in -Noscovischen
dienst
m e t z@ s c h i p v e r g a a n , hadden geen kinderen, zoodat de geheele
verdere familie afstamt van den derden zoon Dr Wilhelm B., geheimregeeringsraad van den Keurvorst van Brandenburg te Kleef, die uit
ztin huwelijk met Margaretha von Raesfeld vijf kinderen had. Twee
van hen stichtten takken,
1. Jobann Wilhelm B., J. U. Dr., Jytiz-Rath des Keurvorsten van
Brandenburg te Kleef in 1672, f 1673, was gehuwd met Elisabeth
Walburg Mechtel Hillesheim. Hun jongste zoon, Johann Godfried
B., prof. theol. te Duisburg, -i- 1702 ongehuwd. De oudste, Johann
Wilhelm, baljuw van Morgerath 1) en leenman van Hertogenrath g),
gedoopt te Kleef 12 Juni 1669, bad uit zijn huwelijk met Amalia
v. Gangelt deze kinderen: 1
1. Friedrich Mauritz, vaandrig bij de Hollandsche dragonders 1727,
luit, 1735, kapt. ‘45, gepensionneerd ‘49, ongehuwd.
2 . Johann A d o l p h , j- 1773, kolonel in Hall. dienst, commandant
der forten Frederik Hendrik en .Kruisschans,
tr. Johanna Helena v. den
Santheuvel 3), bij wie Catha Elisabeth, geb. 1751, j- ongeh. te ‘s-Gravenhage 27 Sept. 1802 ; Adriaan, heer van Schipluiden en Bodenpijl,
burgetnr van ‘s-Grav., -t ongeh. 18 April 1846, en Jan Ernst, gedpt
te ‘s-Grav. 4 Maart 1767.
3 . Jobann Wilhelm, secretaris der heer]. Gulpen, had uit zijnen
*) Margra(e)ten,
in Limburg?
RE L ).
‘) of Rolduo, dorp in rgdetr. Aken.
R ED.
s, Zie haar en hare ouders op de tabel V. der Buroh, in de DGeneal. Kwartierstaten”, indertijd uitgegeven onder redactie van den Majoor V. der Duseen c. 8.
Silvatious deelt mede, dat de familiepapieren Baohmann berusten bij een lid der
familie-V. den Santheuvel, en wel bij Jhr. G. K. v. den S., te ‘8 Hage, die
daartoe aangezocht, waarsch&n&jk wel genegen zal zijn nadere inlichtingen te
verschagen.
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echt met Cornelia v. der Spgk twee kinderen, waarvan alleen bekend
is Wilhelm Frederik, geb. 9 Aug. 1740.
4. Philipp Louis, luit. in Holl. dienst, -j- te Laon (in Champagne).
11. Johann A d o l f B a c h m a n n , tweede zoon van Dr. Wilhelm en
M. von Raesfeld, was geheim regeeringsraad des Konings vau Pruissen
te Kleef, richter te Kleef, Griet en Oud-Calcar, + te Calcar 24 Nov.
1725, had- uit zijn huwelgk met Geertruida Schievelberg vef kinderen
waarvan twee gehuwd, nml. Swana, de gade vau den Goudschen
burgemr Arent v . d e r Burch, e n Wilhelm, J . U . D r . , K o n i n k l .
Pruiss. regeeringsraad en richter te Calcar, gedpt ald. 8 Febr.
1 6 8 9 , + a l d . 1 5 M a a r t 1 7 3 7 . ‘Ljjne afstaudingen b e h o o r d e n t o t
den Pruisischen adel, doordat zijne weduwe Johanna Maria Gertruid
Engelberts hertrouwde met den Koninklgken Justiz- en Hofgerichtsrath,
later regeeringspresident, te Kleef, Abraham Koenen die 29 April 1749
door Frederik den Groote in den adel werd verheven, en omdat hjj
geen kinderen had als gunst verwierf, dat deze ndelsverheffing mede
zou omvatten z&e gade en hare voorkinderen Bachmaun. Deze heetten
sedert von Bachmann, en voerden het wapen van Koenen, nml. in
goud drie palen v. goud, die ter rechterzijde tot de helft verlaagd ztin ‘).
Van de zoons had alleen Johann Adolf von B., geb. te Oud-Calcar
9 Febr. 1730, + te Kleef (19 Jan. 1305, overste en vestingcommandant in Hall. dienst, uit zi$ huwelik met Christine Johanna Elisabeth
Louise von Hymmen s) kinderen. Vjjf dezer stierven ongehuwd, eene
dochter Antoinette Louise Frederika von B. huwde Jean Baptiste
graaf von -Monts-Mazin , geb. te Ngmegen 29 Nov. 1763, t te Paris
17 Dec. 1844 kapt. in Pruisischen dienst; eene andere dochter Charlotte Marie Juliane von B. was de gade van den Pruisisch oberstlieutennnt Johann Peter Heinrich von Römig.
Het geslacht werd voortgezet door den vierden zoon Christiaan
Bernhard Friedrich Arnold, geb. te Kleef 3 April 1769, t te Warschau 9 Maart 1832 als keizerlik Russisch staatsraad, die uit zin
l) Zie Rietstap’s Armorial, Könen (Prusse).
*) De heer J. D. Wagner (Breda) bericht, dat in den oatnlogus der Oranje-Nassautentoonstelliog gehouden te ‘8 Hage in 1880, onder n” 3741 als ingezonden door
Mr. A. J. Ensohed6 te Haarlem, voorkomen rtieslachttafels
van Casparus Mauriaius
Baohman, \Whelm B. en Heinrioh Johan von Hymmen.
REU.
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huwelijk met Henriette Bückling (later hertrouwd met den Poolschen
overste Faustin von Pswlowicz) drie kinderen had, waarvan twee
dochters, nml. Constantia, geb. te Warschau 15 Mei 1810, eerst gehuwd
met graaf Casimir Raozynski, secretaris brJ ‘t ministerie van buitenlandsche zaken te Petersburg, later met Joseph Wierciochowski ; en
Lucina, g e b . t e W a r s c h a u 17 O c t . 1828, e e r s t g e h u w d m e t F e l i x
Staszewski, later met Stanislas Czwierciakiewiez. Met den zoon, Dr.
C a r l v o n B . , rechter te Warschau, geb. Warschau 4 Nov. 1821,
ongeh. overl. ald. 3 Juli 1852, stierf de tak der familie Bachmann,
die het wapen van Koenen voerde, uit. De heer A. W. Bachmann
te Nijmegen (Nau. XL, 488) zal dus, zoo hij tot deze familie behoort,
van den boven behandelden tak, die het oorspronklQk wapen, in goud
een rooden meerman, is bIgven voeren, moeten afstammen, al is het
mi niet mogelijk zijnen grootvader Jan August Bnchmann daaraan
vast te hechten; doch, gelijk boven gezegd is, één der kinderen
van Johann Wilhelm B., secretaris van Gulpen (Limburg), is onbekend, zoodat van hieruit wellicht een onderzoek kan worden ingesteld. Is het wapen, waarvan de heer Bachmann te Nijmegen eene
afbeelding bezit , geheel gelijk aan het bovenbeschrevene 2 Met eene
nauwkeurige beschraving en de opgave van het helmteeken zou hij
mi kunnen verplichten.
Wat het wapen van den anderen tak betreft, zoo is het verwonderlijk, dat de beschrijv.ing
daarvan in de tweede uitgave van Rietstap’s
Armorial aanmerklijk verschilt vau die in de eerste editie. Toen
kwam het overeen met de boven gegeven beschrijving; nu zouden de
kleuren niet goud in zwart, maar zwart in goud zin, en de korte
paal niet in de onderste, maar in de bovenste helft van ‘t schild
staan. Er wordt als helmteeken bij opgegeven eene vlucht volgens
het schild, wat ook aanmerklijk afwijkt; want de stiefvader der von
Bachmann’s, Abraham v. Koenen, had a!s helmteeken l) eene vlucht
doorsneden rechts van zwart en goud, links van goud en zwart. De
eerste editie gaf bij von Bachmann geen helmteeken op. Uit welke
bron mag de heer Rietstap deze verandering, die wel geene verbetering
ztin kan, geput hebben 2
Amsterdam.
1) Zie Rietstap’s Arm. Gén., Könen (Prusse).

H . J . KOENEN.

QEBLACBT- EN WAPENKUFDE.

GO9

v. Basisen (XL, 488). Susanna v. B., wier ouders ik Nao. XXIX,
lGG opgaf, behoorde naar alle waarsch$ljjkheid
niet tot het Herald,
Bi.bl. 1876 behandelde geslecht. Sinds is mi omtrent haar wapen
het volgende gebleken. D, de Gorter schrijft 15 Dec. 1778 aan eene
zijner zusters: PHet wapen van onze moeder is een Bas; gelijk blijkt *
u i t h e t c a c h e t , g e g r a v e e r t i n e e n carlën-steentje, w e l k H a a r E d .
Vader in een ring gevat aan den vinger gedragen heeft en bU mij
berustende is”. En verder: ~11~ heb dit wapen met voorkennis van
onze ouders bij ‘t wapen van Vader gevoegt, cn in ltuschland laten
snijden onder het opzicht van den Heer Staatsraad Stohlin, directeur
der academie der konsten te St. Petersburg en Herrault-meester,
welke rnfi onderricht heeft,, dat de Bas geel van couleur moest zijn
en cie grond donker bruin of bina swart”. De Gorter voert in zilver
drie (2, 1) korenaren van natuurlijke kleur. Het schild gedekt door
eene kroon. Geen helmteeken. Jan de Gorter was een zoon van Dirk bij
Willemina de Boer, Aangaande deze laatste vind ik nog de volgende
aanteekening : W i1 mpje de Boer was de dochter van Cornelis, capitein
bij de admiraliteyt van Noord-Holland ; zijn schouder nfgeschooten
en aan die wonde overleden te Rotterdam en te Euchuyaeu begraven
in de Zuyderkerk, en van Grietje Simonsdr Setneyns,
D. RUTGERS VAN ROZENBURG.
Leideu.

d’Ede1, Dedel (XxX111, lSl--5,231-6 ; ‘V, 250). Vgl. NUU. XXXVII,
341 (29 Maart) met ibid. ‘1X, 391. - POP Paaschavond 1584, nadat
Doesburg 9 Maart daar te voren de Staatsche troepen had uitgedreven,
werd Edel Hendrik (sic, waarschgnlëk een Staatsch overste) te Terborg
verslagen en gevangen genomen door den Hertog van BeUeren,
ba
welke gelegenheid hij eeu oog verloor (K. EI. Greeven, Geschied. en
v. Doetinchem 1829, bl. 21). Past hij hier ? Edel toch is
Besohrgv.
h i e r n i e t d e p e r s o o n s n a a m v a n Nat). X X X I X , 109. - O n d e r d e
aankondiging van BKunstliefde spaart geen vlijt, Proeven van poëtische Mengelstoffen ; Leyd. 1773/96, 13 dln, in 8~0, 7 half lcd. banden,
f8, leest men in BDe Librye” 1889 no 8 bl. G4a: BVyf hoogschattcren en beöeffenaaren der vaderlandsche Poëzijc (J. v. Spaan, C. Vlieg,
H . Wielheesen,
G . Beijer e n J . v . Hoogstratenj, die alle in de Hofplaatse woonden, hielden een vriendlik gezelschap en vastgestelde
40
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bgeenkomst” en swerden te raade een zeker dichtlievend Kunstgenootschap op te richten ; ontworpen eenige wetten . , . bedagten een
spreuk, , . en wekten eenige kunstlievende vrienden, ook buiten De
Haag op,. . medetewerken, en beslooten eenige aauzienlike Heeren
. tot Mecenaaten of Beschermers te verzoeken”. De Raadpensionaris
Steyn vernam dit, en bood op het eerste aanzoek azijuen dierbaaren
Persoon en veelvermogende bescherming, daartoe aan. Dan, wat
gebeurt’er ! de , . . Raadsheer Hoog dit vernemende.. . betuigt het
zich eene eer te zullen rekenen, met denzelven . . , medetewerken.
De Groot,ächtbaare DEDEL,. . opent, benevens de bovengemelde Heeren,
zijn liefderijk hart en veelvermogende armen, om het in de geboorte
staande Kunstwicht hoe eerder hoe liever minzaam te omhelzen, en
te helpen opkweeken”. Dit >Konstwicht” was het 4 Jan. 1776 opgerichte gesp BKunstliefde spaart geen Vlit” ; in het Gde deel van welks
*Proeven van poëtische B’Iengelstoffen”
voorkomt: DJ. V. S. Op de
beeldtenis van Vondel l) door Ph. de Koning. . door. . J. H U D D E
DEDEL by deszelfs
uitersten wil” aan dat genp vermaakt. - Jhr. Mr.
C. Dedel, oud-president der arr.-rechtbank te Amsterdam, eere-commissaris van het Nederl. Fonds ter aanmoediging van ‘s Lauds Zeedienst, commandeur Neder]. Leeuw, -j- 10 Febr. 1885, oud 79 jaar,
vader van Jhr. W. G. Dedel.
J. A .

Doublet (XL, G1, 371. Das 1. v. navestein zugeschriebene Porträt
eines Fräuleins D. ist mit einem quadrirten Rautenschild geziert :
1. u. 4. in Roth drei silberne Lanzenspitzen, in der Form der alten
dreizackigen Krone (Doublet) ; 2. u. 3. in Roth -drei silberne Beile,
wovon das Zweite nach links gerichtet ist (Picavet P). Die Jahreszahl
1616, die anf dem Rilde steht, l&st uns vermuthen, dassdasFr%rlein
(in den 200’~) Johanna Maria D. (Tr. von Lorenz und der IMaria
Numan v. Warendorp) vorstellt, welche im selben Jahre Dominicus
d e Pottere h e i r a t h e t e u n d sich v i e l l e i c h t fiir i h r e n Brautigam h u t
malen lassen ? Es sollte uns lieb sein, die Ansicht des Herrn Frederiks
_-1) Datzelfde nummer van »De Librye” bl. Glb vermeldt oen vertoog uit den
jnre 1772: x Verdediging VRII Den goeden Nanm en het Leedelyk Karakter van, ,
bood v. don Vondel” (met pla:t).
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über diese unsere Vermuthung zu vernehmen. - Das Gemalde ist
früher au& Geldorp Goltzius zugeschrieben worden.
DE R.

Evekink (XL, 255) - te Zatfen zegelt met: Op grasgrond (i) een
stappend paaschlam houdend in zlJn voorpoot (herald.) links, eenen
stok, aan wiens einde een tweepuntige wimpel. Aanz. helm ; helmteeken : eene vlucht. Dekkleeden. Op enkele zegels bevinden zich
bovenaan de letters M. G. Deze familie zegelt ook met twee door
een lint aan elkaar verbonden wapens l), het ééne (herald.-links) gelik
aan het hierboven beschrevene, het andere (herald.-rechts) een merk
INv a n d e n v o r m 3~ s).
I
Zutfen.
y
J. GIMBERG.
Havelaar (XXXIX, 310-2). In het Wapenboek van Ned. familiën
door Vorsterman v. Oijen komt ecne genealogie voor. Evenwel zonder
melding te maken van hunne afkomst uit Gorkum, wat voor de
presumptie van het wapen der Arkel’s gebroken te voeren, toch
niet van belang ontbloot is, Nog in 1730 woonde ald. Isack H.,
marktschipper op Middelburg.
Aeynen (XXXVIII, 472, 653). Bartholomeus H., pred. hier aangekomen met ‘t schip ~Vreede” 22 Dec. 1667. De kinderen ziner dochter &Margarita Elizabeth bi Johan Frederik Gobius waren: Agnita
Margarita, Joan Frederic, Adriana, Jac.ob, Hendrik Ant,ong (allen in
leven 1734), Anna \Vilhelmina $ vóór 1734 tr. JanLandsheer opperhoofd te Cheribon, bQ wien Jacob Frederik. - Iman de Jonge en
Daniel Quirijn de J. waren de zonen van Johan de J., rentmeester
der gemeene landsmiddelen te Zierikzee 1734,
GaEle ( C e y l o n ) .
MR. F. H. DE VOS.
‘) Wist dit mooglik op eene allinntie? Rrro. a, Vgl. missohien hetgeen Nav.
XxX1, 184 Omslag, bij het wapen Hesselink is opgemerkt.
RED.
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v. Attenhoven, enz. l” Wapen v. Attenhoven ? Willem Johan

Louis

Adriaan v. A. verongelukte als 2do ‘stuurman met het schip DMinister
Pshud” in Jan. 1807. Toen woonden van dezen drie zusters respectieflijk
te Leiden, Montfoort en Schoonhoven De ontvanger vnn Leiden,
Hendrik Henkes, was toen VO6gd over twee nog minderejarige kinderen van wijlen Martinus v. A. en Henrietta Virginie Louise A g n e s
Brouërius v. Kidek. - 2O Wie wnren de ouders enz. van Willem
Hendrik Geistmen, pred. te Beuningen en Ewijk 172@-‘42 (19 Maart) ?
Hg was geboren te Emmerik’ in 1695 l), Hoe is het wapen Geistman?
Zijn vader schijnt schepen geweest te zijn. - 30 Wapen van Henricuu
Ostermann, Jur. Utr. Dr., geb. te Bockum 10 Febr. lG44, + Lnbeck
13 Dec. 1700. Zijne ouders waren Johannes, pred. te Bockum, en
Clara Brauers. - 40 Wapen en geslacht Spalier 2 - 5O Wapen en
geslacht van Adriaan v. Woestijnen, commandeur van Essequebo

1641~-‘44 ?
Anzhe~n

(Prinsessestrsat

n0

4).

A. J. C.

KREXER‘).

v. Bockom. Wie vult het ontbrekende aan, en kan of wil nadere
inlichtingen verschaffen aargaande deze familie 3 Jnn Godefridus
v. B., geb.. . .? -/ . . . . ? tr. (wanneer S) Arcntje Kloetingh, geb. . . . ?
t . . . .? Bij wie : a. Maria, geb.. . .? +. , . . ? tr. te P&akker 19
Mei 1749 Godefridus oi Godefroi Trouillé s), geb. . . . 3 -/-, . , . ? (zn v.
Jean Abrnham bij Anne Angélique Curlié) ; b. Andries, geb. . . . ?
-i- . . . .? tr. (wie ?), stierf kinderloos in Ned.-0. 1. (naar P) ; c. Gerrit,
tr. in 1753 te Delft Catharina v. Daalen, geb.. , .? t, , , .? Uit dit
huw. deze vijf kind. : 1. Jan Godefridus, geb. Delft IG Sept. ‘53,
+ 2G J a n . ‘84 te Malakka; 2. Barbara Maria, geb. 9 Nov. ‘55, tr.
31 Dec. ‘82 te D. Willem Simon Burger, geb.. . .? + . . . . ? (bij wien
vijf kind.) ; 3. Engelina Johnuna Petronella, geb. te D. 20 Nov. ‘57,
‘j

Vgl. Nau. XxX1X, 61.

RED.

z,! Onmiddellijk na ontvangst van eenige mededeeling, zal ik een frankeerzegeltje
tot goedmaking van het port, den vriendelijkeu toezender doen toekomenmet, desverlangd, wederkeerige
inlichtingen.
“) Vgl. Nau. XXXVII, 401; ‘1X, 237.
REU.
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-/- Febr. ‘87, tr. 3 Mei ‘83 te D. Jan Bernurdus Haldert, geb. . . .?
t . . . .? CJit dit huw. één kind, gend Adrianns, geb. ‘84, t.. . .?
4. Catharina Adriana Anna, geb. te D. 6 Sept. ‘59, t . . ..P tr. in
‘87 l” Willem Mans Pietzn, geb. . . , Y + . . . . P, 2O Nicolaas v. Helden.
Ex lma d r i e k i n d . , w a a r v a n G e r r i t Jnn Godefridus bij d e n d o o p
21 Jan. ‘91 den naam v. Bockom Maas ontving, t , . , , i7 geh. m.
Susanna Cornelia Heshusius. Hunne afatamlingen zin het thans nog
bloeiend geslacht v, Bockom Maas. 5. Hesther Alida Elisabeth, geb.
te D. 5 Sept. ‘61, j- lb18 aan de Kaap van Goede Hoop, tr. Jan
Christoffel Berrangé of Béranger, hg wien: Elisabeth Hesthcr, tr.
eenen Serrurier (3) ; Catharina Gerarda, en Anthonia LMaria, wier
geboorte- en sterfjaren rnn niet bekend ztin. - Het wapen v. B.
is Gevierendeeld : 1. en 4. in rood klimmende leeuw v. zilver ; 2. en
3. in blauw drie dwarsbalken v. zilver. Helmt.: de uitkomende leeuw
van het schild.
‘s- Hage.

M .

0. WlLDEMAN.

Dedel. In eene in min bezit zijnde MS.-genealogie D, vind ik rhet
onvoltrokken huwelijk van Isabella D. met i\Ir. Constantijn Huij’gens,
heere van Zuilichem”, enz.
Isnbella Dedel, d r v . J a n W i l l e m s e D. e n Isabellu de Vogelaer,
geb. 4 Febr. 1033, is ondertrouwd geweest met Constant@ Huijgens,
zoon van Constant@ H. en Susanna v. Bnnrle. Voorts vind ik :
BGeprocreëerd Justina Dedel, geb.. . . . . 1(X7” ; welke Justina D.,
v o l g . d e i n d i e genenl. volgende aanteckening tr. Mr. Feltrum de
Vries, raadsheer in den Hoogen
Baad van Hollnncl. - Wat was de
oorzaak, dat dit huwelgk tusschen den jongen Const. H. en Isabelle
D. is afgesprongen? Of waar kan men daarover iets vinden?
X.-8.

J. H. 111.

.
Den 4 Juni 1740 verkoopt Jacobus H. te Leiden aan
Antonie Smazen ald., een huis en erf, staande en gelegen aan de
westzide v a n d e Haven, omtrent de Westhnvenstrsat, met een
werkhuis daarachter, en uitkomend aan eene zekere poort in de
Oosthavenetraat, belend ter eener zade door Adam Sm., ter andorer
@de door voornoemde poort. ,Ules voor 1550 gl., wa&rvan blikt uit

Hennebo.
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schepenacte in dato 4 Juni 1740 vóór Mr. Cornelis v. Dorp en Mr.
Adriaen v. Assendelft als schepenen. - Wie weet iets mede te
deelen aangaande dezen Jacobus H. en zijne familie?
M.

G. W.

[Zic Naa. XXIV, 122: Ester Cath. H. geh. 1720 met Jacob v. Dorp. Ibid. XXXI,
327 vermeldt Robert H.; ‘11, E85 Abraham H., geh. m. Swavinok; ‘V, 549 B. 11.
a” 1736.1

V. Imhof, Im-Hof (XXVII, 586). Gaarne zag men medegedeeld de
voorouders in rechte vaderlike linie van den door het schrëven des
Bijbels in vier taleu in Zwitserland bekend geworden Im-Hof, wiens
kleinzoon . . . . . ? Im-Hof sedert vele jaren predikant is te Schaffhausen,
geh. m... . 3 Burckhardt, bij wie vier zonen. Twee daarvan kwamen
naar Nederland, en vestigden zich te Rotterdam, waar zij met leden
der familiën Montanban v. Swijndregt en v. Oordt in het huwelgk
traden ; hun wapen is Gedeeld : 1. in blauw gouden, rood get. en
genag. zeeleeuw, 2. in blauw gouden lelie, en groen klaverblad uit
den schildvoet opkomend, - Doch reeds veel vroeger vindt men
den naam in ons land vermeld, nl. Daniël Im-Hof, geb. te Bern
(Zwitserland), werd 30 Aug. 1625 student te Groningen. Bern schënt
de hoofdzetel dezer familie te zijn, alzoo nog in 1880 van dien naam
daar woonden, zijnde ald. 10 Apr. van dat jaar overleden W. von
Peyer lm-Hof, geb. baronesse de Salis Soglio. - v. Ledebur, Adelslex.
Preuss. Mom, zegt : lmhoff, im Hof (Im rothen Felde Kopf und Vorderspranken eines goldenen Löwen, der in einem nach oben gebogenen
Fischschwanz endet). Ein altes, weitverzweigtes . . . . Geschlecht, dem
mannigfaltige Anerkennungs- . , Diplome zu Theil geworden sind,
u . a. Freiberren-diplome v o m í 4 J u n i 1 6 8 5 . . . u n d Wappen-Vermehrungen; dit laatste komt dus overeen met het hierboven medegedeelde wapen.
[In 1889 verscienen Geneal. hantt. betr. v. Imhoff; zie Catal. 1890 Y. h. Geneal.
en Herald. Arch. te ‘s.Grav. bl. 31.1

v. Meekeren, Wapen gevraagd dezer Rotterdamsche (nu uitgestorven P) familie, waartoe behoorde Johannes Theodorus v. M. + ald. in
de le helft dezer eeuw ; zgne moeder heette Lelivelt. In welke betrekking staat hg tot Jan v. M., den stichter van twee hofjes te Amster-
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dam? Van dezen laatste bestaat eene geneal. uit het begin dezer
eeuw, luidend : Wouter v. M. te Batenburg 1630 (de in Herald. Bibl.
1874 bl. 19 genoemde adell. v. 141.‘~ behoorden daar ook te huis), had
bi N. N. twee zonen : Jan zie a, en Herman zie b.
a. Jan v. M. geb. Batenburg 1032 was vader vnn Johannes geb.
Tiel 15 Jan. lG58 tr. eene Hovink bg wie Sikko geb. Amsterdam
1693 tr. ald. 22 Apr. 1717 Alyda v. Liesvcld ; hun zoon Jan was
de insteller van het gesticht genmd ~Geslachtsteun en verdere Liefdesverzorgingen door Godu zegen”. Hij was geb. Amsterd. 25 Juni 1718,
+- ald. 12 Juni 1791 en benoemde bij test, tot executeuren Evert
de Marre, Evert Jan Everwin en Gualtherns Hendrik Scboegardus.
De bedoelde hofjes ;Pde Eendracht” aan den Overtoom en xlde Noteboom” aan den Amstel, moeten nog bestaan, en wordt in het laatste
ztin portret bewaard. Hi overleed kinderloos, en waren de gerechtigden tot deze instelling de afstamlingen van Johannes Joseph de
Kle@.
0. Herman v. Ril. geb. Batenburg lU37 tr. 18 Mrt 1GGG Gerrigje
Jantgee (Jansen 2) te Tiel bij wie Jeuneke geb. ald. 14 Febr. lG74
t r . a l d . 1 9 J u l i 1711 S t o f f e l s v . Rijken, lui w i e H e r m i j n k e v . R.
geb. Tiel 1G Juli 17 13 tr. ald. 13 Juni 1732 Johannes Joseph de
KleUn, be w i e n :
1. Willt?m de Kl. geb. Tiel 17 Mrt 1734 tr. ald. 10 Dec. 1758
Helena V. IJsden (Eysden ?) bë wie Johannes Joseph geb. ald. 3 Dec.
1759 en Jacobus Johannes geb. ald. 21 Mrt 1776.
2. Antonie de Kl. geb. Tiel ’ 6 Juni 1740 tr. ald. 12 Juni 1768
Elisabeth Maarsback bij wie Johannes Josepb, Hermijntje en Theodora.
3. Christoffel de Kl. geb. Tiel 25 Juli 1743 tr. ald. 11 Febr. 1776
Cornelia v. der Graaf bH wie : Johannes Joseph geb. ald. IG Juni
1777 Christina geb. ald. 21 J u l i 1 7 7 9 w e d . J . v . Zoelen, Trgntje
en Gerrit.
4 . M i c h i e l d e Kl. geb. T i e l 1 7 F e b r . 1 7 4 5 ir. ald. 12 J a n . 1771
Johanna v. Hoeften (Haaften ?) bU wie : Johannes Joseph geb. den
Haag 3 Mei 1773, HermlJntje geb. Tiel 20 Dec. 1776, Joos geb. ald.
1 Apr. 1782, Adrianns en Willem.
Aldus deze genealogie, welker juistheid wi in het midden laten. Is
er iets meer bekencl aan een onzer lezer?, olutrent deze familie v. M..

_

:,.

;

i ‘,

haar wapen en hare stichting? De adellgken voerden in zilver een
zwart St.-Andrieskruis, verzeld van vier zwarte droogscheerdersscharen,
punten omlaag. O o k t e U t r e c h t hebben v a n d e z e n n a a m g e w o o n d ;
alwaar omstr. 1835 nog eene dame van dien naam overleed.

.

_’

1

Ploos v. Amstel, euz. Wie geeft de datums op van het echtpaar
Wiilem Pl. v. A. en Elisabeth Pater v. Raveschot (vgl. Herald. Bibl.
1881 bl, 144, 5>, alsmede de geboorteplaats van Agnes Pl. v. A.,
geb. 1662, dr v. Nicolaes (geh. l? Oct 164 1 met Alarda v. Hollandt ?),
kleindr van dit echt,paar ? Welke leden van ‘t geslacht Pl. v. A. zijn
heeren van Lievendaal (NN. XXXV, 259) geweest ‘z W1Jk-b$Duurstede en Amerongen leveren geen uitsluitsel. - Bestaat er eene
genealogie van het adellijk (?) gesl. (van P) herssen v. Juchem. Het
wapen v. Juchem komt voor op de Wapenkaart van Utrecht. Riet.stnp’s A r m o r i a l 10 é d . vermeldt v. Aersen (dat hij van v. Aerssen
onderschtiid?)
v. Juchem (Pays d’Utr.) : in groen zwaan van zilver,
met eene gouden kroon om den hals en zwemmend op water van
nat. klenr, De helm is gekroond met eene kroon van paarlen.
v. Raesfeld. DDer Deutsche Heroid” XXI (1890) S. 109 vraagt naar
de ouders en grootouders van Jan v. lt. tot ‘Inwikkel, geb.. . . ? f . . . 9,
gehuwd.. , 4 met Lucia v. Heyden uit den huize v. Astrup, alsmede
naar hare ouders en grootouders.
des Vilattes. Iemand in Frunkrijk’vraagt
inlichtingen omtrent eene
ten onzent gevestigde familie d. V., réfugiés,
eenigermate verwant
aan de zijne, en aangaande welke hij meldt : 211 yaquelques années,
o n a publié a u s u j e t d e c e t t e firmille, e n Hollande, u n e b r o c h u r e ,
dont je ne connais pas le titre”. Wat weet men ook van deze brochure P
Of misschien Dtijdschrift-artikel” 3 - Vgl. misschien ATau. XXXIX, 414
(Graswinckel), en in DGeneal. Kwartierstaten” ao 1800 aflev. 34 -6
dien van Wm Hk graaf v. Heerdt tot Eversberg, waarin als wapen
des V, In zilver drie kepers v. rood boven elkander, verzeld van
negen (2, 3, 3, 1) hermelgnstaartjes.
- _----

’- I

Cutynghim (XL, 393). Dit zal wel eene misstelling z&r voor Ludgng-

him. [n middeleeusch geschrift kan zeer gemakkelik eene L met
eene 0, beiden als hoofdletter geschreven, verward worden, even ais
’
ook nog heden in het hoogduitsche loopende letterschrift, de gedaante ,
van beide letters, in hoofdletterform, weinig verschil oplevert. En de
. verwisseling van de oorspronkelike d met t kan zeer wel het gevolg
’
wezen van de omstandigheid, dat misschien de nclerck” of sehryver,
die de o,orkonde opschreef, een Bovenlander was, een Hoogduitscher,
die de plaatsnaam niet kennende, op het gehoor af de d als eene 1
’
opvatte, gel$k by Hoogduitschers nog heden veelvuldig voorkomt.
Cutyaghim is dan Ludynghim, Ludinghem of Ludinghum (Ludingaheim oorspronkelik), een andere, oudere form van den naam Ludingakerk, oudtijds een welbekend klooster, westwaarts van Franeker, by
Midlum gelegen. Gschien ook kwam de naam Ludynghim, Ludinga~
- heim oorspronkelik aan de plaats zelve toe, en was Ludingakerk de
,
, byzondere naam van het klooster. De plaats bestaat nog beden als
een gehucht, Ludingakerk, in het Friesch Ludingatsjerke, hedendaags
door het friesche landvolk, by samentrekking, Luntsjerke genoemd. ”
JOHAN

WIIaLBK.

*

Cntynghim, e n z . ( X L , 3 9 3 e n 3 9 4 . ) V o l g . Naaml$t bi Verwis,
‘. t . a. p l . b l . GlG e n 6 5 9 m o e t v o o r C u t y n g h i m g e l e z e n w o r d e n
“, ‘ T u t y n g h i m , zeer zeker hetzelfde als het bekende t’Utgong, vroeger ’
eene vermaarde havenplaats aan de monding der Middelzee nabij het
tegenwoordige Berlikum. Volgens sommigen zou die havenplaats
onder den naam van Civitas Exiensis ten tgde der Romeinen reeds
hebben bestaan. Zie hierover o. a. De Vrëe Fries, XIV, bl. 241 en
299; Mr. 4. ‘t’elting, Het Oudfr. Stadrecht, bl. 86; Fr. Volksalm.
voor 1889, bl. 179 en Nota, Oudhh. van Berlikum, enz. - Wurduvn *’
is t. a. pl. m. i. zonder twijfel Wirdum bi Leeuwarden. Zie Naaml.
bi Verwis e n Reg. v . Oork,, d o o r C o l m j o n , no. 4 4 2 . - M e t Doncmerdeel, w a a r v o o r m e n vrij z e k e r Doutmer(of ma-)deel z a l m o e t e n
I
41
1890.’
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lezen (zie .De Vr. Fries”, t. a. pl. bl. 310), wordt in de desbetreffende
oorkonde, bij Colmjon t. a p l . n0 409 vermeld, bepaaldelik Dautumadeel bedoeld. Verder worden in nQ 405 aldaar o. a. de drie oude
deelen van Westergo aldus genoemd:
1” )jOlde Wagheubrugge,
dat is te verstaan:
die Gheesten
z Gaasterland
Kolderwolde
= Kolderwolde
vier dorpen
Koldem
= Koudum
in
HemelumerHemelvrede .Z Hemelum
Wirlimservrede Y Warns
i Oldefert c. a.
Doedingwaerstnl = Doniawerstal.
Sneeker-vijfga:
Soharnegoutum, Goënga, Loënga,
de
Vijfgiien
.=
Gauw en Offingawier,
alle in
Wymbritseradeel ‘)
L= SO. Gaastmeer en zijne omgeving
Ghelmeerdeel
in Wymbritseradeel.
D i t deel omvatte dus Gaasterland, het z. w. deel van Hemelumer

Oldefert,

Doniawerstal

en

Wymbritseradeel.

20 »Woudensera en Oldenvredo, dat is te weten van Woudrichem en Hinlopen”,
hetwelk zal hebben omvat Wonseradeel en het overige van de tegenw. gem. Hemel. Oldef. c. a.
30 de »V?jfdelon” waarvan de deelen bekend zgn.

Over den aanzienlgken Cammingaburg t. o. van Leeuwarden, zie
men ook Eekhoff, Gesch. v. Leeuw. 11, 394.
ANDREB.
Kollum.
Lil10 e n L i e f k e n s h o e k ( X X X V I , 5 - 1 1 , 135-40; ‘1X, 441-43).
In het gemeente-archief van Billand c. a. berusten de trouwboeken
van Liefkenshoek a” lG3(i--1711, ‘15-‘85, en van Lil10 a”1732-‘85.
Uit deze, mi welwillend ten gebruike verstrekt, ontleen ik het volgende.
Marinus Huyghens, pred. t e Lk 1646---‘59, m e t A n n a v . Grgpskerke, j.dr van Middelburg, ondertr. te M. G Juni en 1 Juli ‘48 ald.
getrouwd.
Petrus Smgtegeld, pred. te Lk ‘59-‘79, als i.m. van Tholen, met
Rebecca de Bidder, j.dr van Lk, ondertr. te M. 12 Sept. en 7 Oct.
1) Zoo wordt bg eene invordering van sohatting in 1496 bd Worp van Thabor,
IV, 241 ook gesproken van Wymbritseradeel cm van aSneeoker vyff gtied’.
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‘65 ald. getr. Als haar wedr, met Johanna de Vassy, j.dr van Lillo,
ondertr. te Lk 19 Dec. 1677 en 6 Jan. ‘78 ald. getr.
Cornelis Brnynvisch, pred. te Lk ‘80-1714, was reeds in ‘77 getr.
met Abigaël de Ridder, whartoe hem 14 Febr. ‘77 te Zierikzee (volgens trouwregr aldaar) attestatie werd afgegeven.
Cornelis Gentman Leydecker, pred. te Lk ‘15--‘16, als j,m. van
Heusden, met Josina de Back, j.dr van M. en ald. wonende, ondertr.
te M. 10 Mei en 29 Mei ‘15 ald. getr.
Renatus Stenhuys, pred. te Lk ‘36-‘54, als j.m. van Groningen,
met Susanna de la Rue, j.dr van M., ondertr. te M. 8 Maart en 30
Maart 1742 getr. in de Fransche kerk ald.
Johannes Adrianus Toelaer, pred. te Lk ‘59-‘66, a l s ,j.m. va.n
Nijmegen, met Angelina Adriana Gaaswik, j.dr van Poortvliet, ondertr.
te P. 14 Oct. en 5 Nov. ‘61 ald. getr.
Anthonie Marant, pred. te Lk ‘71-‘75, als j.m. van Ngmegen,
met Adriana v. Toulon, j.dr van Bladel en wonend te Lille, ondertr.
ald. 30 April en Mei ‘71 ald. getr.
Josua v. Iperen, pred. te Lillo ‘50-‘66, als j,m, van M., met
Maria Catharina de Waal, j.dr van Tholen en wonend te M., ondertr.
ald. 7 Mei ‘56 en vervolgens aldaar getr,
Wolfaartsdìjk.
J. VAN mm BAAN.
Megen. Schepengericht, enz. a” 1496, vgl. ivaw. XXXVIII, 425.
Wy Adriaen van Brymeu Grevo van Moghen, heero van Humbercourt doen oondt
allen deygbenen die dese letteren sullen sien oft horen lesen dat wy by wille wete
ende aonsente onser lieuer moedere vrouwe Anthonie van Rsmbures grevne van
meghen eü mitten ghemeynen . . . orde e6 overdrach onser soepen- borgmeesten
heylige geestmeesten kerakmeesteti der qhemeyn poerters ingeseten onser stat van
meghen en der gemeyn naberen ende ondersaten ons voirsz lants van meghen
heb ben gese t gestelt eñ geordonneert, setten, stellen ende ordonneren mit
desen tegenwoerdighen te halden voir Reoht en gewoente ons voirsz lants van
meghen oit poenten erÏ artioultti hiernae verolaert S o e w a n n eer daer eenighe
questien van gedynge op rysen ende. geboeren en dan des die soepen van meghen
nyet wys erï weesen om tenich vonnisse eñ recht daer af te wysen oi hoer hoot
daer omme souden willen an roepon eñ daer gevuert te willen wesen soe men
geplegben heeft tot hier toe des en sullen die voirsz soepeu van meghen voirtaen
alsoe njet. meer doen en trecken ter plaetsen om hoer hoot daer sy plegen treclken

620
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sullen by hen roepen die soepen van den dorpe B

die syn oft namaels wesen

sullen en-mit

mit malcandeñ wys t e werdden

voirsz lants van meghen

malcanden-reet

bouwen om des vonnisse

ende by alsoe sy des dan noch nyet vreet noch

te wys gewordden en-tonnen soe sullen sy dan procee eti gedynge gelyck dat is
bedyngt geweest volcomelicke brengen in die borch te meghen by den officier
aldaer ei daerby nemen twee, drye oft meer v a n den seuen heemraede s voirsz
lants van meghen die zyn oft namaels wesen s u l l e n en daer mit malcandeñ raet
houwen eñ nyet soheyen van den eene

dach

opten ande dach van den

andeÏÏ daoh

opten derden dach en van den derden dach opten vierden dach als over recht e6
dan sullen zy

moeten buyten eü wysen

t

vonnisse als van boer hoot camen

ten

waere dat Xtien zyoh vertueohden by den heere s o e w a n neer dat scepeñ
den dorpen voirsz eenige

gedyngen

dat sullen zy dan brengen an die scepen van meghen als
volbrengen ten waë dat zich
dynck

van

schade

eñ

xtien

schant

van

onder hebben eñ des vonnisse nyet wys en syn

vertuchden by den heere S o
betuyght

worde

mannen dat sal stat grypen eñ van weerden gewesen

mit

twee

an hoer hoot 06 dat
e wan n e er en i c h

witaftighe

en

onbesproken

wordden. V o e r t a a 1 men k i e-

sen by den scoutet van meghen seuen der notabelste eerbaerste wyse eri witste mannen
die hy sal weten op die dorpen s lants van meghen dient seven scepen te syne
te weten te Haren drye te macharen

drye en te tefelen eenen,

len doen als scepen sdinxdaegh van viertien

die welcke

eedt

sul-

dach t e viertiendsch eens te came6

te meghen Recht en vonnisse te doen als die scoutet dinget en die sullen hebben
eenen gemeynen
segel die sal gebeelt met Sunt Jaacs qn hebben oene schilt voir
hem gewapent mitter wapen van meghen dner enic inder . . . . . . aal staen gescreven Sigillum scabinoru de hare machare eñ tefelen. V o e r t s a 1 m e n k y es e n
by den voirsz sooutct
weten in der stat
sullen
gelyken

Reuen der wysste

noeabelste

ei witste ma& die hy

en kennissc hebben eti nemen van den dyken, waterlayen
gelyck

aal

en lande van meghen voirsz om heemraede te syne die eedt doen

boven en

die gebëlt aal wesen

beneden

mit Sunte

die

sullen

oiok

hebben eenen

Stinaes ‘) beelde hebben

weteringq

ryden

ghemeynen

segel

den schilt eñ wapen van

meghen voir hem e6 daerboven drge lambeelen oti in die . , . , ,

~ aal staen

gescre-

ven sigillum der heemradc slants van meghen. S u 11 en d i e s e u e n s c e p e 6
van den dorpen eh die seuen heem Rade slants van meghen voirsz hebben eene
camo

daer sy hoor segelen in leggen sullen eìÏ

dut cofferen

telen dairaf sullen die scepen hebben die drye sloetelen

eg

sal hebben sesse

dë drye sloetelen pil en s 8 1 k y e sen by den hër den pastoer
stat op die dorpen tot elker plaetsen twee kerckmeesters
geestmeesters die ten heylige sweeren
~-1) Servaes 1 Stcvaens 1
REII.

sloe-

die heem Rade die an
ën scoutet in der

&I desgelyos

twee heylige

sallen der kercken goet en des heyligen
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geest goede wael te Regten e6 des jaers eens daeraf Rekeninghe betalinge et Reliqua
te doene voir hëre soopen en goede manen. W a er t d a t d a e r enighe gevangen
waen van einmaelen saken lyf oft lit an gaen daermede sal men dan dingen voir
die brugge van den huyse ei slotte. S o e w a t ge w e s e n is van den gerichtsluyde van den dorpen dat sal gewesen blyven maer voirts sal men dese poenten
halden ende die in de kaerden ‘) sullen anders in hoer macht blyven gelyck men
die tot hyertoe gevseert en gebruyot heeft. V o e P t e o e m o eg e n X t i en die
oosten selve doen eü betalen van hoot kaerdenl) oft andere diergelyoken willen
zy ‘t doen eñ doen zy des nyet soe sal die hi dit doen en waer hy dan eenen
penninck vuyt leght daer aal hy twee gelyke penyngen weder af hebben van xtien,
maer men sal die oosten soe graoelicko ei redelicko doen als t betaemelyck is.
Ende om alle dese pointen en artioulen in deser tegenwordigher kaerden *) begrepen vast, seedioh *) eñ onverbrekkelyc houden tot ewigen daghe, hebben wy geheden onser lieuer moedere vrouwe Rnthonie van Rambures als gre<ne van meghen
voirsz hoeren segel hier an te willen hangen. Dewelok wy Anthonie van Hambures
als grevñe van meghen voirsz gerne gedaen hebben en onsen segel hier an doen
hangen in kénisse der weerheit. Ende wy Adriaen van brimeu als greve van meghen
voirsz hebben onsen segel hiervoirts oick an doen hangen in kennisse der waerheyt.
Ende wy hebben voirts versooht an soepen eñ borgemeesters
der voirsz onse stat
van megon hoeti gemeynen segel der voirsz stat van megen hier an doen bangen
eñ hebben oiok mede versocht vier van den voirsz scepen van meglren elak hoeli
propren segel hier an te hangen.. Dewelok wy scepon c ü borgmeestern voirsz gerne
gedaen hebben eti den gemeynen segel der stat van meghen voirsz hier an doen
hangen In kennisse der waerheyt. Ende wy dirok de Rimer, Geryt diroxen, Arnt
horsman ende dirck van drueten, als soepen voirsz oick gerne gedaen hebben en
elok onsen propren segel hier an doen hangen In kenniesee6getugenisse
der waerheyt. Gegeven in omen stat van meghen voirsz den acht en tweentiohston daoh
der maent van aprille int Jaer ons fIeeren dat men soreeff duysent vier hondert
sesse en ‘t negentich.
Wieringerwaard.
Medegedeeld door J. P. BACKX.

Ommeren

en lngen. Aan het

Nav. XL, 67, 8 omtrent Monnikhuizen

opgemerkte, za toegevoegd, dat Geld. Volksalm. 187U bl. 86 bë
dezen naam (Munihchusen a0 893) ook denkt a a n een vóór 1328
ter plaatse bestaan hebbend geestelik huis.
Mr. J. J. S. Bn Sloet (vgl. Nav. ibid. bl. 137), die in 1885 het
archief der Commanderie van. St.-Jan te Arnhem uitvoerig invenc--1) keuren. RED .

$) keur. RED .

3) stediah. REU .

_
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tariseerde, berichtte mij, d a t d e Ndw. X X X I X , 615 r . 8 v e r m e l d e
grootmeester heette don Rephael Cotoner, en de ibid. bl. 619 noot 2
vermelde commandeur Dirk Wolf v. Everdingen was genaamd, voorkomend tusschen de jaren 1470 en 1482. En geeft tot de opgaven
uit het Kerckenboick de hier volgende aanvullingen,
Na 4 Mei 1675 na 98, staat nog: BItem heb ick tot begraeffenis
van het lichaem van zal. suster Johanna Kempincx aen mij genaemen
drie groeven in St. Jans commandurie kerck in den noert cruys
vluegel, geteykent met hl* 209, 240 en 271, welcke drie groeven
maer tot twe groeven te gebruycken bequaem sin om die fundamenten van den mnyren die soo wëdt inschoeten dat maer tot twe groete
groeven konden gebruyckt worden, den 31 Oct. 1679. Hiervan sall
ick sen Commanderie verantwoorden ; edoch duer het groet vorderl$cq
insicht op de kerck van St. Jan commandurie mi die wel1 ryekel.
voer beloenonge toe commen souden”. Hierbij staat in margine aangeteekend : #Deese 3 groeven contradiceere ick het sye dat d’ Erffgenahmen sulcke betaalen, indien ick niet sehe wat Kempinck sal.
voor profijt ahn de commendery gedaen maer wel dat tot sijn voordeel
groote schade veroorsaakt hebbe”.
(get.) Le Comd de Merveldt.
Voorts: Groeve n” 88 aan Willem v. Woerden, zoon van Derck
Willemsen gedevolveerd, 2 Nov. 1758. Groef n0 325, op het koor,
gekocht door Arent Timmerman 7 Oct. 16G2, en Groef n” 38, middenpand, door Frederick Reynders, 4 April 1668 gekocht, beide gedevolv e e r d o p Michael v . d e r S c h l o o t e n ; G n r r e t H a r m e n S m i n c k e n
Antoni Sminck, 24 Febr. 2782. Ne 309 en 31.0 gedevolveerd op
Dirkje d e V e e r , wed. van Bastiaen v. der Schlooten, 5 Jan. 1784.
NO 3 9 v e r k o c h t a a n erfgen. van Jan Sminck en Jenneke Kedde,
3 Febr. 1784. Een grafstede op het koor verkocht aan AlëdaPhilip=
pina Lippert, 24 Maart 1788.
In den band is een papier geplakt, inhoudend:
Int jaer ons Heren m. vierhondert 56 op den darden dagh maendt
October starff den Welgebooren Herr Walraven van Mursa gekohren
en confirmiert bisschop tot Munster, bidt voor de ziele. Dit staet op
de groote zarcksteen voor sacristey in de S. Jans kerck tot Arnhem.,
Daar Bn Sloet mij tegelijk met deze gewaardeerde mededeelingen
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de belofte deed, mi voor dit maandwerk eene reikhalzend tegemoet
geziene IïJst der Arnhemsche Commandeurs te zullen doen toekomen,
bleef het bovenstaande totdusver achterwege.
Vermeldt Nov. XXXIX, 619 noot 1 eenen Commandeur v. Rosenbach ao 1570: ibid. XXXIV, 488 vraagt naar het wapen van Elisabeth Clara v. Rosembach, de latere gade (?) van Henry v. Nassau
(-l- 1544). En leest men ibid. XL, 69 van de riddermatige v. Meerveld%, die in Meerveld bë Nëkerk hunne bakermat hadden; tot deze
behoorde gewis Adolf heer van Merveld: huwbjksvrind van Theodora
Pieck, toen zjj 18 Juni 1598 (te Tiel) de tweede gade werd van Dirk
Vijgh, amptman van Neder-Betuwe (Herald, Bibl. 1882 bl. 167),
bijgenaamd nde koning van Tiel”.
J. A.

Ommeren en Ingen (1%~. XL), Ter Leeuwe (bl. 67) : BHet lant van
vicaryen git‘ het goet ter Leeuwen tegenover den Ruytenbergh,
belast met een thins van y schepel roggen”. (NO 9. Inlassching n0 ‘3.
Protocollen van Arnhem, Buitenregister.) - Monnikhuizen (bl. 67)
zal, vóórdat er een klooster gesticht werd, eene hoeve geweest zin,
welke door dienende broeders uit Prumen werd bewerkt. - De Hof
van LMeurs (bl. 68, vgl. Nav. XXXIX, 613) stond te A. op de Bovenbeekstraat ; thans is het ‘t Burgerweeshuis. - Nyenheeck (bl. 69)
heeft zgnen naam gewis niet ontleend aan een geslacht v. Nyenbeeck (0. Voorst), maar werd door de heeren ‘) van Prumen gesticht,
nadat Arnhem stadsvrijheid bekomen had en de burgerg er vrlJe
lieden verklaard waren.
KR.
LES SEIGNEURlEB

‘CU

PAYS DB MALINES.

W AVRE-NOTRE-DAME ET SES SEIGNEIJRS.
Vervolg van Nav.

XL, 503--15.

Churles Philippe Henri Jean Baptiste van de Werve, emier, seigneur
de Giessenoudekerck, Vorsselaer, Lichtaert et Rilen, Eieutenant-colonel
1) Kioosterheeren.

RED.

6

2

4
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titzclaire,

exposa, dans une requête, adresséc à l’Impératrice-douairière,
qu’il descendait d’une ancienne famille chevaleresque, établie, depuis
des siècles, à Anvers et, à Bruxelles, que ses ancêtres avaient occupé
des positions élevées et s’étaient alìiés à de nombreuses familles de
la noblesse. 11 ajouta que lui-même s’était consacré au service de la
maison impériale d’Autriche : qu’il avait. été, pendant 14 ans, enseigne
au régiment Claude de Ligne, puis, pendant 4 ans, capitaine avec
actualité, et qu’enfin, le 28 avril 1736, il avait été honoré, par l’empereur Charles Vl, du rang de lieutenant-colonel
honol-aire. Son cousin
sous-germain, Guillaume-Itaymond van de Werve, seigneur de Vremdijck et d’Immersee1, aurait reçu, de Charles 11, par lettres du 3 t
décembre 1686, le titre de vicomte d’Immersee1. 11 résulterait de ce
document que les ancetres du requérant avaient été vicomtes d’Auvers,
que Raymond et Augustin van de Werve, grands-pères respectivement dudit cousin et du suppliant, avaient leve, de leurs propres
deniers,
deus compagnies de 300 chevaux pour le service-de I’Empereur
et qu’enbn le bis-aïeul commun des deux cousins, Jean van de Werve,
gouverneur de Deynze et membre du conseil de guerre des archiducs
Albert et Isabelle, après plus de 50 ans de service, avait été tué an
siège de Bergen-op-Zoom (1622) 1). Le requérant pria l’impératrice
de lui conférer le titre de baron, applicable à une de ses terres et
tranamissible à ses descendants par ordre de primogéniture. 11 termina
en demandant une couronne de baron et, pour tenant+ à dextre un
homme sauvage appuyant une massue sur l’épaule, à sénestre mie
femme sauvage, tenant un long bâton au naturel, tous deux ceints
et couronnés de sinople.
Marie-Thérèse accueillit cette requête favorablement : elle y fit droit
par lettres-patentes du 17 novembre 1767.

Messire Charles Philippe Joseph van de Werve naquit a Schilde
le 3 août 1702. Par suite de la mort de son père, il fut investi de
1) La filiation indiquée dans la requ& est inexacte: en effet, C. P. Ll. J. B.
van de Werve était arrière-petit-& d’Augustin, fik de Jean van de Werve (comp.
le tableau ui-dessus)

(Bibl. roy., C. U., Portef.

10471.
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la baronnie de Wavre-Notre-Dame le 9 mei 1722; le drossard van
den Bossche le remplaca au serment de fidélité 1).
Quatre ans après, Wavre-Notre-Dame fut acheté, par-devant le
n o t a i r e d e Greve, & B r u x e l l e s , p a r messire C h r é t i e n Guillaume d e
Ruyssohen, ancien bourgmestre de la ville et province de Malines.
L’acte y relatif est daté du 16 novembre 1726; il fut passé en présence de Philippe Adrien de Varick, vicomte hérédit,aire de Bruxelles,
et de Gaspard de Coninck, écoutète de Schilde, tuteur de messire
Charles Philippe Henri van de Werve, frère du vendeur, qui déclarèrent que la terre appartennit à ce dernier et qu’ils n’y élèveruient
jamais de prétentions. Elle était libre de toutes charges. Le 23 du
même mois, l’acheteur fut mis en possession de son nouveau bien par
In tour feodale de Malines *).
Charles Philippe Joseph van de Werve était aussi seigneur de
Gieasen Oudekerk. 11 embrassa la carrière militaire. Nous le reucontrons
successivement comme capitaine au régiment wallon d’infanterie de
Wurttemberg et comme lieutenant et sozmaide major auz gardes
wallonyes,
au service d’Espagne. De concert avec sa steur Gertrude
Madeleine et l’écoutète de Coninck, tuteur de son frère,. il vendit
Schilde à Paul Jacomo, baron de Cloots, conseiller aulique de l’Empereur. L’acquéreur en fit le relief, le 15 janvier 1723, en même temps que
du titre de baron du S. E. R. à lui octroyé par lettres-patentes du
24 octobre 1718 ; ce titre fut appliqué à Schilde “). Par suite de la mort
du baron de Cloots, sa veuve Jeanne de Pret fut investie de la baronnie
le 28 mars 1726 4). Cette dame testa, devant le notaire Edouard van
Tilborg, à Anvers, le 5 juillet 1763. Elle mourut peu de temps après,
car le 8 juin suivant, son exécuteur testamentaire, messire Jacques
Joseph de Pret, ancien échevin d’bnvers, releva Schilde, constitué en
fidéicommis 5), pour messire Philippe Charles van de Werve, âgé de
16 ans, second fils de Charles Philippe Henri Jean Bte. et de Marie
Anne de Pret.
1)
*)
a,
“)
s)

IM.
M.
13.
Li.
by

24, f” 17.
25, f0 365.
382, fg 267.
383, fU 53.
doode ende Cy preleguet

met den bandt

uan fìdeiconantis; ibid., fo 339.
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Philippe Louis Joseph Ignace, autre fils des époux van de Wervede Pret, recut de Marie-Thérèse le titre de baron pour lui et ses
desccndants, par lettres données à Vienne, le 31 août 1768. 11 le fit
appliquer à Schilde le 26 octobre de la même année, en se réservant
d’incorporer d’autres biens dans sa baronnie *).
Charles Philippe Joseph van de Werve resta célibataire. 11 fut tué
à Velletri le 11 août 1744.
*

*

*

Chrétien Guillaume de Ruysschen, le nouveau baron de WavreNotre-Dame, né le 3 janvier 1657, était aussi seigneur d’Elissem,
Crainière, Sevenplancque, Hamme, etc. 11 fut, à Malines, échevin, trésorier, bourgmestre et lieutenant de la tour féodale. Ses armes étaient :
écartelé ; aux ler et 4e, d’or à l’xigle de sable, la tête posée de front,
b. et m. d’or (armes primitives); aux 2e et 3e, de gueules à la croix
enhendée d’or, au canton sénestre d’azur, charge’ d’une rose d’argent.
De Jean Ferdinand Daneels, baron d’Attenrode, il acheta.la seigneurie et vicomté de Dormael, au quartier de Tirlemont, et en fit
le relief le 2 janvier 1704 ; mais il dut la rétrocéder, le 22 décembre
suivant, par suite de retrait lignager, a messire Jean Baptiste Lancelot Daneels, seigneur de Corbeek-over-Loo z).
San frère Michel Constantin de Ruysschen, seigneur d’Elissem,
Marquette,
Bautersem, Crainfère, Sevenplancque et Hamme, conseiller
au Brand Conseil de Malines, avait revu le titre de baron de Charles 11,
par lettres données à Madrid, le 20 mai 1693, avec application à la
seigneurie d’Elissem. Ce document constate l’ancienne noblesse de la
famille et les services rendus psr elle. Un Pierre de Ruysschen aurait
été employé à diverses ambassades et affaires importantes par CharlesQuint et sa sowr, la reine Marie, gouvernante des Pays-Bas ; son
fils Pierre, bis-aïeul du nouveau baron, aurait rendu des services
signalés à Philippe 11, au pays d’outre-Meuse, dans le Limbourg,
à Daelhem et à Fauquemont ; le 61s de ce Pierre, Guillaume, conseiller
‘) B. 390, f’ 220.
2) B. 380, fes Iel, IXi 01 l89.

.
ffEBCHIEDENI8.

627

au Grand Conseil de Malines, durant 36 années,
se serait allié à Claudine Sucquet, fille d’dntoine, chevalier, qui aurait appartenu également .au Grwd Conseil, comme d’autres membres de S R famille.
L’oncle paternel et le frère de Michel Constantin se seraient distingués
comme capitaines de cavalerie, le premier sous Albert et Tsabelle,
le second étant encore en service. Le baron lui-même aurait pour
femme Marguerite. van der Gracht, ancienne chanoinesse d’Andenne,
d’une ancienne et illustre famille 1).
Par des lettres-patentes de Philippe V, du 30 avril 1705, déclarées
plus tard caduques, ce Michel Constantin fut créé comte. Le 3 janvier
1722, Charles VI lui octroya le titre comtal, qui fut alors appliqué
k Elissem s). 11 résulte du nouveau diplôme que Michel Constantin
avait été, sous Charles 11, membre du Conseil Suprême de Flandre,
à Madrid, qu’il était, actuellement, membre du Conseil d’Etat aux
Pays-Bas, qu’il a v a i t c o n v o l é e n secondes
noces avec Pét,ronille d e
Vicq, fille de Philippe Albert, baron de Cumptich, et, enfin, que
l’évêque van der Lindt, dit Lindanus, de Ruremonde, avait été un
proche parent d e s a b i s - a ï e u l e . Ces lettres-patentes renferment un
srticle important, à savoir qu’à défaut d’hoir mâle, Michel Constantin
pourrait transmettre le titre de comte à un de ses frères ou à nn
collatérsl de son nom. 11 mourut & Bruxelles, le 31 mars 1732,
conseiller-doyen du Conseil d’Et.at. Ss dépouille y fut déposée dans
l’église d e s Récollets. De ses cinq enfants,
deux fils et trois filles,
quatre moururent jeunes, Sa fllle Anne Marie Claudine épousa son
cousin Guillaume Claude Joseph de Kuysschen.
Par suite du testament de son frère, ce fut Chrétien Guillaume de
Ruysschen qui obtint le titre de comte. 11 regut aussi les seigneuries
de Sevenplancque, Crainière, Hamme, etc. L’investiture d’Elissem eut
lieu l e 2 5 m a i 1 7 8 2 ; messire G u i l l a u m e Claude Joseph, b a r o n d e
Ruysschen, la reçut pour le titulaire 3).
Lm seigneurie d’Elissem 4), au quartier de Tirlemont, avec haute,
*) Chambre des comptes, NO 148, fo 171.
“) B. 391, f0 95.
“) 384, f@ 85; comp, Arch. Génér. du Roy, Conseil Privé, Ne 864 (Carttd. et
Manuscr.).
4) De no8 jours, on orthographie ce nom Ekwn~ Cette commune fait maintenant
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moyenne et basse justice, avait été relevée par messire Pierre van
Iiuyssclzen,
fils de Pierre Vreen, dit Ruysschen, et d’ Anne Peeters,
alias Vrancx, le 29 mai 1589, par achat de Marie van Straesburch,
veuve de messire Arnould Amour, .ou van Amours ‘). Ce seigneur
était oficier ; il devint aussi seigneur de Marquette et de Bautersem.
11 resta célibataire et fit son testament le 1~ juillet 1037. San neveu
messire Jean Antoine de ttuysschen
reput Elissem. Celui.ci cut pour
successeur
son fils Josse Franqois, né le 1 juillet 1654, qui releva la
seigneurie le 18 septembre 1671, pour lui-même et ses co-héritiers ;
il recut également les autres seigneuries de son père. Etant décédé
sans enfants, ses biens échurent à. son frère Michel Const,antin,
qai fit
l e relief d’Elissem l e 2 0 aotit 1639. L e 5 janvier 1094, i l prêta l e
serment de fidélité du chef de sa n.ouvelle baronnie *).
Voici les huit quartiers des deux premiers comtes d’Elissem :
Vreen alias Ituysschen
Vecquemans
Sucquet
Moens
Peeters alias Vrancx
Donckers
Van der Lindt
Bonanomi.
On trouvera b la page suivante le tableau généaiogique représenté
par ces quartiers.
*
*
*
Après la mort, du comte Chrétien Guillaume, swvenue, & Malines,
le 10 février 1754, son neveu Guillaume Claude Joseph de Ruysschen
releva, le 11 du mois suivant, Elissem et, deux jours plus tard, la
b a r o n n i e d e Wavre-Notre-Dame. 11 recut é g a l e t n e n t l e s t e r r e s d e
Bautersem, Sevenplancque, Hamme, Crainière et Marquette. Ce ne
fut que le 3 avril 1772 qu’il fit le relief du titre de comte d’Elissem 3).
11 était 61s de Frangois Philippe de Ruysschen, capitaine de cavapa& de Ia provincc de Liège. II ne faut pas la oonfondre avec (Op- en Neer-)
Heylissem, appartenant oncore aujourd’hui au canton de Tirlemont.
‘) Mario van Straesburob, hkitidre de son mari, qui avait acheté Elissem du
Hoi le 2l juin 15G0, avait fait le relief le jour meme ok elle c0da oette seigneurie
U, Pierro de Ruysschen. (B. 364: P 1%). Le 11 d&br. 1699, Pierre de Ruysscben’
SI d’E., transporta, devant les éohevins d’Anvers, une rente & Frangois van Garneren,
bourgeois d’Anvors.
“) B. 378, f” 234, et N” 109, f0 72.
3) M. 26, f” 264 ; B. 384, f’o 163 ; 391, fo 95.

Pierre Vreen,
Anne Peeters
Antonie SucAdrienne van Jean VecqueCornélie
dit Ruysschen, dite
Vrancx quet, chevalier, der Lindt.
mans, né en Donokers, + le
anobli
par (fille de Pierre seigneur de
15Fi, marié le 31 décembre
CharlesQuint le et de Jacqueline Sevenplancque,
30 mai 1589, 1612 r).
7 décbr. 1549; Pels).
conseiller
+ le 13 juin
seigneur de
Grand Cons:;
1618;
Marquette et de
de Malines,
Bautersem,

Henri
Moens, fìls de
Henri, marohand
de
draps *),
marié le 21 9
sept. 1586, a
Anvers, à
N.-Dame,

Constante
Bonanomi,
baptisee, ZI
Anvers, B
N.-Dame, le
oot. 1570s).

- Guillaume de Ruysschen, né B
Claudine Sucquet, mariée par
Marie Moens, née en 159<
Jean Vecquemans, seigneur
Maastricht, le 13 mai 1570, pen- contrat daté a Malines, 5 février de Bodeghem-St.-Martin, con- mariée, à Anvers (N.-Damesionnaire de Malines, conseiller 1604.
seiller au Conseil de Brabant; Nord) le 20 novbr. l621*);
au Grand Conseil par lettres du
-f en 1642,
elle testa le 14 novbr. 1656
18 août 1618, puis vioe-president;
et mourut en i657;
t a Malines, en 1651; enterré
dans l’église St. Pierre,
.--e
Jean Antoine de Ruvsschen. seinneur d’Elissem. Marouette. BauterMarie
-‘-- Aenès Vecauemans. baotisée & Anvers tN.-Damesem, Sevenplancque, hrainière, H‘amme. échevin ‘de M&ines’(lö32- Nord) le % novbr.’ 1625 et y mariée (St. JacqÙes) le 20
1650), secrétaire et conseiller au Grand Conseil; “1 le 26 juin 1670, fevrier -1645 6); t en 1F98.
enterré aveo 8 quartiers dans I’église St. Pierre 5);
/
m-m-,,m
Chrétien Guillaume de Ruyssehen, baron de Ravre-Notre-Dame.
1) Fille de Jean, ohef-fauconnier
et maître de chasse de l’Emperenr, + le 7 mai 1591, et de Madeleine Hookaert, t le 8 juin 1611,
enterrés tous deux à Anvers (St. Jaoques; comp. Smallegange, N. Kron. v. Zeel. p. 287.).
2, Lakenverkooper.

3,
4,
5,
6)

Fille de Bernard Bonanomi et de Jeanne de Schot.
Les témoins du mariage furent: Georges Vekemam et Henri Moens.
Un autre Jean Antoine de Ruyssohen, lVechZiniensis, fut immatricnlé, a Louvain, le 23 février 1666.
Les temoins du mariage farent: Francois Vekenaans et Michel Moens, tous deux licenciés en droit.
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lerie au service de Sa Ma,jesté Catholique, seigneur de Marquette,
échevin de la Keure et des ParciLo?ls, à Gand, et de &rie Philippine
d’Hane, fille de Jérôme Sébastien, seigneur de Berzée, et de Marie
Philippine de WiIde. 11 acheta de Charles Francjois Hubert, marquis
de Coupigny, seigneur de Liguereuil, Bellencourt, Sorel, Beaurepaire,
du Ploinch, etc., deux maisons avec écuries, granges? terres, prairies
et bois, le tout d’une étendue de 51 bonniers, sis danq les seigneuries
de Heyst et de Beersel et mouvant du seigneur de Heyst (13 avril 1770) ‘).
Guillaume Claude Joseph de Ruysschen eut deux femmes. 11 épousa,
par contrat 2) passé le 26 septembre 1716, devant le notaire Jacques
Laurent Janssens, à Bruxelles, sa cousine, Marie Aune Claudine de
Ruysschen. A eet acte, la future ét’ait assistée de son père, messire
Michel Constantin de Ruysschen, comte d’Elissem, seigneur de Sevenplancque, Crainière, Hamme, etc., président du souuercrin con.& du
Hainaut, cy-devant
d u conseil suyweme de Flandre, à Madrid, près
la persolzne du, f e u Roy Charles 11, et cì present p r e m i e r c o m m i s s a i r e
de Sa MajestS lmphiale et Catholique à la cojlfërence de Lille “) et

d’Anne Claudine de Ruysschen, douairière de Jacques Roelants, chevalier, conseiller et commis des domaines et fìnances, tante paternelle
des futurs. Chrétien Guillaume de Ruysschen, écuyer, bourgmestre de
l a v i l l e e t province d e Malines,
et Jean Ferdinand de Ruysschen,
écuyer, ci-devant capitaine de cavalerie au service de Sa Najesté,
tous deux oncles paternels, consentent au mariage. Le futur est enfant
unique de ses parents. Ceux-ei lui promettent une pension annuelle
de 600 florins et de le pourvoir de linge et de vêtements, etc., selon
s o n estut. 11 sera leur héritier universel après leur mort. La future
recevra de son père une rente de 1200 florins ; à Ia mort de celui-ci,
elle sera son unique héritière. Dans le cas où elle mourrait sans laisser
de progéniture, avant ou après la mort de son père, son mari aura
toute la fortune de celui-ci ; si Guillaume Claude Joseph déeède sans

‘) Ces biens étaient grevés d’un eens annuel de 8 sols 2 oords.
Joseph de Huysschen résidait a Malines au moment de eet achat
*) Cet acte le nomme kuyer, seigneur de Batctersen~, elc.
3) A.lors veuf de Marguerite Thérèse van der Gracht, fille d e
seignour de Swijvoghcm, et de Barbo van der Gracht, dame de

Guillaume Claude
(NI. 32).
Philippe Robert,
Dadizeele.
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hoirs, un des plus proches parents du nom de Ruysschen sera héritier
de cette fortune. Les futurs époux auront leur table et leurs domestiques
chez le comte d’Elissem, ou bjen, en compensation de ces avantages,
une rente annuelle de mille florins, au choix de ce dernier. Les acquêts
faits durant le mariage seront communs. Le survivrant des époux aura
l’usufruit des biens et un douaire de 600 florins; il aura, en outre,
s’il n’y a pas d’enfants, IR propriété des meubles, joyaux et argenteries.
Cette premiere femme étant morte en couches, % Mons, le 8juillet
1717 - elle fut enterrée à Sainte- Waudru -, Guillaume Claude Joseph
de Ruysschen convola, le 18 juillet 1730, avec Albertine Thérèse
Rosnlie de Visscher, fille de Guillnume Louis, baron de Celles l),
seigneur de Trsulez, Pottes, Schiplaelien, conseiller aulique et échanson
du dut Mrtximilien Marie de Bavière, et de Jeanne Albertine Stalins s),
d a m e d e Rollegem, Capelle, ten Daele, Neufville, Voorde, Nieuwerburg, qui était fille unique de Jacques Dominique, bourgmestre de
Malines, et de Marie Albertine Stalins, dame de Neufville. Cette
seconde femme décéda à Maliucs, le 20 septembre 3744 ; elle y fut
enterrée à Saint-Pierre.

1) Par relief du 20 janvier 1695, après la mort de son pAre, Jean Balthasar
Vissoher (B. 379, fa 164).
9) Le 29 janvier 17%,

Jeanne

Albertine

Stalins, baronne de

do

Celles, dame de

Rollegem, ten Daele, Sohiplaeken, eto., reçut de Paul Jacomo de Cloots, baron de
Sohilde, pour compte des enfants de feu messire Charles van de Werve, seigneur
de Schilde et de Wavre-Notre-Dame, 2400 fl., capita1 d’une rente bypoth6quóe
t)ur
Sohilde. Sa mère, Marie Albertine Stalins, avait été mise en possession de cette
rente, en partageant aveo measire likanrjois Stalin8 et con8or8 la succession de Ba
tante Barbe Stalins (devant les échevins d’Anver8, le 3 déobr. 1703). Cette rente
avait Qti! constituée le 4 aoùt lti90, h. Guillaume Antony, ohevalier: et a l a d i t e
Barbe Stalin8 (B. 383, fo 47). Le 23 juin 1760, Constanoe l’hérese, vioomtesse van
der Haeghen, douairiere
de Ferdinand Philippe Ignace de Vkcher, baron de Cel&,
vendit & sen fik, Joseph Albert, sa part (‘1,~) dans la seigneurie de Runaayen (ter
Hamegden).
Celui-ai paya doubles droits, attendu que ni dlle Claire JosBphe Rubens,
ni 8a m&re n’avaient fait le relief de ce fief. Le 17 décembre de la meme annhe, oe
personnage
releva, par suite de la mort de Bon pAre, la seigneurie de Pont-&Celles, érighe en baronnie, par lettres données à Madrid, le ler sept. lö86 (B. 388,
fes 37 et 6G).
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De ce second mariage naquit entre autres, Franpois HonorQ Philippe
Ghislain de Ruysschen, baptisé a Malines (St Pierre), le 12 avril 1740,
qui épousa,
par contra& passé le 11 septembre 2765, devant le notaire
Lesage, & Bruxelles, et, le 24 du même mois, à l’église Finis-Terrae,
Jeanne Louise van der Stegen, baptisée dans la même église le 26
septembre 1745, fille unique de Charles Louis, seigneur de Schrieck
et de Grootloo, et de Marie Franpoise van der Meere; il en eut une
fille unique, dont il sera question plus loin.
Par lettres-patentes données à Vienne, le 24 mars 1767, l’impératrice Marie-‘l’hérèse
permit à Francjois Honoré Philippe Ghislain de
Ruysschen de porter le titre de comte du vivant de sen père. 11
mourut à Malines, le 5 août 1770; il y. git dans l’église Saint-Pierre.
Son père lui ayant survécu, il n’a pas possédé la baronnie de WavreNotre-Dame. Sa veuve contracta, plus tard, une seconde union avec
Isidore Marie, comte de Lados-Baillencourt, seigneur d’Orp-le-Grand
e t d’Orp-le9etit 1).
*
*
*
Pur suite de la mort de naessire Guillawne Claude Joseph, baron
d e Ihysschen, comte. d’I%ss~m, survenue, à Malines, le 8 juillet 1780,
Pierre van Veerle, secrétaire de il, avre-Yotre-Dame et exécuteur testamentaire du défunt, releva cette baronnie pour Datnoiselle
Florence
Ma& Josèphe Ghisluine, I>al*owe de Ruysschen, comtesve d’Elàssem de
A’ezcfviZZe (!), née à Bruxelles et y baptisée (Finis-Terrae) le 3 août
1766, petite-fille et héritière universelle du défunt. 11 releva, en outre,
deux bois, sis, l’un entre le bois dit &wksnbos&, le Beevael-Be+ et
1) Le 11 a v r i l 1 7 7 0 , F . H . P . G . d e Ruyssohen, con& d‘tilissem, seigneur de
Neufville, et0 , et ha femme Jeanne Louise van der Stegen conritituèrent
A Jeah
Pierre Vincent de Papo, seigneur de Wfineghem,
moyennant 5000 fl. dont ik lui
Otaient rest& redevables BUI‘ un aohat, une rente de 275 fl. qui fut hypothóquée .wr
le chkteau de Stalle aveo aa basse-tour
et UR moulin $ papier h Uccle. Son mari
Otant mort le 5 aoiìt auivant, Jeanne Louise van der Stegen releva, le 5 novbr. do
la même année, le château avec aea dópendances
(B. 390, fes 383 et 338). Le 1,I mai
1772 (remariée B laidore Marie d-0 lu Dsuze, dit de Lados, comteds Henulaincourt,
w d’Orp.le-Grand
et d’Orp-le-Petit),
cette dame oéda le obateau de StalleB&ude
Bellanger,
secrétaire du Conseil de Brabant, et A ga femme Marie Tb6rèseCollage
de Zuniga (B. 301, f0 109).

l a chaussée ( d e s heeren’ straete), ‘l’autre aen Sander zyde van ende
tegens de straete. Ges bois svaient une étendue d’ufi bonnier; ils
avaient été éclissés, autrefois, de la seigneurie dite ‘t hof ter Duyst,

sous Remenam. P. van Veerle agissait en vertu d’une procuration ‘)
de Pierre Philippe Xavier Egide de Brouchoven, comte de Bergeyck,
et de Fraofois Josse Bottier, licencié en droit et avocat, tuteurs de
cette demoiselle 2). Ceux-ci relevèrent le 2 avril 1783 pour leur pupille
le comté d’Elissem 3).
Elle épousa,
G Bruxelles, le 14 septembre 1784, Jean Joseph Philippe,
comte van der Noot et de Duras, baron de Carloo et de Meldert,
maréchal héréditaire du pays do Liége et du comté de Looz, membre
du corps équestre du Brabant, chambellan de L. L. M. M. Apostoliques,
n é l e 1 7 janvier 1 7 4 6 , d é c é d é , B B r u x e l l e s , l e 1 2 niv&e an X1
(2 janvier 1803), fìls de Philippe Louis Joseph et d’Honorine Francoise
Antoinette van Hamme, baronne de @alle 4).
De cette alliance naquit une fille: Joséphine Louise, comtesse van
der Noot et de Duras, qui devint héritière des biens de Wavre-NotreDame. Elle s’unit successivement & Louis Lamoral, prince de Ligne,
et B Charles Ferdinand Joseph, comte d’oultremont.
( Wordt, vervolgd.)

Rome. Grafschriften (XL, 502). »Te Rome rust ook Herm. Uterw . , ck, de Camden (Campen), armig., Traject. dioc., i- 24 Dec. 1420.
. *. .” Deze persoon heette ongetwifeld Herman (v.) Uterwijck. In
de 14de, 15de en 16de eeuw (wellicht ook reeds vroeger) woonde te
Kampen een aanzienlik geslacht van dien naam. Het wordt herhaaldelijk vermeld in het BRegister van Charters en Bescheiden in het
oude archief van Kampen” (5 deelen). De naam Herman v. Uterwhck
komt verscheidene malen voor (zie bv. dl. 1, 201 no 636 (au ï457),
1) Donnée I% Beveren:
‘) M. 34, sans pagination.
8) EL 393, fo 545.
4) Le 6 sept. 1759, oetto dame, Btant veuve, chda, devant la tour féodale de
Malines, des tewes a aohrieck. En Ia m6me anfibe, elle figure aomme propriétaire
d’uu capita1 de 3000 florine., hypothéqué sw dee fíefs sous Berlaer (M. 30, fes 258
et 271).
42.
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204 n” 645 (a" 1450), 268 n” 845 (ae 1483), 283 n” 894 (aO 1487)).
De eerste van dit geslacht, dien ik vermeld vind, is Henric v. Uterwijk, t. a. pl. 1, 53 n” 175 (a” 1372), De buurschap Uterwgk, nu
TJiterwgk, ligt bi Kampen.
BOBUENOOGEN.

[Zie v. U(d)terwNc(k) o o k i n Tidrek. Rgr oud-prov. arch. van Overdsel sedert
1402. In 2514 was Mr. Herman Vterwijck
deken en kanunnik der St. Lebuinuskerk
te Deventer (Cat. aroh. Dev. gasth. n” 843). Zie ook Rgdr. Gesoh. Over#el dl 1-V.]

Abbinga (XL, 376). In mijne Adversaria vind ik het volgende.
Abbinga-State bij Huizum (Leeuwarderadeel) en de familie Schurman
(zie Schotel, Leven van Anna Maria van Schuurman, Aant. blz. 50,
55, 109). Zij logeerde aldaar in 1668. Het is nu eene fabriek. Huyrboek van Maria Anna v. Abbinga ; MS. met eenige aanteekeniugen over Abbinga-state. (Gezien bij Mr. J. J. Bolman te Bergum
1 2 A p r i l 1 8 8 3 ) . - Anna Francisca v. Abbinga, jarigh den 17127
Augusti 1681 ; vers daarop door Joncker Henric v. der Borch (NUIJ.
XXII, 20).
L.

J. D.

Bloys v. Treslong. De flav. XXXIX, 131 vermelde Bl. v. Tr. is toch
gewis één met den ibid. bl. 102 genoemde 2 Nml., Willem Bl. v. Tr..
lid van het Verbond der Edelen 15G6, tegenwoordig bg de inneming
van Brielle 1572, admiraal van Zeeland, + 1597. De Herald. Bibl.
2872 voorkomende geneal. leert bl. 231, dat hij eerst met Adriana
v . E g m o n d v . Kenenburg, daarna met Clornelia v. den Heuvel in
den echt trad.
Samuel Story (XL, 328). In 1856 gaf men Nav. VI, 64 den raad,
om nadere vragen naar zijn persoon en huislijk leven later in te zenden,
wanneer ‘s mans betrekkingen allen zouden overleden zijn, en niet
meer gekwetst zouden kunnen worden door berichten en mededeeling e n , waarvan men toenmaals de openbare vermelding minder gepast
oordeelde. Onder de Nau. XL, 441 bg Maas-Bommel genoemde weilanden
staat vermeld .De Polder van Story” (vgl. Nau. ibid. bl. 206).
J. A.
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Tronje (XL, 28) - in het N-velingenlied, is Xanten in Kleefsland. Waarom het Tronje of Troie heette, weet ik niet; mogelëk
ingevolge eener verbasterde overlevering van Castra Vetera, - of ter
oorzake van de vele oudheden aldaar in den bodem gevonden. Dee
naam Xanten of Santen ontleende het aan het aldaar gemarteriseerde
Thebaansche legioen (Victor en z@re 300 gezellen.)
KREMER.

Don k. W a t het Nau. XXXVIII, 646 ; ‘1X, 229, 30 besproken
Berendonk aanbelangt, vgl. nog Berendorp (Munsterland, tusschen
Imster en Roer) = Barendorf (Pruisen, rgdstr. Maagdenburg, kr.
Wangleben). - De twee N.-Brabantsche gehuchten o. Etten en Leur,
worden in Hooge en Lage Donk onderscheiden. Dit wist eerder op
hoogte, dan op laagte, als beteekenis van donk; evenals Bovendonk
(N.-Br., distr. Rozendaal). Nau. XL, 527 vermeldt eenen gesl. Hoogdonk ae lG24. - In prov. en gem. Antwerpen vindt men Dank of
Wilmaers-, Wilmersdonck. Men ziet het in een charter, au 1161,
opgenomen door Jobs ,Hooyberg in z$e BAnnotationes”
(Antw. 4644)
bij de BBeschrgving van het Augustëner-klooster Korssendonck” door
Jobs Latomus, abt te Herenthals ($ 1578), aangeduid als terra de
Wilmardus, het toenmalig eigendom der St.-Michielskerk te Antwerpen ten vruchtgebruike voor de kanunniken der Praemonstratenser
orde aldaar, Hetgeen in de hoofdsylbe onmiskenbaar eenen pe,rsoonsnaam doet zien. Wilmaers behoort nóg tot eene der zeven patricische
familiën van A. In datzelfde ‘charter volgt op zterra de Wilmardus”
onmiddellëk ;oterra d e A w e n d u n c k ” . N U ontmoet men in O.-VIaanderen, distr. St. Nicolaas, gem. Calloo, een gehucht Oudendjjk; vgl.
Lovendijk of Lovensdonk (geh. in N.-Brab.: distr. Prinsenhage, gem.
Teteringen). SIaar zoo dit Awendunck eene Antwerpsche plaats
’ is, zou in de hoofdsylbe ook de gesl. v, Ouwe kunnen schuilen ;
Amilins v. Ouwe en Johan zin zoon ware,n bgv. tegenwoordig b3
eene overeenkomst tusschen Willem graaf van Gulik, als boschgraaf;
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en zinen oom Walram, over de rechten van het bosch Contzen (of
Cumze, kr. Montjoye, rgdstr. Akenj i. ti. 21 Febr. 1237 (Bn Sleet,
Oorkdbk bl. GO3) ; doch wat denklijk hier meer zou kunnen afdoen,
is, dat Walter Gevars gezegd de Jonge, die als edelman uit Turnhout,
i n h e t g e v o l g v a n h e r t o g Wenceslaus van Brabant den slag van
Baesweiler 24 Aug. 1371 (zie Geld. Volksalm. 1875 bl. 34, 5, 7, 8)
bijwoonde, gehuwd was met Michaëlina v. Ouwe(n); evenals toen,
kan dit geslacht ook eerder te Turnhout of elders in Antwerpen zin
voorgekomen. - Andere composita zijn : de Dusseldonk (bë Helmond,
in 1626 vermeld ; N.-Brab. Volksalm. 1890 bl. 290), denklgk etymol.ident. met Diesdonk (geh. o. Asten, N.-Br.), Lysdonk (dorp, O.-Vlaand).,
Raemsdonk (Antw.), Veldonck (geh. te Werchter, Z.-Brab.), Voos-,
Vo@-. Voes- of Boesdonk (Nau. XXXIX, 450), - en de gesl. : v.
Asseldonk (te ‘s-Hertogenbosch 1890, N.-Brab. Volksalm. ‘90 <bl. 62),
v. Boedonk (HOU., Rietstap’s Arm1 le éd., o. h. w.), v. de Meerendonck (a” 1459, Nau. XL, 580): v. den Paependonck (a” 1439, 44,
N.-Brab. Volksalm. ‘90 bl. 337), Poeldonc (ao 1315 te ‘s-Hert., DCartul.
van Mariënweerd” 1890 bl. 116, 7), v. Steendonck (Nav. ibid. 529 noot),
v. de Veerdonk (Joh. Winkler, Nederl. Gesl. 276 noot), Verdaasdonk
(te Teteringen, bg Breda), v. Voesdonck (Nou. ibid. 444), v. Zeverdonck
(Antw., Nav. XL, 508 noot 3). Inzonderheid Poeldonk, nagenoeg gelikbeteekenend met Voes-, Boesdonk, - vase = slik, slib; moes, mose moeras, - pleit voor donk = hoogte, omdat een poel uit zinen aard laag is.
J. AI.

s t edema ag d (XxX111, 424; ‘1X, 519). BPallas Athene, die
mutterlose Tochter des Zeus, das Kind eines s t a r k e n Vaters, ward
aus dem Haupte des Zeus geboren, nachdem er die Metis (K 1 u g h e i t),
Seine erste Gemahlin, verschlungen. Nach spaterer Ausschmückung
spaltete Hephaistos (Vulcanus) oder Prometheus das Haupt des Zeus
mit einer Sxt, und Athene sprang g e w a p p n e t in voller Jugendkraft hervor. Darnach ist Athene die personificirte Klugheit des Zeus;
K 1 u g h ei t u n d K r a ft sind die Hauptseiten ihres Wesens. Da
sie ohne Mutter aus dem Haupte des Zeus geboren ward, und ihr
Charakter von fast mannlichem Ernste ist, so ist ihr vor allen Göttern
eine strenge J u n g f r a u 1 i c h k e i t eigen (7~oc~aEvoG). Die gewal-
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tige J u n g f r a u i s t e i n e machtige u . k l u g e L e n k e r i n
u n d S c h i r m e r i n d e r S t ä d t e u n d Staaten i n K r i e g u .
F r i e d e n , geschickt zu j e g l i c h e r männlichen
wie
w ei b 1 i c h e n T h ä t i g k e i t ;. sie liebt u. s c h ü t z t alle die,
welche sich als kluge u. tapfere M%nner, als verstandige u. kunstfertige Frauen erweisen. D i e S t a d t s c h i r m e r i n A t h e n e
b e g u n s t i g t a l l e s , w a s z u m W o h l e d e r Burger beit r ä g t, den Ackerbau und die Gewerbe (‘EQ+YY) ; ihr kluger Sinn
hat mancherlei nützliche Dinge erfunden, wie den Pflug, das Zügeln
des Rosses, den Wagen, die Schiffahrt, das Anzünden des Feuers,
u. El. w. ; sie ebt u. lehrt jede weibliche Hunstfertigkeit; sie ist
die Göttin aller Weisheit uud W i s s e n s c h af t; sie waltet über
der Handhabung des Rechts u. des Gesetzes, über
G e r i c h t e n u . V o l k s v e r s a m m l u n g e n (Bovdatoc,‘Ayo@u).
A u o h gegen d e n F e i n d schiitzt s i e d e n S%aat;,sie i s t
d i e G ö t t i n k l n g e r , g e o r d n e t e r K r i e g f ü h r u n g ” . A l s mendit
alles in Lübker’s riReallexicon des class. Alterthums” (Leipzig, Teubner 1883, S. 848, 9, leest, waarbjj wij het meest ter zake dienende
spatiëerden, dan ziet men duidlijk in, hoe de gedachte aan Pallas
Athene de Dstedemaagden”
in ‘t leven moet hebben geroepen. Ook de
’
Romeinsche Uinerva, Bderen Name von dem mit smeris” und Dmemini”
v e r w a n d t e n W o r t e »minervare” abgeleitet wird, jene klugsinnende
Göttin, bildet mit Jupiter u. Juno einen s t ad t s c h i r m e n d e n
D r e i v e r e i r ; sieist d i e Schìitzerin a l l e r G e w e r b e u . K ü n s t e ,
wie der Walker (vollers), Schuster, Aerzte (Minerva medica), Lehrer,
Bildhauer, Dichter u. besonders auch der Musiker, u. die Vorsteherin
u. Lehrerin aller weiblichen Arbeiten” (ibid. S. 850). Derhalve de
beschermster van alles wat tot het staatsburgerlike leven behoortin
eene geordende maatschappg. Leest men dan verder t. a. pl. : BDiesen
Charakter der Göttin erken& man besonders ia ihrem Hauptfeste,
Q u i n q u a t r u s oder Quinquatria., nelches vom 19 März an fünf Tage
lang gefeiert wurde, und an welchem sich besonders die Handwerker
u. Künstler jeder Art, so wie die Schuljugend, die au diesen Tagen
Ferien hatte u. ihren Lehrern das Schulgeld (Minerval) brachte,
betheiligten”, zoo bespeurt men tevens, hoe gepast eene Bstedemaagd”
figureert bi plechtige steedsche optochten, in welke kuusten en weten’
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schappen allegorisch voorgesteld aan het oog der toeschouwers voorbggaan.
J. A.

A la mode de Bretagne (XxX1, 579). Een oom of tante, àla
mode de Bretagne, is een volle neef of nicht van den vader of de
moeder. Voorbeeld : de vader van A is een volle neef van B ; dienvolgens is de vader van A een oom à la mode de Bretagne van de
kinderen van B. - Een neef (TWVBZL, niet cousin) of eene nicht (niece,
niet coecsijae) à lu wz. de Br. is de zoon of de dochter van een vollen
neef of nicht. Dit ten opzichte van de beteekenis der uitdrukking 1);
maar waarin is nu haar oorsprong te vinden 2 Geen der door rnu
geraadpleegde schrgvers geeft op deze vraag antwoord, en, zoolang
ik niet beter zal z& ingelicht, houd ik het er dus voor dat de
genoemde gr&den van bloedverwantschap, in dezen zin, in Bretagne
Britannia minor, Frankrgk) werkelik bestonden of nog bestaan.
Gent.

TH. J. 1. ARNOLD.

V 11 A G E N.

Biervliet. Gilden. Onder avutgheven van diversche extraordinaire
tosten” vind ik in de srekeninghe van P. Maeldraey,
ontfanger van
deser stede (Biervliet) van allen den ontfanck ende vutgheuen, van
d a t hb v a n ‘ t jaer xvc xix beginnei

‘1 Meye ende

expirerende den

laetsten in April xx ontfanghen en vutghegheven heeft” (berustend
in het .Rbks-archief te Brussel), het bewis, dat die plaat’s ook hare
gilden van redergkers en handboogschutters had.
BBet. eenen bode, die brachte zekei lett(eren) van bevele, dat men
draghen zoude processie ge$erael),

vieren en esbaternenten gode ter

eeren ter cause van der blider electie, die öns gen. heer ei coninc
ghegheven was als coninc ende keisere van den Roomsche Rycke bij
den curvorsters als electeurs” . . . . . . , , . . . XB B.
DBet. een bode van een placcaet inhoudende, dat men zoude dra‘) Vgl. ïvau, X‘XXVI, 665.
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ghen processie ge$(erael), goede (gode) te loven ende te danaken, dat
hg gewairdicht hadde bë zinder voorsienicheyt den Stoel van Rome
vachereñ(de), te voorsiene van een werdighen prelaet, te weten meester
Adriaen van Utrecht” . , , . . . . . . , . . . x6 gr.
Als deken van het kruisbooggilde komt dgt jaar voor Jacob Rogier
(burgemr 1525) en van het handbooggilde Hendrik Pauw: deze gil- I
den worden in andere rekeningen genaamd van S%. Joris en van
St. Sebastiaan.
Vrage : W i e w e e t d e n n a a m , het b,lazoen en de lotgevallen der
redergkerskamer van het verdwenen Biervliet ?
‘s- Gravmitage.

PRBD.

CALAND.

L o s E n c a I t a G i o n e n - is een Spaansoh rechtsgebied tusschen
Biscaye, Burgos e n Alava, doch tot geene dezer provinciën behoorend,
deels naar eigene, deels naar Castiliaansohe wetten bestuurd wordend,
Het is in twee Anteiglesias en dertien Barrios verdeeld, en heeft
Ognate tot hoofdstad. Aldus J. v. Wgk Ren, Aardr. Wrdbk. Op
Onate of Ognate zegt hg : Spaansch grp, prov. Guipuscoa, door ons
op het art. Encartacionen beschreven, schoon ons naderhand is gebleken, dat het dezen naam alleen draagt ; met het hoofdvlek Onate.
In het Supplement op dat Wrdbk 11 (1838) bl. 245 leest men:
BEncartacionen is niet de w a r e naam, schoon bi velen gebruikt ;
beter is Agnate (sic) of Onate. Is dan nu die verdeeling in twee 8.
e n d e r t i e n B . , d o o r ‘: ‘T. op cparstgenoemd
rechtsgebied toegepast,
inderdaad daarop betreklik? Want anteiglesia beduidt vrge plaats
vóór eene kerk, en bsrrio stadswëk. Wat beteekent encartacionen,
hetwelk voorzeker een appellativum is. Cartázo = aanklachtsbrief.
Het Ital. carteggio beduidt, naast briefwisseling, eenvoudig Pschriftlgk
bericht”. - ANav. XL, 511 vermeldt een gesl. Arazola de Oííate, in
Rietstap’s Armorial le éd. : Arazola (devies, Am soli Deo) graven van
Oïíate, Limburgsch gesl.
Rode. In Bn Sloet’s Oorkdbk v. G. e. Z. leest men bl’. 1139a onder
één en hetzelfde hoofd van n’s-Hertogenraad, in Limburg en Landkr.
Rgbe. Aken”. Met dit laatste wordt gewis bedoeld Herzogenrath of
Rnlduc ( r g d s t r . A k e n ) . A . w . bl. 1138a is sprake van Herken of

ti40

OUUHEID-, MUNT- EN PENNINQKUNDE.

Herkenraad (Limb.), hetwelk dus van dat Limburgsoh Hertogenrade onderscheiden wordt. De bij dit laatste aangevoerde charters
hebben denklik alle betrekking op eene Limburgsche plaats, uitgenomen n” 363 (a” 1184). Inzonderheid dunkt mi zulks van n” 1055
(a. w. bl. 1018, 9), krachtens welke oorkonde koning Rudolf 1 19
Juni 1282 aan Reinalb 1 van Gelre als hertog van Limburg, vergunde, de munt van Limburg te verleggen - volg. Bn Sloet’s opschrift,
naar ‘s-Hertogenrade. En een landsheer verlegde toch voorzeker niet,
,bg hooge vergunning, maar alleen door nood gedrongen eene munt
b&en ztin gebied. Intusschen is ‘t de vraag, of er in Limburg wel
een Hertogenrade ligt. .J. v. Wijk Rzn, Aardr. Wrdbk, verwgst bij
Hertogenrade enkel naar het Pruis. Herzogenrath, dat hij vervolgens
opgeeft. Nau. XL, 555 n, 2 zegt, dat Herkenrade (Limb.), Harkenroed, - r a a d , - vanwaar de gesl. (v.) Harkenroth, - ook Hertogenrode luidde. Indien dus een Hertogenrade in onderscheiding van Herkenrade, in Limburg onbekend mag zin, komt ‘t mi voor, dat nu
1055, 81, 1103, 1109, li14, 1125, 1149, waar (meerendeels) sprake
is van (castrum) Rothe a” 1284 (Sl. bl. 1045), Rode a0 1280, 7, 8
(ibid. bl. 1069, 78, 8 1, 92, 1109), passen op Herkenrode, dat blijkens
ibid. bl. 995, minstens in 1288 bekend was, - als Rode 2 En zal
alleen n” 363, waar a” 1184 sprake is van eene gift door Pilips,
aartsbisschop van Keulen en zijnen broeder Godfried aan het Mariaklooster te Heinsberg (Kr, Rgbx. Aken) gedaan (ibid. bl. 357), op
het Pruisische Hertogenrade of Herzogenrath oogen. In casu valt er
in het Plaatsnamen-regr achter Bh Sloet’s Oorkdbk, op bl. 1152h
( R o d e = ‘s-Hertogenraad) en op bl. 1138 (ba Herken), 113% (bij
‘s-Hertogenraad) een topografisch abuis te herstellen.
Maar nu eene etymologische bedenking. Daar Harch, Harg, Hark,
Herk, meermalen als hoofdsylbe in plaatsnamen voorkomt, waarin het
gewis niet 2 hertog” beduidt, evenmin als in Her(c)k (teut-court),
Limburgsch riviertje, - ook eene rivier in Wallis (Engeland) heet
Hirgum, - welke tout-court-naam Her(c)k tevens eenen persoonsnaam
H a r o , Hero, m e t z i j n deminutivum Harco, Herco, He(e)rke, (Joh.
Winkler, Nederl. Gesl. bl. 399) uitsluit, zoowel als een persoonsnaam
Haring (ibid.) bij Harig of Harioh (Prieshj, Haring (ibid., een gehucht
te Raps), Harink (gehucht te Raalte) ongepast is ; bovendien de
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varianten van Herike (bp te Markelo) in Nom. Geogr. Neerl. 1, 102
op iets gansch anders wijzen : zo0 rist er twifel, of het bericht van
Nau. XL, 555 n. 2, dat Berkenrade (Limb.) of Harkenroed, -raad
ook wel Hertogenrode heette, steek kan houden. Ook Ark (0. Nijkerk), a l d u s J . v . W i j k Rzn, Aardr. Wrdbk, S u p p l . , e n d e Woordor>li&t
1884 ; Bn Sloet bl. 1133b heeft Erk o. Putten, - luidde in. de 12de
en I3de eeuw Herca, in 855 Archi (Nom. Geogr. 111, 24). En Erkelens
(rgdstr. Aken) wordt ook Herkelens (J. v. W. Rzn, a. w.) geheeten.
Nog eens dan : 1” Ligt er in Limburg een Hertogenrade, dat achter
het oude Rode van genoemde charters schuilen kan? 2O Zal ff erkenrade wel ooit Hertogenrode hebben geheeten 3 Of was dit dubbelnaam P
J. A.

Sticht s che berg. Waar gelegen? En wat
waarvan Arau. XL, 589 gewaagt?

was dat opschrift,

v. Gronsfeld-Diepenbroick-Impel (XL, 545 noot). Wil deze combinatie
zeggen, dat v. Impel in v. Diepenbroeck, en dit laatste wederom in
v. Gronsfeld is opgegaan 2 Bi v. Impel heeft Rietstap’s Armorial
Iste éd. [Empel, Honnepel]. Is hier Empel en Honnepel identisch?
In N.-Brabant, bij Meerwak, ligt een Empel; en Honnepel ligt kr.
Kleef, rgbz, Dusseldorf. In O.-Vlaanderen ligt een dorp Impe. Komt
Honnepel ooit als Empel, Impel voor? Kan Em etymologisch =
Honne zgn ?
S u r c k e 1 d <1 g. In den Landbrief voor Maas-Waal ao 2538 leest
men : &oe als denselve onsen Lande voirschr. hier bevorens.geen
opgerichtsdagen te versieren en te gebruycken pleghe, dan wie des
gerichts behoefden, onsen amptman in den t$ willighen moste mit
swaere kosten ind etselgke gesworen daghe, die men noemde Surckeldaghe, tot veraflenge (vereffening) der parthyen gehalden plegen te
worden tegen Godt, billicheit en redenen enz.; derhalve beveelt de
hertog, dat in ‘t vervolg te\ vervanging dier surckeldaghe zes opgerichtsdagen zullen gehouden worden afwisselend te Borgharen en
t e Wamel”. Vanwaar die benaming zsurckeldag” 2 Verbasterd uit
cirkeldag 3
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Oost-Friesland. In de Ostfriesische Zeitnng, die te Emden uitgegeven
wordt, en wel in het n0 van 12 Juli 1890, lees ik de volgende mededeeling aangaande een geschied- en oudheidkundig werk over OostFriesland, het uaburige, v o o r Friesche en Onfriesche Nederlanders
zoo belangryke gewest. D i t w e r k v e r d i e n t zekerlik wel o n d e r d e
aandacht der nederlandsche navorschers gebracht te worden. ;oSo eben
i s t d i e vierte L i e f e r u n g v o n P a s t o r Houtrouw’s hochinteressanter
> Wanderung dur& Ostfriesland gegen Ende der Fürstenzeit” ausgegeben; dieselbe istI besonders f e s s e l n d d u r c h d i e i n d e r s e l b e n auf’s
Ausführlichstc beschriebene Wanderung durch das versunkene Dollartland, zu deren Verstandniss eine Karte des alten Dollartlandes, mit
Angaben der später bewirkten Eindeichungen, dem Hefte beigegeben
ist, An aonstigem bildlichen Schmuck enthalt diese vierte Lieferung
noch eine Tafel Wappen ostfriesischer Familien, und das Porträt
Johannes a Lasco’s, des Reformators Ostfrieslanda”.
JOHAN WIIiKLBLL.

Johannes Hermanus Hering. Daar de gegevens voor de biografie van
dezen schrijver vr6 gebrekkig waren, moge het volgende het allernoodigste mededeelen. Hij werd gedoopt in le Groote-kerk te Rotterdam den 13 Dec. 1731, was later werkzaam aan de Amsterdamsche
Courant, als schrijver van dit blad onder het toezicht van Willem
Hooft en diens voorganger, na Jan. 1787 onder Joar~ Hugdecoper,
beiden commissarissen voor de Binnen- en Buitenlandsche nouvelles,
en alzoo lang vóór den patriottentgd en na de herstelling van het
stadhouderschap. Evenmin als zijn geboortetud, was zba sterfdag opgegeven. De Amsterdamsche Courant van 27 Dec. 1794, nr. 155, bevat
hieromtrent het volgende :
~Daar het God behaagd heeft, myn waarden en tederbeminden
Man Johan Herman Hering, in het 640 jaar zynes levens, gisteren
morgen ruim elf uuren aan een toeneemende Borstziekte tot myn
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overgroote droefheid, van my we& te neemen; geef ik by deeze aan
alle myne goede vrienden daar van kennis, met verzoek my van
Condoleantie-Brieven
te
verschoonen.
A. H. VANQELÉ,
Amsterdam,
wed. J. H. HERINO”.
23 December 1794.
,De bovenstaande communicatie van het afsterven doet ons leed
te moeten melden, daar dezelve veele jaareu als schrgver deezer
courant heeft gefungeerd”.
Dit naschrift vanwege de stadscourant aan de welwillendste uitlegging van den Lezer overlatende, kuunen wlJ ook den sterfdag van
Hering vaststellen, en wel op 22 Dec. 1794. Zijne geschriften, opgegeven in onze Biogr. Woordenboeken, zijn niet onbelangr$,
doch
dat over het bezoek der vorstelijke familie te Amsterdam is onbeduidend ; misschien stelde hij uit de gegevens van ooggetuigen samen
DHet Verheugd Zeeland”, Amst. 1787.
Amsterdam.

J. Q. PRBDERIKS.

Schabalie

(XL, 30). Eenige mededeelingen over Jan Philipsz. Ychabalje en zgne werken, vindt men in de vGeschiedenisse
der Mennoniten” door Hermannus Schgn, 2de druk, vermeerderd door G. Maatschoen (Amst. 1744), bl. 581-8.
BO&KENOOGEN.

Boeken.

Het, Nav. XL, 532 genoemde boekje van Dom. Lampsonius, au 1565, is hoogst zeldzaam. Reeds in 1603 schreef Karel
v. Nander, en in 1675 herhaalde Joach. Sandrart, dat zij daarvan
geen exemplaar hadden kunnen vinden. Thans Cs men in dit opzicht
gelukkiger, en kent men vier exemplaren, waarvan één berust in de
B o e k e r i j d e r Hoogeschool
t e G e n t , en een ander in de Koninkl.
Bibliotheek te Brussel ; de beide andere maken deel uit van particuliere verzamelingen. - Het boek : Den val van ‘s werelts afgod, ofte
het geloove der heyligen, zege-pralende over de leere van eygen
geregtigheyt, ‘s Gravenh., 1718-27, 4 din. 4”, is niet van Jacob
Roggeveen ; maar van Pontiaan v. Hattem ; het werd echter uit diens
nagelatene schriften door Jac. Roggeveen uitgegeven. Een exemplaar
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van het boek is o, a. voorhanden. in de Bibliotheek der Hoogeschool
te Leiden.
Gent.

TH. J. 1. ARNOLD.

Gedic h tj es uit den patriottentid. Ik vond deze onder de papieren
van een patriot, en geloof niet, dat ze ergens gedrukt voorkomen.
De eerste Willem bond den band van vriendschap vast,
De tweede Willem had sohier Amsterdam verrast,
De derde Willem toog voor Engeland ten stryd,
En heeft het Britsche volk van hunnen dwang bevryd,
L)e vierde was gebult doch goed en zaoht van aard,
De vyfde was voor ‘t land geen oliekoekje waard;
Hy liet zich door een Mof ‘) zoo schandelyk beheeren,
God geef dat Willem zes ons beter mag regeeren.

Pain el-Vin was een verrader,
Daarom stierf hy zulk een dood,
Maar de prins, ons aller vader,
Is een man als Wyn en Brood.

.

De kolonel Mozes Pain-et-Vin had 28 Dec. 1072 eigendunklik
den post van de Nieuwerbrug bg Zwammerdam verlaten, waardoor
Luxembourg ongehinderd’ naar Utrecht kon aftrekken. HLJ werd
30 Dec. op last der Gedeputeerden te Velde gevangen genomen, voor
een krggsraad terechtgesteld, en 23 Jan, 1673 in het hoofdkwartier
te Alfen met den zwaarde gestraft. Zin lijk werd in de St. Jauskerk
te Gouda ter aarde besteld, alwaar tot 1795 zijn wapen heeft gehangen, zinde gevierendeeld: 1. en 4. in blauw druiventros en korenaar
van zilver; 2. en 3. in zwart drie leeuwen van zilver (v. Wijn, Bgv.
v. d. Vad. Gesch. 11, 230). De Beaurien (BCampagne de M. le prince
de Condé”) noemt den kolonel, misschien om te verbergen, dat hij
Pranschman w a s , Brott-Win (H. W. Tgdeman, Bantt. op BilderdlJk,
Gesch. d. Vad. X, 255).
W.

l) Lodewbk Ernst hertog van Brunsw#k-Wolfenbuttel.
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XL,

4 7 3 . A0ev. 3 1 - 3 3 .
Seerp v. G a 1 a m a 1) , hoveling te Mantgum, enz., geb. 25 Oct,
1528, + 22 Jan. 1581, begr. te &lantgum, lid der gedep. staten van
Friesl. bjj gelegenhei& der instelling van dat lichaam (1578) ; tr;
1564 His v. Bothnia, -f- 8 Juni 1593, dr v. Syds v. B. bij Bouck
Heringha v. Kamstra. - v. G., v. Hoxaier ‘), Osingha, v. Dekama,
Harinxma (thoe Heeg), Bermana 3)r Oenama (van Ter Kapel) *),
Unia b).
Ducke v. M a r t e n a 6), + Leeuwarden 11 Nov./Sept. 1605, lid
der staten van Friesl. in 1554, enz. enz. ; tr. 1’ Swob v. Bothnia,
dr v. Tzallingh b$j Frouck v. Hottingha, 2” 2565 Tryn v. Unama
j- 1603, dr v. Janke bg Teth v. Wyboltsma. - v. M., Heringha V .
Kamstra ‘), Unia, v, Dowama *), Harinxma (van Ylst) 9), Oenama
van Wirdum) 10), Amama, Ringia 11).
Andries P e Is la), geb. Amsterdam 3 Sept. 1655, + ald. 8 E’ebr.
1731, koopman, commissaris des Konings van Zweden, kanunnik van
St. Pieter te Utr. ; tr. 6 Mei 1682 Agneta Bouwens, geb. A. 30

*) Ouderwetsoh sohild, gedeald: 4. in goud halve adelaar v. zwart uitkomend
uit de deellijn, 2. in blauw boven lelie v. g,oud, beneden G-punt. ster v. goud.
Het sohild op de herald.-reohter bovenpunt gedekt door een kuiphelm, waarboven
zioh uit een helmmantel in den vorm eener banderol (buiten, goud ; binnen, blauw)
een bos verheft van drie struisvederen, eene gouden tussohen twee blauwe.
*) De Hoxwier’s waren Scbieringers, de Galax&‘a Vetkoopers. 8) Tweede gade.
4) Gedeeld : 1. in goud halve adelaar v. zwart, uitk. uit de deellgn, 2. in blauw
waBBenaar
v. zilver en lelie v. goud naast elkander. “) Eerstegade. e, Het schild
gedekt met een helmhoed. 7) Ducke’s moeder, Bouok Her. v. li., was dr v. Abbe
v. H&. en kleindr v. Sasker K. zioh genmd hebbend Heringha Gedeeld: 1. in goud
de halve adelaar v. zwart ; 2. in blauw 6-punt ster, waar boven kam, en waar beneden
’ het liggende rad, alles van goud. Waarom niet Camstra? 8, Gedeeld: 1. de dito
adelaar; 2. in blauw de degen van Douma van Langweer van Oldeboorn uit Rietstap’s Arm1 10 Bd. 8, Tweede gade. le) Eerste gade. Gedoeld : 1. als hier voren ;
2. in goud twee groene vdfbladerige klavers (?) met uitloopende steeltjes, boven
elkander. 11) Arm1 op Rinia, maar de klaverbladeren geplaatst 2 en 4, de boven’ ste met rechtstandige stelen, de onderste met omgebogen steel. 13) Ouderwetsch
schild, doorsneden: 1. in zwart St.-Andrieskruis, saamgesteld uit zilver en rood ;
2. in blauw roos v. goud. Het schild gedekt door een stormhoed, met de Janus-
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J u n i 1 6 6 0 , + a l d . 2 9 J a n . 1749, dr v. Pieter bi Anna Maria v.
N u t t . - P . , N o i r o t , V e g e l m a n s , d e Wilhem l), v . Opalphens, v .
Vaudemont a), ‘t Kint 3>, v. Opalphens.
Bernard August C 8 r b a s i u s 4), geb. Meppel 2 Aug. 1850, +
%Gravenhage 5 Oct. ‘86, vicaris v. ‘t recht van successie en collatie
van de vicarie of kapellerije der landerijen onder Ooster-Blokker 6) ;
tr. Schoonhoven 12 Juli ‘83 Xa Catha Constantia v. der Kop, geb.
ald. 31 Mei ‘61, dr v. Carl Wilhelm bij Francoige Charlotte Vreede. C . 4), ,Meemeling R), Langewagen 7), J o n g e w a a r d e), v . H o o l w e r f f ,
Harmsen, Breebaart, Ebmeyer.
Mr. Samuel v. H u Is *), geb. ‘s-Gravenhage 16 Sept. 1706, +
Breda 28 Sept. ‘70, schepen enz. te Delft, daarna te Breda ; tr.
2 0 D e c . ‘ 3 5 Cornelis v . Beaumont (wede ‘Mr. Wm Carel Boogaert
v. Beloys), geb. ald. 29 Mei ‘04, $ Br. 16 Juni ‘65 dr v. Mr. Filip
Q u i r i j n bij Francjoise E l i s a b e t h v . Strijen. - v . H., R o v e r g), l e
Faire lo), W h a r t o n l’), v. Huckelhoven, v. Wickevoort 12), Cocquiel
dit le Merchier *3), Johnston 14).

buste van het Arm1 tot teeken. Zijn vader enz.! voerden in dezelfde kleuren dezelfde
stukken, doch gedeeld: 2. de roos; 2. het kruis, met eene her.-links-gewende merel
v. goud tussohen de bovenste beenen.
‘) Arml, Cambray, -esis. 3 Gedwarsbalkt
van zes stukken, rood en goud; met
schildhoofd, paalsgewgs
gebalkt van zeven stukken, goud en blauw.
“) Arm1 : ‘t Kint
v. Roodenbeke
; doch één blokje, in den herald.-rechter bovenhoek van ‘t schild.
‘) Wat het zeil betreft, sprekend wapen; zie Nau. XXXIX, 505. Bd de oudere
Carbasiussen
is de vorm en stand er van eenigzins anders. 5, Zijn grootvader,
Nicolaas t te Hoorn 23 Juli 1860, was ook vicaris van dal recht. 6, Wapen, zie
Nau. XXXIX, 134. ‘) Eerste gade. *) Sprekend wapen. Zijn grootvader, Samoel
t 1687, secretaris te velde en secretaris van prins Willem 111, vervaardigde in
1681 eene nieuwe Ysalmber~ming.
9) Mr. Gaspar Rover t 1737 was agent van
den Hertog van Saksen-Gotha. In goud moorenkop (negerhoofd) met hals, omwond e n v . w i t , iO) Doorsneden : 1 . in zilver drie (?, 1) moorenkoppen met halzen;
2. in blauw 14 a 15 spits-uitloopende, van onderen driehoekig-ingebogene figuurtjes
v. goud, aan de spitse bovenpunt elk bezet met drie (1, 2) knopjes of nageltjes.
11) Adel Wh. In zwart mouw v. zilver, met den zoom van het ArmI (op Wharton hertog van Wh.); doch niet gevierendeeld. la) Wapen v. ‘1 ArmI; de leeuw
gekroond.
15) -41s Cocquiel in ‘t Arm1 ; maar de leeuw niet gekroond.
14) Doorsneden: 1. Johnston, 2. Randolph - van ‘t ArmL
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Willem Laurens v. S o n s b e e c k, geb. Middelburg 22 Sept. 1809,
7 ald. 23 Aug. ‘65 ; tr. Sas-van.Gent 29 Juni ‘36 Reine Félicie Seconde
v. Franckenberg en Proschlitz, geb. Hontenisse 28 Mei ‘11, dr v.
Wm Jan Jacobus bij Joha Petronella Joly. - v. S., Verheye v. Citters ‘), v. Hoorn g), de Witte 3), de Vriese *), Boudaen 6), Ockersse o),
v . Gelre.
Henri Dignus von Bruc ken Poc k 5 heer van der Hooge, geb.
Middelburg 21 Aug. 1817, f- Rigi-Iialtbnd (Zwitserl.) 5 Juli ‘74, raad
in de centrale directie van Walcheren, enz. ; tr. te M. 10 Jan. ‘40 Joha
Caland, geb. te M. 16 Dec. ‘19, regentes v. ‘t burgerweeshuie ald., dr v.
Abraham bG Catha Wilhelmina v. der Plas. - Fock S), Mathios Pous 9)‘
--. - _L--_
1) Als Y. Citters in ‘t ArmI, maar de sterren G-puntig. e, Joha Regina v. H.
vrouwe van Dnvenee, en haar vader, Mr. Nioolaas, heer van Buroht en Craapestein,
+ Vlissingen 2 Oot. 1776, voerden Doorsneden in drieën : 1. in’goud twee her.-linksgewende paardenkoppen v. zwart naast elkander; 2. dwarsbalk v. rood; 3. ingond
den jaohthoorn van ‘t Arml. “) Eerste gade. Wapen, als de Witte in de W. v.
Cittera van ‘t Arml. Anna Jacoba’s echtgenoot, Mr. Jacob V. v. C., heer van
St. Laurens en Popkensburg (Nou. XXXVIII, 458, 634 n. 1 ; ‘1X, 585 n. 10), top
P. 17 Juli 1823. ‘j Eerste gade. Als de Vr. (Hall.) van ‘t Arml; maar de leeuwen
zwart in zilver, de lelie zilver, de sterren goud. “) Anna Sara H., + Middelburg
8 Febr. 1781, was vrouwe van St. Laurens en P. 6, Tweede gude. Doorsneden in
drieën: ?- in zilver 6. punt.ster v. rood tnsschen twee rozen v. ‘t zelfde geknopt v.
goud, alles naast elkander; 2. golvende dwarsbalk v. bl. ; 3. in goud de groene
notentak. 7) Het wapen moet zijn Gevierendeeld: 1. en 4. in goud halve adelaar
v. zwart, uitkomend uit de deellijrl ; 2. en 3. in zilver drie (2, 1) rozen v. rood,
geknopt v. goud, Met hartschild v. goud beladen met een dwarsliggenden boomstam
met drie bladeren, het middelste geheel, de twee buitenste half, alles natuurlgk.
Dekkleeden: rechts zilver en rood, links goud en zwart. Helmt. 1O: antieke vlucht
v. zwart oprijzend uit een gekroonden helm; helmt. 2”: twee takken (brandons)
oprijzend uit een met wrong v. gonci en zwart gedekten helm. 9 De vader van
Henri Dignus v. Br. F., Gerardus Hnbertus Fook, werd (1 Mei 1782) te Tricht
geboren, en t (30 Juli 1821) te Middelburg. Zie het wapen in ‘t Arm]; deze familie
is nu Zeeuwsch, doch oorspronklgk Friesoh. komt evenwel reeds vroeg te Numegen,
in ‘t Cleefsche, te Hamburg enz. voor. Henri Dignus’ grootvader, Francisous F.
(kleinzn v. Frano., achterkl. v. Gerhard), t Amsterdam 23 Jan. 1820, pred. ald.,
en overgrootvader, Petrus, t te Gorinchem 19 Jan. 1804, pred. op Loevestein, werden
op L. geboren. 8) Jaooba Maria’s vader, Mr. Honifacius, sohreef ziab ook Mathias
Pous, als zoon van Mr. Pieter Pous ba SaraGatha Mathias. WapenenkelPous,
zie
‘t Arml; doch do dwarsbalk zilver, in de le 6d. Arm1 verkeerdeldk goud.
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v. Everdingen l), Steengracht a), Buschmen 3), Mathias, Buschman,
v . Gelre.
Jhr. Gijsbert Karel v. d e n S a u t h e u v e 1 4), geb. te Stad-Vollenhove 30 Oct. 1868. - v. den S., Sloet v. l’weengenhuizen “),
thoe Schwnrzenberg en Hohenlansberg, v. Rechteren-Limpurg, v.
Hogendorp “), Gansneb genmd Tengnagel 7), thee Schw. e. Hoh., v.
Heeckeren v. Overlaar 8).
Adriaan Karel Dan e e 1 s v. W ij k h u y s e Q), geb. Bergen-opZoom 24 Sept. 1836. - D. v. W., Sloet tot Hagensdorp ío), Entink,
v. Dedem (van Vosbergen), Douglas Ij), v. Dedem ‘“), Arentsen, v.
Lintelo l3).
J. A.
1) In zilver drie goudgehoornde ossenkoppen v. zwart. e, Wapen, zie ‘t hrml,
doch de golvende dwarsbalk effen blauw. “) Gcdwarsbalkt v. zes stukken, goud en
blauw, met schildhoofd v. zilver beladen met drie rozen v. rood, geknopt v. goud.
i) Het wapen van ‘t hrml; doch als schildhouders, her.-reohts staand konin van
‘t schild ; her.-links een jager, aanziende, nieuwerwets uitgedost, gekleed v. groen,
met weitasch v. zwart, hoogen fantasiehoed en hooge laarzen; leunend met den
eenen arm op het schild, en in de andere hand een geweer houdend, dat aan zijn
voet rust. Dekkleeden: rood en zilver. Geen devies. J, in Ambt-Vollenhove, Het
gewone wapen Sloet. “) Derde gade. Alleen in zilver het rad v. zwart.
‘j Ma Meohtelt Florentina tot den Lutteoberg, vrouwe van Bredenhorst, t 4
Febr. 1847; haar echtgenoot, Coenraad Wm bn S I . v . Tween., t 23 N o v . 1 8 4 9 ,
was o. a. raad bij het generaal commissariaat in het depart. d. Monden v. den 1Jsel.
8) Tweede gade. Haar gemaal, Frederik Lodewgk C h r i s t i a a n d e s H . R . R#ks
graaf v. R.-Lg tot Rechteren, heer v. R., Vriezenveen, Schulenburg, Eeze,
Almelo
en Verborg, OostenrPjksch
kamerheer, regeerend graaf (met z@ broeder) van Limpurg, enz., was tot 1795 in Holl. dienst als kolonel en commandant van het inf.
reg.
Bédeaulx.
9) In zilver keper v. rood, verzeld v. drie her.-rechtsgewende staande vogels
(valken?) v. groen. Aanz. helm, met wrong v. zilver en groen, waarop als toeken
staat de vogel van ‘tschild tusschen eene vluoht v. z. en gr. Schildhouders: her.rechts, naakte wildeman, aanziend, groen bekranst (gemutst?), meb knods over
den sohouder; her.-links, klimmend hert v. goud, met gewei v. nat. kleur.
l’Jj Het gewone wapen van Sloet.
11) In zilver het gekroonde hart van Douglas of Glembervie, met schildhoofd v.
blauw beladen met drie 5-punt. sterren v. z. naast elkander ; en tandéringszoom
v. blauw, langs al de zijden van ‘t sohild. De echtgenoot van Sara Geertruida D.,
Mr. Christiaan D. v. W., pensionaris-honorair der stad Tholen (+ te ‘s-Gravenhage
18 Mrt 1796,) was ook drossaard van prinses Anna v. Nassau-Dietz aan de Lahn,
ober-amtmatin
(groot-baljuw) van den vorst van Isenburg-Bierstein te- Offenbach
bij Frankf. a/d. Main.
1%) Johe Pillpnr v. Dedem tot de Gelder (te Wijho), vrouwe van Ter Heil (Drente).
1s) Wapen v. ‘t Arm], dooh de balken rood. De raven zen misteekend.
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V R A G E N .
B 0 e k en. In de BRotterd. Librye” 1890 bl. 32 staat de navolgende
vraag te lezen. In 1841 verscheen PVlerk (B. Gewin), Reisontmoetingen
van Joachim Polsbroekerwoud en zijne vrienden”. Is het waar, dat
met den hoofdpersoon bedoeld wordt een Rotterdammer, Vlaardingerwoud geheeten, die op de Hoogstraat een beddenwinkel deed ? Is het
waar, dat niet alleen de schrgver, maar ook deze Vlaardingerwoud
zooveel mogelijk de exemplaren opkocht 2 Bestaat er eene recensie
van dit werk ?
[Wfi hebben lang geleden weleens hooren zeggen, dat DS . B. Gewin éér. zfiner
pennevruahten
liever als ongesobreven wilde hebben aangemerkt, omdat en sedert
dat bij meer rechtzinnig word. Zoo ja, dan is het denklak bedoeld gesohrift geweest.]

--

Geschrift. Bestaat er nog, en wáir bevindt zich een exemplaar
van een geschrift, in den zomer van 1578 uitgegeven door Martinus
Duncanus,
pastoor der Nieuwe-kerk te Amsterdam ? Nauwkeuriger
a a n d u i d i n g i s m i j n i e t mogelik; h e t h e e f t b e s t a a n , m a a r schijnt
verloren.
J. T. G.

P a r k e m e n t e n. BUn très précieux registre, contenant les procèsverbaux des enquêtes que saint Louis fit faire en 1247 sur l’administrat,iou royale en Picardie et en Vermnndois, a étB livré, vers l’année
1823, a un relieur parisien, qui en a employé les feuiliets a couvrir
des exemplaires d’une Chrestomathie grecque publiée en 1823 par la
librairie Delalain. Q u a t r e d o u b l e s .feuillets d e c c r e g i s t r e o n t été
t r o u v é s , d a n s l e P o i t o u e t d a n s YAlsace, par.M. Alfred R i c h a r d e t
p a r l e R . P . Ingold, sur q u a t r e exem’plaires de la Chrestomathie
grecque. 11 y aurait grand intéret a recheroher d’autres exemplaires
du m,ême livre, et a vérifier si la couverture n’en est pas jormée de
La ,Bibliothèque nationale, a
fragment8 d u r e g i s t r e des jenquêteurs.
laquelle M. Richard et le R. P. Ingold ont fait hommage de8 feuillets dé$ retrouvés, est. disposée a acquérir les autres feuillets que de
explorateurs pourraient découvrir chez des bouquinistes ou
sagaces
dans des collections de livres classiques du temps de Ia Restauration,
43

,
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L’importance du document a été indiquée par M. Léopold Delisle
d a n s l e dernier c a h i e r d e s B BComptes rendus d e s séances d e l’Académie des inscriptions” ” (année 1889 p, 315-26). Deze vraag uit
den BIntermédiaire des chercheurs et curieux” XXIII (1890) col. 167,
sta ook hier, wegens de mogelgkheid, dat de een of ander in ons
land bezitter zou kunnen wezen van die Chrestomathie greoque,
welke zulke kostbare schutbladen heeft, herkomstig van Lodewijk 1X.

KUNSTGESCHIEDEWIS.

E 6 G e ho m O . Omtrent het uiterlijk voorkomen van onzen Heer
en Heiland tijdens zijne omwandeling op aarde z$n ons in het
Nieuwe Testament geene gegevens nagelaten. Alleen aan de woorden,
door de Joden onzen Heer toegevoegd, toen zij hem tegemoet voer-.
den: BG~ telt nog geen vijftig jaren, en hebt gij Abraham gezien?”
zou men de onderstelling kunnen ontleenen, dat hij, ofschoon op ztin
h o o g s t 33 j a r e n tellend toen bij predikte (Joh. S vs. 57), er veel
ouder uitzag dan hij was ; a.nders hadden de Joden in plaats van 50
wel 40 gezegd.
Zeist.

J. 1%. VAN LBNNEP.

D e L e e u w v a n W at e r 1 o O. Naar aanleiding der 75-jarige her:unering i. d. 15 Juni 1890 aan den slag bij Waterloo, deden een
paar belanghebbenden onderzoel z naar eenige bizonderheden inzonderheid betr. de plaatsing van dien leeuw. Vreemd genoeg wordt daarvan
in de meeste boeken die van dit monument gewagen, niets gemeld.
De meesten maken er zich van af met de mededeeling, dat het er
s t a a t , zó6 h o o g e n z ó ó l a n g , en opgericht als een aandenken aan
het aandeel hetwelk Nederland had in de ter plaatse behaalde zege.
Zie hier dan nog een en ander, totdusver onbekend.
De leeuw is gegoten te Xeraing in de welbekende fabriek van
Cockerill, naar een model dat toegeschreven wordt aan J. E’. v. Geel,
een beroemd beeldhouwer in dien t?jd (zie -Kramm). Hij heeft bij eene
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hoogte van 13 voet en eene lengte van 17 voet een gewicht van
28.000 kilo. In de Staats-courant van *oensdag 25 April 1826
leest men sdat de leeuw geheel gereed is en dat he eerstdaags overgebragt zal worden”. Dit transport heeft per as, plaatsgehad in zeven
of acht gedeelten. Verder vindt men in de St,aats-courant van vrëdag
5 Mei 1826 dit bericht uit Brussel: >Men verzekert, dat op den
eerstkomenden verjaardag van Z. M. (24 Aug.) de kolossale leeuw,
bestemd om in het veld van Waterloo te worden geplaatst, zal worden
ingewijd. Een groot aantal troepen zal bi die plegtigheid tegenwoord i g zin”. Vol verwachting dan toch van die plechtige gebeurtenis
beschreven te zullen zien, worden we echter teleurgesteld door eerst
in de Staats-courant van Dinsdag 7 Nov. 1826 het korte berichtje te
lezen : Brussel 4 Nov. 1826. Jongstleden zaturdag (derhalve 28 Oct.)
ia de kolossale leeuw, boven het gedenkstuk in de vlakte van Waterloo geplaatst geworden”. Volgens eene mededeeling uit de gemeentebescheiden van Brussel van dat jaar heeft de inwijding zonder festiviteiten plaatsgehad op maandag 30 Oct. 1826. Dus waarsch+ek
is men des zaterdags klaar gekomen en heeft men het des maandags
overgedragen. Wat kan de reden zQn, dat de eerste grootsche plannen
aldus gewgzigd zijn tot eene stille gebeurtenis ? - ïSog deel ik mede,
dat de dichter Dr. Wap bij die gelegenheid een gedicht vervaardigd
heeft, getiteld ,De Leeuw van Waterloo”, dat voorkomt in *De Vriend
des Vaderlands”, 1, 170. De aanhef luidt:
lIaar iiyt hij op den heuveltop
In vrede neer, voor ‘t

oog der aarde.

In dl V bl, BG7 komt hetzelfde gedicht nogmaals voor, echter met
een eenigszins gewijzigden aanhef, aldus :
Daar staat hij op den heuveltop
Vol wmjesteit, voor ‘t oog der aarde.

Dr. Wap droeg zeker eerst geen kennis van de houding van den
leeuw, en bracht daarom later die wCjziging aan.
Rotterdam.
cl. J. 11’.
Steen om deure in de sonne te weeten (XxX1, 317). Lees: Steen
om d’ure in de sonne te weten = een steenen zonnewgzer.
Gent.
TH. J. 1. ARNOLD.
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Doexebout (XL, 534). De ware en oorspronkelik friesche naam

1

van de lischdodde (typha)
is thûrebout (men spreke: thoerebout) ;
de form doerebout, meest nan de spreektaal der friesche stedelingen
eigen, is eene verbastering daarvan. Maar de form doezebout is my
nooit in Friesland voorgekomen. Is hy misschien eene verbastering,
eigen aan de friesche spreektaal van Oostzingerland? - Thûrebout,
thorenbout, thor’s bolt, bout (pylebout) van Thor, van den oudgermaanschen dondergod P - De naam ~kattesteert” is aan verschillende
planten eigen, in verschillende gouen van ons land : aan typha, aan
lgthrutn salicaria, aan polygonum persicaria, en, zoo als uit bl. 535
blijkt, in de Over-Betuwe ook aan den peerdesteert, anders gezeid
unjer, hermoes, kwadernaart (equisetum). Om verwarring te voorkomen
dient men dus deze vage benaming kattesteert te myden.
J O H A N WINKLER.

D o e z e b o u t. In Arnhem worden de hier bedoelde waterplanten
kolven, in Brielle poelen genoemd. In min omgeving heeten ze papekullen, en daarvan nog een paar woorden. Ze groeien zeer welig en
in groot aantal aan den moerassigen kant van ons Uddelermeer, en
oogluikend wordt het plukken er van uit ‘t konink&jk vischwater
toegelaten, ten gerieve der minder gegoede bewoners die van het
pluis der zoogenoemde knoesten of aren, van binnen wit en als dons
zoo zacht, bedden en kussens maken. Maar dan heeft men wel een
karvracht noodig, en zoo’n met papekullen-pluis gestopt bed is om
de zwaarte zeer moeilijk te hanteeren. Als de schooljongens soms in
‘t hoofd krijgen papekullen te gaan plukken en die bi huis of iu den
speeltUd
bij de school te gaan uitpluizen, is zulks eene ware bezòeking,
Het laten vliegen van dat besmetljke dons namelijk.
A .

AARSEN.

P r o (e) n k e r s (XXXVII, Il’L). Op de beschrgving afgaande vermoed
ik, dat hier bedoeld wordt de Lgchnis chalcedonica (Fransch: fleur de
Chalcédoine, fleur de Jérusalem, fleur de Constantinople, fleur d’écarlate, Croix de Jérusalem, Croix de Malthe ; Nederlandsch : Chalcedoniebloem, Constantinopelbloem). Ik moet hierbij echter doen opmerken,
dat de verzekering dat de plant altgd vermiljoen-roode bloemen draagt,
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thans niet, meer juist is. De kultuur heeft iv de laatste jaren verscheidenheden in het aanz+ geroepen, mét saffraan-, oranje- en
vleescbkleurige, met witte en met, dubbele bloemen.
Gent.
TH. J. Ia ARNOLD.
-

-

TAALKUNDE.
Breul. Met het Nuv. XL, 260 vermelde De Brol wordt gewis bedoeld
een huidig marktplein te Leeuwarden (in een zeer oud gedeelte der
stad). Insgelijks ligt te Franeker een marktplein, zoowel als te N$and
en te Oosthem, bew. Sneek, perceelen van dezen naam 1). - Te St.
Jansga vindt men Bruiel. Denzelfden uitgedegen vorm ontmoet men
in Bruyelle (ook Bruelle), dorp ten zuiden van Doornik, aan de Schelde.
De beteekenis vindt men in het belangrgk artikel in Nom. Geogr.
- Past hier
Keerl. 11, 3 vg., als lotus depressus, humidus pascnus.
o o k n i e t d e g e s l . Broyelant a” 1273 (l3n Sloet, Oorkbk v. G. bl.
915) ? - Als varieerende voorbeelden van plaatsnamen kunnen ba
dat artikel gevoegd worden Brohl-(dal) en Burgbrohl bc Coblentz.
Het Sardinisch vlek Broglio (grp Pizza) luidt in het Fransch Brevil.
(J. v. WUk Rzn, Aardr. Wrdbk). Eene familie te Epernay heet Chaudon
d e Briailles. Zie ook vooral de varianten van De Breul (Veluwe) in
N o m . G e o g r . N. III 64, iu h e t slagerboeck” v a n Nau. X X X I X ,
618, 9 als aden Broill” vermeld. Aldus is ook de benaming van een
landgoed te Zeist’.
Ontmoet men Den Brui1 als bP te Ruurlo (grp Z.): Bruil te Geld.Hengelo staat in 1432, 47, 91, 5, 1528, 44 in het Geld. Leenregr
a l s h e t g o e d t e Breule vermeld. Te Bemmel (O.-Betuwe) ligt De
Brgllea ( a l d u s i n 1 4 9 7 , O v e r . Arch. V, 19); terwijl weilanden te
Alfen e n Dreumel D e n BroeIti zin genaamd. W a a r b i j o p m e r k i n g
verdient, dat in v, Hnsselt’s Geld. Oudhh. bl. 513 voorkomt Parceuael
v. Brolie, als Joodsch koopman, in 1332 te Zalt-Bommel woonachtig.
1) Volg. Nom. Geogr. Neerl. 11, 7. Het ald. bl. 5 genoemde den Brielard (Brielert)
enl wel niet tot de Breul-rubriek,
maar tot de namen op Znar behooren, als men
den vorm Brilaero a” 1330, Brglaer a” 1334 (ibid. 111, 64) in aanmerking neemt.
In 1481 ia sprake van Half Brijler (Neder]. Heraut 1889 bl. 146, 208).
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Nog kan genoemd De Bruhl, als open plaats buiten de stad Gelder,
a” 1497 l&ele, a0 1505 den Uroell, ae 1579 den Brui11 (Nijhoff,
Oorkonden VI, 1 bl. 161, 333) geschreven. Vermeldt i%v. XL, 287
een Zeeuwsch Bruëlis, en Nom. Geogr. t. a. pl. bl. 6 den Ouden
Bruel te Mechelen, in 1692 is sprake van Dden Nieuwen Bruel” aldaar
(%u. XXXIX, 264). In de Deventer-Cameraars-rek. komt in 1353
Broijl, Broijle (11 181, 2), in 1355 Henricus dictus Bro$ (ib. 29S),
in 1358 Hem. Broeijl (íb. .540), ex parte Broijle, Broijls, Henrici dicti
Broijls (ib. 552, 75, 84), zelfs een geul. Broyielhane(n) a” 1345, 7
( v g l . d e BVerbeteringen” achter den Bladwijzer op Camer.-rek. 1)
voor. - Te Scherpenzeel bestaat een gesl. v. den Brul, te Haarlem
v. den Brule. Onzeker mag ‘t schijnen, of hier wel bij behoort de
gesl. v. Breel (te Veenendaal), omdat bijv. de Baar1 (voorm. havezate
t e Edam), a” 1734 Baerl, Bael, a” 1753 de Baerl, in 1671 de Braell
luidde [Minutenboek IC f” 515 van het graafl. Bergsch archief, in
DDietsche Warande” (Gend, A. Siffer), 1890 .bl. 88-901.
J. A.

Kwikborn, enz. Dit voormalig heerenhuis te Epe (Veluwe) luidde
in 1592 (op) den [Jickenborn (v. Hasselt, Geld, Maandwk 1, 318).
Leert deze merkwaardige variant, - tot melker rechtvaardiging wellicht
kunnen dienen, wat de beginletters betreft, (pngus) Quusa (= Wasa)
als ao 939 voorkomende betiteling van het Land van Wam (v. den
Bergh, Hdbk Mid. Nederl. Geogr. 2de dr. bl. 226), Guassen-, Guasimberg (= Wassenberg) (h7av. XXXVII, 85), misschien ook Quadah of
Uidah, Whydah, Widah (Afrika) ‘), - dat men hier in casu waarschënlijk niet mag denken aan quickborn (e) = levend water, fontein
(Oudemans, Nd. Nederl. Wrdbk), en evenmin aan eene bron voor
kwik of quic a), d. i, klein of jong vee (vgl. Oudemans met v. Hasselt,
Arnh. Oudhh. TV 132, - a” 1535) : zoo rijst de vraag, of de denklëk
juiste duiding des geslachtsnaams Kweekeboorne (Nav. XXVII, 35) “)
‘) Zelfs E’idah, Juda en Schudah geheeten, bezuiden Eabomey.
“) Vgl. Badr. Geschied, Overijse1 111, 123: l)voir niemantz anders vee off quick”;
waar derhalve de gissing dat voor Bquick” dient geleren nguet”, geen grond heeft.
3, Zie ook Joh. Winkler, Neder]. Ged. 545. Bl. 403 zegt deze schrdver, dat
kwekke, kweke, kwik leven beduidt. Neen, maar ‘t beduidt levend; zie Oudemans
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ons hier niet veelszins op een verkeerd terrein zou kunnen verplaatsen,
al komt Quickborn als benaming van eenige dorpen in Noord-Duitschland
voor. Bi-J de duiding der plaatsnamen De Kwak (? polder te NieuwHellevoet, - uithangteeken?),
Quackenbrück (Hannover), Quaeckenbeke
Z.-Brab.), Queck ‘) (naast Queckborn, Hessen), de Quackel. of Kwakel
(Uithoorn), Quakkel (O.-Vlaand.), Kweek (polder bij Naarden), De Kweek
(perceel te Maarsbergen), klinkt, minstens voor sommige, dat Blevend,
vloeiend, springend (water)” wel -wat vreemd. Daarom doet Kwikborn
of IJickenborn, Quasa = Wasa enz., ons hier minstens gedeeltlëk de
aanvangsletter (K, Q) liever als eufonisch aanmerken. En als w$ dan
nevens Uidah of Whydah, Widah mogen plaatsen Wachtendonk
ao 1286 Watendunch (Bn Sloet, Oorkdbk bl. 1066), zoo zë gevraagd,
of hier niet toepaslik zij kwak = [wak, wag(t)] wade. Het straksgenoemde Quakkel, Quakel, behoeft daarbij niet eens in Quakke-lo
te worden ontbonden, maar kan - evenals Hagel, Hegge1 van haag,
hage, heg(ge)
- verlengvorm wezen van Kwak, omdat immers biv.
Wachtendonk a0 1224 Wachteldunc luidde (Bn Sloet bl. 480) 2).
Van Kwikborn (te Epe) biedt 8. J. v. der Aa (Aardr. Wrdbk) de
varianten Kwikl,orn en KGborn. Het eerste nu riekt te veel naar
misverstand, verschrijving of drukfeil, om er b$ stil te staan ; maar
zoo Kwisborn g e w e t t i g d , en niet z. v. a. Kwiksborn is, - quicks,
quix beteekent ook levendig, doch in het voorbeeld bij Oudemans
bepaaldlik i n d e .overdrachtlUke b e t e e k e n i s v a n svlug, vroolgk, a a r dig”, - dan andermaal in bedenking gegeven, of men, b$ verge&king v a n wase = s l i b , slijk, naast wade, tot diezelfde rubriek niet
betrekken mag Quasachi (Rusland), Kwassitz of Quassitz (ibid.), Quessant of Ouessant (? E’rankr.) a), Queyseac
(ibid.), Quissac (ibid.), Quisten
op quic(k), queo uit Kiliaan. Quekebijl (ibid. bl. 364) = schuddebUl, die de bel
zwaait of hanteert? Queken z schudden, bewegen, slingeren, zwaaien (Oudemans).
Dosgelijks Kwekke- en Quckeboom (Joh. \V. 404, 5) 9.‘~. a. Schuddeboom? Kimmyzer (ib. 364) = kamuzer, d. i. roskam ; kimmen Z. kammen (Oud.). - Eene
analogie tot Kweekeboorn’e, wat do slotsylbe betreft, levert v. Ertborn (te ‘s.Hertogenbosob?). Ertborn ,z. v. a. bron der landstreek (aert).
l) Dit Queck tout-court verjaagt denklgk den vogel (kwak, vgl. Joh. W., a, w.
bl. 384) uit Quaokenbrüok en Quaeokenbake.
2, (Op) de Waohteldonk is ook een blok lander. in de heerl. Renswoude.
8) (Ouessant ofl Heysand (J. v. Wijk Fizn) is tooh cen zonderlinge eilandsnaam.
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(Zweeduche rivier), Quistinic (Frankr.), mitsgaders den gesl, Queysen
[a”
1582 Queisenn, Quesen (v. Hasselt, Btnkken Vaderl. Hist. IV, 423, 4) 1.
Ingeval het bovenstaande aanneemlijk mag zijn, valt het alzoo ook
licht, Kwaadeind (N.-Brab.) ‘), Kwadendamme (Zeeland), l), Kwadijk
(N.-Holland) ‘), Q uaestraete (EIenegouwen) l), Quaetregt (O.-Vlaand.),
Quaetgpre (Frankr.), Quaedmechelen (Limb.) 2), te beschouwen als
plaatsnamen, waarin de eerste letter eufonisch kan wezen, en de
hoofdsylbe dan vermoedlijk op eene zua(&) oogt. Voeg er mogelijk
(wegens het voorzetsel) bij den gesl. v. Quadt [ao 1620 Quaett tot
Wykraedt (Regrs arch. voorm. Hof v. Gelre 58), a” IG74 Quaedt v.
Wijkrath (Geld, Volksalm. 1879 bl. 20) “) ] en misschien den dito Quaetfaslem (Haarl. Ct 21 April 1885). - Opzichtens Quadoelen of Quadolingerkamp 1, (Overësel) verkeert men in ‘t onzekere, omdat hierbg
b e h o o r t a l s gesl. v . Quadoelen of Cadoelen (Bidr. Geschied. Over.
IV 186j, en Kadoelen is een gehuchtsnaam in Ambt-Vollenhove en
te Landsmeer (N.-HOU.) 4). 0 o1 I schuilt achter Quirnifurt (-- Cuirni-,
Curnifurt) @te en 10de eeuw het latere Kornwerd (in Wonseradeel,
v. den Bergh, Hdbk Mid. Ned. Geogr. 2de dr. bl. 142, 3), d. i. horn
= hoek-waard. - En de gesl. de (of die) Quade, - vgl. Kwadegoed
te Vorchten, at) 1534 des Quaden guedt 5) (v. Hasselt, Geld. Oudhh.
b l . 391), - b e t e e k e n t ongetwgfeld ade booze”. I s d e Quay, etymo-

Westzand (Nav. XXI, G15, 0) klinkt beter, en beeft, behalve de loknliteit of ligging, misschien Questenberg (Pruissen) naast Guestpbalus a” 1661 (Nau. XXXVI!
422) = Westfaalder,
etymologisch in zijn voordeel.
1) tenzij eigenlijk op te vatten ; cn bijgevolg fantasienamen!
*) Het Aanteekenboek
van Jhr. Diederik Huygens au 1622, - zie Tijdschrift
N.-Brabant Geschied. en Letterk. 111, 164, - gewaagt van »Kwaad-Mechelen in
den lande van Luik”. Verschrijving voor »Kuik” kan dit wegens den nog al verren
afstand der beide plaatsen, niet wezen. Derhalve zal het beduiden uin het bisdom
van Luik”, omdat in eene oorkonde van 4 Aug. 1520 sprake is van oden Convente
van Bynderen (Binderen, te Helmond) des bisdomps van Luyck” (ibid. bl. 177).
3) le Quadt-Iszny, graafschap in Wurtemberg, Donaukreitz, niet de bakermat
van dit geslaoht?
4) Voor doling, doelen vgl. 1vau. XXXVIII, 463 enz. Kadoelen = kade-del,
“) Disquadengaerden au 1501 te Diepenbeim, als zijnde des Quaden gaarden, dient
dus in den Bladwëzer op het Tgdrek. Regr oud-Prov. Rrch. v. Overijse1 bl, 36
van letter D naar letter Q(u) of liever K(w) te verhuizen.
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logisch gewis één met de Quade ‘), ook genealogisch er mede één ?
Naw. XxX1, 171 (Mr. Wmde Quaede, a” 1694 te Maastricht) zou men het
wel aanzeggen. - Vermoedlik is Qu.adekker z. v. a. kwade dekker 2) ;
hoewel, mèn treft ook den gesl. Quadacker aan, Evenals Schou-,
Schauvliegh, -vliege(r) z. v. a. vlieger, vliegend mensch uit vertooning (Nav. X X X V I , 272), z a l Q u a e d t - , Quad-, Quatvlieg(h), -fleigh,
op zoodanigen kwaden of slechten, onbedrevenen kunstenmaker oogen ;
komen beide geslachtsnamen in Limburg veel voor (Joh, W. 386, 7),
op dit gewest schënen dan de vliegende harlekgnen (Nou. XXXIII,
228) te zin afgekomen.
J. A .

Roodkerk - zal oorspronklgk Roordakerk hebben geheeten, zegt
hTov. VII, 81 ; XXVI, 144. Nu komt het insgelijks Friesche dorp
Roordahuizen in 1520 als Raidahuysen voor (NGhoff, Oork. VI, 2
bl. 666). Dit wist dus niet op de roode icleur van een pannendak (Nou.
XXXII, 318), maar, zoo niet op de oude mansnamen Rado en Root,
dan toEh gewis op den stam roden (ad novalia redigere); vgl. Roodenbroek (hofstede te ‘s-Heerenberg), Rodengooi (streek lands in Utr.
bij Schalknik, in 1203, 4 vermeld, zie l3n Sloet’s Oorkdbk v. Gelre
en %., hl. 840, 7, 54j, en misschien Het Roodakker (bouwland te
Kapel-Avezaat), - vanwaar hier het onzgdige geslacht? - Roodland (tiendblok te Neenj’nen), alsmede den geslachtsnaam v. Rode,
(Sloet). De benamingen Roordakerk en Roordahuizen behoeven dus
n i e t q u a tali n o o d w e n d i g aan den ouden geslachtsnaam Roorda t,e
herinneren, tenzg dan dat de Historie er toe nope.
Doch welke is nu de etymologie van dien geslachtsnaam zelven ?
Hier speelt een persoonsnaam Ruurd in (vgl. Joh. Winkler, Nederl.
Gesl. 91). Derhalve is de gesl. Roorda een etymol. bg-vorm van
den (a, w. bl. 113, 4 vermelden) gesl. Ruurda. Roorda luidde in 1523
31 Rorda (Mr. G. v. Hasselt, Geld. Maandw. 11, 527 ; Nav. XXV,
487), in 1527 Roerda (ib., Geld. Oudhh. 452), 1528 Roirda (G, Mk
11, 528), 1528 Ruerda (ib. 530). Opmerking verdient hier ook JohanRedings-Huerne (bë V o l l e n h o v e , a l d u s a” 1471), a” 1 5 1 2 J o h a n Reerdincxhuerne (Tfidr. Regr, prov. arch. Over@. 1V 239 ; V 272, 1) Vgl. Joh. W., a. w. bl. 338, 52, 501. 3 Ibid. bl. 300.
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ter plaatse waar vervolgens het kasteel Toutenburg stond) vergeleken
met den geslachtsnaam Roerdink (te Winterswijk). Zie Job. Winkler,
Nederl. Gesl. 40, 132, nopens den oud-Nederl. persoonsnaam Reer,
Reder, Redert, van welken deze geleerde de gesl. Rördts, Reurts herkomstig acht. Vgl. ook den ouden gesl. Roering : an 1367 Ruring,
Ruerijnch, Roerinc (Bgdr. Gesch. Over. 11X 333), a” 1371 Ruering
(Cat. arch. Dev. gasth. n” 47), a” 1379 Ruerinc (ib. n” 60), ao 1450
Ruiring (ib. no 471), a” 1493 Roring (Over. Arch. IV 588). Men
komt dan tot het besluit, dat aan al deze geslachtsnxmen één en
dezelfde oud-Nederl. persoonsnaam, die in zijn oudsten vorm Rethart,
Redhar6 luidde, ten grondslag ligt. Over de oude mansnamen Rado
en Root zie Joh. Winkler, a. w. bl. 37, 343. Te Haarlem (?) bestaat
de gesl. Rooda ; 3%~ XL, GO5 vermeldt (Maria) Rode von Rodehausen.
Wat nu de slotsyibe van Koodkerk aanbelangt, hoore men onzen
Winkler in Nom. Geogr. ueerl. I (1885) bl. 21 : >Met Tietjerk in
ééne groep vereenigd en in de onmiddellijke nabijheid er van, liggen
nog meer dorpen, waarvan de namen alle op kerk, tsjerke uitgaan..
Het zijn: Giekerk, Oenkerk, Oudkerk, Roodlrerk en Rijperkerk, in
‘t friesch Gietsjerk, Oentsjerk, Aldtsjerk, enz. Merkwaardigerwijze is
in deze dorpsnamen uitsluitend de nederlandsche vorm kerk in gebruik,
en komt de verhollandschte spelwijze Gietjerk, Oentjerk, enz. in
geschriften nooit voor. Deze zonderlinge onregelmatigheid in schrijfwijze bij de plaatsnamen Tiet’jerk, Tjerkgaast en Tjerkwerd, aan de
eene, en Giekerk, Oudkerk enz. aan de andere zijde, weet ik mij
niet te verklaren”. Zou, - dit geven wij in bedenking, - wat hier
onregelmatigheid genoemd wordt, oorspronklijk geen r u b r ie k-verschil
kunnen geweest zijn 2 Vgl. het bij Zierikzee, nopens Cirkwerum opgemerkte in Nau. XXXVII, 369, en zie ibid. ‘VI, 241, 2. Het is maar
eene vraag.
J. A.

B y z a n t i n i s m e (XXXVII, 190). Dit woord kan

h’av. XXV, 316

genomen zijn in den zin van Constantinopolitaansche, d. i. Turksche
politiek, welke gemeenlik eene politiek van weifelen, van onzekerheid is, zoodat men schier nooit weet, wien Turkëe als bondgenoot
beschouwt en de hand reikt. Als zoodanig, in dezen zin, en in ‘t
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verband van Nau. XXV, 316, is ‘t gewis nieuw fabrikaat. - Als
historisch fabrikaat zou daarentegen kunnen gelden byzantinisme =
langzame, langdurige marteling of mishandeling ten doode; hoor de
getuigenis van l’lntermédiaire XX, 591 : >Tout homme qui a un peu
étudié l’histoire byzantine, aait que la promenade sur un chameau,
était une formalité qui précédait presque toujours le supplice public.
Plus d’un empereur b y z a n ti n, avant d’être massacré par la populate, a été promo& dans les rues de Byzance, sur un chameau, la
t ê t e tournée v e r s l a q u e u e d u d i t animal, e t cette q u e u e entre les
mains. Dans eet équipage, il recevait toutes les injures, tous les
crachats, tous les coups de baton, tous les cailloux que lui distribuait
la populace, et, tout sanglant et meurtri, les yeux crevés, les dents
brisées, la tête fendue, il arrivait à peu près mort au lieu du supplice.
Pourquoi les monnrques d’occident, qui copiaient en toutes choses
ceux de 1’0rient ‘), n’auraient-ils pas emprunté à Byzance eet usage
féroce, avec beaucoup d’autres?” Met deze vraag bedoelt l’Int. dan
natuurlbk strafoefeningen, door de vorsten of machthebbers van het
Westen op hunne onderdanen toe te passen; Iwant voor hen zelve
was de overneming en invoering van dat wreed gebruik allesbehalve
gewenscht. En doet die vraag aan het slot van een artikel, hetwelk
ten bewijze dient dat de Merovingiërs, - Clotarius bgv., - zeer
goed eenen kameel er op kunnen hebben nagehouden.
Nitsdien blijkt, dat het woord byzantinisme, met het oog op een
tweevoudigen oorsprong, - politisch en historisch, - ook een dubbelen zin toelaat. Als zoodanig levert het misschien een schier éénig
verschijnsel op in de taal.
J. A.

byzantines” zijn twistB y z a n ti n i s m e. r Disputes” of Bdiscussions
gesprekken of beraadslagingen over onbeduidende onderwerpen, gehouden in oogenblikken dat de grootste belangen op het spel staan. De
uitdrukking bevat eene zinspeling op de monniken van Byzantium
(later Constantinopel), die over een hoogst onbelangrijk punt, de
tucht in hun klooster betreffend; zaten te twisten, op het oogenblik
1) Dit mag waarluk wel outn grano salis opgevat. De gesanchaneerde
wuverij bij voorbeeld? I ? !

veel-
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dat Mahomet 11 (bigenaamd El Patyh = de Overwinnaar, 7de keizer
van het Ottomannisch rak, 1430 + 1481) :de halve maan opde muren
hunner stad plantte (1453). Het woord byzufitinisme wordt door
sommige schrgvers (meestal niet-Franschen) in denzelfden zin gebruikt,,
ofschoon het van zeer twijfelachtig gehalte is ; de dictionnaire de
l’llcademie geeft het niet.
Gent.
TH, J. 1. ARNOLD.
Ge s 1 a G h t s n a m e n van twee letters (XL, 424,538). In de Zaanstreek vindt men de namen Al, Eg, Es, IJf, IJp, Ok en Zy. Het
waren oorspronklgk mansnamen, - Alle, Egge, Esse, IJf, Ipe, Okke,
Sic zijn nog heden als zoodanig in gebruik, - die later tot geslachtsnamen zlJn geworden.
BOEKENOOGEN

.

G e s 1 a G h t s n a m e n van twee letters. Behalve de reeds genoemde,
vindt men ook As en Os. Deze komen te Haarlem voor.
JANSSEN VAN RAAIJ.

Bollaert. Nav. X L , 1 4 5 n. 3 trekt in twijfel, of bollart, dat
in de 14de eeuw te Deventer als gesin. wordt aangetroffen, wel
beul kan beteekenen, op grond dat Oudemans’ Bijdrage deze beteakenis niet vermeldt. Dit geeft mi aanleiding te vragen, waarom
nog steeds voor de bet. van Mnl. uitdrukkingen en woorden Oudemans als raadsman wordt genomen, hoewel wi een veel beter en
betrouwbaarder gids bezitten in het Mnl. Wdbk van Verwijs en
Verdam. Hierin vinden w1-J (dl. 1, 1335) vooreerst bollaert in de bet.
windbuil, pochhans door een paar voorbeelden gestaafd, en verder
een ander znw. bollaert vermeld, dat gerechtsbode, beul beduidt. BDie
onsienlike bose vianden, die des heren boedels of bollaerts sin in
deser werelt” staat in een Hs. van de Më der Ned. Letterk., en op
eene andere bl. van dat zelfde geschrift leest men: Bbuedels of bolIaerts”. Hieruit blijkt overtuigend,. dat er een woord bollaert heeft
bestaan, dat hetzelfde beteekende als bodel, En dat bode1 de grondvorm is van ons beul is algemeen bekend. Verdam teekent hierbij
aan, dat dit bollaert wel van geheel anderen oorsprong zal zlJn dan
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bollaert, pochhans (fabulator, homo fmilis, zooals Kil. zegt), Bollaert
(beul) zal wel eene samentrekking zijn van bodelaer(t). In het Mnl.
bestaat ook een werkw. bodelen, dat beulen, mishandelen en bij uitbreiding doorsteken, dooden beteekent (zie Mnl. Wdbk 1, 1328).
BOEKENOOGEN.

Hij is bij de pin ken (XxX11,’ 182 enz.). Zou deze uitdrukk i n g n i e t a a n h e t visschersbedrijf o n t l e e n d Z&I, e n z o u z e n i e t
beteekenen: hi is in de nabiheid der pinken (visschersvaartuigen),
ten einde bg het opkomen van den vloed of van een gunstigen wind
gereed te z@, om zonder verwijl daarvan gebruik te kunnen maken
en in zee te steken 3
Gent.
TH. J. 1. ARNOLb.
[Vgl. NW.

XxX11, 48: Bg het hek z$I.]

0 u d - R o 11 a n d s G h. Gornen zocht ik tevergeefs bij Verdam. Toch
komt het voor bg Kiliaan, die het verklaart door Bvissera perforare
s i v e laedere” ; in dezelfde beteekenis vind ik het in eene Arnh.
schepenacte; gegoemd is dasr Dhij stak hem door den buik, door de
ingewanden”. V a n H a s s e l t teekent b i j gomen nog aan: Bgomen e
Plautino, hint etiam be-gomen.
odaer aaen
WC” Turke gewapend oomen
Die den bode wel begomen”.

hier vermoedlgk empaleeren.
Wetscher in gemelde schepenacten ontbreekt ook bij Verdam. %len
vindt het b i j Kiliaan Germ. Sax. Sicambr. Waetsack, Bulga. Bulga
is een lederen zak. Zoo ook v. Hasselt in diens aanteekeningen op
Kiliaan. Wetscher, waetsack, sed H. Junio est waarssck ascopera etc
Leerensack, wetscher, aessack.
De schepenacten leveren tal van bgzonderheden betreffende de
oude taal, Zoo vond ik, om iets te noemen, in één schepensignant
van Tiel, dl. 1549-1554 fol. 99 verso de volgende woorden, sijn broeck o p ” .
.
Nusfe/s?z, opbinden : Bnastelden
;Ve&yge?z,
nedertrekken : *die dat vurz. vrouwen mijns by huir
neertoegen”.
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Achterdenken, vermoeden9
achterdocht : Bgeen achterdenken hebbend” (fol. 100.)
MCjsschie9z, onheil geschieden: Bdat die macht idtwes mysschien solde”.
Sydelkamer, benedenkamer : ,in die sydelkamer zitten drinken”, in tegenstelling met de opkamer, bovenkamer, kelderkamer.
Wanderen, wandelen : Bachter
vuyt gaen wanderende”.
Ourlast, overlast.
Wyssen, wisschen, vegen : rund wijsten dat gelacht uit”, veegde
de rekening der vertering van het bord.
Onnutte und onerbare worden, vuile en oneerbare woorden.
Koert, kortaf: Dantworden dat vrouwenm$sch
koert”.
Dat u Gnitz fleis scheyn, eene verwensching, Bdat u Gods vleesch
schenne !”
Clamlnen,
ineenslaan : Dunnd s y getuich clampten h a i r bant”. D e
getuige sloeg hare handen in elkander, wrong hare handen.
Overdait, euveldaad : »wat last und overdait geschiet”.
vrouwen chra fft, vrou wenkracht, schennis.
Verbar+xen,
erbarmen.
Beweemoede11,
droevig te moede worden.
Kuste l), konde : Dmer kuste sy idt soes gedaen”, maar konde zij
het op zulke wijze doen.
Soes, op zulk eene wijze.
Hon, hem: hon dit te kennen gegeven.
Geslaepen, slapen : Ben kost nyt geslaepen,” en kon niet slapen.
Het komt mij voor, dut over het algemeen ‘t onderzoek der oude
schepenacten ten behoeve
der taalstudie, nog al verwaarloosd is.
Vooral de verklaringen van getuigen geven vele merkwaardige bijzonderheden.
Munn.ik,
beddepan : seen munnik o m ‘ t b e d t,e w a r m e n ( A c t e n
Zelhem 3 Oct. 1731).
aSe

woldelzt

lyber

een jaer of twe den vogelen laten bouwen” =

l a t e n b r a a k l i g g e n (Gerichtsboeken van Elburg, inliggend 2) i n d l
1551-1553).
1) 5 Neder-Betuwe ik Pkos”, gö >>kosf’, hij »kost”, = ik kon, gij kondet, hg
%) Inliggend, d. w. z. op een los stuk papier, waarvan de insohrijkon. REU
ving verzuimd werd. Zulks ontmoet men meer in boeken van schepen-acten.
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Voirworden

c= voorwaarden, ibidem.

Cumer of spycker (olde prothocol van Ampte Heerde 1675-1733

Vorchten fol. 22.)

.

Een schip soe alst ryedt ende seylt (Signaten van Sandtwyck, dl
1563-1567 fol. lSS), d. i. een schip zoor& het vóór anker ligt en
zeilt. - *Op het anker r1Jden” is een zeemansterm. Volksetymologie
maakte vermoedlijk van rien of rgden reilen; maar klaarblUk&k is
het oude rrJen beter l).
A. J. '2. KREMER.

Bey er (XL, 426 enz.). Een voorbeeld van beyert in den zin van
warboel (welke bet. v. Dale opgeeft voor baaierd) vindt men BNed.
Kluchtspel”,
uitgeg. door J. v. Vloten, 2de druk, 11, 193 : (Zindelgke
Anna beklaagt zich onder het schuren :)
Onze Kees, dje knecht, is oock te geck dat hy leeft,
Die wil juyst hebben, dat vaêr een blymael geeft,
En daer lach sucken beyert, ick kender niet in duuren,
Myn erreme binne schier sticken ‘ewrocht, nou moet ick schueren,
En de avont valt ! (uit J. F. Vggh’s BJaep Rondvoet”. Tot Hoorn,
gedruckt by Iaaac Willemsz., 1645).
SOEKENOOGEN.

F o 1 k 1 o r e (XL, 539 vgl.). Door sommigen wordt dit woord tegenwoordig vervangen door volkskunde. ZOO bv. Verdam in zijne onlangs
verschenen BGeschiedenis der Nederl. Taal”, bl. 216.
BOEKENOOQEN.

Ha g e 1 s G h o t = uitschot (XXXIX, 182). Dat schot, van schieten,
is uitzoeken, uitlezen, met de hand het eene van het andere afzonderen, en tevens soort of hoedanigheid bg elbunder voegen. A$en
vindt er een fraai voorbeeld van in Genesis XxX, VS 31-43. Hagelvlekkig (ibid. 31 vs 10 en 12) geeft nog meer licht, Jacob schoot
natuurlijk al het gevlekte, gespikkelde, bruine en hagelvlekkige vee
uit, en zonderde het alzoo van ‘t overige af. Nóg heet een bont of
1) Vgl. NW.

XL,

484.

REU.
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zwart schaap, bij alle Vlaamsche veehouders en wolhandelaars BuitOns spreekwoordel$k gezegde *de gespikkelde vogel ztin”,
Schot”.
geeft de Franschmaa weêr door Atre la bête noire”, het zwarte schaap
der kudde. Jan-hagel kan er wel als uitschot mee in verband staan.
Ik merk op, dat de bonte of zwarte verscheidenheid aan schrik of
verbeelding moet toegeschreven worden, De zwarte kleur van een
enkel schaap ontstaat, naar mij verzekerd is, doordat het,, tijdens
de dracht, voor den hond schrikte ; en zoo laat zich de bonte en
bruine teekening van sommige schapen uit de verschillende kleuren
der herdershonden verklaren.
G. P. ROOS.
[Nau. t. a. pl. is naar

hagel

gevraagd, en niet naar

schot,]

K 1 o k k e n k 1 e u v er (XL, 485). Kan ‘t samenhangen met kleuen
(Kiliaan) = aan de klok klevend, of met kleueren (Kiliaanf = op de
klok klimmend, in verband met het nestelen op kerktorens?
E. LAURILLARD.
[Heeft men weleens eenen ooievaar op een kerktoren zien nestelen?]

Koen (XL, 484). 1Men vergelyke ook het friesche woord kou (naukeurig zoo als het engelsche woord cow uit te spreken), in het meervoud ky.
S e T g ean t. Voor het Nav. XXXVIII, 469 opgemerkte vgl. nog
de bi Riliaan voorkomende variant schaeriant : zie Oudemans, Mid.N e d e r l . W r d b k ; w e l k e v a r i a n t d e a f l e i d i n g v a n sserviens”
(ATau.
XXXIX, 48) geenszins begunstigt. In Neder-Betuwe bezigt men waauscharen”, o o k w e l ~uitscharen” = zóóveel vee in een weiland uitdoen en laten loopen als dit weiland velen kan en de toestand er
van gedoogt. Te ‘s-Gravenzande lag in 1266 eene aterra que vulgariter
nuncupatur Suriantteland ; zie BCartularium van Mariënweerd”, uitgeg.
door James de E‘remery 1890 bl. 67. Past deze benaming hier?

Spind brood (XXXVII, 636), d. i. brood hettvelk den armen
wordt uitgedeeld. In 1415 noemde men het in Brabant sbroit sptinden”
(ibid. ‘VII, 16); te Helmond sprak men weleer van Bbrood spijnen”

.
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(N.-Brab. Volksalm. 1890 bl. 303). Kiliaan, Meyer, Oudemans hebben
alleen den vorm *spinden”, Het is ‘t Hgd. spenden, hetwelk niet enkel
nopens liefdegiften wordt gebezigd ; te Munster hoorde ik eens eenen
geestelijke zeggen : BIch habe heute Morgen die Sacramenten gespendet”.
XIJ.
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Grijph, enz. (XL, 439). Zie RTav.

XXIV, 363-69.
MO.

de Kater. De Nau. XL, 182 genoemde Klaas en Luert Kater of
Cater zullen met de behandelde familie de K. wel niets gemeen hebben. Zij toch behoorden tot een der oudste en aanzienlikste Groninger
geslachten, voornamelik te Stedum en te Huizinge, - waar ze het huis
Fraem, later, door huwelijk, aan de Coenderssen gekomen, bewoonden, gegoed en gezeten. Hermannus Cater, komt 1352, 56, 63, 64, 69-85
als burgemr te Gron. voor (Emmius, Fnsti consul.). Dom. Rudolphus
in Husdingum (Huizinge), wordt 1371 vermeld (Driessen, Mon. Gron.
11, 326), Rolef Kater van Huesdinghen 1408 (Regist. v. h. Gron.
arch. 1 bl. 54, n” 6), Clawes of Claes Kater, hoofdling te Stedum
1470 (ib. 1 bl. 172 n0 24), misschien dezelfde Clawes of Klaas, die,
volgens het Regr o. h. oud-Prov. Arch. v. .Over$. IV, 319, in 1478
met het Nadinge goed *) (Stichts, later OverQsels leen) werd beleend.
Dit geslacht, ‘t welk in goud een blauwen, met een gaanden en aanzienden gouden kater belaclenen, band of baar voerde, stierf uit met
Hille <later (+ 16 April 1622), in 1584 gehuwd met Frederik Coenders v. Helpen, geb. 1541, j- te Gron. 23 Juni 1618 (vgl. Nuo. XL, 313).
MO.
1) in en buiten de stad Groningen gelegen. In 1372 werd Otto Polleman of
Polman daarmede beleend, in 1433 Fge Calmers, in 1451 Clawes Kater (zooals
dat Nanneke zone moei reeds vóór hem bezeten had), in 1452 Henrik Kater, in
1603 Hille Kater. Driessen 1. o. 11, 328 ; Gron. Hudr. Vil, 13 ; X, 145-47.
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Cranenbroeck, enz. (XXXVIII, 62; XL, 121-4). Pieter v. Dekeme,
+ 17 Aug. 1568 en zijne vrouw Catharina v. Loo, -j- 4 Nov. 1581,
werden begraven in Oldehove (St Vitus-Dom) te Leeuwarden, onder
een prachtigen grafsteen, met wapens, die betrekking hebben op beider
voorouders, zoo van moeders-, als vaderszide.
Afstatnming
van Catharina v. Loo, wapen : de twee gekruiste degens
verzeld van vier klaverbladeren. Zij was dr v. Gerrit v. Loo, $ 28
Dec. 1562, bij Margrieth v. Eemskerk (ook genoemd v. Heemskerk v.
Beest, v. Beest V . Eemskerk of v. Beest v. Heemskerk) ‘). De ouders van
deze waren Mr. Dirck v. Beest v. Eemsksrk en Geertruy v. Diemen,
ook vroeger reeds in dit maandwerk vermeld evenals hare grootouders ;
zoodat het niet noodig is, die hier te herhalen. Haar vader Gerrit
v. L. was de zoon van Aelbrecht, die eene Ztuinters a) (Mary Pietersdochter Zwinters) tot vrouw had, kier moeder volgens de kwartieren
op den grafsteen tot het geslacht Amerogea (Borre van Amerongen)
zou behoord hebben. De grootouders van genoemden Gerrit v. L.
van vaderszijde waren Aelbrecht en Dieuwer v. Cranëbroeck (of Cranenbroucq), Bartholt Floriszoonsdr, afstammend uit het doorluchtige
huis v. Egmont en ook wel genoemd Dieuwer of Divertje v. Egmont
v. Cranenbroeck. Zi werd ook genoemd Bmoer Loo”.
De beschrgving der wapenfiguren op bedoelden grafsteen vindt men
in no 2 van ‘t blad onder mijne redactie ;oDe Friesche Adelaar”. Dat
nummer zal ik gaarne als present-exemplaar toezenden aan belangstellenden, die mi daartoe hun verlangen te kennen geven. Zij moohten eens in staat zin mij oplossing of aanvulling te verstrekken
betreffende datgene wat mij tot heden raadselachtig en onbekend is
gebleven. Bij dezen grafsteen valt de b&onderheid op te merken,
dat het wapen, waaronder de naam Cranëbroek staat, doorsneden is :
_-‘) Vgl. ivcfv. XXXVIII, 353.

RE D .

s) Op den grafsteen staat de naam Zwinters, en het wrpen vertoont aldaar drie
(2, 1) sterren. Volg. MSkwartieron
waren deze sterren goud in blauw, en wordt
daar de naam geschreven Swenters. De opgaven in z)De Nedeclandache
Leeuw”
1884 bl, 69 zijn wat deze afstamming betreft minder juist; in plaats van Zwinters
wordt daar verkeerdelijk gezegd Zeventer, welke naam allioht doet denken aan
het geslaoht Zevender, dat een geheel auder wapen voerde (v. Leeuwen, Bat.
111. bl. 1488).
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1. staande zwaan met opgeheven vleugels, = Cranenbroeck, ook Waterterland o f Grevelingen ; 2. schuinbalk verzeld van zes zoomsgewijs
geplaatste leliën (= Beets, ook Borre van Bmerongen). Terw$ het
daaronder volgende, en waarbij de naam Amerogen staat, ook weder
vertoont Doorsneden : 1. gekeperd van twaalf stukken waarover een
bastoen (smalle linker schuinbalk) = v. Egmont; 2. zeven (3, 2, 2)
meerltjes (= P).
Nu is het opmerklik,
dat op het wapenbord van Willem Floriszoon
v. Cranenbroucq -l- 1459 (oom van Dieuwer v. Cr.) dezelfde vier
w a p e n s a l s d e ZOO even genoemde hebben gestaan. Dit wapenbord
heeft in de Groote-kerk te Hoorn gehangen, en stond daarop als
hoofdwapen dat met den zwaan (zie L%V. IV, 97).
Gevraagd : t” \Vie was de moeder van Dieuwer Bartholtsdr v. Cr.?
Haar grootvader Floris E’loriszoon
V.
Cr. ligt begraven in den Hage ;
wie was de vrouw van dezen ? Welke is de afstamming van het gesl.
v. Cranenbroeck uit dat van V . Egmont P 2O Welk geslacht der 15e
eeuw voerde in zilver zeven (3, 2, 2) zwarte meerltjes (vgl. NUV.
IV, 07)?
Leeuwarden.

HEERKE

WENNINO.

II;ny& of v. Cuyck (XL, 319). DHerp of Herbt heeft Hedickhuysen
Oost, de stadt Heusden West, Noord ‘t waterken tusschen Heusden
ende Hemert van de riviere de Maes overghebleven, Zuyd Honsoirt.
Au 1494 is met de Ambachtsheerl@heyt van Herp verlgdt Mr. Aert
Beuckelaer 1) ende G o d t s c h a l c k sijn soon, haer beyder l e v e n l a n c k
by koope van de Majesteyt aen deselve vervallen, by doode van
Arent Spiringh v. Aelburgh, Hugo Spiringhsz. A”. 1549 verlijdt ter
seiver nature Hugo Spiringh V . A., by koope van den Heere van
Heusden, als aen denselven vervallen. Ao 1576 verlidt Joncker
Johan v. Kuyck, by opdraghte van de Heeren Staten tot een onsterffel&k erfleen, sen de ghemelte Heeren Staten vervallen, als geweest
zijnde e e n r e c h t l e e n . A” 1615 Joncker Ioris v. Kuyck, by doode
ende maeckinge van den voorschreven Joncker Iohan v. Kuyck sijn
1) HU wordt onder de 11011. edelen opgefeld, bg Gouth., Chron., bl. 556; v. Leeuwen,
Hl., bl. 753.

Bat.
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grootvader 1). A” lG33 JofCouw Amelie IJlgers, by doode ende maeckinge v a n Joncker I o r i s v . Kuyck voornoemt 2) haer man”. Jac. v.
Oudenhoven, Beschr. v. 11. landt van Heusden, Amst. 1650, bl. 11 - 12.
Eene MS.-gene&Loo-Kattaller zegt, dat Margriet v. Loo, Gerrits
dr bg Margriet Beest v. Heemskerck, geh. was met George of Joris
Ilatt.aller, pres, in ‘t Hof van Utrecht 1569, die bg haar o. a. verwekte : DMaria, getr. met Johan v. Cuyck, b5 wien: 1 . Joris v. C.,
heer van Herpt “) , getr. met Amelia Ulgers, sonder kinderen gestorven; 2. Maria, ongetrout gest. ; 3. Catherine, getr. met Christopher
v. Balveren, capitegn 3); 4. Philippota, s. k. geut.“.
M".
1) Tussohen

1349 en 1576 schijnt er geen

verlij te hebben plaatsgehad; mis-

schien, omdat Heusden toen Spaansch en de na Hugo Spiring v. A. in het bezit
van Herpt gekomen Jan v. Cuyck in Staten.dienst
was. Onzeker is echter, of de
in 1576 met deze heerlijkheid beleende Jan v. C., dezelfde was met zijn n a a m genoot, van wien Jao. v. Oudenhoven, Beschr. v.. Heusden, Amst. IFól, bl. 59,
g e t u i g t : rloban v . K u y c k , Heero van Harp, was w o l h e t eenighe uylterlijcke
instrument, dat Vlissinghen sioh aen de zyde van den Prince van Orangien begaf
Anno 1571. Was een seer kloeck ende couragieus man, die in de eerste kommer11Jcke tijden groote diensten aen het Landt eude den Prince van Orangien ghedaen
heeft, weer over hy vereert worde met Domburgh in Leelandt (wanneer en door
wie ?)“. Te Water, die vermoedde dat hi kort na 1573 overleed (Verb. d. Edel. 1
2;0), komt hiervan terug, 111, 444, waar hu zegt: »Mijn vermoeden dat Jan v. K.,
Heer van Erpt, kort na ‘t jaar 1573 orerleedt, id ongegrond; want noch verscbeiden
jaaren later vinde ik meldinge van hem gemaakt in eenige rekeningen, ter Rekenkamer van Zeeland berustende”. DenkelUk is hij in 1576 overleden, en toen als
heer van Ilerpt opgevolgd door zfin z o o n , mede Jan geheeten en vermoedeldk
dezelfde met Johan v. C. of K., heer tot Werpt, schepen te Heusden 1584, ‘85, ‘87,
‘92, ‘94, en rentmr van de graaflijkbeids-domeinen
over Stad en Land van Heusden
(Oudenhov. 1. c. bl. 46, 2e druk, Am& 1743, bl. 160-62, 85; 39 druk, Rmst. 1794,
bl. 160-62, 85;1, die in 1615 scbdnt gestorven en door zgn kleinzoon Joris (wiens
vader toen zeker niet meer in leven was) als leenbezitter van Herpt vervangen
te zijn (vgl. Nau. XXXI, 349).
“) Oudenh. noemt (B. v. H., le druk, bl. 47) dezen loris: DJ. C., Hecre tot Herpt”
en onder de ,)Geleerde en vermaarde mannen van Heusden”(vgl.2e
en 30 druk, bl. 186).
zn van Christoffel, amptman van tusscben
3) Volgens de MS.-geneal.-Balveren,
Maas en Waal 1@22, bi Elisab. v. lngenuland. Hij verwekte o. a. een zoon, Bob.
5 Deo. 1697, begraven te Wamol met 16 Quartieren: Halveren, Ingenuland,
Wees,
Braeckell,
Steenhuis, Hackfort, Hoenselaar, Brienen. Cuyck, Rataller, Galen,
Loo,
B r u g g h e n , Domburg (moet zgn Sonok), Sabeland (Savelant?), Horst (moet z9n
Heemskerk)“. [Vgl. Herald. Bibl. 1879 bl. ?8.
RED.]
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v. Maurik

(XXXIX, 62). Aan onze geslachtsI+ ontleen ik, dat
Johanna v. &I., wede van Jacobus Franken, Maart 1770 hertrouwde
met Jan v. Walré, geb. te Haarlem 12 Sept. (of Dec. P) 1726, t ï
April 1782, wedr van Susanna v. Westerkappel (geb. 1735, + 1759).
BOEKENOOBEN.

Papo

1). Jan P., commandeur der steden Axel en Ter-Neuzen, had
waarschijnlgk vi$’ kinderen, nml.
1. Sara Jacoba, woonachtig 20 Juni 1784 te Lith, 4 April 1807
nog in leven.
2. Johanna, woonachtig 3 Nov. 1791 te Biervliet.
3. Arnoldus Didius, equipagemeester op de kust van Guinea, dood
3 Nov. 1791, liet ééaen in dato onmondigen zoon na, genaamd Jan
Gerrit.
4. Frederik Jaoob, 30 Mei 1801 opperhoofd van Putland en Calpe tte op Ceylon.
5. Pieter Benjamin, drossaard, enz. (itrau. XL, 184, 5) te Lith;
verklaarde 10 Mrt 1801 bij @ne terugkomst uit Holland a” 1795
zijn huis geplunderd en beroofd te hebben gevonden a, ; + na 1809 3, ;
tr. 10 30 April 1765 te Lith Catharina Forsinck, wede Mr. A. G.
Hoppenbrouwer,
adv.-fiskaal der stad Grave “), dr v. Gerard, rentmeester, bU Anna Albertina Reus of Ruis, begr. te L. 6 Aug. 1771;
bi wie deze twee kinderen :
1. Jan Gerrit, ged. te L. 17 A’Iei 1764, + Amsterdam 12 Febr.
1837, tr. Barendina Broeders ; bg wie vermoedelek:
u. Jan Gerrit Isaäc, geb. 1796 te ‘s-Gravenhage, t Amsterdam,
‘) Zie omtrent deze familie, - volg. overlevering Fransche uitgewekenen, Papoa
geheeten, - »Maandblad v. h. geneal.-her. genp »de Nederlandsohe Leeuw”, 58
jaarg. no 1 ; NW. XXXVIII, 362. Hoe is het wapen?
2) Inlichting m# welwillend verstrekt door Mr. A.‘C. Bondam, Rflks-arohivaris
te ‘s-Hertogenbosoh, wien ik meerdere hier ter zake dienende berichten uit het
oud.archief van N.-Brabant dank wijt. Ik waardeer zulks te meer, dewjl mgne
herhaalde aanzoeken om inlichtingen te Lith, steeds vruohtoloos bleven. In 1784
is door de Fransohen het doopregister te Lith versoheurd, en in 1794 een nieuw
aangelegd door den drossaard Pieter Benjamin Papo.
3) Hg, oud-drossaard, verkocht 9 Febr. 1809 nog een huis aan den Banduk te
Lith aan den heer v. Tengnagell. “) bij wien zë kinderen had.
44”
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14 Oct. 1834, tr. ald. 24 Mei 1820 Joanna Feurer, geb. Amsterdam
in 1796, dr v. Jacobus bij Joaana Gersteling. Bë wie deze vijf kinderen :
aa. Jacob, geb. Amst. 11 Jan. 1818, + Schooten 21 Juui ‘68, tr.
te Amat. 13 Nov. ‘44 Elisabeth Brondert, geb. ald. ‘18, -j- Haa,rlem 27
act. ‘ 7 0 , dr v. Hermanus bjj Johanna Maria de Groot. Wint deze
zeven kinderen :
ano. Jacob, geb. Haarlem 5 Sept. ‘47, tr. te Helder 31 Jan. ‘79
Theodora Maria Magdalona Duran, geb. ald. 31 Maart ‘57, dr v.
Johannes bij Elisabeth Blok. Bij wie deze v$f kinderen, allen ald,
geboren :
aaan. Elisabeth, 26 Oct. ‘80.
bh!&. Johannes, 4 Maart ‘82.
cccc. Maria Magdalenu, 6 Oct. ‘83.
dddd. Anna Theodora Jacoba, 9 Jan. ‘85.
eeee. Theodora Jacoba, 27 Maart ‘86, t 26 Aug. ‘86.
bbb. Hermanus, geb. te Bloemendaal 5 Aug. ‘49.
ccc. Johannes Lambertus, geb. ald. 17 Nov. ‘51.
d d d . Dirk, geb. ald. 29 Jan. ‘54, ondertr. 24 April, tr. ald. 8 Mei
‘79 Johanna Koster, geb. aid. 4 Nov. ‘57, dr v. Cornelis Hendrik bij,
Sara Adriana Makensie. Wint twee kinderen :
ccaaa. Cornelis Hendrik Papo, geb. te Amst. 6 Nov. ‘79.
Bi%. Elisabeth, geb. ald. 13 Febr. ‘83.
eee. Johanna Margarethn Elisabeth , geb. Bloemendaal 20 Febr. ‘56.
fff. Hendrik, geb. Haarlem 28 Jan. ‘59.
ggg. Lambertus, geb. ibid. 23 Nov. ‘63, j- ald. 30 Aug. ‘6G.
bb. Joanna Maria, geb. Amat. 14 Dec. 1819, tr. ald. 10 Jan. ‘72
Adam de Langen , geb. ald. ‘25, zoon van Hendrik bij Neeltje Sieben.
cc. Jan Gerrit Isaac. geb. ald. 31 Juli ‘22.
dd. Pieter Benjamin, geb. ald. 3 Oct. ‘24, j- ald. 5 April ‘27.
ee. &larie Henriette, .geb. nld. 15 Dec. ‘28, tr. Petrus Hyacinthes
Fischer.
b. Catharina Cornelia Christina, geb. ‘s-Gravenhage 25 Sept. 1799,
ged. ald. i n d e G r o o t e - k e r k 2 O c t . , + Am&. 2 0 F e b r . 1 8 4 7 , t r .
IJsbrand Smit.
c. Barendina Johanna Simonetta, ged. Amst. 24 Febr. 1808, -!ald. 14 April ‘79, tr. Cornelis Versluys.
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2. Albertus Jacobus, ged. te Lith 23 Febr. 1766.
*
P i e t e r B e n j a m i n Pepo, b o v e n g e n o e m d , t r 2O i n 1 7 7 2 J a n e t t a 1
Willemyna Versfelt (Nou. XL, 184) ‘), t na 1803, dr v. Arnoldus,
bezitt,er van landgoederen onder Alem, Berlicum en Venloon (Loonop-Zand), schepen “) t e ‘s-Hertogenbosch en rentmeester van het
groot-gasthuis ald., bij Elsehna M a r i a d e Raeff. W i n t bg h a a r , m e t
wie hij 31 Maart 1802 testeerde, deze acht kinderen:
1. Elselina Maria, ged. te Lith 15 Nov. 1772, begr. ald. 18 Sept. 1773.
2. Anna Catharina Henrietta, ged. ald. 7 Aug. 1774, -/- ald. ongehuwd 5 Nov. 1835.
.3. Jacob Gerard Didius, ged. te Wsch 14 Juli 1776, diaken te Lith,
begr. ald. 18 Oct. ‘99, ondertr. 20 2 Febr. ‘99 te L. Theodora Huberta
Maria Rappard 3, , geb. te Batenburg 7 Oct. ‘74, dr v. Gerhard *) bij
Wilhelmina Verspyck. Uit dit tweede huwelijk sproot:
111. Janetta Willemina, ged. te L. 10 Maart ‘99, tr. Louis Hubert
Yontaine, le luit. veldart., bij wien :
aa. Louis Jacques Theodoor F., geb. Ngmegen 19 Mei 1826.
bb. Hubert Daniël Bernard F., geb. ibid. 18 Dec. 1829.
4. Helena Johanna, ged. te L. 12 Juli 1778, woonde in 1809 te
Bergen-op-Zoom, + ongehuwd te L. 9 Aug. 1860 6).
5. Arnoldus Didius, ged. te L. 8 Oct. 1780, tr. ald. 19 April 1807
Cetharina Cornelia Fardon, geb. te Am& dr v, . . . ? F. bij Johanna
Helena Ophoven.
Wint deze zes kinderen, allen te Lith gedoopt:
ct. Johannes Jacobus, 23 Maart 1808, ged. 27 d. a. v., tweelingbroeder van
b. .Pieter Beqjamin, 23 Maart 1808: ged. den 27 d. a. v., + ibid.
29 LMaart 1808, begr. 31 d. a. v.
‘) Zg woonde 23 Sept. 4767 »op ‘t Hu$‘Rkerendam”
(bij EeverwOk?). Zie Gesl.
Versfelt bobalvo in Nau. t. a. pl., in A. A. Vorsterman v. Ogen, Stam- en wapenboek van aanz. Nederl. familiën.
*) Zie Naam&& en wapenkaará der leden van de regeering van ‘s-Hertogenbosch
door R. A. v. Zuylen, archivaris van ‘8.Hertogenbosob, December 1863.
3, Zb bertr. te Litb 21 Juli 1805 Johannes Constantijn Scborer, j. m. van ‘E Hage.
4, broeder van Bernard of Barend R., beer van Balgooi en Beent, 30 Mei 1801
woonachtig te NOrnegen.
6) C. J. v. Straaten was baar exeouteur-test.
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c. Frederik Jacob, 17 Maart 1809, ged. den 19en d. a. v., woont
thans ald., gehuwd met Cornelia v. der Helden. B1J wie deze vëf
kinderen :
aa. Bertha Cornelia, ged. 7 Aug. 1853.
bt. Catharina Cornelia, ged. 5 Aug. 1855.
\
cc. Elisabeth Frederica, ged. 27 Maart 1859.
dd. Catharina Cornelia, ged. 10 Nov. 1861.
ee. JIZaria Adriana, ged. 10 Jnli 1664.
d. Adriana, geb. 24 iMaart 1811 (te Lith ?)
e. Arnoldus Didius, ged. te L. 23 Jan. 1814.
f. Cornelis Jacobus, ged. te L. 5 April lS18, leeft nog ald., gehuwd
met Mechelina Verhoeven ; bi wie deze twee zoons, woonachtig te
Ophemert :
au. Willem, ged. te L. 10 blei 1846.
bb. Leendert, ged. ald. 15 Aug. ‘1850.
6. Frederik Jacob, ged. ald. 10 Maart 1782, diaken ald., $ vóór 1809.
7. Adrianus Albertus Jacobus, ged. ald. 20 Juni 1784, begr. ald.
5 Jan. 1805.
8. Dauiël, ged. ald. 9 Sept. 1787.
Addendum. Bfschrift van eene inschrijving in het register van den
burgerliken stand te Amsterdam : Op 8 Juli 1812 ingeschreven de
geboorte van Pieter Papo, naar gissing een maand geleden. geboren,
o p g e b a k e r d i n luiers enz; voor getuige fungeerde Gerrit de Mare,
timmerman, woonplaats Passeerderstraat. Dit kind is dus gevonden
op den 8 Juli 1812 door dien timmerman, en heeft de namen Pieter
Papo ontvangen, van wie ? Wellicht aangenomen door de familie Papo 2
Dongera.

T H .

G. VERSFELT.

Royaards (XL. 438). Gelijk het wapen door mi is opgegeven, wordt
het gevoerd door Mr. F. Royaards te Utrecht. Wie bezit nu het
juiste wapen 2
I_

._

.jTlaarlem.

J.

C.

0. H.

Rovelasen ( X L , 3 i, d. 7 Maart) - luidt ïYav. XXIV, 306 Rovalesca = Rovelasca (ib. XXIII, 216) = Rovelasco (ib. bl. 15, 442, 3).
J. A.
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Gaste1 (XL,

461, 2). Het graaflijk gesl. Schenk zu Castel
bestaat nog in Oostenrijk, en heeft tot nu toe den naam Schenk
niet laten varen *). Deze familie behoort tot den oudsten Zwabischen
adel. Hare verheffing in den Rëksvrgheerenstand dagteekent van 19
Juni 1665, en die in den gravenstand van 1 Mrt lG8 1. Lodewëk
Anton graaf Schenk zu Castel, graaf von Schenklingen en Berg, wefd
14 Mei 1860 geboren, en is thans Iste lui0 ,in het (Lde Dragonderregiment, gend graaf Pejácsevich 2). Zëne moeder Josephine Poth,
geb. 12 Jan. 1831, trad 7 Juni 1859 in den echt met den graaf
Lodewik Sch. z. C., geb. 5 Juli 1802, t 13 Aug. 187G. Ook bestaat
er eene graafltike familie Schenk von Stauffenbcrg in Beieren, Wurtemberg en Boheme; ze werd 17 Jan. 1874 in Beieren in den gravenstand verheven.
‘s- Hage.

von

M. f f .

WlLDtiMAN.

Schmid zn Malans. Rau. XXXIX, 569 in verband met bl. 250 wordt
naar dezen naam, dien van min stief-overgrootvader, gevraagd.
Malsns (niet, Malang) is een Zwitsersch dorp, kanton Graubunderland, waar deze familie sedert, het begin der 17de eeuw gevestigd
was, en verschillende eereposten bekleedde. Johann Christian Friedrich
trad 2 Mei 1730 in Hollandschen dienst als vaandrig in de compagnie
van zin vader Peter Schmid von (of zu) Malans, die, in lG75 geboren, reeds cjp jeugdigen leeftid in Hollandschen militairen dienst was
gekomen ; zëne moeder was eene Hertell, zuster van den genernal
en gouverneur van Namen. (Wat weet men van de familie H. 2 Een
kapt. H. komt ook voor.). Zijn vader stierf als BObrist lieutenant”
te Yperen in 1741, en hij zelf als luit.-generaal te Maastricht 10
Jan. 1800, in hetzelfde jaar als zine ccht,genoote.
Zi bewoonden
aldaar het kasteel Reckheim, een uur beneden de stad; bestaat dit
nogP3) - Schmid von Malans wel te onderscheiden van Schmid von
Grüneck, die in geen verband met haar staat, en ook een ander
wapen voert ; leden van dit geslacht dienden hier mede. Van eenen
1; Rietstap’s Armorial le 6d. heeft: Castel (ancionnement Schenk de Castel). RED.
*) Rietstap, ibid., heeft P. de Veröcze (Hongaarsch gesl.). RED. 8) Vgl. Nau.
XL, 577.
R ED .
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gen.-majoor Christoph Schmid von Grüneck (afstamling van Wilhelm
Schmid, die in 1550 door keizer Karel V in den riks.adelstaud werd
verheven), bezit onze familie nog een in het Fransch geschreven
Journaal 1671- 1711, dat deze bij zijn kinderloos overIgden te Hees,
waarvan hë heer was, aan Peter Schmid von Malans ten geschenke
g&. Zoodoende kwam het in onze handen.
Deventer.

H . W . V A N AANDICK.

Snethlage (XXXIX, 498). Deze familie stamt af van een Duitschen
bakker, volgens Mr. W. Bilderdijk, die in zijne BVerhandeling over
de geslachten der P\7aamwoorden”
zegt bl. 167, waar hij het woord
snetlagen behandelt : ~ZOO is het met onze Bsnitlagen” (bij verbastering snetlagen), die men van een bakker vau dien naam afleidt,
terwijl ondertusschen het woord zijne beteekenis van sneedljens
brood
met zich brengt, die de Duitsche bakker in zijn taal Schnittlagen
noemde, en waarvan naderhand z&e geheele afltomelingschap haren
naam ontleende”.
h.
V. Snchtelen (XL, 496). In mijne verzameling afdrukken van wapens
in lak, komen, behalve htt wapen der Jonkheeren v. S., nog twee
andere wapens v. S. voor, nml. l” in zilver lelie verzeld van drie (1,2)
vifp. sterren ; en 2” in blauw vier (2, 1, 1) zesp. sterren. Dit laatste
komt als vrouwelijk wapen nog bij mij voor als gealliëerd met v.
Leeuwen (keper met schelpen) 1) en de Mist (ankerkruis).
Breda.

J.

D. WAGNER.

v. Snchtelen. De I%U. XL, 496 vermelde P. Suchtel was niet secretaris van Tiel, maar vau de Rekenkamer. - *Der Deutsche Gerold”
XXI (1890) S. G7b biedt het volgende.
Cornelius v. S., Holländischer Genera1 major (sic, vgl. echter Nav.
XL, 497, noot ‘r) bad tot zoon
G r a a f P e t e r , g e b . 2 A u g . 1 7 5 1 i n H o l l a n d , + 1 8 J a n . 1831;.
Deze wint
l) Vgl. Nuu. XL, 244, noot 1.
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2. Charlotte Elisabeth, geb. ‘81 ; tr. 1800 den keiz. Franschen
gener.-luit. Sarreboures de Pontleroy.
2, Maria Eleonora, geb. ‘86, Russische hofdame,
3. Paul, geb. 30 Aug. ‘88, Russ. gener.-luit., t 20 Maart 1833 ;
tr. 4 Oct. ‘14 de gravin Horvara (Barbara) Suboff; bi wie
a. Olga, geb. ‘16, tr. Alexis Petrowitsch Buturlin.
4. Constant+, geb. 1794, Russ. geheimraad, stalmeester, + 1 8 5 . ;
tr, 1819 Elisabeth, dr van den Russ. overste Jacob Dmitriwitseh
Lanskoi ; bi wie
a. Helena, geb. ‘20, hofdame.
b, Peter, geb. ‘22, kapt, bi de Russ. lijfgarde rijd. art.
c. Natalie, geb. ‘25,
Als bronnen voor deze opgaven worden genoemd PDescription
des
armoiries des familles nobles du Grand-Duché de Finlande” (Helsingfors 184O/43 p, 5, 6, tab, n0 6) en Storfurstendömet Finlands Ridderskap och Adels-Kalender 1858 pag. 22, 3 - 1883 pag. 21, 2.
J, A.

v. Snchtelen. W$en d e oud-rgksontv. v a n V l i s s i n g e n F r a n ç o i s
Frederik v. S. hield zich bezig met het verzamelen van bescheiden
betr. zijn geslacht, en bezat eene vra uitvoerige genealogie. H1J t t e
Rozendaal (bij Arnhem) 2 Mei 1880, 75 jr oud, kinderen nalatend
uit zijn huwelijk met Maria Guyot, o. a. den oudsten zoon in 0,.Ind,
en C. W, v. S, kapt. inf., die dus waarsch&Qk breedere opgaven
kunnen doen. -.- Ook in het bezit van Mevr. v. Oorschot
geb. v. S,
w a s eene n a u w k e u r i g bggehouden
geneal. v . S, - D i r k v . 8. t r .
l” Janne Schagen, 2O Marytie Sijms, bij wie Nicolaas v. S., tr. 10
Wgntges,
20 Catharina v . Bredehoff 13 Mei 1691, 3O Jacoba Trigland.
Hendrik Jacob v. S. 1’743 baljuw te Batavia en scholarch b, d. Xed.
gem. Abraham v. S, opperhoofd van Bassoera 17%. Zie ook Nav.
VIII, 140. De stamlijst bi v. der Aa gegeven is vervolgens : (Abraham geb. 1600) tr. l” Vreda Kijver, 2” Hermanna v. der. Kruis, bij
wie Arend v. S. tr. Bartha v. Markel, winnen Casparus tr. Margaretha, Snam wed. Alexander Spoor, bij wie Alexander tr. 10 .zijne
volle nicht LMaria V . S., 20 Elsabé Arentz, dr v. Cornelis bi Margaretha Slichtenbree ; winnen : Casparus Arnoldus v, S., resident van

,

-
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Grissee, tr. Sara Maria v. Ool+dt. - Door het huwelijk van Helena
Maria v. S. -f- 1887 met G. Hesselink, is de naam ook in deze familie
0 vergegaan ; zij noemen zich H. v. S. - Wie waren de ouders van
Kendrica Catharina v. S., geb. 9 Sept. 1729, f 9 Nov. 1789, tr.
Adrianus v. der Geugten geb. 4 LMrt 17193 Hunne portretten werden
of worden te Indramaijoe bewaard.
0.

V R A G E N .

Anspach (XXIV, 325 ; XXXII, 256 Omslag). W’at weet men naders
omtrent den fiav. XL, 552 noot 3 vermelden L. Amad. A., in 18 18
predikant bij de Waulsche gemeente te Londen 3 Wie waren zijne
ouders, was hij geho wd, had hij kinderen, heeft hij geschriften nagelaten ? Zoo dit maandwerk ook Londen mag bereiken, zal er zeker
wel een antwoord volgen. Hoogstwaarschijnlijk was he nauw verwant
aan den vorigen burgemeester te Brussel, naar wien de Anspachsboulevard ter stede is vernoemd ; zie Herald. Bibl. 1882 bl. 194
noot c. Als ik rnj wel herinner, hield indertijd Mr. Vent, Waalsch
pred. te Brussel(?), de likrede op dezen. Zijne (eenige 3) dochter
h u w d e eenen v . .Rothschild (dut de Féreire Pj Die van dezen naam
te Grenzhausen (Nav. XXXII, 300) moeten, naar mi gezegd is,
R.-Katholiek zin.
JAC. ANSPACH.

de Berghes (XL, 80) -

één met de Berges (ib. bl. 322 i. d. 1 Febr.)
en v. Bergen (ib. bl. 546) 3
ChaIon. Nav. XL, 458, 561 is sprake van het regiment Chalon.
_ Quid 2 Rietstap’s Arm1 10 éd. geeft Châlon (Franche-Comté) ; maar
ook Chalon (Chaslon) de Cretol (Nortnandie), Chalon (Schloen,
Schlun,
Slem) gezegd Gehlen (Rijn-prov.), alsmede Chalon gezegd Tribbe (ibid.),
Vgl. ook A7av. XL, 331 noot.
- --.-_~
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XCI.
Penningkundig Repertorium. Mededeelingen van
Toevoegsels

Mr. J. DIRKS.

enz. op Repertorium T. -LXXXIII.

2263. Geslagen onder Lod. XV (1715-1723). Méd. de. Louis le
Grand. Ed. 1723 fol. 42, n” 62 (18 lignes 41 mm.) Revue Belge
(1887) p. 25, n” 62. Op de zuil staat eene globe met het wapen van
Frankrijk.
1269 (1). 1655. Daniel Re$nsius overleden. Door Simon. Gr. 47 Br.
1272 (1). 5. L. 11 416. Wederom afgebeeld door J. Ronger in de
Revue Belge de la Numismatique (1888) pl. VI (5) en beschreven p.
262 (1) in diens interessante verhandeling M&eaux d u X1 Ve Siècle
concernant la dévotion deC Saint-Sacrement de il-liracle de BFuxelles. De
Kz. namelik van dezen penning stelt de toonkast waarin de (1290)
drie mishandelde brooden,
voor. Zie De Grave-Hellin Histoire du TresSaint-Sacrement de Miracle (Bruxelles 1871) en Vénérable Histoire
du Très-Saint-Sacrement de Miracle . . . composée en Elanand par
Pierre de Caftneyer, et traduite en François par G. D. B. (George
de Backer). Bruzetles 1720, in fol. etc.
1274. Achter u. Orden, bg v. der Ch&s, T$jdschrift,
en in plaats van
immutata te lezen imminuta (verminderd). (Revue Belge, 1887 p,
28, n” 69 heeft verkeerd imminutae. Gesneden door J(ean) D(uvivier) (Méd. de Louis le Grand. Ed. 1723 fol. 46 ne 69.
1 2 8 0 (1). 1656. Cat. Snoeck v. Loosen ne 9 1 . O v a l e 51/41 gegrav.
penning Z. 18 W. f4.50. Ir,, De ontslapene liggend met eene rol
onder zijn hoofd. Daaronder Pieter Gerritz. Obiit 1656 & Daarboven h’t vita et morte triumpha (Zegevier door of in leven en dood).
Keerzude. Boven een doodshoofd geplaatst op twee kruislings gelegde schenkels liggende tusschen twee tu-fen.

2

Spiegelt vrienden u aen t sterven
Van die ghy ter aerde draeght
Opdat ghy eens meucht beerven
D’eeuwige vreught die u behaeght.
1281. Cat de Vl-ies (1884) n” 726 Z. 87 W. f 30.-. Oelrich,
Cabinet no 12. (Vroeger bë Salm n” 1122).
1282. Ald. (de Vries) na 242 Z. 108 W. f 28.-.

Med.

1284. v. L. 11 423 (2). Grooter ald. n0 723 Z. 29 W. f 4.25 (Collectie Quaestius Friesch Gen.).
1285. v. L. 11 423 (3). Vfilcker n” 726 Z. 55.5 W. f71.-, gemerkt P. v. A(beeEe) pin(.cit). Adolphi scuE(psit) (moet het niet andersom
zijn ? Xculpsit P. v . Abeele.
1286. v. L. 11 426. Grooter in Cat. de Paris 1833, Revue Belge
(1887) p. 47 n” 71).
1287. Invullen. De stedemaagd van Montmédy haar schild latende
vallen en vóór den koning als Mars voorgesteld, geknield. J. D(uvivier) Méd. de Louis Ze Grand. Ed. 1723 fol. 47 n” 10. Revue 1887
p. 25 n” 70.
1288. v. L. 428 (1). IUéd. de Louis Ze Grand. Ed. 1723 f” 48, n”
72. (18 lignes 4 1 mm). Darzcoisne, Numismatique Bethunoise pl. XXVIII,
. n” 5. Reuue 1887 p. 26 (72).
1288 (1). 1 Maart 1657. Dr. Petrus Borellzcs wordt door de regeering van Middelburg vereerd met aen gouden gedenkpenning (Notulen van wet en Haad van Middelburg (De Tijdspiegel (1885) n” 10.
blz. 184-195 1).
1290. Bij Völcker n” 721 Z. 13.5 W. f 37.50. Vz. De regenten en
regentessen. Omschrift Diaconie Weeshuys. Kz. Op 20 April 1656
1) Bij propositie erinnert synde van het bonck geschreven door den heer
Borellus

Petrus

raedt ende ordinaris medioyn van den Koninok van Vrsnkryck geintituleert De Vero Telescopi inventore ende gedediceert aen dese stadt, isnaerdeliberatie goet gevonden en geresolvoert den auteur te laten bedancken en met eenen
gouden penninok te vereeren tot eene memorie voor die moeyte by hem genomen
van door het voorsohr. bouck te vindiceren de eere der stadt oompeterende,
uyt
dat den eersten ende den tweeden verrekykers inventqurs en makers deszelfs
borgers en ingesetenen respectivelyk syn geweest. Ende dat ten dien eynde die
haeren thesauriers bezorgen van daerop te laten snyden hetgeen sy sullen oerdeelen te oonvenieren.

3
den eersten steen gelegd door Jr. J. v. Vlooswyk, op 15 December
(1657) ingewegd met 400 ingebragte kinderen door Do. Wittewrongel
Luk. XVIII va 16. (En hi viel op het aangezigt voor zijne voeten

hem dankend).
1293. v. L. 11 431. Grooter Cat. de Paris 1833 (74) (30 lignes,
48 m.m.).
1294. (1658). Munten van CromweZl (v, L. 11 433, 3 stuks). B1J
Völcker n” 727 een vierde zinde de Souvereign van 20 ehillings van
1656. Goud; verkocht te zamen voor f 172.
1295. v. L. 11 435 (1). Zeldzaam bij de Vries (1884) na 729 Z. 45
W. f 14.25, n” 4 bi Pinkerton pl. 34 (6).
1296. Voor 31 te lezen 32. Völcker n” 128 Z. 70 W. f 90.-,
Lochner 1 S, 281. Zeer fraai werk in den trant van P. v. Abeele.
1303-1658. Lod. XIV. Inneming van Mortare. Coeree n” 5 1.
1304. Ryckloff van Coens, gouverneur van (Ceylon, had een aantal
schilderëen van Willem v. der Velde, blijkens zjjne MSS-aanteekeningen door Kramm aangehaald in voce Lutkenhuysen (C. Vosmaer.
Over Kunst, blz. 179).
1305 (1). Zware zilveren penning, groot 30, zinde een trouwbelofte of huwlekspenning.
Vz. Man en vrouw elkander de hand gevend boven een brandend
altaar. D’een hant was d’ander.
Kz. Amor met den boog in de rechterhand gezeten op een door
hem bestuurden rennenden leeuw. Liefde dwingt het al.
Dikwils vindt men op dezen algemeenen penning (die te koop
was) letters of zinsneden ingegraveerd, b. v. op min exemplaar be
den leeuw 1 G gescheiden door een rune of merk, Op een ander op
den kant Capityn Adrien van, der Boog (of Booy) out 27 Jaaren 1658
den 9 Mt.

1307 (1). (Op 1659). Z. j, Kon. P. K. Aanw. 1883 blz. 159 (van
den geheelen bundel Aanw. in 1883 der Riksverzamelingen). Zilveren penning ter eere van Willem 111 en Maria met het wapen door
twee kindertjes gehouden en viermaal het gekroonde naamcgfer.
1308 (1). 1659 v. L. 11 450. Kz. met Vz. van v. L. 11 454 (2)
v. Orden n0 1286. Cat. Kleynenbergh 1835 n” 249.
1310. v. L. 11 454 (1). Vrede der Pyreneegn. Zie Revue Belge (1887)
p. 26 n” 401 (lees: 101) met het jaartal 1660 groot 30 lignes wordt

4

thans nog in Paris geslagen met het merk R(oettiers)
en het omschrift
Ludovicus XIV rex C/zrìstianissimzrs.
- J. Rouyer zegt t. a. pl. *Il ne
nous paraît pas prouvé que cette légende fut en usage sur les medailles de Louis XIV dès I’époque (1659) & laquelle telle-ci le rapporte. Goei,ee heeft Ludouicus
XIIII vex Christianissimus o p penning
r10 LV. Het tronie beeld der XXXII volgende (55-86) penningen
M.DC.LX-MDCLXVI ook van no 87-130 (1666-1675).
1312. G. Brnndt, Poëzy 1688 bl. 463.
Joannes Lutma.

De vader Lutma, dat doorluchtig kunst juweel
Wiens ed’le hamer op het zilveren paneel
Verheeve schilderij in beeltwerk heeft gedreven,
Zal dus door hamerslag zijns zoons in koper leven.
Bi liölcker n0 739. Z . 31,5 W . f 20.-.
1317. Oud-Holland 111 1 bl. 38. Hermanus v. Alderwerelt van
Amsterdam, schilder, ondertrouwd 30 Aug. 1662, out 33 jaar geassisteerd met zlJn moeder Aeltje Harmens, enz.
1335 (1). Kantschrift van een exemplaar van den penning v. L.
I, 254 Z. ingesneden a Wybrant Schellinger Josyna Rutgers, getrout
den 22 Februarg. Anno 1660 (Cat. Hom 18 Maart 1884, n” 27).
1336. BrJ de Vries (1884) n” 748 Z. 6 W. f 11.75.
1341. v. L. 11 480. Gat. v. Riksmuntstemp. na 5. Bowers. Kz.
Stempel.
1343. Vöicker n” 748. Vertrek van Karel II. Kz. v. L. 11 481 (1 en
2) maar met een geheel andere Vz. - Willem 111 als een jongen van
negen jaren te paard Z. 655 W. f 146. Onuitg. en buitengewoon
zeldzaam. Waarscb$lgk door F. u. Abeele. De penning beschreven
door V. L. 111 51 (2) heeft veel overeenkomst met de Voorzgde, maar
verschilt er van b. v. in de rechterband.
1350 (1). OP het overlgden van den schilder Gou& ff&& (geh.
te Kleef 25 Jan. 1615, gest. te Amsterdam den 4 den Febr. 1660).
Afgebeeld en beschreven met ztin leven door J . 11. V. der Noordaa
te Dordrecht. (Mei 1842) in v. der Ch&s Z’gdschrift 11, bl. 763-769 1)

‘) Op bl.
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Pölcker n0 741. Z. 78 Vl, f 30.- ). LMet versje vtau J. v. Vondel
d e keerzgde.
(fraai en zeldzaam).

OP

Hier liet FLINK het sterflik deel
Wiens onsterfelëke geest
Tuigt met zin gekroont penseel
Hoe Natuur den schilder vreest
Die zin doeken t leven gaf
Kunst braveèrt de Doot en t graf.
1351 (1). B1J Pölcker n 764, Dezelfde penning (gegraveerd door
S. &ury ?) Op de Kz. Een landschap waarin eene vrouw met zeven
pijlen en een hoorn van overvloed in de band: d’Eendrncht den 30
Maert 1660. Z. 26.5 W. f 3G.- : Curieus en eenig.
1355 j- Pieter de Ringh. Zie Pieter de Ring en den penning door
E, W. Moes in Oud-Holland VI (3) bl. 1752181 en bl. 181.
1358 Hendrik Ruse, Cat. de Vries (1884) n” 757 Mm. 63 Galv.
p 4.50 als Vz. der medaille, hem vereerd door Christ Lod. van Brunswijk-Luneburg voor het versterken der vesting Harburg.
1360. v. L. 11 480. Kleiner bU de Vries (1884) n” 160 Mm. 42
in kabelrand 2. 28 W. f 2.25.
1362. Völckel* n” 753. Z. 37 W. f 33.-, (v. L. 490, 1 Kz.). Borstbeeld van Catharìna koningin van Engeland, kz. De H. Catharina
Omschrift Pietate
insignis. (Uitstekend door vroomheid).
1364. De Kei van Jhr. Everard Meyster (Nav. XxX11 bl. 26 en
XXXIII, bl. 19 en het aldanr aangehaalde. E. Meyster Negotiosum
Satyricwn
of de Quinta Essentia van den Toeback door Jean Pleyn
de Courage.
Qedruckt tot, Maersdamme
Bi Aotevn van Stamme
Op t hoec,kje van Vulcani straet
Daar de gelaerde Pip in de gevel staet.
2. Pl. 1676. kl. 8O. (Ee&es n” 33 (168). July 1886 f 7.50) Zie ook
.Revenge van Jan Pleyn de Courage schildknaap over de onnosele
buckens in t Nimmerdorse kreupelbosch, door den ridder van de Key,
soo gantsch jammerlik gemarteliseert. Gedruckt voor Mey en Ster de
grootste Key en Ner enz’. 1676.
& Meyster schreef ook Nimmerdor en h’ruysleer ter Salicheyt.
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1375. Als bë Völcker n” 757 f 13.-. Ovaal in plaats van achtkant
als bij v. L. II 499 (2). Vgl. A” 1632 n” 959.
1376. Als bg Völcker n” 760 f 13.-, met A r n o u t d e R a e t 1662
doch n” 759 met Door YVER ia Liefde, Bloeyende 1637. Kz. ten
name Jac. Jz. Hinloopen 1651. Z. 30 W. f 16.-.
1386. CVas te Leiden Cat. Klrynenbergh ald. 1835 n” 258.
1387. 1662. 27 Oct. v. L. 510 (1). Méd. de Louis Ze Grand. Ed 1723
fol. 72 n” 106 (18 lignes 41 m.m.). Anders. De stad Duinkerken
knielend biedt hare sleutels den Koning aan. In de afsnede XXVII
Octobris MDC. LXII. (J. Rouyer Revue Belge 1887 p. 26, (106).
1357 (1). 1663. Daniel Seghers, bloemschilder, door Simon.
1398 (1). (v. L. 11 524). Op den aanleg van het nieuwe jaagpad van
Leiden naar Utrecht (voltooid 1664). Gegrav. zeer zeldzaam. Bom
1873, bl. 33 n” 734 Stedelik Museum te Leiden 6s Vervolg 1884,
.
14, Fölcker n” 769 Goud 70 W. f lOO,---.
1 4 0 0 ( 1 ) . 1 6 6 4 . ?enning Cat. Radink 1884 no 109. Fz. De besngdenis.
Kz. De doop in den Jordaan. Op den kant gegraveerd
Jan Clasens Molenaar te Hintopen Mm. 53 Z. 62 W. Cat. de GrootI;ooiman (Febr. 1888) n” 510 Z. 60 W. &1rn. 53 Dooppenning.
1403. G. B r a n d t Poezij. Amst. 1688, 4to bl. 419.
De Helt der Maas, verminkt aan oog en rechterhant
En echter t oog van t roer, de vuist van t vaderlant
De grote Kortenaar, de schrik van s vyants vloten,
D’ ontsluiter van de Zandt, ligt in dit graf besloten.
NDCLXV.
136 de Wes (1884) no 786, bëzonder fraai Z. 96 W. f 84.-.
1403 (1), v. L. 11 529 (1) door T/lomas Rawlins. Völcker ne 772.
Z. 30 W. f 127.-.
1406. Völcker n” 774. Z. 9 W. f 15.50. Penning met het borstbeeld van Karel II. Carolo Segvndo. Kz. Een slapend lam. Quicscit
f%itata(nia). Brittannië rust). Door P. Hoettiers.
1406 (1). Ald. n0 775. Z. 3 W. f 17.50. Kleinere penning met
borstbeeld van denzelfde. Kz. zlJn wapenschild.
1408--t409. Zie C. Efo~~igh. Door Noorwegen 1886 11, bl. 95-97.
De Deensche bevelhebber Cicignon speelde eene allesbehalve mooie
rol enz. Vondel. De Havenschenderij te Bergen in Noorwegen. Slot
ald. bl. 96.

7
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1410. Völcker n’J 770. Z. 36, W. f14.- . Gezicht op Hamburg van
den Alster, Sub umha alawm tuarum. (Onder de schaduw uwer
vleugelen). Kz. De vier wapenschilden. Madai uo 2246.
1 4 1 4 . Alew@z 7 b l . k l . 8O. A. A . Vorsterman u. Oyen, Awwcirs
géne’alogique d e s Pays-bas 1 8 ’ 7 4 . J . C . v . d e r helen. De NederEandsche Adel.
1427 (1). 1666. v. L. 11 538. Haardsteden Geld. Gesneden door
Abr. Silnoti, Engelschen stempelsnëder. Völcller n” 778 Z. 75 W. f 8.-.
1428 (1). 1666. v. L. II 541. De Hollanders te land en te water
beschermd door Lod. XIV. Grooter in Cut. des coins & Paris (1833
no 125 bb w. Loon 18 lignes of 41 m.m. aldaar 30 lignes of 68 m.m.).
Revue Belge 1887, p. 47 (125).
1437. Staat 143, lees 343.
1433, v. L. 11 544. Ook aldus bij de Groot-Kooimalz 11~ 319. Z.
75 W. en no 320 kleiner borstbeeld en met kantschrift Z. 15 W.
1433 (1). v. L. 346 (2). Bi de Vries (1884) n” 795 Mm. 57 grooter
z. 50 w. f 5.25,
1436. Te royeeren *deze stempelsnijder” van der Wey toch kommandeerde het 3de rot en liet dien penning maken. BG Bom. Sept.
1889 n” 42. Z. 33. *
1437 (1). Variant van v. L. 11 549 (1). l\let hetzelfde borstbeeld. Kz.
Zeegevecht als v. L. 11 546 (l), maar van eene andere afteekening
dan 111 121 (1-2). Door J!uZler bë Völcker no 787. Z. 113 W. f82.-.
1440. Bi V&ker n” 794. Z. 38 W. f21.50. Het borstbeeld verschilt van dat bij v. Loon. Vers van Bidloo niet vermeld bë de Vries
pl. VI 7, bl. 89-90.
1442. Goeree n” 75 ; de Vries (1884) n” 801, Met 1666. Z. 36
w . f7.25.
1458. Be Vhker n O 796. 2. 81 W. f217, de Vries (1884) no
814 Z. 83 w. f dg.--.
1449. Bi Völcker n” 798. Penningplaat als het borstbeeld b$ v.
L. 11 549 (3) doch zonder de wapentrofee en met Chattam Jun. AO
l661. Z. 37, 5 W. f 75.-.
1460. B$ Völcker n O 797. Z. 89 W. f lOO;-.
1461, v. L. 11 555 (1). Gezien 18682. Het hoofd is veel jonger
dan op den penning bi v. L. en wel zichtbaar.
1463. Bi de Vries (1884) n” 808. Z. 222 W. f42.- als zilveren
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doos. De uitdeeling geschiedde eerst in 1668, aangezien Burgemeester
Reynst niet wist wat op den penning te zett.en. De doos bestaat uit
voor- en tegenzijde van den penning op het schenken vau het wapen

en der kloon aan de stad Amsterdam. Weegt 100 Gram.
1471. In het stedelik Leidsch Museum. Zesde Vervolg n” 580 Z.,
Völcker n” 803 Z. 95, 5 W. f lOO.-.
1473. Groot 3G. Met twee ringen boven elkander. vzz. De negen
coracoras
waarmede Speelman in 1667 zinen togt naar Mscassar
deed en, st,randgezicht. Omschrift Trouw van Amboina. ICz. De leeuw
met zwaard en pijlbundel. * Eendracht * maakt * macht. In goud aan
ieder Orang Kaja vereerd.
1478. Spelde zich ook J. Schmeltzing te Leiden. Nederl, Museum
Gids, bl. 111. Borstsiersel van een zittend jong meisje met een schaap
aan ‘t welk zi rozen voorhoudt. Einde 17e eeuw.
1 4 8 1 . Hottifzger. I n Clr. Patin. Travels ( 1 6 6 9 ) L o n d o n 1 6 9 7 12mo
p. 314 leest men bij Zurich ~1 have been shewn the place in t,he
BRiver where the Tngenious Jg. Hottinyer was unfortunately drowned
Bwith part of his Family. He was that famous Professor of the Hebrew
.Tongue whom the States of Holland sent for to adorn their Unisversity o f Leyden,” Penning bij de Vries (1884) p. 818 Z. 13 W.
f 7.50. J. Schulman 1X n” 960 Br. f 3.50, Völcker n” 810 Z. 14

w. f

34.-.

1482. staat 1661, lees 1667.
1482 (1). Stedelijk Museum te Leiden 6de Supplem. 1885 Cat. n0 1877
blz. 11, Gegraveerde tinnen begraafnispenning., Middellijn 6.7 N.
Op de Vz. in een krans Xer gedachtenis van Ed. Heer Daniel Barckringer 1) Professor der Philosophie Out 70 jaar gestorven den 22 July
A” 1667.
Op de keerzijde. 2 Corinth 1 1 Want wy weten dat So ons aardsche
hzrys deses tabernakels gebroken wort wy een gebou van Godt hebben
een huys niet met handen ghemaeckt maer eeuwigh in de hemelen.
1484 (1). Kon. P. Kab. Aanw. 1886 (i) blz. 15-16.

Groote gouden eerepenning grooter dan bij v. L. 11 53. Op de
gladde keerzjjde is gegraveerd 1667.
1) Daniel Barckringer
van den ( Winter)koning
W. Pleite.)

is belast geweest met de opvoeding der kinderen
van Boheme, die tijde@k te Leiden heeft gewoond (Dr.
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1669. Begraafnispenniug van Cornelis Mina. Aldaar te lezen in
plaats van komt dit stuk niet voor : komt dit stuk onder 110 271, blz.
29 uoor. In de Rijdrage betreffende den in 1672 den 3 September voor
het vaderland gesneuvelden Leidschen student Cornelis Mina blz. 146152 achter P. H. Peerlkamp, Oratio de perpetuo quod Academiae Leidensi c u m
gente au.rasiaca Gatercessit necpssitudinis vinculo spectato
praecipue in studiis prhcipum,

habita Leidae A. D. VlII Februarii

1839 (Leidae 1841) p. 146 wordt melding gemaakt van dezen unieken begraafnispenning (blz. 751), vroeger in het bezit van zekere
Jufvrouw Cosson, later gekocht door den notaris en procureur Kleynenbergh Jansz. Cat. Völcker (1888) na 840 Z. 29 W. f 18.- ; alsmede van den gedenkpenning in het jaar 1683 uitgereikt aan den
Med. Dr. Abraham Ledeboer Johsz. (Zie na 1893).
1672. Bij Volcker n” 878 Goud. 18.5 W. f 76.-. Bij v. der Chi$s,
Het Munt- en Penningkabinet der Leidsche Hoogeschool

blz. 71.

1673”. v. L. 111 116 (1673). G o e r e e 1 3 0 . Lod. XIV. De keurvorst
van Brandenburg van den R$n tot de Elve verdreven. Grootel 30
lignes en 68 mm. in Catatogue de Paris (1883) no 183 Revue 1887 p.
48 n” 183.
1674. v. L. 111 117 (1). Als boven no 184. Grooter Revue

1887,
p. 33, Cet. Paris n” 185.
1676. v. L. 111 118 met R(oettiers) Buste met lauweren gekroond
3 1 lignes.
1676. b) staat R(jopeurs) (?), lees R(oettiers)
bij de Vries 1884
n0 899. Br. {3,25 V Z . Bb. Kz. H e t b e e l d m e t d e r e c h t e r h a n d n a a r
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omlaag en de linker naar omhoog door Molart. Gr. model. Mm. 73.
1679. Op het sneuvelen van Jonker Davit Sweerts. Bij de Vries
1884 no 902 Z. 102 W. f 18.50.
1679*. 1673. Rijksdaalder van West-Friesland. De staande man
met het zwaard naar beneden. Kantechrift Godt bewaart de herberge
&RT gemeente. Verkade pl. 65 n” 3 blz. 120 Z. 26 W. Bij de Vries
1884 nu 980 f 3.75.
1681. Bjj Völcker ne 882 Z. 116 W. f 185, groot 106 millim. als de
Vries c. s. IV (3) en n” 883. Zonder de groep van de vier Cavaliers
Gr. 76 mm. Z. 63 W. f 97.-.
a) 1681”. v. L. 111 123 (2). Kz. gegr. Cat. Hooft v. Iddekinge
n” 234 Z.
b) 1682. Als bi Chevalier p. 30 ook bij de Vries (1884) n” 903
2. 25 W. f 3.25.
1683. Vz. Als bij Chevalier p. 42 (3) Kz. als n” 1683 met NAERDEN overwonnen den 2 Sept. Gesneden door P H 1 (monogram) bjj
Vclcker n0 881 Z. f 99.- afgebeeld (op de plaat staat 882).
1685*. Aangevuld. De schutterij van Enkhuizen begeeft zich naar
Weesp bij de nadering der Franschen om die vesting te verdedigen,
Zeer groote 120 mm. zilveren penning, gegr. 176 W., afgebeeld bW
Völcker n” 880 f 101. Vooraëde. Gezicht op de lange rij huizen te
Enkhuizen b’J de haven. De schutters staan geschaard ; de schepen bestemd om ze over te voeren liggen vóór den wal. Een man op den
wal braadt iets aan het spit, en eene vrouw voedert een zittenden schutter. Omschrift
Doen Ick Tot dienst Vunt Land Den Vgand me Gingh Tegen,
Heb yck dit Tot Soldy Voor Mynen Loon Gecregen.
Keerzude. Uitgebreid gezicht op het met muren en torens omringde
Weesp en een burcht links daarvan gelegen. Op den voorgrond huisjes, vier bevelhebbers enz. Omschrift
AO 1673. Enckhuysens Schuttery Waer van Ick Was Sarsyant
Hebben. Ons Vaendels Doen op Weseps Wal Geplant.

l685g 17de eeuw. Zilveren gedenkpenning van Justus Modersohn,
eersten pastoor der gemeente op de Brouwersgracht te Amsterdam.
Gat. Hist. Tent. Amst. 1886 no 1666. (Inzender Pastoor G. Diependaal te Amsterdam).
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1687. De Frenschen verlaten Utrecht. Vgl. Herinnering aan den
toestand der provincie ltrecht in de jaren 1672-1674 in Utrechtsche
Volks-Almanak 1 1837, bl. 30-49.
1688. &j Völcker n” 879. Z. 2 W. f 1’.25.
1696. Bij de Vries (1884) n” 905 Z. 32 W. f 4.75. Völcker nu 889
in goud 48.5 Grammes, f 100.
1697. Bi de Vries n” 916. Tin (in robbenvellen etui) f3.75.
1698. Bi Völcker no 893 in Tin f 24.-. Zeer zeldzaam en onaitgeg.
Vz. De Ruyter (de Vries c. s. VIII 4). Kz. v. L. 11 159 (2) maar met
het omschrift de Vreede Beslooten met de Koninck
van Engeland, de
fleeren Staten generael deja 19 Febr. 1674. Door P. v. Abeele.
1700. v. L. 111 141 (1). Grooter 30/68. Cat. de Paris 1833 n” 188.
1701 (1). v. L. Ilí 144 (1). 1674. Tweede verovering van La Franche
Gomté. In Catalogue des coins cl Paris 1833 grooter 30 lignes 68 m.m.
p, 186. Revue Belge 1887 p. 48 (186).
1702. Bi J. Schulman XTI n” 27 f 10.50.
n0 1 7 0 3 . G . B r a n d t . P o e z y , b l . #$. O p d e Gedenkp. der gulde
bruiloft van den heer Nicolaas van Loon, Raadt en Oudtschepcn der
Stadt Amsterdam en Joffrou Emmerentia van Veen.
Hoe zelden worden in dit leven
De gulde bruiloften gegeven ;
Maar dat een Grootvsâr, Vader, Zoon,
Tot in het derde lidt, de kroon
Van zulk een zegen vóór het sterven
Door Godes milde gunst magh erven,
Wordt op deze aard’ noch min gezien.
Gelukkig dan de stam op wien
Die hnwlijkszegen daalt van boven.
VAN LOON, gë moogt uw Schepper loven
Voor t vrolëk en gerust genot
Van dat gewenacht en lieflëk lot.
Men lere uw nageslaght gedenken
T geen d’ oppergoedtheit u wou schenken.
Men dryf en druk nu uit in gondt
En zilver, t geen uw stamhuis bout.
Men ho’ort

de bruilofspenning spreken
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Met tong en taal van t ordeteken.
De hemelstraul vermelt met kunst
De kracht der Goddelijke gunst ;
De kruisling toortsen willen leeren
Roe t vnet de trouvlam kan verkeeren ;
Het ,jeugdig vier dat de d’ eerste schiet
Bespeurt men in de tweede niet ;
De tweede met haar flaauwen vlammen
Vertoont de vrugten van de stammen
Met volle bloem. De ronde ring
Verbeelt de trou die in haar kring
Den letter (L) sluit die t jaartal rekent
Dat hier een halve eeuw beteekent.
Ze speelt ook op den naam v A n L o on.
D’ olijftak, die zich stelt ten toon,
Zal t heil van alwen echt beschrijven:
Ze maakt met groote en kleine olijve~a
D’ afzetsels van het trouverbondt ;
Men ziet in dat gezegent ront
Het drietal zoonela met haar loten
Het zestal uit de twee gesproten.
Godt maak ten dienst van Amsterdam

Van elke telg een vrughtb’re stam.
Den XXVI Naji 1674.
no 1704*. v. L. 111 151 (1). Cat. Paris 1833 n” 192. Revue Belge 1881
p. 48 n” 192 ter grootte van 30 Iignes (68 m.m.) en in het Musée monétaire
aldaar zin stempels van 28.(63 m.m.) en 20.(45 m.m.) lijnen, Goeree 139.
n0 1704**. v. L. 111 154. Ald. ter grootte van 30 Iignes (68 m.m.)
no 194 Goeree 146.
n” 1706. Bi Volcker n” 892 f 6.50 zeer zeldzaam. K. met deze aanteekening ,Quoiqu’en dise la savante explication de de Vries et de Jonge
(11 79-82), la médaille se rapporte peut-être aux Gardes Civiques”.
n” 1 7 1 1 . Cat. de Vries (1884) n” 914 K. f 6.- n” 1712 ald. n”
915 K. f 1.50.
n” 1 7 1 3 .
Karel Rabenhoeft.
Al heeft d’ ondankbaarheit en nyt myn naam beleedigt
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Ik heb nochtans den Staat in Groeningen verdedigt.
G. Brandt’s Poezy. Amst. 1688 4to bl. 443.
n” 1719. Liesebet Jans was in Coll. Dugniolle
verkocht in 1885.
(Gat. p. 141 nu 81 in zilver, gegraveerd met ring 65 m.m.) Liesebet
Jans Gebooren Den 9 Desemb. A” 1615. Obyt A” 1674 den 16 Feb.
Soo ginck mijn leven zcyt. (Fontein). Kz. Allegorische voorstelling.
n”, 1732. te lezen Roettiers.
no 1734. Hendrik Casimir 12. Ook met de letters L. R. B. bU d e
Groot c. s. n” 628. Wi vermoeden, dat dit is Laes (R.) Beunigh, een

goud- en zilversmid te Leeuwarden, in 1679 in het gild opgeno&en.
Zie zgn merk in Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis 1I (16
platen) Namen en Merken der Goud- en Zilversmeden te Leeuwarden
vav2 1597 tot 1854, pl. 5. Het weglaten van zijn vaders voornaam R.
aldaar levert geen bezwaar op. Bij geen der merken aldaar vindt
men die, ofschoon Laes Reunigh wel zich L. R(oels 4) Beunigh zal
geteekend hebben. - In goud (22 Mei 1886) gezien op het boelgoed van w$en mr. El. Wiersma, wethouder van Leeuwarden.
no 1736. Grooter in Gat. des coins & Paris 1833 n” 199. R e v u e
Belge 1887, p. 49 n” 199 30 lignes = 68 m.m.
nu 1736 is 1736*. Grooter als boven, n” 200 maar ook nog volgens Revue ter grootte van 28 lignes of 63 m.m.
n” 1736” is 1436** en de daarop volgende 1736 is 1736*,*.
n” 1740. Cat. Bat. Gen. 3de druk 1886 n” 13 Z.
n” 1750 P. L. IIT (188 (1). Vz. J. Muuger f. Kz. R(oettiers).
Doch
bij den heer E. Ph. Erfmann onder het borstbeeld Dollin f. Kz.
niets. Vgl. Revue 1887, p. 49, nu 209.
n0 1750* v. L. 111 188 (2). Vz. L(azarus) G(ottZieb) L(aufer) muntmeester in Neurenberg (1670 - 1690).
n” 175oy
v. L. 189. Vz. A n t . Meybusch fecit. Kz. D(oZlilz)? V a n
Loon haalt aldaar aan als zine bron BSuite de Z’Histoire d u Rog p a r
les jetons n” 54. Volgens Jules Rouyer (Revue de la Num. Belge 1887
p. 79 (1) is deze aanhaling Bpeu exactement”. Het is het werk van
P. ivlenestrìer, Histoire du Roy Louis le Grand par les zn&dailles, emblêmes, devises, jetons etc. 1689 (2e Edit. 1693). Tusschen 1689 en 1693
verscheen in Holland in 1691 (quasi te Paris) daarnaar een verminkte
nadruk, waarover L. Jobert in z@e Kennisse der aloude en heden-
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daagsche gedenkpenningen (Leiden 1728 blz. 16) zich beklaagde. Nen

had er namelik vier of vfjf platen met penningen bijgevoegd ter
oneere van Lodewijk XIP buiten Frankrgk geslagen Bdoor benyders
Bvan diens glorie, zynde eene vuile manier van zig te wreeken, en
Bniet anders als eene toestemming hunner zwakheid. Ultio doloris
wonfessio est. De wraak is eene bekentenis van smart”.
n” 1753”. v. L. 111 195. BrJ Erfmann met D , . L 1 (= DolZin)
onder het borstbeeld,
n” 1755*. v. L. III 197. Zie Revue 1887 p, 49 no 210 over een
stempel volgens het Invenlaire van 1697-1698 n” 1294 ééne lgn
k l e i n e r e n g e t e e k e n d H(ieronymus) R(ousseZ) f(ecit) (Bi Schlickeysen
S. 178 (Henri Roussel genaamd, te Parijs 1654-1711 werkzaam).
n” 1776*. Kamerijk ingenomen. Cut, de Paris 1833 n0 423, Revue
1887, p. 33 n” 423. Vz. Buste Lud. Magnus Fran. et Nav. rex. Kz.
Frankrgk staande met de eene hand haren mantel optillend, houdt
een krans van olijvenloof in de andere hand. In het verschiet een
ploegend landman. Omschrift Zmp(erii) finibus ab host(ium)
incursionibus liberatis. (‘s Rijks grenzen van de invallen der vganden bevrgd).
Groot 26 lignes. In de afsnede
Cameracum captum. &I.DC.LXXVII
Dufour f(ecit).
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1776. St. Omer ingenomen, (1677) wordt beschreven door Jules
Rouyer.
Revue 1887 p. 34 n” 426, Vz. Lodewijk XIV te paard aan
het hoofd van zijn leger voorafgegaan door de Overwinning die de
teugels van het paard vasthoudt. St. Omer biedt hem de sleutels der
stad aan. In d e afsnede R(oeltiers).
G r o o t 3 0 lignes. A f g e b e e l d i n
Tre%or de num. et de glyptiyue. Médailles fcuiç. T. 111 pl.’ XVIII fig.
5 en bij Alex. Hermand Illonnaies me’dailles Et jetons de Saint-Omer pl. II.
1776. v. L. 111 232. Opbreking van het beleg van Cbarleroi.
1776”. a) Ande9.e Kz. De stad Chnrleroi zich voor Mars buigend
biedt hem een belegeringskrans aan. Omschrift Carolegium
altera
obsidione
Eibef*atum (Charleroi van een tweede beleg bevrjjd). In de
afsnede
XlV Augusti M.DC.LXXVII.
Méd. de Louis le Grand, éd.
1723 fol. 164. Revue 1887 p. 34 ne 279.
1776*. b) Verschillend van v. L. 1II 234 door Kz. in den belegeringskrans van groente en bloeiende kruiden in plaats van iterum
het woord bis en twee jaartallen M.DC.LXXII-MDQLXXVII (Med.
n” 2 2 1 ) . B e s t a a t o o k i n g r o o t t e v a n 26 lgnen. MédaìZEes n0 221,
doch met de buste van den koning gelauwerd. Revue 1887 p. 35.
1777. v. L. 111 236 (1). Be Völcker nog11 Z. 25 W. f 13.50. Kleine
verscheidenheden in de borstbeelden bgzonderl%k
in de draperie op
den linkerschouder van Mavia. Ook ontbreekt de br*odle aldaar.
1783. Staat: v. L. 111 lees : v. L. 111 237.
1784. Gegraveerd. Hoogst zeldzaam Mm. (de Vries gr. 58 (u. Gelder
gr. 40) de Vries (1884) n” 849 f 20.-,
Het opschrift der Kz. (terwil de Vz. geen inscriptie heeft) luidt aldus :

I

le rlendredi z)ous signifia
de donner le pain aprk midi
Resouftenons-neus très chew freres
que Dieu nous a estably pour p&es
des pauures qu’il a commis à nos soins
pour les ayder en tous

leurs besoins
en faisant tout d’affection 4 par ordre
puissions maintenir l’union # concorde
por eslre touts bon & loyal seruiteurs
affh d’antrer en la ioye de n&e sejygtir
Amsterdam primo .lanuier
Chenainons toaiours dans la lumièrjej
1677

Schrltnan 1X n0 804 Z. f lO.-.
Völcker no 907 Z. 91 gr. 3i.5. f 7.-. Overleden 2 1 Aug.

1788. Bij J.
1792. Bi

1677. Vz. Wapen. Kz. Inscriptie. Zeer zeldzaam.
g795. Bij Völcker n O 906 gegr. Z. 31.5 W. f 7.75.
1796. Bi Völcker n0 903 Z. 29.5 f ll.- . op 1676. Bij de Vries c. s.
staat 11 bl. ,132’ pl. X n” 8 lees X1 nu 1.
1797”. Op het overlijden van Anw M a r i a Schuurwan. Groote
penningplaat of plaque. Gebosseleerd. Hoog 170 breed, 142 millim.
Zonder naam, doch de bewerker heeft een portret in zwarte kunst
van A. M. Schurman
nagevolgd. Z. 148 W. bij Völcker n” 917 f Al.-.
1799. Inneming van Gend. v. L. 111 249 (1). Bij Onghena ne 220
(brons) ook zonder den naam en met G a n d a v a capta 110 221.
1800”. v. L. 111 244 (1). Lewe, bij nacht ingenomen. BY v. L o o n
groot 18 Zignes (41 mm.j In, het MusPe monétaire zin er stempels
van ter grootte van ‘L8 lignes (63 mm.) Xsuue 1887 p. 49 (228) Catalogste d e P a r i s

1833 11~ 2 2 8 .

1801*. v. L. 111 245. Variant. Ih. geheel ingenomen door het ops c h r i f t v a n d e Kz. v a n v . L. 111 276 (groot 35 Zignes of’ 80 mm.)
Revue Belge 1887 p. 35 n” 233.
*
1802. v. 1,. 111 248 (3). Variant bij J. Sc7urlman X11 n0 28 f 5.-.
I n K o n . P . K a b . Aanw. 1883. V blz. 159 in goud 248 (1). Is door
Amsterdam geslagen. llom S e p t . 1 8 8 9 ne 62 Z. 116 W.
1806 staat 1617, lees 1678 (1813) staat 1618, lees lG78.
1816. Joan Maetsuyker f. Valentijn (0. en N. Oostindien IV 306)
zegt, dat deze penningen van het model van die van Speelman waren,
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afgebeeld bij hem vis-&& blz. 315. liz. De Ed. Heer GouverneurGeneraal Joan Maatsuiker Nat(us) (Geboren) A” lUO6 den 14 October;
Obiit (Overleden) den 4 January 1678 in het 25jaar zijfaer Regeering.
n” 1818. Aant. 1. staat Guijzot, lees Gzyo2 (P. C.).
n0 1829 staat 1676, lees 1679.
n’J 1832. Bi rie Groot c. s. ns 674 Z. 120 W. J. v. DISHOECKE
thp de Vz. en op de Kz.
n” 1837. Zie ook Reuue Belge (1887) p. 35 nu 431.
n” 1 8 4 8 s t a a t a b o , l e e s labo. O o k be J. Schulman 1X n” 8 0 6
z. f 3O.Y
n” 1855’. Zilveren ovale begraafnispenning (Groot 40/36) gegraveerd. Vz. WapenschildAwaarin
drie burchten (2 en 1) waaronder Paulus
van Zanten. Tusschen den strik waaraan het wapenschild hangt D(eo)
O(ptim0)
M(azim0).
Kz. Doodshoofd met gevleugelden zandlooper gekroond, rustend

op twee kruislings geplaatste schenkels en omslingerd door een breed
l i n t . I n e e n o v a a l Obijt 1 0 Septemb(er) 1 6 7 8 (HrJ s t i e r f e n z . ) I n
18&88) bë den heer W. J. S. J. Blorn, hoofd-ingenieur van ‘Y Riks
waterstaat te Leeuwarden,
n” 1856 staat Traiecl-’ lees Traiect(i).
nu 1859” 1679 (Kon. P. Kab. Aanw. 1886 blz. 16) Zilveren begraafnispenniug van deu dichter Jodocus van Lodensteyn, predikant
te Utrecht 1679.
nu 1863 staat v. L. 111 293 lees 295. Toe te voegen b) Be VoZcker
110 928 Z. 27.5 W. f 53.-. Vz. Orbita Cometica in den hemel en op
de Ko. so gros die Rwthe war, so gros ist die Gefahr u. 6. \i.
n” 1865 staat rood, lees keel,
n0 1868. Xeldz. bij Völcker no 925 ‘6. 29 W . f 18.-.
ne 1880”. Ao 1681. Op het vijftig-jarig huwelëk van Adriaan van
Rooije en Maria van Loo. Vz. Hunne wapens. Kz. Ter Gedachtenisse
van de 50-jarige Trouwdach enz. Gegrav. Goud, 22.5 W. (Uniek) bij
Völcker no 929. (Niet verkocht).
ne 1880;
1681. 23 October v. L. 111 297. Op het overlgden van
J. E: Bockelman. Zeldz. bg .Völcker ne 930 Z. 74 W. f 34.-.
n” 1881 staat deed, lees deden; en in de zinsnede beginnend met
D staat het H, lees het hundschri/t.
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n* 1 8 9 2 . In t w e e zwaarten Z. 43,5 e n 2 9 W. b i j C’ölcker na 9 3 5
37.-, 936 f 33.-.
n” 1893. Ook met den naam Med. Dr. Abraham Ledeboer Johsz
(Coll. Kleynenbergh).

*f

nc 1898*. 1683. Cat. Bom-Teding v. Rerkhout (1885) na 312. Uitmuntend gegraveerde gouden huwlijkspenning van Jucobus v a n Zanten
en Catharina
Langedult Mm. 55. (Wanrsch&lQk uniek) Goud 41.5 W.
n” 1 8 9 9 ” . Gegraveerde begraafnispenning van J. van den Broek
koopman en opperhoofd van het kusteel Cowordia
op Timor. Overleden
15 April 1683. Goud Cat. Batavinsch Genootschap 1886 3de druk na 14.
nu 1906. Aldus te omschrijven : Ovale penning in kabelrand met
oog: groot 48-43 Goud. Vz. Wapenschild. Gedeeld door een schuinsche balk van keel, waaruit twee handen (au naturel) uitsteken. Daaronder een links-gewende opstaande smidshamer van sabel. Alles op
een zilveren veld. Helmteeken : Geopende helm met kroon waaruit
een hand en .twee vleugels zich verheffen. Kz. Opschrift Ter Gedachtenis - v a n - D. E, D. Heer - Cornelis Speelman - Gouverneur-Generaal - Van het - Nederlands Aadia - Geboren tot Rotterdam - den 3 Maart 1618 - Buerleden t o t Bat(avi)a
- den 11
Juni 1684. Zie Valentijn IV 315 (niet 318) en IV 1).
n” 1909. IQ Völcker ook met ander borstbeeld van Lodewgk XIV
door Delahaye Z. 139 W. f 30.-.
n” 1912. Zie Revue Belge (1887) p. 50 n” 264.
n” 1923. (18 2 85). $Le n0 1913 du Repertorium, la legeude Lu.doBvico magno yvod, etc. est bien telle du nc 443 actuel du Catcdogue des

P, Coins. (Paris 1833 p, 184). 11 s’agit dans ce même Catalogue, (loco
Bcitato) d’une médaille du module de 36 lignes, soit 81 millimètres.”
(J. Rouyer à Thiancourt).

n” 1916. Ook bij Bo»z Sept. 1889 n” 67. Z. 92 W. als doublet.
n* 1918. Zie Revue 1887 p. 50 n” 265.
n0 1927. zegt Mo te ‘s-Gravenhage (Lamoraal Ulbo baron Rerzgers
van A’aerssen).

nc 1929*. 1685 27 April. Op het overIgden van Joh. Lastdrager,
pred. te Utrecht. K. P. K. 1887. Aanw. bl. 16.
n” 1930. Bij de Groot c. FJ. n” 697 8. 36 W. Met wapen Z. 68
W. v. d. Niepoort na 83,
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n0 1 9 4 1 . lG85. Op het overl$len van Slargreta Vesterman. Zeer
fraaie gebosseleerde penning.
n” 1944. Invullen zwaar - 8 Mei - Cat. Klegnenberg 1835 n” 303.
n0 1 9 4 7 . B i j V&ker no 956 G o u d 24 W. f ö4.-. A f g e b e e l d i n
Eigen Haard 1885 no 10 bl. 516. Het opschrift aldaar dus vertaald n
wat de liefde vol deernis met martelaars e,z vluchtelingen en hel medelijden der burgers heeft gegeven voor de beproefden, heeft uwe hand
met beleid uitgedeeld. - Een der penningen kwam in 1866 in auctie ;

hg woog 14 grammen en had de waarde van f 66.-, (voorhanden
in Kon. P. Kab. en dat van Teyler’s tweede Genootschap).
no 1947”. Standbeeld ter eere van Lodewijk XIV op de Place
des Victoires (28 Maart 1686) ingewgd.
A” 168G Cat. d e P a r i s ‘ 1 8 3 3 C o i n s n” 4 4 8 . A f g e b e e l d i n d e
R e v u e Belge d e Numismatique ( 1 8 8 7 ) p l . 111 e n p. 3 6 - 3 8 d o o r
Jules Royer beschreven. Groot 28 lignes 70 m.m. Vz. Rechtsgewende
gelauwerde buste waaronder R(oettiers).
Omschrift Lvdovicvs magnvs
rex christianissimvs. Kz. Het hoog verheven standbeeld gekroond door
de overwinning, A.an de vier hoeken .van het voetstuk de geketende
natiën. Op de plint
Viro immortali. (Den onsterflijken man.)
Omschrift, Patri e.rercituum et ductori semper felici. (Aan den vader
der legers en den steeds gelukkigen aanvoerder) Onder het voetstuk
Franc(iscus) Vice Coni(es) d’Aubusson posuit in area publ(ica) Lutetiar(uvn). Ann(oj 1686. François Vicomte d’dubusson heeft het op een

openbaar plein te Parijs in het jaar 1686 opgericht.
no 1949. BG te voegen 3de druk 1886 n0 14 Z.
1951*. 1686. Op het overladen van Joan v. Beuningen Staatsman.
Ovale penning geschonken aan de genen die hem ter aarde brachten.
Zilver 83 W. Voorzgde.
Paradebed. Opschrift llle heri, ego hodie,
tu cras. (He gisteren, ik heden, gi morgen). Keerzijde. Tweegeraamten houden oen schild vast met deze inscriptie Ter gedachtenis van
Joan v. Beuningen enz. Fraaie onuitgegeven penning bi Völcker n0
9 5 5 fl&-.
i951**. lG86. Geslagen zilveren, rond stuk in doorsnede 5’[a Ned.
duim. Vz. Prachtige groep, meesterstuk van vinding en van uitvoering, zegt J. 11. Hofman, (oud-pt&oor van Schalkwik (Everdingen)
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in z;jn stukje Joannes Wandelman en zijn gedenkpenning). Ve Katholiek.
Dl. XCIV bl. 327-333 (1885 Oct.). Links de oever van den Jordaan,
rechts in de verte eene Oostersche stad, en in het midden de rivier. In
de kruin van den cirkel de geopende hemelen en de daaruit als
duif nederdalende 11. Geest. Verder de doop van Christus door Johannes, voorstelling van Mutth. 111 v. 14. Ik moet door V gedoopt
worden, en komt Gij tot rng?
Keerzijde, binnen twee cirkels.
Ter gedachtenis van

den Eerw. Heer
Joannes

Wandelman

in den Heer ontslapen
d e n 1 7 Juni i686.
Bidt voor hem.
no 195G. P. Jurieu. Zie Rotterdamsch Jaarboekje 1889, 1, bl. 43
en passim.

n0 1964. (1). Kon. P. K. Aanw. 1886 bl. 16. Zilveren penning uit de
hand gewerkt op het overliden van een lid der familie Boeye? 12
Juni 1687 met het opschrift Teneant vestigia matiris. (Laat hen de
voetstappen der moeder drukken.
n0 1695. In goud. Cut. Bat. Gen. 3de druk 1836 n” 16.
n” 1972 (2). Le Perrol%. La colonne elle même repose sur un SOUbasement & degrés ; celui-ci est support& par quatre lions accroupis,
et tout le petit édifice sert de couronnement i% une fontaine etc.
(Le Tou,r du moude
n” 1292 (1885) p. 239). In het Bulletin mensuel
de Numismatique et d’drchéoloyie zegt de Redacteur R. Serrure (18%
p. 82). »Dans la livraison du Btllletil~ de l’lnstitut archèologique liégeois.
(Tome XVIII n” 2, 1885) le baron J. de Chrestet de Hanefte, pubiia
aune note très intéressante sur l’origine du perron liégeois. L’auteur
scombat les idées souvent
romanesques émises par MM. Henauz, Perareau, Siot et J. Demarteau et appuie de nouveaux arguments, la
Bthèse défendue par M. l’abbb Louis (perron = cabaire) que le perWO~Z liégeois n’est autre chose qu’une croix élevée sur des degrés.
.Cette croix appelée croix haussée par les numismates est fréquemBment représentée sur les monnaies. Elle fait son apparition b Liége,
>au milieu du X1.W siècle”.
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ne 1977 staat 1388 lees: 1688.
n” 1984. Fraai Z. 56 W. bU dp Groot n” 710 als Völcker n” 977
Z. 2 7 . 5 f 6.- geëncadreerd met ring.
n” 1985. v. L. 111 378 (3). Bi Teding v. Berkhout
n” 323 Z. 17
W. zonder kroontje en kantaohrift.
rao 1988. Ald. n” 324. Z. 44 W.
1688. Verbond van Augsburg (Cut. des coins à Paris
n” 1990$
1 8 3 3 ) ne 228 18 lignes 41 mm. (Revue Belge (1887) p. 38-39 n”
2 2 8 door Jules Rouyer. Vz. Buste van Lodewijk XIV. Iiz. De 19 ovale
schilden der verbonden mogendheden, cirkelvormig aan elkander geketend. In het midden een bliksem die aan drie kanten uit elkander
barst. Opschrift Desjungam foedtts Augustanum (Ik zal het verbond
van Augsburg verbreken) M.DC.LXXXVIlI.
no 1 9 9 1 . H e i d e l b e r g e r v a t . bij l’ölcke~ n” 9 8 7 grooter d a n v . L .
111 383 (4) Duitsche inscriptie. Kölaler VIII 8. 146 Z. 27.5 f 22.en ue 990. Goud 1.5 W. fZO.- a l s e .
ne 1995. Bij de Groot n” 7 17 Z. 1 W.
no 2005. Bij 3. Schzhnan IX n” 808 f 4 . 5 0 X1 n0 950 f 3 . 5 0 th
Groot n” 718 K.
n” 2014. BU de Groot no 722 Z. 29 W.
nQ 2015. Als boven n0 728 Z. 60 W.
n” 2023. v. L. UI 412 (4). Onze gissing was, dat de afgeknotte
MAC i
woorden op den omvergeworpen pilaar luidend
den naam
CARE !
M A R G A T E a l s d e inschepingsplaats d e r g e m a l i n v a n J a c o b u s 11
aanduiden, doch de heer E. PL. Erfwunn te Rotterdam heeft (26 Mei
MAG i
1885) ons welwillend bericht, dat hi er leest
als verkorting
CART \
van het Magnn C(h)arta door Jan zonder lund in 1215 aan Engeland,
gedwongen door Adel en Geestelijkheid, gegeven, en de grondzuil van
Bngelands vrijheid uitmakend. Die zuil wierp Jacobus II omverre,
Wjj omhelzen deze uitlegging waarop de regel BHerstelt de charters
v a n ‘t genleen i n nO 2024 geheel toepasliJk zjjn. De zuil is dan het
Magna

Charta.

v . L . 1Ii 4 1 5 ( 3 ) . I n K o n . P e n n . K a b . Aanw. 1 8 8 6 ,
doch met +n borstbeeld.
no 2027*.

n0 2036. Wellicht Völcker n0 9 9 4 Z. 50,5 W. f 44.-.
dd. n” 995 = de Vries c. s. X11 1. Z. en Brons 31 W. f 29.- en
n” 996 2. 31.5 W. f 19.- als Chevalier p, 98,beide door G. Hczutsch.
.uO 2034 st,aat Excandore, lees b’x candore.
no 2038. Vroedschapsp.
van Rotterdam 1689, groot 23, doch meest
ter grootte van 21 afgeb. in Rottend. Jaa&oekie 1888, n” 1 (a-b),
blz. 171-176 door J. Ij. 1% Unger.
n” 2042. Bij de Groot n” 734 %. 44 W.
n” 2043. Aldus ook bij I%lcker no 1014 %. 44.5 W. f 21.n” 2070. Snouckawt n0 1972 K., de Rolle n” 2327 f---.60 K.
n0 2073. In de Verz. van den heer R 1%. Erfmann staat op dezen
penning onder den Oranjeboom nO 2, en daaronder iV S(mellzigzg).
ICZ. Het wapen van Groot-Brittannië met dat van Nassau e)z s2wteut. Op het lint er omheen Hoq soit 9ui ,mal y pense, en op den
banderol onder het wapen Je maintiendray (Geel koper).
In het Kon. P, Kab. berust een soort#gelbke
penning met het gestempelde h:O 7. De heer E. (2 Aug. 1885) schrijft mij, dat, de heer
Meyer
(Directeur) van oordeel is, dat omstreeks 1689 door den graveur
IV. Smeltzing
eene serie pauningen ter ecre van den stadhouder koning
Willem 111 zou zijn vervaardigd, waarvan deze n” 1 en 2 waren.
2087”. 1689 v. L. 111 442. Gesneden door O(dendaht) Völcker 11’)
1023 %. 21.5. f lO.-.
2094. Bij de Groot 11 O 739 %. 44 W. met voor bonna het woord?
bofìora.

2099.
2100.
2106.
2107.

In gips in Coll. But. Gen. Cat. 3de druk 188G n” 17.
Staat 459, lees 458.
In gips, als boven n” 18.
Zie Revue Belge de Num. 1 8 8 7 p, 39, nn 454 des Cal. des

coins à Paris 1833.

2115. Staat 21 Nov., lees 22 Nov. als Bo)n (21/22 Dec. 1886 n”
77). Fraai gedreven gedenkpenning Ter gedachtenisse van Jacob de
Mwsman in den Heere gerust d(en) 22 Il’ovember lG89. Out 22 Jaren.
(Muntm. 73/G8 W. 7.5 Dekagram).
Ald. te lezen VV. Kooiman Jzn. (Onder zijne (Febr. 1888) door Rom
verkochte penningen niet te vinden, waarsch@lëk reed8 Dec. 86
verkocht).

xcv.

Penningkundig Repertorium. Mededeelingen

van Mr. J.

Ihaas.

Toevoegsels enz. op Repertorium T. -LXXXIII.
n” 2284. Het Maagdenhuis en Wed. v. Blesen. Zie Th, v. Rijckeverse.!. (Amsterdam Heerengracht 98) in Nav. XXXVI, 338, 9 in

diens belangrgke geschiedenis van dat gesticht (24 Oct. ‘87) spoedig
uit te geven, en naar wi meenen kort daarop in het licht gekomen.
n” 2286. Begrnafnisp. van Gerbrand Schagen, te veranderen (2) in
A en invullen. Groote : ovaal van zilver. Vz. Wapen. Opvliegende
vogel op veld van zilver, gedekt met een baronnenkroon. In groote
krans. Kabelrand. Kz. Ter gedagtenis van Gerbrandt Schaghen Jongste
Soon van de A : Nicolaas Schaghen Raad vun Indien en Gouverneur
van Amboina overleden den 29 Julii 1692 Oud zijnde 5 Jaren 6 Muanden en 27 Dagen.
no (2290(l) (1692). Bi Ulcker n” 1097 (wit Metaal) Het compromis van 1595 tusscben de regeering van Leiden en de Hoogheemraden vs,n Qjnlend vernieuwd. Gegraveerde penning. (Niet verkocht).
n” 2290 (2) (1692). Begrsafnispenning VILU Johanw Somay,
out
synde 29 jaer, Cut. Berg c. s. (Nov. 1889 n” 256 Z. 36 W ) Type als
de ,Vries en de Jonghe 11. 83.
no 2290 (3). .1692. Ernest August, hertog van Brunswijk-Luneburg,
bisschop van Osnabrück, tot keurvorst verheven. Gesneden door E. B.
(Ernst Brandt), stempelsngder te Celle (1670-1705). Bi de G?<ootnO
785 Mm. 52 met kantschrift ‘29 W.
n” 2290 (4) 29 Juli 1692. Alkmaarsche vroedschappenning. ljet
maken der stempels er van geschikt voor 4000 stuks naar het ontwerp van Romein de Hooghe, aanbesteed aan Reinier Arondeaua.
no 2294. Bij de Groot n” 787 Z. 25 W.
n0 23158 $ 1693. 10 Juni. Groote penning. v. Gelder (47) (Coll.

2
Dirk@. Vz. Borstbeeld gelauwerd, rechts-gewend. Omschrift Lvdouicus
magnvs r.(e,) Christ.(ianissimus)
f(eZiz) p(ius) semp(er) vict(or) (Lodewik

de groote, de allerchristelgkste koning, gelukkig, vroom, altëd overwinnaar (de romeinsche vleitaal). K.Z. De f a a m vliegend boven een
strand en steden links-gewend. In de uitgestrekte rechterhand houdt
ze eene bazuin waarin ze blaast. In de linkerhand een rozenstruik
(zinspeling) en eene vesting (Rosas). Onderschrift Rosas soumis à l’obeissance d u roy 10 Juin 1693. Boven haar Quam bene conveniunt (Hoe
goed passen zij) de inneming van Rosas of de roos en de roem bij
elkander. Fraai gesneden. Zeldzaam. (Niet bij v, Loon of Goeree).
UQ 2315*+*++* 2693. Volgens den Cutalogue des poinçons, coins et
medailles du Must!e rnonétaire de la commission des Monnaies
et Médailles. Paris 1833 8O aangehaald door Jules Rouyer in de R e v u e
Bdge (2887) p. 9 (1) bestaan de stempels van een penning van Lodewijk XIV met het opschrift Heidelbergu deleta (Heidelberg verwoest.)
lG93 (9) afgekeurd door Lodewjjk XIV en nergens vermeld, ook niet
in het officieel recueil: a) Wdailles sur les principaux P’vènements du
règne de Louis le Grand avec
l’dcadémie royale des Médailles

les ezplications
historiques (publié par
et des Inscriptions) 2’702 in folio. en
quarto). Deuxième édition (1701- 1715) Paris 1763 in folio. b) P.
Menestrier, Ristoire de Louis le Grand par les medailles etc. (2689). c) De
la IIode, Histoire de la vie du règne de Louis X1 V enrichi de medailles

Francfort et Balo 1740-1743 6 vol. quarto.
no 2 3 1 8 . Bë Völcker n” 1116. Kz. D e p r i n s m e t l a u w e r k r a n s g e kroond. Vt Lvnae siste yradvm etc. door P. H. Muller Z. 44 W. f 6.75.
n0 2317. Zie J. G. Ft-ederiks Colerus’ Leven van Spinoza herdrukt.
(Nederl. Spectator 1880) 7 blz. kl. 8O. Zijn grafschrift ald. blz. 7.
(Geb. te Dusseldorf 5 Jan 1647. Overleden te ‘s Hage 19 Juli 1707).
n 2329. Invullen 1693.
no

2330.

o

ia

1693. t

n” 2330 (1). 1693. Gegr. begraafnispeuning van G. valz Rhee, boekhouder en eerste klerk te Jafnapatnam 1693 Z. Cut. Rat. Gen. 1886 3de
druk no 19.
n” 2335. Zie Revue Belge (1887) p. 50 n” 322.
11~ 2350. 1694. Bij Völcker ne 1110. Bustes accolés : G&iel.m~cs et
Maria. Kz. Rrittania
gezeten %. 10 W.
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r.10 2363. v. L. IV 120 (1). Gevonden in. de gemeente Sappemeer,
(Zie 1885 ‘Verslag over het kabinet (Prov. Groningen) met de oajuiste
bemerking dat die penning noch bLJ v. Loon wordt afgebeeld, noch
in ons Repertorium wordt vermeld,
n” 2381. v. L. IV 130 (3). Door J. Druppentier, bi de Groot n” 801.
Kleiner Z. 27 W. de stempel der Vz. gescheurd.
ne 2382. Bi de Groot n” 803 Z. 31 W. De etempel der Kz. yeaoheurd.
n”, 2382 (1). Z. J. (1680, 1690 P). GrooteQedreven
zilveren gedenkpenning op het 25=jarig huwelijk van G. Noppe en LM. de Kgser (Kon.
P. Kub. Aanw. 1885 bl. 12).
uo 2584. Staat Hom, lees Hohn.
n” 2384*y B i j Völcker n0 1120 Z. 9 1 W. f70.-. Op het overldden
van koningin Marie (5 Jan. 1695). Vz. Borstbeeld rechts.gewend.
Kz. Grafmonument. Door W. Roukens.
24 10. Joannes Camphuys. VaZenten IV 323 zegt : N8 zin dood zijn
aer aan de dragers gouden penningen omtrent 3 goude obangs, of
~66 gulden zwaar (hoewel ik er een van 100 rgxdaalders gezien heb)
qegeven, hoedanige er ook aan zijn doopkinderen over welke hg ten
*doop gestaan had tot een gedagtenis van zin Ed. gegeven zin,
Bwaaronder er ook met eene zware gouden schakelketen”. Op de eene
zgde stond, volgens zijne begeerte, dit vers :
Mgn aardze Cahaphuis was vergaan,
M4n Tabernakel kon niet staan,
Dog ik zag op een vast gebouw
Dat eeuwig z@a en duuren zou
Een plaats, door Jesus toegezeit
En in zijn’s Vadershuis bereid.
Wel zalig is dien man z&n lot
Die heeft een timmer2ng bg God.
2414. In goud bij VSlcker no 1118, 11 W. f140.-, n” 1119Z.,8
w. f21.---.
2416. Christiaan Huygens. Zie Nav. XX, 455.
2416 (1). Als boven, Kluyskens T. 11 p. 58 ‘) Schulze Tonha.ZZe 1869

1) &C&y&ene 11 p. 57 zogt »il ddoouvrit le premier un satellite B la plan&e Sutunae”, en Rudolphi Bplaneta cum sutellite a Hugenio dete&“: Neen, het W~U de

*

.
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n0 42. Rudolphi (Ed. 1829) p, 79 n” 330. Vz. Borstbeeld links-gewend
met lang gelokt haar. Omschrift Christ(ianvs)
Hugenius. KT. Fen zittende Slntzlrnus met slinger als triangel. Opschrift Se~rzet metitvr. (Hi

meet zichzelven). Bovenaan : de planeet Sutttrnzcs met zin ring omgeven. K a n t s c h r i f t Propter inventionem
Trianguli Satztrni. ( O m h e t
viuden vm den ring van Saturnus). (Ingesneden .!&z lettres gravées;
literis incisis R u d o l p h i , Num. egregium tres pollices linea excedens
necum mibi est.
24iO. In Kon. P. Kab. danw. 1884 bl, 12.
2424. Brief over het zoogenaamde Bidder oproer* in den jczre lG96.
Awst. 31 Jan. 1696. In Alg. Korist- en Letterbode 1844, 11, bl. 34-37.
n” 2425 a). Bi de Groot n” 805, Z. 77 W. Mm. 66 Grooter dan
IV 161. (1).
n0 2425 c). Als boven n0 806. Door J. Boskan?. Net gegraveerd
kantschrift, Z. 78 W. Mm. 37.
n” 2425 d). Als boven n0 807. Door J. Luder. Brons 1Mm. 58.
n0 242G. (101(2). de Groot n” 808. Door A(rondeauac).
Z. 45 W.
2426 (1). (lG7(2). de Groot n O 809. Door J. v. Dìshoecke Z. 50 W.
n” 2427. (löl(3). Bij de Groot no 810 als v. Loon, wzet vier vogeltjes
in het nest Z. 23 W. en aldaar,
811. Door J. Boskam. Z. 25 W .
812. Door J. Boskam Het ééne vogeltje klapwiekejad.
Z. 25 W.
81% Het nestje onder de zon. Z. 20 W.
814. Door 3. v. Dishoecke. Z. 25 W.
815. Door Arondeaux. Z. 25 W.
816- Grooter. Nm. 30 door Arondeaux. Z. 25 W.
8 17. Zonder naam des Inakers. Met breeden wimpel. Z. 26 W. Zie
ook Bom, Cat. Sept. 1889 n0 73-85.
n” 2438 (1). Cat. des coins à Paris 1833 ne 329. Medaille van v. L.
1V 171 verschillend afgebeeld door J. Rouyer in de Revue Helge 1887,
pl. Il’ fig. 2 en beschreven p. 41-44. Vz. Holland verschrikt door
het zien van een aan de vlammen ter prooi gegeven schip. Omschrift
Attonita Batavia. (Het verbaasde (eigenlgk bedonderde) Holland). In
ring ucsn fhuturnus dien fl. ontdekte. Zie E. M, Reima,
nmzbdio, Lugd. Rat. 1842, 4to oum figuris.

De annulo Saturni cont-
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de afsnede. Incensìs aut capt(isi nav(ibus) onerariis XXX bellicìs Hl
ad Texellam M.DC.XCV. (Onnauwkeurig voor XCVI). Ook bU Goeree

n” 2G3 met XCV desgelijks in de Editie der Académie 4to 1702).
n” 2448. Ovaal 39/30 in kabelrand met oog. Vz. Wapenschild
waarin een zich tot vliegen verheffende vogel in zilver. Helm. Helmteeken. Uit de kroon rgst een vogelkop en hals omhoog. Opschrift

Ter Gedagtenis van Den Edts Heer mr. Nicolaas Schaghen Raad
Ex08 van lndica Gouverneur van Amboina. Overleden den 7 Juli lG96.
*
Out 52 Jaren, 2 Maanden eli 12 Dagen.
n” 2462 (1). 1697. Cut. des coins ù Paris 1833, n” 336. Inneming van
Ath, Barcelona en Cartbagena. Dq Ouerwinning, staande, grift op
drie schilden hangend aan een palmboom de woorden Ad Barcinonem Hispaniae. (Bö Barcelona in Spanje). Ad. Athum Flandriae
Te Ath in Vlaanderen), Ad Carthaginem novi Orbis (Bi Carthagena

in de nieuwe wereld). In de afsnede M.DC.XCVII.
Groot 18 lignes,
(41 mm.) Médailles du règne de Louis le Grand. Ed. 1702 P 269.
J. Rouyer in Revue Belge (1887) p. 44 (336).
tio 2462 (2). 1697. Als boven. Méd. n” 337. Revue p. 44 (337) Catalogue des coins n” y37. Frankrgk altëd overwinnares.
Frankrik staande, steunend met de ééne hand op een werpspies,
draagt op de andere een victorie-beeldje ; aan hare voeten zijn de
schilden der vijandelUke mogendheden ; op een daarvan de leeuw der
Vereenigde-Staten den zevenvoudigen pijlbundel vasthoudend. Omschrift Gallia invicta (Het onoverwonnen FrankrUk). In de afsnede
Bello per decennium feliciter gesto M.DC,XCVZI. (De oorlog tien jaren
lang gelukkig gevoerd). Groot 18 lignes -= 41 mm.
n” 2 4 9 6 . K l e i n e r bë Völcker n0 1170 Z. 15.5 W. Der Krieg hut
abermahl ein (lach) Kz. Focem te poscimvs omnes.
no 2497. Ook aldus bg de Groot no 834 Z. 15 .W. Kz. Omschrift
Wer aber flickt dem fride seinen boden. M.m. 38, grooter dan v. L.
IV 197 (2). Met groote trom in plaats van pauk.
no 2512 (1). 16 Jan. 1699. Besloten te Alkmaar 27 zilveren vroedschapspenningen te stellen tegen één gouden.
n” 2513. Bij de Groot n” 839 Z. 68 W.
n” 2522. Zeer zeldzaam. In Goud 183 W. bij Bom Sept. 1889 n”
86 en n” 87 Z. 102 W.

n” 2523. In goud ook bg Vöteker* no 1165 186.5 W, f 6.25
2559-2561 en ,ald, sant. 1). Bi Bom Sept. 1889 no 98 Z. 26 W.
1699. Hongersnood en dure tijd. Noodmunt van XL stuivers van de
St. Marie of Nieuwe-kerk. Met P. G. A.O 1570. Rondom de Vz. gegraveerd Gedenckt der Armen UW Loon is in den Hemel. Op de ax.
eene belangri,ke gravure, voorstellend eene broodnitdeeling door een
predikant aan gebrekkige armen. Omschrift As 1699 Doe koste een
broot van 12 Pont 22 Stuyvers. Hoogst zeldzaam. Vierkant.
n0 2565 (1). lG98. Zilveren bruiloft van N. Clement eo G. v. Dale
gevierd te Batavia. Z. gegraveerd. Cat. Hut. Gen. (1886) 3de druk n0 21.
25G6. Corn. Nicotai. Ba v. d e r Niepoort 1 8 8 8 n0 101. O m s c h r i f t
a l d a a r p a x a e t a t datx. zeker fautief. Jaartal aldus CIDICCXVIII
fautief. Door Boskam Z. 18 W .
2575 (1). 1699. Vierkant Zilver Cat. Völcker n” 2557 f3.- (Coll.
Di&). Voorzijde Wapen van Amaterdam, gekroond met de schildhouders in een krans, de vier hoeken met lofwerk ingevuld, gestempeld.
Keerzgde gegraveerd Den 8 Maart 1699
koste een last
Tarw 330 ggul de
rog 2GG ggul e e n
broot van 12 pont
22 stuyvers een
Eootie verstrekte
voor 5 stuyvers
tot Amsterdam.
n” 2 5 8 0 . v . L . IV 2 3 7 ( 2 ) bë Volcker n” 1 1 5 3 Z . 2 8 W . d o o r
G. F. Nurnberger met GeenDernter
enz. en met n” 1194 door c’. Wermuth Z. 28.5 W. met Neu und alt verkocht voor f 15.50 n” 1195
Wo sind wir Z. 10.5 W. met n” 1196 Ey was Wunder Z. 14.5 CT.
verkocht voor f 10.
n” 2599. (Later nog geaien) l/a met 1744GL: ljb met 1819 : l/c met
1819 AVDA: 2/a met 1740 (wat grooter) : 2/d met 1819 AVDA.
n” 2607 1). Vz. als n” 2607. Kz. Het groote schip als op de Kz. van
n0 2607 (v. L. IV 257 KG) doch van een ander model. Omschrift
Ut coeteros sic dirigat. (Dat hë het als het overige bestier& In de

7
t#mede

L e p r e m i e r cerps d e s wa&rchatids

d e Paris. fht.’ d e Coster

no m2 z.
. ne 2608 1). Vz. Rechts-gewend borstbeeld Lvdovìcvs magrws rex.
C@er het BooAl T(homas) R(srnard). Kz. De voorstelling van’ den
baan het gulden vlies ontvoerend alsmede van den luipaard èn van
d e n l e e u w , .doch ve+kl&d. Labor aulitis aufevt. K . ’
nu 2619. Verschoor. Bi v. der Niepoort n0 103 Z. 26 W. 1’
n” 2652. W. Sbichsr, Bg J. Schulman n” XVIK n0 6á f 26.-.
n” 2653. R. Hommens. Ald. n” 784. Mm. 60 Z. 60 W. f 14.-.
ne 2688 1). Kleine zilv. penning Mm. 29,%7 W. Vz. De offerhande
van Abraham. Le bon Dieu pourvoira. Abraham a cru en Dieu Croy
A ‘R. Kserzbde. Een engel stggt van de aarde ten hemel. Ik VIiegh
in ‘t Heiligdom bi Jesus min bruijdegom. Nat(a) 1672 19 Jnl&
denat 1702. X1 Febr. Boven aan M R, Bi u. der Niepoort nu 105
BProbablement sar le dée& d’un des membres de la famille Croy” (33)
no 2744. By v. der Niepoort n” 108 Z. 12 W.
n” 2779. staat Drìsing, lees Dusingh volgens v. der Niepoot+t ne
iO9 K.
v. Loon IV 354 (1). Zie n” 2735 a). I
De Gedenkpenning gemunt ter eere van z&ie Majesteit, Karel den
III, door Godts genade, Koning van Spanje, enz., enz, enz., verklaart.
Klinkdicht.
Zie hier den Adelaar op Spanje6 wereld praalen,
Hij stort den vollen hoorn van allen overvloet
Op z+e Rgken uit, het zwaerd vertoont zun moedt
En dapperheit, om eens den Vrede te behaalen :
Voor gansch Europa een heil dat niet is af te maalen,
Hier door den vredetak, als onwaardeerbaar go&,
Verbeeldt, waar voor ‘t gewelt en Navors oorlogsgloet
Moet zwigten, als die zon aohijnt met haar goude straalen.
Ik zie Brittmjee en der Batavieren vloot
Hier dobberen op ‘t zout, om Spanjen uit den noodt
Te redden, en den Vorst op #ren troon te zetten,
Dien ‘t OoatenrOksahe bloet in ‘t hart en d’adren speelt,
Vorst Karel, Csears telg, het ware en groote beeldt
Van Herkules; een held voor vrgheit, deugt, en wetten.

Rage den 12 van Slagtmaend 1703.

F. H A L M A .

ne 2732 (1). 1’704. 24 Dec. Besloten te Alkmaar de zilveren vroadechapspenningen ter secretarie wisselbaar te atellen voor zilver f &5.--,
Gouden voor f 33.15.
IAO 2683 d). v. L. IV 308 (IJ. Ook aldus bij f@e Groot n” 889.

e. 33 w .

po ,2683 f). v. L. IV 308 (3). Ook bi, de Groot n” 893. Grooter en
.,
veel fraaier stempel.
n” 2684. 1. In te vullen achter o. Gelder (en de Groot n” 894 Z.
30 en voor geeft, te lezen geven.
.’
n” 6283 (1). Broodloodje der Gereformeerde diaconie te Amster’
&mx
Tin.
,
n” 2634. n” 4. Bi de Groot no 897 ‘s. 18 W. 1703. AO regni tertio.
n? 2727 (1). 1702. Zilver blazoen van de Redergkers kamer te Overrrahie (afgebeeld i n d e A l g . Kon& e n L&terbbde ( 1 8 1 3 ) 11 uis-à-vis
hl. 20). tf. Een rozeboom met negen knoppen. Omschrift De qzuge
roo - roose knoppen.
Kz. David de arke des verbonds terugbrengend. Omschrift t Schiet
qyt Vreught, Ouwerschie 1702. Geëncadreerd hangend aan een zil-

yeren kettingje waarvan de schalmpjes uit S S bestaan; Onder aan
de voorzëde hangen de letters 1. N. B. S. en geheel onderaan een
zilver ankertje. Q
.4 ‘.
In n” 2780, Weg te laten de woorden ontbreekt echter, en in te
vullen achter (1884) n” 1368 Z. f.2.50.
In n” 2822, ‘460 (2), Aanvullen $(aput) en invullen Hoofdstuk.
n” 2847. Lees Endter Tt~esaurus
etc. aldaar voor Aperinsi te lezen
&erite. D e p e n n i n g bi v . d e r LViepoort n” 2 8 4 7 , n” 1 0 7 B r o n s .
n” 2873, P. v. der Drossen. Bi Bom. Sept. 1889 n” 104. G. 20, 5
,
Vs. Zijn familiewapen.
n” 2895 staat 1709 lees : 1708.
no 2 8 9 7 . BLJ v. d e r Niepoort n 0 217. Z. 29 W. Vz. Allegorie met
de wapens op het altaar. Kz. Opschrift in tien regels.
no 2 9 0 8 ( 1 ) . 1 1 Decamber 1708 werd te Alkmaar besloten, 50
nieuwe gouden .vroedschapspenningen te doen slaan, en het goud
daarvoor te koopen.
no 3017 (1). 19 December 17 12 werd door den magistraat van Alkmaar
gecontracteerd met Smeltzing over het maken van vier stempels en het

__
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L E S SEIQNEURIES DIJ

.

PAYS D E MALINES.

WAVRE-NOTRE-DAME ET SES SEIGNETJICS.
11 y a, d a n s l e s e n v i r o n s d e Nlalines, trok l o c a l i t é s d u nam d e
Wavre : Wavre-Sainte-Catherine, nommé vulgairement Kathel@e bout
court ; Wavre-Saint-Nicolas, n’étsnt plus désigné, de nos jours, que
P ‘r1s le nom de Putte ; et Wavre-Notre-Dame, appel& dans la contke,
k~:;t simplement Wavre. C’ast cette dernière localité qui forme l’objet
* de la présente étude.
Toutes les trois doivent leur nom a l’immense forét de Wavre, ou
Wauerwald, qui couvrait, au moyen-âge, toute la région entre la Dyle
ut les deux Nethes et qui est déja citée, en 1008, dans un diplôme
de l’empereur Henri. Au XVIIe siècle, cette forêt n’existait plus. L’aateur
des Trophées du Brabant dit à sor~ sujet: mcris aujourd’hui ìl n’y
a plus ni Bok ni Bocage.
Dans sen ouvrage &titulé Etudes étymologiques sur les noms des
villes etc. de la province de Brabant, M. Chotin traduit Wauerwald
par bois a9uatiqu.e ou bois dans la prairie. La première de ces deux
traductions est exacte, mais la seconde ne l’est pas. L’auteur part
d’une fausse étymologie. D’après lui, ‘le mut aurait pour premier
radical ave - c’est, sans doute, Azce qn’il a voulu écrire - mot
allemand qui signifie pré, prairie; le W initial serait parasite.
TJe fait est que Waver, wauwer, wquwer, weijver, vijver, ,weijer, Weiher,
signifient marais, viuier, en latin vioarium, et wald est l’ancienue forme
du mot WOUW, forêt.
La for&t de Wavre a tiré son nom de l’énorme marais qni lui était
contigu et qui formait la démarcation entre les diocèses de Liége et
de Cambrai, depuis les limites entre Keerbergen et Werchter, sur la
rive droite de Ia Dyle, jusqu’au-delà d’Aerschot.
Dès le XtIe siècle, la forêt de Wavre fut la propriété des .Berthout,
puisssnts dynastes qui régnaient alom sur Malines et le pays environY
nant. C’est, sans aucun doute, à l’intelligente et énergique initiative
1

2
de cette race redoutnble que IR plupart des localités créées dans cette
for6t d o i v e n t l e u r kxistence. Wavre-Notre-Dsme est une des plus
anciennes d e celles-ei. Elle existnit dès le X1110 siècle. Son église
e s t c o n s a c r é à .la Vierge. D e la l e n o m d e Wnvre-Notre-Dame ou,
sutrefok, Wavre-Sainte-Marie : Sancta M a r i a i n Wuwia ou Wavera,
Wavria Beatae MaGae V,irginis, et: en flamand : Onze-LifweVmw,t~Wfwer(e) etc.
D a n s I ’ é t a t qui f u t dress& vers 1230, dos biens de I’hôpital de
N o t r e - D a m e Z+ Melines, n o u s lisons : BDomus e m i t e r g a Henricum
Bertout xxiiii bonarirt terre irtcentis in Wavera, sub censu annuo XII
solidorom
lovaniensium ; et per hos domus defensa est ab omni inre,
quod exigi possit a di& terrn et VII bonariis, sub tribua solidis et
111 denariis” ‘).
En 1220 (VI Kalendas Februarii), se trouvant parmi les croisés &
D a m i e t t e , Waker Berthout I V , s e i g n e u r d e Malines, d o t a l’hôpital
de la maison teutonique à Jérnsalem de certnina droits sur sa forêt
d e W a v r e (nemw nontrum Wowir) 2). S o n neveu, Egide II, céda,
en 1235, G la commenderie de Pitzenbourg, succursale du même
ordre chevrtleresqw, ses d î m e s k Wwera. C e t t e cession f u t faite d e
l’aveu de Walter Berthout V, cousin germnín et suzernin du donat e u r 8). E n l a même année, in. crastino circunwisionis,
celui-ci d o t a
l’a,bbaye de Grimberghe de six bonniers de terres basses, situés entre
Werchter et Wavre, pour extraire de la tourbe 4).
En juillet 1244, Walter Berthout VI déclare avoir abandonné, do
vivant de sa première femme, Marie (dont le nom de famille ewt
inconnu), au monastère de Saint-Bernard, ses dimes de Heijst, Wavre,
Rijen e t Mugsen “). Vingt uus plus t a r d , l’éveque d e C a m b r a i régla
avec ce seigneur et ses paren&, les seigneurs de Duffel et de Gram_.1) Allalertes pour s e r a i r à l’hixtoire eccZ&iastique de l a Belgiqne, XVI, 8X; X1.
2) J. Th. de Raadt, A p r o p o s d’w diplfime relatif 6 la m a i s o n d e s Berthout
(Annales
de Is Soci&é d’nrchéologie de Bruxelles,
11, p. 100-107).

3) Butkens, DopGes,
11, 177.
4) 6 btfnmia terre, qui dicitur muur (moer), term wideZicet,
que e f f o s s a conthrastioni d i c i t u r idonea, i a c e n t i inter Wwh~ev e t Waaera (Annal. p, serv. & I’hist.
eoclk. de la Relg., X1 p, 36.
4) Miraew, Opeva diplonarrtirn,
1, ‘763.

mines, leurs droits respectifs sur les dìmes novales des terros défricbejés
de Ia forht de Wavre 1).
Louis -Bertbout 11, chevalier, seigneur de Keerbargen, etc., 61s
du dit seigneur de Grammiues et de Sophie de Gavre, engagea, en 129ti,
5 la commauderie de Pitzenbourg, pour six ans, ses dîmes de WavreSainte-Marie et de Putte 2). Dans l’acte y relatif, il se qualifie qerwuanus viri ?aobilis Joannis Berthout e t promet d e f o u r n i r l’agréation
de l’évêque de Cambrai, aan suzerain du chef de ces dimes, et telle
de son dit frère. Ce dernier était nlors seigneur de Wavre-NotreDame, Grammines, Berlaer etc. En 1293, il donna, de concert
avec son fils aîné, Jean, seigneur de Neckerspoel, nux babitants de
Wavre tous les cbemins et toutes les issues dans ce village, moyennant uue redevance annuelle de 1 denier, monnaie de Louvain “).
Wavre-Notre-Dame est cité dans la cbarte du 31 mai 1392, par
i a q u e l l e Otbon v a n d e r Poerten v e n d a u c h e v a l i e r Nicolas Zwaef
tous ses droits sur le Pays de Malines, parmi les localités qui constituaient c&te seigneurie, et, depuis, il n’en a plus été séparé S O U S
l’ancien régime. Dans la seconde moitié du XVIe siecle, la juridiction
du village fut, toutefois, dounée en engagère a des particuliers ; elle
fut aliénée définitivement en 1650, et constitua, depuis, un fief mouvant de la tour féodale de Malines.
*

*

*

L’opulente famille des dynastes
de Crainbem-Bouchout possédait,
aux XIIIe et XIVe siècles, de grands biens dans les environs de LMalines, et notamment des eens et d’autres revenus dans les villages de
Wavre-Notre-Dame, Putte, Beersel, ltegem, Rimenam et à Zellaer,
bameau de Bonbeiden. Ces reveuus furent vendus par Jean de Bouchout, seigneur de Loenbout, à Guillaume de Duvenvoerde, bâtard du
seigneur d’oesterhout du même nom, et époux de Marguerite de Bouobout. L’acquéreur en fit don, en 1345, au couvent des Bicbes-Claires,
‘) Ibidem, 111: 415 et 416.
%) Ibidem, 111, Gj4.
y, Original aux arohives de Malines. Pour plus de renseignemsnts SUP oes personnages, on piut coasuIter nos notioes aur Putte, Schrieck, Qrootloo, et notsmment telle sur Keerbergen (Messager des Sciences histwiques, Ciand, 1889, Ikre livr.).

,
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à Bruxelles, qui devait sou existente
donateur *).
*

*

à Is générosité du pere du pieux

*

Par lettres-patentes du 22 avril 1559, le roi, en qualité de dut de
B r a b a n t e t d e s e i g n e u r d e Malines, cédn à Jean Charles, à titre
d’engagère, la haute, moyenne et basse juridiction des villages de
Wavre-Notre-Dame et de Bonbeijden, avec toutes lesappartenances *).
L’investiture de l’acquéreur eut lieu le 8 mai 456 1. Celui-ci Qtait un
tiis d’un autre Jean Charles, 11 ne faut pas le confondre avec son
neveu d u m ê m e n o m , qui, docteur en droit, et ayant été d’abord
conseillar procureur général du conseil de Prise, fut nommé, le 14
janvier 1575, à la place de Guillaume de Paemele, conseiller au Grand
conseil de Malines et maître des requêtes ; il deviut enfin, viceprésident de ce college. Agé de 72 arm, il entra, à LMalines, au couvent des Iiécollets et y mourut de la peste, l’année suivaute, uux
Ides de Septetnbre, laissant des enfants, de Jacqueline de Waelhem,
fille de maître Jean et de Jacqueline vau Gestel 3).
Jean Charles, seigneur de Wavre-Notre-Dame, possédait la dime
dite de Santbergen, à charge de 21 bonniers de terre, dite ‘t Respuelhot; à W a t e r m a e l . 1 1 a v a i t acbeté cette d î m e d e J e a n v a n cler
Linden (relief du 12 juin 1546).
Le 11 juin 1561, il acheta du fisc, moyennant 4750 livres à 40
gros de Flandre, les seigneuries d’Erps et de Querbs, et, un eens sur
le moulin de Rijmelghem (rel. du 13 mei 1563). 11 acquit, ensuite, de
Claire des Barres, veuve d’hntoine de Houthem, agissant de concert
avec Jean van der Meereu
et Jean de Branchion, tous trois tuteurs des
‘) Miraeue, op. oit, 1, p. 450.
*) Staende weder te lossex om de selue

penniqhea. M. 2, fo. 97 (I’ar les lettres
Bl. et B. neus désignons les registres des coura fóodales, respectivement de Malines
et de Brabant, toue oonservés aux Archives générales du Royaume, R Bruxelles ;
ils constituent les principales souroes de oe travail.
8, 11 fut rançonné, en 1580, par le fameux Olivier van den Tgmple. B. 364, fo.
368 ; Provincie, stad ende land van Mechelen; Azevedo, Chronijcke van Mechelen
11, 196 et 231,

enfants dudit Antoine de Houthem, le ch&teau et le seigneurie de
Huldenberg, avec la moitié de la seignenrie de Smeëersberg, diverses
rentes, la moitié de la ferme de ten Daze, dite de Smegersberg, et le
chateau de cette localité. Charles fit cette acquisition au nom de son
fils, maitre Bernard Charles, dit Streignart, licencié en droit et avocat
postulant au conseil de Brabant, qu’il avait de sa femme Claire van
der Stoet. 11 se réserva, toutefois, l’usufruit des biens pour lui et sa
femme, leur vie durant (relief du 9 octobre 1564). Messire Jacques
Quarre protesta contre cette vente, en faisant valoir sur les fìefs les
droits de sa femme, Anne de Blehen, a titre de proche parente (19
octobre 1565). Les Charles conservèrent cependsnt ces propriétés ‘).
Jean avait cédé a son fik, le 30 octobre 1561, sa dîme de Watermael;
Bernard ne portait pas encore, alors, le surnom de Streignart s).
En cette même année, le père et le fils avaient figuré. au concours
de rhétorique, à Anvers. Jean était alors prince de rhétorique de la
Guirlande de Marie, et, en cette qualité, il avait repu du magistrat de
Bruxelles franchise d’accises. Comme indemnité des frais occasion&
par ledit concours, la ville de Bruxelles avait accorde, au père et
au fils, 18 somme de 150 florins du Bhin (1 act, 1331) “).
Une Alle de Jean Charles, Pranqoise, investie, le 27 juin 1561, de
la seigneurie de Wommersom et du hameau de Walsbergen, était
mariée à Denis Sgroots (trois chevrons), docteur en droit et conseiller du roi. Après la mort de oette dame, survenue le 8 février
1572, son éponx lui fit ériger, dans l’église Notre-Dame-au-delà-dela-Dyle, à Malines, une tombe avec une épitaphe latine et les quatre
quartiers que voici :
Charles
VS d e r Stoc
Soffie
Buusegem,
Ces quatre armoiries sont : Charles, d’or à la fasce de gueules,
cbargée d’une quintefeuille d’argent, boutonnée d’or ; SofGe, un francquartier, chargé d’une fleur-de-lis (le &amp fruste ?) ; van der Stoc,
écartelé : aux ler et 4e, de gueules à trois chicots d’ . , . , posées en

‘) B. 138, fo. 201; 358, fo. 448, et 359, fo. 1.

“) B. 358, fo. 331. Ce nom est auesi
3, A. Wwters, Hisloìve des environs

orthographi6
de

tjruxelles,

Srreignaert,

Strengnaert,

etc.

fasce (1, 1, 1); aux Ze et 3, p a r t i : ~1. d e gneules k la croix patlée
d’argent; b. d’or B la fasce d’aaur et au lion de gueules issant de
la fasce; Buuaegem, trok anilles 1).
Le 20 juillet 1585, maître Bernard Streignart alias Charles releva,
pour lui et les autres enfants de ses parents, les seigneuries de WavreNotre-Dame et BonheGden,
et, le 2 décembre suivant, la seigneurie d’Overdorp, à Wambeek, provenant de la faruille de sa mère et mouvant
de l’abbaye de Nivelles. Le 15 février 1586, il fit le relief des seigneuries d’Erps et de Querbs, qu’it vendit, moyennant 6844 livres, au
Marquis d’tlavré (r. du 15 déc. 1601) 2). 11 avait acheté de Guillaume
de Moer, alias TAaemans, drossard de Wavre-Notre-Dame, une maison
avec un j a r d i n d e 16 2~ 17 verges, située dans ce village, derrière
I’église; ce Ken constituait un fief du pays de Maliues (r. du 8
unvier 1562).
Bernard avait dté immatriculé ti l’université de Louvain en septembre
1 5 5 2 3). - 1 1 se m a r i a , d’abord, à J e a n u e Gielis, fille d e m a î t r e
Joachim Gielis, ou Segidii, conseiller et, depuis environ 1549, avocat
tiac,al au conseil de Brabant (swcesseur de Charles de ‘l’isnacq), seigneur de Holsbeke et Pellenberg, et de Jeanne de Blioul, dame de
Sart, fille de l’audiencier Laurent, grand bienfaiteur de I’église SainteGudule & Bruuelles. Cette famille Gielis portait: d’azur au sautoir
d’or, cantonné de quatre grenades du même, ouverte de gueules *).

‘) Bibl. Royale, & Nruxelles, C. U. 1511, fo. 7; A. yan den Qnde,
I?tscr.

funér. de la proo.

Jfw~~nlents;

d’A?ave,*s.

%) A. Wauters, op. oit. Overdorp avait appertenu, auparavant, & Bernard van der
Stoot et j sa femme Marie van Bu+eghem, alias Buija, grands-parents de Bernard
Charles, ot, ensuite B leurs enfants François, Nicolas, Bernard et Marguerite (r. du
14 févr. 1539; style de Liége). Le dit Bernard van der Stoot (Stock) était chevalier
de JQrusalem (+ 26 sept. 1538); il avait acoompagné Pierre de Smet, dit van Stoebroeok, riche bourgeois de Bruxelles, dans son pèlerinage en Terre-Sainte.
Ayant
quitté Bruxelles le 1 avril 1505, ils étaient de retour le 6 avril de I’année suivante.
Vogez sou épitaphe dans Christijn, Basilica brurellensis, Le Héraut d’armes(f873)
attribue a Bernard v. der St. ponr armee: d’or & trois pals d’azur, au chef de
gueules adextré d’une merlette d’argent. Comparez ia pierre tombále, dhorite oidassus, de sa petite-We.
a, Matrioule de cette université (Ar&. générales du royaume).
“) Comp. Cartul. et &Za~ruscr. No. 881 (Aroh. génér. du Ft.), reoueil BUP les ow-

7
Après la mort de cette dame, Bernard coavola avec Anne van der
Tommen, fille de Louis l), seigneur d’oplinter, Wilqele, ter Linden,
et de Marie van Dicke (investie, le 24janvier 1572 d’une rente, comme
hbritière de Jean van D$cke a), seigneur de Santvliet, conseiller et
maìtre de la chnmbre des comptes de Brabant ; elle testa le 14 juillet
suivant devant le notaire Martin Alla&), et petite-fille d’un autre
Louis van der Tommen, seigneur d’oplinter et ter Linden, et de Cornélie de Wildere (Wilre) 3).
Ces vau der Tommen portaient: d’or à la fasce d’azur frettée d’argent, accompagnée en chef d’un lion de gueules, armé et lampaené
d’aaur, issant de la fasce.
Après la mort de Bernard Charles, sa seconde femme contracta une
nouvelle union avec J e a n d e Fourneay c h e v a l i e r , s e i g n e u r d e Cruquembourg, Wambeek, Lombeek, Ternath etc. Elle dé&da le 17 septem bre lG32 ; sa dépouille mortelle fuf déposée dCns l’église ‘SaintNicolas, ‘t Bruxelles, sous une tombe ornée des huit yuartiers de la
défunte, savoir :
van der Tommen
van den Dëcke
seillers du ccnseil de Brabant; on y attribue 8. tort R Joachim Gielis les armes de
Gielis-Hujoel.
1) Ce Louis reçut de son pare, du môme nom, par dcnation entre vifs, en dot h
sen mariage, la seigneurie de Wilsele, A Putte, prAs de Louvain (r. du 27 sept.
1552). Le 10 février 1558, il releva, ccmme h6ritier de sen onole, messire Martin
de Wildere, la moitié du village et de la seigneurie d’Oplinter. Son frAre, Pierre
van der Tommen, re@, par la mort de eet oncle, une seigneurie achampee,
prAs
de Wavre, au Brabant wallon. Le 9 mars 1572, Louis fit le relief d’onercntepour
ces EilIes Marie, Anna, Elisabeth, Catherine et Louise, hériiières du conseiller Jean
van‘den Dijcke. Louis mourut avant le 6 f&rier 1587; ce fut ce jour que sen fils
Jean fut investi de Wilsele; le 30 mai de la meme année, il releva la seigneurie
de Champes. Ses frères Octavien et Pierre requrent alors l’investiture de Ia moitil!
d’oplinter, respcctivement de ter Linden. AprEs la mort de Jean, Pierre fit le
relief de Wilsele, pour lui et les autres enfants de son pdre (3 fávrier 1599; B.).
*) Jean van (den) Dijcke, seigneur de Santvliet et Heirendrecht, chevalier de Jéruflalem <t 1 sept. 1572), avait Ppoud, le 43 act. 1525, Jeanne Marie van der Genst
($ IR déc. 1544): mare de Marguerite d’Autriche, duchesse de Parme et de Plaisance. Ces van Dijcke portaient : de sable & trois fasces d’cr, au ohef nu mtme:
chargé d’un lion passant de gaeules.
5) 13. 361, fes 181 e t 990,

Itoelants

vnn Boxtel
van der Genst
Boete
van der Kogen.
D e sen p r e m i e r mariage, Bernard avsit une fille, nommée Clairt
qui, le 23 janvier 1571, avec ses tantes Marie et Catherine Gielis, fue
investie, par le mort de messire Jérôme Gielis, leur oncle et frère
respectif, des aeigneuries de Holsbeke et Pellenberg, avec haute,
moyenne et basse juridiction. Un acte du 31 mars suivant établit
que In jeune fille était encore mineure alors ; il est relatif au relief
fait par Bernard, pour sa fille, d’une rente de 480 fl., sur Bréda,
Diest, Grimberghe etc., rente provenant du grand-père de la demoiselle,
Joachim Gieiis. Cleire Charles mourut peu de temps après ; en con&quence, ses deux tantes reçurent une nouvelle investiture des deux
seigneuries qu’elles avaient possédées en commun avec elle (r. du 20
nov. 1572) ‘).
_
Bernard Charles, dit Streignart, semble avoir été enterré dans
l’église de sa seigneurie de Wavre-Notre-Dame. Toujours est-il qu’on
y voyait son obit aux nrmes du défunt, telles que neus les avons
dócrites ci-dessus, et i la légende : Obiit 3GO7, 18 Sept. “).
En vertu de sen contrat de mariage, sa veuve devnit nvoir I’usufruit de tous ses biens. Elle fit relever les fiefs de Huldenberg le
8 octobre 1607 et, le 27 de ce mois, les ,seigneuries
de Wavre-NotreDame (avec la maison derrière l’église) et de Bonheijden 3)’
vnn Wilre

*

2%

*

Bernard Charles, dit Streignart, n’ayant pas laissé d’hoirs, ses pnrent,s
collatéraux se disputèrent sn helle succession.
Le 2G septembre 1608, Jeha?a Charles, de Hemricourt, au pays de
Liége, fit le relief de Wavre-Notra-Dame et de Bonheiden, sans préjudice
de l’usufruit de ces biens réservé à Is veuve du défunt. 11 était fils
de Jean et petit-fils de Jean, le VWun: (de Oude), et de Catherine Leus ;
ce dernier était un frère de Bernard. Le 18 novembre suivant, les
*) ibid. fooJ 143, 144 et 177.
2, Bibl. Royale, ?t Bruxelles,
8) M. 3, fo 92.

C. G., N” 1510,
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8, B, C, D, enz, = de bladzijden der Bijlage. Alb. = Album. - Ar&. =
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De 8 t e r r 8 t j e s wijzen op wapens.
ALS (Ter), pred., 118, 323.
Aegialëa, 79.
Aalburg, heer]., 667, 8 (12. 1).
Afferden, klok, 416.
A e 1 d r i m, heerl., 258.
Agaat (Vloeiend), 35.
Aalsmeer, pred., 11, 402.
Achates Tiberianus, 443 (n,).
Aalst (N.-Drab.), drossaard, 186.
Agnate, zie Oíiate.
- , h e e r l . , 190.
Agricola (Rudolf), 142.
Aalsum (Oost-Dongeradeel), 257, 393, Achlum, heerl., 263.
- (bb Irnsum), 262, 3, 393.
Achtkarspelen, baljuwschap, 261.
Aalten a” 1284, - 69.
Aken au 1189, - 396.
Asrdenburg, archivaris, T.
--9 kasteelen, 198, 333,
--3 haven, sluis, 41.
--9 vrede a” 1668, - 151 (2%).
Aar&-Rikstel, heer]., 53, 320.
Akerendam, huis, 671 (n. 4).
Aerschot, Sohepenzegels, 529.
Akersloot, pred., 132.
Aertselaer, grafzerk, I62.
A k - I s 1 a k, dubbelnaam, 363, 4.
Akkrum, 270.
--> heerl., 509, 11.
.
Abalino, de groote bandiet, 162, 3.
Axel, dialect, 175.
Abbanes, 81.
--7 covdeur, 185, 669.
Abbinga-state,
634.
Alba amioorum, 80.
Abdben, zie Kloosters. ’
Albrtny, hertog Leopold, 200.
Albergen, klooster, 436, 79 (“2:
- en Kloosters”, Resohr., 83.
Adagiarius, Latënsohe Citaten, H.
Albert (Bisschop), 326, 96, 7.
Adriaan VI, paus, 502 (Gr.), 639.
Alblasserdam, heer)., 473 (n. 1).
Algiers, Be& 318.
Adusrd, pred., 12.
Alchimisten, 178.
--7 redger, 328.
Alexander Severus, 599.
--9 reohtstoel, 329.
Alem, 490, 1, 671,
--t zglschepper, 329.
1

.

Aleppo,
galnoten, T.
Rlfaxs, 244 (n, 4).
Alfen *) (Zuid-Holl.), heer1 , 150, 1.
Alcmsn, 525.
Alkmaar, kerkplafond, 417.
, klok, 293.
, lakenrederij, 82.
--, pastoor, 182.
--7 vroedschapspenningen, 341,
7, 8.
--1 waagtoren, klokwerk, 416.
Allingawier, leengoed, 262.
Almanak ao 1648, - 587.
- (Staats-), betrouwbaar ? 415.
Almanakkan (Eerste), 289, 90, 403.
Almelo, heerl., 94 (n. 2j, 648 (n, 8).
- - , zusterklooster, 2.
Almen, goed, 405.
Almkerk, heerl., 59.
hloëplant, 97 (12. 6).
Altenstein, heerl., 307.
Alva (Hertog van), 250 (n. l), 465, 554
W, 5, 6.
- (Hertog van), Sententiën, uitgever,
141.
Amboina, getrouw a0 1667, - 91.
--, gouverneur, 340.
Ambrosia, godenspijs, -drank ? 525.
Ameide, heerl., 71.
--, pred., 118.
AmeUden, 505.
.Ameland,
weggeschonken, 271.
A m e 1 i ë n s t e i n, slot, 333,
Amerongen, pred., 402.
Amersfoort, kei, 587.
---, St. Joriskcrk, vicarieën,
273.
Amerzooi, heerl., 207.
Amstel (Jan v.), zeeheld, 412 (Bio).
Amstenrade, heerl., 138 (11.).
Amsterdam, Beschrijving, 179.
-, bank 283 (pn).
) belegering a” 1650, -

Beschrijving, penningen,
18, 9, 20 (G&.), 1 (Ged.).
Amsterdam, bidders-oproer, Brief, 343. *
--3 broodloodje, 347.
ge--> diaconie-weeshuis
sticht, 86 (Pn). Vgl. Nuu.
XxX1, 496.
, hofje PDe Eendracht”,61 5.
--> Engelsche kerk, 186,378.
--1 nGeslachtsteun”,enz.,615.
, sHollend Paard”, 21.
-1 hongersnood, 345.
--j Huis met de Hoofden, 22.
, klokkenist, 398 (n. 2).
--> Comité v. algem. bestuur,
377.
---, lakenrederij, 82.
---, Maagdenhuis,
Geschied.
340.
---> matrozen en officieren,
Monsterrol a” 1750, - 45.
---, Nieuwe kerk, noodmunt,
345.- pastoor a” 1578, 649.
---, Nieuwezgdskapel,
Begraafnisregr, 4 3 5 . .
---b hofje uDeNoteboom”,615.
,
O.-Ind. Compagnie, buitenmagazijn, 435.
--P) orgelist, 398 (n. 2).
, p a l e i s , e e r s t e steenleg.
ging, 585.
-, p e n n i n g g e s l a g e n , 2 7 7 .
- , peter, 25.
- , pred., 5, 8, 10,2,86,118,
86-91,471 (n. 12), 539,N.
---, Prinsenhof, 27 (n. 1).
-, prof., 29, 70, 190, K, N.
,
ILKath. gemeente op de
Brouwersgracht, 218(Pn).
---, St. Marie-kerk, 345.
---, stadhuis, Tweede eeuwgetijde, 26 (Pn).

‘) ,IJe Ambegtsheerlijkheid
van Alfen en Rietveld
is in den jsare 1745 door den Heer Jakob
r. der Meer, wiens Vader, Grootvader en Overgrootvader dezelve bezeten hadden, verkogt geworden
aan Katharina de Wilde, Weduwe van Abraham Josua Brakonier, Predikant te Utrecht”; Tegenw.
_
Staat v. Zuid-Holl. (UI) VI (1746) bl. 269, 60.
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_I

Amsterdam, Tentoonstelling ao 1876, Antwerpen, St. Elizabethsgasthuis,
- bl. 35.
-1 Vereeniging V. W., 94.
-1 Wale-gemeente, predd.,
12, 119, 92, 289.
--1 w a p e nenk r o o n91, (At),

-

I

569.
--1 St. Jacobsma&t, 527.
n Lucasgilde, 290.
--1
, ,I Michielskerk, 635,
--1 B Pietersbrug, 568.
345 (Prij.
-1 , Walburgskerk,451,2.
---1 ‘t Wapen van Luyk, 77. 454.
, B Willebroocfsvelt,
--1 Zie Munten.
--1 rue Zink, 526 (n, 1).
Anaxandrides, 525.
--1 »de groote Zot”, 527.
Andelst, heer]., 131, 440.
--> Spelen van Sinne, 46,
Andenne, 627.
ll0, e n z .
Andries (Kanunnik), 202.
, Het Steen, 593.
Anecdotes, 141.
--1 timmerliedengilde, 453.
Angerlo, bred., 117 (vgl. Nau.‘ XXLX,
--1 vluchtelingen, 552.
475).
--1 Groote watertol, 564.
Anjum, klooster, 260.
--1 den Witte Hase en Schilt,
Anti-concordatisten,
140.
452.
.
Antje en L&je, 468, 9, 586.
--1 zie Kempisch Museum,
An tonio, R.
Steenborgerweert.
Antwerpen, aalmoezeniers, 563, 8.
Ape, naamsreden, 335, 40.
1aanslag, 562.
Apeldoorn, Grift, weteringen, 147.
-1 Boekwezendag, 593,
--1 ontginning, 516.
-1 burgemeester, 554 (n.).
--, porceleinverzameling, 355.
-, burggraven, G24.
- -, pred., 192, 401 (n, 2), 88
, citadel, 188.
(Rob. Alberthoma).
--1 rue du Fagot, 454.
--1 villicus, 215.
--1 sGrafschriften”, 386 (n. Apenrade, 186, 7.
1), 456 (n.), 563.

--, plein lieyser, 562.
-7 Clapdorpe,”
454.
-, major, 520 (n. 3).

-! markgraaf, 515.
-J de Mecre, 452.
--, Musea geopend, 593.
--1 Longue rue Neuve, 452.
--1 Nieuwstad, 561.
--, par. Notre-Dame, 452,4.
--1 orgelist, 418.
--1 Planttin-Moretus, 593.
, plundering, 515 (n. 1)
--1 rederbkerskamer ,)Guirlande de Marie”, 38%
--1 huis Rodcs, 568.
- - ,
sohout, 5 6 4 .
, Zeeuwsohe Coronmcrckt,
$61.

Apenstert, 226, 334-40.
A p i a, 79.

Apingedam, pred., 6, 7.
--7 vluchtelingen, 556.
Appeltern, hofstad, wyele, 147.
--1 beleeningen, 244 in. 2).
Appelvinken, 37, 227, 355, 6.
Appen, naamsredon, 337, 8, 40.
Aquitanië, koningrij k, 420 (Nm).
Ardes (Mr. P.), apologio en uitzetting,
285, 6, 333.
A r e n d s b u r g, 96 (12. 3).
Arohangel, krijgsgevangenen, 54.
) Argus”, 589.

Ark, Ml.

Arcadia (Kleefsche en Z.-Hollandsche),25.

Arkel (Land van), Beschrav., 272 (n. 1).
Ark10 w, baronie, 200.
Arnauld, abt van Pompone, 370.

6.

.
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Arnauld, Rntoine en tfenri, 168, 70.
Arnhem, archief, 194.
-> Buitenregr, Protocollen, 623.
, Doirnickx-steeg, 181.
--> Gebodboaken, 43.
--I Groote-kerk, grafzerken, 129
-35, 321, 55. -- Protocol,1 29,
30 (n. 1). - Verwarmingsbuizen, ,129. - Wapenboek,
135 (n. 2), 6.
--1 Gulden Spijker, vijver, 207,8.
--, haardsteenen, 417.
103.
--l Jnvaliedenhuis,
--1 lanbdags-resolutie a” 1790,395 (12.).
--) ter Leeuwe, Leeuwenstci?l, 67,
623.
--> hof van Meurs,&S, 623.
, Nyenbeeck, 69, 623.
--> Observanten klooster, 234
(72. 4).
--> orgelisten, 129 (n. 2).
--> Papegeg, 69.
--, pastoors, 136 (n.).
--, pred., 132, 402, tJ.
--, predikbeurten-briefje, ll.
--5 den Ruytenbery, 623.
, St. Anthonie-gasthuis, 83.
, )I Eloeijs-gilde, 434.
--j ,) Erasmus-broederschap,
136 (n.).
--> ) Jans-orde en kerk, 68-70,
62 1,3. - Archief, grootmeester, commandeursLijst, 621-3. - J’itanciemeesters, 83.
--9 ) Catharina-gasthuis, 8X
--I 1) Peter-gasthuis, 83, 137.
--> N Wal burgis-kerk, grafzerken, broederschap, GE,
135- 7.
--> stads-mcdiciin, 208.
, Wynkens wier, 207.
Arnoldus (Georgius), 370.
Arolsen, Hochfiirstl. Consistorie, 285.
Arras, ontzet, 25 (Fn).
Artemidorus,
464.

Rrtevelde (Jacob v.), 103.
Artur (Koning), 81,
Arum, heerl., 258.
Azevedo, 332 (ti.), 84 (n. 3).
Aspanmore, 169.
Assendelft, heerl., 322.
Ath, ingenomen, 344 (pn).
Athenaeus, 525.
A tlas-Leemans, 94, 147.
Atrecht, zoutkeet, 375.
Atzecs, 167, 8.
Attenrode, heerl., 626.
Attila, volksbond, 360.
Augsburg, verbond, 28~1 (rn).
Augustdn (Lieber), balmuzikant, 414.
Aurelia aquensis, 599.
Australië, zie bij Mantsuyker, dc noot.
Austruweel, 510 (n. 3).
Avaux (Graaf d’), Fransch gezant, 22 (I+b).
Aveeaat, kerkpatroon, muurschil dering,
Gd) 354.
--> naam, 337.
-,-, pred., 414 (n. 2, Jorissen).
A w e n d u I c k , ligging, naamsreden,
635.
Baarnbrugge, 595.
J3aane (Francina), 286-8.
Baar, amptman, 431.
-, bannerj, 527 (12. 2).
Baerdeghem, leengoed, 528.
Baarderadeel l), baljuwschap, 262.
Baar1 (De), havezate, 654.
Baesweiler, slag, 636.
Baetsvoort, zie Bosvoort.
Babiloniënbroek, heerl., 97 (K. 4).
Bach (Joh. Sebastian), i- 1750, - 0.
Bad a joz (Badia), 598.
Baden, erfgroothertog, 201.
Baflo, 197.
Bahia, Braziliaansch, 0.
Bajovaren, 477.
B a k h u i s , goed, 405 (N??,).
Bakker (Jan de), martelaar, 288.
Baldewijn 11, - 397.
‘) Bauwerderndeel.

Baard = Bawerd,

Bauwerd.

I
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Balgooi, edelhuis, 131 (ft. 3.)
--> heerl., 671 (n. 4).
Balinasloe, burggrp, 453.
Balk, Waalsch pred., 369, 70.
B a 1 s i g 1 i a (D e), gedenkfeest, 437.
Balveren, tiende, wyer, 207.
Bank en bankbiljetten (Eerste) in Europa, P.
Bannerijen, 503 (n. 2), 27 02. 2).
Bantam, keizerlijk-gevolmachtigde, 190
(n.
2).
.
Barcelona, ingenomen, 344 (Pn).
---7 zie Bank.
Barendrecht, heerl., 322.
Bargebuhr, Herv. kerk, Ueschrjv., 555
W.
Barlheze (De), naamsreden, 475, 576.
Barneveld, heide-onfginning, 516
---, pred., 12,
Baronieën, 503 (n, 2), 27 (PZ. 2~.
Barradeel, baljuwschap: 262.
--2 Oudheidk. Aantt., 290, 1.
290.
--3 Predikantenlijst,
Bartas’ Wercken, 240.
Basses, heer]., 449, 50.
Basso( e)ra, opperhoofd, 675.
Batavia, Genootschap, _Catal., 278, 80.
, modderbank, 603.
Batavien” ())Oudt), auteurs en uitgaven,
591.
Batavieren, naarnsoorsprong, 361.
Batenburg, 615.
---, pred., 3i3.
Batmen, pred., 4Ql (n. 3).
Baudelo, abdd, 478 (as.).
Baudries, heerl., 453.
Bausonniere (La), heer],, 449, 50.
Bautersem, heerl., 626, 8, 9, 30 (TL. 2).
Beaufort, naamsreden, 210.
Beaulaincourt, graafschap, 632 (n,).
Beaurepaire, heerl., G30.
Beaussart, heer1 , 450,
B(e)auvechain (Z.-Brabant), landhoeve,
569, 70.
Bedevaarten, 164.
Bedum, pred., 5.
Beek, heerl., 124.

Y

Beek, zie Aarle.
Beek en Donk (N.-Brab.), heerl., 53,4.
Beek en Ubbergen, pred., 401).
Beekbergen, pred., 117 (vgl. Nnu.
XXIX, 475).
Beeldhouwers, 203: 650, G.
Beers (Jan v.), EI.
Beersel, 383.
---, heerl., 630.
PM- -Be& G3’L.
Beerschoten, vermaakt, G.
Beesd, veerstad, 144.
Beffe, na amsbeteekcnis, 210.
Bhegvor, stroom, 230 (Nni).
Begeren, naam, 477.
---, wapen, 257.
PP-) hertog a” 1584, - 609.
---2 Jan, 208.
---, Maximiliaall Marie, 631,
pp-, Otto, 502.
---, Sabina, 330.
Beilen, pred.. 402.
Bejlstein, heer]., 323, 44l.
B e c k en s w e e r t , 514 (n. 4).
Bekeshovede, 396.
Beckovoirt, 514 (n, 4).
Boirendrecht, heer]., 357 (1~. 2), 527.
Beldershoek, Beldept,
IkG.
Belfort (Het), todschrift, 355.
België, »Antiquitates”, 333.
- - , Inkwisitie en Hervorming, 556.
--7 naamsredcn, 364.
--I Stevenisten, 140, 1.
--l tocht ao 1667, - ,150 (Pfl).
- - , volkstaal, B.
--> zie Borgondisch (e kreits), de
noot.
Belgrado, veroverd a” 1780, - 498 (~1).
Bellamy (Jac.), Litteratuur, 93, 415.
B
100At” sterfdag,%G,‘7.
Bellard, Belder, buurt, 146 (NV,), 298
(12. 2).
Bellencourt, heer]., 630.
Bellingeweer, eed, 328 (n. 2). .
Bemmel, den Brijllee, G53.
----) Bronkhorst,

193.

‘
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Bemmel, heerenhuis, veiling, 193.
--, protocol, 434.
--> R.-Kathol. statie, 193.
--9 veer op NQmegen, 493.
Bennekom, naams-oorsprong, 105 (TL).
---, ridderhofetad, 135 (VL 1).
Benzoni, 166.
Bentheim, Geschied., 162.
-, pred., 373.
Berbice, graafschap, plantages, 185.
--, plantage Deutinchem, 242.
Berendonk, naamsreden I), 635.
Beresina (Dej, brug gelegd, 191.
Berg, Geschichtsverein, 208.
--> zie Heerenbergc’s-),
Bergaigne, R.
Bergegck, graafschap, 633.
Bergh, zie Bcersel.
B e r c h e m (O.-Vlaand.),
hoerl., 5 0 8
(7%. 1), 9, 10.
--1 St. Agatha (Z.-Brab.), schepenschap, 565.
Borgen, heerl., 95 (n. 2).
[571.
- (Henegouwen), Ste Waudru,
-- (Noorw.), Havenschenderij, 90.
Bergen-op-Zoom, merkwaardige beker, 517.
-----9 beleg ao 1622, 624. -- 80 1741,
- 498.
7---- , gouverneur ao
1570, - 162 (n. 2).
-----Y commandant ao
263l, - 4.
-----, prcd., 24.
-pp--, schoolmeester,
vóór 1 G48, - 4 12.
Bergharen, opgerichtsdagen, 641,
Bergzabern, mijnwerkersfeest, 13.
Bergum, 634.
Berlaar, heerl., 383, 92, 633 (n. 4).
-, Beschrbving, 526-8.
--, gemeentezegels, 528.
-, naam, 526.
‘) Vgl.
(Boheme).

B&hron

Berlaar, oud-pastoor, 528.
Berlaymont (Karel v.), 348 (132).
Berlijn, verbintenis..verdrag ao 1788, 203.
Berlikum, 671.
--, Oudheden, havenplaats, 627.
Bernard (Sieur), 350, 2. (Vgl. XW.
XXXVIII,
279).
Berzée, heerl., 630.
Berthouthof (De), 562.
Bethlehem, Geschiedbron(nen),
396.
---, klooster-Archief, 233.
-PP) mondgesprek, 544 (It. j.
---, proosten, 23’1.
---, widingen, enz., 397.
Béthune, Numismatique, 85.
Betuwe, voormalige grenzen, 577.
- , naamsreden, 598-600.
Beuningen, pred., 612.
Beusichem, landerijen, 337.
Bevecom, zie B(e)auvechain.
Beveland (Zuid-), dialekt, 175.
Bevermeer (De), naamsreden, 2 t 2.
Beverweert, heerl., 75 (n. I), 210.
Beverwijk, heerl., 75 (n. 1).
Bevesiex, zeeslag, 283 (Z’n).
Bevoort, adellok huis, 210.
Biben, 212.
Biberich ‘), slot, 201, 12 (n. 1, NW),
357 (ivm).
Bidden, zie Jagertaal, St. Cornelie.
Fl y d r i e b e e k, naamsreden, 297.
Bier, brouwen, 412.
-, zin Macaronicym.
Bi(e)rs tein (Keur,Hessen), zie Jsenburg.
B i e r v l i e t , g i l d e n , redergkerskamcr,
638, 9.
Bijenkorf der Roomsche Kerk” () De),
553, 4 (72.).
Bijgeloof, 365.
Biland (Den), heerl., 232 (PT..).
Bylandt (v.), geslachtsoorsprong, 232 (11 ).
Bilderdijk (Mr. W1n ), 34.
- ) en Kumpel, 72 (12. 4).

of Beraun, Morav. stad, kreits Olmutz.
*) piet, Biebrich.

Beraun(ka)

is zelfs een riviernri)m

Bilderdik (Mr. Wm) en Tydeman, Briefwisseling, 72 (n. 4).
Bilt (De), 96 (n. 3).
Binohois, 355.
Biron, zie Lauzun.
Byzantijnsch Muntwezen, 407.
- strafrecht, 659.
Ryzantgnsche twisten, 659, 60.
Byzantinisme, 658-60.
Blaeu (Joan), 40.
Blankenberge, dialekt, 175.
Blarikum,pred.,
192,488 (Rob. Alberth.).
Blasenburg, ridderhofstad, 252.
Bied (Victor du), 141.
Blitterswijk, heerl., 144.
Blokland, heerl., 95 (vgl. Nau. XXXIX,
642, noot 4).
Board of trade, 543.
go d e g h e m S t. M a r t i n, heerl., 639.
Bodegraven, fort, 149.
Boekhorstenburg, havezate,247(n.
I),
Boekwezendag, 593.
Bo(e)lestein, hofstad, 441.
Boendael, heerl., 515.
Boerhave (Derman), Lofrede, Portret, 590.
Boevenklok, 406.
Bogaardvinken, 228, 335.
Boheme, stdl, 427.
’
Frederik, gouverneur, 92 (n.).
z: Karel, 501.
Bohémien de Paris, 427.
Bois-au-Veil, hoe&, 450.
Boxtel, hecrl., 584,
Boksum, leengoed, 262.
Bockum, pred., 612.
Bolga(ren), 362 (n.).
Bolsward, 257.
ambochtheerscip,
238.
Bommel,‘Ha.ng(h),
147.
B o m m e 1 er w a a r d, eerste landrecht,577.
BommenBorend,
zie v. Galen.
Bonheijden, 383.

Bonheijden, gericht, 384.
---* heer]., 386, 8, 9, 91.
Bonifacius Vl, - 76.
Boogschutters (Behendige), F.
Boone (Jacob), aartsbisschop, 117.
Borellus (Dr. Petrus, 85, 6 (n.i.
Borgelermarke, 51.
Borgharen, zie Bergharen.
Borgondië, Filips de Goede, 165, 83,
447 (72. 2).

---, Karel, 137, 95, 325.
--P) Maximiliaan, 465, 447. ’
---, Maria, 448.
Borgondisch kruis, kreits r), rëk, vuurslag, 165.
Borkelo, heerl., 479 (TL).
Borneo, 543.
Bornival, baronie, 506.
Bornwerd, baljuwschap, 264.
Bosniaken, naam, 600.
Bosvoort, hoeve, 403 (n.).
Boswell (James) %), S.
Botnia-state, 311 (n, 1).
Bottes toin, ridderhofstad, 67.
Boudew@ van Avignon, 443 (~2.).
Bouchout, 504, 5, 9, 10 (n. 4).
Bouflers (Louis E’rançois hertog van),
maarschalk van Frankrijk (+ 1711), 512.
Doulanger (Generaal), 228.
Bourbons (Nederl.), 13, 202.
Bcurignon (Ant.), Praedictio, 443 (12.).
BOUWel,
heerl., 508 (n. 5), 20, 5.
‘Braemberch (Den), 112.
Brabançon (hrmorialj, 528, 9.
Brabant, kanselier, 515 (n. 2).
--) vluchtelingen, 552.
520,
--1 waponkaarten,
--> Maximiliaan 1, - 447.
--1 Wenceslaus, 50?, 636.
Brakel, heerl., 251 (n. 2~.
- (Den), te RgswUk (Geld.), 58.
Brandenburg, Karel Aemilius, 25 (Pn),

‘) Eene der tien kreitsen, waarin het Dnitsche rijk verdeeld was, bij den vrede
(1801) aan FrankrUk
afgestaan, en thans grootcndeelu
tot België behoorend.
‘) Dr. Sam. Johnson’s biograaf, + 1796.

van

Lunevillo

’
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Brandenburg,
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markgraaf Lodewbk,
502.
---> keurvorstin Louise, 25,
149 (Pn),
---, zie Pruissen.
Brandsenburg, heer]., 95, 473.
BrantGme,
heer]., 31.
Brazilie, hout, 77.
- - , p e t u n , lU7.
--1 republiek, 0.
--1 vlag, 0.
--, Maximiliaan, 0.
--, don Pedro, 0.
-, z i e M a u r i t s .
Breda, baronie, 42.
, bestuurder der Latijnsche school,
297.
-, pastoor, 502 (Gr.).
--, vestbrief, 371.
--1 (BelgZ), heer]., 383.
Bredenhorst, heer]., 648 (n. 7).
Bredevoort, a” 1284, - GD.
---, pred., 400 (TL. 2).
Breede, 6.
Bremen, bisdom, 1, - Aartsbisdom, 326.
--1 aartsstift, 326 (n. 4), 97.
Bretzenheim, heer]., 596* (IW).
Breugel (P. Pzn, of de helsche), 354.
Breukelen, 198.
Breul (De), Bre vil, naarnareden,
653.
Brieler (Den), landgoed, 124, 653 (7).,
Nut).
Erielle, inneming, G34.
--1 Correctieboek, 519.
--1 naam, 653.
--, visscherfi, 484.
Brig, naam, 359 (TL.).
Brijghem, polders, 50%

‘) De gesl. Brinkerink bestaat nog,
“) begin 1Bde eeuw gesloopt slot te
ontleend heeft aan het aansienl. gesl.
onzeker”, zegt Nom. Geogr. Neerl. 11,
‘) Over den Bruel of Brui1 tussohen
(XXII) X11 (a” 1772), bl. 352.

Brijllee (De), 653.
Brinckcrinok l) (Johan), 2, 65,
Broechem, heer]., 442, 561, D(n. 4), 71.
---, cijns-registers, 446 (n .).
Broelij (Den), 653.
Brohldal, G53.
Brol (De), state, 260, G53.
Urongersma (Titia), 330, 551.
Bronkhorst, bannerij, 527 (1~. 2).
Bronkhorsten-partij,
478.
Brott- Win, 644.
Bruëlis, Bruwelis (‘t Huys te) “), 287, G54.
Brugge, »Kerkhervorming”, 197 (12.).
--1 naam, 359 (n.), 483.
Brugman (Jobs), Leven, 109.
Bruhl(De), Brul (Dcn)3), Bru(y)elle,
naamsbeteekenis, 653, 4.
Brummen, ambt, 332.
--, pred., 184.
BrunswU k, hertog a” 1750-84, - 160
(Bio.)
- - Luneburg,Christoph,32G.
PP-, Christ. Lodewijk, 88.
---9 Ernest August, keurvorst,
341 (PW)
- -Wolfenbuttel, 644.
Brussel (en omstreken), Beschrgving,
385 (n. ‘3), 529, G5, 9 (n. 2).
- - , ))Basilica”, 386 (1~. 2).
676.
--1 Al!spachsDou.levard,
--1 burggraaf, 513, 5, 64.
--> Franciskaner-kerk, 627.
huis met toren,
--1 Isabella-straat,
569, 73.
--9
--1

Jodelt trappelz,
505.
den CZe@3, 574.

kloosters, 272, 3, 353.
- - , Kon. museum, 161.
--1 N.-Dame de la Chapello, 512.

te Twisk. Aldaar thans een pred. van dien naam.
.
Kapulle in Z.-Beveland. .Of dit slot den naam gegevon of
Bruelis,
dat verwant was aan het Henegouwsche Huis, is
6.
Zeist en Driobsrgon,
zie ,,Tegenw.
Staat van Utrecht”
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Brussel, Rekenkamer, 564-7, ï2, 3.
--, St. Elizaboths~klooster~ 568.
--7 Sainte Gudule, 308, 11, GY.Grafschrift, altaar met triptiek,
enz., 1GO (n.), 2, 386.
--l Saint-Nicolas, 387.
--1 Saint-Sacrement de Miraclc,
Histoire, 84, 151. - 300-jarig
jubilé, 151 (PIL).
--9 Schepenlijsten, 529.
--j straatgevecht, 1.88.
, Terarken, s t i c h t i n g , 3 0 8 .
, M ’ a a l s c h pred., G7G.
, z i e VS:aterloo ( l e e u w ) .
Buda, St. Elisabeth, 468.
Buelsteyn, zie Beilstein.
Bhugwar, zie Bhegvor.
Buysinghen, heerl., 5l5.
Bukhorst (Den), voormalig kasteel, 13.
B u x h o v e d e, Buxtohude, prov. Concilie, 326, 96.
Bunde, 126.
Buren, verstrooid archief, 194.
-1 begraafplaats van Maria v. Nassau? 193, 4, 332.
--, gericht, 350.
--, kastellein, 252.
-, kerk gerestaureerd, 194.
--, naam, 358.
--, pred., 194.
-, prinslbke goederen, 250.
--, weeshuis, 194.
Burgbrohl,
653.
Burcht, heerl., 647 (n. 2).
Burgwalle, huis, 531.
Burgwerd, heer1 , 258.
B u s e 11 m a t o, 570.
Buskruit, 5G’k, 7. Zie Stecnborgorweert.
Caesar (Julius), 235 (n.).
Caesarius, 68.
C a e s ar s b e r g (LI e), 403 (n.).
Ceylon, 611, GD.

1X
.-

Celle, stempelsnijder, 341.
Cellss, zie Pont-a-Celles.
Chadcedon, bloem, lychnis, 652.
Champes: heerl., 387 (n. 2).
Charleroi, beleg opgebroken, 275 (Pn).
Chassé (David Hendrik bn *), 188.
Chattam, tocht, 91 (Pa),
Chavigny, heerl., 449, 50.
Cherusken, 3G1.
Chevreuse, heerl., 450,
Chiari, Chieri, Chiers, naam, 421
(17.).

Chillou (Le), heer]., ~~49, 50. *
China, banknoten, P.
- - - Ming-dynastie,
P.
- - - (Gedachten over), N.
Chinezen (Gepromoveerde), gekerstend,
33.
--) zie Oost-lndië.
Chiny, heerl,, 389.
Cicignon, 90.
Cyperaceeën, 535.
Cyprinc, zie Porphvre.
C i r k w e r u m, naamsreden, 658.
C i s o n i u m, klooster, 27, 8.
Cisterciënsers, 465 (qz.).
Daele (Tenj, heerl., 631.
Daelhem, B2G.
Daalhuizen, landgoed, 97 (n. 0).
Dadizeele, hcerl., 630 (ti. 3).
Dagon, hoer]., 557.
Dagteekening a” 1765, - 78.
Dale (Ten), hoeve, 385.
Dalem, heerl., beleeningen, 272.
Dalen, graafschap, 405.
Dambrugge, hoerl., 573.
Darniette, kruistocht, 382. ’
D a n (n) e m o r a, kerspel, 480 (n, 2).
Danevirke(-werk),
463.
Dankate (Het), naamereden, 339, GO.
Dantumadeel, baljuwschap, 261,617,8.
PP-) oude naam, 394.

-. - - - - ‘) %ie ,,Ter nagedachtetiis” van hem oen uitnemend levensbericht in Geld. Volksalmanak 1853
bl. 90 vg., van H. X Werncr.

2

.
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Dantumawoude, pred., 5.

Deurne,

llarmesteter
(A. en J.), taalgeleerden enz.,
Q, R, S.
D a t h n r, landgoed, 41,
Dedem, bp, 232.

Deutz, varianten, 231.
Deventer, dernt-~~legershuis, 212.

Deekelo (Oost-), 102.
Deersheim, heerl., 198.
Deest, bp, goed, hof, weerd,

194, 231
(Nm), 396.
Deil, gericht, 491 (n.).
- - , schepenbank opgericht, 577.
Deynze, gouverneur, 624.
D e k e m a -veenkampje, 320.
- -stafe, 95.
Delden (Over$el), pred , 402.
- (GUP Zutfen), 545 (7%. 2).

Delfzijl, pred., 222.

Delfshaven, pred., 401 (n. 6).
Delft, Beschriving, 82, 122 (n. 1).
-> bijbel ao 1477, - 4 79.
-, DHalve Maan”, 472 (n 9) .
177.
-> haring-ordonnantie,
-, lakenrederij, 82.
-, pred , 401. - Retnonstr., 589.
wapenborden, HcschrUv., 181.
uRli8 n e n, hofstad, 66 (n. 1).
Delwijnen,
naamsreden, 39.
Demen, zie Dcdem.

Demerary, 191.

Democraten” ())De) ao 1796/7,

Dendermonde, 626.

- 93.

Denekamp, S$ngraven, 148.

Denemarken,

marine, koopvaardijschip
Vigilantie, 186.
---,naam, 480 (1~. 2).
---, vikings, .359, GO, 480
(71. 2 ) .
552.
--P, vluchtelingen,
----, Christiaan V vóór klamb u r g , H.
---,Frederik 111, commissaris, 152 (Yn),

Derby, naamsoorsprong, 3G0, 476.

Dtlscartes (Rem!), spotpenning, 2 1, 2.
Deurhoff ( Wm), als Spinozist, 59 1.
Deurne, geneesheer ao ,17*l5, - 4 13.
--7 Protestantisme, 413.

R.-Kathol.
schrrJv., 413.

gemeente,

Be-

--7 Athenaeum, 408. (qz. 2).
--7 bloedvaandel, 404.
--.heidens, 459.
--9 kerspel van U-L.-Vr., 51.
-->kerspelen-rich ter, 2 15.
--1 Meester-Gecrtshuie, 65. .
Meijershof,
--7 Me$erinkshuis,
212.
--> misgeboorte, L.
--, munten, muntrecht, 407.
--7 noodmunten, 153.
--9 Noordenbergerpoort, reemp te, 143.
, Polstraal, 104 (n. 1, Nm).
--, pred., 8, 400.
--7 prof., 374.
--1 Schoe)7ouer, 145.
-->St. Lebuinus-kerk, G34.
143.
--9 Stakeldertoren,
408.
--I studentenleus,
, de Teuge, 445.
--9 tolrecht, 407.
, huis Vreden, 4G3 (12.).
--7 nieuw wapen Yerleend, GO4’
--1 zie L)t,od.
Dinz, president, 0.
Didam, naamsbeteekenis, 231, 2.

--, oude havezate, 654.

Dieden,

nanmsoorsprong,

231,

Dieghem, heerl., 521, 5.
Diepenheim, kasteel-stichling,

Diepenveen, 471 (n.11).
Dieren, Hank, 147.

405.

Zie Ter Hunnep.

--, pred., 401, 2.

D i e r k i n s d r e v e, naamsredon, 40,236.

Diermen, 3G0 (n. 1, NI?&).
Dieze, afsluiting, 352.
--7 naam, 230.

Diest, oude

naam, 229.
-, heerl., 388.

Dieten, zia Uieden
Dietz, naamsreden, 231.
--, grp. 323, 648 (12. 11).

BLADWIJZER.

D i ge n ar fluvius, 231.

Dichteren, bp, 403.

Dichteressen, 286-8, 330, 55 1,
Dichteressen (Engelsahe), R.
--- (Grieks&), 525.
Dichters, 8, 9, 10, 20, 1, 6, 7, 30, 87, 9,
94, 152, 3, 5, 79, 218, 86-8,
415, 96 (Tl.), 539, 87, 9, 90, 1,
634, 51, H. Zie Oudemans’ Bödrage, Nalezing, passim,
-- (Friesche), 518.
-- (Tooneel-), 162, 3, 298.
-- (Duitsche), 414, 5.
-- (Fransche), 31, 464.
-- (Grieksohe), 460, 525.
- - (Latflnsche), 2 9 0 , 6 6 4 , L , M.
- - ( R u s s i s c h e ) , 199.
Dijon, 370.
Dickeningen, kir, kel weerder, 465
(Mn).
Dillingen, grp, 199.
Dinksperlo, pred., 402.
Dinteloord, pred., 254.
Mo Cassius, 598.
Dioli, 419.
Di os n a, 231.
Diramm
e, 360 (11. 1).
Dispsrgum, 223.
D i a si I a, 232.
Ditmsrschen, 234 (n. 2), 326.
Dividivi, verwplant, T.
D o d a k e r k, heerl., 257.
Doddendaal, huis, 207.
Dodewaard, oude gesteldheid, naam,
234.
Dodingweerde, goed, 233.
Doerebout, 652.
Does,
Doesburg,
klooster,
naamsreden,
230.
229.

XI

Doezebout, 5S$, 653.
Doet,inchem, Beschrijving, 14, 5’14 (11.).
--9 Geschied bronnen 396.
---, Abona
p e , 335.
PP-) Buslag, 14.
---, bloedvaandel, 404.
---, boerderij, 143.
---9 brand, 358, 403.
---> dialekt, ‘403, 4.
-- -, gildemeesters, 398 (u. 3).
---, handel, hanze, 403.
-PP) de Holtkarnp, 133 (n. 4).
---> h u i z e n a” 1829,
- 446
(12. 1.)
- - - 1 k e r k , v i c a r i e ë n , 1 3 5 (n*
2), 397.
---, klokken, 398.
---9 Latijnsche school, 398.
-pp,
Luthersche gemeente 402.
---> naam, 233, 4.
---, orgelisten, 398.
---* plantage Deutinchem,l42*
- - - , p o o r t e n , 132 (n. 2\, 3 9 7 ,
-PP. pred., 24, 133 (n. 1).
233 (n. tl), 561.
- - , pred.-lijst, 398-402.
--,procedure
4610,RO
130
(n. 5).

-PP,
PP-)
--I
PP-,
--->
---,
--->

putgeld, 466.
raadhuis
gevangenis,142.
Reformatie, 39X.
Schependom, 133 (n. I),
Schepen1 &t, 562.
schutter& 129 (11. 1).
kir Sion, 133 (n. 1), 297
(n.), 544-6.
PP-, stadsheide, 403.
---,
stads-privilege,
405.545 (ut. 1).
---> stichtingan,
---, hsnzestad, 403.
-> veepest, 401 (n. 1).
PP-) hooge waterstand, 14.
---, kalender, 229.
---, pred., 399, 400.
- - - ( A m b t - ) , 1 3 2 (YL 2 ) .
---, procedure a” 1640,- 130 1)
> buurschappen,
(n. 5).
403, 4.
-v-, verdrag 80 1481, - 554 (n). )) v e e n g r o n 9 d , 4 0 3 .
---, weezenhuisgestioht,301 (n. 1).
zie Bethlehem.
---, zand, 337,
Doggenhout, ka:teel: 332.

.

x11
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Doggersbank, slag, 5%;.
Douny, universiteit, 390 (n. 1).
Dokkum, a” i398, 1400, ‘LG1 -3.
D 0 LI ma - 8 t a t 0 , gesloopt, 303.
--9 huis Benthem, 206.
Dreischor, Dijkwatcr, haventje, 146,
--> Ee, 536.
---, naam, 298*.
- - , p r e d . , 4 1 2 (n. 1).
--P (Land van), 148.
--, slot, 27Z.
--9 )
vierschaar,
‘)
298.
Doccumanus (Reijnerus), Manuscript, 70. Drempt, pred., 1,17 (vgl. NU. XXIX,
Dol a (De), 429.
475).
Domburg, weggeschonken,
GG8 (H. 1). Drente, ontgraven tumulus, 527.
Dommelen, heerl., 563.
D r e u x , burggrp, 4 5 0 . Dondenfort, heerl., 39 I.
Dreumel, gemaal, 208.
Dongeradeel, baljuwsohap enz., 261, --, grafteeken, S.
Doniawerstal, oude naam, 6,18.
--, havezate, 576.
Donk, zie Beek,
-, n a a m , 2 9 8 .
Donkersloot (Dr. N. B.), zie Geslachten, Drie, naam, oudheden, 2%, 7.
op den naam, de noot.
Drieberg, gratheuvels enz., 296.
Don Quichotte, 397 (ti.).
Driebergen, naamsreden, 297.
Dood (De) ‘), uítspanningsplaats, 234. -, belvedère, G
.
Doode Zee (De), J.
Driedistel, 293 (1%. 4).
Doopsgezinden, 30, 375, N.
Driehuizen, naamsreden, 296 (n. 2.).
-pp,
Geschied., Gk3.
Driel, pred., 12, 79.
Doorn (Den), heer]., 97 (n, 9).
Driescharus, zit Zovitius.
Doornik, ingenomen, 250 (PIL).
Driezum, beerl., 258,
--9 Geneal. Aantt., 222, 320.
--> pred., 5.
Doornspijk, 479.
Uriewiolers, zie Vélocipèdes.
Dordrecht, Beschrijv., 283.
Drimmelen, naam, 298.
---, Gedenkboek, 494.
Dronrijp, heerl., 262.
---, hospitaal, 554 (TI.)
Droogscheerders,
68.
---, lakenrederij, 82.
---, Synode, 82.
PP-) maagd, zie hier beneden, Drost*).ambt, 81, 2.
bij Stedomaagd.
Drnsus-buroht, 229.
---, pred., l92,488(R. Albertb.). Dubbeldam (Oud-), 95.
PP-, Synode, president, 71.
Duffel, bannerij, 382, 503 (12. S), 11, 5
pp-, zeilmakerij, 120. (n. 2, Resch1*.).
---, wapenkaarten der vrood- Duimpjes, 37, 228.
schap enz., 494 (?t. l).
Duinkerken, ingenomen, 89 (1)~).
Dorenwerd, heerl,: 136, 8.
Duys, Duesche (De), erven, 230.
Doressen (Jan Phils.), monument, H.
Duisbergen, buurt, 229.
Dormael, burggrp, 646.
Duisburg, naamsbeteekonis, 229.
Dorp, heerl, 323.
--, prof., 606.
Dortmund, naam, 299.
Duiz, zie Deutz.
Dost, stroom, 230.
Duist (of Duits), 931.
Douag [Dou( Doe], naamsreden, 232. Dugst (Ter), hof, 633.

‘) Insgelijks te Made een polder j terwijl
*) Te 7Varnsveld
ligt de Drosterqbrug.

Dinter

eene buurt Doodenhoek

heeft.
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Duitsche Huis, 183, 322, 82, 6 (11. 21, 7
(12. 2).
- Huis, nnamsreden, 235 (K).
Duitschland, Adel, Handbuoh,529-32.
---1 blauwjassen, 38.
--J naamsbeteekenis, 234, 3.
- - - (tfoog- e n Ne&+), 2 3 5 .
--I Augusta, 201.
J Frederik 111, - 121 (n. 2).
---, Hendrik
11, - 381. munten J 407.
-1Karel IV, - 501.
---1Lodewijk de Vrome, 1.
J Rlaximilinan 1, zie Oostenrijk.
---, Otto 1, gracht, 483.
1, - 640.
J Rudoìf
---,
)
11, - 551.
Sigismund, 121 (n. 2).
-PP) WillielmI,l~leinzoon,2Ol.
Dud vel (Den Hogen), 104 (n. 1). ’
Dukenburg (De), heeren, 137-O(Ntiz),
325, 6.
Duncanus (Mat+.), Geschrift, 649.
Dunlo, burggrr, 459.
Dunninge, goed, 4G5 01.).
”
.
Dürer (Albr.), 297*.
D u s s e 1 d o n k (U e), 412 (n. 3).
Duvenee, heerl., Ui.7 (n. 2).
-PP)

Eboracum, zie York.
Eburonen ‘)( 532.
Ede, heide-ontginning, 5 17.
Edegem, heerl, 563.
E(a)dwin, 15, 143.
Edinburgh, nanmsreden, 15, 143.
Ee of Ea, naamsbeteekenis, 536.
Eed zwiren op de haarvlecht, E.
Eetde) (De), water, 4,l.
Eede (De), gemeente-oorsprong, 404,5*.
Eefda, br, 338, 40 (NTIZ).
Eecktwen, 453.
Eelde, 97 (TL 8).

--J

x111

pd)

‘19.

Eeltink, landhoeve, 398 (TL ‘1).
Een, naam, 293.
Eenurn, pred., 5.
lZfeme1 iden (Geogrnf,), 420, 587.
Egge, 229 (n. 3).
F: g y p te (C 1 e y n-), hertog of Conino,
459.
Echteld, adellijk huis, 4 (20 hug.), 64.
--J zie Eijcrweerd, de noot,
Echten (Friesl.), baljuwschtip, 264.
Y
, doezebout, 534, 5.
Echt,ernach, naamweden, 340.
Ehse (De), heerl., 94, 648 (12. 8).
Eiderganzen, 38.
E i d e w e r d , huizing, 156.
E ij e r w e er d (D e n) z), 144.
Eindhoven, pred., 399.
Eijsden, pred., 12.
Eysinghen, hcerl., 5 15.
Ek-en-Wiel,
Apmstert, naamsreden,
334-40.
---, gericht, 349.
---, haardplaat, 416.
---J heerl., 64, 249 (18. 3),
333.
---1

Jordc, 42 7.

kasteel verwoest, 478.
---, kerkzerk, 245 (n. 5).
hoe Homo, 650.
H xi e n s i s (Civitas), 617.
Eksmorra, leengoed, 262.
Elburg, 358 (hl).
--, Gerichtsboeken, G62.
Elden, pastoor, 136.
--> tiende, wycr, 207.
Elderen, baronie, 4.
Klizabeth-Pol,
oude naam, 422.
Elissem, Elixent, heer]., 626-8 (grr)
-32, b
Elkerzee, 296 (n. 2, Nnt).
Elsasz, zie Roesselmann.
pp-1

‘) Helgische
volksstam; hunne stad was Loodinm
(Luik).
“) In 1424 is sprake van tienden van Oijerwcerdu
te Echteld (Geld. Lcenregr in NW.
12%). Aldaar vindt men heden perceelen Eijerkamp en EijerlaLd.
En Ooi is er eene buursohap.

YVII

XIV

BLADWIJZER.

Elspeet, de zeven oude erven, 117 (n. 2).
Elst, proost, 373.
Elten, Memoriebeek, 215, 94 (12. 5).
Eltingen, 478
XlVen, baronie, 507.
E l w o (1 Hellouw), kasteel, 577.
Emden., G (1%. 4).
--9 Ueschrijving 551.
--> Jubel-Predigt, 555,
--j keizerlijk heraut, ,122 (11.).
- - , moederkerk, 556.
--> opstand, 551.
--* pred , 6, 7, 8, 551, 5.
- - , Synode, 556.
--> Supplieken, 556.
--7 vluchtelingen, 552, 5, G.
--9 Waalsche kerk, 553-5.
Emelaar, b%)uwplaats, 1 (iVti~).{
Emmeklaar, 1.
I Emmerik, Beschrijving, 39G
Ems, 139.
End8g88sf, heer]., 503.
Engeland, Denen, 359, 47G.
K.
--> Folklore-Society,
---, Guide to English Coins,
24.
---, Common Wealth, 23.
--> Magna Charta, 281, 2 (PJz).
---> vluchtelingen, 552.
---. zie Albany, ‘s-Gravenhage
(Verdrag), Londen, Het Loo,
Nieuw Engeland.
---, Eduard VI, - 554 (12.).
---, Elizabelh, 119, 552, 3 (n. 2)
--, Jacobus 1, - 503,
---,
11 -- 281 2.
--, JanPzondePland, 281.
---, Karel 11, penningen, 87,90,
453, 218, 83.
---, Catharina, 88 (Pn).
---> Margaretha, 281. a*
---, Maria, 446 (huwelijk),552,4.
---,
8 7 (Pn), 3 4 2 ( P m ) .
---, Riihird 11, - 264.
---, Victoria, 200, 595, H.
--> zie Willem 111 (Prins).
--j zie Albany.

E n q e 1 a n d , in Mastenbroek, 1.
&lgolon, heerl., 96 (1~. 2).
Engelsche tuinen, 98.
EKlg8W8&,
-wier, 33’2 (Nnc).
E n c a r t n c i o n e n (1, o s), vcrdceling,
639.
Enkhuizen, 2(;8.
---, Croniek, 559.
---, lakenrederiJ, 82.
---, schutterij a” 1673, - 217,
8 ( PH).
---,Zuiderkerk,

GOD.
---, wapenkaart, 559.
E n k w e e r d (0 e n), 332.
E n p a n r a g a , heerl., 238.
Epe, naamsreden, 338, 40.
-, ambt, 5tG.
heerenhuis, G51, 5.
Eppegem, 161.
Eppensen, naamsreden, 597.
Epternach, zie Echternach.
Erfkamerlingschap, gehucht, 461.
Erk, Erkelens, Gil.
Ermelo, 321 (1~).
Erpach, Schenkin, 461.
’
Erps, heerl., 38/k, 6.
Erpt, heerl.: 319.
Esbatement-spelen, 6313.
Ezinge, 311.
- - , pred, 7 , 8 .
--> redgerrecht of clauw, 312 (n. 1).
Ezumazijl, slot, 27 1.
Essen, buurschap, 516.
Eu, graaf, 0.
Eugenius (Prins), Spaansche ruiters, 36.
E u s u m r a g a , heerl., 258.
Evangelische Gezangen, dichters, 9’k, 7
(n. G)
Everdingen, vernieuwde kerk, en pred.,
12.

---, pastoor, 280.
Eversberg, heerl., 616.
E v e r t s - g o e d ( H e i n r i c k - ) , 182.
Ewjjk, oude wyer, 208.
--9 zie Beuningen.
Fahne (A.), genealoog, 532.

BLADWIJZER.

Fairfax (Thomas lord), satyrieke medaille,
24.
Facuwez, heerl., kasteol, 572 (n. 2), 4.
Falconenses nobiles, 509 (‘12. 4), 74.
Farmsum, huis, heerl., G1: 1)7 (~2. S),
364 (It.), B.
--9 schoolmeester, El, D.
Fasciculus Temporum, uitgave, 353, 469,
70.
Fauquemont,
626.
Eeerwerd, heerl., 311, 2.
---J collator, 313.
---, pred , 5.
----7 rechtstoel , heerdon , 322
(n 1).
Pheniciërs, 171,
Ferda 462.
Fére~re, hertog, G7G
Ferwerd, heer]., 259.
Ferwerderadeel,
baljuwschap, 261.
E’idèles de la Petite l%lise,
140 .
0
Philadelphia, 190.
---9 hcademy of the New
Church, 593.
lìillis, 286-8.
Finist&e (Kaap), 190.
Finland, Adels-Kalender,
675.
--9 baron, 498 (n. 2).
Firdgum, pred., 290.
Flaarsum (Flnnsum), state, 269.
Flink (Goviere), Levensbeschr., 88 (Pit),
Ged.).
Florestein, edelhuizen, 131.
Florida, petun, 167.
Floris ende Blanchcfloer, 304.
Folklore, vrouwlijk, of onzijdig, 539-41.
- in Engeland, K.
Fontaine, heerl., 445, 8.
Formosus, paus, 76.
Fortificatiemeesters, zie Ingenieurs.
Fourquevaux, heer1 ., 32.
Fraem, heerl., huis, 425, GG5.’
Franche-Comté, veroverd, IiI (Pn),
218 (ha).
Franeker, heer]., 263, 393

XV

Franeker, marktplein, 653.
--7 universiteit, Declaratoir a0
1787, - 93, 4.
, Waalsch pred., 370, GO5,
Franekeradeel, baljuwschap, 262.
----9 Oudheidk. Aantt ,290.
----1 Predikanten-Lijst,290.
Frankrij 3s: Geschied., 402.
--> gardes d’honneur, 289.
--, grens van ‘t Roomsche Rijk,
483.
--> Capetingeri, 202.
PP-) Kerkhervorming, 202, 552.
PP-, contrabande ingevoerd, 76-8
.
---) modebuiken, P.
----, pruikendracht, 34, L.
PP-, Kevolu tie, o Slach toffers en
lielden”, 34.
Stevenisten,
140.
---7
---1 tabak ingevoerd, 167.
---? tournures, P.
---, vluchtelingen, 552.
---3 Philippe François, 330 ( PIZ).
---7 Frans 1, - 31, 545 (97. 1).
---,
---I

--->
pp-1
--j
--7
-7
PP-)

»

1 1 , - P.

llendrik 111, luit.-gener. e n
opperhofmaarschalk, 330.
Karel V111, - 31.
Lodewijk VU, - 559.
)
1X, begraafplaats,
S. - Kostbare schutbladen,
G49.
Lodewijk XII, - 31.
)l
x111, 350 (Pn). Goudsmid en kamerdienaar,
4 (i. d. 8 Sept.).
Lodewijk XLV, 149, 51, 9,
203, 75, 9, 81, 3. - Borstbeeld, 149 (n.). - Gene&kundige, 8G (n., Pn). Pruikendracht, L. - Legpenning, 3W. -- Medailles,
22, 5, 84, 5, G, 7, 9,149,50
(bis), 1 a), 4, 217, 21, 75,
3i1, 4, 6, 50.

-I_-

aj De eenigc

medaille van Lodewijk XIV met fransch opschrift op dv kcere[jde.

XVI

BLADWIJZER.

Frankrijk, Lodewijk XV, penniog, 8& Galilea, synagogen-ontdekking, J.
---, Marie Louise, 63.
Galle, pro& G1.l.
F r a n k r U k, in Mastenbroek, 1.
Uall u8, 28.
Freda, 469
Galnoten, T.
k’rederici tejlh.), Lcvcnsbeschr., 29.
Gan(de, Gander, Gandia), naamsbeFrederik (Prins), 595.
toekenis, 420, 1 (t?.).
- - , » , h o f m a a r s c h a l k , 95 01.3). Ganga, -ges, naam, 42 I.
- - H e n d r i k , 467.
doc h t e r , 25, G a n (-c
c h a 1 verdwenen
aj,
eiland,
149 (Pn),
422 (Nm).
F re d c r i k-H e n d r i k, fort, GO6
Ganzert., naamsreden, 422.
Frcia, 403. ,
Garbally, baronie, 459.
Friaul (Eberhard von), 27, 8.
Gardes d’honneur lhI2.
Priens, grafsteenen, enz., Besohrgv., 4% Garwert, pred.,‘%
(72. l), 7.
Gavre, prinsdom, 330, 4%..
Fri&en, Oorlogen met Albrecht van G e e 1 v i n k b a a i, naamsreden, 37.
Begeren, 257--i2.
Geersdijk, hecrl., GO.
Friezenveen, heer]., G18 (?l. 8).
G 8 e s t - S ai n t - IZ e m y, hoerl., 572.
Príoache ruiters, 3G.
Geesterland, vrije jacht, 394.
Friesland, bul vnn I<arel den Grootc, Geffen, heerl., 584.
Gelder (De), heerl., G18.(n. 42).
262.
--, burchten, 2711,
Gelder( drostampt, omtrek en gebied,
,
Gedeputeerde staten ingo393, ti.
steld G45.
Gelderland a” 1672, Beschrgv.i 258.
:
herb~rgnarnen, 2 0 G .
--PP) RO. 1740, - D.
, Kerkhervorming, 290.
---> oorspr. naam en omvang,
, l u i k l o k k e n - o p s c h r i f t e n , 34.
395, ïì.
P r e d i k a )n t e n - r e g i s t e r , 4G9,10. --PI erfrnaarschalkcn,
138 (92,).
, r e c h t s g e l e e r d e n , Beschrb v., --------, hanzcsteden, 403.
273.
---, [lof, oorsprong, 247 (n. 5).
, _ Middeneeuwsch Stadrecht, -e-) inval, 153 (PIZ).
617.
--P, nhluntwezen”, 22.
Frieswijk, landgoed, 471 (ti. ‘11).
---, Nederampt,Overkwnrtier,
Friga, Frik(k)e, 462, 3
395.
Friterna, heerl., 196.
---, Alianora, 79.
Frificht, familiegraf, 139.
---) Arnold, 170 (n.), 95, 272
Fulda, abdij, Traditioncs, 421.
(12. l), 497 (W 1).
Fullonius (Gulielmus), 288.
-e-, Karel, 133, 96 (11. 2), 267,
45, 6, 7 (n. 5), 72(W. ‘l),
tiaaien, 37, 228.
585 (I7. ‘1).
Gaanderen, bp, 403.
---, Karel, bastaard, 170 (ft.).
,---, naam, 42I (12.).
---, Catharína, (497n . ‘1.)
G a a s b e e k s c h c leenen, 560. ’
, O t t o 1, w e d u w e , 1 9 7 .
Gaasterland: oude naam, 618.
---, n 11, - 333, 545 (77.1).
Gagliarden, 418.
---, ) 111 ‘) e n
Goldrade”,
Galdrade, zit Goldrade.
50, 177.
Galen (Cbrist. Bernh. v . ) , bp v a n Slun- - - - ster, 156, 7 (Bio.).
‘) Lws 11, zie Nuu. XXXVII, 295 (18. 1.).

BLADWIJZER.

Gelderland, Roinald 1, - 249 (qz. 3), Gend, Creschiedenissen, 556.
640. - Brief, 234.
-, ILO 1584, - 558.
---j Reinald 11, -67, 79,80, -, Brabantdam, 423.
139,208. - Gemalin, 526. -, BL’Colairage public”, 406.
-L--, Sofia, 208.
-9 Gulde Comic, C,icj,
- 194,244,64.
---, Willem 1,
-, heidens, 458, 9.
Gelders(ohe) t o r e n ( D e ) , naam+ -, Herv. Kerk, Geschied., 55G, 9.
reden, 170 (n.).
-, ingenomen, 27G (Pn),
Geldrop, klok, 41G.
-7 kasteel, 483.
G
helme(e)rdeel,omvang, 618.
-, Oude Leye, 467.
Gemages, heer1 , 450.
-1 naam, 103, 420-3.
Gemeene Leven (Broeders van het), 43G, -, pensionaris 80 1593, - 117.
544 (n.).
-, schepenen van de keur, G30.
Gen(ne, Gender), enz., naamsbcteekonia, , St. Bavo, enz., 289. --’ Beschrijv.
420.
390 (12. 1).
Genderen, naam, 421 Cn.).
-, ltlp St. Georges, 557 (n ).
Gendringon, ntxam, 4,20.
-1 tentoonstelling van herald. kunst,
--, pred., 399.
Veralag, 80.
Genealogische khartierstaten, 9&-7, 470 “--I, vluchtelingen, 5,52, G.
- 3 , G45-8.
Gent (Geld.), naam, 420-3.
Geneeskundigen, 21, 81, G (fa,), 152,216, Genua, naam, 420.
78, 324 (i. d. 30 Oot.), 5, 73, 414, 88, 91, Gera, Gers, naamsreden, 421 (tt.).
503 (n. 1), 90, Bladw. bl. xX111, noot. Geregtibhegd (De), koopvaardijschip, IN.
Gensmuiden, pred., 400, 4.
Gerke skloostcr, prior, abt, 10, 2.
Génestet (P. A. de), 414, 589.
G e r m a n ia, naamsbeteokonis, 233.
Genbve, godenkfecst a” 1889, - 437. --1 Urgod, 234 (72. 2).
--, naam, 420.
Gernrode, 374 (11. 2).
Gend, Beschrijving, 467.
v. A, 424 (Nm). -- Aa, 424. -- v. der Aa, 5, 203, 379, 522 (Z ), 82 (Z.). v. Aebinga, 527. - v. Aeb. v. tlumalda, 432, 73 (12. 9)*. -- Aegidii, 38G*. - Relberse, 53, 7. - Aelaoma, 257, GG, 8. -- v. Aalst, 42, 321. - v. Aensorge, 5i8. v. Acrde ende Stoa, 173. - v. den Aardwegh, 439*. - harsen, 1, 40, 80, 1, 108,
304, 652. - Aernsma, 486, 7. - v. Aersen v. Juchem, G2G*. - v. Aerschot, 5GG. Aartonberch, 502. - Aerts, 379, 511-3 (n.). - Aosgema, 430 (n.), 1. - v. Aes.
wijn, 193. - Aetsoma, 325. - Abbe, 528 (2.) l). - Abbema, 43~1. - v. Abbenbroeck, 123. - (v.) Abbinga, 375, 6, 634 (Ge&). - v. A beele, 23, 85, G,8,92, 153,
218. - von Abensberg und ‘l’raun, 530. - v. Abcoude v.rMeerten, 250, 321. d’hblaing v. Gieasenburg, 428, 34. - Abrahamsen, 30. -- Adan, 54G. - Addinga(
425. - Adelen, 430 (2% ). - Adelphi (?), K. - Adelung, 8,811. - v. Adinga, 27% -Adolphi, 85. - v. Adrichem, 127, 48G. -- Advocaat, 120. - Agricola, 142. Agrippa, 208. - v. Achterhout, 452. - v. Achte(n)veld, 245 (it. 2, Ah ), v. Achtevelt Vonck, GO. - Achtienhoven, 349 (Pjz). - Aguirre 2, van Yoldi, 142. -l) J. ABbe, 1421, 6, 31 schepen vxn herschot..
2, Aquiro (Biscayc)
1 Zie ~ii&ta~J ‘ti Armoiial

le éd. Ook in Vlnandorcn.

XVIII

BLADWIJZER.

AQ, 4241. - d’Aylva, 204, - v. Aysma, 128. - v. Aytona, 566. - Aitzema, Aitsma,
215, 6 . - Achoven, 2 4 4 - Al, 660 (Nnt). - Albada, 270, - Albarda, -berda,
3*11 (Gen.), 2 (4~. l), 3. - Alberda, 313 (7~. 1),2’3*, 439,544. - v. Alberdingh,98.
d’hlbert, Alberti, 80 (11.) - Alberti, 5. - Alberthoma, 5-12,415,88. - A. Chevallier, 192, 488. - Albe&, 553 (~1. 1). - v. Alderwerelt, 87 (Pn). - Aldringa, 312. v. Alcm, 491. - Alewijn, 90, 103. - v. Alphen, 58, 273, 416. - v. Alkemade,
82, 164, 548. - d’ijlckmaert, 508, 9 (11. 4). - Allart, 387. - AllershoR, 225*. v. Almonde, 162 (fz.)*, 589 (Ged.). - v. Alshaij. 434. - Alstorphius Grevelink, Q v. Altena, 493. - Alting, 222 (u., POP.), 3 (L.)*, i*, 5” (jl.), 5?1. - A. Siberg, 95*. -Alta, ti20. - v. A m b e , 440. - Amama, 64% -- Ambrullaerd, 5jY8. - v. Ameidc
v. Duijm, 548. - v. Amelroyen (Amerzoye), ,17. - v. Amerom, 402. - v. Amerongen,
12,1, 82, 666; zie Taets v. A. - Amingha, 266. - Amour (v. Amours), 628. - Ampère,
474. - v. Ampsen, 545. -- Ampsinck, 400 (n. 1). - v. Amstel, 412 (Gen.). v. Amstel, zie Ploos v. A. - v. 8. v. Mijnden, 323. - Andela, 268. - d’ilndelot,
44.,5, 562. - d!Andemar, 119. - v. Anderlecht, 389. - Anderson, J. - d’Andilly(?),
zie Arnauld. - Andla, Andletsma, 265. - Andrcae, 71, 128, 272, 3 (1~. I), 410,
90, 518, 648. -- Andresen, 339 (K 1). - Andricssen, 11. - v. Andringa de Kempenaer, 604. - Anemaet, GO, 3 7 1 . - d’Anglure, 3 0 9 . - v . Anhalt (Gra~~z),
502. - Aninge (-ga), 262, 8. - d’A«court, 434. - Annocque (-kee), 368. - Anseau,
509. - Anspach, 552 (n. 3), 676. - Ant(h)onisz, 136, 7. - v. Ape, 335 (NW),
8 (NOL). - v . Apeltere, Appeltern, 13, 65, 244 (qz. 2), 326. - v. Apenhu(e)sen,
333. - v. Appen, 458. - Bquire. zie Aguirre, de noot. - Arazola de Oñate, 511,
6398. - - Ardes, 164. - Ardesch, 1X8. - v. Arembesg, 494 (Î?. 3). - v. Arenborg, 440. Rrends, 198. - v. Arennest, 522 (ii.), - Arentz, 98, ,100, 675. - Arentsen, 648. Arentsma, 127, 8. - v. Arkel (adell.), 272 (1%. l), 317, 481 (12. 2), 611. - Arkossy,
zie Booch. -- Arketée, 3%. - Xrland, 9 9 . - A r m s t r o n g , IC. - Aruaut, 375. -d’h 604”. - d’Arnau ljd (-nould), 36S*, 9*, 70*, 604*, 5 (Gr.). - A . d’Andilly,
3 6 8 ; - v. Arnhem (adetl.), 324, 502, 45. - Arnold, 2, 32, 9, 44, 76, 8, 9, 92, 8,
286, 9, 90, 1, 325, 51, 4, 405, 69, 519, 638, 51, 60, 1. - Arondeaux, 341’ 3, 4. d ’ h r r o n d e l 100. - d’Artaud, 36s (n.) - A r t s , 4 2 (NW). - Artssen, 5 6 9 . As, 660. L V. Asbeck, OS*. - v. Asch v. Wijck, 2i5 (~5)*, 378 (KW.). - Asinga v.
Maneel! 224 (~1. 5). - Asire, Azire, 375 (n. 1)“. - d’Aspremont v. Lijnden, 193. v. A s s e l d o n k , 6 3 6 . - Asseliers, 452 (72. 1). - v. Assendelft, G14. - v. A s t e n ,
42. - v. Astrup, @16. - v. Attenhoven, 612. - Aitenis, 264. - d’Aubusaon, 279. hugier, 99. - d’Aumerie, 53, 4. - d’Auzon de Boisminart, IM, - Aventroot, 224
(n. 3). - to huerscalde, 478. - Avila, 332. - Avontroot, l?.
v . Baei, 1 3 1 , 321. - 13aex v. Tornmen, 4 . - v . d e r B a a n , 4 3 7 , 9 2 , 619. v . Baer,
3% (Gen.), 545. - . v. Baerdwijck, 17 (1). - v . BaerI, 1 3 1 , 5 4 6 . v. Baerle, Bnarle, 544, 6 , 5 9 , 613. - v . Baern, 3 . - v. Raersdorp, 81, B a e r t , 95*. - i3acbiene, 168. - Bachman(
3 7 3 (12. 2)*, 4 8 7 8* 605”~7*(u. 2, GW.) - 8*. - Buchu, 405, 516. - Bachuut, 538. - &yle: 222. - de
rhNk) 619. - Bake, 286, 534, - v. Backem ( enj, 405 - Backer, 589 (Ged.). I>, v. Leuven, 116. - de B., 84. - Bnclchues, 516. - Bakhuizen v. den Brink,
207. - Bakker, 547 (~1. 2). - Baokx, 65, 71, 5@2, 621. - Uax, 3’17. - Eacku,
40,~) 5 1 6 . - Backus, 5 2 6 . - Baldringa, 6 . - v. Halen, 122 (n. d), 283, 488. -Ualfour (v. Eurleigh), 543 (Geiz.). - Balok, 18 (Pn). - v. Ballen, 62. - Baltus,
5GO.. - v. balveren, 322, 668 (N. 3, Gcm., A’w.). - v. Bambeke, 61. - La Bame,

BLADWIJZER.

XIX

16-1 (na)*. - narnes, 5G9 (n. 2). - v. der Bank, 96 - Bara, 4G. - narbas, 402. -v. Bardeus, 4. - Barenbrugh, 401, 2. - v. den Uarch, 132. - Barger, 594. v. Barick *), 137. - Harckringer, 91, 2 (1%). - v. Barnekow, 70 (12. 3). - v. Barnevelt (v, Noordeloos), 9cj*, -- de Uarocara, 459. -- des Barres, 3 8 4 . - de Barret (‘?), 3G4 (12.) - Bartholdi, 393. - f3artholomeusq
522 (2.). - Basijn, 522 (2,). v . B a s s e n 609*. - v. Bassenn, 322 (Gen.), 488 (Gen.), GO9 (Goz.) - de Bnstynck,
Ei*. - Biten, 538 . - v. Batenburg, 97 (n. 3)*. - v. Battum, 3. - Baud, 126. v. Baumhauer, 118. - Beaufort, 104 (TE. 1). - de of v. Beaumont, 5 6 0 , Gi6. de Beaurien, G44. -- Becius, 97”. - Bede, 39G. - Bódeaulx; 648 (n, 8). - ter
Bceck, 2. - v. Beek, 55, 473 (ja. 4)“. -- v. der Boe(c)k(e), 25G, 370*. - Deecken, 99,
100. - Beocker, 131. - v. Beekhoff, 396. - Beelaerts v. Blokland, 95 (ii~ j*. Beeldsnijder, 125, (7, 5S9 ( G e d . ) . - - v, Beem, 500. -.- Beenhouwer, 4% (Xnl). de Ueer, 1 3 0 . - v. Beest (v. Heemskerck),
,122 (92. 1, Gen.), 666, 8. - v. dor B.,
101. -- Beets, 121, GG7*. - B. v. Amerongen, 121. - Begaigne,
452. -- Regu,
516. - Beijer, Beyer, G7, 433, 609. -- de Beijere, 507*. - Beijers, H, K. - IBeima,
343 (11.). - v . B e y n h e m , 2 4 8 (n. 2)*, 491 (1~). - de Reire, 53~3. - v. der Bcke,
5 2 2 (2). - Beccart, Becknert, 391. - Becker, 99, 522 (Z.), 87. - Beckering
Vinclrers, 339 (12. 1). - Bekking, 399 (qz. 5). - necx, 438. - v. Bel, 4.71 (12. S)*. v. der Bell, 73 (‘11. 2). - Bélier, 222, 3. - Beljaorts, QD*. - Bellanger, G32 (n.). Belmonte, 496 (n.). -- v. Beloys, G’t6. - v. den Belt, 186. - v. Bemmel, 66, 130,
1, 2. - Ben, 496. - Benninge, 261. - Benno (?), 502. - v. Bentheim (en Steinfurt), 200, 406 (1~. 2), 518. -- v. Benthcm, 206, 433, 92. - Renthien, lc31,2,488 (v.) Bentinck, 117, 24, 9G (n. 2), 321 (jl.), 481. - v. Bentum (Dijxhoorn), 547. ;. Beoostenzween (v. Renesse), 183*. - Uéranger,
G13. - Bcrens, 570. - Berentsen, 118. - Berg, 341 (Cu;.). - v. B., 3lG. - v. den 1). (Grnuen), 397, 9 (12. 4),
502 - v. den B., 12, 380*, 489, E. - v, den Berch, 181, 439*. - v. den Bergh,
132’ (o. 1, Gr.), 3G2, 79, 433, 92, 3. - v. den Berge, 132, 268. - v. den Berghe,
289, 573, D. - v. Berchem, 331, 503 (qz. 1, GW.), 61, 2. - v. Bergen, 292, G7G. v. Bergen(-op-Zoom),
546. - Uerqorvis, 379*. - de Eerg(h) 80 (fz.), 322, G7G. -.Bergmans, 168, 333, 418. - von Bergsen, GO5 - v. Berinchem, 545. - Ber,c)k,
317. - v. Derck, 137, 317*, 54G. - Bcrkel, 547 (n. 1). - v. B., 550*. -. v. Berckcl,
522 (2). - Berclten9 54(i* .- von Berken, 317*. - (v.) Berkhey, 110; zie le Francq
v. B. - (v.) Berkhout, 148. - v. Uerlaer, C,,5, - Berlinclthoff, 25 (PIZ.) - Hernard,
2 2 , 346. - Berneiot Moens, 4Gl. - Berntszm, 253. - Berrangb, 613. - Herten,
522 (Z). - Bertolff, 272, 3. - Berthout, 381-3, 412,52G. - Hcrtram, 553 (11.1). v. Berum, GO, l*, 428. - Uerwout, 523 (Z.). - Besant, H. -- 13esier, 23 (Cat.),
471 (h’~u.)*. - Bessem, 534. - Best, 218. - v. Ueugum, 324. - Beuckelaer, 607. Beucker Andrez, 273 (it. 3). - Beuker, 5G. - Beumer, 56, 7. -- neunigh, 220. v. Beuningen, 118, 279 (Pn), 80 ( PIZ), 589 (Ged.). - Beverlinx, 538. - v. Ueverningk, 591. - Bevers, 5Gl. - v. Bevervoorde, 212” (~Tw). - v. Ueverw&c)k,
177,
495. - Bidloo, 90 (Ged.), 330. -- de Bie, 496, 502. - Biel, 507*, 8-10 (n. 3). v. Bierbeke, 352. - Bigarne, 1Gl. - &glia, 515. -- Bijel, zie Biel. - v. Bijler, 5. v. Bijnkershoek v. der Koog, 12G. -- v. Bylandt, 13i,, 333, 4,2H, 42 - Bilton, 4.W. Binckes, 97*. - Hinz, 208. -- Bisdom, 95. - Bischoff, 223, 551. L Bytter, Bitter, 130, 1. -- v. Bladel, 523 (2.). - de Blaguy, 2. - le Blanc, 25,149. - Blan‘) vermoedliJk etym.-identisch.

xiiet het onmiddell~k

volgende v. Berck.

,

xx

BLADWIJZER.

ken, tl, - Blankenhoym, 2>3*, 4, 333 - v. BI., 502. - v. Blanckevoort, 99. -v.
Bleesw&Y~, 513, 4*. -- v. Blehen, 385. - v. Bleiswijck, 472 (ia. 7)*, 513. - v. Bleyswgok, 472 (h’zo., R. 7)*. - Blencke, 224. - F. Blonkvliet, U& - Bles, 253. -v. Blesen, 340 (Pn). - Bleuland, 489. - Bl$fert, 54% (IZ. I), - de (du) Blioul,
386, 45I (12. 3). .- Bloys v. Treslong, 634. - de Bloys, 99,102. - Biock, 99,253. Blok, 70, 670, Q. - Blokmaker, 43 (N~I). - Blom, OG*, 182, 2i7, 590 (Ged.), 1
(Gr.). - Blommaert, 179. - Blommendaal, 492. - Blondeels, 538. - Blooter,
43 (NITI). - Bluijssen, 302 (MN). -- Blusse, Blussé, BluzQe, 254. - Boddaert,
3 0 , 4i5. - - Bodel Nijenhuis, 146 (n.)* - v. Bocdonk, 636. - Boeije, 280 (Pn). -Boekenoogen, 39, 41, 4, 5, ,108, 12, 73, 239, 40, 85, 3OB, 67, 4 19, 500, 50, 9 (Gen.),
634, 4 3 , G O 1 , 3 , 9 ( G e n . ) . - Boekholt, 222. - v. den Boeckhorst, 83. - v. Boecop, 324, 9. - Boekwoud, 489. - Boel, 37G*. - Boelr, 146 (IZ., Xfit). -- Boelens,
322. - Boeles, 223 (II.), 311 (16. 2). - de Boer, 997, G09. - den B.: 402. Boeren, 371. - v. Boert, 523 (í?.). - Boest, zie de lioovcr. - v. Boet berg, ,135. Bogaard, 95. - Bogaert, 324, 452 (1.1.). - B. v. Alblasserdam, 473 (11. ‘l)*. 2
Bogaerts, 503. - Bogerman; 70, ~1. - de Bohorques, 572. - v. Boickholt, 238
(ti.). - du Bois do Fiennes, 513, 5 - do Boisminart, 29I. - Boisot,515(n.3).Boitet, 82, 122 (12. 1), 414. - Bot, 134. - Back, 76. - de B., 471 (n. 7)“. Bockelman, 278 (Prk). - Bockema, 264, 5, 6, 7, 8. - v. Bockhorst, zie v. Buckhorst. - Bocxhorn, 564. - v. der Boxe, 288. - Boxhorn, 24, 3Gb3, 3, 483. v. Boxmeer, 252. - v. Boxtel, 388, 523 (Z.). - v. Bockum, 612, 3*. - v. B. Maas,
Gl3. - Bol(l), 3, 430, 41. - de Bole v, Eemstede, 441. - Bollaert >Bollard 145
(u. 3), G ( n . ) , GGO. - Bol(le), 14G (n., Nni). - Bolman 634. - B o l s 4;4. Bolstra, 99. - Bolta, 429-31”. -- B. ali&s Eysingn, 43; (n. 1, KW.). ‘- Bom;
19 (Cet.), 274; zie PR. - B. v. Cranenburch, 3. - v. Bombergen, 509 (12. 4). v, Boemel, Bommel, 65, 145. - Bonanomi, G28, 9. - Bondam, 395, G, 412, 3, GBD
(fr. 2). - Bon(ne), Bonné, G1. - Bonen, 119. - v. den Bongart, ,130, 4 (11. 4). Bongert, ,134 (n. 4)*. - Bonke (v, Overmere), 182. - de Bonnechoso, 202. Bonnet, 590 (G& ). - la Bonte, ,183. -- v. der Boog (Booij), 87.- Booch Arkossy,
5Jl (n. ‘1). - Boogaard, OG*. - Boogaert, 473 (12. l)*. - B. v. Beloys, 646. -v. den B., 134 (12. 4)“. - Boom, 182. -- Boomhouder, 380*. - Boomkiin t?),
519. -- Boon, Ilï. - Boone, IfG*, 7*. - Booncn, I1G*--9* (PH ). - Boonstra,
104 (12. 1). - Boot, 543. - B. v. Wezel, 495. -- Booth,, 490, 549. - Boote,
388. - Bootsman, 119 (PI&). - Bordincx, 454. - Boreel, 587. - ter Borch, 283
(P?2). - v. der B., G34. - Borger, 5, - de Borchgrave, 523 (2.). - BorghoM,
589 (GerE.). - v. Borck, 328 (Z.)*, 9. - Bormans, 352, - Borre, 120. - B. v.
Amerongen, GGG, 7”. - v. Borsele, G4. - Bos v. de Peppel, 325 (TL) - Bosch,
<9G* >2 8 I.
3 - de B. Kemper, 141. - v, (den 1) Bosch, 65. -- v. Bescheiden, 8. Boscheron, E*. - Boschhouwers, Boshof, 43. - Boschman, 324. - Boshoff, 135. v. Bosinghern, 2G7. -- Boskam, 284, 343, 4, 5. - Bosmans, 528. - Bosscha, 191,
3 2 7 . - v. den Bossche, 5i2, 625, G. - Bosse, 79, 42 1 (n.), 598. - Boss(e
233. - .Bossert, 28. - Both, G7. - B. llendriksen, 588. -- de Bot, 568, 70. v. Botlant, 1 G2 (PI.)*, - v. Bot(h)nia, 2GG, 311, 2 (21. I), 3, 645. - (v.) Bottenheim, GG, 7. - Botter v. Snellenburg, 441. - Bottier, G33. - Boudaen, 647. de la Bouel te, 391, - Bouchout, 383. - v. B., 392, 504, G*-7*-8 (KW .)* - 9,
l l . - Bouillart, 445 (11. 3), G (H.), 51. - de Boucq, 509 (n. 4).- Bouman,1 1. de Bourbon, 13, 2O.L. - de Bourdeille, 32. - Boursae, 43 (NW)*. - Bouttclier,

BLADWIJZER.

”

XXI

253, 333. - Bouwens, 6$5. - Bouwman, 493, - Bowors, 87. - Brachet, 240,85. de Bray, 62. - v. Brakel, 57, 116, 323. -- v. Brakell,‘ 4, 58, 144, 246’, 8, 51G
(KW), 51 (12 ), GG8 (n. 3). - Brsckelmans, 131. - de Branchion, 384. - Brand,
181, 318. - Brand von Lindau, P*. *- v. den Brandcler, 371. - Brandt, 26, 7,87
(Ged.), 9 (Ged.), 04, 155 (Ged.), 218 (Ged.), 341, 515 (n, 2), 49, 59. - Brnnt,
123 (n. 3). - Brnntius, 399. -- Brnnts, GO, 371. - v. Brantsenburg, 400 (n. 5). (de) Brau, 445*, 8. - Erauers, G12. - Brave, 402. - v. Bredehoff, 675, - Bredenburg, 284 (Pa). - v. Brederode (ad&.), 465. - v. Br., 587. - Bredius (Boonen),
1l7. - Bree, 3, - v. .Bree, 42. - Breebaart, G46. - v. Brecl, G54. - Breetveld,
547. - v. Brecht, 3X (n.), 523 (Z). - de Breidere, 538. - i-reijer, 158 (cat.), Breicpot, -stilt, 538. - Brest, 60*. - v. Breugel, 523 (2.). - BPBUP, 547 (n. 1). .Brevivre, 272. - de Briailles, zie Chaudon. - de Brias, 513, 5. -- v. Brienen, 134,
235 (12. l), 312, 23, 668 (ia. 3). - v. Brieving, 560. - v. Brimeu (Brymeu), (6’19,21. ten Brink, 34. - v. den Brink, 207, 377. - Brinkman, 358, 77*. - Broedere, 669. Broedersma, 267. - Brp(e)iJl, 651 (Nnz). - v. den Broeck, 99, 523 (2.). - v. den
Bioek, 278 (Pn.), - v. Broeckhuysen (adell.), 96. - (v.) Broen, 192. - Broërius
Brouwer, ,128. - Br. v. Nideck, 317, 612. - Broersema, 554. - Broersma, 267. Broes, 128. - Broesterhudsen, 434. - Broyielhane(n), 654. - Brockhaus, 79,235,
531, 98. - v. Brockhorst, 13. - v. Brolie, 653. - Brondert, 670. - Brongersma,
328 (2.)” - 30, 551. - Bronchorst, 223. - v. Bronckhorst, 223, 93, 392, 5’.4,
27 a), 8. - Bronkwaal, 489. - BroEsveld, 536, 0. - Brouërius, zie Broërius. v. Brouc!k)hoven, 392, 633. - Brouwer, 51, 1 i8, 85 (n. 4, Gen.). - de B,r., 194. de Brouwere, 333. - v. Brouwershaven, 502 -‘Bruëlis (zie hicrvoren, bl. vW dit
woord). - Brucherus, 6, 7. - v. (der) Brugghen, 668 (TZ. 3). - Brugmans, 7. - Bruin,
25. .- de Br., 56. - de Bruon, Hruyn, 96*, 120, 379*, 509 (n. 5). -- de Br. v. Barendreoht, 322. - de Bruijne, 389. - Bruining(h), 7, 32 1, 590. - Bruyns, 75 (11. 3). Bruinvis, 141, 3M. - Bruynvisch, 6l9. - v. Brucken Fock, 52, 43l, 500, 647*
(Kw.). - V. den Brul, Brule, G54. - de Brune, 109. - Brunner, 283. - Bruno,
240. - Brunold, 199. - Brunt, 123. - Bruzen de la Martinière, 168. - v. Brussel,
471 (12. 1). - Brute1 de la RiviEro, 119, 20. - Bucelinus, 490. - Budcziee, ti. (v.> fiuegem, 4, 321, 2. - v. Buchell, G8, 251, 2. - Buchon, 32. - Budde, 551
(n. Ij*. - (v.) Bud(s)seghem, zie v. Bu(u)seg(h)em. - v. Buijson, ,182. - Buysero,
354. - B$jsset, X)7*, 8. - Bu(i)tendijk, 373 (n. 3)*, GO6. - v. Buokhorst, 12, 3*. Bukkemanne, 538. - Bückling, 608. - Buxken, 523 (z.j. - Buil, 428. - Bulten, 398 (n. 1). - Buma, 266, 473. - v. Bueren, 314, 71. - v. Bu(e)reh (udell.),
2, 164. - V. B. v. Reigersvoort, 251, 2. - v. Bueren (gez, v. Rechteren), 60*,
205. - r. Buerse, 106 ( n . 2.). - v. der Burch, 93* (n*), 119, 321, G07. - v. der
Burgh, 371 (Gen.). - Burger, 612. - Burchelus, 130. - Burgersdijk, 37. - Burguy,
240. - Burik, 434. - Burckhardt, 614. - liurleigh, zie Balfour. -- Burman, 3’L8. v. Burmania, 262, 489, 60’1. - v. Bu(u)seg(h)em, 385, G*, 9. - de Busere, 119. Buschman, 648”. - Busgers, 255 b). - Busken Huet, 29, 305 ; zid Passiespelen, de
noot. - Bussohaert, 121 02. l)*, 2 (n. 1). - Buth, 324. - Butkens, 442, 50G
(n. S), 2.1, 9. - Butte, 551 (n. 1). - Buturlin, G75. - v. Buul, 42.
Caesar, 551 (n. 2), 2. - Cedee, zie hier achter bij de Errata, de noot, Centen, 559; zie bij JIonkersloot, de noot. - de Ceva, 3G9. - Chaemis, ,132, - a) denklijk

geen v. Br.-Batenburg.

6) niet Itusgers,

XXII

BLAD WIJZER.

d u Clmins, 7 7 . - Chalmot, 224 (~2. 5 ) . - Chalon, 331 (n.), 458, 561, 676. Ch. do Cretol, e n z . , G7G. .- C h s m p y , 4 4 8 . - Chantepie de In Saussaye, 5@. v. Charante, 117, 31R (PH). - Charles, 382,5*--92. - de Chassey, 565. - du Chastel
de la Ilownrdrios-Neuvireuit, 2P2, 3.20 - de Châtillon, 99, 553 (lt. 2). - Chaudou,
3 2 5 . - - C h . d e Driaillcs, G53. - Chester, J. - Chevalier, 217; @2 (Cat.), 377. Chevallier, 9, ~10-2, 193, 254, 488. - de Chevreusc,’ 470. - della Chiesa, 308-10.
- V. der Chijs, 8 5 , 216, 4 0 7 . - Chotiu, 381. - de Chrestet de Haneffe, 2 8 0 . Chri+tjaans, 400 (~2. 3 ) . - Christijn, 3% (n. 2). -- Christophori, 6. - v. Cittere,
287, 8, 647 (mi. I)*, - Czwierciakiewiez, G08.
v . Dael, 3 , 1 3 2 . - v . Daelem, 390. - v . Daalen, G 12. - v . Daelen, 99. Daendels, 328. - Dadler, 2 0 . - Dagevoa, 73 (n. 3), 4 (12. 2 ) . - Dachverlies,
524 (2.). - Daymonaz, 202. - Daynga, 266. - v. Dale, 44, ,112, 3, 75, 305, 45
(Pvc), A03. - v. (den) Dale, 527. - v. Dalen (Graven), 40.;. - v. Dalen, 93: 323.
- v. Dam, 9S, 204, 380*, 400 (n. 3), 33, 592. - Diamant, 5l3, 5, G4. - Damman
Crusius, 3 9 9 (IJ. 4), - - v, Damme, P4. - Daneels v . W[jkhuyse, G4X* (KK*.). Danckaert,
107 (),.j. Dancoisne, 85.
- Dannenberg, 407. - v. Dans, 14G. Dsrmesteter,
R. - v . Dartelen, 424. - v. Darthuysen, 324, - Davenschot, 337
(12. 2, Nnl;). - David, 49, 553. - Dechamps, 325. - Dedet, 471, 609, 10, 3(&1a).
- v. Dedem, 231, 2 (~VQZ), G18. - v. D. v. Vosbergen, 64X. - Deel, 66 (IZ. 1). Dees, ‘231 (Nnr). - (v.) Deest, Diest, Q94-G”, 7. - v. Deil! Deyle, 57, 4% (11.). Deijst, 371. - v. den Deijster, 414. -- Deynoot, 95. - Deysfelt, 230. - Deyssing,
229 (Ah). - (thoe) Dekama, 2CG, 398, 20, 494, 645. -- de Deckere, 510 (11. 3). Delahaye, 2 7 8 . - Delalain G49. - Delamothe de Girardin, 199. - v . Delden
(adelZ> 545
v. Delen, G(i: 13G, 7 (Gen.), 248 (n. 1, Gelz.)*, 326 (1~. 3, Qcit.), 498
(n. d,‘&n j’ 5F>9. - Delf?‘, 470. - Delisle, G50. - Demarteau, 281. - von Deneken,
473 (1%. 12)*, 4 (‘2.). - Denier v. der Oon, 319. - v. Dese, 231 (Nnt). - Desmaze,
IJ. - Despars, 10’3, II. - Desplaces, 3 2 . - Uessain, 33% - v . Deurn, 1 4 4 . v. Deursen, 441. - de la Deuze dit de I,ados, 632 (12.). - Deneinck, 229 (Nni). - Deutz,
10. - Deussen, 229 (Nnz). - Develle, 184. - v. Deventer, 524 (2.) - Dibbetz, 274. Dideweg, 232 (nln~). - Didot, 533. - v. Diedegem (Dijedegem), 5% (Z )r). - v. Diemen,
121, 2 (n. *l, Gen ), 3, 666. - Diemonl, 492*. - D. v. Dathar, 41. -. v. Diepenbeek,
352, 3. - v. Diepenbroeck, 545 (In.), 641. - Diependaal, 218. - Dieperink, 226. Dierkens, 117. - v. Diese, 231 (Nm). - v. Diest, 197*. - v. D., 401. - v. Dick, Dyck,
3X0*, 418, 524 (Z). - V. Dijk, 404, 580 ( ? Z.), L - v. D. v. Matenesse, 331. v. (den) Dijcke, 147, 3 8 7 ( n . I>*. - Dijxhoorn, 54,G-9. - Dijxman, 182, 5 4 7 . Dickbier, 65, 521, 4 (Z.); zie Model. - v. den Diltktmberg, 139. - v. Dixboorn,
549. - Dixon, 1 4 3 . - v. Dillewijn, 39 (Nm). - von Dillingen (Gruuenj, 199. Dingeman Groen, 192. - Ding(e)m (v. ‘s (Jravenboeck),
GO*, 370*, 2. - Diodati,
5 8 7 . - Dirckx, 524 (2) - Dirks, 18, 35 (enz.), 288 (TL), 34’1 (Coll.). 57. Dircksen, 129. - Dircxen, G2i. - v, Ditmar, 414. - Dodt (v. Flensburg), 372. v. Dis, 231 (A%t). - v. Dyze, 231 (Nnt), -. v. Dishoecke, 277 (Rz), 343,4. .- Diteweg,
232 (Nnt). - Divaeus, 529. - Doeding, 2B4. - Doedinga, 2G3. - Does, zie Duys. v. der D., 94, 230 (NYu), 3,18, G2. - v. Doeaburgh, zie v. Doyensb. - (v.) Doest,
195. - (v) Doetinchem, 71, 183. - Doets, 233 Nni). .- v. Dochem, Dockum, zie
v. Heemstra, Camstra. - v . D o y e n b u r c h , 2 , 4 . - v . Doyen(s D o y s - , Dom+,
.---1) J. v. D., schepen van Brussel a” 1424.

BLADWIJZER.

XXIII

. Doesburgh, 2%3 ( NW). -Dojes, 233 (NW). - Doykinga, 266.-Doynga, 262,3,6,7.
CV.) Doys, 4, 51, 2, 232 (Nw~), 310, 1, 7, 8 (Gen.), 431 (0.S~. - D. v. Bylandt,
232 (n.), 3 (n.). - Dolgorouky, 497. - Dollin, 149, 220, 1. - Domaes, 107(n.)(v.) Domburg, 2 5 4 , 6 6 8 (n. 3 ) . - v. Dompaelaer, 2, 587 (1). - D o n R o y , z i e
v. Donroy - v. Dongelberghe, 332 (n.), 91. - v. Dongen, 37.1. - Donia, 262, 4,
6, 7. -- Donkers, 376. - Donckers, 628, 9. - Donkersloot l) 188. - v. Donroy,
192. - v. Donselaer, 587, - v. Doorn, 4, 524 (2.). - v. Doernick, Doorni(n)ck,
1, 3*5 (n. 2>,
130, 81, 3, 322. - Doppelmayer, 216 (Nna),
27 (n). v. Dordrecht, 524 (Z.). - von Dorenberg von Bergsen, 605. - Doressen, 11. Dorlant, 378. - v. Doornick, 138. - Dornstet, G7. -. v. Dornum, 428. - v. Dorp,
614. - v. Dorpo, 274. - Dorsman, 99. - v. Dorth, 14<5. - v. Dortmont, 8. Dozy, 95*. - Dosseray, 536. - Dote, 234, - v. Doubelt, 199. - Doublet, 61 (Por,)*.
37l (Gen, Por.), 2 (Por ), GlO (Por.). - Douglas, 313,648*. - L). of alembervie,
648
(n. ll). - Douma, 262, 70. - LJ. van Langweer, 645 (n. 8.)*. - D. v. Oenema, 265, - _
Dousa, zie v. der Does. - Douvelt, 215. - de Douvrin, 331 (n.)*. - (v,) Do(u)wama,
* 261, 8, 70,311,28,
G45*.- Drake, J. -D rappentier, 342.- Dreckmeijer, 299 (Nn2). Dreux, 400, 50* (ra., Gen.), X8*. - (v.) Drie, 297 (n ). - 1 Driebeek, 253. - Drieboots,
,538. - Driel, 56. - v . D r . , 3 7 9 . -v. Drielenburch, 4 3 7 . - Uriesz, (n,
497‘1). Driesscn, 9, 270, GG5. - Drievers, 53X. - Driewegen, 587. - v. Drinckweert, 324. de Droge, 538. - Drogheman, 538, - Dronkers, 4 3 7 . - - v . Drueteu, 621. Duchesne, 450 (n.). - Dufay, 355. - Dufour, 231. - Dugniolle, 220 (Coll.). -Duyck, 239 (Nnb). - Duym, 591. - v. Duijm, 548, - v. der Duyn, 349 (Cal.), 587. ten Duijne, 51. - v. den Duijs, ter Dujjse, 230 (A’w~). - Dujjsken, 233 (NW). -.
Duys v. Maud(e)ric,
232 (ti.). -- v. Duisborgb, 269 (n.). - Duyst (v. Voorhout),
19, (Pn.), 121 2 (n. 1). - v. LI., 230 (Nni.). - Duistermans, ,185. - Duyts, 233
(NW). - Den Dugtsen, 120. - Duetz, 233 (Nnt.). - v . Duyven, 3 . - Duyvensz,
589 (Gd.). - Dullemans, 438. - Dumans, 402 (n, 2). - Dumbar, 497 (12. 1) L.
D u n k , 36. - Dunlo, 4 5 9 , G O . - Duntzen, 9 . - Duran, A70. - Durango (1) de
Salazar, 445. - v. Duras, zie v. der Noot. - v Duren, 120*. - Dursel, 54. Durven, ,154. - Dusart, 590 (Ged.). - Dusingh, 346. -. v. der DuHsen,
29, 230
iNrk&), 348 (Pa)*, 47i (n. 5)*, 2 (12. O)*, 587, 604, G (n. 3). - Dutry, 75. - Du-

.

‘) Dr, N. B. Donkersloot, gedurende eene reeks van jaren directeur van het krankzinnigenqest;cht
te Dordrecht, hoofdredactwr der ,,Geneeskundige
Courant” en van de ,,Psychiatrische
Bladen
(9,
schrijver der indertijd
met grootcn bijval ontvangene “Schetsen
vroeger geneesheer te Amerongen,
e n van zoo menig ander litterarisc’h
en medisch strik, - + 24 Febr.]Bg()
nit het li:~ntonnementslrven”
te ‘s Gravenhage, als consuleercnd genewheer, oud 77 jaar. Was gehuwd met Clara Jacobacenten,
gnb. te Nümegen,
kinderloos. In de met hoogs waardeering opgestelde Irvensschets van dezen Bn in
de praktijk &n in do wetenschap en als mensch
uitnemenden arts, voorkomend in ,,Het Nieuws
van den Dag” van 26 Febr. no. 6153, staan een paar onn:luwkeurighedrn.
%,ne ouders toch zun
niet in ziine kindshtbid
overlrdrn ; zij bezochten
hunnen 21 Febr. 18i3 te Deventer gcbborlan zoon
nog wel tijdens zQn leven van geneosknndige praktIjk te Aulerongen,
zgndr destijds te Stavoren
woonachtig. Hij had dus nooit eenen voogd. - Ook stndeerde h{i te Amsterdam voor Officier van
Grzondheid,
en epnigen
tijd na zijn eind-examen bij het leger in N.-Urabant
geplaatst, bleef hij
aldaar in die functie tot het tijdstip a$ner benoeming als geneesheer te Amqrongen,
waarvopr
hij
ontslng
uit ‘s Landx dienst had aangevraagd. In die dagen trad hij in den echt en dred zijn
‘oxamcn’ als hrcbl- en vroedmewter, waarop zijne promotie volgde, Te Amsterdam was hij nooit
in garnizoen.
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-, Willem’ ao 1357,- 502.
-, Willem en \Yalram, G3G.
Gulliver, 163.
Gunne (Ter), 397.
Guns (Gunz, Guntia), 422.

.

Haaksbergen, 40,5.
Haar (Ter), huis, 148.
Haardplaten, -steenen 41G 77531 *
Haarlem, oI’afereel”, 93.)
--> Barbara-gasthuis, vergirard
geld 407.
--3 kalandermolens, 4 17.
--, lakenrederij, 82.
--1 lees museum, 400 (n, 5).
--3 pred., 120, 402.
--) Prinscnhof, kastelein, ,400
(12. 5).
- - , r e d e r i j k e r s k a m e r , 11.
--9 St: Antonis-Boomgaart, zie
Bladw. bl. XXVI, noot.
Haarlemermeer, 74.
Haar&, heerl., 97 (n. 9).
Hadrianus, keizer, F.
Hagensdorp, heerl., 648.
Hagestein, pred
, 1 2 .
Hakfort, havezate, 323.
Hacquart, heerl., 511.
Hallurn; 43 1.
Hamburg, aartsbisdom, -rijksleen, i.
--, aartsbp Christoffel, 1.
- - , a a n b l i k , 9 0 ( Pn), 2 8 3 (Plz).
- - , b a n k , 2 8 3 (PI)).
--9 belegerd a” 4679,-munt, H.
--9 Spaanscb gezant, 142.
--9 vluchtelingen, 552.
--7 welvaart a” 1653,-24 (Pn).
11 a m e ij d e n (‘IJ e r), zie Rama$n.
Hamme, heer1 , 4, 574, 626--30.
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Hand en handschoen, als symbolen, 407.
H a n g a , variant, 421.
Hanover, koning(rjjk), 20 1.
- (Das gelehrte), 6.
tlanze,
403.
,
Haps, heerl., 65.
-3 naam, $38 (TE.).
-: charter ao 1409, - tl.
Harderwijk, hoogeschool, 7, 11%
---, prcd., Z 17, 401.
- , prof., 488, 9.
Hardeweer (bp t e Ezinge), clauwgea
nooten, 312 (11 1).
Hare (De), hnvezatc, 496.
Haren (Gron.), prcd., 7
(N.-Brab.), clrartor ao 1361, - ll.
n
, goed, 65.
»
schepengericht, G20.,
Haren (Onno Zwier v.), beschuldiging;
29, 160.
Hari(n)g, Harich, naam, 6’10:
Haring (Placcaat hor. het vangen;soutcn,
cm van den), 177.
Harink, naam, 640.
--; tiend, ‘436.
Harlingen, dijkgraafschap a” i398, 257.
--, pred, 118.
-, Scverijnshuis, 206.
PY synode, 290.
Harmelen;pred., 402 (n. 2 )
Harreveld (Lichtenvoorde), heer1 ,124.
Hartman (Dr. H.), 360 (n. 2).
Hartwerd, heer1 , 258.
Hazerswoude, pred., 1%.
Hasselt (O.-Vlaand.), gevecht, 189.
Hasselt (Mr. Gerard v.), Randsehriftenschat, Catalogus, 165, 6.
.13aSttem, huizing, 188
--! pred., 117 (vgl. Nnv. XXIX,
475).
Hattem (Pontiaan v.), nDen val van ‘s
werelts afgod”, 653, 4.
H R u te g r a n g e , heer]., 57.5.
Hautepenne (Heer de), 404.
Hebreeuwsche,taal,
Overeenkomst met de
Neder1 *, 5 8 8 , 9 .

.
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Hee l), water, 42.

’

Heeg,

heerl., 265, G45.
Heemstede (Utr.), ridderhofstad, 461.
Heemstrs-state, 473 (n, 7).
Heerde, Ampts-protocol, 663.
-, lkdle, 4 1 9 .
Heerenberg (‘s-), bannerb, 527 (n. 2).
r) , pred., 399 (11. 4), 400,
Heerenboekjes, 141.
Heerenkoegts,
optochten, 206.
Heerenveen, oorsprong, 320.
H e e r t j e s - I n l a g e , #Li5 (tt. 2).

Hees, heerl., 674.
Heeswij k, heerl., 65.

Helmond, zegels, 412,
ti e 1 v e t i a e A q u a e, 599.
Hemelurn, klooster, 263.
---, oude naam, 618.

Hemmen, 560.
--j heerl., 144, 244 (1%. 1), 440.
, pred., 590.
Hemricourt, 388, 90.
Hendrik de Zeevaarder “),

29.

Henegouwen, hertog, 362.

P----) staton, 394.
Henfrey (Henry William), 24.
Hengha, naam, 42 1.

Hengelo (Overijs.), pred., 471 (lt. 11).
Hennaarderadeel, baljuwschap, 262.
Heffen, 504.
Hensbroek: beerl., 49:X
Heide, ketter verbrand, 3%.
Herbais, heerl., 45’3,563,6, 7 (1%. 2), 72.
Heidelberg, zum Ritter St. Georg, 222. , leengoed, 528.
--,prof., 2%
Herbajum, heerl., 263 (Heerbadigim).
Roeten,

bp, 436.

--> studenten, 556
, verwoest, 342 (Prt)
--,wijnvat, 281 (Pn).
Heidens, zie Zigeuners. .
Heidensche eerdienst, 462-4, 652.
Heil (Ter), heer1 , G18 (n. ‘lg).
Heiligerlee, slag, monument, Q.

Heglissem (Op- en Neer-), G2? (n ).
Heinsberg (te Oud- en Nieuw-Gastel),
heerl., 283.
--* (in Aken), kir, 640.
Heij !n)sbroek, Hof, 527.

Ileysand, 655 (92. 3).
Heyst, heerl., G30.

, pred., 290.

Herenthals, klooster, 635.
Herike, Her(c)k, naamsbeteekenis,
640.
Hering (Johan Herman),

643 (Bio.).

Herkenrade, 555 (n, 2), G39,40 (Nnz)
Herksen, havezate, 3123 (n. I).
Herlaar, heer]., 391.
Herleghem, heerl., 389.
li e r m a n a (K 1 e in-), state, 95.
Hermunduren, 3G1,

Herpt, heer]., 319 in. 1), G67, 8 (n. 1,2).

Herrewaerts over (Landen van), unie,
394, 6.
-., tienden, 382.
Hertogenbosch (‘s), Beschrcving, 352.
Hexenwahn, Bekämpfer, 208.
bisdom, Beschr.,
----t
Hellevoetsluis ao 1795, - 327.
423.
Bellouw, zie Illwo.
----)
bier, . Lofdicht,
Helmond (Antw.), 510.
L, M.
- (N.-Brab.), beneficiön, eer? ----)Boekdrukkers en
dienst, 4 12.
uitgevers met vi4.12.
, hierbrouwerijen,
gnetten, 413.
--, kasteel, 4I2. - archief, 537. ----fDominikaner-. sNotarisProtocollen”,413,32.
kerk, 563 (n )
--, R.-Kath. kerk, grafschriften, ----!godshuizen, Arwapens, 412.
chief, 520.
- _-.1) Ook een gehucht, op Terschelling, heet sld~s.

*J Dom IIcnriquc cl Nevegador,

-f 1460.
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Hertogenbosch (‘s), lllustre broeder- Hessenland” (BDas), 530.
schap, 331. -- Heule, Stephanisten, 14.
Wapenboek, 520. Heumen, pred., Q.
--PP, kerkopschriften, - - , z i e M o o k e r h e i d e .
413.
Heusden, Beschruv., 668 (n. 1).
----, komme, 352.
--9 heerl., 667.
----> magistraat,Naam--, kano enz. gevonden, 517, 8.
lijst en wapen- > markies, 459, 60 b).
kaart, 184 (n. 3), --, Spaansch, 668 (n. 1).
521.
--1 Vermaarde
mannen, 668 (n, 2).
- - - - , pred., 1 9 2 , 4 8 8 Hydroxog&ne lantaarn, E.
(R. Alberth).
Hietzing, 201.
---, Refugohuis, 411, Hichtum, heerl., 258.
PP--, schepenzegels,
Hillern-Riroh (Wilhne von), zie bg Pas520-4, 77-84.
siespelen, de noot.
----) St. Jans-kerk, af- Hinningen, 253.
geteekend, 352.
Hinte, 6.
---, tollen, 3 (i. d. Hirgum, rivier, 640.
18 Juli).
Hirschberg (Silezië), 58.
-PP- (Meflorfi van), Hitsnm, heerl., 263, 5.
42, 215 (NGX), - Hobergen, kapel-kerkhof, 436, 79 (TL)
Geslachten,331 ,- Hodenpijl, heerl., 488, 606.
Latunsohe school, Hoefijzers, 17.
412. - Schepen- Hoefnagel (Nic.), Pamfletten, 94.
zegels, 520. - Hoekelom, heerl., 135 (n. 1).
Voorpotingsrecht,
H o f h a u s , 139.
411.
Hofnarren, Geschrift, 108.
Hertogenmorte, naamsreden, 482 Hogenstein, heerl., 138 (n.).
(n. 2) a).
Hoi oh ten, 577.
Hertogenrade, Herzogenrath, 639-41. H o 1 e v o e t (D e), 543.
Herveld, pred., 401.
Hollaken, heerl., 570.
Herwaarden, gilden, 333.
Holland, DGraaflijkheids-rekeningen”,
175.
Herwen, situatie der rivier, 147.
HesperiG, naamsreden, 171 (n, 2).
--1 Hof, deurwaarder-ordinaris,
123 (n. 4).
Hessen, Groothertog, kamerheer, 94.
--9 keurvqrst, 201.
--9 Albrecht, ruwaard, 45, 122
(n. 1), 257-72, 393,
--7 naam, 477.
Hessenkarren,
397.
-->
Albrecht,
landvoogd,
122
(n.).

e) Motir of Motil (een der Molukken) luidt ook Mortes (J. v, Wijk Rzn, Aar&. Wrdbk, op Moluksche eil.).
6) Koning Willem 1 verhief, uit erkentlgkheid voor Engelsche hulp, den opperbevelhebber Wellington tot Prins vrn Waterloo, en den Engelschen gezant tot Markies van Heusden (Volg. de Adelslijsten). Aan den titel van Prins van Waterloo was verbonden, misschien het eigendom, en zeker het
inkomen, naar men meent ten bedrage van f 18000 of waarschijnlijker f 24000 jaarlüks, als revenu
van een domein in eone der zuidelijke provinciën. Tot deze laatste schenking werd vermoedlijk
de
toestemming der Staten-Generaal vereischt.
r)

L

.
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Holland, Floris IV, brief, 81.
)l Y - 244 (n. 1).
--j
--) Willem, bastaard, huwlijksvoorwaarden, 164.
--: W’illem IJ, kroning, 333.
-->
»
111, - 274.
--5 zie Lodewijk.
- - ( N o o r d - ) , d i a l e k t , ,175.
Holofernes, zie Judith.
Holsbeke, heer], 386, 8.
Holstein, hertog ao 1672, - 156.
Holstein, oude volksstam, 234 (18. 2).
Holtkamp (De), 133 (n, 1).
Holwierda, pred , 12.
Homerus, 525.
--, graf, 460.
Hongarij 8, Maria, 563.
--1 St. Elizaboth, 468.
Hon(d)t, naamsreden, 483.
Hooft (Vader), graftombe met geheimzinnig portret, 35, 355, 5%.
Hooge (Ter), heer]. *), 647.
Hooge ouderdom, honderdjilrjgea, 13,75,6.
Hoogezand, Fred., 5.
Hoogstraten, heerl., 71,
Hoogvliet, pred., 402.
Hoogwoud, naamsreden, 39.
Hoorn, Iakenrederë, 86.
--; pred., 401.
--> wapen, 115.
Hoorndragers,
464.
.
Hopperus (Joachim), 272, 3, 394.
-, )
crimineelu ordonnanti&, 395.
Horkamp, Horresche tiend, 544 (‘it.).
Horatweerd, herrl., 323.
Horstwijk, heer1 , 196 (n. 2).
Hortense (Koniugin), kamerheer, 63.
Hospita1 (L’), kanselier, 202.
Hottinga-state,
312.
Hottinger (M.), 91 (PPz).
Houdringen, heer1 , 314.
Eouthalen, gevecht, 489.
Have, baronie, 510 (n. 4)
-.--*) Vgl.

Hereld.

Bibliotheek

1850

b l , 312 noot

Hovorst, heerl., 514.
H u d Y o n s - b a a i , ontdekkers, 29.
Hugenoten, naamsreden, 202.
Huy, garnizoensprediker, 12.
Huygens (Christiaan), penning, 343.
- (Gonst) Jr, huweldk! 613.
Huizinge, 313 (11. 4\, 665.
Huisseling, naamsreden, 479 (11. j)!
80 (n. 2).
Huyssinghcn, heer]., 515, 72.
Huizum, 239, 60, 634.
Htickclhoven, kasteel, 498 (n. 4).
Huldenberg, heerl., 385, 8-911.
Humbercourt, heer1 , 619.
Humelgem, heerl., 575.
Humsterland, 196
Hunnep (Ter), kir, 465 (n.).
Beschrijv., 2.
- D
- B : Handschrift, 6%
I)
ligging, patroon, gebiuwen, abdissen, en!.,
65, 6.
- )
9 rechten, 21-5 (22. 2).
stichting, 497.
Hunze, water, 223.
H u t t i n g (D e n), 332.
Huwelijk van 75 jaar, 13.
Huwelijken, zie Metiers.
1 b e r i 5, naamsreden, 171 (n. 2).
Yerseke, naamsreden, 535, 6.
IJmuiden, tochtjc, A.
IJsel (De), commandeur aB ,{632, 323 (i. d. 19 Mei).
) : dep. der Monden, gener
commissariaat, G48 (~1. 7).
IJselstein, zie Buren (Weeshuis).
IJzendoorn Qsandra), 4 19.
1 Jzevoorde, Ca tharina-mark, 403.
IJstroom (d’), koopvaardoschip, 190.
Icarus, 2.1, 2.
Ikenberg (Den), 132 (n. 2).
Ixelles, heerl., 5 15.
.Ylst, heerl., 625.
Immerzeol, heerl., 514, 624,
-e-, hurggrd, 624
1 n n (D e), naam, 537.
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Indevelde, heerl., 161, 515 (n. 3).
Jndramayoe, 676.
Ingen, 66.
: geërfden, 250 (1%. 1).
-: kerk-patroon, 147.
-: commanderie van St. JAII, 322.
-, pred., 93 (n.),
-,

de wiel, 247.

Ingen (Simon), 415.
Ingenieurs, 98-102.
Inhimmeren, state, 269.

Insingen, 99 (12. 2).
Inslage, pred , 145 (n, 2, NUL).
108, zie Nio.

P oldi, graafschap, 142.
York, Faeti, 143.

LI

Jelgen (Jellinga), safe, 173 (Nnb).

Jelsum, 95, 173 (NW).
Jendelt, heerl., 555 (n ), ’
Jenkins (Henry), 13,
J e n s e m a (-b o r g), heerl., 196.
Jeruzalem, bloem, kruis, 652,
---> hospitaal der Duitsche ridders, 382, 6 (n. 2), 7 (u. 2).
- --; surveyor, exoavations, J,
Jeauiten, N.
Jezu&hristus, uiterlijk voo’rkomen, 650
Joden, zie Israëlieten.
Johan-Re(er)dinox-huerne, 657, 8.
Johnson (Dr. Samuel), j- 1784# noger,
s (Por.),
Jonkerstee (De), 494.

--9 Margareta, 527.
Jorderink, keurmede, 479 (TL).
, a a r t s b i s s c h o p , H.
Jornandes (Bisschop), 477.
Yperen, Hervormde vluchtelingen, 558 Joure, Severijnshuis, 206.
Judith en Holofernes, 362,
(n. 1).
--; hal, kasteelen, laken-haltoren, Julia (Lex), 488.
St. Maartenskerk, L.
Junius (Hadr.), Histia, 396
kattenwoensdag,
tuindag,
L,
P.
Jutfaas en Over- J., heer1 , 441.
--!
Irail (L’abbé), Querelles littéraires, 151. Jutland, grenswal, 463.
Irnsum, heerscip cnde gerechte, 262, J uwsma-state, 258,

3, 394.
Isenburg-Bierstein

(Keur-Hessen),
vorstendom, 648 (n. 2 1).
D Ismaël”, 589.
Israëlieten, 653, 76, R, S.
--3 Geadeld, 496 (TL.).
--I sooieteit ))Felix Libertate”,
591.
--, zie Hehrceuwsche.
Issum, pred., 192, 488 (R. Al berthoma).
Italië, zie Livorno.

Itegem, heerl., 383.
Iturbide, luitenant, 0.
Ivry, slag, 330.

Jafnapatnam, eerste klerk, 342 (Pn).
Jagertaal, G.
Jansenisten, N.
--> variant, 14,
n Janus“, ,5g9.
Jaringehuis,
263.
Javabank, zie Soerabaya.

Kaalhoofdigheid, 34.
Kaap de Goede Hoop,waresohrijftrant, 39.
Kaapsche boeles (eenden), 38.
Kaars (Verkooping bij de), 392.
Kaartspel, 357.

Kabauw, heerl., 123 (n. 5), 307.
Kadoelen, gehucht, 656 (NV,).
Kadzand, lobbetjes, 35.
Cacao-magazijnen, T.
Calais, Methodistenkerk, E.
Kalamijnk, 227, 417.
Kalandermolens, 406 (n. 1), 17.
C a 1 a t r a v a, ridderorde, 330.
Calcar (0 u d-), richter, 607.

Calpentgn ‘), opperhoofd, 669.
Kalverboek, 464.
Kamerijk, bisschop, 382, 3.
---> hof, 71.’
‘) niet Calpette,

I
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KamerU k, ingenomen, 221 (Pn).
K a m m i n g a b u r g, 394, 618.
Kampen, bolbake, 146.
--7 karveelschippers, 146, 7.
--, Patrioiaat, 370.
--, pensionaris, 71.
, Waalsch pred., 369, 604.
Kamperduin, zeeslag, 327.
Canarisohe eilanden, 524.
Candia, Canea, naam, 423.
C a n n e n b u’r g (D e), naamsredon, 423.
Kano’a, 517.
Kanon als wapenfiguur, E,
Kanoniek recht, zie Re&.
Cantecrode, graafschap, 563.
Kapel (Ter), heerl., 645.
Capelle, heerl., 681.
Eapelle (Z.-Beveland),
voormalig slot
Bruëlis, 287.
Capelle (Pierre), La olef du caveau, 32.
Capeb (Hugo), 202.
Caracena, Correspondentie, 508 (n. 5).
Caraccas, Compagnie, T.
Karekieten, 37, 228.
Karel de Groote, 1.
---, bul, 261.
Carloo, baronie, 633.
Chrpentaria,
Carpentier l), zie b3
Maatsuyker, de noot.
Cartabella, 427.
Cartagena, ingenomen, 344 (Pn).
Karthuizers, 67.
Case& heerl., 557 (12.).
Kasteleinschap, 183, 4.
Castilië, koning, 261 (n, 2).
Castra-Vetera,
635.
Kate-Scheurkalender (Ten-), 539.
Kathelune, 381.
Cats (Jacob), penningplaat, 23.
Catzenelnbogen, grr, 323.
Katten en katers in de Heraldiek, 161 (n.).
-(Toover-), C (n. l), P.
K a t t e s t a r t (D e), heerengoed, 336.

Kattesteerten, 336, 535, 652.
Keent, naamsreden, 422.
-, heerl., 671 (n. 4).
Keerbergen, grenzen, 381.
--PP, heer1 , 383. - BeschrUving, 383 (n. 3), 527.
Keije den drossate, ridder, 81.
Keijenborg (De), 491 (n.) *).
Keiklucht, 587.
Kelderkamers, -zolders, 465.
Kemnade (De), 397.
K e m p e n 1 a n d, stadhouder, 186, 8, 90.
Kempisoh Museum, maandsohrift, E, F.
Kenenburg, kasteel, 423 (Nm), 634.
Keno (Joncker), 263.
Keppel (Hoog-), pred, 401.
- (Olden-), de Kerkenaap, 335
(NW).

Kerkem, 28.
K e r c k w e e r, daghelix gherecht, leengoed, 258, 62, 3.
Kernbgters, 227, 356.
Kernheim, heerl., 324.
Kerstzangen, 418.
Kesselloo, heuvel, 403 (n.).
Kesterbeek, -beke, woud, 573, 5.
Kestoren, klaringbank (signaten), 244,
6, 8, 9.
--: pred., 315.
--> Schenkhof, naam, heergewaad,
461.
Ketel (De), heerl., 123 (ia. 5).
Keulen, Bannelingen, Gesohrift, 556.
--> Lyskirchen, 254, 333.
- - , metropolis, 1.
--l oorlog, Geschrift, 555.
--7 aartsbisschop Filips, 640.
Kiel, meer, 156.
Kimswerd, amhachtsheerl , 262.
Kyn, eiland, 423 (Nnz).
Kina-cultuur, 46 1.
Kinderen, Schotsch liedje, B.
Kirchheim, Kirchem, 28.

‘) kwam weleer, misschien nóg, te Ingen; ook te Ek-en-Wiel als geslachtsnaam voor.
“) Een ander K., voorheen de Beke, te Benkum, vermeldt Nom. Geogr. Neerl. 111, 153.

.
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Clairville (Madame), 351.
Clancarty (Graaf), 459, 60.
Klarenbeek, huis, 207.
Clarence, grp, 200.
Klaringbanken, zie Kesteren.
Claudianus, 235 (n.).
Clauw-recht, 312 (n. 1).
Çlaverius, 233 (n.).
Kleef, hertooglijk lijfarts, 208.
-7 heeren, 207, 32 (jz.), 440.
Cleenbrugghe, heerl., 557 (n.).
Cleydael, heerl., 509.
Kleinern, Pfarrer, 285.
Kleinevent, naamsreden, 39.
K lepperhei de (De), 302.
Clinchamp, grp, 450.
Klingelbeek, lustplaats,
124.
Klinkdichten, 179.
Klioo’s Kraam, 179.
Klokken (Duitsohe kerk-), P.
--, gieters, 34, 398, 416, P.
Kloosters, 1, 28, 65, 6, 7, 8, 70, 82, 3,
133 (n. 1), 4 (n. 4), 64, 97, 207, 8, 15,
30, 1, 3, 4 (n. l), 47 (n. 1), 60, 3-5,
72 (n. l), 90, 4 (n. 5), 5 (n. CL), 7 ,(n.),
301 (n, 2), 8 (n l), 23, 4, 30, 63, 82,
3, 4, 6, 90 (n. l), 6, 411, 2, 36, 42,
61, 5, 78, 9 (n.), 91 (n.), 544-6, 57
(n.), 68, 76, 7, 617, 21, 3, 35,40,64, S,
Zie Bladw. bl. XXVI, noot.
Klaris en Roosje, 354.
Clotarius, 659.
Klundert (De), rentmeester, 371.
C 1 u n y (Hatel de), 354.
K n u i r i n g s h u i s , 14.
Coehoorn (Menno bn v.), 100,
Xoerland, aartsmaarschalk, 462 (n. 1).
Koesveld, pred., 399.
Koevorden, omgedoopt, 459.
,
pred., 12.
--3 verrast, BesohrUv., 158,9.
Coigny (Made de) et Lauzun, 141.
Coligny (Gaspard de Châtillon, graaf van),
admiraal, 553 (n. 2).
-, id., standbeeld, 202, 3.
Kollendoorn, Schultenhuys, 479 (n.).
Kollum, huis, 271 (n.).

LI11

Kollum, pred., 71.
Kollumerland, Begohrdv., 271 (n.).
-PP) oude grieten& 261.
Colmar , bevrgding, 393.
Kolmschate, meder, 2l5.
---> rempte, 143.
Colombus (Christoph.), 166-8.
Columba, 28.
Comines (Filips de), Gedenksohriften, 325.
Condé (Lodewik 11 van Bourbon, prins
van), PCampagne”, 644.
Königstein, k a s t e e l , 2 0 1 .
Confluentia, 363.
Coni, Conopolis, 423.
Constantinopel,
bloem, 652.
----, St. Anna, 468.
Coustantinus
Porphyrogenetus, keizer, Ge.
schrift, 305.
Contich, 508 (n. I), 9-11.
Contzen, boeoh, $36.
Koolmeezen, 37, 228.
Koopvaardij, 190.
Kootwijk, maalschap verdeeld, 526.
Kop p e 1 r u s t, 97 (n. 1).
Coracoras, 91 (Pn).
Corbeek, gerioht, 391.
---over-Loo, heerl., 626.
Kar yphasion, 79.
Corck, naamsreden, 294 (n. 1).
Kornwerd, ambochtsheerscip, 258, 62.
--> naam, 656.
Corssendonok, prioraat, 208, 412 (Beschr~u.), 635 (Bes&.).
Cortez (Fernando), 167, F.
Kortgene, naamsreden, 422.
Kortrijk, ingenomen, 150 (Pn).
Corvey, klooster, 1.
Kotzebue (Aug. Friedr. Ferd. von), tooneeldichter, 163.
Kouaxra,, dubbelnaam, 421 (n.).
Koudekerke, heer1 , 196.
Koudum, oude naam, 618.
Coupigng, markiezaat, 630.
Court-Saint-Etienne,
heerl., 515.
Kouwenberg, kasteiltje, heeren, 412.
Craayestein, heerl., 647 (n. 2).
Craendgck, 453.
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Erabbendam, heerl., 4.
Crainiere, heerl., 626-30.
C’remer (Jac. Jobs), Cl.
Cr&ecoeur, 3 2 0 .
PP-: plattegrond, 352.
Crewithz, spel, 357.
Krimpen a/d Lek, heer]., 96.
Crog, kasteel, 412 (Afb ).
Cromwell (Olivier), satyrieke medaille,
24, 349.
PP- -: munten, 86.
Crotoniaten, 361 (n.).
Kruisbekken, 228
K r u í s s c h a n s, fort, 606.
Kruisvaarders, 382, 6 (n. 2).
Cruquemborg, heerl., 387.
Cuba, tabak-verbruik, 167.
Kudelstaart, 339 (Nnt).
Kuik, 54
-) Geschied. en Heeren, 3f9.
-: heer]., 65, 71.

Kwak (De), polder, 655.
Kwakers-predikatie, 94.
K w i k b o r n , naamsredon, 654, 5.
Kwikstaarten, 2%

Laag-Nieuwkoop, (Utr.), heerl., 4.
Laar, ridderhofstad, 248.
L a g o s (= lacus), 232.
La hn (De), naam, 5~7.
Lakenrederij, S2.
Lambert Molisz, Geslach tregister, 496.
Lammensvliet; naamsreden, 40, 236.
Lamotte, heer1 , 513.
Lampsíns, 167, U (Qen.).
Lampsonius (Dominious), 532, 643.
Landmeters, 98-203.
Langbroek, graftombe, 247 (n. 1).
Langenau, slot-ruïne, heeren, hospitaal,
‘139.
Langerak (Ambt-Doet.), 132 (n. 2), 403.
- bez. de Lek, beer]., 95.
Langweer, state( 303, 645 (n. 8).
z; Jan, deMolenstart, charters a” 339.1352, 60, .- H . Lantaarn” (»De), 589.
Kuikhorne, buurt, 436.
Laren (N.- Hall.), pred., 192, 488 (R.
K u (ij) c k í n c k, (T e) K u e c k erven,
Alberthomti).
tiende, 436.
Latum, amptman, 132.
Cuycksveenkampje,
320,
Lauerzee (De), verzonken land, 973.
K u i 1 en b u r g, ridderhofstad, 2 (1 i. d. - ) > Beschrijv., 271 (n.).
9 Jan.); vgl. Nuu. XXXLII, 337, n. 2 .
Lauzun- Bíron, 1. c1.
Kuinder (De), baljuwschap, 26i.
Leer, vluchtelingen, 252.
Kulenburg, heer Hubert enz., 232 (tl.), Leerdam, zie Buren (weeshuis).
461.
Leete (Dr.), T.
---> Huis, 248.
Leeuwarden, Beschruviog, 518, 618.
---j Politie-Commíssariaat,l94,
---; leengoed, 259.
350.
---i huis Benthem, 206, 406
Cumberland, hertog, 201 a).
51s.
Kumpel (Jan Wm), Oranjeklant, 72-4, PP-, herbergen, 518.
327.
---; kaartspelen, 357.
Cumptich, baronie, 627.
---1 Kerkstraat, stins, 260.
*Kunstliefde spaart geen Vlijt”, opge. ---, de Klanderi, 4 0 6 , 518.
richt, 609, 10.
---, Lijst en Merken der
goud, en zilversmeden,
Cumee, zie Contxen.
Cutgnghim, heerl., 263, 393, 617.
220.
K wadegoed, 656
---; marktplein, 653.
- - - a) George V (Frit&. Alex. Kar1
Sachsen-Altenburg.

Ernst Aug.), gehuwd met Xarip,

J o s e p h hertog van
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Leeuwarden, naam, 536, 7.
---I St. Anthony-gasth.,oork.
260.
--PI de Tronie, 518.
---, Wale gemeen te, archief,
pred , 369.
--P) de Wirdunzerpowt, 406.
Leeuwén, pred., 402.
1,egioen van EIW, 192,
L e i b e , L o i b e , naamsoorsprong, 361.
Leiden, Chronycke, 72--4.
- - , u Welvaren”, 68.
--i burggraafschap, 183.
v-; geel vaendel, 327.
--1 harenstratén, 613.
--, intrede der erfstadhouderl, familie, 327 (n.).
--) jaagpad, aanleg, 89 (Pn).
--; compromis a” 1595, - 340 (Pn).
--9 lakenrederë, 68, 82.
- - , Munt- en Penningkabinet, 216.
- - , pred., 8 , 10, 7 4 (n. l), 1 8 9 ,
401 (91. 5).
--, prof., 10, 34, 9, 82, 91) 162,3,
79 (Schrant), 305, 6, 467, 003
(n. 1), 90, 2, 644.
- - , steen(ver)koopers, 273.
--> student gesneuveld, 216 (Pn).
-, tabak-gebruik, 167.
- - , Wale gemeente, 119.
--, weeskamer, 227.
- - , zie Oranje en Nassau.

Leiderdorp, pred , 433.

Leydsch Vlaemsoh Orang. Lely-hof, 2 79.
Leye, 467.
Leina, Leine, naam, 536.
Leysen, 474.
Lek (De), heer1 , 74.
,
‘) , Beschrijv., 2.
Lekkerkerk, heerl., vierschaar, 2.
Lelie (De), in de Heraldiek, 559, 60.
Len, Lena, naam, 536.
Lendelede, naam, 537.
---, Stephanisten, 14.
-

Lent, naam, 537.
Leo:XlII, - 595.
Leoninus (Elbertus), grafschrift, enz. enz.,
133 a).

Lettelbert, 328,
--1 pred., 9.
Leukerbad (Het), 599.

Leusden, heerl., 71.
Leuven, heuvels, 403 (n.).
--; gevecht, 189.
--, pedagogie du Faucon, 509 (11.
4), 74. - du Poro, 572.
--) prof., 135 (G9*.).
--> sohepenlgsten, 529.
--) St. Pieter, 390 (n 1)
Leuvenurn, Zwarte boer, 79, 80.
Lewe, ingenomen, 276 (Pn).
Le wo (Die), zie Arnhem.
Liauckama-state, Beschruv., 262.

Libersart,

513.

Liedekerke, baronie, 520.
Liefkenshoek, predd., 618, 9.
Lienden, gericht, 349.
, naam, 537.
Lier (Z.-Holl.), schout-crimineel, 466.
Lierre, 452 (n. 1).
Lievendaal, heerl., 616.
Lich taert, heerl., 623.
Ligtdal (Karel van), ))Despotisme”,

enz.,

532.

Liguereuil, heerl., 630.
Lijfland, Chronioon, 326 (n, 2)) 96.
, Theatridium, 13.

--> bisschop, 326, 96, 7.
, consul, 323 (i. d. 17 Juni).
- kruistocht, 13.
--> uitgestorven geslachten, 13.
Lbkenverbranding, Pleidooi ao 1;85, 589.
Lisje, zie Antje.

a) Vgl. Geld.

baronie,

Libertus Groninganus, 418 (Por.).
Librye (De), 93, 147, 586-92, 4,609, 10’
Lioelus, L.
‘ydia, koopvaardUsohip, 190.

Volksah 1874 bl. 32, noot; 1891 bl.

17-20.
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Lijtert (De), waldforster, 272 (9%. 1).
Lille, zie R@sel.
Lillo, hèerl., 527.
-, pred., 491, 2, GIS, 9.
-, toren, 527.
Lima& baronie, 513.
Limburg, Protestantisme, 556.
--, zie Brabant (Wenoeslaus)
,
Kempisoh Museum.
Limpurg, heerl., 618 (n. S),
Linde(n), naam, 536, 7.
Linden (Ter-), heerl., 387, 509.
Lyne, Line, naam, 536.
Lingen, graafsohap, 6 (n. 3).
--, auditorium, 6.
--, hoogesohool, 7, 10.
--, pred., 6.
Linth, Lintelo, naam, 536, ‘7.
Lippstadt, archiater, 373.
Lyskirchen, kasteel, kerk, 254, 333.
Lith, heerl., drossaard, 184, 5, 669.
-, geplunderd, 669.
-, pred., 186.
Lithauwen, kruistocht, prins Wykolt,
264.
Lithogen, zie Lith.
Lythrum salicaria, 652.
Livorno, consul, 323 (i. d. 17 Juni),
441.
Lobben, 35.
Lobith, naamsbeteekenis, 600.
Lodewijk (Koning), giftbrief, 362.
Lodi, 569 (n. 2). .
Loenhout,
heerl.,
383.
Loenersloot Leenregistors,
226.
,
Loevestein, óude poort, grens, 296.
---, pred., 647 (n, 8).
--> staatsgevangenen ao 1650,
- 19 (Pn).
Lochem, hanzestad, 403.
--3 de Hooge Maet, 129 (12. 1).
- - , p r o c e d u r e a”
1 6 4 0-,
130
(n. 5).
Lö h n (D e), naam, 537.
Lokhorst, huis, 324 (i. d. 16 Dec.).
Lombardus (Lambertus), Biografie, 532.
Lombeek, heerl., 387.
l

Londen, Minoria+ kerk, P.
--> pred., 117.
--) Waalsche gemeente, pred,, 552
(n. 3), 676.
Loo (Rijnland), 122 (n.).
Loo (O.-Vlaand.), Stephanisten, 14.
Loo (Zet), heerl., grensscheidingen a0
1748,- 104 (n. 1).
--9 pred., 192.
--), traotaat tusschen Pruissen
en Engeland, 203, 4.
--> zie Apeldoorn.
Loon-op-Zand, 671.
Looz, graafschap, 633.
Loosdrecht (Nieuw-), pred., 401.
Lopik, pred., 401.
Loppersum, 329.
Lorengem (-ghien), heer]., 392, 506,
8, 41.
Lousaert, heerl., 205.
Lubbock (Sir John), K, L.
Liibtow, wapenborden, 205.
Ludingakerk, heerl., 263.
---, klooster, 617.
Lugt (Ter), huizen, 481.
Luik, bisschoppen, 205, 502.
-, garnizoenskerk en -prediker, 12.
-, perron, 280, 1.
Lu(i)no (Ter), slot, 271.
Luirsma, 312 (n. 1).
LuU thagen, heerl., 563.
Luxemburg, groothertog(-dom),
regeering, eigenaardige toestand, 201.
---, prinses Françoise, 330.
-v-) zieBrabant (Wenceslaus).
- - - ( F r a n ç . H e n r i d e Nontmorcncy,hertog van),644,
Lùntsjerke, 617.
Luther (M.), dekenaat, 326.
Lutkegaet, pred., 5, 7 .
L ü t z b u r g , h e e554
r l . , (VZ.),
5 (11.).
- - , N o t e n h o f , 5 5 3 , 4 ( n ).
Luttenberg, heerl., 648 (11. 7).
Lyskirchen, zie Keulen.
Maalschappen, 516, 3,
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M a a n d r a, ligging, 419.
Maerlant (Jaoob v.), 304.
M a a r s o h a 1 k i n k, goed, 461 (‘Iz, 1).
Maarssen, edelhuizen, 148, 98.
--, pred., 402.
Mact&Bommel, 147.
---, huizing, 336.
verkocht,
PP-) ridderhofstad
441, 2.
Maasland, Duitsohe Huis, 32-2.
Maasfrichf, Annales Th&trales, 350,
1 ( v g l . Nuu. XXXVIII,
279).
- - , g o u v e r n e u r n a 1 6 7 2 , u 156.
5 de Vrythof, 351.
--> het Waterpoortje, 406, 7.

Waas-Waal, Landbrief a” 1532, - 641.
Maet (De Hooge), 229 (n. 1).
Maatsuyker 1) (Joan), gouv.-generaal ,
277 (Po).
Macedonië, Philippus, narrengezelschap, 108.
Maden, naamsreden, 599.
li!Iacharen, schepengericht, 620.
Mahomed (Gedachten over), N.
Maye, gehucht, Gat, 148, 298.
Maillot de la Treille (Baron), 13.
Macaronicum Carmen, L, M.
Makassar, tocht a” 1667, - 91 (Yn).
Makkinga, leengoed, 262.
Iakkum, burcht, 271.
Malans, 673.
Malden, pred., Q.
bbaltha, Kruis, 652.
Manchester, muziek-akademie, 200.
Manslegt, pred., 6.
Mansuy, baronie, 4 (i. d. 23 Oct.), 142.
Hsracaïbo, T.
Marburg, naamsreden, 598.
, prof., 605, 6.
, Studenten-lijst,551 (n. 2$2,6.
Marcel (Etienne), 393.
Margraeten, baljuw, 606.
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M ar i ë n b u r g, voorpui, wapen, 247 (n. 1).
ddariëndaal, klooster, 324.
M a r i ë n h a v e, - p o e 1, kloosfers, 83.,
Mariënridders, 235 (1~).
Mariënweerd, abdg, 247 (n. 4).
---, Abten, 576 (n. 5).
---, Cartularium, ‘492 (n.)*
576, 7, 664,
PP----, zie Bladw., bl. XT,, noot.
Marius, Rom. veldheer, 234 (n, 2).
M a r k e v e 1 d, Marxveld, heerl., 53.
---, malendijk, 215 (n. 2).
‘5
---.,
meger-recht, 225 (n. 2).
Marcus Aurelius, Rom. keizer, Leven,
178, 80.
Marlborough (Joh; Chtirchill hertog van’,
Lied, 31.
n , Spaansche ruiters, 36
Marne (De), olassis, 6.
Marnix van St. Aldegonde (Filips v.),
553, 4 (VL).
Marolde, B, C.
Marollen, 37.
Mrtrquette,
heerl., 628, 9, 30.
M a r s en W y t h , polder, 410.
Marsch (Utrecht), schout, 4 (i. d. 46
Sept.).
Martelaren, 288.
--7 literatuur, 289.
Martialis, 234 (n, 2), 5 (n.).
Martyrologe Romain, Geschrift, 468.
Marum, pred,, 7.
Masaniello *), 24 (97 , Ik), 349 (2%).
Massenhoven, heer1 , 446 (n.)
Mastenbroek, 1.
Matenesse, heerl., 331 (n.).
Matheus Doolhof, 99.
M a t (t) i a c a e aquae, Mat(t)iaken, 598.
Maumonniare (La), heerl., 449.
Maurik, geërfden, 244, 6, 8, 50.
--, gericht, 349.
---, heeren, wapen; 232 (n).
--1 pastoor, 466.

l) In Australi8
(Cerpentaria) vir.dt men de Maateuiltcrsbnai,
aldaar heette vroeger Maetsuyker-eiland, thans St. Vincent.

en een dtarl van Tan-Diemrnsland
“) eigenlijk Thomas Aniello.
8

Nhurlk,

Melun, St. Annn, 468.
461 (Nna), Memling (Jan), sHeimath”, 549 (11.).
- - , K uilenburg, ridderhofstad, 2 ))Mémoires d’une Contemporaine”, 191.
(? i. d. 9 Jan.).
Menagiana, 32.
Maurits van Brazilië, penning: graftom- Menaldum(ndeel), baljuwsohap,heerl.,
be, 25.
2G2.
(Prins), aanslag, 562.
Menno Simons, 555 (It. 1).
D , Friesche ruiters, 36.
Mensingeweer, pred., 6.
D , kamerheer, 322.
Meppel, pred., 189.
rentmeester, 250.
Merxem, heer]., 495, 573.
Meerkoeten: 38, 228.
Mercurius, 464.
Meerveld, Beschrijving, 4, 69.
- (De Nederl.), 203, 4.
Merovingiërs, kameelen, 659.
--9 Malenboek, 104 (n. Ij. .”
Metalen Kruis, 189.
--? hcerl., 623.
Meezen, 37.
---, Documenten, 93.
Mechelen, Reschrijv!ngen, 384 (n. 3). Methodisten, 425.
--j Grafschriften enz., 571 (u. 1). Middelburg, almanakken, 409.
--> aartsbisschop, 566.
--> medicbn, 409.
-1 Oude en Nieuwe Brucl, G5i. ---, pred., 118, 401.
---, Stadsrekeningen. 409.
--) heerl., 382,
--9 gasthuis, 382.
---> eerste verrekijkers, 86:n.).
-, S t . J a n , 5 0 8 .
---, Wale gemeente, 2 IC), 629.
--, St. Rombout, 309, 508.
Middelharhis, wapen, 115.
- (Land van), heerlijkheden, Middel’zee (De), 536, 617.
Beschrijv., 381-93, 526-8, 7 1 ( n . Middelweerd (De), 144, 7.
Midlum, heer].: 263, 393.
1).
Megen, graafschap, graven, 65, 71,501, --7 klooster, 617.
619, 20.
Midwolde, pred., 9.
Mienen (Ter), 575.
--> burcht, brug, 629, 20.
, marktrecht, 501, 2.
Mierlo, heer]., 65, 584.
Micronius (Mart.), 554, 5 (12. 1).
--> schepengericht enz., 619.
M e ge n b e r g (D e), adell$r goed, 57G. Mill, predikheer, pasfoor, 182.
Mey (Ter), oudheid, heeren, ,148.
Militaire M’iilems-orde, 188.
Meiboomen, 204.
----> ordeteekens, 36,
Meiderich, S.
164, 5.
Meijers, huwelijken, pachtrecht, -voor- Millegem, heerl., 563.
waarden, 215 (12. 1 en 2).
Millingen, ridse, 144, 475.
Meyster (Jhr. Everard), ridder van de Kei, Minden, ,169.
88, 9 (Pa).
Minerva, 637.
---, Geschriften, 587*.
Minnertsga, heer]., 262.
Mecklenburg-Schweria,
Groother- ---, pred., 290.
Mirabeau (Honoré Clabriel Riquetti, graaf),
tog, 595.
wexico, behendige boogschutters, F.
Pamflet, 592.
Misgeboorten, L.
--> krggsraad, 0 .
Mithra-monumenten, 221.
--J eerste Ianding, 167.
Moersbergen, heerl., 4 (i, d. 28 Sept.)
Meldert, 574, 5.
--, baronie, 633.
M.ol, abdj, 4 t 2.
den Santwik, 246.
-9 Schenkscha bouwhof,

.
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Molukken, gouverneur, 324 (i, d. 24 Munster, birschop Walr. v. Meurs,622.
Nov.). Zie bB Hertogenmorte, de noot. . zie v. Galen.
Monclar, markiezaat, 365 (n.).
Mtinsterhausen, heer]., 95 (n. 2).
Monnikhuizen, 67, 8, 302 (n. 2), M*un ten : drie gulden van Holland,
621, 3.
340. - dukatun van Filips IV, - 25. Monogrammen, 217.
dukaton van Holland a” 1671, - 152. Monstris (Tractatus de), L.
Amsterdamsche dukaat en dukaton ao
Montesquieu, 203,
I
1673, - 154. - Zeeuwsche hoedjesMontfoort., burggrp, 183.
schelling, 154. - gouden cobang, 342. M o n t i s p e s s u l u m , 32%
dubbele Friesche koggerdaalder, 22. Montlhérg, kasteel, 450.
*
Fransche kroon, 83. - Sovereign, 86. halve Sterbethaler, 149. - tournooisch
Montmédy, stedemaagd, 85 (Z’n).
Montmorency, zie Luxemburg.
en troyech gewicht, 285.
Montpellier, Latijnsche naam, geneesk. , met de hand(schoen), 407.
school, 325.
- (N oo d-), 153, 5-8.
Mook, pred., Q.
- (Proef-) (Piedforts), 154, 7.
Mookerheide, gedenkteeken, Q.
--: Geschriften, 407.
Morea, naamsbeteekenis, 79.
Muntmeesters, 221.
Morolt, C (n. 1).
Muntspeciëo, 422.
Mortara, ingenomen, 86 (PH ).
Mussenberg (Den), 134.
Mortsel, heorl., 563, 8, 9.
Muggenbeet,, naamsbeteekenis, 600.
Naaldwijk, heer1 I 95 (n ).
Muiden, pred., 232, 401, 2.
Naarden, o:erwonnen, 217 (IJlz).
Muijsen, tienden, 382.
Nachtmerrie, 339, 65.
Mullem, heerl., 557, 8 (n.).
Namen, beleg ao 1695, - 100.
Mummietarwe, F.
--, gouverneurs, 330, 673.
YtUinden, Prediger, 285.
- - , voormalig bisdom, 141,
Munster, bissohop Everhard, 69.
N amen tui er-), 475. - (G e s 1 a o h t s-), aanvangend met Docr, Dor, 477. Epp, 597. - Je@, t), Jol, 173. - Ker, 43. - V$, Veyf, 301. -(G e s 1 a c h t s-),
eindigend op: berg, borg, bmg, burg, 43. - man, 43. - mayer, meijer, 215, 6. Met voorgevoegd del, 96 (n.1). - (Patronymikale), 364, 5, 482,597. - Aan de namen
der weekdagen ontleend, 462. - (Zaansche), 104-8. - (Zeeuwsche en
Vlaamsohe), 483, 4. - (Schotsche en Tersche), aanvangend met 1Mac en O’,
44. - (W e s t fa a 1 s c 11 e) met of zonder valt en ter, 41. - van twee letters, 424,
53F, 660. - Gesahriften, 41-4. - (H e r b e r g-), 206,303,406,518.
- (P 1 a a t s-),
aanvangend met: Apen, 335-7, 40, 596. - Am, 293 (pa.). - Bad, Be.?, 598-600. Bevt>r, Bib(er), enz., 210 2 357. - Bretz, Brits, 596. - Chanc, Chelz(e, c, u),
Chìen, Chinc,

4-2. -

Da(u;s(e), De(e)s, Deis, Di(e\s(s), Do(e

Du(i)s, D y s , 2 2 9 -

3 1 - Dar(t), D e r , Dir, Dor, Dur, 360 (n. l), 477. - Deer, Der(e), 476. - Del,
419. - Dod(e), 234. -- Doerk, Dork, 477. - Dot, Do(u Dou(wj, Dud, Duiv, Dut, 232.Dreì, 297. - Drie, 296-9. - Eber, 293 (ut.). - Een, 293. - Ebben, @pen, 335,
Gens, Qins, Gons,
59G, 7. - Gun(d), Gen(d), G(h)in(d), Gzlin, 420-2. - G(k)ans,
Guns, 422. - Ger, G(h)ir, 421 (n.). - Hard+ Harg, Bark, Herk, G40. - Heus, Huis,
479 (n. l), 80 (n. 2). - Hall(d), Hom, Huns, 483. - Jel(s), 173. - CW (c, d),
K\h)an(d,
k), Km(t) Kind, Cond, Ku!ld(t), 423. - KI rk, Kirk, Kim, 28 (n.). Kimk, 4 2 1 . - Klap(pe,*), Klep(per), 403. - Cony, K o n g , Ku~g, K u n k , 422, -

’
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Kwa(ad), G56. - Kwak, Kweek, 655. - Non, Nun, 240. - ílhrn, 293 (n.).. Ons (-ze), 483. - Pol, 469. - Quaclk),
Qua(e)ck, Quas, Que(y)s, Quis,t), 655,6. Ro(o) d(en), G57. - Zes, 300. - Zeue(n), Sieben, 294-6,300. - Schal, Schil, 48% Schauen, Schaum, 479. - Schenk, 460, 1. - Schie, 481. -- Schild, Schim, Schoon,
Schön, Schouw, 477-82 - Spaam(ch), Spa,l(n), Spanish, Span jaapd, 2 7 1,302--4. Zwee, 300. - T(h)ar, 360 (n. 1). - T(h)e(n) T(h)er, T(h)ir, Thor(d), Thur, 359,ôO.
(n. 1), 476, 7. - Tjcrk, 658. - Tut(t), 232. - Twee, Twy, 299. - Uns, Unz, 483. vier, Vyer, Viv, 211, 99, 300, 1. - Vre(e)k, 4G3a - Walach,
Walc( Wulk,
3 6 2 . - Wark, W e r k , 1 4 9 , 4 6 3 , - Wauuer, Waue:r), Wever, Wefer, Wevel,
W$v er, 211. - Fi(e)s, 599, 600. - (P 1 a a t s-), eindigend op : baden, 599,600. beet, bit, GOO. - by(r), high, boer, brug, buj*g, burg, buur, 358, 9 (n. I), 60, 476. -del, 419. - dank, 296 (n. 4), 635, 6. - fokt, 332. - hees, heeze, 576. - ich, 295
(n. 2). - kerk, 658. - laar, 1,653 (n.). - start, stert, 336, 7, 9, 40. .- t(s)jerk, 658. voi’t, 332. - way, wy, 357. - (E’ 1 a at s-), Eogelsoh geschrift, 39,143,357, 8. - (P 1 a n t-),
534, 652. - (Spot-), 43, 8. - (V o g e l-), 37, 227, 8, 355, 6. - (V o o r-) : Ada,
602. - Alice, 537. - Alle, 660. - Ave, 107 (n.). -- Bas, 236. - Beatrijs, 537. Be(e)le, 537, 46. - Bennet, Bent(e), 105 (n.). - Bette, 537. - Bloch, Blok, 107
(n.). - Bloed, Bloot, .107 (n.). - Boele, Bol(le), 246 (n.). - Bolaerd, 364 (12.). Boon, 117. - Boudin, 537. - Bronger; Brunger, 328, 9. - Cyprianus, 409. Daas, Das(so), 233. - Daneel, 537. - Dicderik, 589. - Dierk(in), 236. - Diet,
589. - Dodioo, Doeke(le), DUke, DUCO , 139, 302. - Dod(o), Doede, Doye, Does,
Doos, Duys, 229, 33, 4. - Doeys (Doéns ?), 232, 3. - Dore, Doro, 477. - Dure,
360. - Egge, 660. Eppe (-po), Epco (-ke), -pien,
597. - Esse,
660. Fonk, 365. - Fritz, 103 (n.). - Gheile, 537. - Ghenin, 537. - Gerbern, -bren,
538. - Gerd, 36’L. - Geurt, Gorxt, 236. - Gille, -lis, 5:37. - Godert, Govert,
Godfried, 44, 236. - Gosin, 537. - Griele, 537. - Grgn, Grin, 16 (n, 2). G u u r t j e , 2 3 6 . - Har(c)o, Haring, He(e)rke, 6 4 0 . - Heilet-wgf), 5 3 7 . - Heinz,
103 (n j. - Hennekin, 537. - Herderwichs, 1,16. - Roet, Hoed, 107 (n.). - Hughe,
537. - Ida, 602. - JJf, 6GO. -- lpe, 660. - Jane, 537. - Jas, 236. - Jehane,
537. - Jelto, deltje, 173. - Jool, Jol(l)e, 44, 173. - Joos, 537. - Calf, 107 (n ). Calle, 537. - Kat, Keet, 107 (n.), - Kateline, 538. - Kerbert, 42 (n.). - Kette,
107 (n.,. - Clerbon, 537. - Coppin, 537. - Corne!i(u)s, 465. - Cornet, 537. Lambe, Lamme, 4I, 23G. - Lammin, 236. - Lauwerins, 538. - Lebbo (Libbo, Lubbe),
361. - Lice, Lino, 538 - Loen, Loon, Lone, 107 (11.). - Maertin, 538. - Meginhardt, Meyart, 214. - Me(Q)ger, M e i j e r , 2 1 2 - 4 , 3 6 5 . - M i n o o , 4 3 - Okke,
660. - P o l , 1 0 3 , 4 2 4 , 6 0 2 . - Raab, R a b o , 5 5 2 . - Raap, Rape, 2 0 7 ( n . ) . Rado, 657, 8. - Raze, 538. - Red-, Rethart, 658. - Rycquaerd, 538. - Rippert, Elupert, 364 (n.). - Roegaer, -gier, 538. - Root, 657, 8. - Ruebin, 538. Ruurd, 6 5 7 . - S e b o , ( - b o ) , S e w , 2 9 5 . - Severijn, 2 0 6 . - Sc(h)enk(e),
107
(M.), 461. - Schilp, Stulp, 107 (n.). - Si-, Sybo, 293. - Sybolt, Sy-, Sigbraad,
-bren, 409, 538. - Sie, 660. - Slab, 107 (11.). - Sören, 206. - Spa(e)n, 107
(n), 69 (n. 3), 303. - Spronk, 107 (n.). - Stafin, 538. - Storm, Sturm, (107
(12.). - S w e e r t g e n , 6 8 . - - T a c o , 5 3 9 . - T a s ( o ) , 2 3 3 . - l’heodoricus, 5 8 9 . Thoir, 538. - Tjaard, Tjerk, 258. - Tol, 107 (n.). - Tozo, 229, 33. - Thure
(-ro), 360. 476, 7. - Vechter, 214. - Volbert, 364. -- Vonck, 237, 365. - Vranck,
538. - Vreda, 463 (n.). - Watse, 480 (n. l), 602. - Weijer, Wyer, Wig(g)cr,
Wiohart, Weigard, 209, 13, 4. - Weiert, Wiard, 214. - Wybren, W igbern, 538. -
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Wigbold, 213. - Wigle, 363 (n. 2). - Willekin. 538. - Wytse, 480(~~.Sl),tJO‘J+(V o o r-), verkleiningsuitgang itjo, itlo, Hgd. ~ZO. 105 (n.). - Geschrift, enz., 44,107.
NEtntes, Edict herroepen, 119.
Neerhaven (Rel@), 226.
Napels, eskader, 318: ’
Neerlangbroek, 560.
Napoleon 1, - 528.
N e o-p 1 u s-u 1 t r a (Nee-ultre), landspits,
-.-- ) concordaat, 140.
29.
- D slede, (3.
Neckerspoel, heerl., 3‘83.
- D tocht naar Rusland, 54. - Nectar, godenspds, -drank ? 525.
Herinneringen, 191.
Nergena, heerl., 433.
- (LodewNk), Hof, 192, 289.
Nes, grafzerk, 270.
n
taalonderwijzer,
Nettelhorst, heer1 , 544 (TL).
289.
Netterden, havezate, 337 (1%. 2).
Napoule, kolk, 104 (n. 1, Nrn).
Neuenhaus, pred., 3?3.
Nassau, hertogdom, 200.
Neufville, heer]., 631, 2.
Neureroberg, »Artisten en Wiskundi--7 hospitaal, 133.
gen”, 227.
--j slot, 201.
--, zie Rio.
---, bank, 283 (Pn).
Natendaal, Netis, heerl., 324.
---, gemeente-museum, 36.
N e d e r-Q e 1 d e r, 395.
--PP) muntmeesters, 221.
Neder-Remert, heerl., 13G a),
New-York, koopvaardij, 190.
Nederhorst, heer1 , 323.
Nicephorus Phocas, Grieksch keizer, 460.
Nederland, b)Atlas”, 394.
Nieaijl prod , 6.
PP-> B Wandelingen”, 429 (n.).
N i e u w-E n g e 1 a n d l), Geostelgke op---, Gebeeldhouwde en Geschilwekking a0 1741, - 591.
derde Portretten-lijst, 589. Nieuwenhove, heer1 , 557 (n.).
---, gijzelaars, 289.
Nieuwerbrug, legerpost, 644.
---, haardsteden geld, 90 (Pn). Nieuwerburg, heerl.: 631.
--9 contrabande uitgevoerd, Nieuwerkerk, heer]., 283.
76-8
---> H.-Gecst- en Pesthuis,
120.
-9 Martyrologie, 289.
Nieuw-Kruidland a” 4542, - 262.
--> berucht Pamflet, 591, 2.
Nieuwkuik, 329.
---9 eerste spoorweg, A.
---, Toonkunst, 418.
Nieuwland, kasteel, 257.
---, vluchtelingen, 552.
---, oude naam, 257.
---, Volksboeken, 409.
---, pred , 97 (~2. 1).
PP-) zie Bourbons, Hebreeuw- ---, state, 311 (u. 1).
sohe, Perzië, Waldeok.
Nieuw-Plantlust, 53, 4.
Nederland (Het), kaart a” 2567, - Nieuwe Pekel-A, pred., 9.
395, 6.
Nieuws van den Dag” (t)lIet), prsmicn, 34.
Nederlanders, beschermd door Lodewijk Niger, -gir, -gris, 420, 1 (n, Nnz).
XlV, - 90 (PU).
Ngdingo-goed, 162, 663.

U) Vgl. Slichtenhorst, Tooneel, 113~ met Geld. Volksalm. 1879 bl. 8 (Johan v. Hcmcrt, heer van
Neder-Hrmert,
was do tweede echtgenoot van Sophie v. den bylxndt,
vronwe van Dortlnwerd).
‘) voorheen de naam vau een deel van N.-Amerika, hetwelk nu d,e staten van Vermont, NewHampshire, Massachusetts,
Maine, Rhode-Island en Connecticut omvat.
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Nijehove, state, 260.
Nijenbeek (te Voorst), Kroniek, 69.
--,

heerl.,

183

Nijenoort, heerl., 439.
Nijland, de B~ol. G53.

N o r t l o , 3 3 2 (n. 2).
Nunen, Nunhem,
naam, 140.

(11.).

--7 state, 311 (n. 1).
Nijmegen, Beschrijving, 325.
--> Augustijner-kapel, 57.
-9 belegerd, 137, 325.
-, burggraven, 4 93.
--> haardstecnen,
417.
- - tikmeester a0 1 7 1 7 , enz, 5 4 .
-: pred., 117 (vgl. IGxv.XXIX,
473), 192.
- - , s y n o d e , 3 7 3 .
--> St. Stevenskerk, 54, 5.
--,
het Vulkhof, 137.
--3 Vrede, 25 (Pn).
--> zie Bemmel.
Nicolaas
1,
paus, 1.
Nicot, 167.
N i m m e r d o r , 89, 587.
Nio, grafplaats van Homerus, 460.
Nivelle, abdg, 363, 86.
Nobla-Leyczon,
474.
Noëls, 32.
Non, Noon, kaap, enz., naamsreden,
29, 140.
N o o r d - B r a b a n t , J a a r b o e k , Volksalmanak, 410--3
---2 folklore, 411, 2 .
---,muntspeciën, 412.
----, onderw@, 412.
----) zie Kempisch Museum.
. Noordeloos, heer1 96
,
(n. 2).
N o o r d g o u w e , bedgking, appel, 2 9 8 .
INoordhorn,
beleening, 270.
Noordwijk, pred , 7.
---,zeevang, 296.
- - - B i n n e n , p r e d , 118.
Noorwegen, zie Bergen.
Norden, Gereform. Kerk, Besohrgving,
553 (n. 2).
-v l u c h t e l i n g e n , 552.
N o r t h u m b e r l a n d , Eja)dwin, 2 4 3 .
Northweorthing, 476.

Ober-Ammergau, zie Passiespelen.
Oberkirchen, zandsteen, G.
Obernhof, 139.
Odijk, heer]., 75.
Odin en gemalin, 463.
Oegstgeest a” 1 7 8 3 , - 7 2 .
---> klooster, 83.
---, Oranjefeest, 327. *
---, pred., 73.
Oei Yau Lee, 33.
Oene, protocol, 516.
-, S t . D i o n y s i u s k e r k , S t . Jorisvicarie, 273, 4.
Oonkerk,
grafzerken, 429, 30 (n.).
-->state, 473 (n. 7).
Oesdorf, kerk, 200.
Ophem, heerl., 391, 513.
Offenbach, 648 01. 11).
Officiersboekjes,
414.
Oisel, heerl., 445, 8.
0 1 d a m b t (H e t), interregnum, 313 (n. 2).
Olde, heerl., 94 (n. 2).
Oldeberkoop, ambacht,
259.
Oldeboorn, 645 (n. 8).
Oldebroek, Vierhuizen, 299.
Oldeferd, baljuwschap, 264.
Oldehove,
196, 394.
Oldeklooster, Schieringera, 269.
Oldenbarnevelt (Jan v.), buitenplaats,
587.
Oldenburg, Groothel t o g , 5 9 5 .
Oldenzijl, pred., 5.
Olifants-orde,
199.
O l m e n , h e e r l . , 515.
0 1 m e n d ij c k, 453.
Olst, havezate, 496.
-8 inlaghe, 145 (n. 2).
Ommeren
a” 1189, - 396.
, kerkzerkje, 66.
Oñate, Ognate, 511, 639.
O.-L.- Vr. - B e z u i d en, ondergang,405.
Oorschot, pred., 54.
OosseU, bp, 403.
013 (Wm v: der), U (Bio).
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0 o s t b r o e k s t e r 1 a n t , baljuwschap,
2G1, 4.
Oostenrijk, eedzweren, E.
--7 kamerheer, 648 (n. 8)
---, Nonnen-Danklied, 591.
---> Albertus, 456, 8, 562,624,
7. Historieschr@er, 351. Uitvaart, BeschrQving, 565
(92. 3).
---, Frans Jozef, 201.
- - , lsabella, 4 5 6 , 8 , 5 6 2 , 5 ,
624, 7. -- Uitvaart, 566.
--7 Jozef 11 verheerlijkt, 591.
---1 Karel V, -80, 161, 273,
90, 394, 446, 96 (n.), 552,
626, 38, 73.
---, Karel Vl,-624, 5.
---9 Maximiliaan 1,-422 (9~1,
65, 447, 544 (9%).
----) Margareta, moeder, 387 (n.
1), 94, 5. q
---, Maria, aartshertogin, 563,
626.
, M a r i a ‘l’heresia, 6 2 4 .
Oosterbierum, heerl., 263.
---, kerkhof, 262.
---, muurschildering, 291,
533.
- - - ) p r e d . , 2 9 0 .
Qosterblokker, vioarie of kapeller@,
646.
Oosterbroek, havezate, 97 (n 8).
Oostergo, voormalige baljuwschappen,
264.
0 o ster h of (De), 478 (n. 2), 9 (‘it.).
Oosterbout (Geld.), weerd, 144. ,
-- (N.-Brab.) , doopboeken,
285.
Oosterland, burchten, 271.
Oosterzee, baljuwschap, 264.
Oistersteyn, heerl., 461.
Oosterwierum, kerkschildering, 416,
533.
Oosterwij k, pred., 438.
-- , priester-benefiaiaat, 63.
Ooa t- Friesland, Geschied bronnen, 122
.
(n.), 98, 551, 3 (n. 2).
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Kerkgesoh., Topografie, 553, 6S2.
Oost-Friesland,
Dollartland,
kaart,
enz., 642.
- --, Jubeljaar, 555 (12. 2).
----9 ,Pred. Denkm.“, 8.
----, Anna, 555.
---7 Edzard, 551,
--9 Johan 11, - 5%.
----y Ulrik, rfiksgraaf, 121
(92 2),
‘ L (9L).
Oqsthem, de Bral, 653.
Oosthuizen, pred., 29l.
Oost-Indii), Chinezen-sterfhuizen, 19~
(92. 2).

---? Compagnieschepen, 190.
Oostzingerland, spreektaal, 652. .
Ootmarsum, 436.
Op-Hemert, kerkpatroon, 66.
Oplinter, heerl., 387.
Opmeer, heer]., 472.
Opperdoes, naamsreden, 229.
Opperseele, heer]., 308, 9, 511.
Opsta&, heer]., 332 (n.).
Opsterland, baljuwsohap, 264.
Oranjeboom, P.
Oranje en Nassau, Vorstenhuis, 77 (n
Gen.), 198. - Ge:
schrift, 331 (YZ.)
- ---, betrekking tot de
Leidecthe Akademie,
Redevoering, 216.
----1 Gouvernante, 400
(n. 5).
-----, Tentoonstelling, Catalogus, 607 (n. 2).
--A-, Anna, Lijkrede, 11.
----7 2Louise,
5 , 1 4 9 (mz).
----7 Willem Frederik,
25 (PB).
----9 Willem Karel Hendpik Friso, 441.
Oranje-Friesland, regt, 95.
Oranje-partij, 72-4, 327.
Orgelisten, 398, 418.
Orleans, prins, 0.
Orp-le Grand et -le Petit, heerl., 632.

LXIV

BLADWIJZER.

Osnabriick, bisschop, 3 I 1( Pn).
OSSd, PW’OiBS0,
308 (fl. 1).
Ostende, badkoetsen, 98.
Otsingen, heerl., 322.
Otterlo, pred., 590.
Ottomanen, zie Turkije.
Ottonianû Fossa, 483.
Ottweiler, grp, 199.
0 u d a a n, ridder-hofstede, geveild, 198.
Oud-Alblas, pred., 97 (n. 1).
Oud-Bisschoppelbke
cleres& Oud-Roomschen, 140.
Ouddorp, huis, 494.
Oudega, ambachtsheerl., 26%
0 u de g o e d e, heerl., 558 (n.).
Oudemans’ Bgdrage, Nalezingcn, 4G50, 109-42, 77-80, 365, 6.
Oudenaarde, Geschied., 558.
---, ketterij, Geschrift, 558.
--9 magistraat, 558.
---, overrompeld, 558 (n. 1).
Oudewater, Spaansch huishouden, 249,
51.
Oudeweerd, 315.
Ouessan t, naam, 655.
Ouwendijck, huizing, 576.
Overdorp, heerl., 386, 9.
Overhagen, 0 v er n c h t, huizing, 54.
-mm--, naam, 340.
Overijse1 a” lG72, Beschrgv., 158.
0 v e r k w a r t i e r (van Gelderland),
395, 6.
Overlangbroek, zie Lnngbroek.
Overmeer, 182 (1).
Overny (Petrus), 34.
Overpoot (Recht van), 411 (n.).
Overscheene,
-8 c h i e, .naam, 482.
Overschie , rederij kerskamer- blazoen ,
347 (Pn).
Ovieda, 1GG.
Paanderen, 96.(n. 2).
-

Paasch berg (Den), 103.
Padang, Bovenlanden, 41,
Paduanen, 428.
Pain-et-Vin (Mozes), 644”.
Pays de pardeca, zie Herrewaerts over,
Pax Augus ta, 598 (n. 1).
Palatinus (Vicecomes), zie Paltz.
Palestina, Exploration fund, H, J.
Palisse (Monsieur de la), levensschets en
lied, 30-2.
Pallas Athene, 637.
Palma, 527.
Palom@, 103, 227, 417.
Palomino y Velasco, 227.
Paltz, burggraaf, 80, 207.
-3 Keitter, 202.
--> Frederik 111, - 330.
--7 hertog Casimir, 202.
--, Hendrik Casimir 11, - 220 (PI?).
Pang a, -go, 421.
Pannerden, heerl., 232 (11.).
Pantaleons (Het Familieverhaal der), 333.
Pantbéon Classique, kleine uitgaven, 163.
Papegaaien, 228.
Papier, monsters, watermerken ao 3339
tot einde 16ae eeuw, 165, 6.
Farr (Thomas), 13.
Parijs, museum, stichting, 354.
-1 triomf boog ao 1670, - 151.
-9 Vaugimrd, R.
zie Bohémien, Pasteur.
G, Alexander, 558.
--9 Margareta, zie Oostenrgk
Parrega, heerl., 258.
Pasch v. Krienen (Graaf), 460.
Pascal, Gedachten, N, 0 (Por.).
Passegeu le ( D e ) , 4 2 7 .
Passiespelen, E 1).
Pasteur-hospitaal, R,
l’astoors, 63, 136, 64, 82, 208, 28 (Pn)
80 (Pn), 390, 433, 65, 86, 502 (Gr.)
28, 649.

-

*) Wilhelmine von Hillern-Bircb, o. a. uit haar Gier-Wally,
een Tiroolsch,
door Cd Bnsken Huet
bewonderd verhaal, zoo gnnstig
bekend, gaf einde 1890 uit ,,Aan het Bruis”, Roman uit het Passiespel te Ober- Ammqpu; vrrtnnld door Hrrminn, 2 din.
,

Paterwolde, bp, 224 (n. 2).
Patriottentijd, Drukpers, 589, 91, 2.
---, gedichtjes, 644.
Pausen, 1, 76, 140, 502, 95, 639.
Pavanen, zie Paduanen.
Pavia, slag, 31.
Pedena, stad, 222 (Nmj.
Peg0 (Le), heer]., 450.
Pekela (Oude-), 197.
Pelasgia, 79.
.Pellenberg, heerl., 386, 8.
Pellenzee, heerl., 258.
Peloponnesus,
naamsredcn,
oudste
benamingen, 79.
P e n n i n g en der Nederl. vorsten, Geschrift, 331 (n.).
- (Begraafnis-),91:152,
216, 77, 340,’ 1, 2.
- (D o o p-), .89.
- (E e re-), 87, 8, 92, 151,
282.
- (G e d e n k-), 18, 27, 85,
157, 216, 8, 81, 3, 346.
Geschrift, 221.
- (H u w 1 ij k s-), 86, 7, 92,
119, 218, 9, 77, 8, 316,
31,49 (n., Geschr.), 342,5.
- (L e g-) , Geschrifton, 150,
221, 331 (n.), 49.
- (0 1: d i u ar i s-), 25, 348.
- (S p 0 t-), 19, 20,1,4, ,159.
- (S t e r f-), 23, 4, 84, 8,
152, 217, 20, 75, 6, 7, 8,
9, 80, 4, 342, 4, 6, 9.
- (V r o e d s c h a p s-), 282,
341, 7, 8.
- (Tinnen), 22, 91.
Penningkunde, Geschriften, 22, 4, 84, 5,
90, 150, 1, 3, 4, 221, 75, 80, 2, 3, 331,
41, 8.
Penningkundig
Repertorium,
Toevoegsols
op Repert. 1 -LXXXIII, - 18- 27,
84-92, 149-60, 216-21 , 75-82,
340-9.
Penningmakers, 151.
Penningwerk van v. Loon, 380. -Plaatsnbders der Vervolgen, 356, 7.

Penningkundigen, 460. Zie PR.
PenthiBvre, hertogdom, 330.
Perizonius (Jac.), Lgkrede, 162.
Perzié, St. Anna, 468.
--1 taal (Opmerkingen in verband.
tot de Nederlandsche), 588. - Beoefenaar, R.
Petun, 167.
Peursum, heerl., 3, 96 (n. 4), 7 (n. 1).
Piemont, Waldenzen, 375.
Piershil, klok, 310 (n.).
--7 pred., 310.
Pietersbierum, heerl., 262.
- , pred , 290, 1.
Piétrain, heerl., 563, 72.
Pijnakker, pfed., 117, 402.
Pijpen (Aarden), 167.
Picardië, adminietration royale ao 1247,
- 649.
Pitten, 15.
Pimpelmeezen, 37, 228.
Pingjum, 258.
--> ambachtsheerl., 262.
Piquetten, 357.
Piramus en Tysbe, 304.
Piscinarius (JohR), 208, 9.
Piso, misdadiger, 142.
Pistorius, zie de Bakker.
Pitzenborg, kommanderie, 382, 3.
Pitschen, stad, 212 (iVrn).
Pius VU, concordaat, 140.
- 1x, - 593.
Plaatsnijders, 356, 7. Zie Graveurs,
P 1 a g d e 1 (D e), boerenplaats, 516 (NW).
Plaisance, hertogin, 387 (n. 1).
Plant@ (Christoffel), jubilé, 593, 3.
Platonische liefde 18ae eeuw, 141.
Platte Mavry (De Prins van), 48.
Plecht (De), 65.
Plettenburg (De), heerl., 443.
Ploegen, 38.
Ploen, Plön, 156.
Ploinch (Le), heerl., 630.
Poederojen, heerl., 576 (n, 5).
Poelgeest, heet%, 196.
P o l(1) (D e), havezate, 576, 7.
Poll (Den), heerl., 592.
9

Poll-

of Posendorff, naamsreden, 104
(n. i), 69 (n. 1).
Polken, P o l c a m p , 104 (n, 1 ) .
Polygonum persicaria, 652.
Pollare, goed en heerschap, keuren, enz,

1, 7 (fa.), 310, s, 34, 73, 7,
8, Sb--402, 9, 40, 2 (n. 1),
14 (12. 2), 5, 8, 33, 8, 88,

91,2,539,46 50,61,8%--90,

611, 2, 8, 9, 47 (n. S),
9, t1.
Predikanten, nood, 401 (n. 4), 4.
---,naamsreden, 169 (n. 1). - (Doopfigezinde), 588, N.
I Polsbroekerwoud (Joachim), )jReisontmoe- (Luthersohe),
402.
tingen”, 649.
589.
- (Remonstrantsche),
Pomponne, zie Arnauld.
- (O.-Indische), 55.
Pontanus (Joh. Is.), 427, 97 (n. 4).
- (Garnizoens-), 12.
P o n t - R - C e 11 e s , baronie, 631 (n. 2).
- (Leger-), 9.
Pontleroy l), heer]., 674.
- (Oost-Frieeche), 551. Pontis, 395.
Lijst, 8.
Poolsche dissidenten, 400, (n. 6).
- (Duitschej, 28, 373 P.
P o o t (Huibert Corneliszn) (Aanmerking - (Zwitsersche), 624.
op), 589.
- (Waalsche), 12, 119, 92,
Pootkaartcn,
421.
289, 3G9, 70, 437, 604,
1 5; 76.
Popkensburg, heerl., 647 (ja. 3, 5).
Poppendamme, heerl., 95 (n. 5).
Predikheer& 182.
Porcelein, 3.55.
Prinsjesdag, 74 (n, 4).
Porcenses divites, zie Leuven.
Professoren, 7, 29, 34, 9. 70, 2 (n. 4),
,Porphyre
en Cyprine”, 177.
81, 2, 91, 2, 135, 52, 8, 62,
Portengen, heorl., 4.
3, 79 (Schrant),
222, 305,
Portingal, heer]., 515.
6, I? (12. 2), 335 (n. Ij, 9,
Portretten (Geheimzinnige), 35, 355,533,
74, 464, 7, 88, 540, 86, 8,
95.
90, 2, 644, A, D, G, K,
Portugal, St. Elizabeth, 468.
N, Q.
- (Duitsche), 28, 373, 605, 6.
--> Joan 111, - 456, 7.
- (Engelsche), J.
, zie Hendrik de Zeevaarder.
Pösen-, Pesen- of Persénbeug (-burg), - (Fransche), R.
naamsreden, 104 (n. I), 69 (n. 1).
Promethous, fabel, 586.
Pro(e)nkers, 652.
Post (Ten), heerl., 97 (n. 8).
Postel, abdg, Beschrijving: 412.
Pro fagoras, 586.
Potemkin (Prins), 498 (n. 4).
Pruikendracht, 34, L.

537 (HS.).
Pollenbering, huizing, 193.

Pottes, heerl., 631.

Pruissen, naam, 477.

Pouschkine (Alex. de), 199.

--,

Predikanten, 3 (i. d. 17 Maart), 5-12,
4, 5, 24, 51, 3, 4, 8, 72, 3,
9, 80, 6, 93, 7 (n. l), 117,
8, 20, 1, 30 (n, 5), 2, 3 (n.
ij, 42, 58, 67, 84, 6-91,
2, 208, 22, 54, 5, 77, 9, 90,

nieur, 102.
--3 Frederik Wilhelm

Praag, 201.

-

‘) Pont-le-Roi of Pont-sur-Seine (depart.

zie Het Loo.
-->Frederik 1, - 607.
N
11, de Groote, 498,
,
607.
--7 Frederik Wil helm, de Groote,
25, 217 (Pn), 606. - Inge-

Aube), met een schoon kasteel en park,

1, - 6 0 7 .
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Pruissen, prins Heinrioh, Pathenstelle,
58.
Prtim, abdg, 68, 623.
-, 1) >Liber Antiquus, 68.
Psalmber~ming aQ 1681, - 646 (n. 8).
Pseudoniemen, 649, R.
Puiflik, pred., 402.
Purgeerjurken, 38.
Purmerland, pred., I84.
Putgeld, 83, 466.
P u t 1 a n d , opperhoofd, 669.
Putte, heerl., 381, 3 (n. 3, Beschr.), 7
(n. 1), 92.
Quadt-Iszny, 656 (n. 3) a).
Q u a s & , 654.
Quatrebras, slag, 119.
Querbs, heerl., 384, 6.
Quinquatrus, -triu, 637.
Raa, bp, 321 (n., NW).
Reedt, kasteel, 198.
Raalte, 436.
Raemsdonck, ‘t boff ten Bossohe, 508
(n. 3).

Rapenhaupt (Karel), penningen, 155, 6,
8, 220 349* .
R a di n’a h e , heerl., 79, 577 (TI., Nnz).
R a m a ë (e n), kasteel, 505 (n. 1), 528,
631 (TL 2).
Rande, bp, heerl., 318, 436,
Rand wijk, 560.
,
pred., ~12.

Ramt, heerl., 332, 561.
Ratingen, 79.

Rauwerd, grafsteenen, 430 (TL), 1.
, Vetkoopers, 269.
Rauwerderhem, nieuwste kaart, 269.
Ravenswaai, 232, 44 (n. 1).
, kerk, nieuw altaar, 245.
- , pastoor, 208.
- - ,
pred., 5 8 ,
208.
Rheden, water, 147.

Rederijkerskamers, 639, H.
Redgerrecht, 312 (n. 1), 28.
Redichem, kapel, 79.

Reding( 79.

Reeroof, 466.
Reeth, 390, 509.

~, den Brandt, 508 (n. 1).
-, de Verrebosch, 510.

Réfugiés, 10, 669 (n. 4).
Rechem, heerl., 515.
Regenwite (Gravin), 405.
Recht (Geestelijk of Kerkeluk), 183, 207.
Rechteren, heerl., 94 (n. 2)) 648 (n. 8).
H.eohteren (Made de), anecdote, 141.
Rechtsgeleerden, 273, 374, 488.
Reohtspraktijk a0 2777/8, - 591.
Reijerskerke, heer1 , 4.
Reg(g)ersvoort, ridderhofstad, 251, 2
(12.).
Reynolds (Sir Joshua) l), S (Bio.).
Seckern (Reckheim), graafsohap, kasteel, 577 (ïV,~t), 673.
Rekken, pred., 399.
Relieken, S, T.
Rembrandt (Un) a retrouver, 355.
Ronatus (Vegotius), 360.
Rénauville, heerl., 525.
Rhenen, 4 (i. d. 46 Sept.).
--9 pred., 345.
--, station, R.
Rennenberg (George v. Laluing, graaf v.),
66) 195 (n. 2).
Renooi, pred., 255.
R e s p u e 1 h o f (‘t), goed, 384.
Ridderkerk, pred., 291,
Ried, 265.
R i e k e 1 e n b e r g, hofstede, 585.
Rietgorzen, -musschen, 37, 228.
Riga, Kommissair Ùnd Rath, 13.
Rigi-Kaltbad, 647.
Rijen, markgraaf, 453, 564.
--2 tienden, 382.
Rijhoven, heerl., 4.

--_-_-a) Vgl. Quadt Wykrrdt,
d’Isny,
*) portretschilder, t 1792.

Graafl, geul. in Wurtemberg tm l3eijeren

(Arm1 van Rietutap).
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Rijmelghem, molen, 384.
Rijmenam, 332 (TL).
--9 bosschen, 632, 3,
pp-1 heerl., 383, 570.
Rijn, Commandeur a” 1632, - 323 (i. d.
19 Mei).

Rijnhuizen, 641.
Rijnland, ))Oudheden”,

82,
-->hoogheemraden-Compromis,
340, 1 (hl).
-->Caert ao 1741, -99.
Rijnsburg, abdij, brief, 82.
---> bedevaart naar Rome, 164.
----, pred., 73, 142.
Rijp (De), heerl., 262.
, zie Zeerijp.
Rijwiel, Conferentie, 630.
, ingenomen, 150 (Pit).
, Numismatiek, 4 50.
552.
--I vluchtelingen,
Rijssen, pred., 402 (n. 1, 2).
Rijswijk (Geld.), de Dota, 419.
w
, den Eikelenboont,251.
N
, geërfden, 244,5,8,51.
8
, kerktoren, zerk, 247
(n. 2), 50.
- (Z.-Holl.), pred., 10, 1.
Rikkelenberg (De), havezate, 585.
Rikstel, heer1 , 53, 244 (12. 2), 581. Gesohied., 332 (n.).
Rilen, heerl., 623.
Rilland, gemeento-archief, 618.
Rilleroy, heerl., 575.

Rinsumageest, grafsteen, 430.
----, state (n.), 2%.
Rio de Berbice, fort Nassau, 185.
Ritsum, kloostergoed, 260.
Robespierre, portret, 34.
Robinson (Mary), diChteres,
Robinson Crusoë, 163.

R.

Rodange, -dingen, 79.
Rode, ligging, 639, 40.
Roden burg, 264, 5.
Rodenrijs, buitenplaats,

587.

(Georgo Brydges), admiraal, 14.
kwartier, 272 (“ik. 2), 395,6.

Roermond,

Roesselmann (Jan), Levensbeschr., 393.
Roy (Jacquos le), historien Brabançon,
Levens besohr., 442-56, 506 (n. 4), -13,
29, 61-- 75.

Roignon, heerl., 506.

Roijen (Mr. 1. A. v.) ))Leven en W’erken”,

50.

R o 1 d u c, 639.

Rollant, heer]., 5T5.
Rollegem, heerl., 631.
Rome, bodevaart a” 1403, .- 164.
-, grafschriften, 502, 3, 633.
R o m e, hofstede, 206.
Romënen, 363.
R o o d e H o e v e (D e), 527.
R o o d e t o r e n ( D e ) , 370 (n.).

Roodkerk
Roordahuizen

,

naamsreden,

Rosas, ingenomen, 341 (Pn).
Xozendaal,
burggraaf, 195.
---, grenzen ao 1756,

657.

- 104

(n. 1).

Rozenmaagd (De), F.

Rosiere (La), heerl., 450.
Rosmalen, klok, 416.
Rotterdam, Assemblée Française, 94.

---,

Gelegenheidsgesoiriften,
591 I
--> het Hang, 147.
--, Hoogstraat, beddenwinkel,
649.
--1 lakenrederij,
82.
- pred., l1, 5 .
--, prof., 588.
--, regeeringsleden, Lijst met
zegels, 519.
, Spelen van Sinne, 46,111,
enz.
--. vroedsohapspenning, 282.
Waalsch pred., 119, 20.
Rübenach (rgdstr. Coblentz), 139.
--7

Roderwolde, huizing, 156.
Kodney

Roermond, R.-Kath. kerk, plafond, 417.
Roesselare, 14.

Ruhrort, S.
Ruinen, heerl., 66.

Ruijter (Mich. Adrzn de), Levensbesohrjving, 60.

BLADWIJZER.

Ruijter (Mioh. Adr.zn de), gedenkpenning, 218.
Ruiven, heer]., 423 (n. 5).
Rukven, bp> 16 (Nm).
Rumpst, heer]., 331.
Rumpt, hofstad, 207.
Rusland, Aanzienl. Geslachten, 497.
--, Geadelde Israëlieten, 496 (n.).
--, geneeskundige, 488.
--a gezant a” 1765, - 141.
--) Joden vervolgd, 590.
--, St. Andreas-orde, 164, 5.
--> wiskundigen, 99.
.--, Alexander 1, - 498 (n 2).
--, Elisabeth, 498.
--> Catharina 11, - 498.
--9 Peter de Groote, IG5.
--7 zie Napoleon 1.
Zaamslag, hier]., 60.
Zahringer (Die), 27.
Saint-Bernard, klooster, 382.
Saint-Denis, abdij, relieken, uTombes
Royales”, Trésor, S, T.
Baint-Lambert, baronie, 513.
Saint-Omor, ingenomen, 275 ( PFL).
---, Monnaies, médailles enz.,
275.
Saint-Pol, 104 (n. 2).
-- R e m y , graafschap, 572.
- - - Sauveur, abdë, 442,
Sainte- W audru, 571, 631.
Saksen, hertog Wenceslaus, 502.
- - , keurvorst Johan Georg 111, overtooht, 284 (Pn).
- -C+otha, hertoo&jk agent, 646
(n. 9).

i-1

Zalk, voormalig kasteel, 13.
»Salon des VgriBtés”, 587.
Zalt-Bommel, oude benaming, 147.
---, Joodach koopman, 653.
----, zie Bladw., bl.x~, noot.
Sambeek, torenstichting, 490.
San-Salvador, rooktoestel, 166, 8.
Zand (‘t), verdwenen stamhuizen, 313
(n. 3).
Zandpoort, pred., 402.

LXIX

Zandwijk (bp te Almkerk), heer]., 59.
- (bij Tiel), Signaten, 663.
--> zie Maurik.
Sannazaar (Aanmerking op), 589.
Sanscritisten, R.
Santbergen, tiend, 384, 91.
Santenisten, 14, 140.
Santhoven, 510 (n. 3).
Santvliet, heer]., 387.
Sappemeer, penning gevonden, 342.
Sart, heer]., 386, 574.
Sarwerden, grp, 68, 136.
Sassen” () Julius van), Treurspel, 33,162,3.
Sassenburg, 331.
S a s s e n h e i m, Saszicht, 528.
Saturnus(Ring van), uitgevonden,3&3(Pn).
Saumur, 587.
Saventerloo, 295 (n. 1).
Zeddam, 397.
Zeeland, PKroniek”, 161 (n. 2), 2.
--> nScal&s”, jaarboekje a” 1890
enz., T.
--> ~Verheugd” ao 1787, - 643.
, Aanzienlgke Geslachten, Besohrijv., 495.
--7 burggraaf, luit.-adm1 a” 1570,
- 964 (n. 2).
--, kettermeesters, 372.
--I kolonisten, 167.
Zeemans Woordeboek, 603.
Z e e p e (U e), duinvallei, 295 (n. 2).
Zeerijp, kerk, wapenborden, 329.
Zeeuweghem (Severgem), 295 (MW).
Zeeuwach-Vlaanderen, baardscheerderswinkels,
425.
*
------, bdgeloof,365.
-----T-, dialekt, 175.
---pp-, kleed& 38.
P
P
- --, ploegen, 38.
- , polders, 84.
----pp , putgeld,83,4.
L e e v a n g (U e), naamsbeteekenis, 296.
zegel-afbeeldingen, 529-24, 77-84.
Zehlendorf, klokkengieter& P.
Sexbierum, heer]., 262.
Sextus Tarquinius, 19.
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Secundus (Janus), penningen, 348.
Zelhem, Acten, 662.
--, pred., 398, 9 (n. 2).
Zellaer, heerl., 383.
Semgallen, aartsmaarschalk, 461 (n, 1).
Zepel (Ter), goed, 295 (n. 2).
Zepenenwolde, naamereden, 295 (n. 2).
Seraing, fabriek van gegoten werkeq650.
Serooskerken, heerl., 161 (n. 2).
Zevenaar, naamsreden, 294*.
I---( goed, 461 (1%. 1).
Zevenbergen, kasteel, 563.
Zevenblad,-boom, -- kastelleins, 294 (TL Ij. 331, 2.

Schilde, heerl., kasteel, 511, 2, 4, 624,
5, 6 (baronie), 31 (n. 2).
Schilderink, goed, 482 (MW).
Schilders, 61, 2, 85, 6, 7, 8, 149, 62, 283
(ter Borch), 90,341 (de Hooghe),
54, 5, 6 (na), 418, 25, 95, 502,
3, 28, 32, 49 ,73 (n ), 90,6lO,1.
-- (Bloem.), 89 ( PIZ), 172.
-- (Duitsche), 201.
- (Engelschej, S.
- - ( F r a n s c h e ) , ,153, R .
-- (Spaanschej, 227.
Schindremale, Schimmert, naamsreden, pastoor, 390. 482.

Ze
vender,
naam, 295.
Zevenhuizen, pred., 184.
Sevenplancque, 626, 7, 8, 9, 30.
Schaakspelen,
40.
Schabalie (Joh. Philip), mystiek dichter,
30, 643.
Schaffelaar, 1.
’
Schaffhausen, pred., 614.
Schagen, heerl., 164.
Schagermolen (De), 527.
Schalkwijk, pastoor, 280.
Schalzum, pred., 290.
Schar& heer]., 257.
Schauburg (-broek), heerl., 325,479
(Nm).
Scheemda, naam, 482.
Schelde (De), naamsreden, 478.
- (Wester-), zie Hont,
Schenkeldijck, 453.
Schenkenschans, forten, 460.
Schepperij, 328, 9.
Schermer, pred., 409.
Scheuern, opvoedingshuis, 139.
Scheveningen, 53, 4,79 (n. ~1, Nnt).
Schje (De), water, 481 (Nna).
Schieringers, 269, 645 in. 2).
Schijndel, naamsreden, 482.

Schinnen, naamsreden, 482.
Schiplaeken, heerl., 631.
Schipluiden, heerl., 488, 606.
S c h o e r berg (U e), 403 (n.).
S c h o 1 t h o f , 478 (12. 21.
Schönauge, St. Elizabeth,. 468.
Schonauwen, heer]., 323, 480 (Nnc).
Schonenburg, voorm. kasteel, 481.
Schoolte, bp, naamareden, 478 (n ),
9 (n.).
Schoonderweerd, palus, 481 (Nrit).
Schoondijke, pred., 438 (Gerrit Vrolijk).
Schoonheeten, heerl., 481 (Nnb).
Schoonhoven, Heschrijv., 435.
---, naam, 480 u).
-,
pred., 590.
Schoonrewoerd, stichting, naam, 484.
Schoonschrijvers, 594, 5.
Schoonvorst, naam, 480.
Schooten, heerl., 331.
---, kasteel, 569 (n. 2).
Schoppershof,’
Schoterwerf, baljuwschap, 264.
Schotland, haring, 171. ---9 zie Kinderen.
--, Maria Stuart, 543.

~7) Een goed te Bennekom van dezen naam komt a” 1560 voor (Herald. Biblioth. 1883 bl. 228).
Lag a” 1418, 28 bij Doetinchem een goed Schoenvelt (Schoonvold); men vond’omstr. 1450 een goed
die Schoenhnlle (Schoonhul) to R#enkum, waar destijds ook een geul. v. Schonenbrive bestond (NieuwArch. voor Kerkgesahied. 11, 143). Zie ook hier voren, bl. XXXIX, noot.

.

Schouwenburg, goed, 479.
St. Cecilia, 83.
Schrieok, 383 (72. 3, Beschr.), 92, 632, --1 damesgilde, 576 (n. 5). Zie
3 (12. 4).
Bladw., bl. XL, noot.
Sohrikschoenen, lO2.
- Dionysius, 65, 273.
Schulenborch (Den), heerl., 94.
- Elizabeth’s, 426, 68, 568, 9, 86.
YJ
, Schulenburg, heerl., 648 (1%. 8).
orde, Beschrfiving, 531.
Schultengoederen, 479 (12.).
- Eloysius, 434.
S c h u 1 te n h u is, dubbelnaam, 436, - Erasmus, 136.
79 (n.).
St. Eustatius, 44, 5.
Sohu(u)rman (Aa Ma v.), portret in zwarte - - - , p l a n t a g e s , .141.
kunst, enz , 2’76 (Pn), 415, _ Pharaïlde, 389.
634 (Bio.).
- Franciscus, Leven, 304.
Sybaris, verwoest, 361 (n.).
- Georg, zie St. Joris.
, Si b e 8 1 o o t , Sibbe, 295 (n. 2, NYN).
- Gereon, 2% (n.).
Siegelsum, Sygelsim, heerl., 142.
St. Helena, orde, 54.
---.
w grafzerk, IC)&
St. Hubert, orde, 199, 531 (Beschr.).
S i e p s c h e K 1 e f (U e), 295 (9%. 2, Nnz). St. Jago del Compostella, bedevaar&ierikeee, naam, 526 (n. l), 658.
ten, 244 (n. 1).
- , pred., 401.
- Jacob, broederschap, 244 (n. 1).
%iflich, naamsreden, 295 (n. 2).
- ) , schelpen, herkomst, 244 (n. 1).
Sigebert van Gemblours, 3@2
St. Jakobsbrug, 483.
Zigeuners, Geschied., 458 (n.).
St. Jan, 147, 251 (vz. 4), 436.
Sgngraven l) (Het), 148.
- -j reliek, .
Z ij v i n g (D e), 296.
- -. orde: 3 (in dato 9 Juli), 68-70,
Zilveren-Kruis, zie M’aterloo.
314, 22, 531 CBcsclw.), 621-3.
S i 1 v e re n S c h i 1 t CD en), naamsre- _ -, Wochenblatt, 70.
den, 477.
St. Jansbeek, zie Sambeek.
Sinaï, surveyor, J.
- Jansga, BruGel, G53.
. Syncope, zie Taalgebruik.
- Jansteen, slag, 311.
St. Agatha, 565.
St. Joris, 222, 73, 557 (n.), 639.
- Agnes, 65, 273.
--9 orde, Beschrgving, 531.
- Andreas, 15, 273. -- Kruis, -orde, _ Calixtus, 27, 8.
164, 5.
- Catharina, 83, 8, 381, 97, 403.
St. Andries, schooldienaar, 379.
- --, gilde, 333.
St. Anna’s, 468, 586.
- , ridders, 122 (n. 1).
- Ansgarius, 1,
- Cornelis bidden (Van), 519.
- Antoni(u 264, 436. Zie Bladw. bl. - Lambert, 66, 147, 354.
xxw, noot.
St. Laurens, heerl., 647 (n. 3, 5).
St. Laurentius, reliek, T.
- --) orde, 267.
- Lebuinus, 634.
- --, Verkens, 589.
- Augustinus, 65.
- Ludger, 65.
St. Baafs, ondergang, 405.
- Lucas, 290.
- Maria, 65, 273, 92, 382, 97, 640.
St. Barbara, 407.
- Bartholomeus, reliek, T.
398.
--> broederschap,
- Bavo, 389, 405.
--9 reliek, S.
--> ridders, 122 (n. 4).
‘) Vgl. Nuv. XXXVI, 607, enz.
St. Martin, zie Bodeghem.

,

St. Martinus, 215 (12. 2).
- Mauritius, reliek, S.
St. IEichiel,
zie Passiespelen.
St. Michiel, Cartulaire, 389 (n, 1).
--1 orde, 4.
.
- Nicolaas, 245, 73, 359
(n. 1), 81, 7, 9.
St. Oedenrode, schepenzegels, $7 (n.).
_ Paulus, 560.
_ -, reliek, T.
- Pieter, zie Leuven, Utrecht.
_ -, gilde, 333.
--9 reliek, T.
- Pontiaan, 82.
_ Rombout, 309.
_ Sebastiaan, 245, 6 3 9 .
Sf . Severe naamsreden > 2gxI..
_ Severinuli, 206.
_ Stefanus, 5 4 .
_ Thomas, 14.
- - , r e l i e k , T .
Victor, 138(n ), 635.
St. Vincent, Bladw. bl. I,VII, noot.
- Walaricus (Walrich),
362.
- Walburg, 4 5 2 , 2 .
Scailmont, 508 (n. 5 ) .
Scaldis, zie Zeeland.
S c a n d i n a v i ë, Skania, naamsreden,
480.
Skelderwoudtlieden,
478.
Slangenburg (Da), behangsel, 397.
Slapershaven, 427.
Slaven of Slavonen, 361, 2 (12.), 3.
Sleden en sledevaart, U.
Slepeldam,
naamsreden,
41.
Sliedrecht, heerl., 93 (n.).
Sloc.hteren, pred , 7.
Sloten (E’riesl.), hoer1 , 35.
(N.-Hol1 ), pred., 10.
Sluis, Beschrbving, 40.
duister zerk-opschrift, 40+
EI: gouverneur, 498.
-,
pred.,
491.
aalsch
W
pred.,
604.
Smrtllingerland, baljuwschap, 264
(Smaelneemgherlant).
Smeuersberg(he)
(De), h a v e z a t e ,
385, 9-91.

Smidjes, 37.
Smithuizen, tol, 182.
Smousjassen, 357.
S n a a f b u r g, heerl., 325.
Sneek, Grutersma-huis, 260, 2.
---, pred , 589.
-,Rodenburch, 264, 5.
-,St. Anthonius of Kruisbroederskerk, 264.
Vlfga, 618.
G(D e), edelhuis, 144.
Sociaal-Democratische
Staat der toekomst”
())De), T.
Zoelen, huizingen, 336, 496.
, kerkpatroon, 66 (12. 2).
Soerabaya, Javabank, 255.
Soeren (Hoog-), bosch-vak, 172.
Solebay, slag, 435.
Solenhofen, steenen, 496.
Sombeek, heerl., 513.
Sommerard (Alex. du), 354.
Zon, naamsreden, wapen, 17.
Zonderlingen,
0.
Zonnebloem (De), 475.
Zonnemaire, bedijking, appel, 298.
Sonnenberg, hecrl., 128, 486, 7.
Zonnewijzers (Steenen), 651.
Soranus, Grieksch grafschrift, F.
Sorel, heerl., 630.
Sorel (Agnes), 239.
Sotteghem, amptman, 448.
goed, 453, 5.
--1
kasteel, 445.
--1
Zoutman,
koopvaardijschip, 190.
Zovitius (Jacobus), 257, 8.
S p a e n r e s e k a m p ( D e ) , Iï2.
S p a a n s e h u i s k e n, gehucht, 172.
Spaansche kap, 172.
- ruiters, 36.
S p a e n s v e e r , 171.
S p a a n s w e e r d , naamsoorsprong, 169,
70, 303.
Spanbeck,
Spanelo,
naamsreden,
303.
Spang(a), -gen, -genberg,
naam+
beteekenis, 169, 71, 304.
Spanje, gezant, a” 1793,1803, - 141,2.
--) cacao-magazijnen, T.
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Spanje, oude benamingen, naamsbetee- S p a n n e 11 b u r g, herberg, 303.
kenis, 171, 2.
Speckfold,
heert., 94.
24i (n, 1).
Spectatoriale
geschriften,
93.
--3 schutsp$roon,
Spelen, 357.
--3 St. Jans-orde, 70.
Spenningborg, huis, 303:
--idon Ferdinand, 5GG.
--) E5lips IJ, -42,133 (n. l), 384, Spierenbroek, heerl.,
514.
94, 5, 403, 5G, 7, 508, 55 (n. Spiers, Rijksdag, 55G.
2), G%G. - H u w e l i j k , 446 - Spies (Hendrik), teekenaar, 226.
Zegelbewaarder,
272.
Spijk (Fries!,), heer]., 439, 544.
--1 Filips 111,-309, 564, 5.
Spindler (Karl), 33, lG2, 3.
- - ,
lV,11
2 8 3 ,
450,5G7,8,72. Spinola (hmbrosio marchesc),
517.
- - Dukaten, 2 5 . G e z a n t , Spinoza
(Bened.),
boeken-lnventaris, 101
503. - Correspondentie, 508
(n*).
(12. 5).
r
9 Leven, grafschrift, pen- - ,
Filips V -,
fX7.
ning, 342.
----: lsabella, 514.
en Deurhoff, 591.
---. prins Karel, 549.
Spitebergen, »Verblijf ao ,1768”, - - , K a r e l 11, 5 0 4 , G24, G: 7 .
51, lG3.
--Se.----, » 1 1 1 , k l i n k d i c h t , 3 4 G (PU). S p o n s b e i m , n a a m s r e d e n , 3 0 3 .
S p a n j u r a , Spannum, lG9 (NUL), 303. Spoorweg,jubilé,
h.
Spankeren, curtis, toren, 170 (Nol).
Spraakgebruik, le persoon enkelv. der
--.--, pred., 401, 2.
aantoonende wijs, 542, 3.
SPREEI3EWOORDlEN

( - W I J Z E N ) .

In den aap gelogeerd, 335 (12. 1), - op het anker rijden, 663. - hij is er wel
vóór, maar nog niet achter, 1G3. - Ach, mein lieber Augustijn! 4.14. - Argus met
sijn hond& ooghcn heeft oock konnen bedroghen worden, 47. - met het geld van
dor. barbier in zijn zak loopen, 425. - ‘t is ‘n kwaje beestc, 365. - elck syn
beurt, 26 - à la mode de Bretagne, 638. - den een mens is den anderen sien
duvel, 24. - h glas drinken, 160. - dat u Goitz fleis scheyn ! GG2. - d’een hant
was(t) d’ander, 86. ‘-- om ‘n haverklap, haverstroo, 238. - hij ia bd ‘t hek, GGl. mitten alle der korsten, 48. - in de lobbetjes zijn, pakken, 35. - het mist somtijdts
oock con Meester, 47. - te molengijs wandelen, 48. - m e t m o l e n t j e s loopen,
49 ( n . ) . - de naam hier, de naam daar, 177, - te naerganck comen, 1 7 7 . naderschap bieden, 177. - noen voer noene, 242. - de nope hebben, 243. - een
oppertje hebben, 175. - c’est la vórité de Mr de la Falisse, 31. - ‘n pbp rooken
,lGG, 7 . - hij is bij de pinken, 661. - reilen (rijden) en zeilen, 484, 602, 63. 2
met zeil en treil, 603. - ben je zestig I 1 0 8 , 2 3 7 , 5 3 9 . - ‘n rare snaphaan,
237. - d’een sot is den anderen sien Gek, 24. - stik an de latte, 485. -alle die
vente verliesen, 39. - z’n eigen verbaeft, eten, 240. - den vogelen laten bouwen,
66’2. - de gespikkelde vogel zijn, 664. -- als de vos de passie preekt, boer, pas
op je ganzen, 291, 416, 533. - een weer, om geen hond uit te sturen, 112,

Ansiet en gedenct, 130. - trau nicht dem Appetit die Körner aus
159. - pressis auxilio, 284. - non devio, 284, - tout avec Uieu, 349.

pieken,
- fac et
10

EU

spera, 3G. - quo fata trahunt, 152. - intaminatis fulget honoribus, 27. - jungatitur gaudia Musis, 408. - Codt bewaart de berberge uwer gemeente, 217. - Csodt
kendt de beste(n), 446, 9. - in Hope Pelvic, 36. - vereint duech Freundlichkeit,
408. -’ ille hori, ego hodie, tu ocas, 279. - hony soit qui mal y pense, 282 o, wonderlyck kleinood, 18. - quam bene conveniunt, 341. - der Krieg hat abermahl
ein Lach, 345. - crirnine ab uno diece omnes, 20, - Liefde dwingt het al, 86. -many a Iittle malies a mickle, IGI (n.). - Je maintiendray, 282. - semet metitvr,
343. - fidele jusques a la mort, 25. - nee plus oultre, non plus ultra, 29. introïte portas ejus, 408. .-- nervos reipublicne accidere facinus morte piandum,
152, 3. - matige regeering, maghtige Neering, 26. - so gros die Kuthe war, 60
gros ist die Uofahr, 277. - tectum augustum ingens, 26. -- ultio doloris confessie
est, 221. - teneant vestigia matris, 280. - vigili nimivm ne crede sopori, 159. et vita at morte triumpha, 85. - zum Klugen Widerstreit, 408. - Zie Wapenspreuken.
Spruw, C.
Stellingwerf (Oost-), baljuwschap,grietStabroeck, heerl., 527.
man, enz., 209, 6%.
Staden (Albert van), 326, 9G.
Sterksel, drossaard, 186.
Stalle, baronie, kasteel, 632 (jz.), 3.
S t e v e n 8 w e e r t, gouverneur, 572.
Stapolez (Claas), slusthof der Zielen”, 30. Stiens, hoe& 259.
Stapt (De), havezaten, 336.
S ti g t e n b 1 íj, boerenhuis, naamsreden,
St a r t (h)-P o in t, dubbelnaam, 337.
585.
S ti c h t s c h e berg, kerk-opschrift, 589,
Stapffenberg (Hessen), 673.
641.
Staverden, heerl., 79.
Stinstra (Jobs), Biografie, II.
Stavoren, eed, 271.
, ingenomen en herwonnen, Stokholm, bank, P.
2G9, 71, 2.
--* zie v. Swedenborg.
Stoovers heerl., 509.
---, schout a” 1398, - 257.
Story (Samuel), admiraal, 205, G, G34.
Stedemaagden ‘j, herkomst, 636-8.
Stedum (Steem), heerl., 61, 648.
Stoutenburg, heer]., 1.
--, kerk, 556.
Straatsburg,
bisschoppen
regeering,
S t e e n b o r g er w e c r t, buskruitmolens,
393.
Stratum, naamsreden, 336.
453, 561, 9.
Strenge winters, Zie Weernieuws.
Steenderen, brand, 400 (?t. 6).
Sturmwälze, 36.
--, pred., 400 (12. 6).
Zubenborg (De), goed, 29.5 (íW).
S te enhuffel, 310.
Zuderas, heerl., 203.
Steenhuyse, prinsdom, 330.
Suffolk, hertog, P.
Steenockerzeel, heerl., 57*5.
Stefanus 11, 111, VU, pausen, 76.
Suchtelen, kasteel, 497 (n. 1).
-e (Abt), Stephanieten, Stevenisten, Suidas, F.’
14, 140.
Zuidbroek, heer]., 2.
Zuiderzee, droogmakingsplan, A.
Steinfurt (Burg-), prof., 373, 4.
Stellenbosch, h.
Zuidhorn, 328.
-

-

*) In een gansch anderen (niet archaeologischen, maar po6tischen)
zin werd Dordrecht wel Maagd
geheeten, omdat deze stad nimmer door vQandl\jke
wapenen is bemachtigd geweest; zie Tegenw.
Staat v. Holland (XIV) lV, 302.
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Zuidhorn, beleening, 270,
Zuijdland, heerl., 527.
Zuidschote (W.-Vlaand.),
30.
Suiker.eilanden 5‘)7I .
Zuilichem, 3;1.
--> heer]., 6.13,
Zundert, pred., 120.
Suriantteland, 6G4,
Surich, Zurig, leengoed, 262.
zUtf8ll, »Gezigten, Bouwvallen en Oud
heden”, 226.
-> de Apenslert, 226, 33&-40.
en RP ”, 428.
-> ~Bannerheeren
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Zwitserland, Bdbelvertaling, 614.
pp-,
sledevaart, G.
Zwolle, Brandeshof, 66.
- - , Bu$enGasthuijs,Capelletje,188.
--j VrJsigt, 188.

Taalgebruik. Syncope van e en 11, 576
(92. 2, 4).
Tabago, Tabasco, 50, 167.
Tabak, naamsoorsprong, 50, 166-8.
‘l’abacologia, geschrift, 167.
Thabor, kloosterstichting, 264, 5.
Thabor (Worp van), 259, 63, 618 (n.).
-, de Rarlheze, 475, 576.
Tacitus, 235 (n.).
beul, 336 (n. 1).
Tafelhouders-boedels,
467.
x: Bornhof, 226.
Tnylor (Isaäc), 39, 143, 357, 8, 476.
Taren tijnsche golf, naamsreden, 362 (TL,).
-9 brug, 336 (it. 1).
-, gevangenis, 334, 8.
Taurus, gebergte, naamsreden, 476.
Thebaansch legioen, 635, S.
-7 hanzestad, 403.
Teefelen, ochepengericht, MO.
-1 Laarstraat, 226
Teekenaars, 226, 7, 352, 3.
-3 Latgnsche school, 399.
336 (n, 1), 9.
Teilingen, heerl., 591.
-1 Nieuwstad,
-, pred., 334, 99, 401,
Theiss, rivier, 231 (n., Nnb).
-, proct’dure au 1640, - 130 (1%. 5). Tecklenburg, rgksgra, 6 (78. 2).
Texel, koopvaardg, 190.
-, Passieboekje, 399 (eb. i).
-9 Scholtenstok, 226.
-, koopvaard@ohepcn verb! and, 344
(fb).
-> stads-privilege, 545 (n. 1).
Zutphen (Hendrik v ), martelaar, 326.
-9 scheepsmacht ao 1798, - 327.
Zuthem, heerl., 97 (K 9).
Tellicht, beleening, 321 (12.).
Zwaben, eed-zweren, E.
Themaat, heerl., 63, 126, 314,59 (n. 1).
Themar. naamsreden, 339.
--? oudste adel, 673.
Zwaluwe (tlooge- en Lage-), schout‘ Tenbrugsken, naam, 358.
371.
Theodora, 76.
%wanelt.Wygers, goed, 214 (Nnt). Terarken, zie Brussel.
Zwartsluis, pred., 400 (~8. 7).
Ter-Borch, 397.
,Swaving ontmaskerd”, ‘142.
- - , geveoht, 6 0 9 .
Zweden, gezant omstr. 1800, - 497.
-:, pred., 399.
Terheiden, 37l.
--> ra ksleen, 2.
, Karel X11, commissaris, 645. Terkaple, 269, i0.
--, zie Stokholm.
--, grafzerk, 270.
Swedenborg (Ernanuel v.), Gesohriften, Thermae A u s t r i a o a e , S u p e r i - .
592, 3.
ores, Info r iores, 599.
Zweelo, naamsreden, 300.
Termunten, pred., 9.
Swetenhuis, 14.
Ternath, heerl., 387.
Zwiohem (Viglius Aytta v.), 409.
Ternate, gouverneur, directeur, prediZwijndrecht, heerl, 614.
kant, 55,
Swijveghem, heerl., 630 (12. 3).
Terneuzen, oommandour, 185, 669.
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Thervinger, Thoringers, Stil.
Terwolde, wetering, 147.
Teutaburga,
Teutoburgium,
229.
Teutonen, Teutonische
orde, 234 (n. 2),
5 (n.).
Tyan (John), bibliomaan, 0.
Thiancourt, jetonniste, 150.

Tiberchamps, heer]., 391.
Tiel, Duitsche Huis, 70, ,183.

-> naam, 4’19.
-7 koning, 623.
-1 pred., 6, 93, 7 (?I. 6), ,121, 550 (11.)
-7 sohepensignaten, 661.
-, Scholastery, 70 (n. 2).
-9 vrijmetselarij, 93.
-, kir
W e s t e r o j c n , 208.
-, de @‘zier, 207.
zie Zantwijk.
Tiei e r w aar d, eerste landrecht, 577

Tongerloo, kloostergemeente, 411.
Toonkunstenaars, 355, 415, V, 533, 0.
Tootelokken, S.
Tooverij, 208.
Tooverkatten, zie Katton.

Topsweert, leengoed, 496.
‘Thor, 652.
Torbay, naamsoorsprong,
360, 476.
Thorn, abdis, 92 (PIZ)
Tort$osa, bisschop au *1569, - 255.
T h 0 s e , 229.

Toscane, eslcader, 318.
Toulon, pred., 437.
Tourneppe, heer]., 515, 72, 4.
---, nieuw kasteel, 575.
‘l’ournooisch gewicht, zie Munttn.

Tours, heide, 202.
Toutenburg, kasteel, 658.
Traulez, heerl., 63l.
Trente(n), heerl., 204.
Treslong, heerl., 634.

T(h)ienen, meijers, 215, 570.
Tietjerksteradeel , nOude grafstee- Treurspelen, 162, 3.
nen”, 429 (n. 2).
Tricht, 232 (IZ.), 647 (n. 8).
Tyfa, Tyfaceeën, 535, 652.
Thijnen (Meindert v. der), 158 (Bio).
Ticza, zie Thciss.

Timor,

kasteel

Concordia,

278.

Tinctoris, De contrapuncto, 335.
T i r 1 c m o n t , zie ‘l’(h)ienen.
Tysbe, zie Piramus.
Tjaerda-state, 258.
Tjamsweer, pred., 7.

Tjerkwerd, ambuohtsheerscip, 25X, 63.
Tjum, heerl., 196 (n. 1), 263 (‘l’zomgum).
Tjummarum , heerl. , 263 (‘l’yedmarim) l).
Toits-veenkampj e, 320.

‘l’ h o k a m p , naamsredcn, 350.
Toledo, ketter verbrand: 224 (n. 3).
T(h)olen, baljuw, 372.
--, pensionaris-honorair, 648 (qz,
12).

Trinity-Heuse,
brothers, 200.
Triturbius, zie Novitius.
Troysch gewicht, rit Munten.
‘I’romp (Cornelis), huizing, 416.
(Maarten Harpertszn), stcrfpcnnin‘Y) , 4.
gen, -c
T r o n j e (Troiel, dubbelnaam, 28, 635.

Tübingen, prof., 28.
Tuisco, Tuisto,

23%

Tunis, eskader, 318.
T u r f z a t e (D e), 427.
Thurias -urn, 3Gl (TL).
Thuringen, naam, 360, 476, 7.
Thüringerwoud,

Slaven,

Turkije, Mahomct 11, - 6GO.
Turnhout, slag, 557.

361.

l+‘.
, vorstenverblijf,
Tutynghim, 617.
Twee1 (Den), L%@e, hofsteden,
(Nm).

Toleranten, 48.
Thomas-vaer,
Nieuwjaarswenschen,
354,
Tweenijenhuizen, heerl.,
Tongeren,
Jezuiten, 575.
Twikkel, heerl., 616.
.
- - - - ‘) Eenen persoonsnaam Tydmer uit dienzelfden tijd vermeldt Nuv. ibid. bl. 265,

648.
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Ubbergen, Ge Beek.
Uddel
meer,
,
aogrenzen
1748,
104
(11. 1).
- - , k o n i n k l i j k vischwater, papokullen >652 *

Uden, 65.
U i o k e n b o r n (LI e n), 651, 5.
uetz, L’.

Utrecht, prof., 339 (n. 2j, 74,459,586,
8, 90, G.
- , S t . Cecilia-kir, 8 3 . - Manu
aal, 83.

,
,

»

St. Catharina-godshuis, 83.
Narie,
kapittel,
4,
210
(11.

4), 328.

- Kerk, 323.

Uilenspiegel (I)e Nieuwe), 114.

-...----, St . Pieter
3 4) 59 >321 645
7 *
--9 )j Salvator, 2.

U i t c r w ij k , bp, 63%.
Uitgeversmerkcn,
zie
Vignetten.

.---) Swarte Knegtcn, 380.
---, die Vive, 209 (n. 3).

Uithuistermeeden, pred., 5.
Uitland (‘t), slot ingenomen, 271.

Ulsen (Luneburg), 191.

W i t t e v r; o u w e n - c o n v e n t , 3 2 3 (i*
dato 2 Aug.).
V. W. (Mij onder de zinspreuk), Jaaren zakboekje, 172.
Vaart (De), amptman, 323.

Unie (Orde van de), 97 (n. ~10).

Vader,

Uitvindingen, tlti.
Uccle, papiermolen, 632 (PI.).

paskwil, Q.

Uskwerd, pred., 6.
U t g 0 n g (‘t), G17.
Utrecht ao , i G72, lhmhrijv.,

Valburg, tiend, wyer, 207.
Valenciennes, vluchtelingen, 552.
IN, 218 Valkenburg (?), 626.
(PN).
Valkenhuizen, 301 (n. 2).
--1 aartsbisschop der Oud-Koom- Valkenswaard, drossaard, 486.
schen, 140.
----, naam, 428.
--9 Album Studiosorum, 615.
- - ,
pred., 4 2 8 .
.

--7
Exercitie-genootschap,
590.
V a 11 é e (L a), $eerl., 515.
----> insolvente boedels, Catal, 589. Var, naamsreden, 211.
--? Barbara- e n
Laurentis-gaet- Varik a” 1189,- 396.
huis, 59.
--> inlage, toren, 145.
--7 bceldstormerij, 250 (n. 1).
V a r k e n s w a a r d , 418.
-7 Bellamy-tentoonstelling,
Col- Varseveld, burggraafschap? 183.
lectie, U.
- - , g o e d , t i e n d , 145 (n. 2), 406.
--> bisschoppen, 249 (n. 3)) --, pred., 399 (PL. 5), 402.
397.
Veda’s, 525.
U. Veenendaal, pred., 546.
--i ))Bor,“studentengezelschap,,
- - , Duits& H u i s , 7 0 .
Veere, deken der kerk, 372.
--, gnP ))L)ulces ante omnia Mu- -, Waalsch pred., 119.
sae”, 334 (n. 2), 588.
Velasco, zie Palomino.
--7 kanunnik ao 1 7 5 9 ,- 5 8 8 .
Velde (‘t), heer1 , 196 (n. 2).
--, Keczen, 2 0 4 .
Veldhuizen, heerl., 361.

--3 kei, 587.
, convent, 23a (n. 1).
--7 Marnix-stichting, U.

- (Hanover), ,pred., 3 7 3 .
Veliki, naamsbeteekenis, 362 (n.).

--i muzikant, 3 (i. d. 31 Mei).
--) Oudmunster, 59.
- - , o v e r l u i d i n g e n , 2 - 5 , 32 1-5.
---, pred., 277,9,401,15. ‘-- Doopsgez., 588.

Velp, broek, 195.
(N e e r-), heerl., 570.
Velsen ,(Gerard van), maagschap, 122

Vélocipèdes,

prototype,

(n. 1).

Velthem, heer]., 513.

36,

227.

.
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Veltlungen, goed, 577.
Venetië, bank, 283 (Pil).
Venloon, 671.
Vennebroek, huizing, 224.
VBra-Cruz, tabak-teelt, 267.
Verboden Lectuur, 208.
Verborch, heerl., 94 (Q. 2), 658 (n. 8).
Verdugo, 329.
V e re E k ö, kasteel, enz., 212 (Ah).
Veröcze (Hangar.), 675 (i2.).
V e s t a e n s d o n k, 412 (ja. 3).
Vestingbouwkundigen,
100.
V e t k o o p e r s , 2 6 5 , 0, 645 (n. 2)
Vianden, grp, 323.
Vianen: drost, 75.
- kasteel, 396.
--, pred., 8.
--> slot, 333.
Vierburen, 329
Vierhouten, 301.
Vierouandg, (-wand y), naamsreden, 3 0 0
(u. 2).
Vierseldij k, heerl., 514.
Vigrretten, 36.
V g f d e e 1 e n (D e), baljuwschap, 262,
4, 618.
V 0 f g ä e n (U e), omvang, 618,
Villeroy (Francois de Ncufville, hertog
van), opperbevelhebber (+ 173(l), 512.
Vinken, 37.
Vinkenborg (De), 398 (n. 1).
Vive, Vivy, Vivier, Vivonne, enz.,
naamsbeteekenis,
211.
Vlaamsche Gedichten (Oud-), 179.
Vlaanderen, ))Adel”, 225.
---> Kronijk, 556. - Kerkhervorming, 559.
---, familiQ 495.
---1 kleed& 3 8 .
---) Schilderschool, 162.
--1 veroverd, 151 (Ptt).
---, vluchtelingen, 552.
-PP) Boudewijn 111, - L.
- (F r a n s o h-), hoofdstad,
150.
Vlaardingen, Redenrbokers-bergh,
46,
110, enz.

V

1 e d der h e o m, 312 (n. 1).
Vlerk, n Reisontmoetingen”, 649.
Vleuten, ridderhofstad, 67,
--, St. Nicolaas-altaar, 359 (1%. 1).
Vlierden, heerl., 53, 4.
V 1 i e t 8 r (U e), 328.
Vlijmen, heer]., 96 (n. 2).
Vlissingen, beroemde personen, 286.
---) Geslachten, U.
---, Oudheid-kamergeopcnd,U.
---, overgegann a” 1571, - 668
(71,. Ij.
---, ))Redens-lusthof”,
,l*lO.
---, Regeerings-Naamlysten,
405.

zie Willem V.
Vlootvoogden, 14, 60, 92, 202, 3, 5, 372,
8, 9, 4,12, 29 (n. 1), 33,

--P)

50.

Vogelsang, 331.
Vollenhove, oude benaming, naamsreden, 143.
Vondel (Joost v. den), 20, 3, 88, 94.
n > Apoiogie, beeltenis, MO.
‘) >Bibliografie, 26.
9 , bRoskam”, 235.
b , bJ(Aanmerking op), 589.
Voorburg, 95.
Voorde, heerl., 631.
Voorhout, zie ‘s Gravenhage.
Vóórofferen, 274, 300.
Voorschoten, prod., 189.
Voorst (De), kasteel, 64.
Vorden, havezate, 585.
--, heerl., 428.
--I pred., 406.
Vorchten, pred., 130 (11. 5).
Vorsselaer, heerl., 623.
Vosbergen, heerl., 648.
Voshol, heerl., 125.
Vossemeer (Oud-), heerl., 372, 503
(n. 1).
_
Vreden, proostd& 4 6 1 .
Vredestein, voorm. kasteel, 58.
Vredewold, naam, 462.
Vreeland, 415.
--? naam, 463 (TL).

Vremdijk, heer1 , 514, 624.
Walacra V u i g l e (Wigle),naamsVriezewij k, erve, heerl., 51.
reden, 363.
Vrëdag, naamsreden, 462-4.
Walachrin, -chrius, 362.
Vrijenes, heer]., 125.
Waldburch, bannerij, 123, 436, 7.
Vrijhoeven (N.-Hall.), heerl., 74, 5 Waldeck, regimenten ia Nederl. dienet,
(12. 1).
Doop- en Trouwboeken, 285.
Vrgmefselaars, 93.
Waldenzen, 368, 75.
V r ij si g t , zie Zwolle.
--n Gedicht, Historie, 474.
Vronestein, heerl., 323.
--> Glorieuse Rentrée,‘437 a), 604.
Vroenhoven, I C (n., Nril).
--, leeraars, 423.
Vroonhoven, hoeve, 17 (n., Nni).
Waldus (Potrus), 474.
Vucht, kasteeltje, 422.
W a l e g e m u n d e , 363.
Vuigle, 363.
Walchensee, 363 (n. I, Nw).
Vuilkoop, heorl., 252 (12. 1).
Walcheren, naam, 361-4.
V u y t s m a guedt, 128 (1~ ).
---9 Bewalde akkers, 362.
Vulcanus corneus, 464.
---, oentrale directie, 647.
Vuursteenbeitels,
517.
- (Nieuw-), 167.
Waliën, heerl., 545 (12.).
Waal (Oude), 144.
Walk, 363.
Waalra, drossaard, pred., 186.
Walkyren, 362.
Waard (De), beleening, 270.
Wallaohen, 363.
W aerloos, 509.
Wallersee, zie R’alohensee.
Waas (Land van), naam, 654.
Wals, tiende, 544 (n.).
Waesbeke, heerl., 528.
Walsbergen, gehucht, heer]., 385.
Waburg; huizing, 188.
Wambeek, -beke, 386.
Wadden, 421.
, heerl., 387, 575.
W adenojen, pred., 377.
Wamel, GG8 (n. 3).
W a g h e n b r u g g e (Glde), o m v a n g , --, gemaal, 208.
618.
641.
--7 opgericbtsdagen,
W‘ageningen, pred., 590.
W a n d a , Wandelen, -dalen, 103.
W anrooi, 4.
--7 stadszegel, 115.
Wachtendonk, 655 (iVn1).
Wapen-breking bo niet-adellgken, 493.
Way(er), naamsbeteekenis, 211.
W apen-fibel, 499.
Wais, Waize, 140.
Wapenkunde en -kunst, 412.
Wayt, rebellie, P.
Wapens als bewijs van adeldom, 493-500.
Walachije, dubbelnaam,
naamsreden, --9 Tentoonstelling ao 1880, Cafa363, 4.
logus, 35.
u) In het 7ae nummer van het bulletin (Mei 1890) van ,,l~s Societe d’Histoire
Vaudoise” komt voor
de toespraak door D. Peyrot 27 Aug. 1889 gehouden asn den voet van de Balsille (Balsiglia), der
bergveste in de vallei van St. Nartin, waar de Waldenzen zich vóór 200 jaar gedurende verscheidene
maanden tegen eene geweldige overmacht van Fransohen en Piemonteezen hebben verdedigd, en
vanwaar zU op wonderbare w$ ontkwamen, nadat alle verdere verdediging onmooglijk geworden
was. Eene duidelijke door den heer Peyrot van het terrein gemaakte kaart is bU die gedrukte toespraak
gevoegd (,Stemmen voor Wrh. en Vrede” 1890 bl. 933, 4). De gedachtenisviuringen van 1889 hadden
op 25 en 26 Aug., en de plechtigheid te Prangins had op 26 Aug. (maandag) moeten plaatshebben.
Ze werden om *des raisons spéciales de convenance” tien dagen vervroegd (ib. bl. 935).

Wapens

(Symbolische), 115.
(Sprekende), 115.
Wapenspreuken : Anchor fast anchor,
56 --- Ara Solí Deo, 639. - Li droict
nhemin est li oourt, 96 (n, 1). - Espoír
en Dieu, 557. - Expoir oonforte, 557. .Gra et labora, 1% (n. 1). - Rien sans
Nou, 557.
Wapeqvelde, heerengoed, 336.
W a r (d u m), ligging, 393.
Warmenhuizen, hecrl., 4.
Warmond, kir, 83.
Warns,
beleening a” 1399, -- 257.
--7 Jaringehuis, 263.
--s oude namen, 257, G1&
Warnsveld, pred,, 400, 2 (~2. 2).
W h a r t o n , h e r t o g d o m , 6 4 6 (1%. 11).
W a s d a , 362, 3.
Wassenaar, pastoor, 43%
Wassenberg, naam, G54.

--

Wastine (La), hecrl., 511.

Watergeuzen, zie Geuzen.
Waterhoenders, -snippen, 37, 228.
Wateriana (Hibliotheoa Te-), 286.
W atf8rloo, slag, 119.
--,leeuw, 650, 1.
, medaille, 187.
--1 prins, zie bQ tleusdcn, de
noot.
Watermael,
‘t Respuclllof,
38’c.
---:tiend, 385, Cl.
LIJsterwerken (Oude), 143- 8.
Wava, W aw(r)a, naamsboteekcnis, 211.
Wavrans,
heer]., 523, 5.

Wavre-(Notre-Dame)

140.

-

-

, den Ring, 201.
, Stadtrecht, E.

Weerda, 399 (n. G).
Weerden, Commandeur,
Weernieuws,

C,

L),

E,

paleis, 201.

314.

0.

Weesp, pred., 400.
--t vesting verdedigd, 217,8 (Pja)
Wey(

naamsreden, 211, 357.

Weídum, hcerl., 127.
Weiher, klooster, 207 (NYI~). e
IVeijerman
(Jacob Campo), Geschriften,
585.

Veilheim, Calixtus-Kirche, 27.
Welika (-kaja), naamsreden, 362 (12).
Wellington (Arthur Garret Cowley- Wellesley, hertog van), zie b i j fleusden,
de noot.
W e r f 1 o , dubbelnaam, 28.
Werchter, heerl., 527.
--, grenzen, 381.
W e r k e n d a m , naamsredcn, 149.
----> Spanjaarden,
319.
Westerdij kshorn, pred., 5.
Westergo, baljuwschappen, ‘X4.
oude verdeoling, 618.
W 8sZor t, veerstraat, reetuin, ,I 46,
---Pm, weerd, 147.
Westkerke,heer1 , 125, 323; 514.

Westmaas, heorl , 97 (91. 4).
Westvoorn, Beschrijv., 49i.
W estwesel, zie Woestwesel.
Westwoude, ambochtheerscip, 262.
, heerl., be- W í a r d a sta t e, 2%.
schrijving,
W(h)ídah, varianten, G54.
3s1--93 ,
Wy( naamabeteekenis, 2 t 1, 357.
503-la )
Wiel,
W i e l t j e (Cingeldik, cnz ) ,

623-33.
------)kerk, 382, 8.
-----,tienden ,
382, 3.
- ---,turfveen ,
382.
wald
, 381
-----,
(Nnt), 3.

Wedde, weg, 197.

Wedinoon,

Weenen, Reisnerstrasse,

147.

Wíelbark, 147 (N~I).
Wieldrecht, heer]., 181.
Wielewalen, 37, 228.
W íerikkerschans, fort, 149.
Wíerum (Emo van), Kronijk, 475.

Wiesbaden, heerl., 597, 8 (Nr)l).

W y g e r s m a t e, Wichertshuis, goed,
214.
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W U d s c h i 1 d (H e t), naamabeteekenis,
479.
Wijohardinck, Wijgerinc, ervq213.
Wih(o), Wijhe, enz., naamereden, 211,
357.
Wijk, 407.
Wij k-bij-Duurstede, St. Jans-kapittel, 251 (n. 4):
Wijk (De), het Hof, 437.
Wijnaldum, heerì , 262.
Wijneghem, beer1 , 632 (rt.),
Wijt, polder, 479 (Nni).
Wijtsma (-8 t a te), 128 (VZ.), 480 (n. 1).
Wickenburgh, heerl., Q.
Wileikrq Wilg&, naamsbeteekenis, 362
(n.).
Willebrord, 362.
Willehad, bisschop, 1.
Willem 1, aanhangers, 320, 556, 664, 8
(n. 4), Q.
- - )), b r i e v e n , 2 9 1 .
- », dochter, 193.
- - », rentmeester,
2 5 0 .
- 11, aanslag op Amsterdam, 1%21 (Pn), 624.
- UI, prins, 153 (Pn), 285,362 ( Pn),
494, 5’14 (TL), 644. Als
kind, 20 ( f%t), 8d( Pn.).
-D,
Q , eerepenningen , 87 ,
282, 4.
D
,
D
, ingenieur, 99,
vm 0,
) >secretaris (to velde),
646 (n. 8).
» , Lofrede, 6.
mm Q)
nalatenschap, .g4 1, 2.
12 , --a6&.
- D , nazaten, 199, 200.
SI, pages, 94 (n. 51, 498.
v, - 72, 199, 644.
-- ,) , Biografie, 203.
-m D , gemalin, 204.
- D , page, onderstalm,., 95 (n.
1).
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Willem V, Memorie ao 1782, - 73 (n.
1).
- B , berucht pamflet, 591, 2.
» , te Vlissingen, U.
zielt,Guarantie.
- R , (en gemalin), geheimzinnig
portret, 35, 595,
- 1, koning, 12, 84, 459, 664. Zie
hiervoren, Rladw.
XLIX, noot 6.
- Q,
Q
, tweede huwelijk, 198.
Pm Q,
D , jager-regiment, 187.
- Q*
D , karnet heer, 142.
B D, koningrbk, 165.
- ) , zie Wáterloo (Leeuw).
- UI, koning, Q 1).
- ), , tweede gemalin, 200.
- N , 40.jarig jubild, 201.
Willemberg, zie MeIbark.
W i l l i n k h o f , G.
W i 11 isson (Ter) of Ter Willigen, 453.
M’ i 1 m e r s d o n c k, naamsreden, 635.
Wilp, heerl., 2, 145.
Wilsele, heer]., 387.
W ymbritseradeel, voormal. grenzen,
baljuwschap, 264, 394, 536, 618.
Windesheim, kloostervereeniging, 66.
Winge.St.-Georges, 523 (n, 1).
Winsum, eed, 328 (n. 2).
--! heerl., 428.
Winterkoning (De), 92 (,,.).
Winterkoninkjes,
228.
Winters (Streoge), zie Weernieuws.
Winterswijk, klokken, 292, 3, 417.
202.
--> Klokkertbulten,
---> klokkengieter, 416.
Tiggel-oven, 292.

Wirdum, amboaht heerscap, 258,9,617.
--1 heerl., 615,
--I hoevelinck, 329.
Wisch, banner& 527 (n. 2).
Wiskundigen, 99-102, 227, 370, 587,
Wissekerke, heerl., 60,

l) overleden (zondag morgen) 25 Nov. 1890, bggezet (donderdag) 4 Dec. te Delft, als de laatste
manneluke loot uit z$n stamhuis. Zie de nitvasrt beschreven in .Het Nieuws van den Dag” 5
Dec. 2de blad.
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Wít (Jan en Cornelís de), penningen,
grafdichten:
131 5 .
Witmarsum, heer1 , 255.
Wytsnra-state, GOt, 2.
Wittemberg,
baccalaureaat, 326.
studenten, 553 (12. 2).

Witterzee,eerl.,

515.

Wodan, 464.
Woensdag, naamsreden, 464.
Woerden, Groot-waterschap, M’ierikke,
148, 9.
--7 verlost a” 1672, - 159(Pn),
433.
W o es t 8 n e (1 a), heerl., 557 (n,).

Woorden, afgeleid,

Woestwezel, kerk, 503 (n. 1).
Woldenborg, havezate, 337 (n. 2).
wolderen, 143.
W o 1 d e r i 11 k, boerderij, 143,364 (Nni).
Wolf (Elizaboth), Twee minder bekende
geschriften, 588.
Wolff-Deken,
Collectie, Fontein, Tentoonstelling, U.
Wolfskuil, heerl, 13’3 (n.).

Wolga, naamsreden, 362 (n).
Wommels, 290, 409, 10.
Womrnersom, hedrl., 385.
Wonseradeel, oude grens, 6 18.
Woorden,

b8OOrd88ld

met

uer

saamgesteld, 240.

of verklaard.

a(a), 53G. - aebar, 306 - aanopperen, 174. - aar, G52. - aanscharen, 664. aessack, 661. - aatjebaar, 306. - Ad, adebar, 305, 6. - aeiphar, 303,6. - aecker,
215 (n. 2). .- afva, 340. - achterdenken, 662. .- aha, 536. - ak, 600. - acker,
215 (n. 2). - album, 426. - alével, 425. - almacht, 114. - alodium, 589. amergtje, 238. - and, 366. -- ander( 302. - anteiglesia, 639. - Antlitz, 366. antwerde,
-woord, 366, 7. - apen(-huis), 336. - aribar, 306. - arcubalista,
armborst, 239. - arrebarre, 306. - ascopera, 661. - ate, 82 - aue, 337, 8 1, 600. aveklap, 238. - baaiaard, baier( 44. - baelgíe (-gye), 364. - bay, 44, 360. baye, 565 (n, 2), 6. - bakhuis, 405. - baldaad, balddadíg, 114. - bange, bankspannen, lG9 (71. 2). - ban(nus), 169. - barbe, barbier, 425. - baro( barus, 527
(n. 2 ) . - barrio, 639. *- beach, 600. - bedillen, 419. - beduust, 239, 484. beek, 600. - beenhouwer, 484. -- beer, 46 1. - begomen, 661. -- beide, beijer,
beiaard, beierd, 44, 426, 663. -- bekaalt, 40.3 - becque, becco(ne), 4Gk. - belijden,
305. - belt, 146. - bemeieren, 2lS. - ben(netje), 2 16. - beraeden, 269. - heren?
305. - bern, 539. - besem(en), Ilk’r. - bestemoeder, 314 (11 2). - bíbius, 210. bevrijden, 303 - beweemoeden, UGJ. - byachten, 519. - bidden, 519. - biezelvas,
535. - bifarius, bifius, bivius, bif(f)ores, 210. - bulager, 603. - byr, bur, 476
(n. 1). - bleesem, 238. - bleeswerk, 147, 304, 47t,, 576. - bloch, 366. - bodelen,
661. - bo(e)del, 145 (n. 3), 6 6 0 . - boeha 542 - b o e l e , 3 8 , 1 4 5 (12. 3). -bof(f)240. -- boha, -hay, 542, 603. - bohayal 603. - bohey, 427, 541, 603. bolbake, 146 - bollard, -laert, -lart, 143, GGO, 1. - bolle, 145 (22. 3). - bolt,
6 5 2 . - bombarie, 542. - bouffer, 240. - bout, 652. - bouwval, 214. - brand,
539. - brech, brigge, bruggen (ww.), 358 (rt), 9 (n.). - breul, 653. - brouhaha,
5 4 2 . - bruedtlaoht, bruiloft, 6iI3. - bruin: 4 8 5 . - bufM(en), 2 4 0 . - bufius,
220. - bulga, 661. - b u l p e z e r i k , 535. - bucr, 46 1. - b u e r , b u r g , 3%. cbomarchie, 527 ín, 1). - chrafft, 662. - daal, 4 18. - dal, 418. - dan, den, 359,
68, 465 (n), 80 ( ja. 2,. - decanye, 4G5 (11.). -- defe)l, 418, 9. -- deer, deor, 476. del(le),

230. -

516. - der, dir, dir, deur, 339, GO. - didsch, 23% - diet, 233. - dieten,
dietsch(en), 235. - dille(n), 419. - diozan, diuzen, 230. - diaen, dyzen,
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231. - diutiso, 235. - dobbe, 232. - doedel, 533. - doerak, 601. - doerebout, 535,
6.52. - doet, 230. - doeteboet, 535. - dol< 419. - donk, 636. - d&, dir(re), 296,9,
420. - dorp, 230 (n. 4). - dorperbeid, 80. - doson, dost, 230. - dotje, 232. -douzen, 535. - douterhous, 535. - dromel, 299 (TL 1). - drost, 81. - duivelsknoppen, 535. - dullea, 535. - duuster, 239. - duutsc(h), duutschen, 235. dwegel, dweil, 485, G03. - e&d, 305. - ede, 536. - edebar, -bere, -fare, 306. ee, 536. - eegade, 539. - eekenboom, 301 (n. 3). - eerbied, 114. - ehelieden,
539. - ei, 536, 7. - eiber, 306. - ek, 293. - ecker, 215 (1%. 2). - empaleeren,
4x1. - ongien (engine), ensien, 99 (n. 2). - eo, 589.- esch, 169. -euver, 306.evel, 425. - faccio, 541 (n. 2). - fante, fendo, 40. - Federvieh, lG3. - ferda, 462. feudum, 589. - flail, flegel, fleile, 604. - fleur de lis, 559. - floet-, flottewerok,
148. - folklore, 663. - fonckdrinker, 237. - fontynier, 99. - freda, 462. gaai, 37. - gaan, 423. - gairm, 235. - gallus gallinaceus, 44. - gana, 420. ganser, 422 (n.). - gant, 420 (11.). - gang(h) ganc, 423. - Gegenwart(ig),
366,
7. - gegoemd, 661. - gegouwen, 478 (IL 2). - gein, 420. - gender, ghent, 420
(?I.), 2 (TL). - geschieden, 305. - geschild, gescyldan, 477. - geslaepen, 662. geul, 482 (IJ. 1). - gien, 426. - gichte, 403, 26. - gyrus, 28, 421 (VL). - gomen,
(61. -- gos-roenker, 37. - graasoand), 328 (n. 2). - grintig, 16. - Grummet,
5!)9. -- gwy, 357. - haegh, hage, 340. - hage-, hegschiiter, 37. - hagel, 604. hagelschot, 663, 4. - hail, 04. - ham, hamel, 589. - haneboet, 535. - hang(h),
hacck, 147. - harn, 293 (n.). - hnzegerft,
535. - heefdochter, -vrouwe, 485. he(e)kel, 210 (n. 3). - heil, G04. - heilebate, -hart, -bot, -euver, 306. - (her)inneren, 174. - hermoes, 652. - hern, 293. - heul, 482 (n. 1). - hinkelbaan, t 01. hof, 225 (n. 3). - hok, 543. - hon, 662. - hont, 337. - hondeweer, 45, li2. c
hondshout, 483. - hoofd, houede, 144, 5. - hooghout, 39. - hooi, 215 (n. 3). hooiopper, 175. - hoorndrager, 464. - huismeier, 215. - huiswaarts, 366. hus(s) hutsen, 230. - ie, 589. - (ijg, 421 (23.). - ijmad, 599. - indago, 210. inlage, 145 (n. 2). - insingeur, 99, - janhagel, 664. - javonius, 45. - jegen(-worde),
367. -- kaerde(n), 621. - cabine, 98. - calanderl, 417, 518. - kalven, kalfslaan,
kalverbraken, M (n.). - kanhända, kanske, 306, - kannewasscher, 535. - capud,
145. - oarta, 541. - oartable, 426. - cartap&cio, -pel, 541. - cartazo, carteggio,
G39. - karveel, 147. - kastijden, 305. - kattebelletje, 426, 542. - kattestart, 336
(PI. 2), 535, 652. - keer, 421 (w), 3. - kel(der)weerder, 465. - kel(le)naer,
-nare,
-nere, 3GG. - ker, 4 3 . - kermen, 235 (TL 1). -- keulbrun, 2l0, 2 (n. 2). - ky,
664. - kimmen, 655 (TL). - kine, 484. - clammen, G62. - klap, 114, 238, 9. klapgarf, 237. - klaphout, 114. - klapper, klepper, 103. - klep(-grond),
302. kleppen, C. - kleuen, kleueren, 664. - klokkenkleuver, 485, G(j4. -- klopgarf, 237,
8 . - kluen, 403. - knoest, 652. - koen(en), 484: G64. - koert, 662. - cohiba, 166,
8. - coir, 332. - kolf, 652. - komme, 332. - korsten, 48. - kas(t), 662 (n, 1). kote, kotsatc, 337 (n. 2). - kou, 664. - tour, 96 (n. 1). - cow, 664. - kraaier,
A. - kratsen, kreteen, 424. - orijtsen, 42%. - kuytsieck, 178. - kumbell, 72, kuste, 662. - kwadernaart,
652. - kwek(k)e, kwik, 6-4 (n. 3). - le(de), 536,7. legende, 1’12. - leye, 467, 537. - lepelaar, 305. -- leudi, 589. - leuren, 542. leuteren, 424. - li, 559, 60. - lichte(n), 305. - lijn, 37, 404. - lijtsen, 424. Imot(te), 37. - linten, 537. - lis, 424. - lischdodde, 652. - lytse, 424. -- lob,
35. - lods (et ventes), 510. - lorden, lordsen, *ster, lortzen, 541. - lore, 412 (n, 2). lorshandel, -sen, 541. - loteren, 424. - lub, 35. - lus, 424. - maeckelaer,403.
-

.
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maal, 589. - maarschalk, 81, 365. - maer(tje) , 216. - meerwater, 598. - made,
í48, 214, 598. - maf, 48 (n. 2). - magg(h)er, 214, 3G5. - magium, 214. - maohlichte, -sohien, 115, 304, 5. - maehode, 305. - may-be, 304, 5. - Mayer, 216.majo(o)r, majeurie, 215. - malda, malk, 3 6 2 , 3 - m a l l e j a n , 212. - mangelen,
518. - manger, 214,365. - mannen, 366. - mansman, 2. - mare, 598. - mark, 169 martelaar, martelen, 114. - mede, meie, 148, 214. - meetloon, 84. - Mei, 305 meider, 215. - mey(g)er, 213, 4. - meyerhof, 215. - meisman, 484. - melksieck,
93,
178. - mengen, menger, 214. - mercredi, 464. - merrelaar, 37. - merretje,
216. - merseman, 484. - mestopper, 175. - meuje, 434. - middelaer, 403. - m@schien, 662, - micke, 214. - minerval, -vare, 637. - minger, 214. - miebruycken,
zgn,
46. - mischief, 48 (12. 1). - mysel, 46. - misglibberen, 46. - misgrietl@k
46. - mishaeft. 46. - (baerj mishandelen, 47. - mishanden, 47. - miskief, 48.mismoedigmaaking, 46. - misnamen, *noemen, 47. - misrucken, 47. - missen,
47. --. misschepsel, 47. - misschief(t), 47, 8. - misschien, 144, 304, 5. - mistrief,
rnisttieft, 47. - miswandelen, 48. - modde, 176. - moes, 636. - moffelaar,
4 8 . - mofmaf, 48. - mogen, 305. - mobe, 314 (n. 1). - mockachtich, 48. mokken, mok-roepen, 48. - molen(-gi@), 48,9. - mollich, 49. - mommecansen, 49. mommelaar, 49. - mommelerij, 49. - mommen, 49. - mommeren, 49. - mommich, 49. - mommije, 50. - monden, 50. - mondspeeler, 50. - monger, 214. .monckelgoet, 5C. - moncken, monker, 50. - monster(verbond,
enz enz.), 173,4. moordelinghe, 109. - moorgeel, 109. - mooze, 10% - m o p p e n , 1 0 9 . - mormederen,
109. .- mors, 485. -- morsslangigh, 109. - morstelen, 109. - morsvod,
110. - morteren, morteringhe, 110. - mortorie, 110. - mose, 636. - mozegat
(-goot), moziergat, 110. - moteren, 110. - mouteren, *110. - mucykin, muddeken, mudseken, 110, I. - muedelen, 111. - ter muik, 111. - muy(c)ken, 111. - munnik, 662. munster, 111. - muntenen, 111. - murmureren, 1.11. - musel, 111. - mutselement, 411, 2. - naectelijck: 177. - naelden, 177. - naem(-stremig),
177, 366. naerganck, 177. - naderen, 274. - naderheydt,
-schap, 177. -- nadoght, 177. nachtmerrie, 339. - nachtschamel, 177, 8. - nachtvente, 542. - najachten, 178. naquicken, 178, 366. - napelen, napen, 178. - naslurven, 178. - nastelen, 661. natuerlicke,
178. - nauluysterich, 178. - navolgigh, 178. - neb, nebbelink, nebbelnebben, 179. - nederscrinkelen, 179. - nc(d)ersleohten,
279, 8 0 . - nederslibb e r e n , 179. - nederswabbelen, 179. - nedertumen, 179. - neerdadich,
179, neêrmatzen, 1 7 9 , 8 0 . - neerrijsen, 180. - neerstaoht, 180 - neertdgen, 661. neppen, 180. - nergherinoks, 280. - nes, 180. - neechachtig,
180. - nescaert,
480. - neskebollen, 240. - nesteling, 240. -- neuckel, 240. - neusw@elijck, 240. neuswijsicheyt, 241. - neutien,
241. - nieten, nietheyt, nietigen, 241. - nijd,
241. - nikkerij, nikkerlijk, 241. - nicotine, 167. - ninaen, 242. - nypen, 242. nyver, 242. -- nol, 242. - nootdrucken, 242. - Dope, 243. - notelaer, 243,484. netelen, 243. - nuffelen,
243. -- nuchtich, 243. - nutbaerheyt, 243. - nutsaem,
2 4 3 . - obifius, 210. - odde, 422. - ode, 305 - odebare,
.bere, -bore, -vare,
305, 6. - oe(d/ber, -ver, 306. - oehmd, 599. - ofri âd, 305. - ommegang, 312
(n. 1). - ommerommen (-merellen), C (n. 1). - ongel, 165. - onnut, 112, 66% ontóe, 483. - ood, 305. - ooievaar, 305, 6. - open, 339. - opkamer, 662. operman, 174-6. - operon, 1 7 6 . - opper(d), 175. - opper(eo, -man), 1.13, 4 ,
7 4 - 6 . - opperbest, opperste, 174. - op(pjerkneoht,
175. -- opwerpen, 174. opwaarts, 366. - ôt, 305. - ottebar, otterweer, 306. - ou(de)vare,
-vader, ovare,
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overe, 306. - ourlaet, GG2. - overdait, GU2. - over@, l), 143. - oversohrikkelen:
102. - paardestaart, G52. - paynt, 71. - pan(n), 169. - papekul, 652. - pegel,
peil, 485, 604. - pempklok, 293. - perron, 281. - petardier, peterdier, 99 (n. 1),
100. - petun, 167, - peut-etre, 304, 5. - pi&on, pion, 40. - pgpenstellen, 45. -piotanoia, 239 (n. 1). - pi(e)tancie, -ohe, 70, 82, 3, 239. - pitiasare, 82, 239. pìtlacium, 239. - pluim, 51. - pluimgedierte, 163. - poehaai, 427, 541, 2. poel, 652. - poel, pol, ,103, 4. - podermolen *), 453. - polle, 104 (72. i), - pols,
535. - pommel, 535. - prat, pratten, 589. - preuts, 589. - quoc, queken, 655
(n ). - quic(k)-born, 654. - quicken (metten oghen), 366. - quicks, quix,655. raaroof, 466. - raboerd, 535. - rain, 604. - rack, 577 (12.). - raket, 176. ree(-tuin, -werk), 146. - reeden, reejen, 427. - reen, 146. - reeuw, 466.-regen,
604. - rei, reye, 146. - reilen, 484, 603, 3, 63. - rein, 604. - rek, reken, 144,
577 (ll.). - re(e)mpte, 143. - remme, 143. - ridse, rits(e), 144. - @den, @en,
484, 663. - roden, 657. - rotbaren, 404. - rui, 146 - ruiterzalf, 239. - zade,
427. - sail, 604. - sapan, 171. - ses, 41. - sazjan, 8% - zate, 427. - Se(e), ze(e),
296. - seef, zege, seve, zeve, 295. - zeevang, -vont, 296. - segel, seil, zeil,
604. - segen, zegen, Seine, G04. - zenuwbladen, 239. - sergeant, 6G4. - sohaapschot ‘), 301 (n. 2). - sohaeriant, 664. - sche(d)en, sohee(de), 481. - soheene,
soheme, 481. - sohenk(elwijn), 4Gf, - scheuteventen, 542. - sohie, 481. sohieden, 305. - schie(r), -lfik, 576. - sohiintje, sohëntje, 35. - sohìld, 477 (TL 2). sohoe, 481. - schoer, 403. - sahoorsteen, 589. - schoorvoetend, 589. - schoore,
sohorre, 144, 298, 453. - sohorreboer, 84. - schout, 478 (n. 2). - schouwen, 478
(n. 2). - schrikkelen, 102. - sohulte, schultheyss, 479 (n.). - sydelkamer, GG2. dg, 539. - z$p(e, en, elen), 180, 295 (n. 2). - skaega, skage, 480. - scartabello,
541 (n. 2). - sceld, 477. - scien, 305. - scyld, scyldan, 477. - scoe, 481. - sco(o)re,
146, 298. -. stote, 30 @z.). - scu(e)r(e), 144, 298, 403. - slag, 542. - slaper, 427. slingerij, 518. - slommerom, C (TL 1). - smet, 483. - sneeling, 535. - snet-,
snetlage, 674. - soes, 662. - spang(e), spannen, 170, 1 (12. 1). - spaniel, 171
(ra. 1). - spnniern, -jieren, 171. - spannum, 1%9. - sponden, G65. - spiedon, 305. -spycker, 663 - spinden, spindhrood, 664, 5, - sporta, 210. - spui, 41. - spurius,
45. - sta(d)t, 336, 40. - stadigen, 403. - stankharing, 178. - stapel, 485. starre, sterro, stert, 336. - Sterz( 337. - stikbeduusd, 484, 5. - stombeduust
(erd), 239, 4Y4. - stoppen, 539. - st(o)uw, 148. -- strang(e), 147. - streng(h),
14?. - strung, 447 (n. 1). - surckeldag, 642. - zwengelen, 598. - zwezerik,
535. - zwisohen, Zwischgold, Zwist, 234 (n. 2). - tabac(o)o, 166, 7, 8. - tabakskooper, 50. - taysoherye, 181. - Tanne, 360. - tegenwoordig, 3G6, 7. - terp,
230 (n. 1). - terwant, 519. - teutonique, 234 (n. 2), 5. - thiudiskô, 234(n. 2). tobacco, 166. - tor, 476. -- trawant, 519. - treil(en), 484, 603. - tremel(
tremelline, 112, 240, 99 (n. 1). - triboel, triboulet, 112, 239, 40. - tribou(il)ler,
240. - trouwant, 519. -- truh, 82. - truwant, 519. - teapan, 171. - tuenen,
215 (n. 2). - tuyn, 267. - tuischen, tuyscherye, 181. - thiirebout, 652. - (to)
turn, 366. - tussohen, tvai, twist, 234 (n. 2). - twee, 302. - twill, 3CO (12. 1). -ude, 422. - Men, ûffôn, QffinGn, 176. - uiter( 113, 74. -- uitscharen, 664. uitschot, G64. - uiver: 306. - unjer, G52. - up(-pen, -per), 176. - valghe, 362. varen, 306. - varkensschot 4), 301 (n. 2). - vase, 63G. - veder, vedervee, 51,
l) oeverhelling?

*) bnskrnitmolrn.

*) niet, schnaps-kot.

‘) niet, varkens-kot.
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163. - veyn, vent(e), venden, 40, 542. - venda 542. - ventjager, 542. - verbarmen, 6G2. - verboeft, 240. - vermeieren, 215. L veropperen, 175. - (ver)overen,
174. - vertere, 36G. - vervoeren, 310 (PI,). - vier, 301. - vieren, 463. - vyerwende, 300 (n. 2). - vdver, 207, 381. - villicus, 213--5. - viman, 209. - vinnen,
4 0 . - vischwijer, 207. - vivaio, 210, 1. - vivâr, 210 (1%. 1). - vivarium, 207,
381. - vy(v)er, 3 0 0 . - vivéra (-ro), 2 2 0 ( n . 4). - v l e g e l , 604. - v l i e d e n ,
305. - vlieten, vloeien, vlot(t 148. - voermondt (= voogd), 328. - voirworde,
663. - vracht(tuin), 146. - vrede, 104 (n. d), 462 (n.). - vreden, 462. -vrouwenchrafft, C62. -- waarsack, 661. - waarts, 366, 7. - waetsack, GGI. - wade, 655. w a l d , 3 8 1 . - wanderen, CG2. - wan(nen),
wanheid, 539. - wanharing, 178. wazardiozo, 230. -. wase, 363, G.55. - wnterknods, 535. - wauwer, waver, 381, wederkleed, 403. - wey(d)man, -spil, 209 (11. 2). - weijer, weiher, -ver, 38l. werden, 366. - werck, wirck, 463. - wefscher, 661. - wy, 35ï. - wiel, wiele
gemeante, 147. -- wier, wyer, wyher, wijer, 207, 9, 10. - wier(d), 300. - wiesc,
599. - wijch, wiig, wychgaere, wijggier, 213. - wijden, 305. - wgnkooper, 50. -wisse, 484. - wyssen, 662. - wohey, 541. - worden, 366. - wouwer, 381, wuwer, 210.
Workum, echoùt, 262.
Wulven (Oud-), heerl., 441.
Woudenberg, prttd., 40 1.
Wurtemberg, sAnfänge des Christen tums”, 28.
---,tiend, 543.
Woudsend, baljuwschap, 264.
----, BGeschichte”, E.
---,prins Wilhelm, 200.
Wouterswoude, pred., 5.
Wratten, D.
Xanton, 635,

Wulven, heerl., 251 (n. 4).

LIJST van vragen uit deel XXXIX, nog Niet, of nietvoldoende, beantwoord.
Aa (v. der), zie v. der Haer.
Aardenburg, wapen van stad en ambt,
- bgvoegselen, 375.

Aarlanderveen, zie Harago.

Adellijke n’aalsche
predikanten, 395,. 6.
Aken (v.), aanvulling, woonplaats, 668.
Ak(s)erendam (Huis), geschiedk. bgzonderhh., 500.
Aranja vieren, 87, 8, 274.
Arie, ligging, 394.
Arnhem (v.), Margareta, Wijnand, en
Gerrit (geh. m. eene v. Loo), geneal.
bijzonderheden,
192.
naelle (v.), geneal. gegevens, 612 ( v g l .
Nau. X L , 544),
.Baarn,
grafzerk, wapen, 556.

Bachu of Backu, genealog. bgzonderheden, GO (vgl. Nav. XL, 405, 516).
Bake, zie Vos.
Bas (Maria de), moeder, 435.
Baskies (Jor Jan), ware familienaam, 436.
Bent, wapen, 380.
Uenthem ( A n t h o n i a G o s i n a v . ) , g r o o t ouders, 64.
Berkhout, wapen, 307 (vgl. Nau.
XXXVlll, 591).
Beverly, wapen, 500.
Bierazijn, -zin, ligging,l47.
Binema, wapen, 500.
Bismarck (Gaspar Jobs),
muziekdrnkker,
herkomst, 102.
BoeUe (Michiel), geboortebewijs, 15.
-
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Bolck (Georg v. den), levensbijzonderhh.,
458.
Uoomor (Pieter Simon), vader, 310.
Borret (Johanna), geneal. bijzonderheden,
60.
Bouman Boddens (Jan), moeder, 436.
Brand (J. K.) en Johan’ Coenraad Brandt,
geboortedatum, huwelijk, gade, beider
oudere, voorouders, wapen, dochter, 244.
Brand v. Someren, samenstelling, 60.
Rrinkman (N. C.), levensbijzonderheden,
459, 60, 345.
Hrisemontagne, reus, 33 t .
Broersma (Anna), ouders en geboorteenz. data., 192.
Bunge (Karel Ernst August von), geboorteplaats, eerste huwelijk, enz., 61.
Ceelie, zie Selie, 326.
Ch&tillon (Jan v.), levenseinde, 568.
Delff (Jacob), bijzonderheden, 315.
- (Rochus), gade, kinderen, 315.
DQkhuizen v. der Gronde (Otto\, gqlachtsleden, 61.
Doesburgh (v.), afwisselend wapen, verwantschap met Koumans, 256.
Dominospel, oorsprong, 36.
Donge (De), vroeger, of later, dan Dongen
ontstaan, 40, 1.
Donckers (Melchior), ouders, 492.
Dudley (Sir Robert) en de koning van
Engeland, 395,
Dufour, wapen, 60.
Eeck (Margts): geboorte- en sterfdatum,
item -plaats, en huwlijke-plaate, alsmede
ouders, 417 .
Eeckhout, wapen, 500.
Engeland, zie Dudley.
Engeland,
Engelsche stad,
naamsreden, 568 (vgl. Nau. XXXVHJ,
140, 565, 6).
J%ch (von), invullingen, wapen, 440.
Everaert (Graaf) van Aardenburg, 85,6.
Farber (Ma Catha), geboortedatum,‘62.
Filips 11 (Geograaf van), geschrift, kaarten, 103.
Fook (Francisaus) en Rinske Stelling
werf& plaats der echtverbintenis, 61.

Forgtenius en Vreohtenius Wiërus, 532,3.
Frykenius (Simon Hk), geboorte-dag en
plaats, ouders, wapen, 380.
Gteervliet, Besahrgving van wapen.
borden, 6 12.
Geesteranus, geneal. gegevens vóór den
aanvang der 1’9Ue ’ eeuw,
315.
- (Wm Pieter Jacob Maas),
geboorte- en sterfdatum,
364.
Geistman (W 1 1 Wk) en Klisabeth Hsack,
ouders, geboorteplaats, wapens, kinderen, 61.
Gcmocht, 50.
Gezelschapsspel, beteekenis, 37, 8.
Gijsberti en GOsberti Hodenpijl, 556.
I
Gijsels, zie de Lier,
Godsklop, 51,
Grasveld (v.), wapen, 380.
Gravenhage (%-), plundering, 5,15.
---, zie Corps des Nobles.
Groen v. Prinsterer, wöze van samenkoppeling, 525.
Haack, zie Geistman.
Haer (v. der), genealogie, echtgenooten
van Willem en Frederik, 500.
Hagelschot, etymologie, 182 (vgl. Nav.
XL, 663).
Hagonausr of Hogenauer, 568 (vgl. Nau.
XL, 52).
Hahn (Jan Adam), geboorieplaats, ouders,
wapen, 214.
H a 1 d e r, dubbelnaam van Herlaar, 113.
H a r(- a go) en H a r 1 e v e e n, 469.
Hattem (v.), afstamlingen, 603 (vgl. voor
verschillende wapens, Nau. XXVI, 63,
411 ; ‘1X, 629 Omslag).
Havelaar, zie ‘Lwiss.
Heemstede (v,) of v. Haemstede. Maria,
gemalin van Jan v. Châtillon, 500 (vgl,
bl. 267‘.
Hemerisus, mansnaam, 492.
Hilarius (Geertruida), wapen, geneal.
bijzonderhh., 61.
Hilversum, oorspronkelijke naam, 242.
Hoeflake, wapen en genealogie, 61,
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Hof kens, uitgestorven, familiepapieren, 62.
Holland, wapen, 500 (vgl. echter het
wapen van bl. 286).
Holwerd,
naamsreden, 413.
Hoogwoud, naamsvormen, 124.
Huygens (Con&.), aanhaling uit de ,Zcestraet”, 414, 5.
Humanns, invullingen, wapen, 440.
Ierland, naamsreden, 590, 1.
Jager (Johanna), vader, - af komst, voornaam, wapen, woonplaats, enz., 307.
anhagel, etymologie, 182.
Jansenisten, seotenaam verboden, 270.
JanBon, wapen, 315.
Jonckheere (Jacoba Ma de), geboorteplaats, namen harer negen kinderen,
436.
Kaecks, wapen, 370.
Castries, zie St.. Rlusia.
Kerman, laatste mansoir, 511.
Klaffeciin, kaffestoor, 242.
K 1 a p (Plaatsnamen saamgesteld met),
107, noot 6.
Klepperheide (De), naamsredon,
362 (vgl. .%u. XL, 103, 302).
Klooten, als huisraad, 103.
Congo, beschrijving der zilveren munten, 29 (vgl. bl. 573, 4).
Cordoy.in, oude naam van Koevorden, 14.
Corps de8 Nobles te ‘s-Gravenhage, beteekenis, 270.
Corso1 (Etienne), 396.
K o u d e r w o u d e , Colderwolde ,
naamsredcn, 50, 231.
Koumans, zie v. Doesburgh.
Krachtens, luidens, tUden8, - reoht van
bestaan dezer woorden, 303.
Cregel, of Krekel, wapen, genealogie, 62.
Krickenbeck (v.) en v. Kriokenbeoke,
genealogisch onderscheiden, 51.
Laenen, ligging, 191.
Leyden (v.), zie VVlson de St. Maurioe.
Lier (De), eigendom van Aert Gijeels, 14.
Lissabon, naamsreden, 418.
Loo CV.), zie v. Arnhem.
Loogen, Judith Elisabeth en Christiaan

Antony, verwantschap, wapen, afetamlingen, 62.
Luidens, zie Krachtens.
Maas, zie Geesteranus.
Maastrioht (Van) komen, in het whist Spel, 229.
Macedonië, koning, kwinkslag, 85.
Mallejan, etymologie, 602 (vgl. Nuu. XL,
412).
Malsen (v.) en Helena v. der Vliet, vooren nazaten, 62.
Marat (Jean Paul), verblijf en werkzaamheid in Nederland,
164, 5.
3
7 ni tgever zgner g e schriften te Amsterdam, 291.
M a r i ë n a k k e r (Klooster), te Rossem.
In Gelderland 1 84,
Matroel,
woord-beteekenis, 544.
Maurik (v.), genealogie, 62.
Meemeling, zegel, 124 (vgl. Nau. XL, 549).
Messing Wolter (l), inlichtingen, 270.
Middelburg (Vlaanderen) , naamsreden, 84.
Mijffelingh, beteekenis, 657.
Minka (De moderne), 85.
Moerlanden (Vlaamsche), exploitatie, uitkomsten, 513.
Monster, .poo&opschrift,
150.
Munt (penny) van koning Willem 111, 29.
Munten, met ingestempelde lelie, 29.
M ussenberg (De), legende, 350.
Napoleon (Gouden) ao 1807, met ~Republique Française” op de keerzijde, 99.
Nettelhorst CV.), schrgver over de Pruissen, 568.

Nielen, inlichtingen, 316 (vgl. Nav. XXXV,
528).
Gorden (Anna Chrisfins v.), ouders, geneal.
bijzonderh , 60.
Orkenius (Dirck), zwaardveger, - levenstdd, 650.
Orten (v.), adeldom, 554.
Pamflet, omsohr$ving, onderscheid met vlugschrift en schotsohrift, 34.
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Panser, genealogie, 56.
Penning&, bundelbijl met hoed en ankers, 29.
Pet, etymologie, 182.
Pijnacker Hordijk, wapen, 380.
Pioart (Bernard), woning, 628, 9.
Poll (Catha Geertruid Cornelisdr v. dej,
moeder, 124.
Poortugaal, naamsreden, 50.
Praat, Praet,’ naamsbeteekenis, 482.
Prën Chapuis (v.), wapen, familiebjzonderhh., 611.
Principiis obsta, enz., auteur, 34.
Pruissen, zie v. Nettelhorst.
Kegemorter (v.j, naamsreden, 15, 234.
Royaards, wapen, 495 (vgl. Nau. XL, 438,
672).

Romp, Romph, Rump, Rumpf, genealog.
identiteit, 495.
Roorda (Popoke Ruurds), geneal. buzonderhh , 192.
Rute, zie de Vicq.
Sanderson, kleuren der wapenfiguren, 313.
Santen (v.), Margareta, of Maria, 668.
Zeeuwsche waponu, 3 7 9 .
_
Selie, inlichtingen, 316.
Semeyns, geneal. bgzonderheden, 316 (vgl.
Nau. XL, 559).
Sergeant, etymologie, 48.
Zevenáuizen, geschilderde kerkramen,
292.
Sohas (Mr. Johan) en Cornolia de Vries,
afstamlingen, Gf.
Scheveningen, etymologieën, 107.
Sobiedammer (Een), in het whistspel,
229.
Sohorer (Anna Maria), moeder, 435.
Schultens (Johan Hendk), ouders, familiebetrekking tot Albert, 440.
Ziekzedeus, etymologie, 48.
Simon (Jaoob), geboortedatum, voorzaten,
62.

Simon (de St.), volledige wapenbeschrij ving, 63.
Synode, geslaoht, 84 (1% ), 5 (12.).
St. Alusia, dubbelnaam van Castries,
485 (n. 3).

Sissa (Zweren bd), 38.
Spinette-steken,
229.
Spurius, woordafleiding, 28, 9 (vgl. Kau.
XL, 45).
Stakenbrook (Thomas), gade, 125.
S t a k e n b u r g, versohillende huizingen,
568.

Steelandt (v.), af komst, onderscheiden
van Y. Steenlandt, 63a).
Steenhuys (Ludolf v.), kwartieren, ouders
en grootouders, 125.
Stellingwerff, zie Fock.
Straelen (v.), geneal. inlichlingen, 126.
S t r e a t, S t r e e t, beteekenis in Engelsche plaatsnamen, 114.
Streenharst, etymologie, 38.
Steegh (Hadewich v. der), wapen, 63. Zie
Udents.
Zuylen (v.), zie v. der Haer.
Terwischge (v,), wapen, 315.
T o u t , naamsreden, 394 b).
Tielen (Hendrik), ouders, 373.
Tijdens, zie Krachtens.
Tissot v. Patot (P. L.), huwl$ks-plaats, 556.
Tomba (Casimir), schilder, - herkomet,
228.

Toppa, beteekenis, 51.
Turcq (Johan), geboorte- en huwlijksjaar
en -plaats, 252.
Twiss, voornaam van den tweeden echtgenoot van Catha Ma Everdina Havelaar, 310 (vgl. Nau. XL, 611).
Udents (Anthony Joostensz) en Hadewich
v. der Steogh, voorouders, 63.
Wlson de St. Maurioe (Jacques), ouders,
voornaam en ouders zgner gado, 315
(vgl. Nav. XL, 227).

_ U) Vgl. bl. 124, 5, noot, waar een adell. v. Stuelant als v. Steenlant voorkomt.
a) Die mQn in het land van Aken kan aan een leijer\jsch in den vreemde reizend koopman
(vgl. NUV. ibid. bl. 269), die fortuin maakte, hare benaming danken.
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Utrecht,

Unie, Notulen, 165.
--> Vrede a” 1713, penning bij v.
Loon, 20, noot 1.
Vaen, woord-beteekenis, 570.
Vapoor, inlichtingen, 3 16.
Velde (Joh8 v. de), familieregister, 611.
Velckener, overeenkomstig met Valckonaer, of met Valckenior, 138.
Verbroe( (Honrik), genealogie,. gade,
63.
Verhcul, ook Verhuell, oudera van Wendelmood, 63.
Verouiner (Vercwiner), wapen, 3 15.
Vicq (de) -Ru@ alliantie, 496
Vliet (v. der), zie v. Malsen.
Volapük, Blad.verscbijning,
226,
Vonck v . Liendon (Dirk), oudors, 63.

Geertruida, zuster van Joha, ouders, 63,
500.
Vos (Jobs) en Ida Wilh. Bake, kind (met
behuwdkind) en zonen, 436.
-, zie de Jonckheere
Vos Uytterlimmige, wapen,stamnaam,
437.
Vos (de). Ouders van Pieter en Gerrit ;
Reynier één met Reynier Jacobszoon,
64.
Vosch (Gerard, Gerard Gerardszn), Balthazar, Mr. Hendrik), echtgenooten, 4Si, 5.
Vries (de), zie Schas.
Warme10 (tjarbara v.), ouders, 124.
Wely ( C o r n e l i s v . ) , beleening ao 1636,
- 17.
W ischgs(ter), wapen, 315.
Wiërus, zie Forgtenius.

E R R A T A, enz.
Dl. XXVI.
Bl.
n

264, r. 13 v. o. staat krooningsfeest; lees zilveren-kroningsfeest.
585, B 1 D D n
1738;
n 1758 (vgl. Nau. XXXVI,
D l .

Bl.

249, r. 14 v. o. staat

Gin,thoven;

XXXXL.

91).

_

lees Giethoorn.

Dl. XXXIII.
Bl. 63, r. 17 v. b staat kan zilver; lees van zilver.
n n , a 18 d j) ))
rroon ;
N kroon.
n 156,~
n no. n
bl. 170;
u 1 bl. 185-6.
B
b,Dl(kDB
1> ereptis ;
»
captis.
a
u,s12,u
n
refeoto ;
n
refocta.
D l . XXXLV.
Bl, 64, r, 24 en 13 v. o staat

Joha

Augustu

Dl.
Bl. 204, r. 9 v. b. stuat Voyère;

Tengnagell; lees Joffrouw Agnes Tunaegel
(v. ‘I’engnagell).
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lees Royère.
D l . XXXIX.

BI. 64, r. 3 v. o. stant kam of kroon ; lees zilveren vuurslag.
n 42.Z, Y 16 en 17 v. b. moeten vcrvallon, als onbestaanbaar met het karakter van
dit Maandwerk, dat steeds buiten den partbatrijd
stond,
n 511, 1’. 2 v. o. staat d’huvers;
lees d’Anvers.
n 568, n 3 D b.
b Engeland (Nuo. XXXVIll, 5 6 5 , G).
n 660, n 13 n »
D duts O) ;
n duts 6).

XCI

’

Bl. 662, r. 11 v. b. staat doezerig 18 ; lees doezerig 8).
Bladwfizer, bl. xna bb Amsterdam ?j,/asschen zwaardveger, 656.
9
, D xnb
»
Everbode, zie Averbode.
Dl. XL.
BI. 12, r. 13 V. o. staat Drie1 ; Zeeu Drie1 (Bommelerwaard).
D 27. De ontbrekende versregel luidt:
De Waarheit eerde in voor en tegenspoedt.
P 65, r. 8 v. b. staat keurenden ; lees reurenden.
)) 7 0 , B 15 11 N in te lasschen dominus Sancti Johan.
» 71, ) 15 j) O. staal na den hoff; lees in den ho&
n 74, P 3 P 9
Y, bookhankelaar ; n boekhandelaar.
P 75, n 1 » 1) Zees als A. L. Melmer, wede G. J. A. de Tourton Bruyns,
9 75, ) 8 D B staat anus;
lees suus.
1) 76, n 1 ) a ) eifanus ;
) Stefanus.
) 84. » 3 ) 2 B Hamand;
u Flamand.
»
90,r10nb.
D
Vondel. ;
B Vondel,
v. Namen;
9 van Namen,
)) 100,»13
n I) P
P » ) n 4 9 0. n buyterlanden ; D buytenlanden.
Wouter N.;
» Wouter V.
n 102, P 10 P b. »
B 11 8, 1) 6 P n
P
) 121, 9 15 » 0. n
N
D
n , » 4nr
), 122,
n 122,
p 123, ))

r) 136, )

1871;
geu,

» 1817.

» gén.
keysers
n Keysers
9 m$
» 11 n b. n mi
» vad.
D 4 P O. D vad
4. 6, 10 V. b. stunt mi, lees rn6
13 V. b. staat commenda te cogita; lees commenda te. Cogita.

lees 1473.
P 1463;
b 137, P 11 9 0.
v. Hompesch zu Homoet; lees zu
P 138, B 8 I) 0. P
lees zu.
9 139, a 17 P 0. :) zn;
Wais; lees Wavre
)) 140, )) 2 en 1 v. 0. staat Waize,

B
b
»
a
P
p

>
9
,j

j
n
n
Y,

(v.) Homoet.

of Wavere (drie uren
van Leuven en vier van Brussel verwgderd; vgl. Tegenw. Staat der Oostenr.,
Kranscbe en Pruisische Nederl., bl. 236).
lees in 1328.
147, r. 17 v. o. staat in, 1328;
B , D 16 n 0. valle het a” weg.
1) munstersche.
156, eb 13 IJ b. staat munteresse ;
vooruit helpen ;
R vooruithelpen.
175, P 10 x b. B
D
sommige.
175, » 15 P b. b
sommigen ;
) hooistapel.
B hooistappel ;
176, n 7 » b.
» Meemeling 6).
189,»1Ono. 1) Meemeling 4, ;
190, » 11 ) o. te lezen ged. ald. den 12 d. a. v., -f-, enz.
tr. 13 Mei 1792 in de Nieuwe-kerk (pred. prof. Haaok)
191, N 7 B b. 9 P
te Amsterdam.
lees Buren.
193, D 3 1) 0. staat Yselstein ;
) V a n Spaen.
Von Spaen;
196, D 13 n 0. »
Oranje-Nassau;
B Oranje en Nassau.
198, ze l6 a o. P
x) BerlQn.
198, P 8 D o. n Brussel;

XCII
Zces Bi berich.
Bl, 201, r. 3 v. b. staat Biebrich ;
0 ))Grieksche
Idiotismen”.
D
,Idiotismen” ;
D 214, n 1nb.
)) predt to.
» 222, )) 1 n b. D predt ;
n 222; v 12 D b. ‘1
predt ;
» predt te.
n 246, B 1 D o. P Theodora;
n Theodora. RED.
n 247, n 8 b o. B
nakroost;
P kroost.
no 1572;
n ao 1572;
» 252, n 14 n 0. n
)) 253, )I 8 » b. )) Hinningen;
)) Hoeningen.
B 255,,12nb.
D
Rusgers ;
) Busgers.
n 261,~
3,b. D
Winsemins ;
)) W i n s e m i u s .
» 265, 3 7 > o. B
Tellenze ;
)) Pellenze.
1) 273, P 12 n o. lees dat ze ter begeving staan van onzen Koning?
)) 278, )) 6 n b. staat tast;
lees staat.
ti D i s j u n g a m .
)) 281, n 17 n 0. )) Desjungam ;
P 311, n 3 3 0. n
Zeergp ;
n Zeerijp).
n 350,
n 312, n 22 n o. D 350);
n en.
b 313, )) 13 n 0. n u;
» 313, n 19 3 0. 3
Ex cerpten ;
D Excerpten,
Arlebeck en Riksel; lees Aarle, Beek en Rikstel.
n 220, 1) 8 D 0. n
B 328,n17>0.
n
enkele ;
lees enckede (zie voor dit woord: Brem
Nieders. Wörterb. i. v. Enckede).
n 349, » 9 n b. ))
Door Rabenhaupt ; lees Voor Rshenhaupt.
)) 370, )) 18 )) b. )) Pompone ;
)) Pomponne.
Clerk, Sterk ;
)) C l e r k S t e r k ,
n 377, )) 14 n 0. u
D 388, B 5 )I b. )) fue ;
n fut.
te Oostd;
n i n Oostd.
n 393, n 3 n 0. n
n 401,~
9))b. ))
Bathum ;
)) Bathmen (in Overijsel).
stichtingen ;
> stichtingen (sedert 16 Sept. 1872 ; zie
n 404, n 20 D b. ))
Advert. van »Gelder’s Oosten” 1>,
2de Jaarg, n” 124 (Woensdag 11
Sept. van dat jaar),
n munten.
n 407,DlOBO.
n
mnnten;
)) geschrift.
n 414, N 13 n b. )) geschaift ;
)) 414, )) 15, 14, 43 v. o. lees en volg. te Delft bij R. Boitet, - 1765 te Leiden bij
v. den Deyster, 1791-92, 4 te ‘s-Gravenhage bU
Thierrd e n Monsing.
)) 429, n 13 v. 0. staat r. ;
lees Fr.
n 2).
N 451, 1) 8 1) o. )I 3);
)) que.
n 455, n 9 ID 0. n
qen ;
n a-gissemens.
ag-issemens ;
n 464, » 12 n b. B
n Nav. XXVIII, 5 1 9 .
n 465,~
Yno. n
Nav. XXVlII ;
M 465,nlQno.
n
Een Kelleneer ;
n J. A. Kolleneer.
Rpskam ;
)) R o s k a m .
n 472, n 4 n b. »
n vrouwenhuis,
n 472, n 6 n o. n
vreuwenhuis;
-e

‘) Dit nieuwsblad, dat bij G. A. Cedee te Doetinchem tweemaal in de week verscheen, beleefde
slechts drie jaargangen.
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XGIII
Bl.
))
»
»
D
n
1)

477, r. 10 v. b.
4 80, D 4 )l I)
41? 3, )) 12 )) 0
495, n G B 0 .
) ) n 7 )) n
5”8,,29»)
53.1, )) 4 1) b .

staat Pruissen Q);
8
bekuiden ;
(H)od;
))
>
c. 1. ;
> Louzana ;
n
Nicolaat ;
3
in April ‘90 ;

Zees Pruiseen ‘).
» beduiden.
D (H)o(nt).
t) C. J. (Raadgeep).
)) L o u r a n a .
D Nicolaas.
)) G April ‘90 te Berlijn, als oudreferendaris).
‘1 533, P 19 1) R
n Ruckert ;
n Riickert.
9 )l ,020))
n D
de Ref;
D der Ref.
0 ihre.
)) 554, n 11 n 0 .
)l ibre ;
B )) > » 16 D N
D
Inn;
D Innn555,nllj>
)) P 5
;
» s.
» 536, N 10 » b. n
N
der,
den ;
» 558, D 9 N o . 9
Charles ;
)) Charles.
p-uîné ;
)) puîné.
3 )) ) 1) 1 2 D ))
3
u 577,)) 1 DN
n reck (gebied),
» reck (gebied). Vgl. ook Nau. XL, 144.
» 589, D D )l 1) D
Voort;
)) V o o r t s .
o 598, » 7 )) b. ))
P Mattiaci (vgl. Nau. XXXIX, 573).
Mattiaci ;
)) 616, 1) 10 )) )) n
v. Hollandt 1) ;
)) v. Hollandt).
)) 635, N 5 N 1) n dee ;
)) den,
)) 648, n 13 1) »
)) goud en blauw;
» zilver en blauw.
D 1) , 3 9 )) o. )) Glembervie;
n Glenbervie.
N 654, )J 16 N D D
welker
rechtvaardiging; lees wiens rechtvaardiging.
» 660, B 15 )) b. 1)
vissera ; lees viscera.
» GG9, )) 14 en 15 v. b. staat Calpette; lees Calpentyn, -tine.
Bijlage, bl. B, r. 15 v. b. staat $ 64;
lees S. 64.
»
)) E, N 18 1) b. ))
Teutsche ; n Deutsche.
»
B G, )> 8 )l 0.
)) Spitzo. ;
9 Spitze,
8
N S,nl5
NO. )) te Parijs;
N bij Parijs.
va bi B a 1 si g 1 i a le voegeq zie bij Waldenzen, do noot,
Bladw., J)
$
»
x inlasschen Deken, sie Wolf.
8
8
XII lees Dorenwerd, heerl., 136, 8; zie Bladw. bl. LXI, noot a.
n
D
XIV (bij Engeland), sfaat
Maria, 446 (huwelijk), 552,4, enz. ; lees Maria,
87 (Pn), 342 (Pn), 446 (huwelijk), 552, 4.
n
»
xv lees Lodewijk XIV, 90, 119 enz. enz.
1)
8
XIX
D v. Bylandt, 136, 333, 428, 42; Bladw. bl. LXI, noot u.
0
XXI r. 2. v. b. staat 246”; lees 246*.
D
))
)l
XXI inlasschen v. den Bussche, U (Gera ).
))
P
XXIII
D
Dumesnil, 153.
Z
1)
8
XXXI
Lampsins, zie bl. r.ivb op dit woord.
0
I xLvuIb
N
Hemert, zie Neder-Hemert, Op-Hemert.
I, slacal (bij) Holland: zie Lodewijk ; lees zie Napoleon (Lodewijk).
))
N
,
)D
LXVP
inlasschen Prangins, zie bij Waldenzen, de noot.
))
YJ
D Lxxib
St. Martin (Piemont), zie bij Wald., de noot,
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Koordzee-kanaal,
Zniderzee. Het Kaapsche Volksblad meldde het overlijden
i. d. 19 Aug. 18a9 te Stellenbosch van Pieter Faddegon (vader van mej. P. E. Faddegon, geh. met A. H. Sausenthaler, te Amerongen). sedert jaren horlogemaker te
St. (Zuid-Afrika), oud 82 jaren Het blad voegt er bg :
)) Wij herinneren ons uit de dagon onzer jeugd, hoc de heer Faddegon, toenmaals
nog als ingenieur in zijn vaderland Holland gevestigd, een plan opperde om de
Zuiderzee droog te maken en Amsterdam door oen kanaal met de Noordze t e
verbinden. Hot kanaal is er, on een stochtje naar lJmurden”, door nu wijlon plof.
Vissering zoowat veertig Jaren geleden al8 een droom beschreven, dien de lezing
van een boekje van den heer Faddegon hem had ingegovcn, kan thans iedereen
maken, die maar wil. De Zuiderzee is nog niet droog, maar plannen tot de indijking er van worden nog steeds geopperd en zullen stellig volvoerd worden, en
toen niet vele jaren gcleden er eon te berde werd gebracht, dat kans scheen te
hebben om door te gaan, nam de ,heer Faddcgon nog eenmaal de pon op om
ligt nu het graf
inlichtingen en terechtwgzigingen
cr over te geven. In Z.-Afrika
van den man, die zulke grootsche plannen voor zdn land ontwierp; maar wij vertrouwen, 1) ))dat als de Zuiderzee in een nieuwe provincie van het Koninkrijk dor
Nederlandon wordt herschapen, zijn naam als een der eersto ontwerper8 van hot
plan in eere zal worden gehouden” “.
Spoo&egen.
Vrijdag 20 Soptomber 1889 was het vijftig jaren geleden, dat de
eerste
spoortrein in ons land, Amsterdam en Haarlem
verbond. De Hollandseho
IJzeren Spoorwe,-(7 i%Iaatschappij herinnerde in dato aan de talrijke schare harer
ambtenaren den dag waarop de eerste in haren dienst trad, en aan het publiek den
dag, waarop gebroken werd met oude gebruiken, ondanks de tegenwerking van
verschillenden aard, tegenkanting van bezitter8 van slooten, laantjes, van weiden en
velden, van tuinen, enz. Daar destijds geon onteigoningswet
bestond, moeston, om
enkele vierkante meters grond to kunnen ovcrschruden,
de grootste mooilijkheden
overwonnen worden, en werden de dolstc voorwaarden gesteld. Als één voorbeeld
uit vele werd bij ingezonden stuk in het U~Y. Daghl. de volgende aardigheid medegedoeld, welke plaats had in de familie van een oud-ambtenaar, die zulks verhaalt.
De bezitter van een huis met tuin werd door de commissie voor het aankoopen van
terreinen aangezocht om zijn tuin, waardoor de baan moest loopen, aan de maatschappij te verkoopon, en de man bedong voor zijn zoon eene betrekking benevens
ecne zekere som. We zullen hem commies maken, zegt de daartoe bevoegde ingenieur.
Een commies werd destijds een stadskraaier genoemd, cn de man schrikte daarvan.
Kraaier wilde hij zijn zoon niet hebben, maar do betrekking van wachter hem
daarna als eervol voorgcspiegcld, omdat hij dan met eene vlag mocht zwaaien, vond de
man verkieslijk ; en hij ging op de voorwaarde in. Gelukkig voor don bedoelden
zoon zagen de hoeren in, dat barrières open en dicht maken toch geen werk was
voor den ontwikkelden jongman ; en hoewel de wachtersbetrckking
in de notarieele
overeenkomst
was opgenomen, werd die spoedig verbeterd
; de bedoelde ambtenaar is een thans nog in leven zijnd gepensionneerd stationschef. .- Een ander
verhaal, eveneens door een daarin bctrokkcne
meegedeeld, luidt aldus. Eene weduwe verkoopt op aanvrage van don ingenieur Conrad een laantje achter hare
woning, dat toegang gaf tot de Singels, voor f 250. Een vriend dier weduwe wordt
den volgenden dag daarmede in konnis gesteld. Op zijn raad aan de wcduwo wordt
de koop vernietigd, omdat geone voogden ovor hare onmondige kinderen waren be-
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noemd. Het overschrijden van het 2 meter breedo laantje moest toen 5000 gulden
kosten, waarop werd ingegaan.
Duizend andere moeie@kheden
waren te overwinnen, en groote kosten te maken ;
O. a. bepaalden de vroede mannen van Amsterdam, %dat de locomotief, de vuurgod,
ver buiten Amsterdam moest blijven met het oog op mooglijke ontploflingen. Dean*
ondank@ vertrok 20 September 1839 de eerste trein in Nederland van Amsterdam
naar
Haarlem,
Dit heuglijk feit werd aan al de stations en inrichtingen dier maatschappg
feostelek
herdacht. Een bronzen gedenkpenning, aan ‘s rij& munt vervaardigd, alsmede eene oorkonde, werd aan ieder der beambten overhandigd. Aan het station
te Rhenen ontving het beambten-personeel ook een boekwerk, inhoudend de ontwikkelin sgesohiedenis der Mij, benevens een document, eene grafische voorstelling
bevatten Li der ontwikkeling van alle takken van vervoer.

0 n d e o o r k o n d e 11, - waar zti roms teraoht komen. In de Deutsche Horold
XVI (1886) $ 64, Berioht Ub. die Sitzung vom 1. Juni, leest men : sAls Kuriosum
theilte der Vortragende, Herr Budczies, noch mit, daas ein bekannter Horaldiker
einmal eine der altesten Drkunden eines alten märkischen Geschleohts in einer
Weise benutzt gefunden habe, wie sic nicht oft vorkommen mag ; sie war nämlich
verwendet zur Verstarkung
desjenigen Kleidungsstiicks, wclches bei Leuten
von
l\P*
sitzender Lebensweise der stärksten
A bnützung unterworfen ist”.
tractement in het begin
S c h o o l m e e s t e r . Een plattelands-schoolmeesterti
dezer eeuw.
Aangezien door het overlydcn
van H, Westendorp, het ampt van schoolmeester
te Farmsum
is vakant geworden, op een jaarlyks tractement van twintig guldens,
vrye woning en het gewone schoolgeld, zoo worden alle die eenen, welke tot
dien post gcnegon zijn, en aan de vereischtens
by de Wet bepaal %, kunnen voldoen,
verzocht om zich vóór den eersten Mei 1309, schriftelyk
te adresseren by den Unious
Collator, den Heer Rengers van Farmsurn. (Ommelander Ct. van Vrgdag 17 EeMO.
bruarii 1809. NO 14 : Gemengde Bcrigten.)

K i”ndeien.
Monday’s bairn is fair o’ face,
Tuesday’s bairn is fu’ o’ grace,
Wednesdny’s bairn has far to go,
Thursday’s bairn is tho child of woo,
Friday’s bairn is lovin’ and givin’,
Saturday’s bairn works hard for its livin’,
But tbe bairn that is born on the Sabbath dny,
Is both happy and luchy and wise and gay.
Dit rijm uit de Old

&Gst.

Scotch

popularlines

luidt

vertolkt

aldus:

Maandags-kind, schoon van gezicht,
Dinsdags-kind, beweegt zich licht,
Woensdags-kind,
de zorgen groot,
Donderdags-kind, reist voor z@ brood,
Vrijdags-kind, de liefde groot,
Zaterdags-kind, hard werk voor ‘t brood,
Zondags-kind, des Heeren
gezind.
J . 11. V A N LENNEP.

De v o l k s t a a l i n B e l g i ë . In België wonen 2,455,384 lieden, die enkel

Vlaamach, 2,239,316 die enkel Fransch, 39,550 die enkel Duitsch, 4 2 3 , 7 5 2 d i e
Vlaamsch en Fransch, 35,250 die Frans& e n D u i t s c h , 2 , 9 5 6 d i e Vlaamsch en
Duitsch, 13,331 die Vlaamsch, Duitsoh en Fransch - kunnen spreken en verstaan.
(Hit Rond den Heerd, n” van 29 Aug. 1889).
Ma r o 1 de (XXXIX, 545). Te Leeuwarden kent de jeugd dit rgmke:
Oude
maroude!
Sat seuven jaar in dc koude.
Oude maroude had flees noch bloed,
J . W,
En oude maroude waar altiid goed,
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31 a i o 1 d e. Zwolsch?

kinderrdmpje.

Krulle
Krulle
Krulle
Krulle

Marulle. wat doet Mevrouw ?
Marulle; ze is in den rouw:
Marulle, wat doet ze daar?
Marulle, ze krolt ‘cr hair !

&ist .

J. 11. VAN I,ENNEP.

M a 1’ o I d e. Ik ben het geheel eons met de uitlegging van Nau. XxX1X. 54%
dat »Marolde”, sOmmerommerellen”
enz. niets meer dan rUmklanken zgn ‘). Eveneens is het met:
Ik, sprik, sprouw l),
‘k Geef den hik an jouw;
LkWd

Geef hem an een ander man,
Die den bik verdragen kan.
I J. T.

WAI.

M 8 ï o 1 d e. Van het hierbedoelde rijmpje bestaat in Overbetuwe een variant :
Ik hob den hik,
Ik heb den snik,
DSnik” is natuurlëk,
evenals »marolde”,
Het andere aangehaalde rijmpje luidt in

Ik heb ‘em nou,
Ik g e e f ‘em ou. (u.)
slechts een rimklank.

Over-Betuwe :

Klepspaon,
Arriaon,
Ge durft niet deur ‘t strötje te gaon,
‘t Höndje zal oe bieten,
‘t Katje zal oe krabben,
Dat kömt van al oe kleppen.
En wordt door do kinderen den makker toegezongen,
klikt” heeft.
Huadena.

die iets sgeklept”,

d. i. PgeJ. V. R.

JV e e 1’ 11 i e u w s (XXXLX, Bijl. bl, D.) AO 1511. Langdurige vorst, men ging van
Arnemuiden naar Borselc over ‘t zoute water, en reed met geladen wagens van
Antwerpen over de Scheldc naar Goes; dit duurde een maand lang.
1512. Vorst van newen weken, waardoor de zoute wateren nogmaals bevroren.
4684. Zóó felle vorst: dat men in de zoute havens en vóór de steden, in Zeeland,
over ‘t ijs reed, en op het zoute water tenten opsloeg.
1709. Koude winter in ‘t begin des jaars, zooals men zich niet herinnerde ooit
beleefd te hebben. Verschïnselen : vogels vielen in menigte dood neder; men ging
en reed over ‘t ijs van -+ lissingen naar Zaandam ; den 4 Maart ging men vóór
Vlissingen nog ruim een kwartier ver op de Schelde ; 22 schildwachten in hunne
huisjes
bevroren; twee menschen werden in Vlaanderen in de sneeuw bedolven
twee ruiters kwamen dood op hunne paarden binnen Gcnd ; de vorst duurde elf
tot twaalf wekon, en brandstof en levensmiddelon waren vreesIJk
duur.
‘) Dat dit opzichtens Marolde onmooglijk is, leere Anna Marolle van %v. ibid.
noot 1, alsmede vooral Morolt van ibid XXIV, 558 (in verband met tooverkatten),
a. eene heks die zich van toovcrkatten bedient. Leere ook het eerste van
kan een iteb&&staande rijmpies, dat op een spooksel oogt. ))Ommerommerellen”
rativum of frequentativum wezen van een zelfgcsmoed werkw. omyerommen
=
rondomloopen,
nml. loopen buiten rondom de in een kring staande kmdertjes,
die
alzoo spelenderwgs
geteld worden. In denzelfden trant, wat den vorm des woords
betreft, spreekt men te Ek-en-Wiel van een ~slommerom” = hutspot voor v;zDdat
men tehuis met kooksel voedert.
%) De spruw, in ‘t Neder-Betuwsch sprouw, is trouwens ook een wit, sl&merig
beslag in de keel en op de tong van zuigelingen ; welke on esteldbcid eenige dagen,
soms een paar weken, duurt. Alwie onder deze er van % evrgd bldft, krigt, zegt
men, de spruw in zgne laatste ziekte, als stellige voorbode van zijnen dood. Want
eens in z@ l e v e n m o o t , naar het volksgeloof, misschien ook volgens de medicf,
RET).
ieder mensch de spruw hebben.
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1740. De vorst overtrof die van 1709, vooral op 10 en 11 Januari; de thermometer kon niet lager meer wijzen, er bevroron menschen, wild, gevogelte, vissohen
zelfs en zware boomen in menigte. De koude duurde heel de lcnte door, zoodat
in Juni de boomon nog bladerloos waren. ‘t Gevolg was wederom vreeslijke duurte:
1600 oude ponden hooi werden voor f 100 verkocht, de waterweringen leden 260,
dat in ‘t begin des volgenden jaars, vooral in Brabant en Gelderland ‘), zware ovcrstroomingen plaats hadden.
1795. Mijn oom Jacob v. den Berghe reed den 1 Mei, doch ‘s morgens vóór acht
uren, op den vijver, achter ‘t stadhuis te Aardenburg, nog schaatsen.
1831. Eene nog welbekende Friesche turfschipperstjalk vroor te Sluis, in de zoute
haven vast. Eon paar dagen vóór Kerstmis bonden hg en zijn knecht de schaatsen
aan,‘[en reden van Sluis o Brugge, van Gend naar de Antworpensche en Limburgsche
Kempen, de N.-Brab., Z.- 1011.
‘;
en Stiohtsche wateren over, en vervolgens langs de
Zuiderzee naar Friesland.
Uit losse aanteekeningon van
G. P . R O O S .

W r a t t e n. Middelen ter genezing. De handen, buitendeurs, in den maneschijn
kwanswgs wasschen in eene ledige kom, en die dan voor de leus in het water
uitgieten. Bij ‘t ontmoeten van twee menschen op één paard, de wrat als ‘t ware
opnemen en hun toewerpen, met den uitroep : »neem den derde ook mee!”

Zeist.

J. H. VAN LENNEP.

S c h o o 1 tn e e s t e r (XL, Bijlage bl. B). De bijdragen tot het Lager Onderw&
voor Jan. 1809 behelzen het beriaht van den schoolopziener prof. E. Tinga : ))Den
30 Dec. 1808 overleed de brave en zeer verdienstelijke H. Westondorp in zijn 70ste
jaar”. Hij was in zijne laatste dagon bbgestaan door een ondermeester van den
derden rang, die do school in de wintermaanden zou waarnemen. Tegen Mei werden gegadigden opgeroepen voor de opengevallen plaats, om zich aan te melden
bU den Ambachtsheer der vacante gemeente Farmsum (Nuv. t. LL. pl.). Ook het
straksvermelde officiëele tijdschrift de Bijdragen zegt, dat het landstractemont palleen” f20 beloopt, en dat de onderwijzer vrije woning heeft en het gewonesohoolgeld. Uit jjtractement uit ‘slands kas” was iets nieuws, dat meester Westendorp
op zën’ ouden dag, als eene ))nieuwigheid” te zien kreeg. Zijn opvolger Houtman
werd na afgelogd vergelijkend examen benoemd, en nam dus de voorwaarde aan.
Kort te voren had hij den tweeden rang jjbehaald” ; geen geringe onderscheiding
volgens de wet, die twee jaren vroeger in evocrd was, cn eene halve eeuw lang
de grondslag bleef van ons wijd en zg a vermaard lager schoolwezen. Aldus
was hg geen van de minsten dor broederen. De bplaats”, gelijk dat toen en nog
veel later heette, telde ongeveer 900 inwoners, derhalve meer dan 70 leerliugcn ;
zoodat volgens de wet een »onder- of tweede meester” noodig was. Nu zegt ieder,
die alleen als statisticus met de cijfers te werk gaat, dat meester Houtman zijn
tweeden rang goedkoop veil had, en dat Westendorp wonderbaarlijk bijna zeventig
jaar werd, zonder verhongerd of door koude omgekomen te zijn. Laten wd bij
den ouden Meester blijven, omdat diens positie toch nog begeerlëk was voor een
jonkman, die vermocht »te staan naar elke school” in de heole ropubliek. De oude
voorganger had op behoorlijken t#d zijn’ jongon op de Latijnsche school te Apingadam gebraoht, vanwaar deze in Gronin en tot de godgeleerde etudiën bevorderd
was; hij had den ijverigen jonkman in % et predikambt zien bevestigen in 1797;
de lettorkundige historio onzer Vaderlandsche Oudheden kent eene eereplaats toe
aan denzelfden schoolmeesterszoon Dr. Nicolaas Westendorp. Alle begeerlijke onderscheidingen violen hem ten deel als staatsburger en als geleerde ; en wij denken bij hem aan den redacteur der Antiquiteiten, als tijdschrift nog voortlevend
onder den titel van Nijhoff’s Bijdragen, thans bestuurd door prof. R. Fruin. Oude Westendorp, wiens ambt begeerd werd door een’ knap man in zijn’ tijd, en
wiens zoon voor predikant kon gaan studeeren, staat niet alleen. Buiten die
landstoelage, was hij toch nog niet rgk bezoldigd ; maar die twintig gulden maken
den maatstaf niet uit van den toenmaligen, dorpsschoolmeester.
J .

‘) Vgl. voor Gelderland ook Herald. Bibl. 1879 bl. 146.
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Wenn im Mittelalter deutsche Frauen
Seltsame
Eidesleistnng.
vor Gericht einen Eid abzulegen hatten, so musston sie auf ihren Zopf schwören.
Einen solchen Eid leisteten, wie der Historiker Sakler (sic, Sattler) im dritten Bande
seiner Goschichte des Herzogthums Württember,v berichtet, noch im Jahre 1403
die Grafin Varena von Zollern. Sie musste ihren langen, schönen Haarzopf, nachdem untersucht worden was, ob dersclbe echt sei, urn die linke Hand wickeln und
dieselbe dann auf die Brust legen, die rechto Hand aber legte sie auf den Rmtsstab
des Richters, der ihr den Eid abnahm. Auch im Cesterreichischen
war diese sonderbare Art der Eidesleistung gebrauchlich;
nur mussten dort die Frauen nicht
auf einen, 8ondern sogar auf zwei Zöpfe schwören, wie das Wiener Stadtrecht
vom Jabre 1351 vorsohreibt. W arscheinlich
rührte dieser Unterschied nur von der
abweichenden &Iode her, dass die schw%bischen Frauen im Mittelalter sich mit einem
Zopf begnügten! wlihrend
die österreichischen Edcldamen sich mit zwei Zöpfen
zu schmucken hebten. Wenn jetzt unsere Damen auf ihren eigenen Haarzopf oder
gar auf zwei derselben schwören sollten --- wir fürchten nicht alle . , . doch nein,
wir wollen nicht ungalant sein. (M. L. N., im ))Deutsches Adelsblatt’ 1887 Nr.
20 s. 388.)
Vond dit ook elders plaats, en gewaagt Grimm er van in zyne ))Teutsche Rechtsalterthümer ?
M.O.

Kan o 11 als wapenfiguur (XxX1X, 314). Zie over het kanon in de wapenkunde
het )) Handboek” van Rietstap, bl, ‘LGO, waar ook de wapens van Boscheron in
Vlaanderen (kanon met affuit) en de Bastynck in Nederland (kanonloop) worden
beschreven.
Ook v. Marselis te Amsterdam voert kanonloopen in zijn wapen (zie
Rrmorial
Gónér.). Ik wil hier nog het wapen van het gcsl. Schutte mededeelen,
dat niet in het Armorial voorkomt. Ik vond het op een zegelafdruk, verbonden
met het wapen der maagschap v. der Moer van Oosterhoudt. Het is In goud een
rechtopstaande kanonloop, de monding boven, en eene kroon, daarboven zwevend.
Ilt. : geharnaste arm, een zwaard zwaaiend.
BOERENOOGEK.
[Zie ook Nuv.

XXXIX, 371, een voorbeeld.]

Pa ssi e sp e 1 en (XXXIX, Bijlage bl. F, G, enz.). Het gehecle leven van
Jezus was eene passie, eenc lijdensgeschiedenis, van de kribbe tot het kruis. Zoo
begrijpt men het te Parijs, en stelt het aanschouwlijk
voor, door middel van den
Ilydroxog&ue
lantaarn. Onlangs zag ik zulk eeno avond-voorstelling in de Mcthodisten-kapel, hier te Calais ; het wandelen op de zee en het stillen van den storm,
zal ik, om hunne schoonheid niet licht vergeten! Zulk aanschouwlijk onderwijs
is mindcr aanstootlijk dan de Oberammergaueren St. Ríichiels-tooneelvoorstellingen,
cn nog minder, dan die door marionetten op de kermissen (vgl. Nav. XXXVI, 36,!.
G . P. R O O S .
[In

,hlgern.

Nederl.

Familieblad”

1883/4

vindt men ,,Een oude Passiespeler en zGn nageslacht”.]

W e o r n i e n lv s (XXXIX, Bijlage bl. D enz.). Lemmer den 27 Januarij. Hoden
kwam alhier, des namiddag8 te vier uren, een gezelschap van negen personen,
onder geleide van de schippers 3. J. v. den Borg, Wiggert
Visser en Pieter v.
Dijk, met drie paarden en sleden, van Enkhuizen over zee aan. Hetzelve was,
na eenigen tijd op het 6iland Urk vertoefd te hebben, van daar naar Schokland
gereden, en vervolgens naar de Overijsselsche kust overgestoken, en verklaarde
dat op sommige plaatsen het US geheel en al tot op den grond zat, en
eenparig,
geene
zwakke plaatsen op hunne reis waren aangetroffen. De daaraanvol endo dag
zijn doze personen van bier weder naar Enkhuizen vertrokken (Gron. 8 t. Dingsdag 4 Febr. 1823, NO 10). - Groningen den 3 February. Bg menschen geheugen
heeft men alhier zoodanige koude niet ondervonden, als wg vóór eemge dagen
MO.
gehad hebben (Ibid.).

Kempisch M u s e u m , maandschrift gewijd aan geschiedenis en oudhed e n . Onder bovenstaanden titel verscheen bg mij Januari Id90 de eerste aflevering van een tijdschrift, aan de oudheden der Kempen gewgd. De beoefening
der historische kennis heeft in deze tweede helft der XlXe eeuw een verbazenden

/

mrtgan~ gemaakt. Ook in onze Kempen heeft de bevolking sedert langen tbd
hare onverschilligheid
afgeschud. De voetstappen drukkende van Ad. Heylen en
L. v. Gorkum, hebben mannen van studie en talent, als Avontroot, Gife, Dr. Heylen, Heuvelmans, Kuvl, W. v. Spilbeeck, 1. Welvaarts, - om slechts deze te
noemen - de nieuwsgierigheid der Kempenaars door lezenswaardige en meermaals
h o o g s t belangrgke pennevruchten
opgewekt. Doch niet alles is tot hiertoe over
onze streek gezegd : er blijft integendeel zeer veel te doen. Talrijke oorkonden
rusten nog onder het stof van bibliotheken en archieven, die voor de Kempische
heerlijkheden,
kasteelen.
kloosters, steden en dorpen van zeer groot belang zijn.
Vele stukken betreffende onze zeden en gewoonten, ons verstandeldk
en politiek
leven, onze gilden, onze kamers van rhetorica,
onz, zijn nooit iu druk uitgegeven,
of uiterst zeldzaam geworden Hoeveel
wetenswaardige
bijzonderheden
aangaande
het verblijf der Vorsten te Turnhout, krjjgsgeheurtenissen,
duren tbd en ziekten,
waarvan onze streek zoo dikwijls het tooneel of de prooi was, zijn niet van aard
om belangstelling te verwekken ! En niet alleen over de hntwerpsche, ook over
‘de Limburgsche en Noord-Brabantsche Kempen hopen wij belangrijke bijdragen te
kunnen mededeelen. Verscheidene schrijvers van naam, onzen oproep beantwoordende, hebben reeds voor het nieuwe tijdschrift hunne medewerking beloofd, Het
zal versch@en
in twaalf afleveringen van 32 bldz. groot 8O. De abonnementsprijs
is bepaald op zes frank, betaalbaar op voorhand. Aan het tijdschrift zal eerlang
een bijvoegsel worden gehecht, waarin
advertentiën
worden
opgenomen,
tegen
matig tarief, waarop aan de abonnenten eene prijsvermindering wordt verleend
van 50 t. h. Er worden volstrekt geen advertentiën geplaatst van boeken, welke
in strijd zijn met de leering en geloofspunten van den Roomsch-Katholieken godsdienst.
De Uitgever JOSEPH SPLICH.%L
(Paterstraat, to Turnhout).
Soranus (Nol!. XXXVIII, 496). Van nSoraen, een Betouws Ridder, en sijne
weetenscbap van schieten en swemmen”, getuigt Slichtenhorst, Tooneel des Lands
v a n Gelder, 12b, 3~ : BKeyser Hadrianus heeft sich niet te groots geacht zeker
Batavier,
met asemen Soranus, met een Griex grafschrift te verheerlyken; met
verwondermgh
hem nazeggende, dat hy in sljn volle harnas en wapentuygh den
Donanw koude overzwemmen, ende een bout in de lucht in ‘t nederdaelen met
een anderen bout wist te treffen en door te splijten’*. De oude schrjjver voegt er
bij, dat gezegd keizerlijk grafschrift bij Suidas staat opgeteekend,
en door Adriaen
de Jongh in ‘t Latjjn vertolkt werd. Deze vertolking deelt ho t. a. pl. mede, en
voegt er eene Nederduitsche aan toe.
Je A.

Behendige
b o o g s c h u t t e r s . Une curieuse etude de M. Ch. Duval,
sur l’armée mexicaine avant Cortez, signale les exemples suivants de l’incroyable
adresso de certains archers mexicams. Les arbalétriers de 1’Anahuac lançaicnt en
l’air un épi dc maïs, et tiraient dessns avec tant de promptitude et tant d’habilete
qu’ils otaient tous les grains de l’épi avant de le lsisser rctomber.
11s lançaient
également une pioce de monnaie et la maintenaient en l’air en la frappant de
leurs fleches pendant le temps qu’i!s voulaient. (Journal La Frame du 20 Nov. 1866).
1) e r o z en rn .z a g d (i’Vau. XXXLX, Bijlage bl. J.). In meer dan Oén Fransch
bellettristisch werkje las ik eene beschrijving van haar feest; doch altoos was
er sprake van het deugdzaamste meisje der plaats.
0. P. ROOS.

Mu m m i e t a r w e (Nau. XxX11, 353, Omslag ; ‘111, 240: Omslag ; ‘IV, 33 ;
‘V, 103, 292, 3). Volgens bericht in ))LJe Tijd” van 18 Nov. 89 (bl. 3 p. 1) zgn
andermaal proeven genomen met Pmummietarwe”.
Met groote zorg gezaaid, bereikte de stengel 2 tot 2’1, meter hoogte, welke niet slechts een enkele aar droeg;
maar er vormde zich een bosje van dunne stengels, die door de zwaarte naar
beneden buigen. Elk van dezc stengels draagt trosvormige vruchten, en elke korrel
zit in een afzonderlijk hulsel. Men was voornemens, groote akkers met deze tarwe
te bezaaien ; want het ehalte der korrels ia oneindig beter dan van eenige tarwe,
soort, die thans, waar aan ook, wordt gewonnen.
A.

J.

ROTTEVEEL.

.

[ V g l . Naw. VIiI (a” 1858) bl. 89, 283 (Prof. Harting); 1s (a” 18ki8) bl. 289;
X (a” 1860) bl. 187.1
.
B i d d e II in jagertaal. Wanneer de valk, gereed op zijne prooi neer te schieten,
schijnbaar onbeweeglgk
in ‘tluchtruím zweeft, heet het, in valkeniers-taal, dat hg
))bidt”. Lang heb ik over de zonderlinge toepassing van dit woord op eene allesbehalve biddende handeling nagedacht, totdat mij heden op het onverwachts de
zaak duidelijk werd gemaakt. Ik Ias namelgk o p h l . 74 van J. Rende1 Harriss
t)The Teaching of the Apostles” (d~Gax* z&v Anu&;lwv), tot verklarjng
van het
woord hLhYGt~ het volgende. )lOorspronkelijk
heteekent
het de uitspreiding van
eens vogels wieken ; vervolgens wordt het gebruikt om de houding aan te geven
van iemand, die bidt met uitgebreide armen; eindelijk beduidt het het menschlijk
lichaam uitgestrekt op het kruis. Alle drie deze hetcekenissen worden begrepen
in den schoonen
volzin, waarmede Tertullianus zijne verhandeling nDe Oratione”
besluit : ))en zelfs de kleine vogeltjes, opvliegend uit hunne nesten, spreiden het
kruis hunner wieken uit en doen hooren wat door hen bedoeld wordt als een
gebed tot God”.
Zeist.
J. H. VAN LENNEP.
Beerschoten.
Dit schoone buitengoed nabij het station Zeist-Driebergen, en
sinds jaren bewoond door de familie Willink, is door het laatste lid van dat ge.
slacht aan de gemeente Driebergen vermaakt, om tot openbaar wandelpark te worwas de bepaling verbonden, dat het woonhuis
den ingericht. Aan die schenking
en verdere opstA geheel moesten worden gesloopt, on dat het nimmer voor een
ander doeleinde dan openbare wandelplaats zou mogen worden ingericht. Een der
familieleden van den overledene, de heer H. B. Willink v. Collen, te Breukelen,
heeft Sept. ‘89 op de plek, waar het woonhuis weleer stond, ter gedachtenis een
Belvedère doen bouwen. De reiziger, die aan het station Driebergen afstapt en langs
den schoonen straatweg
zich naar Driebergen begeeft, ziet thans op een verheven
punt van )) Beerschoten” deze versiering reeds van verre. Uit de Belvedère heeft
men een fraai uitzicht over het schoone goed, den straatweg en aan de overzijde
naar den hertenkamp met zijne slanke bewoners. De Belvedère verrijst op een
hardsteenen tree-vormig afloopend voetstuk, en is gebouwd in den vorm van een
ronden
koepel, met open bogen en halfzuilen en forsche kroonlijst. Hij is gedekt
met een leien koepeldak en bekroond met een fraai gemodelleerd Florabeeld. Een
marmeren gcdenktafel draagt het opschrift :
Der gemeente Driebergen. Ter opluistering van Beerschoten - Willinkhof,
hnno 1 8 8 9 .
Het geheele bouwwerk is behandeld in de vormen van den bloeitijd der Grieksche
bouwkunst, met Ionische kapiteelen,
gebeeldhouwd fries en sluitsteenen. In den
vloer van martier-mozaïek zijn i n stervorm omloopende randen aangebracht. De
zandsteen, en door Hollandsche
geheele
bovenbouw is uitgevoerd in Oherkirchner
steenhouwers van de firma VC’egewus
te Amsterdam fraai bewerkt. Al het beeldhouwwerk en het sierlijke Florabeeld is kunstvol gebeiteld door de bekende beeldhouwers v. den Bossche en Crevel te Amsterdam,
Bern, 2 J a n . Nach einem Waadtländer BIatte hat ein Burger von Lausanne
letzter Ta e, was dort wohl seit vielen Jahrzehnten nicht der Fa11 war, eine
See ausgeführt, wozu er vier Tage brauchte.
Schlittenfa vl rt rings urn den Genfer
Am ersten Tage kam er bis Villeneuve, am zweiten bis Evian, am dritten bis Genf
nnd am vierten nach Lausanne zurück. Natürlich gab der viele Schnee auch den
anderen Anwohnern des Genfer Sees Gelegenheit, ihrc Schlittcn aus der Rumpelkammer hervorzuholen.
Es kam da manch wunderliches
Exemplar zum Vorschein.
Ganz besondere Aufmerksamkeit erreyte ein grosser, grell gemalter Schlitten in
Form eines Kahnes, einen Adler mit ausgebreiteten Flügeln an der Spitze. - Der
Schlitten, in welchem der ConsuI Bonaparte von Martigny nach Bourg St. Pierre
fuhr, als er sich bereit machte, vor der Ychlacht bei Marengo den St..Bernhard
zu
überschreiten
(Köln. Ztg. Dinstag, 7 Januar 1879, Nr 7, 2. Blatt: Verm. Nachr.). The sledge of Napoleon l., in which the Emperor rode from Martigny to Bourg
to cross the Alpe before the campaign of Marengo, has
St. Pierre, when preparin
been driven daily about t% e streets of Lausanne during the recent snowy weather.
The sledge belongs to a Vaudois Ay-proprietor, who lets it out on hire, and it
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stil1 bears on its gaily-painted sides the viotoriotis Bonapartist eagles (The Graphio,
Jan, 4, 1879: Scraps).
Christiaan V. Als die Dänen im Jahre 1679 mit grosser Kriegsmaoht gegen Hamburg gezogen waren, doch nach vergeblicher Rnstrengung die Dela erung aufgeben
und unverriohteter Sache wieder abziehen mussten, liossen die Pjamburger eine
Münze schlagen, welche auf der einen Seite die Jnsohrift führte: Der König von
Danemark ist vof Hamburg gewesen; was er ausgeriohtet ist auf der andern Seite
zu lesen”. Auf der andern Seite stand niohts. (Bonn. Z.) Köln, Ztg. 4 Jan. 1885,2. Blatt,
J. Ph. Dorossen, voorzitter der rederijkerskamer DJan-van-Beers” te Utrecht, -i29 Mei 1888 aldaar. Ook te Haarlem, waar de rederijkerskunst
zoo uitnemend door
de Kamer &~emer” beoefend wordt, was hij geen onbekende. Den 18 Sept. ‘88 had
te Utrecht namens do leden der eerstgenoemde Vereeniging de onthulling plaats
van een gedenksteen op zijn graf. Het is een eenvoudig-, statig-monumentale gedenksteen, uitgevoerd in Néolatijnschen stijl, in graniet en wit marmer bewerkt.
Onder een monogram J. v. l3., dat in goud op een wit marmeren medaljon is aangebracht, leest men op eene witte zerk, die in granieten oml@ting is gevat, het
opschrift :
) Jan Philippus Dorceaen.
Geboren 46 October 1833.
Overledon 29 Mei 1888.
Gedurende 25 jaren was hij voorzitter der Vcreeniging
J a n v a n Beers.
1)oor zijne medesleden uit toegenegenheid opgericht”.
Op de zerk die het graf dekt zijn eenige regelen van den dichter Jan van Beera,
onderteekend met een facsimilé zöner handteekening, gebeiteld. De plechtigheid ging
gepaard met eene korte toespraak van den onlangs benoemdon voorzitter der Vereeniging, Joh. G. $ndrieEsen, die het monument aan de familie opdroeg.

l

,,L a t ij n s c 11 e c i t a t e n in het dagelijksch leven” bUeengebrncht, vertaald
en met opgave der bronnen voorzien door Adagiarius! prijs f1.50 ; in net linnen
bandje f1.90, J. L. Beijers, Utrecht, ,1889. Dtt boekJe is bestemd voor hen, die
den juisten vorm van een Latijnsch citaat of spreekwoord, dat in het daaglijksob
gesprek of in een geschrift voorkomt, alsmede den schrijver, aan wicn het toebehoort, willen kennen.
Arnhenl. Predikbeurtenbriefje. In mijn bezit is het volgende, dat om zijn oudheid nog al merkwaardig is.
Anno 1754, Den 10 November, Den L Zondag, Groote-kerk : voormidd. ‘l’hemmen,
namidd. Blanken, ‘s avonds Vitringa. Jans-kerk: voormidd. do Haan, namidd. de
Haan. Droere-kerk : voormidd. Gavanon, namidd. Gavanon. Broere.kerk : dingsd.
avond Blanken. Groote kerk : dond. avond Blanken. Tot Arnhem, Bij de wed.: van
Hendrik van Goor, Boekdruoster.
Zutfen.

H .

Id. WERNER.

Haps, Haren, Jan v. Kuik (XL, G5, 71). Z@ dit chart era ? Zo0 ja, waar te vinden ?
[Het antwoord zoeke men te Wieringerwaard.]
Palestine exploration fund. Patron: the queen. President: The
Archbishop of York. Chairman of Executive Committee: James Glaisher, F. R. S.
Hon. Treasurer : Walter Morrison, M. P. ; Honorary Secretary : Walter Besant, M. A.
‘l’he Society was founded on June 22nd, 1865, for. the purpose of conducting systematio and soientifio research in the Holy Land, lt was established on the basis
of the following rules: 1. lt was not to be a religious society. That is to say, it should not be pledged
to advocate or to attack any form of creed or doctrine.
2. It was not to adopt or to defend any side in controversial matters.
3. lt was to be conduoted on striotly scieniific principles.
These rules have been jealously observed. The Society’s organ, the uQ;arterly
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Statement”,
is open to al1 opinions, while it reoords as facts only the actual discoveries
and results of its exploring offioers. The best guarantee of the accuraoy
of the work done is found in the names and position of the officers who have
carried it out, and the travellers who have sent their observations to the Committee. Among them are Col. Sir Charles Wilson, K. C. B, K. C. M. G. F. R S.,
L. L. JI , R. E. (the Surveyor of Jerusalem and of Sinai); Col. Sir Charles Warren,
K. C. B., G. C M G., F. R. S, R. E. (who conducted the excavations of Jerusalem) ; Major Conder, R. E. (Surveyor of Western Palestine and of the East country,
unfinished); Lieut.-Col Kitchener C M. G., R. E. (Surveyor with Major Conder);
the lato Major Anderson, C. M G , R. E.; Col. Stewart, R. E. ; Canon ‘í’ristam,
F. R S. ; Prof. E. Hull, F. R. S.; the late Prof E. H. Palmer; the late Mr. C. F.
T y r w h i t t Brake ; M. C. Clermont-Ganneau; Rev. Greville Chester; the late Mr;
Laurence Oliphant; Mr Guy le Strange; Br. Selah Merrill: Herr Conrad Schick ;
Rlthough the Society is not a religious society,
a n d Herr Gottlieb Schumacher.
strietly so called, its work necessarily possesses unusual interest for Bible Studente,
and its chief supporters are found among ministers of al1 denominations, who s3e
in the results of the exploration many confirmations of the truth of Sorlpture.
In
the course of its twenty-four years’ existente,
tbe Society, with limited fundsat its
disposal, has done an immense amount of work, and published the results in books,
papers, maps, plans, and photographs, primarily for the benefit of its subsoribers,
and also for the advantage of al1 studente of the Yacred Scriptures.
Among its chief operations may be enumerated the following: 1. Exoavations at Jerusalem. - These were conducted by Sir Charles Warren,
and had very remarkable results. Jerusalem ia now proved to be, to a great
extent, a buried city, and the ancient foundations are in some places a hundred
feet underground. The walls of the Temple enclosure have been examined, down
to the foundations, and the original masons’ marks found upon them. T h e contours of the rock, showing how the city was situated before the valleys were filled
up, have been ascertained. In consequente
of these and othsr discoveries, many
questions of the topography relatin g to the city, and al1 Bible references to locality,
are now viewed in an enrirely new light.
2. The Reoovery of the Synagogues of Galilee, by Sir Charles Wilson. Ruins of many of these structures s t i l 1 s t a n d i n G a l i l e e . T h e y h a v e al1 been
planned and sketche d, and are found to be of considcrable arohitectural pretentions.
As one consequente
of this work, the building in which Christ taught the people,
”
oould now be reconstructed.
3. The Survey of Western Palestine. - This work, occupying ten years in all,
was carried out by Major Conder, R. E., and Lieut -Col. Kitchener, R. E. Before
it wae undertaken, mang parts of Palestine were a terra inoognita - some names
were filled in conjecturally, and 360 Scripture places remained unknown. Hut now
we possoss a map, on the scale of one inch to the mile, as beautifully and accurately executed as the Ordnance map of England. In the course of the Survey,
172 of the missing Biblical sites were reoovered and fixed. (Se6 list of publications).
4. Tho ArchEological
Work of M. Clerrnont-Ganneau. - Among the illuatrations
of the Bible furnished by this learned archaeologist may be mentioned tho Discovery
of the Stone Zoheleth, the Inscriptions at Tel1 Jezer (Gezer). the Inscribed Stone
of Herod’s Temple, the DVase
of Bezetha,’ the ancient Jewish cemeteries at Jerusalem and Jaffa. &c. The famous Moabite Stone, the Inscribed
Stone at the Pool *
of Siloam, the Hamath lnscriptions, and the Cromlechs and Dolmens of Moab, are
additional archzeological
discoveries, of incomparable importance due to other explorers. Casta and drawings of theae may be seen in the collection of the Fund.
5. The Geological Survey of Palestine, by Prof. E. Hull, F. R S. - The geologica1 facts here brought forward throw new light on the route of the Exodus,
and afford conolusive proof that the Cities of the Plain are not under the waters
of the Dead Sea.
These paragraphs wil1 give the reader some little - very little - idea of the
Society’8 work in the past. Before US there lies a work not less important.
6. Excavations at Jerusalem are carried on from time t o time as opportunity
permits, and recorded
in the »Quarterly
Statement”, as also are al1 discoveries made
during alterations in and outside the oity.
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The Committee fully hope soon to prooure a Firman for excsvating some of the
important sites snd mounds of places mentioned in Bible History.
7. The Survey on the East of Jordan, where scores of Scripture sites remain
to be fixed, and whero the country is even more thickly strewn with ruins than on
the western side, is to be resumed when permission can be obtained. lt was amid
the ruins of Dibon, by the brook Arnon, that the Moabite Stone was found in
1868 and at Amm$n Major Conder discovered the Sassanian monument whioh
is described in his book, oHeth and Moab”, as wel1 as an immense number of
rude stone monuments. It is confidentlg believed that a complete survey of this
region would lead to very important disooveries.
8. lnquiry into Manners and Customs, Proverbs, Legenda, Traditions, &c. Readers of Dr. Thomson’s l)‘I’he Land and the Book”, or of the Rev. J. Neil’s
rpalestine Explored”, wil1 know what vivid light is often thrown upon whole
classes of Scripture Texts by the acourate observation of the customs of the people.
Yet no inquiry of this sort has ever been oarricd out systematically over the entire
country. The Committee have now made arrangements for conducting a scientifio
examination into al1 these pol%ts by means of questions drawn up witli the assistance of the President of the Archa?ological Society, the Direotor of the h’olk Lore
Society, the Seoretary of the Bible Sooioty, and others. A paper by Major Conder,
R. E., on the fitst series of answers to these questions was published in the »Quarterly Statement” for July 1889. 1
It caunot be too strongly urged that no time should be lost in pursuing these
esplorations, for the vandalism of the Bast, and the newly imported civilisation of
the W’est, *together, are fast destroying whatever records of the past lie expesed.
Subscribers to the Palestine Exploration Fund receive the following advantaqes : -The Quarterly Statement free by post. Price to non-subscribers, 2sh. Gd. quarterly. Subsoribers are supplied with al1 books, maps, photos., &o., at a verg large
reduction.
Subscriptions may be half a guinea, one guinea, and upwacds, and
may be sent by cheque OF postal order, crossed Coutts & Co., to the Assistant
Socretary, George Armstrong, at I, Adam street, Adelphi.
De heer H. J. Schouten, theol. stud. te Utrecht (Nieuwe Gracht 896) is sedert
Aug. 1889 »Honorary Secretary”
voor Nederland. Het tudschrift is voor Ringleesgezelschappen van predikanten zeer geschikt.
John Lnhboch, rDe genoegens des levens”, uit het engelsoh (naar den 18den
druk) met een voorrede van Dr. J. Knappert, hoogleeraar te Amsterdam, Prijs
/ 1.50; gebonden in prachtbandjo f 1.90, bg J. L. tierjers, Utreoht, 1889. Inhoudsopgaaf: De plloht van het geluk. - Het geluk vau den plicht. - De lof der boeken. - Boekenkeus. - Do zegen der vriendschap. - De waarde van den tëd. -De genoegens van het reizen. - Het genot van den huiselëken haard, - Wetenschap. - Opvoeding.
Bï’he pleasures of life” kwam in Juni 1887 voor de eerste, in November 1888
voor de dertiende maal in het lioht. Of nog meerdere drukken @jn verschenen, is
mij onbekend. Doch het gezegde kan ons doen zien, met hoeveel belangstelling dit
geschrift in Engeland is ontvangen. En zoodra wij er kennis mede maken, zal dit
ons geenszins verwonderen. De schrgver, Sir John Lubbock, is een man van beteekenis, en beweegt zich met eer op onderscheiden gebied. De lgst @jner geschriften
is belangrijk; daaronder vinden w@ er van groote waarde. He schreef ovor de
voorhistorische tijden, ovor den oorsprong der beschaving, over plant- en dierkunde,
en liohtte zane lnndgenooten meermalen voor op het gebied van staatkunde en
opvoeding, Ook is hU lid vnn het Parlement, In alle opziohten een man van veelzjdige kennis en ontwikkeling. Meermalen werd hu geroepen, bo de opening van
scholen en het uitreiken van prgzen een woord te spreken van goeden raad en
bemoediging tot jongelieden, die de school verlieten, om het leven in te treden.
Zijne ondervinding en levenswijsheid stelden hem in staat dit te doen met hoogen
ernst en groote kennia van zaken, waardoor aan zlju woord te meer beteekenis
moet worden toegekend. Een tiental van die redevoeringen heeft hij eeuigzins gewuzigd en door den druk algemeen bekend gemaakt. Lietdaar den oorsprong van
het boekje, waarvan de vertulin thans aan het Nederlands& publiek wordt aangeboden, Het is een merkwaar rifig gesohrift. Hier is geene overspanning en geene
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weekelgkheid,
maar eene warme liefde voor de natuur en het leven. De sohrijver
heeft hart voor de menschheid en een open oog voor hare ontwikkeling; deze
laatste te bevorderen is zdn ernstig, heilig streven ; met enthousiasme wekt hii zijne
lezers op, daarvoor hunne beste krachten in te spannen. Vooral treft ons het opti&sme
van den sohrijver. Wij zijn in onze dagen zoo gewend aan klaohten over de wereld
en het leven, dat het eenen mensoh inderdaad goed moet doen eens iets anders te
hooren. En hier hoort hij wat anders. Het boek handelt over het geluk des levens.
De auteur bewijst ons, dat blijmoedigheid, vroolikheid
een plicht is. Een mens&
moet en kan gelukkig zijn. Verder noemt hij onder de zegeningen des levens het
gehoorzamen aan de zedenwet, het lezen van goede boeken, de vriendschap, het
huiselijk leven en de wetensohap.
Ook worden wfi gewezen op de waarde van den
tijd en op de opvoeding. Men zou voorzeker meer kunnen noemen. Doch de sohrdver heeft niet naar volledigheid gestreefd. En voor het gegevene mogen wë dankbaar zijn. Er zit kracht in, ook voor jongelieden.

Mi 8 g e b 0 0 r t e. 1504. eijn tot Deventer twee kinderen geboren, sijnde beyde
mevskens, die met de borst aen malkanderen waeren, hebbende een buvck ende
middel, Maer onder en boven gescheiden: want hadden twee hoofden, vier armen,
twee schamelen, en vier beenen. Similibus exemplis qui delectatur, adeat Licetr
Tractatum
de Monstris. (Anonymi chron. Transisal. of Overyss. chron., bij Dumbar,
Anale&. 11, 450.)
P ruik e n. Au Recueil des anciennes lois françaises, t. XX, p. 484, vous lirez
ces lignes : »L’usage des perruques ne contribuant pas moins à l’ornement de
l ’ h o m m e qu’& sa santé, nou8 avons créé des lettres de maitrise darts toutes les
villes du royaume, afin que le public ptit être mieux servi et avec fidélité”. Et
pour mieux garantir encore cette fidélité des perruquiera, il créa des contròleurs
de perruques, auxquels il accorda un bail de neuf ans, moyennant 210,000 livres
& payer chaque année. - On voit par la que ces oréations grotesques avaient des
résultats sonnants pour Louis XLV. (Charles Desmaze,
Curiosités dos anc. justices
d’apr&s leurs registres, Paris, Plon, 1867, p. IsQ.)
C arm e n m R c a r o ni cum op het Bosscher bier. Hiervan staat Nau. E:
322 het begin te IeLen. Het geheel. vervaardigd door den Bosschenaar J. A. Verreijk,
, en dezer dagen bij toeval door rnë teruggevonden, luidt aldus.
B I E R 1

REGII

BLISCODUCENSIUM ENCOMIUM.
Vos onbekrompo Bieros qui swelgitis hauetu,
Neo drogos umquam willitis esse Keelos.
Birorum liquidi ounctorum Encomium Regis,
Ooribus aanhorite et corde tenete diu.
Est Urbs Hertogum cui Tradit nomina sylva :
In Somero Tempe eet, cincta mari est hieme,
Dieza riviera repens per amaena haec moenia lympham

BlJLAUE.

Claram Burgeribus suppeditare potest ;
Ex qua Brassator fluidum scit brouwere Neotar,
Ligt bruini Cleuri, dollifictinsque oaput ;
Qusle net in Westo, neo in Oosto vindere passes,
Quamvis reiaando saecula plura teras.
Petermannificum Dileum verrotta oaterva
Lavanidum laudat, sed ratione oaret:
Nam diccos beenos faoit et carbuncula smoelis,
Neo totus bibulus Martius esse solet.
Et Sijra Taversam, quae saepe est dunnior unda,
Praedicat et stulte ad sidera laude vehit.
Diestenia in multas Bierus demittitur oras.

.
at

Van denzelfden dichter bezit ik nog eenige stukken, welke ik in de papieren
mijns grootvaders aantrof, en veronderstel dus, dat ze vervaardigd z@ in het laatst
der vorige eeuw.
TH. VAN RIJCKEVORSEL.

1) Vgl. Nav. XXXV, 499: kalven, kalf slaan, ibid. ‘VU, 116 : kalverbraken. Hier
RED.
en daar viel de tekst niet zuiver te herstellen.
l
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PascaI’s
BGedschten
en zijne kleine geschriften”, vertaald en toegelicht door
A. Loosjes, leeraar in de Doopsgezinde gemeente te Amsterdam. Haarlem, Erven
Loosjes. 1890. Deze DGedacbten”
zijn het kostbaarste deel der nalatenschap van
dit genie w Het is het meest verheven boek, dat de christelijke literatuur na den
Bëbel beeft aan te wijzen, en, wat den vorm betreft is het ‘t stoutste en schoonste
proza, waarop de fransche letterkunde heeft te bogen”. (Prof. H. P. G. Quack).
De Gedachten van Pascal worden in Nederland te weinig gekend en gewaardeerd ; deze vertaling wil er voor ‘teerst of opnieuw de gewenscbte aandacht op
vestigen van allen die gaarne nadenken. Ze is de vrucht van vele jaren studie en
van de overtuiging, dat Nederland niet langer eene vertaling mag ontberen, terwijl
Duitschland on Engeland er verscbeidcne bezitten, en Denemarken reeds in 1883
eene derde uitgave van de hare nood],‘v had. De bewerker was zoo gelukkig. dat
Prof. Dr. J. J. v. Toorenenbergen, boogleeraar
te Amsterdam, hem met zijn advies
getrouw ter zijde stond. Deze vertolking beveelt zich door hare volledigheid aan,
want in geene enkele oorspronklgke
uitgave is z6ó alles vereenigd wat tot den
kring der »Gedachten van Pascal” behoort. Daarenboven voldoet ze, hei voetspoor
van den laatsten Franscbcn uitgever Molinier volgend. meer dan eenig a. dere,
aan den welge ronden eiscb, reeds in 1865 door Prof. Dr. A Pierson uitgesproken :
nwie mij o m ae aanwijzing vroeg van eene editie der ))Pensées” zou ik., , , eene
uitgave aanbevelen, waarin de tallooze pensées van Pascal onder zekere rubrieken
zijn gebracht”. Wil iemand in Pascal% uitgebreide schatkameren recht goed t’buis
geraken, dan zij hem deze Nederlandsche vertolking aanbevolen, Om eenig oppervlakkig denkbeeld van baren rëkdom
te geven, volge bier de
I N H O U D .
Eerste afdeeling: 1. Pascal’s Visioen. 11. Onderhoud van Pascal en de Saci over
Epictetus en Montaigne.
Tweede afdeeling : 111. Algemeene Inleiding. IV. Voorbericht voor het eerste
deel. V. Geene evenredigheid tusscben den mensch en de voorwerlten zijner kennis.
Vl. Afleiding. VII. ‘s Menschen grootheid en ellende. Vl11 Over de misleidende
machten. De verbeelding. 1X. Over het recht. Gebruiken en vooroordeelen. X Zwakheid, onrust en gebreken van den menscb. X1. Voorbericht voor het tweede deel.
X11. Het zoeken van de waarheid noodzakelgk.
XIII. Over de wijsgeeren XIV. Gedachten over Mabomed en over China. XV. Over het Joodscbe volk. XVI. De
geloofwaardigheid der Heilige Schriften. XVII. Profetieën. XVIJL. Over de afboeldingen in het algemeen en over hare wettigheid. X1X. De wet der Joden eene
afbeelding. XX. Over den waren godsdienst en zgne kenmerken. XXl Voortreflijkbeid van den christelgken
godsdienst. Xx11. Over de erfzonde. XXITI. Onafgebroken duur van den cbristelgken godsdienst XXIV. BewQzen voor den cbristelgken
odsdienst. XXV. Bewdzen voor de goddelijkheid van Jezus Christus. XXVI. Zen% ing en grootheid van Jezus Christus. XXVII. Het Mysterie van Jezus. XXVIII. Over
den waren rechtvaardige en over den waren christen.
Derde afdeeling : Xx1X. Orde. XXX. Over de wonderen in het algemeen. Het
wonder van den heiligen doorn. XXXI Jezuïeten en Jansenisten. XxX11. Gedacbten over den stijl, XXXIII. Verscheidene Gedachten.
Vierde afdeeling : Kleine geschriften van Pascal. XXXIV. Gebed om aan God
het rechte gebruik van de krankbeden te vr&gen X X X V . Brief van Pascal over
den dood van zijn vader, geschreven aan zijn zwager en zuster Périer. XXXVI Over
den hartstocht der liefde. XXXVII.
Fragment eener verhandeling over het Ledig.
XXXVIII.
Over het meetkunstig genie. XXXIX. Over de bekeering des zondaars,
X L . VergelDking v a n de christenen der eerste tijden met de tegenwoordige.
XLI. Uittreksels uit de brieven aan Madlle de Roannez. XLII. Drie redenen van
Pascal over den stand der aanzienluken.
XLIII. Overzicht van het leven van Jezus
Christus.
Het werk is verrgkt met tal van Aantcekeningen,
die opzicbzelre een boekdeel
konden vormen. Ze dienen voor den meer en minder ontwikkeldenlezer; want ook
de eerste zal er in vinden wat bij niet dan met zeer veel inspanning zou kunnen
bgeenzoeken,
en vaak de verklaring en oplossing van raadselachtige uitspraken,
waarover zelfs de beste commentator Havet het stilzwbgen
beeft bewaard. - De
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prijs van het keurig gedrukte boekwerk van ruim 700 bladzijden royaal formaat,
met opzettelijk door C. Ed. Taurel gegraveerd portret van Pascal, en gebonden in
half leder is f12 50, ongeveer die van de beste maar veel minder volledige oorspronkljjke uitgave van Molinier. De uitgevers hebben gezorgd. dat Pascal’s Gedachten op waardige wijze in Nederland zich aanboden. Het boek heeft naar den
aard van zijn inhoud een ernstig voorkomeo, en kan niet anders dan een sieraad
heeten voor elke bibliotheek, terwël het evenzeer eene eereplaats mag vorderen
op de salontafel. Als geschenk voor geleerden van elke faculteit, voor studenten,
voor onderwuzers, voor ontwikkelde vrouwen, ja voor elk, die wat dieper, breeder
en hooger wil zien dan het algemeen, is het zeer aan te bevelen; tot geschenk
bij kerkelijke plechtigheden is het als aangewezen.
Dr. A. W. Bronsveld zegt in zune rKroniek” van deze uitgave : rHoevee1 meer
waarde heeft dit werk dan zooveel lectuur, waarmee de kinderen van dit geslacht
hun geest voeden. De heer Loosjes vergelijkt, treffend, Pascal met Bach. Laat mij
den wensch er aan toevoegen, dat evenals voor den grooten toondichter, ook do
ure van den grooten denker en schriJver slaan moge, en velen zich verliezen in
zijn groote en grootsche gedachten”.
John Tyan. -Sous le titre de ))Mort d’un bibliothócaire excentrique”, le BMorning
Herald” raconte ce qui suit. On annonce la mort subite de M. John Tyan, bibliothecaire de la Societé de librairie de Kilkenny. Son excentricité était tres grande.
Les livres ótaient ses idoles, et la bibliotheque même de la Société ne lui suffisait
pas, quoique tres considérable. 11 ménageait sur au nourriture et 88s vêtements
pour pouvoir acbeter des livres. 11 avait un appartement attcnant t$ la bibliotbeque,
mais il n’etait permis a personne d’y entrer, pas même & sa domestique. Sa chambre
il coucher que l’on a connue seulement apres sa mort, était encombree de livres
amonceles sans ordre dans les coins et tout couverts de pouasiere et de toiles
d’araignées. 11 n’avait pas de literie. 11 reposait sur un vieux canapé, et il se
couvrait avec une paire de couvertures. C’Qtait lui-même qui faisait cette espeoe
de lit. Une autre ohambre, qui devait lui servir de cabinet, était également rempiie
de livres poudreux; en un mot, il n’avait qu’une idee fixe, amasser et entasser
volumes sur volumes,; il renait ses maigres repas dans le salon de travail de Is
commission de la Socreté (E a Presse, Samedi ler Dec. 1866, Nouv. du Jour).
W e e r n i e uw s (Bijl. bl. Cl. Zeer belangrijke bgzonderheden
aan aande vorzchillende strenge winters kan men vinden in J. H. Hering, »Taferee fs van harde
Winters, doormengd met staatkundige en andere Gebeurtenissen van die Jaaren,
in ons Vaderland” (Amsteldam 17%).
22.4 tfen.
J . GIMBERG.
Brazilië, enz. Het keizerrijk Br. is sedert 17 Nov. 1889 in de rij der staten
vervangen door de Republiek der Vereenigde Staten van Br., en nam met den
nieuwen naam eene nieuwe vlag aan, bestaande uit afwisselend groeue, roode en
gouden strepen met negentien gouden sterren op een blauw veld. Het rijk telt
twintig provinciën ; doch Bahia weigerde aaovanklijk zich bij de insurrectioneele ,
beweging aan te sluiten. Later echter voegde ook dit gewest zich bij de republiek,
zoodat het getal sterren wel in twifltig zal worden veranderd. Zie een zaakkundi
artikel »Uober die brasilianische Flaggerrfrage” in aDer Deutsche Herold” XX s
(1890), s. 75-7. - Het Braziliaansche volk was zijnen ouden Keizer (Don Pedro)
volstrekt niet ongenegen, naar ‘t schjnt: doch za g met zorg het oo enblik tegemoet,
dat zijne dochter hem zou opvolgen. Deze is gehuwd met eenen frins van Orleans,
den Graaf van Eu, die zeer veel gt4d noodig heeft. en, naar men zegt, een losbandig leven leidt, terwUI de Kroonprinses om hare ultramontaansche beginselen
zeer inpopulair moet wezen.
De Mexicaansche luitenant Iturbide, een kleinzoon van Keizer Maximiliaan,
heeft te Mexico voor een krijgsraad terechtgestaan wegens beleedigende brieven
betreffende den president Diaz en andere hooggeplaatste personen. Veroordeeld tot
een jaar gevangenisstraf met wegzending uit het leger en verlies vau zij.ne decoratizn, is hij in hooger beroep gekomen. (Haarlemsche Courant, 14 Juni 1890).
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Yperen. Katten-Woensdag, Zie de Bolage, hieFvoren. W a s d i e katten-gooierg
een zinnebeeld, dat men op die wijze de booze geesten, meermalen door (zwarte)
katten voorgesteld, wilde verdrgven
en verpletteren ?
A.
Henry Grey. Eenigen tgd goleden heeft men in de grafkelders der Heilige
Drieëenigheidskerk
in
Minories, te Londen, in volkomen staat van bewaring, het
hoofd van Henry Grey, hertog van Suffolk, gevonden. Aan den hals waren de
wonden, door de bijl van den beul, die, meermalen moet misgeslagen hebben, toegebracht, nog duidelijk zichtbaar. Het hoofd was geplaatst in eene vierkante doos
zonder deksel en gevuld met zaagsel,
waardoor het zoo wonderbaarlgk
gepreserveerd is. De doos of kist was waarschijnljjk
die waarin het hoofd op het schavot
word opgevangen, en is na de terechtstellmg
vermoedlijk door de familie van den
Hertog weggevoerd en onder het altaar der kerk geplaatst. Zooals men weet, was
de hertog de vader van Lady Jane Grey, en werd hg wegens zijne deelneming aan
Wayt’s rebellie, 23 Febr. 1554 op Tower-Hill onthoofd. (Tielscbe Ct v. 2 Febr. 1890).
Quint. Vgl. Nuu. XXXVLI, 580 enz. enz. Den 21 Febr. 1890 werd te Elst (prov.
Utrecht) een 85.jarige
grosaard,
C. Quint genaamd, de bekende planter van den
Qranjeboom, die 13 Nov. 1888 nog in triomf door het dorp werd gereden en den
laatsten tijd geheel als kluizenaar leefde, door iemand, die hem wat hout bracht,
dood op den vloer liggend gevonden.

K e r k k l o k k e n . »Eine Anzahl alter Kirchenglocken wurde dieser T a g e
(Maart 1890) hier verladen, urn nach Zehlendorf weiter geschickt zu werden. Dort
sollen die Glocken, deren eine das Alter von GO0 Jahren aufweist, in der Gustav
Collier’schen
Glockengieszerei
umgegossen, und aus ihrem Metall neue Glocken
hergestellt werden. Sehr interessant, namentlich fiir die miirkische
Geschichte, iet
die Inschrift an einer Cilooke,
die jetzt gerade zweihundert Jahre alt iet. Auf dem
äuszeren Theile des Mantels ist (wie Ijdie Post” meldet) folgendes zu lesen : » nIch
zersprang A” ~1689 und bin gegossen und vergröszert A” 1690 durch Foisorgo
Frauen Marien Elisabeth Brandin von Linrío Hans Jochem Hennings von Macken
Wittipen (weduwe) zu Uetz” “. Ueber dickser Inschrift befinden sich die beiden Wappen
der uralten märkiechen Adelsgeschlechter der Brand von Lindau und Hacke. Auch
der Name des damaligen Seelsorgers des Ortos ist eingegossen ; er lautet : H. MARTIN
GVTSCHMIT
PISTOR. Ebenso hat sich der Glockengieszer verewigt mit der lnschrift : B WGOSZ mich Martin tleintze i n Berlin” “. Von ihm riihren die meisten
I( irchenglocken der Mark aus damaliger Zeit her”. Aldus ))Der Deutscho Herold”
XXL 38, uit de N. Pr. Ztg.
B a n k n 0 t e n. In het Brits& Museum te Londen is een Chineesche banknoot
ie zien, welke door onzo gestaarte voorgangers in de bsschaving
werd uitgegeven
300 jaren vóórdat het eerste Europeesche papieren geld in omloop kwam. Die
banknoot dagteekent uit het eerste of een der eerste regeeringsjaren van den eersten
Keizer
der
Mingdynastie. Ze is ouder dan de eerste Europeesche bank, die van
Barcelona, welke in 1402 werd opgericht, en, zooals gezegd is, drie eeuwen ouder
dan de eerste Europeesche bankbiljetten, welke in 1668 door de .bank van Stockholm
werden
uitgegeven.
M 0 d eb 11 i k e n , t o II r n 11 r e s, enz. Als, unter der Ftegierung des Königs
Franciscus ll. in Frankreiah, die Nänner cin majestätisches Ansehen darin fanden,
wenn sie mit dicken Uauchen einhergingen; so bildeten sich die Damen in Frankreich alsobald ein, daas sie eben so majestiitisch aussehen würden, wenn sie von
hinten dick waren. Man trug also damals zum Staate grosse Bäuche und dicke-Gesässe,
und diese lächerliche Mode dauerte drei bis vier Jahr. Das sonderbarste
dabei war, daas die Damen, seitdem sie diese Mode anfingen, nicht mehr auf ihre
Oesichter achteten, sondern dieselben mit hlasken bedeckten. Auf den Strassen,
i n den Spatziergängen, i n Gesellschaften
und in den Kirchen, sah man lauter
verlarvte
Gesichter.
Nach diesen Larven folgten die Schönpflästerchen, womit sie
das Gesicht häufig beklobten. Was die rothe Schminke betrifft, so ist es kein
Wunder, daas sioh die Damen derselben bedienen. Die Fsldherren pflegten dieselbe
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aufzulegen, wenn sie ehedem zu Rom im Triumph einzogen ; und eine artige Dame
kann glau ben, dass jeder Tag ihres Lebens ein Triumphstag fiir sie sey. (Sitten,
uebrguohe u. Narrheit. alter u. neuer Zeit, Berlin 1806, S. 223-14.)
‘t Woord Dvader” , vroeger zeer in zwang,
Vader.
Schijnt in den ban reeds sedert lang;
Geen mensoh zegt thans Dm@ vader” meer,
Maar elk zegt nu nmijn oude heer”.
Het Dvadersohap” dus van voordezen
Moet nu het noudenheersohap” wezen,
En rvadervreugd” naar allen schijn,’
Moet ,oudenheersvreugd” voortaan zgn.
Ook Dvatlerland” klinkt zeer gemeen,
En heimlijk broeit dan ook ‘t verlangen
‘t Door noudenheersland” te vervangen . . .
Aoh, lieve taal! waar gaan wij heen?
v. 0
Mookerheide. Als uHulde eener dankbare Nagedaohtenis” worde, teneinde goed
bewaard te bIgven, in het meest naburige, trouw bezochte Protestantsohe kerkgebouw, dat te Heumen, een gedenkteeken opgericht voor de graven Lodewuk en
Hendrik van Nassau, die 36 en 23 jaren oud, 14 April 1574 op de heide bij Mook
en Heumen het leven lieten voor de vrgheid onzes vaderlands. Zg toch verdienen
zulks niet minder dan hun in 1568 bg Heiligerlee gesneuvelde broeder, graaf
Adolf. wiens heldendood te dier plaatse, ingevolge partioulier initiatief, door een
gedenkteeken aan de vergetelheid werd ontrukt. Zoodanig atluldeblij’k” zou tevens eene
zadelingsohe hulde wezen aan prins Willem 1, wien in dat broederpaar opnieuw
een maohtige steun ontviel, en wien als ))Vader des Vaderlands” Nederland nooit
genoeg kan eeren. Geen wonder dan ook, dat Z. M. onze Willem 111 met ingenomenheid kennis hoeft genomen van dit plan, dat, breeder ontwikkeld in het
bNieuws.van-den-Dag”
d d. 17 Mei l.l., no,w onlangs in de Prov. Groninger Courant
vau 2 8 Aug. door Prof. Blok in herinnering gebraoht en aangedrongen is. Elk
Nederlander, wien een vaderlandlievend hart in den boezem klopt, sohenke er
zijne aandacht aan, en steune, ook financiëel, de welmeenende pogingen van
Mr. P. W. Alstorphius Grevelink, oud-hoofd-inspeoteur bu het Ministerie van
Justitie, te Ellekom.
13. W. Wttewaall van Wickenburgh, oud-vrewillig Jager van 1830, te Utreoht.
J. C. Gijsberti Hodenpdl, kapt. der Genie, te Haarlem.
A. J. Meerburg Snarenberg, pred. en kerkvoogd der Hervormde gemeente van
Heumen, Malden en Mook.
21 September 1890.
A en J. Darmesteter. ,Het is merkwaardig”, - schrijft Antonio (pseudoniem)
in zin feuilleton »Fransahe Geleerden” in Haarlemsche Ct. 26 Nov. 1888, dien wl
hier geheel aan het woord laten, - Ddat, wanneer er aanleiding is om den naam
van een Fransch geleerde bgzonder luide in Europa te doen klinken, bijna altïd
onder ‘a mans voortreflike eigensohappen ook de bescheidenheid geroemd wor ti t.
Dien indruk heeft het publiek nog onlangs gekregen van het verhaal der inwiding
van het hospitaal-Pasteur, Die lof klonk uit den mond van alle lofredenaars, toen
in den afgeloopen zomer, voor den jeugdigen sansoritist Bergaigne het graf gegraven
werd waarin het verminkte luk van dien geleerde, dat men vol ontzetting had
vinden liggen aan den voet van een steil rotsgevaarte, zou worden nedergelegd.
Die indruk overheersoht ook in mane herinnering alle andere, nu ik denk aan
twee broeders, beiden meester in bun vak, waardige prieaters der wetensohap,
geleerden van den echten stempel, als zoodanig sinds lang erkend en gevierd. Het
zijn de broeders Arsene en James D.
In eene der afgelegen buitenwaken van Pa@, bijna een uur rijdens van het
centrum der stad verwëderd - te Vaugirard, eene soort van voorstad van den
voornamen faubourg St.-Germain - ligt in een kleinen tuin, eene eenvoudige woning.
Hoe meni maal heb ik rnu niet den langen tooht getroost om die woning te
bezoeken, Pn een klein studeervertrek, aan alle zëden door eenvoudige zwarte, zwaar
beladen boekenplanken gegarneerd, vond ik Arsene gebogen over de bladen van
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zijn Dictionnaire, waaraan hij reeds meer dan zes jaren van zijn leven gewijd’haa,
Altijd hulpvaardig stond hij m# met zijne uitgebreide kennis ten dienste, en gaarne
wees hij mij, met bescheiden fierheid, zijn werk, dat langzaam vorderde, en waarnaar ik nooit veriuimde belangstellend te vragen, dat ik nooit naliet eerbiedig te
bewonderen als een monument van @talen
vlijt en scherp doorzicht. Hij stond daar
bij zijn Dictionnaire, als de sohilder bij het kolossale doek waarop hij bezig is zijne
sohetsen uit te werken, als de boer bij het stuk land dat hij bezig is te bezaaien.
Hij toch had eene soort van heilige passie voor den woordenschat der Fransche
taal. Eene zijner eerste studies, als leerling van. de nEcole des Hautes Etudes”, gold
de vorming vun nieuwe woorden; zbne dissertatie bevatte eene uitvoerige behandeling der eigenaardige afleiding en samenstelling van woorden in het Pransoh.
En een paar jaren geleden gaf hij dat aantreklijk
boekje uit, ,La Vie des mots”,
hetwelk bewees met welk een meesterschap deze taalkenner onder de schijnbaar
doode letter het leven en de ziel van het woord had weten te ontdekken.
In een ander vertrek der kleine woning bracht zijne trouwe gade de eenzame
uren - die in deze afgelegen wijk, bd het gemis van kinderen, soms al te talrijk
w a r e n - met scbilderrn door ; terwijl in eene kamer der eerste verdieping de
trouwe, ongehuwde broeder James zich in zijne studiën van de oude taal der Perzen
verdiepte. Was in het leven van Arsène het artistieke element borenal door zijne
vrouw vertegenwoordigd, James (wiens onaanzienlijk voorkomen men spoedig vergat
wanneer men zijn oog had zien schitteren, en zdne zwakke vriendelijke stem had
gehoord) scheen die shulpe nevens hem” te kunnen ontberen. Hij was artist en
geleerde
tevens. Zijne pen is een van de meest sierlijke der Fransche publicisten,
en het »Journal des Débats” nam even graag als de 9Nouvelle Revue” of de sRevue
bleue” zijne voortreflijk gestyleerde bgdragen
op. Zijn horizont was veel uitgebreider
dan die van zijn broeder. Officieel geroepen tot het vertegenwoordigen der studie
van hot Zend, sloeg hij nu eens den blik naar Shakespeare,
en gaf eene volledige
studie over Macbeth, of wendde zich naar Egypte en gaf ecne monografie over
den Mahdi, vertolkte Afghaansche volkszangen, die hij op zijne reis naar EngelsohIndië had hooren zingen., of vertaalde in rythmisch Fransch proza de idealistische
verzen der Engelsche dichteres Mary Robinson. En wanneer dan, op het uur van
het déjeuner, of des zaterdags-avonds, de beide broeders hun werk verlieten en
de schilderes hare penseelen nederlegde, om met den bezoeker te gaan aanzitten
in de kleine Dsalle & manger”, of, om door een ruimer kring van vrienden omringd,
te keuvelen in den salon, - dan was het alsof hun eenvoud en hunne besoheidenheid nog grooter werden. Men verliet de woning der Place de Vaugirard met een
weldadig gevoel van rust, van stille, ernstige poëzie.
Arsène verliet eenige malen in de week zijne stille buurt, om zijne oolleges te
even in de Sorbonne, waar ho een professoralen leerstoel bekleedde voor oudb ransche taal en letteren, en z@ broeder J. begaf zich op zijne beurt naar het
College de France, om ef de oud-Perzische talen en hare letterkunde te verklaren.
ofymzeeLden
bleven zij 19 de ,$ukke buurten. om bij een vriend te middagmalen,
- wat mlsschlen eenmaal in het Jaar gebeurde - een schouwburg te
bezoeken. Het liefst keerden zjj terug naar het afgelegen Vaugirard, waar zij zich
door nieuwen arbeid verpoosden. Verder bracht A. gaarne zijne vacanties in Engeland
door, in den kring zijner schoonouders, en meestal trok zijn broeder J. dan mede;
want ook deze heeft sympathie voor het Engelsche volk. Maar toch behoorde beider
hart aan Frankrijk. Lij hadden hun land vurig lief, al was het niet het land hunner
vaderen ; en niets trof hen onaangenamer dan de meening van sommige Duitscho
geleerden, dat zij meer of min hunne landgenooten waren. Zij haastten zich darr
op te merken, dat de Duitsche klank van hun, in de spelling verfranschten, naam
niet zoozeer van Germaansche, als van Israëlietische afkomst getuigde . . . . , Ik
betrap mij daar waarluk
op het gebruik van den verleden tijd, alsof James D. niet
leefde, alsof hij mij niet vóór een paar maanden het bericht had toegezonden van
zijn huwelijk met 1Mary Robinson, de Engelsche dichteres, wier verzen hij vertaald
heeft. Het is waar. Maar even waar is het, dat mij dezer dagen het doodsbericht van zijn broeder Arsene bereikte. Nog jong te midden van zijn arbeid, terwijl
weldra het voorbericht van zijn Dictionnaire - eene geheele geschiedenis der
Fransche taal! - zou verschijne!, is deze geleerde in één enkelen nacht bezweken
aan het hartgebrek dat reeds smds meer dan een jaar voor het behoud van zijn
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leven deed vreezen. »lk word niet oud”, zeide bij meer dan eens tot rnj : »ik
moet bard werken om met munen Dictionnaire gereed te komen”, Helaas, een zoo
spoedig uiteinde heeft bij niet voorzien.
ArsBne en James D. verdienen ten volle gehuldigd te worden als Fransche geleerden. En er zgn onder de Parësche beoefenaars der wetenschap niet weinigen die
leven en werken als zij.
Drenmel. Den 14 Juli 1890 werd op de burgerldke begraafplaats alhier door
den heer J. A. v. Wijk Pistoor, als daartoe door de familie te Meidericb, bij Ruhrort,
aangezocht, een sierluk monument geplaatst op het graf van w$en den schipper
Heinricb Hoffman, 9 Febr 1889 te Dodewaard, gedurende een sneeuwstorm, waarbb
zgn schip zonk, met zdn knecht verdronken, en in de daaraanvolgende maand Mei
te Dr. opgevischt en begraven. Na de plaatsing, die door velen werd bijgewoond,
deed men naar aanleiding van 2 Machab. X11 vers 46 en Psalm 129 een gebed
tot rust der ziel van den overledene ; waarna het monument aan den burgemeester
V. Eijseren werd toevertrouwd. Op den katheder, waarvan het dekstuk uit fìjn wit
marmer is vervaardigd, leest men : ,Hier ruesl de Schipper Hendr. Hoffman verdronke 9 Febr. 1889’. Het geheel, te Ruhrort vervaardigd, is goed bewerkt,
(Xoes. B e s t e t o o n d a g is een der voornaamste veemarkten, ja de voornaamste
der veemarkten, die in de hoofdplaats van het voormalige eiland Zuid-Beveland,
eigenlok van geheel Zoeland, gehouden worden. Goes beeft in November op clken
Dinsdag eene veemarkt. Op don eersten Dinsdag vindt men echter geen vet op de
markt. De veekoopers en gegadigden ontmoeten elkander dan in societeit of koffiehuis,
om koopmanschap te drdven omtrent het vee, dat de volgende dagen op stal
bezocht en bezichtigd wordt. De tweede Dinsdag is de ware veemarkt. Dan wordt
van heinde en veer het beste wat de boer op stal heeft, naar Goes gevoerd, om
daar te worden ))tentoongesteld”, en vervol ons verhandeld. Vanhier de benaming
»beste toondag”. - Op dezen tweeden l9insdag beeft ook de verwisseling der
dienstboden bï de landbouwers plaats ; en ds knecbts en meiden vrflaf hebbend
maken dezen liag tot eene halve kermis. Eerst dansen zu, jongens cn meisjes afzonderlijk; totdat het t o o te 1 o k k en begint. Dit oude Zeeuwsch
ebruik bestaat
hiarin, dat het gedanst hebbende paar een stuk koek neemi, en, ie %er een eind in
den mond, zoo elkander nadert, totdát er eene kus-partu op volgt. Het gebruik van
koek gaat echter al meer en meer verloren, maar de kus-part0 blijft in zwang,
Hierop volgt dan de officiëele vrëeru, en de aanleiding tot een huwolgk is geboren.
Dr. Johnson’s neger. Een juwelier te Brighton kocht Juni ‘87 op eene
verkooping het portret van een neger, in eene er gehavende lgst, en werd, ofschoon
het voor een prikje ging, nog uitgelachen op %en koop toe. Maar wie het laatst
lacht, lacht het best, Hij wist wat hij deed, want hu had op den kgkdag gezien,
dat o den rug der scbilderb stond: >Dr. Johnson’s knecht”. Hij bad Boswell en
het P Eeven van Reynolds” er op nageslagen, en was te weten gekomen, dat de
beroemde schilder Josua Reynolds tenminste éénmaal den bekenden neger, die
zoo lang bij den grooten Jobnson in dienst geweest was, geportretteerd bad. Een
paar deskundigen verklaarden dan ook straks, dat dit portret of het origineel was,
Of eene zeer goede kopie.
R 0 1 i e k e n voorheen aanwezig in de abda van St. Denis te ParUs. Den 12
Nov. 1793 werden, nadat de lUken der te St. Denis bdgezette vorstelgke personen
in twee putten met kalk geworpen en do looden lijkkisten enz. versmolten warel?,
de schatten van St. Denis gevoerd naar de Convention Nationale. (Zie d’Heyll1,
Les tombes royales de St. Denis, Paris, Libr. générale, 1872, p 125). In een zeer
zeldzaam boekje »Le trésor de l’abbaye royale de S. Denis en France” (Paris 1736)
ziet men, dat de kerk aldaar rëk was aan relieken. Eene korte opsomming kan
in nde Navorsober” niet ongepast zun. Onder de 21 lichamen van heiligen bevonden zich dat van S. Lodewijk 1X (aan welks echtheid niet getwifeld kan worden),
dat van een der kinderen uit don moord van Bethlehem en dat van eenen der sol.
daten uit het Thebaansche legioen (van St. Mauritius). Er waren drie stukken
van het kruis des Heeren, een doorn uit de doornenkroon, een stuk der spons,
een stuk van den rok, een spijker van ‘t kruis (l’lntermédiaire des chercheurs et
ourieux 1889 en 1890 noemt er bij de veertig!) enz. Verdor, baren der H Maagd,
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een tand van Johannes den Evangelist, een arm van Simeon, die het kind Jezus
in den tempel droeg, een stuk van den rooster, waarop St. Laurentius ter dood
werd gemarteld, een vinger (been en vleesch van den Apostel Bartholomeus, een
sohouderbeen van Johannes den Dooper, een stuk der doeken, waarin het kind
Jezus na de geboorte gewikkeld werd, beenderen der Apostelen Petrus en Paulus,
overblijfselen van den profeet Jezaia, de rechterhand van den Apostel St. Thomas,
en voorts beenderen, armen, enz. van allerlei minder bekende martelaren en martelaressen. Ze waren in verschillende eeuwen door Pausen, Koningen van Frankrijk
en Keizers van het Oost-Bom. rijk aan de abdij ten gesohenke gegeven. Het boekje
is geen boekhandelaarsspeculatie, maar wel degelijk voorzien van ))approbation’
e n ))permission”.
H. J. S.

D iv i d i v i. Men las in de Leydse ‘Woensdagse Courant van 1768 n” 2, onder
~Vrankryk” : avolgens brieven van Madrid is aldaar gepubliceerd, »dat in de
welke de Compagnie van de Caraques in die stad als mede te
Cacao-Magazgnen,
Kadix, te St. Sebastiaan,
in de Corunha, te Barcelona en te Alicanten heeft, een
nieuwe Plant zal worden verkogt, die bekwaam is tot het maaken van verscheide
soorten van Verwen, zoo voor Zyde als voor Wol en Catoen. Dat deze Plant in
de Provincie van Carraques en Maracaibo groeid, onder den naam van Dlvidivi
bekend is, en dezelfde Eigenschappen van de verscheide Verwen heeft als de Galnooten van Aleppo”, enz.
KREM

ER.

S c a 1 di s , Jaarboekje voor de Oudheidkunde en Geschiedenis van Zeeland en
Zeeuwsch-Vlaanderen, onder redactie van 0. A. Vorsterman v. Oyen. archivaris te
Aardenburg. Dit J a a r b o e k j e , bovattend minstens 256 bladzijden druks, post-80,
bij genoegzame deelneming ook voorzien van kaarten en platen, zal einde December 1890 verschijnen bd P. G. Wijtman te Middelburg; prijs f,l (franco thuis).
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Willen1
y. der 03, i- 23 Oct. 1890 te Utrecht. Van dezen wakkeren Zeeuw, die
ook in dit maandwerk belang stelde, - zie bbv. Nau. XXXVII, 192; ‘VIII, 121, enz.
enz, - vinde eene korte levensschets hier eene plaats. Als zoon van Mr. Willem
v. der 0. en Martina Wilhelmina Joha Elisabeth Vader, 10 Dec. 1864 te Vlissingen
geboren,
ontving hb wegens het vroegtddig afsterven zijns vaders, terwel zijne
moeder te Vl. wonen bleef, zijne opleiding bg den vroeger te Vl. woonachtigen
hoofdcommissaris van politie Vermeija te Utrecht, waar hij de voortreflike
Marnixstichting, daarna het Gymnasium bezocht; om dit in 1888 met eind-examen te
verlaten, Twee jaren later (20 Juni) werd hg candidaat in de Rechtswetenschap,
maar was in zijn hart historicus en genealoog. Deze neiging deed hem 20 Jan. ‘84
met een drietal vrienden het geschiedkundig gezelschap ))Bor” oprichten, thans
eene
bloeiende
studenten-vereeniging. - De tentoonstelling Wolf-Deken, welke in
ditzelfde jaar volgde op ds onthulling der fontein ter harer eer, en van welke hij
een jaar later een keurig bewerkten catalogus voor eigen rekening ‘t licht deed
zion, slaagde inzonderheid door zön toedoen Zgne verzameling betr. deze beide
schr$sters der vorige eeuw, is dan ook éénig. En niet minder zijne collectie betr,
Jacobus Bellamy, aan de tentoonstelling op wiens sterfdag, door den Utrechtschen
Kunstkring II Maart ‘86 gehouden, hij mitadien een groot aandeel nemen kon.
Deze verzamelingen zullen wel als geschenken overgaan aan Vlissingen, waar, op
zijn initiatief, eene 27 Aug ‘60 geopende Oudheidskamer is daargesteld, door hem
met velerlei voorwerpen begiftigd uit zijne schoone collectie boeken, handschriften,
portretten, penningen betreklijk deze z@e vaderstad, welker
historie en genealo ie
in hem een ijverigen beoefenaar vonden. En zoo schreef hij (Jnli ‘86 in de & 1 .
courant) over )) Willem V voor het laatst te Vl”., en leverde artikelen over v.
den &ssche, Lampsins en v. de Spiegel in het Maandblad der Vcreeniging ,De
Nederland*sche
Leeuw”. Zie van hem en over hem nog deze Courant at’ 1882 no
150 cn 151 ; ao 1890 n” 42, 100, 128, 9, 21.
Heeft zijn onverwachte
dood hem belet, zijnen catalogus dier Oudheidskamer
te voltooien; zin gebeente is toch 1 Nov. te Vl. bijgezet, en wel onder een grooten
toevloed van belangstellenden, die, den met meer dan twintig kransen getooiden
lukwagen achtervolgend, begeleidend, in hem den bekwamen en werkzamen studiosus, zoowel als den milddadigen menschenvriend betreuren, wiens vroegtijdig
heengaan een groot verlies is te achten voor zijne familie, voor zijne landlieden,
en vooral voor zine vaderstad, welke gehoopt had hem na zijne Promotie in haar
midden te ontvangen als een sieraad harer burgerij.
Ek-en- Wiel, 10 Dec. 1830

