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„ Die 't beter weet mag het zeggen."

Zunteckeningtit.
Grolier en zjne vrienden. Onder koning
diende in het leer van Italie een
man , toegerust met uitgebreide kennis der
letterkunde , en in het algemeen zeer ingenomen met alles wat tot kunst en wetenschap
betrekking had. Keurige drukwerken , gebonden in fraaije banden , waren bovenal de
voorwerpen op Welker bezit hi' grooten prijs
stelde; en daarbij had hi' veelal de weergaloze
gewoonte om , waar hi' kon , van dusdanige
prachtige boekwerken, twee of drie exemplaren aan te koopen, waarvan het eene bestemd
was voor zijne uitgelezen boekerij, en de beide
overigen om als geschenken aan zijne vrienden te wordengezonden. Op eene treffende
en tot nu toe ongekende wijze , verstond hi'
het rest van den eigendom . van boeken
want op alle werken waaruit die groote en
rijke bibliotheek bestond , was met gulden
letters geschreven : GROLIERI ET AMICORUM
(Van GROLIER en zijne vrienden.)
Deze bijzonderheid is overgenomen uit eene
onder vele letterkundige aanteekeningen.
FRANCOIS

VAN BEVEREN.

A. Mr.

lieutenant enfervice de
fa Majeste tres Chretienne.

VAN BOMMEL ,

Chier am y !
Nous voicy
A la Haye
Mais fansplay-e
Excepte"
Qu'aporte.
Dans ce coeur ,
Mon ardeur
Pour la dame
Qui m'enflamme.
Lepoltron
Me dit-on
S'est enfuij
Jusqu'icij ,
Pour cela
On y va ,
L'attaquer
De rechief.
Ce duel,
N'est cruel,
Quepour lui
Qui furvit
Sanspouvoir
Recevoir
Le beauprix
Des ennuis
Qu'il n'endure
Sans murmure ,
Qu'en espoir
De fe voir
A la fin
Le destin
:Qui
[
protege
Le manege
De la vice]:
Plus propice.
C'est dequoy

Tout reffroy- ,
M'aceablant ,
Et glacant
Mon courage
Par l'image
D'un tel fort ,
Que la mort
A jamais
Ne pourroyt
Egaler ,
M'a portd
A cherir
ljn mourir
Bel et doux
Plus que touts
Les honneurs
: [Ou horreurs !]:
De la gloire
De victoire.
Toi, mon chier!
Si la fer
D'un rival
Trop fatal
M'ote un jour ,
Que l'amour
A rendu
Depourv u
De touts biens ,
Ne meplains :
Mais fois feur ,
Que je meur
En amant
Bien content
De perir
En martyr
De fon feu.
Adieu !
Pour Kr. KUMPEL.
B.

Onuitgegeven Fransch vers 'e van Mr. Willem
Bilderdijk. Eenige jaren geleden werd ik door
een' mijner bekenden in de gelegenheid gesteld onderstaand Fransch versje , dat
DERDIJK , ZOO het schijnt,
voor den Heer
KUMPEL op een afgescheurd albumblaadje
ad
h
afgeschreven letterlijk te copieeren. Minder om de hooge dichterlijke waarde van het
stukje dan wel als rariteit , en als bijdrage
Mr. Klaas Hendriksz. Gieterm,aker. In de
tot het intieme leven van dengrooten dichter
in zijne jeugd , vinde het hier eene plaats.
Uitstekende Dichtkundige werken door JAN ZOET
Men ziet dat hetbetrekking heeft tot een (Amst. 1714 , 8°. bl. 148) vond ik onlangs een
duel , waarvan ookmelding wordt gemaakt vers, getiteld : » JAN ZOETS Intreede ter Konst
door DA COSTA , in het Nieuw Biographisch schoole van Mr. KLAAS HENDRIKSZ. GIETERMAAnthologisch Critisch Woordenboek der Neder- KER. Ditgaf mij aanleiding om eenige levensbijzonderheden van dezen te zoeken , dock
landsche dichters , door A. J. VAN DER AA
alsmede door BILDERDIJK zelf in zijn' brief nergens trof ik zijn' naam bij deze schrijvers
aan UYLENBROEK van den 23 May ,
1781. Zie : aan. Eindelijk had ik het genoegen twee van
's mans (zeldzaam te bekomen) werken ter
Brieren van BILDERDIJ K , Deel I, bl. 116.
inzage te krijgen. Het eerste is getiteld » De
Z.
1
II. D.
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vier boeken van 't vergulde licht der Zeevaart of
de konst der Stuurlieden enz. (Amst. 1660). Op
dentitel staat dat GIETERMAKER , een tijd ter
zeegevaren hebbende , nu schoolhoudende te
Amsterdam op de Brouwersgracht is, leerende
een iegelijk Schrijven, Cijferen, Boekhouden,
Gie
der landen enz. De 2de druk van
eometr
dit werkje verscheen in 1697 en de 3de in 1742.
Allen zijn met 's mans portret , hem voorstellende op gevorderden leeftijd, met vermelding
dat hi' te Medemblik in I 621 is geboren.
Het tweede werk'je is een Almanak door hem
in 1662 uitgegeven. Vooraan staat dit verse:
Ick die dees Almanach, hier stel voor ijder een ,
Tot nut van 't varendsvolck , ten beste van 'tgemeen ,
Erkengeen voor de mijn , al voeren 's mijnen naem ;
Dan daerop staet gedrukt mijn trony en dees faem.

In de Opdragt of voorrede van dezen Almanak wordt GIETERMAKER genoemd : » Leernzeester der navigatie , in dienste van de Ed. Heeren
bewindhebbers van degeoctrooyeerde Oost Indische
Company ter Kamere van Amsterdam als examinateur over de Stuerlieden".
Daar ik meende dat deze bijzonderheden
betreffende een onzer te weinig bekende verdienstelijke mannen , niet onbelangrijk zijn
heb ik ze hier medegedeeld. Aangenaam zal
het mij evenwel zijn , indien de Heeren Navorschers nog meerdere berigten omtrent GIETERMAKER kunnengeven.
N.
LEGENDO ET SCRIBENDO.
Uragen.
Casparus van den Ende. In mijne portretten-verzameling van Nederlanders , komen er eenige voor,
waaromtrent ik geene berigten kan vinden. Daaronder behoort ook de bovengemelde. Het portret
is geschilderd door L. DE JONGE , en gegraveerd door
R. A. PERSIJN , A°. Dni. 1654. Aetat. 40.
Hij leunt met het hoofd op de linkerhand , de regter, die eenpasser omvat , rust op een boek , met lijnen van teekeningen of muzijknoten voorzien. Aan
de linkerzijde staat eene hemelglobe half zigtbaar.
Het is nit een boek genomen , door hem uitgegeven ;
want achterop lees ik :
Der Franse en Nederlandse talen. — 11Gebruikt
dit ...... tot voordering en onderwijzing mijner
Leerlingen , welkers opzicht en onderrechting rnij
bev6len is. Vaart wel."
In Rotterdam, den 22 van
Uwen Ootm. Dienaar,,
C. V. D. ENDE.
Lente-maand in 1669.
Kan iemand der lezers van DE NAVORSCHER mij ,
aangaande dien man , eenig berigt mededeelen ?
J. C. K.
Het St. Jay s vuur. In het werk van den archivist
,,GACHARD , Rapport a Monsieur le ministre de

1,l'interieur sur les archives de Lille," vindt men op
bl. 255 in het itinerarium van Keizer KAREL V ,gedurende het jaar 1515, dat Z. M. van den 19den Junij
tot den 9den Julij doorbragt te 's Gravenhage , en
onder anderen :
"Le 23 Juin , l'archiduc alluma le feu de St. Jean
' en la maniere accoutumde , le 24 etc."
,
Welkeplegtigheid wordt bedoeld door het ontste-

ken van het St. Jansvuur ; waar kan men daaromtrent eenige bijzonderheden opgeteekend vinden?
DIGO.

Georgius Cragius ; Claude Legros de St. Hilaire.
Onder de Professoren , die op de Illustre school te
Middelburg hebbengedoceerd, komen voor GEORGIUS
CRAG1US en CLAUDE LEGROS DE ST. HILAIRE. Zie
Tegenw. Staat van Zeeland, I. ;p. 194. Belden
kregenreeds in 1652 hun ontslag , de eerste , die Professor in de Regten was , omdat niemand naar zijne
lessen kwam luisteren ; de andere , omdat zijne voorlezingen (in de Wijsbegeerte) ,'te hoogdravend" waren. Is er ook iets van het vroeger en later leven dezerpersonen bekend ? En , zoo ja , waar to vinden ?
Ik kan er alleen dit bijvoegen , dat men op CRAGIUS
nog al gesteld scheen en dat LEGROS DE ST. HILAIRE
na bekomen ontslag,getracht heeft Waalsch Predikant te worden. Of dit hemgelukt is , weet ik niet.
L.
Testament van den Heer de Pinto. „Notitie van
eenige considerable legaten , geeopieert naar het testament van den overledenen Heer D'heer DE PINTO,
Portugeesche Jood t'Amsterdam, aen de ondergenoemde als volt
g :
1°. Aen d'heeren Staeten , vijf tonnen gouds voor
het gemeene land ..... . . f 500,000
20 . Aen deselve, om den oorlogh te voeren, een en
half millioen , zonder intrest , doh
als 't binnen thien
g
jaarengeen oorlogh is , intrest te geven 111,500,000
3°. Aen alle Christene kercken zoo binnen Amsterdam als 's Gravenhage , de som van . „ 10,000
40 . Aen alle Christene Wees-huijsen te Amster25,000
dam en 's Gravenhage . . . . . //
5°. Aen de Zuijderkerck t'Amsterdam„ 20,000
6°. Ten behoeve van den armen te Amsterdam ,
zullengelost worden veertig schepen turf alle jaaren ,
vrij van imposten.
7°. Aen elk weeskind , dat heden bij 't afsterven
in 't weeshuis binnen Amsterdam en 's Gravenhage
. . f 10,000
is , als 't daaruit salgaan .
8°. Aen de Portugiessche tempel tot Amsterdam ,
een en een half millioen . . . . 11 1,500,000
9°. Aen het Portugiessche Weeshuijs tot Amsterdam . . ......... 75,000
100 . Het zwart laken , waarmede des overledenen
zijn huis en buitenplaatsen zullen behangen zijn , zal
uitgedeelt worden.
11°. Aen de Restanten ten behoeve van de zoogenoemde Joodsche stad Jeruzalem , een millioen
f 1,000,000
15,000
12°. Aan den Hoogduij tschen tempel 11
140 . Aen sijn neef PIETER ARIAS , 31 tonnen gouds,
onder conditie des overledenen sine nicht te trouwen
,, 3,100,000
14°. Aen deszelfs weduwe drij millioen, alle huijsen en buitenplaatsen tusschen Amsterdam en's Gravenhage. ...... . . . „ 3,000,000
15°. Aen elk des overledenen nevenf 25,000 , sijn
10 ingetal ......... f 250,000
16°. Aen ieder baarmandie
,
het lijk dragen , 1000
84,000
dukaten , sijn 16 in getal . . . .
17°. Aen de dienstboden en knegten die bij den
overledene in huijs wonen , f10,000 , sijn seven in
getal . . ...... . . „ 70,000
Bovenstaande Notitie heb ik op een oud blaadje
geschreven gevonden. Zou iemand mij ook kunnen
zeggen :
1°. Of deze opgave juist is?
2°. Of deze bepalingen ten uitvoer zijn gelegd?
30 . Wat er alzoo meer van dezen Heer DE PINTO
H. T.
bek end is ?
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Mijn. De Gentleman's
Deportretschilder Van derMi'n.
Magazine voor 1734 meldt ons het volgende : II Maandag 15 April , be of zich de Prins van Oranje , van
de Prinsessen vergezeld, naar de woning des Heeren
VAN DER MIJN, op Cavendish Square, tot bezigtiging
der schilderijen , door genoemden kunstenaar vervaardigd. Des Prinsen tevredenheid over hetgetoonde
bewoog hem den Heer VAN DER MIJN uit te noodigen
om, den morgen daarop, aan het paleis van St. James
te verschijnen , waar de schilder eene afbeelding van
den jong-getrouwden Vorst , in hetgewaad van de
Kouseband-orde, waar hi' onlangs mee begiftigd was,
aanvangen zou. Dit gaf, naderhand , ook den Prins
van Wallis aanleiding om voor hem te zitten. Nadat
hi' in schets gebragt was , begeerde lib van zijne zuster, de Prinses van Oranje , dat zij nu cells het portret van den Heer VAN DER MIJN zou beginners.
Hieraan bewilligde zij niet slechts , maar voerde het
opgedragen werk zoo keurig en meesterlijk uit , dat
elk de gelijkenis bewonderde."
Wie is die VAN DER MIJNgeweest, en bestaat zijne,
door vorstelijke handen vervaardigde , beeldtenis ook
nog in Groot-Brittannies rijke verzameling van allerlei zeldzaamheden , het Britsche Museum?
SCIOLUS.

Aanvulling der Biogr. schets van Gezangdichters.
In de Biographische schets van de Dichters en Bewerkers der Evang. Gezangen , zoo als die voorkomt
1851, ontbreken
in N°. 17 van de Kerkelijke Courant,
nog enkele datums en geboorte- of sterfplaatsen, n. 1.:
JOHANNES CORNELIUS BOOT , geb. te Leur den .....
Julij 1761.
BERNARDUS ELIKINK, geb .te A msterdam den . . . 1701 .
WILLEM DE ROO , geb. te ...... den. . . .1753 , overt.
te Tiel den . ...Februarij 1813.
ABRAHAM RUTGERS, geb . teA alsmeer, den . .Sept.1751 .
WILLEM SLUITER, overt. te Bouveen, den...Dee. 1673.
JOHANNES VOLLENHOVE, geb. te Vollenhoven , den
1631.
BERNARDUS VAN WEEMEN, geb. te... . . den . . . .1762.
AMBROSIUS JUSTUS ZUBLI, geb. te..... den ... .1751.
. .. .BARBAz,geb.te . . . . den .. . .overl.te.. . . den.. . .
. . . . DE BoRDEs,geb.te . . . den . . .overl.te ... den.. . .
. . . . DE FLINES, geb. te . . . den.. . overt. to . . . den. . ..
DIRK RAFAELSZ. CAMPHUIZEN , geb. te Gorinchem
1586.
den
ENGELBERTUS MATTHIAS ENGELBERTS, geb. te ......
den
JOHANNES ANTHONIE LOTZE , geb. te ...... den.. ..
den
overt. te
PETRUS JANSSEN , geb. te Loenen, den ......
PETRUS ISAaCUS DE FREMERY , geb. te Berkenwoude ,
1737.
den
MATTHIAS JORISSEN,geb. te ...... den 26 Oct. 1739.
GERHARDUS MASMAN,geb . te Meppel, den . . Aug .1749.
BAREND TAAY , geb. te .. . . . den ...... 1751.
den overt. te
GERARDUS SMIT , geb. te
Meppe/ , den . . . 1815 .
Dezegapingen , zooveel mogelijk , aangevuld te
zien , zalgewisselijk eenen stap nader brengen , om
met der tijd eene volledige geschiedenis van den oorsprong onder Evang. Gezangen te crlangen , welke
tot nog toe jammerlijk gemist wordt.
B.

Raadsel. Onder mijne aanteekeningen omtrent beroemde Nederlanders , vind ik het volgende Raadsel,
betrekking hebbende op een beroemd Staatsman :
Mijn eerste lettergreep geeft U een naam te lezen
Van iets, dat nooit bestond of zal bestaan na dezen ;
Mijn tweede duidt het zoetst van Ilymets boorden aan ;
Mijn derde heeft veel goeds en ook veel kwaads gedaan ;
Min derde en vierde zaam verbonden
\Vordt steeds van elk gezocht, maar nooit genoeg gevonden.
De naam in zijn geheel biijft bij het nageslacht
Altijd in zegening , om 't nut haar aangebragt.

Daar ik nu bijna zeker ben , dat de vijfde , en misschien ook wel de zesde , reel
verminkt is , zou het
g
mij bijzonder aangenaam wezen indien iemand mij de
juiste lezing wist op te even. Ik geef opzettelijk den
naam van den Staatsman hier niet bij op, opdat onze
lezers , die het raadsel niet kennen, zich het verstand
kunnen scherpen met er naar te raden.
A. J. V. D. AA. (*)

Nestels der Kavallerie. II Ten tide der onlusten" ,
zoo las ik onlangs in zeker boek : ',die in de Nederlanden in de 16de eeuw voorvielen, zonderde zich een
corps dappere Nederlanders van den liertog van ALBA
af, om zich aan hunne landgenooten, de Geuzen, aan
te sluiten. De Hertog vaardigde in zijnen toorn een
bevelschrift uit, waarbij zij alien met de galg bedreigd
werden. Zoodra deze onverschrokkene mannen dit
vernomen hadden , deden zij eenen spijker , aan een
koord vastgehecht , om den hals , als zinnebeeld der
straf, die op hen wachtte , wanneer zij het ongeluk
hadden , in 's Hertogs handen te vallen. Daar zij
echter zich steeds door dap ere laden onderscheidden,
zoo werden het koord en de spijker , die zij nit bitteren spotlust gedragen hadden , hun naderhand als onderscheidingsteeken toegekend.
Men wil hierin den oorsprong der nestels bij de
kavallerie gezocht hebben."
Kan een der Heeren Uitvorschers mij hieromtrent
ook nailer inlichten ?
G. E. J. RIJK.
Nocro2bicov brothv y . Op bl. 281 (D1. I van DE
NAVORSCHER) lees ik eene belangwekkenee bijdrage
nopens mythische of wonderbare uitleggingen , omzettingen en andere eigenschappen , die men somtijds
aan den naam van NAPOLEON verbonden heeft; dit
bragt mij nog eene dergelijke aardigheid op dien naam
te binnen , die ik echter slechts voor de helft meer
weet , daar het reeds zeer lang geleden is dat ik ze gelezen heb, en ze in der tijd niet heb opgeteekend. Zoo
min geheugen mij dus eene parten speelt , gaf de
naam van NAPOLEON, telkens eene letter er aflatende,
aanleiding tot den volgenden zin :
Napoleon.
ApoleOn.
PoleOn.
oLeOn.
Leon.
Eon.
On.
Deze brokstukken doelen, als men ze voor Grieksch
neemt, op het wereldverwoestende en overheerschende:ver schij nsel, dat zich NAPOLEON liet noemen ,en,volgens hetgeen mij nog voorstaat , las ik bij die naamsuitlegging ook eene aanhaling uit de Openbaring ,
die reeds op NAPOLEON zoude slaan , of althans (misschienwel wat vergezocht) op hem toepasselijk wend
gemaakt.
ook
Zoude iemand mij de zaak in zijn
i geheel , als
de bedoelde verwijzing op de Openbaring , kunnen.
QUIS?
en willen mededeelen?
Aanslag op Nijmegen in ' tjaarl 702. Na het sluiten
van den Nijmeegschen vrede op den 10den Augustus
1678, en toen de Franschen die stad reeds ruim 4jaren
vroeger (op den 30sten April 1674) ontruimd hadden, ondernamen deze nog eenmaal inJunij van 't jaar
1702, onder 't beleid van den Maarschalk DE BOUFLEES , eenen aanslag op de stad Nijmegen , die zoodra niet vernomen werd , of men stelde zich van binnen to weer , zoodat het geschut op de vallen word
en
(*) Om zonderling to zijn , beloven wij
aan d
Oplosser : noch 100 guldens , noch een resent-H. BR,
plaar van DE NAVORSCIIER , levenslang.
1*
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gehaald , en daarmede op den naderenden vijand los gebrand , die zich van een der buitenwerken , Kijk
in depot genaamd , poogde meester te maken , doch
na eenige schermutselingen met verlies terug gedreven werd.
Deze omstandigheden zijn in 't algemeen genoegzaam bekend , maar niet , voor zoo ver ik weet , dat
zekere Predikant , EILBRACHT genaamd, zich daarbij
bijzonder,, als aanvoerder der Burgerij , zou gekenmerkt hebben.
Ik vind dienaangaande de volgende mededeeling
in een oud aanteekenboekje , Welke DE NAVORSCHER
misschien wel der moeite waardig zal oordeelen , in
zijne bladen op te nemen.
„ Zoo mij verhaald is van mine voorouders , zouden wij een Neefgehad hebben, met name EILBRACHT,
die te Nijmegen op Zondag , in 't jaar 1702, staande
te prediken , verwittigd werd , dat de vijand voor de
stad was ; waarop hij , met zijne gemeente naar de
wallengaande , het alzoo beyond ; en met zijne gemeente brat
g
hijhet geschut aldaar,, en defendeerde
de stad. Het volgende daarop gemaakte kreupelrijm
herinner ik mij in mijne jeugd gelezen te hebben :
Terwijl BOUFLERS , die zwarte neger ,
Het veld vond ledig , zonder leer,
Zijn toeleg was , indien hij konde ,
Nimwegen te overrompelen ,
't Land hing toen aan een zijden draad :
BOURGONJE snorkte als ontzind ,
De hitte , stof, engroote wind
Verhinderden des viands lagen
Terwijl wij moed in de onzen zagen.
Zij weken voor de macht des vijands
En schoon hun hevi g vuur en hun geweldig schieten
Zoo waren wij van onze zijde wakker in de weeren
Om geweld metgeweld te keeren.
Zij veroverden tweemalen Rifkin de Pot,
(gen ,
Doch de onzen dapper hen tweema,aldaar weer uitjoeDe Burgers zich dan manmoedig gedroegen :
De vijand trots in zijn weerstaan ,
Viel dapper op Nimwegen aan ,
En zogt de twee Landspoorten te overrompelen ,
Maar hij werd manmoedig afgezet
En God heeft deze stadgered ,
Nadat het water op de lippen
Gekomen was om in te glippen
Gods hand kwam wonder wel ter snede ,
Door dien het binnen de stad
Heel slechtgesteld was ;
Men vondgeen konstapels noch kanon,
De Commies van 's Lands Magazijnen was op de vlugt,
Maar de dapperheid der burgers kwam dat vergoeden:
Het had er heel slecht uitgezien met de stad
Doch zij werd behouden , en de Franschmangekeerd
Door het beleid der Magistraat ,
En Burggraafs RANDWYK heldenmoed ,
Zoo werden ze in hetgelid gesteld ,
De mannen maakten grootgeweld
De vrouwen en kinderen al
Dieplaatsten 't kanon op de wal,
Zij toonden meer dan paardekrachten
En schoten van Stads wal engrachten :
EILBRACHT die brave Predikant
Die maakte hetgeschut in brand ,
En schoot met eengewenschte schoot
Vijf ruiters en zevenpaarden dood.
Roermonden en 't sterkste tegenweer
Verwon men door kanon en zweerd.
Het ging aan beide zijden over,
BOUFLEBS die had het kaal enpover. enz.
Dus verre de bovenvermelde aanteekening : maar
nu wenschte ik gaarne te weten , of er buiten dien te
Nijmegen of elders, nog eenige officieele of bijzondere
aanteekening bestond,waar
waar in dit voorval in di er voege

vermeld werd • ook of het bekend is , wie die Predikant EILBRACHT was, die op Zondag den 12den Junij
1702 den voormiddag dienst te Nijmegen waarnam.
Destijds stonden er twee Predikanten van dien naam
in de nabuurschap der stad Nijmegen , waarvan de
eene CASPARUS PETRUS EILBRACHT, Predikant was te
Wichen en Leur,, de andere , CASPARUS EILBRACHT,
Predikant te Bemmel. Een van die twee is hoogstwaarschijnlijk de bedoelde mangeweest.
ICHNEUTES.

Het ver aan des oorlogschips Evertze. Wie kan
mij jets mededeelen van het ver aan van Z. M. schip
Evertze ?
Dit schip behoorde tot eene expeditie van 1815 ,
om met het fregat Maria Rijgersberg , Z. M. Schip
Prins Frederik , Z. M. Schip Tromp en het Fregat
Wilhelmina, naar de Oost-Indien te stevenen.
Het bevel werd gevoerd door den Schout bij
Nac
ht
BULTSKES.

De Evertze is ver aan,, op de terugreis van de
Oost-Indien naar het vaderland , den 10den April
1819, in de nabijheid van het eiland Diego Garcia.
De schepelingen zijn gered door eene Amerikaansche Brik, de Piccaroon, Ka t. L. EEDS. F. C. W.
Nederlandschegeslachten van Britschen bloede.
Verschillende vragen en antwoorden zijn er gedaan
over Britschepairs nit Hollandsch (Nederlandsch)
bloed , maar het zoude ook niet onbelangrijk zijn,
eene lijst te hebben van Nederlandschegeslachten ,
e
oorspronkelijk uit Groot-Brittanje er zijn
r vele,
vooral ten gevolge van de Schotsche Regimenten, die
vroeger in onze dienst waren. Onder degeslachten ,
in den Nederlandschen Adelstand verheven , vindt
men CLIFFORD , MACKAY, MELVILL ell QUARLES en
buiten dat komen mij nu nog voor den geest : BOWLER,
CHREIGHTON 7 DOUGLAS , DUNLOP , FRASER 7 GORDON,
GRAHAM , HOOG MACALESTER LOUP , MUNRO , OLIPHANT, SCHARP en STUART. Indien iemand zich in

staat beyond hiervan eene naauwkeurige lijst te leveren , zoude zulks aan velen niet onaangenaam zijn.
X. X. X.
Dorschliederen. CHAMPOLLION deelt in zijne brieyen een oud Aegyptisch dorschlied mede :
Drescht fur euch (bis)
0 Ochsen , drescht fur euch (bis)
Scheffel von fur cure Herrn , etc.
Het was dus oudtijds , even als thans , degewoonte
om het werk door bijzondere maatliederen te veraangenamen en te verligten.
Ook bij ons bestaan dergelijke zangwijzen. In Overijssel heb ik meermalen bij het dorschen zulke liederengehoord , die ik nu echter vergeten ben. En wie
kent het dorschlied van onzen POOT niet! Zouden vele
Bier zoo eigenaardige volksliederen , die , of reeds in
onbruik zijn , of op het punt zijn om het te geraken
en misschien door nieuwere vervangen te worden ,
niet in DE NAVORSCHER bewaard kunnen worden ?
HENRY.

De Bickers. Bestaat er in eenig werk eene geslachtlijst van dit beroemde Amsterdamschegeslacht ? Zoo
ja , waar ? Zoo neen , dan hebben wij ons te wenden
tot de op prijs gestelde bereidwilligheid der HH. Navorschers , om te mogen weten :
1 0. Hetgeboorte- en sterfjaar van ANDRIES , CORNELIS , JAN en JACOB BICKER ; wanneer en met wie
deze broeders in 't huwelijk zijn getreden?
20 . Wie hunne kinderen waren , wanneer en met
wie zegetrouwd zijn , alsook dezelfde bijzonderheden
omtrent het kroost van laatstgenoemden ?
30 . Hoe nu ROELOF en HENRICK BICKER aan hen
verwant waren ?
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Voorteeken bij 't huwelijk van Jan Zoet. Bij gelegenheid van 't huwelijk van den poeet JAN ZOET ,
schijnt , af te leiden uit een gedicht van P. VERHOEK ,
iets voorgevallen te zijn, dat als een „ Voorteeken"
beschouwd werd. Is daarvan ook iets meer bekend?
Gegraveerde portretten van vorstelijke personen.
Indien iemand bij magte mogt zijn den ondergeteekende , door tusschenkomst van het Bureau van den
NAVORSCHER , of anders regelregt , inzage — en , zoo
mogelijk — het bezit te verschaffen van de onderstaandeportretten , zoo zoude hem bijzonder groot
genoegen geschieden. 1k mis namelijk in mijne re, zameting gegraveerde afbeeldingen van allerlei aart ,
o. a. de onderstaande vorstelijke personen :
FERDINAND VI. , Koning van Spanje (n. 1713
.1.1759).
WILHELM den Wifze , Landgraaf van Hessen (n.
1532.1.1592).
FREDERIK, den Vierde
en
CHRISTIAAN , den Zesde,
Koningen van Denemarken, door J. M. PREISLER. Dat deze laatsten bestaan moeten
blijkt nit NAGLER , Kiinstler-Lexicon; Th.
XII. , S. 35. N°. 5.
FREDERIK VII. , Koning van Denemarken , geboren 1808.
Koning ERIK XIV. van Zweden (n. 1533i-1578)
Koning KAREL XIII. van Zweden (n. 1748t1818).
Czaar 'WAN IV. van Rusland(n. 1740t1764).
Re Bert in 1740 en 1741.
Bovenstaande zijn de eenige gekroonde hoofden
van den aanvang der 16de Eeuw af, die , in afbeelding , niet bijden
mijijn.
voorhan z
BODEL NIJENHUIS.
Leiden , Nov. 1851.

„Descriptio ilierosolymitani Itineris." Ann 't slot
van het twaalfde Hoofdstuk der Kamper Kronyk van
E. mouLIN(I ; bl. 286) leest men van een aanzienlijk
inwoner dier stall , GERARD CUYNRETORFP , en de nitgaaf van dienspelgrimstogt Haar 't Heilige Land,
gedrukt te Kampen ; Anno 1522. Wijlen de geleerde
VAN SENDEN gaf een kort overzigt van reistogten
uaar Palestina in 't Eerste deel van : Het Heilige
Land , waar men op bl. 353 den titel van 't gemelde
boek aldus vindt aangeteekend : Descriptio Therosotymitani itineris an. 1520 , per D. GERARDUM KUYNRETORFF , Campensein et D. PETRUM AENHOLT , Priorein in Wolsende et EDO ROMBES , Consulem in
Sneck peracti. Impressa Campis.
De vraag is , in welke bibliotheek een exemplaar
van CUYNRETORFF ' S reisverhaal zoude te vinden zijn ?
J M.

2ntworb tn.
De stole , het kenmerlo des mak,elaars I. ; bl.
13 , 32). In de Handvesten van Amsterdam
vindt men eene zeer oude ordonnantie of keur,
-waarbij bepaald wordt, dat de Makelaars hun
stohje moesten toonen , zoo dikwijls zij eene
partij sloten. Vol ens WAGENAAR werd aan
eenen , door Burgemeesteren aangestelden
Makelaar, nadat hij als zoodanig den Eed had
afgelegd, teen betaling van drie guldens, een
stokje ter hand gesteld , zijnde een gedraaid
houten stafje van een half voet lang , aan het
eene einde met zilver beslagen , waarop de
naam des Makelaars geschreven stond.
V. E. K.

Overdekking van '1 aangezigt een ter dood verwezenen I. ; bl. 14 , 195). In de Oratie van
CICERO pro C. RABIRIO , IV , lees ik het navolgende namque haec tua , quae te hi» nem clementem popularemque delectant :
» Ilictor , colliga manus ! non modo hujus ii» bertatis mansuetudinisque non sunt , sed ne
» ROMULI quidem , aut NUMAE POMPILII : TAR»QUINIT, superbissimi atque crudelissimi re is
» ista sunt cruciatus carmina :quae to , homo
lenis acpopularis , libentissime commemo» ras, caput obnubito, arbori infelici suspendito !
» quae verba , Quirites , jampridem in hac
h re»publica , non solum tenebris vetustatis , ve» rum etiam luce libertatis oppressa sunt."
Uit deze woorden blijkt de hooge oudheid
van ditgebruik en
hoe het niet alleen in het
,
Oosten in zwang was. — Daar ik alleen de
Ed. Bipont. bij de hand heb , zoo mo pe een
Literator ons uit de noten zijner editie , omtrent den oorsprong van 't gebruik, inlichten.

0. L. V. Boter(I.; b1.19). Zoude TEN KATE,
bij het schrijven der door JANUS TERTIUS aanehaalde woorden, het spreekwoord niet voor
g
dengeest gezweefd hebben : » De boter slacht
onze Lieve Vrouwe , zij verbeterd alles."
(TUININIAN, _Nederd. Spreekw. I , bl. 19) ? Onze
groote taalgeleerde toch , mat er op volgen :
» vermits dienstig in alle toebereidinge van
» spijs, even gelijk sommigen in alles hare toevlu gt tot onze L. Vrouwe nemen" ; en TUINMAN , 1. c. geeft de vol gende verklaring van
het spreekwoord : » Wat gebruik de boter in
het toebereiden en smakelijk maken der spijzen heeft, is bekend. Hoe veel ook het Pausdom op heeft met MARIA , waarvan zij alles
verwachten, weet elk." N.P.BIBLIOPHILUS.
Merlette (I. ; bl. 20 enz.). Bij al de oplossin en over dit ondervverp medegedeeld, voeg
hede
id
, volgende :
ik nog , om de vreemdigheid
» Les Merlettes , dans les Armoiries , marquent les voyages d'outre-mer ; parceque ces
oiseauxpassent la mer tous les ans. Elles ont
ete representdes sans bee et sans pieds , pour
mar qua. les blessures qu'on avoit revues dans
les voyages qu'on entrepenoit, pour la deffense de la Religion." Abrege nouveau et methodique du Blason. Lyon , 1722.
N. P. BIBLIOPIIILUS.
Jenever (I. ; bl. 21 , 76 , 324). De Jenever
ontleent zijnen naam , zoo als de Heer VAN
DALE op bl. 324 zegt , van de jeneverbezien
waarop de korenbrandewijn wordt overgehaald ; dit is zonder twijfel zoo , maar kan
den vrager niet voldoen , die ook wel zal verlangen te weten : waarom de jeneverboom dus
geheeten wordt ; ik vind in dit woord alle
overeenkomst met het Fransche Genevrier
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maargeene met het Latijnsche Juniperus , en
juist hiervan lees ik in N. LEMERY, Woordenb.
der enkele Droogerijen , bl. 366 : » Juniperus , a
junior 4 pario , omdat de Jeneverboom nieu» we of 'one vruchten voortbrengt, terwijl
de andere rijp worden". Misschien kan dit
toteenige opheldering verstrekken.
C. W. BRUINVIS.

Tabakspypen I. •; bl. 27 , 262). Als eene
merkwaardige bijzonderheid kunnen wij hierbij opteekenen , dat de naam van Tabak, door
ons op het gerookt wordende kruid toegepast,
ontleend is aan depijp , waarmee de smook
werd ingezogen. Daaromtrent zegt de Schrijver van een zeldzaam werk over het eiland Tabago : » In het voorbijgaan moet ik opmerken,
dat ik mij een zegsman herinner, die zich betrekkelijk den oorsprong van dit woord eenigzins duidelijk heeft verklaard, en, daar bovendien velen hunnen twijfel hebben uitgesproken, of het eiland zoo geheeten was naar de
plant , dan wel de plant naar het eiland —
hoop ik , dat de weetgierige en onderzoekende lezer tevreden zal zijn , wanneer hi' de
zaak in haar wezenlijken toestand ziet voorgesteld. Want het is een feit , dat nosh het
land aan hetgewas , noch het gewas aan het
land zijne benaming verschuldigd is. De naam
is inderdaad Indiaanschofschoon
, door de
Spanjaarden gegeven. Het was er dus mede
gelegen. De Karaieben waren uitermate verraa spk
zot op den tabak , in hunne
als Kohiha
bekend, en verbeeldden zich , dat , wanneer
ze door zijnen rook bedwelmd waren , hunne
droomen in zekeren zin bovennatuurlijk werden. De wijze nu , waarop zij » toeback sogen", was deze: men be on met een houtvuur
aan te le en;; was dit uitgebrand , zoo wierp
nden asch de bladeren van
men op den gloeije
het kruid en haalde zijnen smook in , door
middel van een hol werktuig , dat juist den
vorm had van de letter Y het langere stuk
in den rook en de korterepijpjes in de neusgaten houdende. Deze buis waaraan zij
voorzeker eene leelijke pijp tabak rookten
noemde men Tobago , en ,
toen de Admiraal
CHRISTOPHORUS COLUMBUS het eiland aan de
zuidzijde beschouwd had , daeht hem de gedaante met die van het smooktuig overeen, waarom de naam van het een door
komstig
hem aan het ander gegeven werd."
Aarden tabakspijpen, dus gevormd als hiernevens wordt
aangewezen , worden vaak in
Eng eland
,Schotland en Ierland
aangetroffen,
bijbet omwoelen
van dengrond , die bezet is geweest door de leers van KAREL I , en van
zijne tegenpartij , of door de gewapende ma
van JACOBUS II en WILLEM III. In het laatste
geval zijn ook pijpen van klei
sow van

ijzer of koper, met koppen van zeer veel grooteren omvang , tusschen meer bescheidene ,
van tonvormigen aart , ingemengeld. Eerstgenoemde waren mogelijk het eigendom van
klaploopers.
Een oude, zilveren tabaksdoos, welke, naar
wij in Wiltshire vernamen , aan een' zekeren
Heer PYNSENT had toebehoord, die al zijne
goederen in Somersetshire aan den grooten
Lord CHATHAM vermaakte , » uit bewondering
» voor zijne geestes-gaven en vaderlandliefde"
(ik weet niet of zij ooit elkander bij een pijpje
ontmoet hebben) was met een doodshoofd besneden, waaronder men de volgende regelen
zag :
Mens ignis, Tubulus corpus, mihi vitaque fumus
Herba penus , clavus fata , suprema cinis.
P. M. + E. E.

aldus verengelschd :
Of lordly man, how humbling is the type ,
A fleeting shadow , a tobacco pipe
His mind the fire , his frame the tube of clay ,
His breath the smoke so idly puffed away ,
His food the herb that fills the hollow bowl ,
Death is the stopper. Ashes end the whole.

[Naar het Engelsch van T. M. in wirms's
Current Notes for the Month, Febr. 1851; p.13.]
SCIOLUS.

Kaplaken, (I.; bl. 56 , 86 , 327). Het antwoord van G . V. S. is een der zulken, die de
etymologie in 't algemeen helpen belachlijk
maken en in diskrediet brengen. Men behoorde de Lezers van DE NAVORSCHER niet op
te houden met » geloof" s en » Pc gis"sen. De
uitdrukking kaplaken beteekende oorspronkelijk het zelfde als verval , in den zin van eenig
loon, boven dat gene waarop men recht had of
rekende. 't Woord is afgeleid van het laken
tot een, leap (of tot eenig ander kleedingstuk) ,
hetwelk even zeer als schoenen of ook handschoenen , in de Middeleeuwen den desserveerenden geestelijken , boven bet geldelijk salaris werd toegelegd, door de stichtingen, waar
zij dienst deden. In dien zin komt het woord
kaplaken bij her haling voor op de rekeningen,
medegedeeld door Dr. SCHOTEL , in zijn onlangs verschenen uitmuntend werk : De Abdy
ALB. TH.
van Rignsburg.
[PERCONTATOR zal het ons vergeven, dat we zijn
afleiding , welke de kleermakers niet slechts van
laken- , maar ook van letter-dieverij beschuldigt , na
het voldoende stuk van den neer ALB. TH. , niet kunnen opnemen. Kaplakert voor kaaplaken is ook wat
ver gezocht.]

Vrij Wijn (I.; bl. 59, 111). In vroegere eeuwen bestond er, en bepaaldelijk te Amsterdam,
op grond van oude stedelijke keuren , het gebruik , dat op zekere tijden van het jaar, alle6n

Zingen met de ster (I.; bl. 91 enz.). Onder
en bij uitsluiting aan de Leden der Schutter&
de wijntap werd vergund , zoodat niemand de teekeningen van TROOST , in het Koninkanders, wie dan ook , wijn mot verkoopen of lijk Kabinet van Schilderijen te 's Gravenhato n. Toen echter bij de komst van den. ge , op den Catalogus , onder N°. 173 vermeld
Hertog van Alva in de Nederlanden, de Schut- als voorstellende oude Hollandsche kluchten,
terij in Amsterdam werd ontbonden , kwam is er eene, waarop het zingen met de ster
ook de keur omtrent den wijntap te vervallen, voorkomt , overeenkomstig de beschrijving
het een waarschijnlijk aan de Tappers aan- van PICARD, op bl. 119 door ARNOLD medegeN. P. BIBLIOPHILUS.
leiding gaf om op hunne uithangborden of deeld.
aan de stijlen hunner deuren te vermelden ,
Napoleon op zee(I.; bl. 96 , 171, 229). Als
dat zij thans vry win mogten verkoopen.
men weet hoe 't verhaal vangebeurtenissen ,
v. E. K.
onder het oog voorgevallen soms reeds uren
Petrus Bast I. ; bl. 90 , 152 , 292). Nog daarna, zoo hemelsbreed veranderd isgeworjets over dezen. Dat hi' zich PETRUS en niet den — en hoe , in het algemeen , de geschiedenis wordtgeschreven , dan. mogen wij aan
PIETER noemde , blijkt uit eene gegraveerde
prent , een gezigt op Amsterdam uit het Y degeringste bijdrage tot haar juistheid, onder
voorstellende, waaronder, met duidelijke let- de vlag der overwinnende waarheid, veel prijs
ters, staat : PETR. BAST, a. et sculp. et excudebat hechten : en , ofschoon daardoor de overtui1599 ; van dieprent bestond een tegenhanger, ging niet algemeen wordt, en de valsche vooreengezigt op Amsterdam van de landzijde , stelling gekeerd, of de welligt reeds verdraaide
zie Naamlijst van BUSSERUS , 1782 , bl. 10. geschiedenis hersteld in hare eenvoudige kleeDat hi'j zoude gewerkt hebben voor een der dij, voor eenigen is de naauwkeurige beschrijving der feiten evenwel belangrijk. Dit is mij
VI HERS wordt met rede betwijfeld, naardien CLAAS JANSZ. VISSCHER eerst in 1580 ge- duidelijk gebleken, toen ik, zoo herhaalde maboren, toen ter tijd nog zeer jong was, en COR- len in DE NAVORSCHER las: » NAPOLEON op zee."
Ik deel het volgende mede, en, ofschoon ik
NELIS VISSCHER eerst in de helft der XVIIde
eeuw werkte • meer waarschijnlijk is het , zoo mine journalen dier dagen niet meer heb, zijn
als door den Heer KRAMM reeds is opgemerkt, de indrukken bij mij steeds frisch in het gedat hi' een disci el en volgeling van DE WIE- heugen gebleven , zoo dat in het wezen der
zaakgeen verschil kan gevonden worden.
n waarvan ook de door
RIXEN zalgeweest zij,
Er zijn mij twee gevallen bekend , die op
mij genoemde prent, het gezigt op Amsterdam
van het Yalle
kenmerken draagt , zoowel dezen » NAPOLEON op zee" , klaarblijkelijk be,
door netheid , uitvoerigheid , als juiste teeke- trekking hebben en alleen kunnen hebben
fling der beelden , daarop voorkomende , die wijl NAPOLEON slechts twee malen de vloot
tevens, gelijk ik vermcen , de kleederdragten der Schelde bezocht.
Beide gevallen zijn mij bekend : het eene
der inwoners van Amsterdam van dien tijd
voorstellen ; — of PETRUS, die te Amsterdam, door belangstellende navorsching in der tijd
en PIETER , die te Leiden voorkomt , een en bij personen , wien het aanging • het tweede ,
dezelfdepersoon geweest zij , is , dunkt mij , door dat ik er zelf bij geweest ben. Ik wil
nog niet bewezen, zelfs schijnt de waarschijn- ze eenvoudig verhalen en ze voorts aan het
lijkheid daar teen te pleiten , daar PIETER , bescheiden oordeel der lezers overlaten.
De eerste maal, dat NAPOLEON de vloot der
in 1602 te Leiden, JONGELING
bij zijn huwelijk
genoemd wordt , terwijl het blijkt , dat hi' in Schelde bezocht , was in 1809. Deze vloot
1598 reeds een groot kunstenaar in zijn yak Welke van hare vorming of tot op het laatste
is
g van
onder de bevelen
was ; doch welligt dat men door het woord oogenblik , eweest
den Vice-Admiraal MISSIESSY bestond toen
jongeling , 'on man of vrijgezel verstaan moet
het een en ander is wel waardig om nader te uit 8 Linieschepen en had een auxiliair esquader van eenige Hollandsche schepen van kleiV. D. N.
worden onderzocht.
ner charter, met name het Ere at Friesland en
Hey nderik , Kapteynderik I. ; bl. 91 , 117). de corvetten Ajax en Iris.
De Hollandsche zeelieden bij dat esquader
Het schrijven van BILDERDIJK over dit liedje,
is reeds medegedeeld in de Letteroefeningen hebben steeds met kracht hunne eigenaartige
van 1818 , Mengelwerk. Zie Geschied. des Va- hoedanigheden van weleer, op de Schelde, gederlands • D. VI , bl. 233 • en ook M. c. VAN handhaafd : orde , discipline , zindelijkbeid ,
BALL' Henderick van Brederode, 1844, bl. 224. bleven ook nog onze lieden en schepen — die
noot (66) en in den tekst bl. 93 , alwaar deze bovendien, door lang in dienst geweest te zijn ,
zegt , nergens dan bij BILDERDIJK daarvan tot eene hooge mate van geoefendheid waren
gewag te hebben gevonden ; ter aangehaalde gekomen — zeer voordeelig onderscheiden.
NAPOLEONkwam de vloot in oogenschouw
p
laatse, bijSCHO TEL , is ook slechts BILDERDIJK
nemen , digt bij Antwerpen, en zag , met inV. D. N.
nagevolgd.
nige zelfvoldoening , die verzameling van
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Fransche oorlogsbodems , waarvan het eerste
schip : l' Anversois , slechts het vorige jaar was
afgeloopen. Hi' konde die schepen slechts in
hunne innerlijke inrigting en orde opnemen
want , om ze te laten manoeuvreren , daartoe
was geene ruimte : niettemin , om eenige vertooning te even , werd er sein gedaan voor
de digtst bij liggende Friesland , Ka t. A. W.
DE MAN (de thans nog levende Vice-Adm.) (*),
om onder zeil te gaan , en dit geschiedde. 1k
moet hier ze en dat ieder schip , ten alien
tide voorzien
was van een' binnenloods en dat
,
zich, op het Admiraalschip, de chef dier loodsen beyond , door wien de Admiraal steeds
ingelicht was of konde worden. De Friesland
nuging onder zeil , dan had weinig we lts of
emaakt
manoeuvres
g , toen de loods aan den
Kapitein zeide , niet verder te kunnen gaan
maar te moeten ankeren , waarvoor dus de
klarigheid gemaakt werd •; te gelijker tijd zest
de chef der loodsen aan den Admiraal , die
met het hooge gezelschap , de Friesland gadesloeg, dat het Fregat niet verder kon zeilen en
moest ankeren, waarop dan ook dadelijk het
sein van ankeren ge geven wordt. Aan boord
van het Fregat de klarigheid er voor gemaakt
Linde , ankert het dadelijk ; NAPOLEON was
zoo te vreden met deze vaardigheid , dat hi'
zeide : » je veux voir cette re ate" , en dadelijk
le de hi' een bezoek of op de Friesland, en was
zeer voldaan. Later kwam het kruis van het
Legioen van Eer » pour le Commandant _Milandais", en , daar Kapitein POLDERS , als oudste
officier, Commandant van het Es wader was,
kreeg hi' bij die gelegenheid, het toen zoo hoog
gewaardeerd eereteeken, Bij de officieren
bleef het steeds twijfelachtig , of dit wel de
bedoeling des gevers was!
Dit is de eenvoudigegebeurtenis , maar
waarheid is het tevens dat, reeds dadelijk ,
onvruchtbare taal en onmogelijke wenschen
wijd en zijd hierover geuit werden ; de een
zeide : » Dat was eenegelegenheid geweest om
met hem naar zee tegaan" ; de andere maakte
er dit van, gene weer jets vreemders , in een
woord : menschen diegehoord hadden , niet
dat NAPOLEON aan boord eener Hollandsche
Fregat op de Boven-Schelde ten anker was geweest, maar met eene Hollandsche fregat in
zee en in het gezigt der Engelschen , hebben ,
met alle vergrooting van een' Zwitserschen
sneeuwval, welligt bij geheel onkundigen met
de localiteiten engeheel onverschilligen voor
navorsching — het eerste het beste praatje
geloofd en de legende in zekere mate doen
geboren worden.
Het tweedegeval is dit :
NAPOLEON kwam in 181
na de najaars nachteveningen , de vloot nogmaals be(*) De eerste officier op de Friesland, was de Heer,
toen Kapt Luit., P. C. DE ROTH, later in de Regering
te Amsterdam.

zoeken ; ik laat hier volgen de namen der
schepen die haar toen zamenstelden :
Linieschepen 21 , als : Charlemagne , Anversois,Pultusle,,Cdsar , Dantzick,Commerce de Lyon,
Ville de Berlin , Duguesclin , Dalmate, Albanais,
Friedland, Tilsit, Auguste, Chattam, Hollandais,
Pacfficateur, Illustre, Conqudrant, Trajan, Gaulois en Tromp.
Fregatten 11 , als : la Frise, Minerve, Kenau
Hasselaar , Euridice , Jande , Ems , Milanaise
Vistule,
Terpsichore, Erigone en van der Werff.
Corvetten , Brikken en Kotters : 12 , als
Iris , Ajax , Butter , Hussard , Idas , Foudre
Audacieuse , Actdon , Sapeur , Ddcidde , Trimphante en Victorieuse (*) , mitsgaders eene menigte kleine brikken , van de Flotille herkomsties , waarop steeds de consents geplaatst
werden voor de eerste oefeningen.
De vloot lag gewoonlijk geankerd ter reede
van de Boogplaat in eene zeer uitgestrekte
linie , terwijl de fregatten en corvetten meest
aan het hoofd der linie voor Vlissingen lagen.
De Minerva, Ka t. Luit. c. OSSEWAARDE, was
Admiraals-Fregat of eerste repetiteur der
seinen en lag aan de binnenzijde , dwars van
het A dmiraalschip , ten anker.
Bij vergelijk met de vloot van 1809 , waren
er, sedert de inlijving van Holland , schepen
bijgekomen , van daar 3 Linieschepen en 4
Fregatten, mitsgaders de Jande en Ems in Rotterdamgebouwd — het overige was van
Antwerpen herkornstig. De bemanning was
vreemd , want , de Pultusle , Albanais , Dalmate
en Dantzick warengeheel metDeenenbemand
en hadden een Deenschen Schout bij Naeht
de Hollandais, Chattam, Tromp, Frise, Minerve ,
Kenau , Euridice , van der Werff , Ajax en Iris,
warengeheel met Hollanders bemand , de
Pacfficateur en Illustre haddengemengde equip
age , nagenoeg half en half Hollandsch en
Fransch , — op de Pacificateur was de vroeger Hollandsche Schout bij Nacht, RUYSCII —
de overige schepen waren met Franschen
bemand. Deze verschillende bemanningen beijverden zich steeds , den vorigen roem te behouden, en onbeschrijflijk was de opwekking
en naijver tusschen dezen , jets dat wonderbaarlijk werkte op de deugdelijkheid
der v
loot.
De komst des Keizers was laneg voorzien en.
weken te voren was bij order aan de schepelinen herinnerd alles , wat dienst en montering
ste letter der voorschriften,
betrof,
naar de jui
De Minerva,
op welk Fregat ik toen als Luit.
diende , werd vrijgesteld van alle dienst en
bestemd om NAPOLEON te ontvangen ; zij had.
een geruimen tijd voor eene geheele schildering ; beddegoed , provisien en koksgereedschappen kwamen aan boord voor den Keizer,
(*) Te Antwerpen waren nog op stapel 21 linieschepen, waarvan de Hymen en Nonarque, 'a. 120 stukken , en Saperbe , 4 74 stukken , gereed waren om of
te loopen.

9
en we was het Fregat gereedvoor de hooge
en gewenschte bestemming , die het wachtte
het scheen, uit den loop van het gebeurde ,
dat deze bepaling in Parijs bekend was , zoo
niet daargemaakt , namelijk dat NAPOLEON
van de Minerva de vloot zoude laten en zien
manoeuvreren,
waartoe hi'an
v daar een beter
overzigt had.
dag
g verscheen
, de Admiraal
De
en chef had eenige dispositien genomen , buiten dengewonen loop , 5 Linieschepen onder den Deenschen Schout bij Nacht VAN
DOCKUM, werden als voorhoede in de Wieling
in den
omtrek
en geplaatst
, op de scheen
van het Fregat , waarop de Keizer zich bey ond , mogten eene vuren gemaakt worden ,
en eenige meerdere zaken van policie.
De juiste dag is mij vergeten (24 of 25 Sept.)
maar het was een schoone Septemberdag ,
dat NAPOLEON van Breskens met een sloe p
vertrok naar de vloot. Bij zijne komst saluerde ieder schip met Brie schoten uit ieder
e
stuk , de Keizerlijke via voor den top en de
vlag , voor van achteren , zijnde eene van ongemeene grootte van satin , werden gevoerd
door een Kapitein ter zee en geheschen char ,
waar NAPOLEON was ; hi' ging het eerst aan
ende aan het
boord van de Anversois, ligg
boofd der Linie , welke hi' verder volgde ,
alle scheen , tot het achtste , bezoekende ,
zijnde deCharlemagne, het Admiraalschip, toen
de avond viel en NAPOLEON bleef. Reeds den
eigen nacht be on de wind op te steken en
des morgens allengs tot harden storm aan te
r oeijen , z66 , dat zelfs de Admiraal sein liet
g
doen, de mouiller encore une grosse ancre. NAPOLEON beyond zich dus op de Charlemagne
en zijne voornemens waren aanvankelijk verijdeld, want het weer scheen een verbetering
te beloven ; hi' bleef er drie dagen. Van
ho oren ze en heb ik wel vernomen , dat hi'
zeer ongeduldig was en er ens aan den wal
wildegezet worden , loch dat niemand er de
verantwoordelijkheid van op zich wilde nemen • het was zeker slecht , toch geen onbevaarbaar , weer, immers kwamen er dagelijks
verscheidene koeriers van Breskens , meest
officieren van de Garde marine, met depeches
en rapporten , en alien begaven zij zich steeds
naar de Minerva, van waar ze dan weder naar
de Char/emagnegeexpedieerd werden, naar gelang stroom en wind dit toelieten. Van de
Minerva moesten er dagelijks vele commissienn.
gedaan worden om in de behoeften van
het Keizerlijk verblijf te voorzien , maar hiermede wasgeen souverein op het spel.
Hetgebeurde toen ter tijd , dat , door het
slechte weer , in Vlissingen binnen kwam en
ergens nabij de stad strandde , eene Chalon
waarin ik meen dat 3 a 4 Engelschen waren ,
trouwens in eenen haast stervenden toestand;
die sloep , dadelijk genomen , werd bevonden
II. D.

eene groote som aan Engelsch goud in te
hebben ! ait was eene vondst, een Engelsche
sloep , zoo veel goud , de Keizer op de vloot
hetkon niet missen of hieraan waren groote
plannen verbonden ! Ook waren die Engelschen weldra wel voorzien, zeer apart gehouden, elk afzonderlijk op verschillende scheen
in arrest, ook bij ons , op de Minerva. Hunne
onmiddelijke vrijgeving was echter even spoedig en onvoorwaardelijk , toen de Keizer zelf
de zaak vernam. De sloep was er een, die aan
een der in Zeeland gevestigde smokkelaarshuizen toebehoorde ; terugkomende met hunne
remisen in baargoud ,
waren de matrozen
door dit booze weer overvallen , en het was
in dien toestand van uitgeputheid , dat zij op
hetstrand kwamen , onmagtig om langer hun
vaartuig te besturen. Hoe eenvoudig deze
zaak ook was , er is toen ongemeen veel over
gesproken en geschreven , de wezentlijkheid
is dadelijk vergeten geworden : alleen zij , die
in alley wonderen zoeken , hebben er allerlei
sprookjes op gegrond en het eenvoudige ware
nietgeweten of willen weten.
Den tweeden dag kwam de Schoutbij Nacht
VAN DOCKUM met zijn smaldeel van de Wielingen naar binnen en lie naar ter Neuze •; het
weergunstiger wordende, ging de Keizer den
vierden dag , 's ochtends , naar Vlissingen en
de manoeuvres met de vloot waren verstormd,
ten min to de tijd er toe bestemd. Wel ging
degeheele vloot , toen de Keizer van Vlissingen weer naar ter Neuze vertrok , ook derwaarts, maar de nog niet bezochte scheen
zijn het gebleven.
De Keizer , inVlissingen zijnde , nam de
fortificatien in oogenschouw , en vooral het
toengegraven wordende dok , waar hi' zich
eengeruime poos ophield , tusschen een paar
duizend Spanjaarden aldaar aan het werk
onder welkegevangenen ,
meer bevreesd voor
zijn persoon , dan hi' voor hunne menigte
scheen te zijn , ik hem langen tijdzag vertoeven.
Gedurende het verblijf des Keizers, gebeurde het ook dat Z. M. aan ieder schepeling een
extra rantsoen wijn liet even , hetwelk per
sein aan de scheen werd bekend gemaakt
toen het sein op de Charlemagne opging, volgde zoo onmiddelijk dat van de Minerva, dat de
Keizer vroeg welk sein bet re at deed !? en ,
toen hi' vernam dat het reeds de herhaling was
van het sein, dat nog geheschen werd , moest
a
an
onze Kapt. Luit. OSSEWAARDE dadelijk
boord komen en wierd hij, bij die gelegenheid,
Ka item gemaakt.
De Schout bij Nacht RITYSCH , die het corps
de bataille commandeerde , is de eenige der
eens
Schouten bij Nacht , die
ijend Keizerb
heeftgedineerd.
Er bestaan , over deze laatste reis des Keizers, meer dan eene beschrijving , de eene
meer roman dan de andere , ofschoon de na2
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men der autheurs mij ontgaan zijn •, — alle
herinner ik mij die van CHARLOTTE DE SOR —
die welligt in de datums niet liegt • maar overigens is er niets voorgevallen, dat stof konde
geven tot eene legende , welke dan ook.
_
II. (1).
V irgilius als toovenaar I. •; bl. 155 , 210).
VOOr het inzenden van mijn antwoord over
dit belangrijk onderwerp , had ik to vergeefs
getracht inzage to bekomen van DUNLOP 'S Histors of Fiction: dezer da en echter ontving
ik eene Duitsche vertaling
van genoemd werk
door F. LIEBRECHT (JOHN DUNLOP ' S Geschichte
der Prosadichtungen , Berlin 1851) , waaruit ik
het volgende afschrijf:
Es liess sich erwarten , dass diejenige
Zeit, welche die Heroen Griechenlands als
irrende Ritter erscheinen liess,auch die Dichter und Weisen des Alterthums als Zauberer
und Necromanten darstellen wiirde (*). Von
alien beriihmten Namendieser Art scheint
aber VIRGIL am meisten im Verdachte als
Schwarzkiinstlergestanden zu haben und die
Geschichte seinerLiebeshandel und Zaubereien bildet denGegenstand eines sehr interessanten Zauberromanes. Man hat darangezweifelt , ob der Zauberer VIRGIL derselbe sei
wie der remische Dichter •, aus den Schriftstellern des vierzehnten und ftinfzehnten Jahrhunderts erhellt jedoch , dass solches wenigstens der Glaube jener fin stern Zeiten war.
Diess erhalt auch noch Bestatigung durch
die Verbindung des Zauberers mit Neapel und
dem Schlosse , welch es er in den Vorstadten
Roms besessen haben soli. Auch wird VIRGIL
zu Anfange des Romanes auf ungerechte
Weise seines Erbes beraubt, erlangt es indess
spater durch die Gunst des Kaisers zuriick
wasgleichfalls auf die Identitat des Zauberers und Dichters hinanweisen scheint , welcher Letztere unter dem Namen TITYRUS
(Eclog.I.) es mit so riihrenden Ausdriicken
der Dankbarkeit anerkennt , dass AUGUSTUS
ihm das Landgut , von dem er war vertrieben worden , wieder g egeben hatte.
Wie VIRGIL zu dem Rufe eines Schwarzkiinstlersgelangt , bildet den Gegenstand interessanter Untersuchungen. NAuDaus in
seiner Apologie pour tous lesgrands personnages , qui ont dd. faussement soupgonnes de magie
(chap. 21) , halt dafiir , dass die ungereimten
Meinung
, aus
en , die man von VIRGIL hegte
seiner achten Ecloge entsprungen seien, wo
er (vs. 64 , 65 , 69) alles , was sich auf Zauberei bezieht , die weichen Binden , die saftigen
Zweige , den mannlichen Weihrauch , den
„ Zaubergesang, der da kann den Mond vom Himmel
D

herab zieh'n",
0) In eene aanteekening doet de Vertaler opmerken,dat ook HORATIIIS in de omstreken vanPalestrin a,
als een ma ti en welwillend toovenaar vereerd wordt.
Hi' citeert WARTON , Hist. of Engl. Poetry , II. 62.

mitgrosser Gelehrsamkeit besprochen hat.
Dieser Glaube an die Zauberkiinste VIRGILS
mag auch aus dem sechsten Buche der Aeneide (v. 263. ff.) grOssere Bestatigung erlangt
haben , woselbst dieG-eheimnisse der Unterwelt auf so mysteriOse Weise offenbart werden :
„ Gutter der Macht , die den Seelengebeut , und verstummende Schatten ,
Chaos und Phlegeton auch, weitschweigende Orte des
Nachtgrauns !
Sei mit GehOrtes zu reden erlaubt und mit euerer
Volmacht
Auf zu deckers, was tief Erdreich und Finsterniss
einhiillt." —

Ausserdem verschaffte nichts so ranch den
Ruf eines Zauberers , als die Kenntniss der
Mathematik, in welcher Wissenschaft VIRGIL
bedeutende Kenntnisse besessen haben soil
endlich ma g ausserdem das vielleicht wahre
vielleicht falsche Geriicht, dass VIRGIL befohlen seineGedichte zu verbrennen , den
Verdacht , als seien darin von ihm die Geheimnisse der schwarzen Kunst dargelegt
worden , erzeugt haben und umso mehr , als
er unter der Regierung eines Kaisers iebte
welcher alle Zauberbiicher zu vernichten befahl. Wie dem nun auch seen mag, der Glaube an die Zauberktinste VIRGILS scheintgeherrscht zu haben , sobald man den feinen
Geschmack verlor,der zur gehOrigen Wiirdigung seiner trefflichen Erzeugnisse erforderlich war. Man kann aber wohl mit Recht
vermtithen , dass dieVorstellungen , welche
verschiedenen zugeschrebenen
dem'
Zaubereien zu Grunde lie en aus dem Morgenlande stammen." N. P. BIBLIOPHILUS.
.Rommel of (I.; bl. 156 , 216). Dus geheeten naar zijn geluid. Zie hier eene u4breiding
op het , er bij gezongene , deuntje :
Vasten avond ; — h ..... kind !
'k Heb nog geenen man,
'k Heb nog een klein hoentje ,
Dat moet 'er t'avond an ;
Dan ga ik bij de buren ,
En laat mijn potje schuren
Dan ga ik naar de Franschen
En laat mijn hondje dansen ,
Hier een stoel , en daar een stoel
Op iederen stoel een kussen
Meisje ! houd je kinnebak toe ,
Of 'k sla 'er eenpannekoek tusschen.
'k Heb zoo lang met den rommelpot geloopen ,
'k Hebgeen geld om een broodje to koopen !

Eene andere lezing is :
De Schout van Leiden heeft een bult ;
Ho ! manners , ho !
Die is met oude la en gevuld
Ho ! enz .
De Schout van Leiden heeft een busk
Ho! enz.
Daar komt wel tienpond boter uit. —
Ho! enz.
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De Schout van Leiden heeft een kop ;
Ho! enz .
Daar dansen de 1...., met klompen op.
Ho! enz.

zing. K. W. had namelijk gevraagd • i wat
D is er van degeschiedenis der kleuren van de
» Statenviag , en waar kan ik die gelezen heb» ben ?" waarop in antwoord gezegd is, dat hi'
C. G. B. te G.
die vragen opgelost kon vinden in het werk
van den Heer DE JONGE 5 die , door zijne beArchieven door Paulus Merulagebruikt I.
trekking bij het Rijks Archief, in de beste
bl. 162). Misschien kunnen de Resolution der gelegenheid was , de daartoe benoodigde
Staten Generaal de bedoelde vraag ophelde- bronnente raadplegen , en dat , op grond
ren ; aldaar leest men :
daarvan , en metherinnering aan de bekende
11 Febr. 1610. Op te requeste van JUDITHA naauwkeurigheid van genoemden Schrijver
, dat de zaak ,
BUYS 5 weduwe van Zaler P. MERULA 5 in s yn men het er voor houden mot
g
leven professor historiae tot Leyden , syn ge- zoo ver mogelijk, was onderzocht en afgehancommitteert die heren MAGNUS ende VAN DER field; teen deze meening komt thans , naar
rn te visiteren die stucken ende het schijnt , een ander , dan K. W. , op , en
YLEN , omme
K
boucken, hierinne geroert of deselve dese wel, omdat hi' van een verschillend gevoelen
landen dienstich syn.
is, en den oorsprong der vlag niet aan den
25 Nov. 1610. Die heren MAGNUS ende Prins toeschrijft, waarvoor hi' zijne redenen
VAN DER MYL, gesproken ende gecommuniengronden opgeeft •; het is jammer dat hi'
ceert hebbende mette nagelaten weduwe van zulks niet doet met vermelding van zijnen
wylen den Professeur MERULA tot Leyden
naam , in welk geval de Heer DE JONGE in de
hebbengerapporteert , dat sy , volgende den gelegenheid zoude zijn gesteld , van daarop te
last haer opgelegt , gevisiteert hebben de na- antwoorden, hetgeen nu niet wel op een anogelatene geschreven boecken , pampieren , niem schrijven ma gevorderd warden •; doch,
stucken, placcaten ende andere, in seer groo- hoe dit zij , het gevoelen van den Schrijver ,
ter menichte bij den voorsz. MERULA ende dat deStatenvlag een Prinsevlag , maar
bevonden, dat deselve sulcke syn , dat die een S_paansche vlag is , doer , meen ik , op de
den lande souden mogen dienen , tot beschry- J
uistheid van het gegeven antwoord aan K .W.
vine van eenige historien ende andersins niets af, terwijl ik overigens aan II. 1. mag
by voorvallende gelegenheit , alsoo dat sy aanraden , om het boek van den Heer DE
eenige boecvercopers , hem des verstaende op JONGE een op te slaan — wat hij, naar eigene
de waerde van dien , hebben ondervraecht
bekentenis , bl. 298 onderaan , niet heeftgediewelcke verclaert hebben, dat sy daervoor daan — voor en aleer de meening van dien
wel 800gl. souden willen geven, ende oock Heer geheel te verwerpen.
V. D. N.
van de voorn. weduwe soo veel vernomen
dat sy wel willich sonde syn alles de heren
Staten over te laten voor eene eerlijcke reolf en Klander (I. • bl. 186 , 240). De
W
cognitie , voor haer en haere drye dochters
Heer. K. de middelen wenschende te weten.
by een pensioen •; hierop geadviseert wesen- om de zoogenaamde Wolf en Klander nit de
de , is verstaen endegeresolveert , dat men granen te houden en te verdrijven — heeft mij
van alle de voorsz. bouckenpampieren
, ende door zijne vraag opgewekt een en ander omstucken sal maken een pertinente inventaris
trent zulke insekten mede te deelen , die in 't
ende dienvolgende alle deselve annemen ende koorn, 't meel en den rijst leven.
ten dienste van den lande bewaren, in sulcke
Hetgraan heeft , van ADAMS tijden af, vele
handen als men sal ordineren voor eene re- beminnaren gehad. De mensch alleen tracht
eognitie de weduwe ende hare drie dochters , het voor zich te houden en zijne medeschepseelcke van deselve toeleggen een pensioen
len er van te verdrijven. Op 't veld staande ,
haer leven lanckgedurende van vyftich gul- heeft het koren een tweetal van bijzondere
den 's jaers , mits dat een lyff stervende , des- liefhebbers in de kleinekeversoorten : Ant oselfspensioen mede sterven sal , authorise- bium minutum Fabr. en Omalium pusillum Gr. ,
rende die voorsz, heren rapporteurs , hierop Welke men in menigte op de koren-airen vindt
met de voorsz. weduwe te handelen.
en voor de bloesems enz. nadeelig rekent. Ik
Indien de hier medegedeelde overeenkomst hob echter opgemerkt , dat , op zulke landen ,
haar beslag mot hebben verkregen , dan ge- in Welker onmiddelijke nabijheid menschelijkc
loof ik , dat die stukken in 's Hage te vinden uitwerpselen in ruime mate voorhanden wazijn , hetzij op 's Rijks Archief of op de ren , opgemelde diertjes de koren-airen verKoninlel. Bibliotheek .
lieten en zich liever in de laatstgenoemde
.... ELSEVIER.
overblijfselen ophielden. Buiten deze twee
keversoorten , treft men (gel-ukkig hier te
Oranje , blavje , bleu I. • bl. 186, 239, 297). lande zeldzaam) nog eene tor (Zabrus gibbus
Het antwoord op de laatstgenoemdebladzijde Fabr.) aan , die de koren-airen met gretigheid
vordert, naar mij dunkt , eenige teregtwij- verslindt ; ook hebben de laatste ontdekkingen
2*
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bewezen, dat de larve (1" lang) de wortelen
van 't koren aantast.Wanneer nu de tor aan
bet bovendeel en de larve aan het ondereinde
knaagt, moet de schade niet onaanzienlijk zijn !
Indien wij de mosschen niet hadden , 't zou
er barbaarsch uitzien! Men heeft in de mac g
eener enkele mosch meer dan honderd kleine
kevertjes en ledematen van den Zabrus gibbus
gevonden en 't zou wel raadzaam zijn deze
vogels te sparen.
't Zal den Heer 0. K.misschien niet onwelkom zijn te weten welke insekten de koornzolders en de meelvaten bezoeken — om
daarna met de middelen hunner verdrijving
bekend te worden.
Sitophilus(Calandra) granarius L. van welks
Latijnsche benaming 't Hollandsche woord
Klander wel afkomstig zal weten. Dit kevertje is ongeveer 3'" lang , bruin of pikzwart
met diepe streepen op de bovenvleugels. Het
wijfje ( ) legt hare eieren bij de graankorrels ;
de daaruit komende larven levee er in , en
kunnen, indien men ze met rust laat , geheele
voorraadschuren uitplunderen of bederven.
Men vindt dikwijls in , uit Italie komende ,
slechte rijst een kevertje , S. oryzae L. Hoewel het nietgeheel en al bewezen is , dat dit
Bier zich hier te lande -voortplant , kan ik
echter mededeelen, dat ikeens een leveed
exemplaar , buiten Amsterdam aan den Ringdijk op eene schutting, gevonden heb. 't Diertje is slechts 2" lang en heeft vier roode vlek'es op de donkerbruine dekschilden.
Apion frumentarium L. 1 1/2" lang, bekend
onder den naam van roode korenworm. LINNAEUS hield deze tor voor zeerschadelijk ,
't is echter bewezen , dat de larve van dezen
snuitkever wel in Duitschland nadeel veroorzaakt , doch bier te lande zelden in 't
koorn voorkomt.
Tenebrio molitor L. De larve van deze tor
vindt men zeer dikwijls op koornzolders , in,
meelkisten, bij bakkers enz. en is bij liefhebbers van nachtegalen goed bekend onder den
naam van meelworm.
Trogosita caraboides Fabr. De larve van
dezen kever (4'" lang) leeft, hoewel zeldzaam
in de Nederlanden , ook in 't koorn.
Tineagranella L. , bekend onder den naam
van witten koornworm , 3'" lang • 't wijfje legt
hare eieren bij 't koorn , de larve spint verscheidenegraankorrels te zamen , vreet ze uit
en brengt den winter in een spinsel van houtspaandertjes aan de balken door : verpopt zich
in Maart of April en komt , na vier weken ,
als eene mot te voorschijn. In Frankrijk ,
waar deze Tineagranella zeldzaam is , wordt
deze door eene andere mottensoort , de Oecophora cerealella , vervangen.
Aso is farinalis , welk diertje tot de Microlepidopteren behoort •; het left als larve in
Mei en September in het me el en wordt zeer

y

schadelijk •; terwijl eene mijt , de Acarus farinae de G. ingroote menigte aldaar gevonden
wordt.
De opgenoemde insekten zijn voor ons de
nadeeligste in het koorn , maar de wijzeSchepP heeft er weder andere geschapen , Welker
doel alleen is om bovengemelde diertjes te
vervolgen en te vernietigen. Men kent de
zoogenaamde Ichneumonen wel : onder dit geslacht zijn eenige soorten , die bestendig de
larven der Kalanders vervolgen. Zij leggen ,
op eene behendige wijze , onder de epidermis
van die larven, eiertj,
es welke door de warmte
spoedig uitkomen en ze , bij levenden live
opvreten, waarna de Ichneumon-in zich
verpoppen , Ichneumonen worden en het werk
hunner ouders voortzetten.
De bekende Vespa Crabro b out haar nest
in degaten der muren en onder de daken ,
bezoekt trouw de koornzolders en is daardoor
zeer nuttier als de verdelgster van duizende
koornwormen.
Den Pompilus Viaticus , hoewel op straatwe en levende , vindt men nu en dan ook wel
in koornmagazijnen , alwaar hi' zijnen roof
zoekt, terwijl het wijfje van eene wesp : Trypoxylon figulus , eene voorraadschuur van
koornwormen voor hare jongen gereed maakt.
Moet men den Schepper niet bewonderen, dat
hi' zulke heerlijke middelen gebruikt om deze
onze broodvijanden te keer te gaan ?
Wat nu eindelijk de middelen betreft om
den Klander (een Wolf als insekt ken ik niet)
uit degranen te houden — 't zal steeds het
beste zijn 't koorn dikwijls te luchten , veel
om te schudden en te verplaatsen. De eenige,
mij bekende , wijze om deze diertjes zeker te
verdrijven , is de volgende : men strooitlas
vknoppen , hier en daar , op het aangetaste
koorn • de aanwezige , maar ongenooide, gasten sterven alsdan onmiddelijk. 't Komt op
eeneproefneming aan.
EEN ENTOMOLOOG,

Groene Donderdag (I. •; bl. 187 , 243 , 332).
Deze benaming kwam in de middeneeuwen
het eerst ingebruik en de woorden van den
23sten Psalm , vs. 2 , hebben er , evenmin als
de afleiding van het woord Carena (careme)
nietsgeen betrekking op.
Het waarschijnlijkste is dit : de Joden , die
Christenen warengeworden , vierden bun
oude Paaschfeest niet meer, doch aten toch
het Paaschlam, met bittere sausen, uit groene
kruiden bereid. De eerste Christenen uit de
Joden hadden nu nog dezelfde gewoonte op
den Donderdag dier week behouden , van daar
welligt is later de naam ontstaan. Deze Groene
Donderdag heeft echter velerlei benamingen :
zooals i' ar/ tot 7re Aorri'l , de 5de heilige dag ,
Eucharistic , dies natalis , dies coenae dominicae,
natalis calcis , dies panis. In de 5de eeuw had
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naire balance en opregte Troijaansche wigte,
gelijk men altoos in dezer Steede Waag gebruiktis
,
gewoogen na dat PHILIP VAN DER
WERFF Geregts-Bode deezer Stad , had verklaard, dat denselve CLAAS ARIENSZ. VAN DEN
en
DOOL door hem was ontkleedschoenen
,
koussen mitsgaders andere kleederen uijtgetoogen , en zulks alleen in zijn hemd , zonder
dat hi' eenige zwaarte van gewigt bij zich had,
en is denzelvenpersoon bevonden zwaar te
weezen een honderd twee en twintig ponden
der voorsz. Troijaansche wigte • wijders is de
voorn. NEELTJE ARIENS KERSBERGEN ingevoege voorsz. meede gewoogen, en naar dat door
JACOMIJNTJE AERTZ DEKKER , Stads Vroedvrouw alhier meede was verklaard dat de
meer em. NEELTJE ARIENS KERSBERGEN, door
haar was ontkleed , schoenen en koussen uitg
etoogen en zulks alleen bedekt met haar
hembd en zwarte falie over haar bloote ligchaam , hangende het hair los bij het hoofd
zonder datse eenige zwaarte of gewigte bij
haar hadde, en is dezelve persoone bevonden
zwaar te wezen een honderd en tienponden
voorsz. Troijaansche wigte • Certificeeren
vervolgens wij dat de voorsz. gewigte met de
natuurlijke proportie des Ligchaams van de
Requiranten beijde zeer wel is accordeerende
,
bevondenen
alzoo zijr daa van verzogten
onze opene brieven van Certificatie om dezelve
te dienen, daar en zoo zulks behoord, hebben
wij haarlieden 't zelve niet kunnen nog willen
Helcsenweegschaalvan Oudewater I. •; bl. 188, weigeren , dit alles zonder bedrog en in bewijs van waarheid hebben wij deze met onze
247, 272).
Extract uit de Registers van de Judiciejle en Steede Zeegel en ondertekeninge van onzen
dagelijksche Acten der stede Oudewater gegeven Secretaris bekragtigd op den 21 Juny 1729.
L: S:
N. N.
aan de laatsten aldaar op den 21 Junij 1729 om
Secretaris.
helcserij gewogene.
Lees.
g
Kopia. Wij Burgemeesteren , Schepenen
ende Raden der Steede Oudewater in Holland,
Te betalen bij die eene ,
die in den Stede
doen cond en certificeeren mits deezen , ten Waach uit beschuldiging van toverij gewoogen worden.
verzoeke van CLAAS ARIENSZ. VAN DEN DOOL
Sehepenen .
geboortig te Noordeloos, oud omtrent 37 jaa. f 1: 16.
Secretaris .
ren , kortagtig en eenigzints spitsig van Lig. » 2.18.
Bode
chaam hebbende blaauwe oogen, hoog bruin
»
: 12.
Waachmeester .
.»
van vel en hair en NEELTJE ARIENS KERSBER: 12.
Vroedvrouw ..
.»
GEN, geboortig van Lakerveld , oud omtrent
: 12.
31jaaren matig van postuur en hoog zwanSamen:: 10.
ger , bruin van vel , blaauwe oogen , man en
NB. Opmerkelijk is het dat in het geheele
vrouw, woonagtig op den Dool onder Meerkerk , dat op huijden voor ons verscheenen stukgeen enkele punt te vinden is , maar het
zijn de Heeren DIRK VAN DER LEE en GERRIT slechts eenen eigenlijken volzin uitmaakt.
J. T. F. S.
INGEN VAN LIESVELD , Schepenen dezer Steede , mitsgaders JAN RACAUTE geswooren
Èthilettergrepige verzen I. • bl. 191 , 301).
Waagmeester , dewelke
, ten verzoeke van de
Requiranten, verklaarden waar en waarachtig In eene verzameling van e'enlettergrepige verte zijn , dat door voorn. Waagmeester JAN zen zal het volgende ook wel een plaatsje verdienen. Ik bedoel een rijmwerk,
want meer
RACAUTE, op ernstige instantien van de Requiranten , inpresentie van de voorn. Heeren is het niet , van niet minder dan 218 re is
Schepenen en andere Notabele persoonen op (elke reel bestaat uit acht dëniettergrepige
huijden den voorsz. KLAAS ARIENSZ. VAN DEN woorden , bijgevolg eene verzameling van
1744 monosyllabi. !) door ISFRIDUS THYS als
Pool, , in deezer Steede Waag , met de ordi-

de viering des Avondmaals en de voetwassching — nog in de Grieksche en Armenische
kerken en in Abyssinie in werking , in de
Westersche kerken niet algemeen — aisdan
plaats , en op dien dag wascht de Paus en
wasschen soms ook wereldlijke Vorsten de
s om der
voeten van 12 arrnen , die 's middag,
gelegenheid wille, goed worden onthaald. Genoemdeplegtigheid was ook nog in sommige
oorden van Duitschland bij de Protestanten
gebruikelijk , doch is , even als in En eland
afgeschaft , ja , om deze voetwassching werd
die dag ook wel dies pedilavii , captilavii en
mandatigenaamd. Het Dies competentium [conftentium.2], was afkomstig van de, op dat tijdstip gedoopte Catechumenen , welke dan het
gebed des Heeren of de Geloofsbelijdenis moesten opzeggen , en tot op de helft der vorige
eeuw werden de Protestantsche 'one lieden
in Duitschland op den Groenen Donderdag bevestigd. Dewijl ook de boetelingen aisdan weder tot het Avondmaal werden toegelaten ,
noemde men hem tevens dies indulgentiae. De
Grieken vierden dien dag altijd meer eenvoudig. De Westersche kerk zegent, bij die gelegenheid, het Chrisma in voor het geheele jaar,
de altaren wordengereinigd en de Paus
spreekt den banvloek teen de Protestanten
uit. In vele streken van Duitschland en
Zwitserland rept men van den Grooten DonP. E. Z.
de rd ag.

1I
Toemaetje medegedeeld achter zijne curieuse
Verhandeling over onse Nederduytsche Tael (zijnde een antwoord op de Prijsvraag: » in hoeverre de moedertael totgrondslag dienen moet
in het leeren van andere taelen en van weetenschappen") in 1821 te Antwerpen uitgegeven. Eenige reels zullen voldoende zijn
om een denkbeeld van THYS ' S dichtwijze te
geven :
Ikgaen van daeg eens op de jagt :
'T is zeer schoon wear , ikgaen: maer wacht :
Want naer ik zien , komt PEER Baer aen
Om met zyn kudd' naer d' heyd te gaen
Dag PEER , dag JAN, gy gaet naer d' he d'
Ja JAN ik stauw myn vee ter wed'
Ziet hoe den hond het schaep dryft aen
En hoe hy 't dan ook wear haud staen enz.

Het slot luidt aldus :
Het is te laet doen naer de daed :
Als 't kalf is dood, komt men te laet.
Zoo wat men doet , doet dat met raed ,
Want haest en spoed en is niet goed ,
Wie werkt met raed , die kangeen kwaed ,
Zoo wat men doet , doet niets met spoed .

En deze man heeft hemel en aarde bewogen omdat het Koninglijk Genootschap te
Antwerpen zijne Verhandeling niet met de
yaude medalie bekroond heeftl
N. P. BIBLIOPHILUS.

ten linden, die volmaakt op de beschrijving
van G. VAN HASSELT passen. De naam zal
dunkt mij , wel hetzelfde zijn als ons Geld of
Gelatine , eenepastei is geh eel lets antlers.
Maar weet J. C. K. nu ook'
afteding van
het woord Daube , een' zeergebruikelijken
naam van ditzelfdegeregt ?
EENE HOLLANDSCHE HUISVROUW.

Gilden I. ; bl. 218, 278, 333). Het is waar-.
schijnlijk niet overtollig om , na al het opgegevene over dit onderwerp, nog te here nneren
aan de navolgende G-eschriften : 1°. ADRIANI
BEIJER, de Collegiis Opificum, Helmstad, 1727.
2°. J. T. BODELNIJENHUIS dessert. de juribus
Typographorum et Bibliopolarum in Regno Belgico, Lugd. Bat. 1819, alwaar, bij gelegenheid
van de ontwikkeling dezer re ten , door de
Gilden van drukkers en boekhandelaars in ons
geheele voormalig Koningrijk (1815 --1830)
uitgeoefend , in het uitgebreide gehandeld
wordt over deGilden in de Nederlanden (zie
aldaar hetgeheele derde hoofdstuk , bl. 305—
423). 3°. K. H. RAU , ueber das Zunftwesen and
die Folgen seiner Aufhebung , eine gekrOnte
Preisschrift. Leipzig, 1816 , 2er Abdruck. —
Voorts kunnen we hier nog bijvoegen dat de
dissertatie van Mr.H. 0. FEITH Jr. de Gildis
(vermeld , NAVORSCHER bl. 279 , kolom a)
niet verscheen in 1818 , maar in 1838.

Engelsche verzen van C. Huygens (.
I • bl.
BIBLIOPHILUS.
191 , 302). Tot mijn leedwezen kan ik geen
voldoende inlichting hieromtrent geven. Het
Het wel afloopen van' t scheepje I. ; bl. 224).
antwoord, op bl. 275 , gaf ik uit mijn geheu- Over de bekers of bokalen van vroegeren tijd,
gen •; wel wetende dat ik , veel jaren geleden , vindt men vele bijdragen bij LE FRANC VAN
in den fraaijen 4°. druk der Otiorum libri VI , BERKHEY ALKEMADE en VAN DER SCHELLING(waarvan een exemplaar ,
met andere stukken maar ook in een werkje van den Heer D. BUDvan dat tijdvak ingebonden, voorkomt in den DINGH, uitgegeven te 's Gravenhage in 1842
Catalogue de livres etc. rassembles par un ama- waarin voorkomen twee afbeeldingen van de
teur , bij SCHEURLEER te 's Hage , 1842, onder Hansjes- en Molen-bekers.
v. E. K.
no . 1816, met het jaartal 1618) Engelsche verzen van C. HUYGENS heb aangetroffen , dock
Muis van de V eluwe ; Kat van de Betuwe I.
niet vergeleken teen
g
de twee vertaalde in de bl. 225). Tot opheldering kan misschien dieKorenbloemen (1672, bl. 528 van het 2de deel) nen het hier aangehaalde, uit Jonkheer ALEXte vinden. Thans
leenteen man
van kun- ANDER VAN DER CAPELLEN 'S Gedenleschriften :
de en smaak de Otia, Haarlem bij PASSCHASIUS
De Gedeputeerden van de Staeten , fynde
WESBUSCH 1634 , langw. 12°; daar , in het
op den Lantdach , feiden , dat die van de Ve2de boek , alleen Efforts Francois et Italiens , luwe waeren de finceerfte , die van de Graefen in het 6de : Van als , een 011apodrida in fchap de looste , ende die van Nimmegen de
allerlei talen, op bl. 513 Engelsche reels met
met Opiniatrefte ; 'T welk oorfaeck heeft gegeven
Nederduitsche rijmen gemengd, te vinden zijn. aen andrete
,
vergelycken die van de Veluwe
Maar dit is niet het bedoelde door den vrager. by Scaepen , die van de Graeffchap by Vosfen
Nu vraag ik op mine beurt , wie heeft de ende die van Nimmegen by Stieren" .
uitgave der Korenbloemen , Nederlandsche geWanneer men nu het woord finceer opvat
dichten, 2de druk, (NB.) 1672 , verzorgd ? Zijn in eene latere, verbasterde, beteekenis, waarin
er misschien , op verlangen van c. HUYGENS het heden ten dage en toenmaals zeker ook
zelven stukken uitgelaten ? Hij verdient alle- wel, gebruikt werd , (men zegt namelijk een
zins dit nailer onderzoek.
L. J.
finceer mannetje, dat is : een die den ander achter den mouw heeft) , dan kon het ligtelijk geGalantine I. ; bl. 192 , 275). J. C. K. sla beurd zijn , dat de sincere Veluwenaar den
slechts het eerste het beste keukenboek op en goed-ron den , breeden en hardkoppigen Been hi' zal op bet artikel Geleyen , eenige recep- tuwenaar wel eens te slim was. Is dit nu soma
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geen voldoend antwoord op de gestelde vraag,
dan vraag ik op mijne beurt : Hoe is het bovenstaand historische verhaal te rijmen met het
genoemde spreekwoord?
P. N.

TROIS GRANDS MAUX CURABLES PAR TROIS
GRAINS DE BON SENS.

I. Les Maux de Nerfs.
Deze eerste der drie groote kwalen , de zenuwziekte , wordtgeoordeeld meer in de ziel,
dan in het ligchaam te huisvesten. Alsgeneesmiddel wordt opgegeven : bedaardheid
van dengeest , enz.
De tweede kwaal 1S : LA GUERRE.
Quelques secretspour tuer a la Guerrebeaucoup
plus d' Hommes , de Chevaux et de Rem arts. (sic)
Dezegeheimen bestaan in eenige voorschriften no en de inrigting en het gebruik
der vuurwapenen. Het eigentlijke Joel des
schrijvers echter is om een afschrik voor het
oorlogvoeren in te boezemen , en de volken
aan te sporen tot het sluiten van een algemeenen en eeuwigen vrede.
De derde kwaal is : LA THLC)LOGIE.
Wel te verstaan.•: La Thdologie n' est pas la
Religion. Bien au contraire &es" Hier volgen
wijsgeerige beschouwingen over de ziel , de
zedelijke vrijheid, de eigenschappen der Godheid enz. en eindelijk eene toespraak aan de
Geestelijken , over hetgeen zij den menschen
behooren te leeren, besluitende de woorden
» surtout fournissez lour dans le spectacle de vos
moeurs _preuve de votre conviction et dear» faits Modeles a suivre .....
Dit alles beslaat 50 achtereenvolgende bl. ,
en breekt met het woord suivre plotseling af,
in het midden van bl. 158, alwaar de draad van
het Schaakspel weder opgevat wordt , waar
die op bl. 107 was afgebroken , namelijk de
tekst met » aux cases" en de noot met D aires"
zijnde de laatste letters van het woord ndcesfaires , waarna weder tekst en noten , zonder
tusschenpoozen , over het Schaakspel voortgaan tot bl. 166 , alwaar het boekdeeltje eindi t.
De vraag is nu : 1°. Of alle exemplaren van
dat werkje die zonderlinge inlassching bevatten , en 2°. Wat de bedoeling daarvan geweest zij ?
N.

La superiorite aux dch,ecs I. •; bl. 250 , 340).
Mine vraag , van waar men den scbrijver
kent, is overtuigend beantwoord in een belangrijk artikel , opgenomen in het Handelsbla d
van 1 December.
De beroemde Graaf VAN ZUYLEN VAN NYEVELT autheur van 1' Attraction detruite etc.
een werk, dat merkwaardige blijken van kennis en vernuft draag,
t is dan ook de steller
van die aanteekening op bl. 107 — welke, om
hare wijsgeerige en menschlievende rigting ,
mij meer bijzonder dan het eigenlijke werk
boeide.
Op de verdere strekking miner vraag : de
reden van het anonym , en het verband tusschen bet boek en de noot, hoop ik nader inelicht te worden.
g
A. & A.
La superioritd aux dchecs. Onder dankbetuigin aan A. & A. voor de gegeven inlichting,
acht ik mij verpligt, ten aanzien
ner wederzij
vraag , te verwijzen naar het Alg. Handelsblad
van 1° Dec.11., 2de ed. Een lid van 't Schaakgezelschap : van Zuylen van Nyevelt te Zwolle, zegt , dat de tegenwoordige bezitters van
de oorspronkelijke platen bij bet zeldzaam
geworden werkje , het voornemen hebben opgevat , om weidra eene tweede uitgaaf van
een en ander in 't Fransch te bezorgen , zullende dan ook alle twijfel omtrent den autheur
kunnen worden opgeheven.
Vol ens den schrijv
er 't Handelsblad
bestaat er wel degelijk eene vertaling in 't Nederduitsch , waarvan nog enkele exemplaren
in handen van liefhebbers zijn.
J. M.
La superiorite aux echecs. Het werk , onder dien titel , te Kampen, in 1792, uitgegeven
bij CHALMOT, en waarvan de platen verkrijgbaar warengesteld bij den boekverkooper
BROOK alwaar , mag niet alleen aan de beoefeSinrycke Fabulen I. •; 251 , 343). In de bijnaars van het Schaakspel , maar aan de lief- voegselen door TYDEMAN op de Geschiedenis
hebbers van curieuse boeken aanbevolen wor- des Vaderlands van BILDERDIJK , X. , bl. 322
den, en dit wel om eene bijzonderheid, waar- en 323 , heeten de SinryckeFabulen het laatste
van noch in DE NAVORSCHER [?] noch in de werk van PIETER DE LACOURT : evenzoo in de
tweede editie van het Handelsblad van 1 Dec. Verhandeling over hem en zijne geschriften
1851, (in eeningezonden stuk over den schrij- door o. VAN REES; Utrecht , 1851, bl. xv der
ver van dit boekje ,) wordt gewag gemaakt. Inleiding, Welke het boek, waarover wij hanDit werkje namelij,
k welks titelblad tot motto delen , als een der belangrijkste van zijne pen
voert : » du Bon seas ! du Bon sens !" bevat tot afschildert. Voor het overige wordt vervebl. 107 tekst en noten betreffende het Schaak- zen naar het door den Heer GREBE meegespel. De tekst , slechts den regel beslaande , decide in den Konst- en Letterbode voor 1844
eindigt met het woord : » aux" als custos , de II , bl. 211 , alwaar evenwel , en vooral naar
noot breekt of midden op de bladzijde , mid- aanleiding van de , in de Sinrycke Fabulen
den in het woord necesfaires, aldus : necesf-"
voorkomende, letters P. C. P. , in twijfel
Maar onmiddelijk daaronder, op dezelfdeblad- wordtgetrokken of PIETER, dan wel PIETERSzijde , leest men het volgende :
zoom haargeschreven hebbe ; laatstgenoemde
D

D

D
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was immers de persoon , die , op den 28sten den dag is getreden , daar men er , bij de leApril 1685 overleed en op Wien alzoo het zing , Been spoor van sektengeest in vindt.
Slotvers , door SWEERTS vervaardigd , van Duitschland wordt algemeen als de plaats ,
V. D. N.
waar het boek vervaardigd en verse is ,
toe assn was.
opgenoemd, en de meer weemoedigedanluchJan Tabak I. bl. 251). Zoo schreef ik bij tige stemming van het geschrift kan ook ten
mijne aanhaling , omdat ik het te Naarden bewijze strekken , dat zijn maker een Duitzoo gelezen of gehoord heb. Maar alle mine scher isgeweest , die , te midden van zijne
nasporingen hebben schipbreuk geleden. twijfelingen , om licht worstelde , maar niet
Evenwel ben ik op het denkbeeld gekomen of genoegzame kracht van geest bezat , om tot
het ook eene verbastering is van JAN REMAK de waarheid door te dringen.
die zich, in 1646 , zoo kloekmoedig gedroeg
Het is aan te nemen , dat het werk in 't
bij Thienen en het verrastte met twee andere eerst het opschrift: de imposturis religionum ge,
soldatentwee
in Kapucijnsc
he kleederen en voerd heeft, daar de vervaardiger geen' der
een in Jesuietsch gewaad , en het innam.
drie stichters van Godsdiensten een' bedrieP. E. Z.
ger beet. Eerst in het vervolg , toen , welligt
door eene secte , het geschrift meer verbreid
Het boek » de tribus impostoribus" (I.; bl. 251, wasgeworden , kan men , gebruik makende
344 , 364). Van dit beruchte werk heeft men van hetgerucht , dat de uitdrukking van Keitwee handschriften ontdekt , en , dat men het zer FREDERIK II vermeldde , het boek als : de
aan Keizer FREDERIK II, dengri mmi en viand tribus impostoribus betiteld hebben.
der Pausen , heeft toegeschreven , is welbeHet Latijn, dat in beide Handschriften barkend. Dat FREDERIK echter evenmin de ma- baarsch is , behoort tot de zestiende eeuw en,
ker is van het boek , als de zamenstelling er de uitgaven , die , van het Liber de tribus imvan in zijnen tijd valt , blijkt daaruit , dat postoribus , v6Or het einde van die eeuw , in
FRANCISCUS , IGNATIUS en DOMINICUS er in op- het licht zijn verschenen , kunnen echt zijn ;
genoemd worden wij kunnen
derhalve het dat echter het Breve Compendium de impostoritijdstip waarop het werd zamengebragt, niet bus religionum het oudere en oorspronkelijke
berekenen v66r het jaar 1556 , ofschoon de werk is , schijnt uitgemaakt. [Uit eene beverklaring van CAMPANELLA ons op het jaar oordeeling van het geschrift » De impostura
1538 zou terugwijzen.
religionum breve compendium , seu liber de tribus
Het zou ons evenwel zeer moeilijk wizen , impostoribus" Nach 2 Manuscripten and mit
iets betrekkelijk den Schrijver uit te maken historisch-literarischer Einleitung herausgedaartoe ontbreken alle de noodige sporen , geben von F. W. G-ENTH ; Leipzig , 1833. —
Zie Lit. 131., N°. 18. 17 Feb. 1837.]
die tot eene bepaalde persoon geleiden.
Wanneer wij uit den stijl eene gevolgtrekN. N.
king hadden te maken dan schijnt het , dat
Het boek de tribus impostoribus" Ondanks
een mandie
,
hetzijs al Beambte in dienst van de bijdragen van M. en ICHNEUTES waag ik
den Staat was, hetzij ook niet iemand , die eene derdegetrokken
, uit het H. S. eener
zich doorgeschiedvorsching en door uitge- geleerde briefwisseling van J. ST. BERNARD
strekte reizengevormd en zich de kennis der uit het midden der vorige eeuw. Zij werd mij
wereld verworven had — in de verdeeldheid, door een vriend ter handgesteld , die 't oorwaartoe hem de Religietwisten en de wijsgee- spronkelijke letterlijk heeft opgeschreven.
rige studieen met alle stellige (en overgeleJ. M.
E. 306 en 309.
verde) Godsdienst hadden doengeraken, deze J. ST. BERNARD, Commerc. Litt. p
kleine verhandeling als eene snort van BelijWel Edle beer !
denis, bij tusschenpozen, heeft nedergeschreven. Zoodanige twijfelaars waren er , in het
Twee brieven van eene mij onbekende permidden en de tweede helft der zestiende eeuw, Coongenaamd JACQUES MULLER mij dezer dameer dan een, nadat , door de Hervormingen gen, en de laetste gisteren ter hand gekomen ,
van LUTHER, en ZWINGLI, de Katholieke Kerk geven mij aanleiding UWED. deswe cren te
zoo magtig werd geschokt en zich enkele sek- fchryven , en de gemelde brieven woo;delyk
ten opwierpen , die den hervormingslust nog mede te deelen niet twyfelende of UE. sal
vender , ja tot omstorting van al , wat stellig de begeerte hebben de faak te onderzoeken
was, doordreven.Van zulk eene leer zouden en hetgemelde boek wel willen fien, waarvan
ook deLucianisten geweest zijn, en, dat van hen foo veel van vele isgefchreven, en waaromdit boek is uitgegaan , is niet onmogelijk ; het trent de meeste geleerden van gevoelen syn
komt ons echter waarschijnlijker voor , dat geweest , dat nooit heeft in de weereld gezich deze (of eene haargelijke) sekte het ge- weest, maar een louter verdigtsel was. Glyk
schrift eerst in lateren tijd heeft laten aanleu- BAYLE Dict. Crit. Tit. ARETIN (PIERRE) Not. g.
nen , dan dat het , van den aanvang of , als Op het ontfangen van den brief fub N°. 1
de vrucht eener zoodanige vereeniging voor fehreef aan die perfo on , dat vermids niet melde
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in wat taalgefchreven , of wie de drie waren ,
waarover handelde, ik mij niet kost determineren omtrent hetfelve te koopen. Doordien
wel van een boek wist dien selfden titel voerende uit het Engels in het Hoogduits gedrukt
1669 in 8vo de Patre OTHMANNO, MAHOMET
BEIJ en SABBAKI SEVI ; dog by aldien het syne
dat ware , hi'j het niet hoefde te zenden om te
lien , maar by aldien jets anders , ik , foo hi'
het met het veerfchip aangeteekent wilde overfenden, ik sien soude of mij aanstond. Hierop
nu ontfange het antwoord Pub n°. 2 waaruit
bykans moet gelooven , dat het g econtroverEn
teerde profane tractaat waarlyk existeert. E
ben daarom foo veel te begeeriger , door
UWED. te worden onderricht wat er van is.
Dog alfoo die man een foo raer boek buiten
Amsterdam aan mij en anderekoomt te veilen,
foo foude byna teffens moeten befluiten , dat
er een bedrogje onder loot , en het voor egevene enkele exemplaar niet is van een druk
van 1598 , maar mogelyk gekonterfeit en nagedrukt, om het dus wijds en sits te verfpreiden en winst merle te doers. UWED. het examineerende sal van alles best kunnen oordeelen. Na dienstoffertes heb de eer te syn met
veel acting
UWE. ootmoedigste Dienaar

qui voulait l'avoir •; ainfi qui vient premierement, it l'aura.J'aij l'honneur d'être &c. JACQUES MULLER.

Amsterdam 1 d'Avri11754.
Hierbij was gevoegt een briefje met eenige
reels , foo als het boek begint , en hoe het
eindigt , die niet nodig oordeele UWED. te
fchryven , onderftellende , dat UWED. het
felfs fal Tien.
Eruditiffimo atque celeberrimo viro
JO. STEPH. BERNARD

P. S. D.
F. L. ABRESCH.

Imponere nobis conari hominem it lum cum
fuo Impostorum libro minime dubitabam ,
inque ea opinione confirmatum me video ,
lectisvir
clariffime , Tuis literis. Vellem
,
modo fciremus circa argumentum verfetur
fraus, an exemplaria nova editione lucri caufa.
per ipfum fociumve eius multiplicata ; ut ita
constaret liberne file controverfus revera exstaret. KORTHOLTUS certe , ut nosti , Vir Cl.
fcribit effequi testentur eum omnino prodiiffe,
et a viris fide dignis lectum effe idoneis fe
documentis comperiffe adfirment
Zwollae a. d. XXIII
Aprilis 1754.

F. L. ABRESCII.

Zwolle den. 3 Aprill 1754.
NB. Naar mij voorstaat wel Bens gelesen
te hebben , foo moet het tractaat inquaestie
maar eenige weinige vellen beflaan ; dus
W E. het examineerende oak wenfchte te
U
vernemenhoe
,
root het is.
Copie.
N°. 1. Aiant acquis le plus rare livre de
tribus Impostoribus et entendu , que vous etes
un amateur des livres, j'aij l'honneur, de vous
l'offrir. Est imprime 1598 fine loco in 8vo
mais je crois qu'il foit d'une impreffion de
Geneve ou Lyon. Le prix est de 6 fpeciesducats. Je loeg
fur le Rockin chds GRIM
,
Cuifinier au Hamburger Wapen , proche du
Haagsche veerhuis. Au reste je fuis &c. JACQUES MULLER.

Amsterdam le 22 Mars 1754.
N°. 2. J'ai' eu l'honneur, de recevoir vOtre
agr6able ; en reponse je vous dis , que le fameux livre d. Tr. imp. en langue Latine cornrend MOSEN, CHRISTUM et MAHOMED. Et
P
comme laplus part des favans jusqu'icij on ne
croyait pas qu'il foit imprime , ainfi est un des
plus rares livres. Je fuis un Otranger , et j'a ij
toute la confiance a vous ; mais vous mepar
donneres , de la vous envoyer. Les favans
n'ontpas une grande confcience dans des pare lies ca , de le faire copier d'accord. Il vous
laira done de donner commiffion a un de vos
P
amts , deprendre le dit livre en me payant les
6 ducats fpecies; c'est encore un amij a Utrecht,
II. D.

Het » Patertjelangsdenkant" (I.,b1.258,37 6).
In den Gelderschen Volks-.Almanak. voor 1835
(Redacteur 0. G. HELDRING) vindt men op bl.
10 van het Mengelwerk, een stukje , betiteld:
de Meiboom, waarin de zang en dans van het
Patertje omschreven worden, op dezelfde wijze
als BATAVUS daarvan spreekt in zijn antwoord
N°. XII, bl. 376 , op de vraag van BAVO in
N°. IX, bl. 258. Evenwel of hij meer H. CONIENCE of den Gelderschen Volks-Almanak van
SC
1842 0?) in zijne omschrijving gevolgd heeft,
blijft mij duister , en dewijl de geheele zaak
onvolledig daar staat en alleen door de bijvoeging van nog twee coupletten , die ik in
vijfendertiger vind , haar beslag krijgt
mint/
kan ik niet nalaten ook deze coupletten , onder het oog der Navorschers te brengen. Zij
luiden :
Pater ! gy moet scheiden gaan
Hei! enz.
En laten de Non alleenig staau
Hei! enz.

De Pater nu de Non verlaten hebbende en
D
in den kring der feestgenooten terug gekeerd
zijnde , wordt der alleen staande Non toegezongen :
Nonnetje ! gy moet kiezen gaan
Hei ! enz.
En nemen een' anderen Pater aan
Hei! enz.

Met den nieuwgekozenen Pater , danst de
Non nu weder bij het gezang der menigte , tot
dat mijn eerst aangehaalde couplet haar zegt
3
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Nonnetjegy moet scheiden gaan enz. en laten
den Pater alleenig staan enz." , en zij op hare
beurt vertrokken zijnde beveelt het lied den
Pater eene andereNon te kiezen. --Dit geschiedt ofgeschiedt nite,
naar mate men het
spel verlengen of ten einde brengen wil.

D

RIKA.

Mr. Gilles le Clercq (I. ; bl. 258). Wij ken-.
nen hem als opsteller van het 3de smeekschrift , dat door BREDERODE den 8sten Februarij 1567, aan de Hertogin van PARMA werd
gezonden. Ook nam hij, den 2den Maart 1567,
deel aan den aanslag tegen het eiland Walcheren. (GACHARD, Co es de GUILL.
le Taciturn, Tom. II. p. 106-118 en
431-433).
Verder treft men(bij GACHARD , Corre ondance de PHILIPPE II, Tom. I. p. 557) eenige
berigten omtrent hem aan , die luiden als
volgt : D Unpassage d'une lettre francaise de
» la Duchesse de PARME au Roi , en date du 30
» Juliet 1567, autorise a cr'oire que les pa piers
» dont etait depositaire GILLES JOLY , et qu'il
,) livra a la Gouvernante , etaient ceux de Mr.
» GILLES LE CLERCQ. Dans cette lettre la Du» chesse, parlant de l'examen qu'elle a fait
» faire desprisonniers detenus au chateau de
Vilvorde, ajoute : a quoy ha grandement
» add le recouvrement de plusieurs lettres ,
» escripts , minutes et papiers trouvez taut Sur
0 les ditsprisonniers , au jour de leur prinse ,
» comme aultres escriptures appertenans a un
» nomme maistre GILLES LECLERCQ , de Tour» nay , principalsecrdtaire du come Los , et
» directeur de tousces troubles , trouvez en
»quelque lieu secret oil it pensoit les avoir mis
fort seurement :par oil toute la source , con» du ate et &men& de ces pratiques, troubles
» et esmotions sont descouvertes."
De hier voorkomende GILLES JOLT werd
vciOr 1567, te Doornik bij verstek veroordeeld,
als zich , met JAN BARBET, schuldig gemaakt
hebbende aan hetuitgeven en het maken van
valsche munt. Hi" werd eater reeds den
1 lden April 1567 , om andere oorzaken , gevan en genomen , doch door de Hertogin van,
PARMA op aandringen van BERLAYMONT ontslagen. Zij schreef op dien dag aan PHILIPS :
» Qu'elle apardonne a un certain bourgeois,
»qui s'est engagd a luilivrer des papiers d'un
» haut intdret, concernant les ligues et rebelli» onspassees ; que ddja cet individu en a remis
» unepartie , dans laquelle se sont trouvees
» beaucoup de choses importantes, et en rendra
» un cow to plus detaille au Roi , lorsqu'on
» aura achevd l'examen de tous ces ecrits".
PHILIPS II ontving die stukken , en zond
daarvan afschriften aan den Hertog van ALVA ,
op den 15den October 1567.
Het moet ookblijken, dat JOLY zich verbonden heeft , om de schuilplaats van GILLES LE
9
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CLERCQ aan te wijzen, doch hiervan onderrigt
zijnde, maakte G. LE CLERCQ, die later te Mentz
werdgearresteerd , zich nit de voeten. Omtrent JOLY, zie men GACIIARD, Correspondance
de PHILIPPE Il, Tom. I , p. 651.
De Heer Dr. R. C. BAKHUIZEN VAN DEN
BRINK, than s aan het Rijks Archiefwerkzaam,
bij wien de vrager nadere inlichtingen zal
kunnen bekomen, heeft omtrent GILLES LE
CLERCQ veel verzameld.
.... ELSEVIER.

Kylang --Corre Corra — Portret Bens on belcenden (I.; bl. 258, 377). Volgaarne wil ik
mij beijveren , DE NALEZER op het spoor te
brengen van den oorsprong der schilderij in
kwestie , Welke in een der domeingebouwen
berust. Er bestaatgeen eiland Corre Corra in
geheel Oost- noch west-India , maar wel een
eiland Kelang , ook door sommigen Kylang (*)
geschreven , hetwelk van oudsher het viercle
eiland is onder de landvoogdij van Amboina.
Het valt niet te betwijfelen , dat dit het eiland is, 't welk op die schilderij voorkomt, te
meer daar de topographische opgave des NALEZERS juist overeenkomt met de beschrijving
van Kelang , welke in het 2de deel van F. VALENTIJN'S Beschrijving van Amboina , bl. 32
gevonden wordt, terwijl het fort door ZEd.
bedoeld , welgeen ander kan zijn dan dat
beschreven door dien eerwaardenGodsdienaar , en op eenen berg gelegen is , waarvan de voet zich baadt in de rivier Salatti.
Op dezen berg was het , dat, zoo als de overlevering leert , de inwoners van het daar omstreeksi
gelegene dorp Salatti in tjd van oorlog
hunne schatten berg den
, en dat ook de Ternataansche stadhouders hunne kostbaarste
goederen in veiligheid la ten te brengen ,
daar zij in den waan verkeerden , dat Been
sterveling bij mate was dezen berg zond
groot gevaar te beklimmen , dam namelijk
als hi' wel verdedigd werd.
Zekeregebeurtenis heeft echter het tegenovergestelde bewezen •; eene gebeurtenis , die
alweder een nieuw bewijs is komen opleveren van den overmoed, die de Hollanders ten
alien tide in 0. I. gekenmerkt heeft : toen
namelijk een landvoogd , DEMMER genaamd
den berg , aan het hoofd eener geringe krijgsmagt, beklommen en de vesting tot den grond
heeft laten afbranden. Zou hetportret in
kwestie dat van dezen landvoogd niet zijn ?
En zoo ja , zou de vooronderstelling , als
ware wat op het schild te lezen stond en ook
wat op het kleine schild onder het portret
was uitgedrukt , opzettelijk met eene dikke ,
witte olieverw overstreken en dus onleesbaar
gemaakt , omdat die held zich door lafhArtigheld de algemeene verachting berokkend bad,
nietgeheel moeten plaats maken voor bet ver(*) In de wandeling wordt het ook nog Flatepoetih
en Noessa-Tjal genoemd.
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moeden , dat hier enkel de hand des toevals
engeenszins de werking van zoodanige redenen erkent.
Wat nu de woorden Corre Corra betreft
vermeen ik die uit de volgende omstandigheld te kunnen afleiden.
Aangezien het eiland Kelang bekend was
zeergoed timmer- en ander hout op te leveren , en de bewoners alsgoede kora-lcora (niet
corre-eorra) (*) bouwers te boek stonden, had
hun de koning van Ternate vergund , om , in
plaats van de opgelegde schatting in geld als
anderzins , de waarde daarvan in zulke vaartuigen jaarlijks te leveren. Indien ik mij hierbij bepaalde , zonder verder aan te wijzen
welke soort van vaartuigen de kora-kora' s
zijn , dan verkreeg de vraag omtrent deze benaming nog slechts een zeer onvolledig antwoord. Men wete dan dat Baal door verstaan
worden zeer snelroeijende vaartuigen , met
uitlegg
of roeibanken buiten boord, die
met een zestig- of honderdtal manschappen ,
meest Alfoeren van Almaheira , bemand zijn.
Deze vaartuigen worden op verzoek van het
Gouvernement door den Sultan vanTernate
of dien van Tidor op kruistogten tegenPapoewasche of Magindinaosche zeeschuimersgezonden ; wanneer zij met een lila (klein langwerpig koperen kanon van drie of vier pond
kaliber) en eenige rantakka' s of draaibassen ,
en de manschappen met pieken , sabels , enz.
bun, benevens de ammunitie uit 's lands magazijnen verstrekt , gewapend zijn.
Wanneer nu deze met Magindanaosche of
Soeloesche zeeroovers , die even goed bevolkte engewapende praauwen voeren, handgemeen worden , zijn deze ontmoetingen verschrikkelijk , omdat er geen einde aan hetgevecht komt , alvorens den der partijen volkomengeslagen en verdelgd is.
Nu wenschte ik wel op mijne beurt dat
DE NALEZER de beleefdheid hebbenwilde , mij
met een woord te berigten , in hoe verre de
inlichtingen, door mij verstrekt, aan het oogmerk voldaan hebben; waarmede zich verpligt zal gevoelen
EEN OUDE GAST VAN 0. I.
[Ook A. J. V. D. AA verwerpt de meening , die
in corre corra (beter korre korra) den naam eens
eilands gevonden heeft • ook hi' past die woorden toe
op „ zeker roeivaartuig in Oost-Indié" , waarvan hij
ons uitnoodigt de afbeelding te gaan beschouwen
door FOREST gegeven op Pl. 4 van diens Voyage
aux Moluques et a la Nouvelle Guinee , Paris 1780.
Maar ook bij hem is Kylang , Kelang of Kilang ,
een eiland ten westen van Ceram gelegen en tot de residentie Amboina behoorende , volgens het door hem
aangewezene Aardrijksk. Woordenboek derNederlanden , op het woord Kelang.
Hij voelt zich echter niet in staat het raadsel des
portrets op te lossen, waarom hi' zich -vergenoegt met
eenige gissingen. Zon de man daar voorgesteld , ook

de Landveoogd VAN SPEULT kunnen wezen , wiens
naar Kylang gedanen togt wij vermeld vinden in den
'are 1618 , of wel de Gouverneur DE VLAMING , die
eene nietgeringe verandering op dat eiland heeft bewerkt in het jaar 1656, toen hi' de bewoners grootendeels naar Mania en Leytimor overplaatste ?
Beide A. & A. en CONSTANTER hebben Corre Corra
gedacht aan Corea, daaronder bedoelende , deze , het
bekende schiereiland van dien naam zelf , waarmede
onze Admiraliteit welligt in eenige betrekking gestaan heeft , en waarvan de kennis , la ng niet moeijelijk voor den nalezer , de velerlei donkerheid zal
uiteendrijven , die op het door hem aanschouwdeportret is nedergedaald ; —gene, den groep eilanden ten
Z. W. van het eigenlijk Corea gelegen , oorspronkelijk door Tartaren bevolkt , en belangrijk zoowel om
de aldaar groeijende plant ginseng , als om den hamdel met de Chinezen, waartoe de Hollanders daar eene
factorij hadden opgerigt.
Ook A. & A. wenschte de scheikunde aangewend te
zien , om de ter kwader uurgesmeerde verw af te nemen. Hij oppert intusschen de vraag of ook JAN of
JOGS (JOOST) DE MOOR voor de held desportrets moet
gehouden worden, wiens wapen welligt te zien is op de
penning in VAN LOON ' S Verzameling , D. II. bl. 5.
Het „ja" des NALEZERS op deze vrage hebben wij aan
het hoofd der , in December, geplaatste stukken medegedeeld.]
1) Lay s tua non tua" (I. •; b1.263 Dit
Kreeftgedicht wordt mij d oor NOTES AND
QUERIES ; I. p. 416. opgegeven als volgt :•

Laus tua, non tua fraus •; virtus , non copia rerum
Scandere te fecit hoc decus eximium.
Pauperibus tua das •; numquam stat janua clausa ;
Fundere resquaeris , nec tua multiplicas.
Conditio tua sit stabilis ! non tempore parvo
Vivere te faciat hic Deus omnipotens.

en omgekeerd
Omnipotens Deus hic faciat te vivere parvo
Tempore ! Non stabilis sit tua conditio.
Multiplicas tua , nec quaeris res fundere ; clausa
Janua stat , numquam das tua pauperibus.
Eximium decus hoc fecit te scandere rerum
Copia , non virtus •; fraus tua , non tua Taus.

Over den vervaardiger en het onderwerp
is verschil men zie daarover : NOTES AND
QUERIES; II. 77. en III. 290 en466.
SCIOLUS.
[Door N. P. BIBLIOPHILUS wordt , op hetzelfde gezag , de bekende GEORGE BUCHANAN als maker van
dit , even als de kreeft , achteruit nijpende vers aangeivezend

1?ederijkers; vrije en onvrijekamer I. bl. 263).
zegt bl. 219 • » Deeze kamers vond men
» in veele Nederlandfche (laden & don en ,
» alwaar zij door de Regeering — begun)) Itigd werden — --en voorrechten bezaten.
Zulke bevoorrechte kamerswerden vrije ka» mersgeheeten , ter onderfcheidinge van zo» danigen , die op eigen gezach , zonder be» krachtiging der Magistraat , opgerecht
onvrijen genoemd werden." — Kan dit den
BIBLIOPHILUS SCHIDAMENSIS dienstig zijn ?

KOPS

JOHAN M. PRESBURG.
(*) Kora-Kora beteekent in de Maleische taal
schildpad.

Rederijkers , vrije en onvrij e kamers. Vfij
heette eene rederijkerkamer , die bij bezegela
3*
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charter door de overheid er kend en bevoorre was. Vroeger was zulk eene erkenning ,
uitgaande alleen van de politieke magt , naar
het schijnt voldoende om de kamer tot eene
vrije te verheffen zie het voorbeeld van Audenaardeaangevoerd
door D. J. VAN DER
,
MERSCH in het Belgisch Museum van 1842 , bl.
401 en very . Later werd daartoe eene nadere
ging vereischt van vrij
bekrachti
e kamers in
naburige steden (zie daarvan in 1602 en 1615
voorbeelden bij KOPS Verhandeling over de
rederijkers, bl. 219 en very .) of van een hoofdkamer , in Vlaanderen b. v. van de Fonteinisten (zie BLOMMAERT , De Rederijk-Kamers te
Gent, bl. 41 en vgl. Belg Mus. 1838. bl. 359).
Zulk eene bekrachtiging heette de doop der
kamer , omdat ze bij die plegtigheid Of blazoen en naam ontving Of den vroeger gekozen
naam deed wettigen. De onvrije kamers hadden noch ha noch voorregten ; ze waren oudtijds uitgesloten van het din en naar
het landjuweel , en moesten zich met de kleien
of haechspelen vergenoegen.
nere weds
CONSTANTER.

De geest van Helena I. bl. 269). De Heer
hem mede wrat ,
dien de Koning van Pruissen in den nek der
schoone HELENA zocht en vond , een iclassieke
wrat is. Zoowel om RH. Navorschers bij dit
onderzoek voor te lichten , als om aan twee
groote voorgangers van PHILADELPHIA , aan
VIRGILIUS en FAUST, de eere te geven, die hun
toekomt
komt den het volgende :
Dr. FAUST bewees aan eenige studenten te
Wittenberg dezelfde dienst, als PHILADELPHIA
aan den Koning van Pruissen. D HELENA ver» scheen hun," naar luid van den volksroman,
die den naam van FAUST draagt , » in een rood
van haar hoofd
»purperen kleed,
de ha
» hangende — dezelve schenen blinkend goud
» te; zij had zwarte oogen en een zeer
» schoon aangezigt, een rond voorhoofd, hare
» lippen waren zoo rood als kralen , zij had
een blanken hals , gelijk die der zwanen , zij
had roode bloz enedkaken en een zeer schoon
»
» uitzigt , zij was lang en gezet van persoon ,
kortom, zij was zonder eenig gebrek. Daarop
»kwam zij de kamer in en boo zich zeer vrien» delijk voor alle de aanwezende heeren stu» denten — — toen wenkte D. FAUSTUS met
» den vin er HELENA1V1* en gingen alzoo te za»men de kamer Weiler uit." Nog wordt vermeld , dat FAUST verscheideneportretten van
haar liet vervaardigen en later in nog naaustond maar van
,
wer betrekkin g met haar
den questieusen wrat een woord. Opmerkelijk is echter het volgende. Toen FAUST zich
aan 't hof van Keizer KAREL V vervoegd had
en hoog opgaf van zijne kunst , begeerde de
Keizer, dat FAUST ALEX A NDRI MAGNI en ziiner
J. R. EILERS KOCH vraagt in het door
degedeelde over PHILADELPHIA , of

D

» huisvrouw gedaante, vorm en wezen gelijk
» zij hun leven geweest zijn , voor hem liet
komen, opdat hi' daaruit mot verstaan, dat
D hi' een el ervaren meester in zijne kunsten
, was." 't Geschiedde. D Het is andersniet mo»gelijk , dacht de Keizer , of de geest moet zzich
in zulkegedaante veranderdhebben , zonder
mij daarin te bedriegen , gelijk een zekere
, vrouw denprofeet SAMUeL verwekte. En op»dat de Keizer zulks te zekerder zijn zoude
) zoo dacht hij bij zichzelven : ik heb dikwijls
achter in den nek z
een wrat
dat
»gehoord , ij
»gehad heeft. Daarom hi' naar haar toetrad
en daarnaar te zien , of men zulks ook aan
dit beeld zien konde , en hij vond er ook
» een' wrat , want zij bleef ook stilstaan , en
» daarna zoo verdween zij."
Ook VIRGILIUS , den middeneeuwschen
toovenaar , in verschillende mededeelingen
van dit Tijdschrift genoemd , komt een deel
toe van de eere , die wij anders zoo gcarne
aan PHILADELPHIA toekennen. Hi' reeds vond
een dergelijke herlevingskuur uit , als PHILADELPHIA in praktijk brat. ) Als hi' nu oud
»geworden was ," schrijft VAN DEN BERGH
in Nederl. Volksromans , bl. 89 , D gebood hi'
» zijnen knecht hem in stukken te houwen ,
D en in tonnen in te zouten , terwijl een bran» dende lamp daarin olij zou doen druipen.
Deze gehoorzaamt , doch in stele van na
negen dagen terug te komen, wordt hi' door
» den Keizergedwongen,
den zevenden met
» hem in den kelder tegaan, waar het lijk lag,
en zoo mislukte hetplan van VIRGILIUS om
ngen en hi'ef
bleflood."
zichzelven te verjo
D

D

D

D

D
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CONSTANTER.

Britsche Pairs uit Hollandsch bloed I. bl.
188 , 270 , 271). Ter voldoening aan het verlangen van X. Y. Z. diene , dat HENDRIK
Graaf van Nassau , zoon van HENDRIK en van
ISABELLA VAN AERSSEN

(niet FRANCOISE , zoo

als verkeerdelijk opgegeven is) dochter van
CORNELIS VAN AERSSEN, Heer van Sommelsdijk,
in 1697 tot zijne vrouw genomen heeft HENRIETTE BUTFILER Of BUTLER , die eene dochter
was van THOMAS , Grave van Ossory inEngelacht
land. Over het oude , aanzienlijke
ges
van BUTLER , herkomstig nit Ierland vindt
men eene zeer breedvoerige opgave in The
Irish Compendium , or Rudiments of Honour
Vol. III. 2d edit.p. 110-125 , Lond. 1727 ,
in 12°. De moeder van HENRIETTE BUTLER was
AMELIA VAN NASSAU , dochter van LODEWIJK
(een natuurlijken zoon van MAURITS) en van
ELISABETH DE HORNES • Zij schijnt behalve de
twee vermelde dochters , ook een zoon gehad
te he ben , die THOMAS genaamd was. Haar
flood viel voor den 11 October 1724. Men
zie het aangeh. Compendium,V ol.I., 6th. edit.
pag. 264-266 , Lond. 1726 , op het artikel
V. D. N.
» Grantham" .
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Het geslacht van den Bempden (bl. 270)i
de vraag naar Engelsche edellieden van Hollandschen oorsprong , voorkomende in DE
NAVORSCHER van Sept. 11. , meende ik mij
niet te mogen onthouden van de mededeeling
van het een het Geslachtregister mijner familie behelst aanSg aande de JOHN TONE VAN
DEN BEMPDENS. Ikgeef het , zoo als ik het
daar vond , met de noodige verkorting.
Dr. R. C. H. ROMER.
JAN VAN DEN BEMPDEN 7 geh. met CATHARINA DE PANNEMAKER wonende in Brussel.
Uit dit huwelijk :
I) ELISABETH VAN DEN BEMPDEN geboren
26 Juni 1572 , gehuwd met 1) CORNELIS
LEMMERS 2) ABRAHAM VAN DELDEN. Zij
woonden in Engeland en stierven te Londen,
kinderloos.
II) JAN VAN DEN BEMPDEN geb. 2 Mei
VAN
1575, eh.
te Londen met ELISABETH VA
g
LOAVE, dochter van PR. VAN LOAVE. Kinderen uit dit huwelijk :
(a) JAN VAN DEN BEMPDEN.
(b) ABRAHAM VAN DEN BEMPDEN geh. met
MARY SPILMAN • uit welk huwelijk :
(X) MARIA VAN DEN BEMPDEN geh. met
Lord O' BRIAN zoon van Lord INCHIQUIN ;

kinderloosgestorven.
( IC) JAN VAN DEN BEMPDEN geh. met TEMPERANCE PACKER omtrent 1700.
Kinderen waren :
1) JAN VAN DEN BEMPDEN , gest. . . . .
2) PHILIP VAN DEN BEMPDEN , gest. 1717.
3) CHARLOTTE VAN DEN BEMPDEN geb. te
Londen 1699 , geh. 1718 met WILLIAM JOHNSTONE (gest. te Bath, 25 Jan. 1721) Marquis
en Graaf van Annandale , Graaf van Hartfiel
Viscount van Annan , Lord Johnstone van
Lockwood, Lochmaben, Molatdale en Evendale,
Erfkonstabel en louder van het Kasteel van
Lochmaben , Stadhouder van de Stadhouderij
van Annandale , Groot-Kanselier van Schotland , Bewaarder van het Klein Zegel, LordLuitenant van de Graafschappen Dumfries 7
Peebles en Kirkcudbright , Geheimen. Raad en
een van de 18 Pairs van Schotland , zitting
hebbende in het Hooger Huis van GrootBrittannie.
Uit dit huwelijk :
JOHNSTON E , geb. 1720, erfde
EORGE
A) GEORGE
al de eertitels van zijns vaders huis door het
afsterven zijner broeders van het eerste bed
nam volgens testament van zijnen grootvader
JAN VAN DEN BEMPDEN den naam en het tegenwoordige wapen van VAN DEN BEMPDEN
aan.
B) JAN JOHNSTONE, geb. 19 Jun. 1721 ,
jong gest.
C) PIETER VAN DEN BEMPDEN.
2) Tweede huwelijk van CHARLOTTA VAN
DEN BEMPDEN met N. N. JANSEN (1732).
III) JOOST VAN DEN BEMPDEN geh. met

CATHARINA DE WINDEL te Keulen 1607 , uit
welk huwelijk 12 kinderen. (*)
IV) CATHARINA VAN DEN BEMPDEN gel).
11 Mei 1579, geh. 1) met JAQUES GODSCHALK
2) met JOHN SPILMAN. Zij leefde nog in
1638 op haar goed te Chelsea. (f)
[Ook de Heer J. HANCOCK heeft ons een uittreksel
toegezonden van het onder hem berustende Geslachtsboek zijner Grootmoeder G. E. ROMER. Dit stuk ,
eensluidend met het register boven medegedeeld ,
vangt aan met het huwelijk van JAN VAN DEN BEMPDEN en CATHARINA DE PANNEMAKER in 1549, en
eindigt bij lien GEORGE JOHNSTONE die , nevens
alle de eeretitels van zijnen rijk betitelden varier , ingevolge testament van zijn moederlijken Grootvader,
den naam en het „tegenwoordige" wapen der VAN
DEN BEMPDENS aangenomen heeft. Dat wapen strekt
ten onderwerp aan eene latere mededeeling des Heeren HANCOCK , waarmede eene vraag verbonden is,
die hij den Navorscheren op het hart wenscht gedrukt
te zien. Hij verhaalt namelijk in het bezit te zijn
van een penning , geslagen op het 25jarige huwelijk
van EGIDIUS VAN DEN BEMPDEN en AEGIE HOOFT ,
wier echtelijke bandgelegd was den 17den Junij 1704.
Terwijl de eene zijde van lien penning eene allegoric
voorstelt, prijkt de andere met twee schuins liggende
pijlbundels , die de wapens van het gemelde echtpaar
afgebeeld vertoonen. Nu behoeft het sprekend symbool der HOOFTEN wel niet nader aangeduid te worden, maar is de opmerking belangrijk , dat het wapen der VAN DEN BEMPDENS, gantsch verschillend
van de vroegere „twee zwarte vogeltjes op een zilveren veld, drie gouden roosjes op een blaauw veld",
hier 'leen dubbelen adelaar zonderpooten" te aanschouwen geeft , waarbij nog twee andere kwartieren, onderscheidenlijk eengroot "kasteel met drie torens" en 17vijf kleinere kasteelen" bevattende. ,,Hoe
is MI het huis VAN DEN BEMPDEN aan dat nieuwe
wapen gekomen ?" Ziedaar het geopperde probleem
van den Heer HANCOCK die zich ten slotte bereid
verklaart, zijnpenning door wie 't wenschen mogt
te laten bezigtigen.]

Kerktorens I. • hi. 218 , 279 , 280). Het is
nietgeheel juist wat PHIL-HISTORICUS zegt :
Slechts in Rusland is meestal de toren niet
7, met de kerk verbonden , maar een afzonderlijk gebouw , enz." Ook in host-Friesland
en misschien wel hier of daar in onzegrensprovincien is dit het geval. BILDERDIJK
schreef tijdens zij-ne uitzetting in zijne s Ellendie Waarnemingen"
) Nu eerst : (dank zij de Hollandfche PatriD

D

Onder dezen : GILLIS VAN DEN BEMPDEN uit
wiens echt met ANNA SUSANNA DE NEUFVILLE nevens
anderengeboren is Mr. JAN VAN DEN BEMPDEN , Be.1688 , Secretaris
windhebber van de W. I. Comp(
van Amsterdam (1702) , Schepen en Raad (1708) ,
Gedeputeerde we ens Holland bij de Koningin van
Portugal en President Schepen (1711).
(t) Wij voegen hier nog bij , dat het geslacht van
de VAN DEN BEMPDENS uit Braband herkomstig is ; dat
JAN VAN DEN BEMPDEN het wapen der PANNEMAKERS
aannam , die in 1549 van Keizer FERDINAND een brevet van adel ontvangen hadden ; dat het wapen van
VAN DEN BEMPDEN in de St. Joriskerk te Brussel
stond , zijnde twee zwarte vogeltjes op een zilveren
veld , driegouden rozen op een blaauw veld , met
dit opschrift :"Si ilium EGIDI VAN DEN BEMPDEN
Cons. Bruxellensis 1483".
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» often !) weet ik de eigenaartigheid van de be» naming van 't klokhuis eens appels te bevatten. De klokhuizen hier op de dorpen gelijken
» er volmaakt naar •; zie hies hun gedaante :

bronnen van deze ensoortgelijke overleveringen omtrent dezen aartsvader?
L*.

N

do ch de klok vult hetgat nog meer , en
» laat minderplaats boven en onder , dan in
» deze fchets. Vergelijk nu den appel ; maar
ik moet hem omgekeerd hebben.
Wanne er men dit op een afftand ziet
» toonen de klokken zich zwart, en 't geheel
D gelijkt juist een doorgefneden appel, graauw» rood met zwartepitten".
r.
D

D

D

Uraagtrektne.
Gissing op Xenophon : Cyropaedia I. ; vi, 17.
Wij lezen Cyropaed. I, 6, 17. 7TAE FITTA TE 7,4

Tat ill alOTITX 11, o-rparti^ ;Cat a71-' litazio-rcev

6p 'ha? AtEv x ,stoc) or q AY Ati ig iixtPlAio-7- ocT i cz xpc6Auv x . Daar nu de uitleggingen der woorden
ciebocxicrrcov opkagEvoc, ZOO van MURETUS
STEPHANUS als anderen, mij gewrongen schijnen , zoo wenschte ik daarvan eene nadere
verklaring. Zou de plaats ook corrupt zijn
en aldus moetengelezen worden : TA.ETo-rde TE
74p rrl Fo.aiovra , xaciTo gAcexiarl-cov cipxou'him/ (licet paucissima, nos: het geringste, sufficiant) oiqnv Ai;g7,141)..40"7-X7a XpC4LEVOC ?
A RISTARCHUS.

Ursula en Ximilia. Een nu overleden beminnaar van oudheidkundige navorschingen,
zeide mij eens , dat de geschiedenis van de elf
duizend maagden, die de heilige URSULA zouden hebben vergezeld , op eene dubbelzinnigheid in een oud handschrift berustte , waarin
de woorden URSULAET XIMILIA VIRGINES , URSULA en XIMILIA , maagden ,"
verstaan waren als : » URSULA en XI duizend
inaagden." Is er eenige grond om deze uitlegging voor meer dan eene litterarische aardigheid te houden ?
L*.
s

Overleveringen omtrent Abraham. Vele en.
zonderlinge legenden zijn van ABRAHAM verspreid , zoo als : dat hij in zijne jeugd de afgodsbeelden bij zijnen varier zou hebben stukgeslagen en door wijze parabelen bij die elgenheid THERAH van het dwaze der beeldendienst overtuigd • dat hi' door NIMROD in een'
gloeijenden oven geworpen zou zijn, en wonderdadig bewaard ; dat hi' de Kabbala zou
hebben uitgedacht, dat hi' den tempel te Mekkagesticht zou hebben , enz. Welke zijn de

Spiegel der Jeught. Ik ben eigenaar van een
boekje , Spiegel cler Jeught , ofte een kort verhael der voornaemste tyrannije, ende Barbarische
wreedheden, welke de Spanjaerdehier in Nederlandt bedreven hebben enz. tot titel voerende.
Het is uitgegeven: Tot Saerdam, door WILLEM
WILLEMSZ, A°. 1658. Aan het einde der voorrede staat : lItyn lieve Landes Luijden Ghegeven
in mijn Studeerkamer , den ii Marti' ann. 1638.
De uitgave , welke ik bezit , is de 18de druk.
Zoude iemand der H. H. Navorschers mij ook
kunnen opgeven , wie daarvan de schrijver
is ? Misschien is hetwel een Zaandamsch
geleerde ?
Q. L. B.
Portret van Pieter Schout. Is aan iemand bekend de bijzonderheid dat de schilderij, voorstellende PIETER SCHOUT tepaard , is gepenseeld door Brie zeer bekende schilders ? Het
gelaat en de kleeding zouden geschilderd zijn
door NETSCHER , hetpaard door WOUWERMANS, en het landschap door WIJNANTS of
WIJNANDS. Degravure is gemaakt door BLooTELING , en bekend onder den naam van de
ruiter of de man tepaard.
Waar vindt men iets dienaangaande aangeteekend ?
X. Y. Z.
Zigzag. Waar is dit woord van afgeleid?
W. G.
.Doopsgezinden te Vlissingen. Wie kan mij
eenige geschiedkundige bijzonderheden meedeelen van de Doopsgezinde gemeente te Vlissin en , vooral ten opzigte van haar kerkgebouw , en op welken datum in 1641 de eerste
odsdienstoefening daarin gehouden is ?
g

B.
Uitroeping van Prins Willem III tot Stadhouder. Gelijk bekend is, werd Prins WILLEM III
allereerst te Vere tot Stadhouder uitgeroepen.
Op welken dag van de maand Jung 1672 kan
men vaststellen, dat zulks aldaargeschied is ?
B.
Joris van Silber en.
en . Bij de meeste geschiedschrijvers wordt de beroemde zeevaarder JORIS VAN SPILBERGEN een Zeeuw genoemd , ofschoon hi'j in enkele andere werken voorkomt
als een Hollander, soms ook als een Duitscher.
Daar het mij hoogstwaarschijnlijk is , dat hij
in Zeeland geboren werd, gelijk ook WITKAMP
in zijn Handboekje der Aardr. van Nederland
vaststelt , zoo wenschte ik toch wel door iemand bepaaldelijk aangewezen te zien , dat
de Zeeuwen hem met zekerheid naast hunnen
JACOB ROGGEVEEN kunnen plaatsen.
B
B.

23
Fiscaals Genera al te Groningen. Hebben er
in het laatst der17de of het begin van de 18de
eeuw ookpersonen bestaan aan het hof van
de Prinsen vanNassau te Groningen, die den
naam droegen van Fiscaal Generaal ? Zoo ja ,
zonde iemand dan ook zoo goed willen zijn ,
een belanghebbend lezer van DE NAVORSCHER
te willen opgeven , wie het waren ?

zij het in 1605 en 1606 bewezen hebben. De
Staten-Generaal verleenden hun daarvoor
octrooi , naar L. zelf opgeeft in zijne Kleine
Kronijk. Een en ander wordt breeder vertu
door Mr. w. J. C. VAN HASSELT, in het Haarlemermeerboek, te Amsterdam bij BEIJERINK
1838. Welke middelen zou LEE GHWATER gebezigd hebben ?
A. & A.

De Christus Patiens" Ik stel aan DE NAde vraag voor , of daarin ook zou
kunnen worden aangewezen , waar eene Hollandsche vertaling van het Latijnsche dichtstuk : Christus Patiens te vinden is ? herinner mij die voor omstreeks 25 jaren in een
of ander Maandwerk gelezen te hebben, maar
weet niet meer in welk.
H. K. Az.

Erasmus over Amsterdam. Kan het waar
zijn , dat ERASMUS eens , bij zijn verblijf te
Amsterdam zou gezegd hebben : s De men)) schen wonen hier"
kraal en op de toppen
) der boomen," zinspelende op de lane palen, waar de meesteophuizen
• ?
gebouwd zijn
Min zegsman is : Das national Magazin I.
122, vom Jahre 1834.
J. C. K.

Steen in de Mandemakerssteeg. In de Mandemakers-steeg bij het Water , is een poort ,
waarboven in een steen een man , een wapenschild vasthoudende, staat uitgehouwen ; wat
beteekent dat ?
C. & A.

De lof des kribs door eene vrouw. MARGAeene Friesche Amazone, die , als
soldaat verkleed, 7 jaren de Staten in het
veld diende , moot een liedgedicht hebben ,
om 'one dochters tot liefde van de krijgdienst
aan te vuren. Is dat lied nog voorhanden ?
Zie over haar : E. VAN METEREN Gesch. der
Nederl., 23ste boek , bl. 446 a , in fol. en BosSCHA Nederl. Heldendaden te land,
2a7.
in not.
J. C. K.
Invoering der Boekweit in't Vaderland. Zou
het waar zijn , dat JAN VAN GESTEL het eerst
de Boekweit in de Nederlanden heeft overgebrat ? Zulks moot vermeld staan op zijn grafsteen in de kerk te Zuiddorp in Staats-Vlaanderen, volgens J. SOK Vaderl. Woordenboek,
XXXIV. 292.
J. C. K.

VORSCHER

Hit Sin el de Koningsgracht. Het Can el werd
een tijd lang de Koningsgracht genaamd. Wanneer heeft diegracht haar ouden naam van
C' el hernomen ?
C. & A.
Kuiebus of Quibus. Waarom wordt een
kwast aldusgenoemd? Wat is een kwiebus
en waarin onderscheidt hi' zich van een'
kwast ?
SAXO SYLVIUS.
Moorsteen. In mtjne jeugd hoorde ik een
oud rijmpje:
Op den schoorsteen
Danst een moorsteen ;
Moorsteen hier,
Moorsteen daar, enz.
SAXO SYLVIUS.
Kwadees. Een boer zegt wel eens : ziek is
hi' wel niet , maar kwadees. Kan di zijn
kwaad-eets ?
SAXO SYLVIUS.
Albertus de Vulder was in 1763predikant
in Noord-Braband • gaarne zou ik weten den
naam van zijne vrouw.
G. A. C. S.
J. W. van Steenbergen was omtrent het
jaar 1740 Med. Doctor en Lector anatom. te
Dordrecht. (Zie Vliss. Kerkhemel, pag. 363).
Zou een Navorscher mij ook eenige bijzonderheden van dienDoctor kunnen meedeelen?
Wie was zijne moeder?
SAARIE.
Leeghwater als duiker. J. A. LEEGHWATER
en anderen, verstonden de kunst om ontkleed
in het water te duiken en er 3/, uur in te vertoeven , te eten , de schalmei te bespelen , op
cenpapier te schrijven , te gaan enz.
gelijk

RETHA ,

Inzameling der Lijkasch. Hier en daar , ook
in somrlige streken van de Veluwe , (hoogste
streken van Gelderland) worden van tijd tot
tijd nog urnen gevonden , waarin de rich der
verbrande liken werd verzameld. Gaarne
zou ik eenigzinsnaauwkeurig beschreven zien,
op welk eene wijze men met die verbranding
wel to werkging, bm zóó naauwkeurig de asch
van het kik te kunnen zamelen.Om voldoening
hierin te verkrijgen vervoeg ik mij tot den oplettenden Navorscher.
Nr.

Bijbel van deux aes. Wie weet mij lets te
zeggen omtrent den Bijbel van deux aas? en op
welkeplaats men tot verklaring of aanteekening vindt
Deux , aas en heeft niet ;
Cinq , six en geeft niet:
Quatre , troys moet geven,
Daar deux , aas , cinq , six van leven ?

Nr.

Weteling. Weet men ook levensbijzonderheden van den schilder WETELING , die s een
Fransch Meester" genoemd wordt en waarschijnlijk in het begin der 18de eeuw leefde ?
L.
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Een Vossius te Voorburg. Is ook iemand in
staat mij te verzekeren in het vermoeden , dat
een der beroemde VOSSIUSSEN (C. G. (TOMER
in zijn Allgemeines Gelehrten Lexicon, IV Th. ,
Leipzig 1751 , in voce , noemt er zeven) te
Voorburg zijn verblijf gehouden heeft ? A.
kunn
J.Verhorst. Zou ook iemand mijen
inlichten omtrent de handschriftelijke en gedrukte mu zijkstukken en dichtwerken van
J. VERHORST, Pastoor van Voorburg , die den
14den October 1678 stierf (Bat. Sacra. 282).
Waren die niet in 't Latin en komen zij nog
wel voor?
R.

Weet iemand ook den oorsprong van dit
gebruik , en bestaat het nog te Zierikzee ?
Welligt ook elders?
H. V. R, te Mydrecht.
Theophylactus en zijne jagtpaarden. Op welk
gezag toch kan de Heer J. TODD, in zijn werkje : D The student's Guide," beweren , dat de
patriarch THEOPHYLACTUS , die in de tiende
eeuw leefde , 2000 jagtpaarden voedde met
de uitgezochtste dadels , druiven en vijgen in
wijn geweekt ?
H. H.
Mr. Cornelis Ploeg. Is er ook iets bekend
betrekkelijk het leven of de welligt uitgegeven geschriften van Mr. CORNELIS PLOEG
anders Mr. KNELIS te Jisp genaamd? Zie DE
NAVORSCHER , I. • bl. 236.
L. te Br.

Ontwerper van den kerktoren voor de Alkmaarsae Groote Kerk. In de jaren 1812 en 1813 te
Alkmaar wonende , heb ik in het kostershuis
De reus Gnaken zijne drie zonen. In het
dergroote kerk de teekening gezien van den
geprojecteerden toren voor die kerk, die ech- Deutsche Zeitschrift fiirChr: Wissenschaft und
ter nooit tot stand isgekomen. Ik meen mij te Chr: Leben begrandet lurch Dr. JUL. MLLLER ,
herinneren dat de naam van den bouwmeester Dr. AUG. MEANDER en Dr. K. J. NITZSCH , kodaarop geschreven stond. Gaarne zou ik dien men , op bl. 119 , Jaargang 1851 , in de opnaam te weten komen. Die van den architect sporing van den naamsoorsprong van Kiriath
des torens van de Waag te Alkmaar treft men Arba (Hebron) de namen van de Giganten :
GNAK en zUne drie zonen : AHIMAN , SESAI
in EIKELENBERGSbeschrijvingaan. J. B. W.
THALMAI , voor. In het Mythologisch woorDe Geuzensloot. Waarin vindt het zijnen denboek van VOLLMER heb ik die namen niet
oorsprong , dat zekere vaart of sloot , loo- kunnen vinden. Zou iemand mij over die perpende van Vinkeveen tot in den Amstel bij sonen eenige nadere inlichting kunnen geven?
Loenersloot,
genaamd wordt : de Geuzensloot?
HENRY.
_______
B. V. W.
) Neerlangbroek, die Schralenhoek." Kan een
Zoogek als een pootjuin. Van waar dit
der lezers van DE NAVORSCHER mij aanwijzen: spreekwoord ?
C. G. B. te G.
_____....
waar het volgende verse te vinden is en tot
welk tijdvak in de geschiedenis het betrekking
Zamenstelling van den Canon. Waar , wanheeft ? Inlichting hieromtrent zou den belang- neer en op wiens last zijn de boeken der H.
Schrift bij een gevoegd? In 't bijzonder wordt
liebbende zeer welkom zijn.
ditgevraagd ten aanzien van het N. T. Kan
Neerlangbroek
iemand mij dien aangaande onderrigten, liefst
Die Schralenhoek ,
Daar wonen niets dan Edellui
met opgave van de daartoe betrekkelijke liteEn Beeddellui ,
ratuur , zoo die bestaat?
R. H. N.
Bidders
En Broodbidders
Daar zijn niets dan Kastelen en Nesten
Sterkenburg is het besten.

C. KRAMM.

.Engel de Ruyter en Adriaan Banckaert. Men
vraagt teregtwijzing , waar en welken dag in
Maart 1683 de Vice-Admiraal ENGEL DE RUYTER is overleden , alsmede wanneer de Luitenant-Admiraal ADRIAAN BANCKAERT is geboP. FRET.
ren engestorven ?
Strop, het kenm,erle van een sterfhuis. VOOr
vele jaren zag ik te Zierikzee your een huis
aan wederzijde en ter hoot van de deur ,
1 a 2 voet dik, netjes afgestoken, stro p , ten
blijke dat zich aldaar een lijk be yond of bevonden had. Dit kenteeken moestnaar
, ik
meen , zes weken lance bij 't huis aangehecht
blijven.

De N achter verkleinwoorden. Vele onzergeachtste letterkundigen schrijven tegenwoordig : kindjen , paardjen, enz. niettegenstaande
zij zich voorstanders noemen van den regel ,
om, zoo veel mogelijk , te schrijven zoo als
men spreekt : zoo lezen wij dan ook bij diezelfde sehrijvers , mijn vrouw , mijn pen , enz.
ZU zullen dan ook zeker goede gronden hebben om , geheel teen de uitspraak in , de verkleinwoorden op de aangehaalde wijze samen
te stellen. Wil iemand zoo vriendelijk zijn
mij met die gronden bekend te maken ?
R. H. N.
Zoo zout als brem. Waaraan heeft deze
spreekwijze haar oorsprong te danken? Toch
zeker niet aan de Gemeene Brem (Spartium
Scoparium), Welker zaden in de geneeskunde
G. M.
0-ebruikt worden ?
b
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Zantccheningen.
Gissing omtrent Bilderdijks» aan2nijne egade. "
De bundel Poezy door Vrouwe K. W. BILDERDIJK , in 1820 bij IMMERZEEL uitgegeven ,
wordtgeopend met een dichtstuk , in trochaisehe versmaat, van BILDERDIJK, getiteld: Aan

mijne egade , by de uitgave van dezen harem afzonderlijk en dichtbondel , waarvan alleen de
tweede en vierde regels enz. rijmen. Het
is zonderlin g dat men in bet laatste gedeel
te
van dit versdoor
,
de keuze van een ander
woorddat
,
als 't ware voor de hand lig,t ook
de eerste en derde regels rijmend kan maken.
Zie bier :
Groei dan, bloei dan ! schroomgeen buien! (winden)
Ducht geen onweer ! hef u op
Boven eik en breede linden,
En abed- en cedertop !
Schroom niet(gaat hy u ontvallen be even)
Die u eer zijn steunsel hood,
Naar den hemel op te streven
gills zijn grond- en echtgenoot.
Hooger, hooger moet gy rijzen! (*)
Hooger dan een ander zweeft !
Boven room en eerbewijzen
Die deze eeuw te schenken heeft!
Hooger dan mijn krachten strekten ; (strekken)
Dan mijn uitzicht reiken kon ,
Toen my de Engel op kwam wekken
Waar mijn morgen mee begon ! —
Dierbre zalfster van mijn weer (lijden)
Die mijn lot en leven deelt ,
Nooit bezweken onder 't strijden
Waar de moed denplicht beveelt ;
Neen, by (op) geen onzaalge wareld (onzalige aarde)
Door geen daverende lof,
Schat men Dichtkunst op haar waarde :
Ze is geen burger van (lit stof.
Met den voet deze acrd vertreden , (aarde drukken)
Met het hoofd in de Englenrij
Heel de ziel aan 't stof te ontrukken!
Dit alleen is Poezy !
Gy , uw hart , kan dit gevoelen ,
Zy is 't die uw borst ontgloeit :)
(
GOD , en HEM-ALLEEN , bedoelen,
Is de bron waaruit Zy vloeit.

Zou dit looter toevallig zijn?
M. te Maastricht.

Hoe de valkenier van den Koning van Denemarker (Frederik III) in Brabant valken kwam
van gen .
Extract uytte Resolutien van de Hooch Mogen de
Heeren Staten-Generael der Yereenighcle Nederlanden. Lunae den 4den October 1660. Is ter
vergaderinge gelesen seecker memoriael van
den heere Resident (van Denemarken) CHA.msius, tenderende ten eynde dat alle diegtene,
die uyt dese landen teens het gedaen verboth , soo in Jutlandt als in Noorwegen sonder voorgaende permissie, sich verstout souden molten hebben , valcken te aen van en
(*) Flier en verder nog eens rijmen ook de eerste
en vierde regels. Mijns bedunkens strekt deze ongelijkmatigheid niet ter verhooging der technische
waarde van het vers.

II. D.

Langzaam gaat zeker.

deselve souden hebben terestitueren, ende in
cas van oppositie, dat aen de officieren in de
Meyerye ende elders, daer deselve valckeniers
woonen, geordonneert mochte werden , den
overgesonden valckenier van denConinck
van Denemarken,
genaemt HANS FRANSSEN tot
de voorschreve restitutie destercke handt tebieden • waerop gedelibereert sijnde, is goetgevonden ende verstaen, dat het voorschreve
memoriaelgestelt sal worden in handen van
de Heeren VAN BRAECKEL ende andere haere
Hooch Mogentheden gedeputeerden totte
saecken van de voorschreve Meyerye om te
visiteren, examineren ende daervan rappor
te doen. — Sabbathi den 23sten October. Is ge.
hoort bet rapport van de Heeren VAN BRAEC'
KEL ende andere Haere Hooch Mogentheder
gedeputeerden totte saecken van de Meyeryc
van 's Hertogenbosch , achtervolgens derselver resolutie van den vierden deses, gevisiteert endegeexamineert hebbende bet memoriael van den heer Resident CHARISIUS , tenderende ten eynde dat soodanige ordre gestelt
mogte werden ende die voorsieninge gedaen ,
dat alle diegeene , die uyt dese Landen tegens
het verboth, soo in Jutlandt als Noorwegen
gedaen, sonder voorgaende permissie sich verstout souden mogen hebben valcken tegaen
en
van gen
, deselve souden hebben terestitueren
aen HANS FRANSSEN valckenier van den Coninck van Denemarken, ten Bien ende expresselyck herwaerts overgecomen, ende in cas van oppositie , dat aen de officieren in de Meyerye
van 's Hertogenbosch ende elders , daer desel ve valckeniers woonen, geordonneert mochte werden, de voorschreven overgecomen valckenier van den booghst gemelten Coninck van
Den emarcken tot het doen van de voorschreven
restitutie de stercke handt te bieden ; waerop
gedelibereert sijnde, is goetgevonden ende verstaen, dat aen den Hooghschout BERGAIGNE
geschreven sal werden, dat by den meergeseyden valckenier de goede ende behulpelycke
handt ten fine voorschreven sal hebben tebieden. MS. Register raeckende d'oostetscite
saecken van de menden May-December 1660.
folio 692 en 711 verso. — Genoemde BERGAIGNE was de ritmeester HENRI DE BERGAIGNE,
door zijne wapenfeiten onder FREDERIK HENDRIK bekend • hi' had zich voornamelijk bij
het beleg van 's Hertogenbosch in 1629 onderscheiden en was reeds in het volgende
jaar tot het gewigtige ambt van Hoogschout
n niet minder
benoemd, in deplaats van zijne
dapperen wapenbroeder den Drossaard van
,
Bergen-op-Zoom
ridder WILLEM VAN DER
RIJT heer tot Brouchem enz. die dadelijk na de
roemrijke vermeestering der stad daartoe gecommitteerd was , margelijk BOR zegt
» 't solve niet langh bedient hebbende , 't sy
of hy hem niet wel tot een politycke staet en
Conde begeven." HENRI DE BERGAIGNE ver4
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vulde die waardigheid tot zijnen dood , den
Eden October 1666. (Zie : Geschiedlcundiqe
Aanteelceningen omtrent FREDERIK HENDRIK ,
zijnen tijd enz. in betrekking tot het beleg van
's Hertogenbosch, gedurende het jaar 1629; § 10.
J. H. DE STOTT.
C.,
pag. 91).
De Volewijle. Mijnheer de Navorscher ! Onder uwe Kinderpoezij behoort ge noodzakelijk op te nemen het bekende verse :
Pluk mijn !
Pluk mijn !
'k Zal alle dagen zoet zijn —

wanneergij althans mine opmerking , die
hier volgen zal, niet al tewreedaardig rekent.
Bovenstaand rijmpje , door het Amsterdamsche baker- en kindermeidengeslacht, aan
de nog ongeborene kindertjes in den mond
gelegd , heeft zijn' oorsprong , vreemd genoeg , in het gebruik om de misdadigers aan
de Volewijk , buiten de hoofdstad, op te hangen. De galg , boom des ongeluks (arbor infelix) is alzoo door het volksgeloof in zekeren
zin tot levensboom herschapen. Het yolksgeloof, ik beken het , is liefelijker dan mine
uitlegging.
GANSKE.
Oordeel van Karel V. over de Zeeuwsche meloenen en vijgen. LIVINUS LEMNIUS , te Zierikzee
op den 20sten Mei 1505 geboren , was , onder
andere, schrijver van een werk, dat verscheidene malen, met wijziging van titel en inhoud,
herdrukt werd , en waarvan de Antwerpsche
8vo. uitgave , in 1566 bij WILLEM SIMSON
verschenen , ten titel voert : Herbarum atque
arborumquae in Bibliis passim obviae sunt et ex
Cuibus sacri vates similitudines desumunt, ac collaHones rebus accommodant, dilucida explicatio.
Men vindt er opmerkingswaardige teregtwijzin en in, met betrekking op den toenmaligen
toestand van landbouw en kruidkunde hier te
lande. Wij geven als voorbeeld eene bijzonderheid uit het leven van KAREL V., bladz. 50.
D In denjare 1540 gebeurde het , dat , als
Keizer KAREL V.na
,
Belgien doorreisd te
hebben , ook Zeelands kusten bezocht , hem
bij zijn verblijf te Zierikzee, meloenen van ongewone grootte en buitengemeene geur en
sappigheid en ook vijgen werden voorgelegd,
die z(545 rijp waren , dat de Keizer , verrast ,
wijl hij in eene koude luchtstreek niets van
dien aard verwachtte, verzekerde, dat zelfs in
Spanje zij niet tot grootere rijpheid zouden
kunnen komen". Hieruit ziet men dat , reeds
in de 16de eeuw, Neerland wegens vruchtenbouw dien lof begon te verdienen, waarvan
bet zich daarna altijd heeft waardig gemaakt.
Vgl. : Annuaire de la Bibliotheque Royale de Belgique, Xe annee. Bruxelles et Leipzig ; C. MUQUARDT , 1849 , Page 165.
B2b.

Uragrn.
Mr. Joan Beets.
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Bovenstaand tweeregelig versje , waarvan de letters , die in beide regelsgelijk zijn , slechts eenmaal
staan aangeteekend , vond ik op een oud strookje paP geschreven. Ma ik vragen :
1 0 . Wie was de dichter , of liever de maker van
ditgrafichrift ?
20 . Wie was die Mr. JOAN BEETS, J. U. D.
30 . Wie was die BALDUS?
40, Vindt men meer zulke aardigheden?
H. T.

De vogellijm , het viscum album der kruidkundigen , was ook bij onze voorvaders in eere. Zij hebben voorzeker,, even als de Gallische Druiden, waarvan PLINICS gewaagt , zijn heilige takken , met vergulden sikkel afgekapt , in den witten krijgsmantel
(sagum?) opgevangen.
Met welken eerbied nog in Groot-Brittanni6 de
mistletoe , waarondergeen meisje den kus weigeren
mag , behandeld wordt en de wonderplant Goedheil
in sommige streken van Duitschland als in zegepraal rondgedragen ; hoe de kreet van : Au gui l' an
neuf! ons in Frankrijk aan hetzelfde gewas herinnert,
behoef ik aan de lezers van GRIMM 'S Deutsche lifythologie en BRAND ' S Popular Antiquities niet in vermink'ten vorm over te zeggen , evenmin te herhalen , dat
onze naam van maren- of spoolctakken , als in to enstelling der vrolijkheid , Welke de mistelboom elders
te weeg brengt , op meer sombere denkbeelden wijst.
Nu begeer ik van DE NAVORSCHER te weten :
Of de vogellijm bij ons in het wild gevonden wordt
en , zoo ja, of men op hare groeiplaats de sporen van
eeuwenheugende bosschen vindt ;
Of deplant in de Nederlanden ook nog antlers geheeten wordt ; en
Hecht er zich ook thans no g bij het landvolk eenig
bijgeloof aan?
SCIOLUS.
Hetgeslacht van Tromp. Sedert lang heeft men gemeend, dat ergeene mannelijke afstammelingen meer
bestonden van de beroemde Admiralen MARTEN HARPERTZ. en CORNELIS TROMP ; er zijn echter nog vele
Nederlanders , die den naam van TROMP voeren , en
het kan dus niet onbelangrijk zijn dat er zekerheid
besta. De vraag is dus: of er, onder degenen, die thans
TROMP genoemd worden , ook zijn , die kunnen bewijzen van de Admiralen TROMP of wel van broeders of 00MS van MARTEN HARPERTZ. TROMP of te
stammen , of dat de nog in wezen zijnde afstammelingen uit de vrouwelijke linie kunnen aantoonen ,
dat er van deze familie TROMP geene mannelijke af9 9 9
stammelingen meer bestaan.
l
• l • / •

Utrechtsche Ho beer. In eene oude onder mij berustende rekening lees ik :
Attestor
An . 1612, 13, 14,
A°. 1559, ad idem
als in voorg-d. reeckeningen.

Extract uijt de rekeningen
van de Rentmeesters Generael yin Espargne. Over de
hondert jaeren wert dese volgendepost in reeckeninge
J aerlij cx gebragt --als volgt .

Alsoo die van Vtrechtgewoon geweest syn jaerlijcx op St. Maertensdach te senders voor een recognitie seeckeren Beer den welcken bij den rendant
wiert ontfangen ende aen stucken gedistribueert soo
aen sijn Exc P . als aen de Ileeren van den Baede pro-
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vinciael waer van mengewoonlijck is jaerlijcx te betalen den deurwaerder van Vtrecht voor sijne moijten
van denselven te brengen , drie ponden , dus 3 : 0 —
en de dieners van Uijtrecht die de beer brochten
3gl.
Kan iemand mij ook eenig berigt omtrent den
oorsprong dezer bijzonderheid gev en ? --Van waar
de naam ho beer? en wanneer en waardoor Utrecht
X. Y. Z.
van deze schatpligtigheid is ontheven?

Escuriaalsche HSS. van Aeschylus. In de voorrede
zijner vertaling van den Prometheus van AESCHYLUS ,
in 1832 uitgegeven , zegt de Heer MEDWIN : Men
heeft onlangs in het Escuriaal verscheidene HSS. van
den Agamemnon en eenige der andere tooneelstukken
van denzelfden schrijver ontdekt , en dit zal vermoedelijk veel dat duister is , en het door iedere nieuwe
uitgaaf nog meer wordt , ophelderen. Deze lang verborgene HSS. kwamen van de Arabieren ,
en hebben
bijzondere lotgevallen ontmoet. Zij werden , zoo men
ze t,, uit de boekerij van Konstantinopel gestolen ,
en naderhand in een roofschip, dat gestrand was, wedergevonden (pp. iv. v.) De laatste uitgevers van
den Agamemnon , KLAUSEN en PEILE, maken geene
melding van deze HSS. , ofschoon de Heer FEDOR
reeds in 1832 bezig was met ze te collationeren. De
Navorscher, die er jets meer van weet , zou ons door
zijne meedeelingen verpligten.
FUR.
Huis de Valois. In den jare 1819, in ambtsbetrekking te Heenvliet zijnde , vond ik op het Kohier der
belastingen , den Imam van HENDRIK DE VALOIS als
grondeigenaar. Deze man , in persoon zijne betaling
doende , vroeg ik hem , of hij van Fransche afkomst
was? en met een zekere waardigheid ,gafhij mij ten.
antwoord : „Mijn voorouders hebben voor tweehonderd jaar , de Kroon van Frankrijk gedragen."
In den Briel deed ik eenig onderzoek naar dien
persoon , en vernam dat hij (in de wandeling HENDRIK de Vloos genaamd) werkelijk in het bezit was
geweest van wapens van dat Huis , maar ze van tijd
tot tijd had verkocht, en dat er, tijdens de Regering
van Koning LODEWIJK , zelf spraak zoude geweest
zijn , hem in de Ridderschap op te nemen.
Nu is de vraag , is hetgeschiedkundig waar, dat
er zich in der tijd afstammelingen van den Huize de
Valois in ons land hebben neergezet , en wat is daarM. S. te B.
van bekend??
Engelsche tooneelspelers in de Nederlanden. Men
leest bij J. HUNTER, New Illustrations of the Life, Studies and Writings of SHAKSPEARE Lond. 1845 , II ,
blz. 231 het volgende.
„De Engelsche tooneelspelers reisden zelfs somtijds buitenslands. T. HEYWOOD in zijn Apology for
actors (1612) , verhaalt een merkwaardig geval van
eene vrouw,, die haar medeweten van een moord verraadt, terwiji een troep Engelsche komedianten te
Amsterdam speelde. Maar er wordt jets nog merkwaardigers verhaald van vier en twintig tooneelisten,
alienprotestanten , die onder de regering van JACOBUS I (1613) te Keulen voorstellingen gaven."
L. TIECK schreef in de voorrede van zijn Alt-Engl.
„ In 't begin der Zeventiende eeuw
)
Theater( 1811.
vinden wij in Duitschland een reizende troep , die
zich de Engelsche tooneelisten noemde , velerwege ,
vooral in Dresden , speelde , en meerendeels stukken
gaf , Welke naar die van SHAKSPEARES tijdgenooten ,
ja van hem zelf gevolgd waren. Deze lieten naderhand hunne komedien drukken."
Voorts nog schrijft TIECK voor zijn Deutsches Theater :(1817). „ Toen te Londen de Schouwburgen
bloeiden en zelfs buitenslands beroemd waren ,gingen er soms tooneelgezelschappen naar de Nederlan-

den om te spelen , en omstreeks 't jaar 1600 (welligt
eenige jaren vroeger) , treft men in Duitschland tooneelspelers aan , die onder den naam van de Engelschs
komedianten rondtrokken."
Hi' voegt er in eene noot bij : „ Reeds vo"Orlang had
ik aanteekeningen verzameld, omtrent de jaren
wanneer die tooneelisten te Dresden , en voor het
hof aldaar speelden , doch het blad is later verloren
gegaan. In de Rekeningboeken der hoven of rijkssteden is misschien narigt te vinden."
De vraag is nu , weet ook iemand eenig nader berigt te geven omtrent zoodanige Engelsche tooneelspelers als waarvan HEYWOOD en TIECK gewagen ;
waar , wanneer en wat zij in ons land hebben gespeeld ?
J. M.

De Santhortsche Geloofsbelijdenis , is de titel van een
zoogenaamd Patriottischgeschrift der vorige eeuw,
waarby tevens is afgedrukt een ander gedicht , getitell : de Menu& en de Dominees-pruik. BILDERDIJK
(in zijne Gesch. des Vaderl.) schrijft het eerstgenoemde toe aan eene der Schrijfsters van SARA BURGERHART. Welke bijzonderheden zijn er omtrent die gedichten bekend , wanneer zijn zy in 't Licht gekomen,
en wat weet men van het zoogen. Santhorster Kuddeke?
L. Tlt.
Muntstuk van Lodewijk XVI,
gejaarteekend 1793.
Ik ben in het bezit van eengrof stuk Fransch geld ;
aan den cenen kant staat eengenius, de constitutie
schrijvende , met den Franschen haan , denpijlbune. Het omschrift luidt:
del en de vrijheidsmuts ter zijd
Rene
de la loi , en daaronder staat : l' an 5 de la liberte.
g
Aan de andere zijde ziet men het borstbeeld van LODEWIJK XVI, met het omschrift : LOUIS XVI ROI DES
FRANCOIS. 1793. Op den rand staat : LA NATION , LA
LOI ET LE ROI. Vermits LODEWIJK XVI reeds den 10
Aug. 1792 werd gesuspendeerd , de republiek in September daaraanvolgende bereids werd gevestigd , en
LODEWIJK , den 21 Januarij- 1793, zijn leven op het
schavot eindigde , komt mij dit jaartal van 1793
vreemd voor. Kan DE NAVORSCHER mij iets dien aangaande ze en , of anders bij zijne Londensche familie, de NOTES ANDQUERIES eenige inlichting verkrijgen ?
Nieuw ontdekte landen. Bestaat er, ten behoeve der
Aardrijkskunde , even als bij de Sterrekunde , geen
werk: om de daaringemaakte vorderingen en ontdekkin en aan te teekenen ? Op de Nederlandsche kaarten zoek ik te vergeefs (zelfs op de Schoolkaart van
PULS en in de anders vrijgoede kaarten bij OOMKENS,
door JAGER) eene duidelijke voorstelling van :
1°. Den Archipel van den Markies van Traversde.
2°. Van de Grahams , Triniteits , Palmers en Powelskusten, door de StraatBraunsfield van den, even
onduidelijken , Archipel van Nieuw Zuid Shetland
gescheiden en in 1833 ontdekt.
30. Van de in 1822 ontdekte Austraal Orcaden met
de straat Washington.
4°. Van de in 1846 door de Engelsche expeditie
ontdekte kusten.
5°. Van de in 1837 door de Franschen ontdekte Sabrin akust.
6°.Van de in1838 door de Franschen ontdekteLouis
Philippe en Joinville landen.
7°. Van de in 1831 door BISCOE ontdekte Adelaide
en Clairie kusten.
8°. Van de in 1838-40 door CH. WILKES met de
Amerikaansche Expeditie ontdekte bergachtige kust,
Charles Wilkes's land.
9°. Van de in 1839 ontdekte Balleny Eil. met den
7,200 voet hoogen Freemanspiek.
En 10°. 1k mis overal het in 1842-43 door Ross
4*
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ontdekte , tot nog toe Zuidelijkste , Victorialand, met
de vulcanen Erebus 12,400 vt. en Terror 12,000 vt.
hoog , benevens het Loftygebergte , de zuidelijkste
G. P. ROOS.
keten der aarde.

Verondersteldeplaat van Luiken. Voor eenigen tijd
raakte ik in het bezit eener teekening, in vorm en
voorstelling , gelijksoortig aan de Bijbelsche platen
van JAN LUIKEN • —bij het naslaan van diens platenbijbel , vond ik , ter plaatse waar ik meende de bedoelde voorstelling te moeten zoeken , geene plaat ,
doch bemerkte dat de onmiddelijk voorafgaande en
volgende platen, in volgnummer twee nummers verschilden , zoodat er daar terplaatse eene plaat scheen
te ontbreken. De vraag rees bij mijop , of welligt de
bedoelde teekening van LUIKEN zelven afkomstig ,
en voor kunstliefhebbers van eenige waarde konde
zijn? — waaromtrent eenen of anderen lezer van DE
A. N. I.
NAVORSCHER mogelijk meer bekend is.
Invloed der maan op de weersgesteldheid. Gedurig
hoort men in het dagelijksche leven gewagen van den
invloed der maan op de gesteldheid van het weer.
Sommigen slaan aan dien invloed geloof,, terwijl anderen die meening bestrij den. Tot de laatsten behoort,
under de mannen van gezag, de Leidsche Hoogleeraar
F. KAISER , zoo als uit zijn werk De Sterrenhemelverklaard , blijken kan: Ik weet mij intusschen niet te
herinneren of de beroemde Hoogleeraar,, in genoemd
werk , de gronden voor zijngevoelen heeft vermeld,
en , zoo hij dit gedaan heeft , beken ik volgaarne dat
ik ze mij niet meer kan te binnen brengen ; daarom
wenschte ik , ten einde met beter regt de maanprofeten te kunnen tegenspreken , dat iemand mij in DE
NAVORSCHER wilde inlichten op de vraag : welke zijn
de gronden voor het beweren dat de maan op het
weer geen invloed heeft ?
FREDRIK.
Verzamelingen van spreekwoorden. Weet ook iemand op te geven : waar te vinden of voorhanden
zijn de volgende werken :
Ista suntproverbia communia , ghedruckt te Dell in
Hollandia van denjare 1500 , 40 . (zijnde eene Verzameling van spreekwoorden in 't Latin en Hollandsch,
die in 1803 in de boekverzameling van J. KONING
gevonden werd , zie : Naamlijst van eenige boeken en
7nanuscripten , 8°. bl. 60).

Ander Theyl der SprichwOrter , dar innen Niederlandische , Hollandische , Brabandische und Westphalische Sprichw begriffen zum Theil von EBERH. TAPPIO
und ANTHONIO TUNICIO zusammengebracht. Im gate
Germanismosgewendt , mit hochteutschen Sprichw. verglichen und ausgelegt durch SEB. FRANCKEN; Franckf.
a. M. 1541 (zie WANDER, All em. SprichzvOrterschats ,
I. S. 198.)
S. ANDRIESSEN, Duytsche Adagia ofte Spreekwoorden. Thantwerpen , 1550 , 8°. (zie Catalogus van TE
WATER ; bl. 373 , N°. 2627).

Enchyridion scolasticum in quo Flandrorum vernaculo idiomati celebresparoemiae et orationes quamplurimae P] ex CICERONE,TERENTIO aliisque — in communem
puerorum usum— redduntur. Winnoxbergen 1553 , 4°.
Les Proverbes Anciens , Flamengs et Francois , carg et
respondants de sentence les uns aux autres , collies
ordonnes par M. FRANCOIS GOEDTHALS, Anvers, PLANTIN , 1568 , 12°.

Flammische and FranzOsische Sprichworter , Antwerp. 1568 , 8°.(zie NOPITSCH Literat. der Sprichw.
S. 100).
Paromiologia Polyglottos : hoc est : Proverbia et sententiae complurium linguarum ex sacris videlicet Hebraeorum fontibus , atque ex optimis ac probatissimis
quzbusque Graecae et Latinae linguae scriptoribus ,
desumtae, et in Locos communes cligestae : et cum Italo-

rum , Gallorum , Germanorum Bel arum , Slavonum

Arabum , Turcarum denique aliarunzque Nationum sententiosisp] Proverbiis collatae auctore HIERONYMO MEGISERO. Lipsiae sumtibus HENNINGIS GROSII, Bibliopoke Lipsiensis , Lipsiae MICHAEL LANTZENBERGER,
1605, 8°. (de folio druk is van 1606 ; zie NOPITSCH S.
159 4 160) .
A. J. V. D. AA.

Nog eene vraag betrekkelijk Zutphen ; de Drogenapstoren. Er is in het eerste deel , bladz. 284gevraagd :
waarvan Zutphen haren naam ontleend heeft •; ik
vraag nog meer, ik vraag naar haren oorsprong. Wan neer werd Zutphen het eerst genoemd? — dit moet
lang vOOr 1105 zijn , want BURCHARD Bisschop van
Utrecht verklaarde toen reeds , dat hij de handvesten
enpapieren betrekkelijk de voorregten van de Zutphensche Eerk had laten vernieuwen , omdat sommige daarvan „ten deels door oudheid des tijds van.
„de mot geknaagd", duels door de nabijheid der vlammen ingekrompen waren.
De St. Walburgs-Kerk was reeds in 1105 op den
grond van het te voren verbrande kerkgebouw gesticht ; Zutphen moet dus lang vddr genoemd tijdstip
eene stad geweest zijn van eenig aanbelang • met de
opsporing van haar' oorsprong zalmisschien ook eenig
licht omtrent den naam zelven der stad verspreid
worden.
De Drogenapstoren. Waar ontleent daze zijnen
naam van ?
TOM.

Kaspar Hauser. Overbekend is degeschiedenis
van KASPAR HAUSER , den vondeling van Europa ,
om hem zoo Bens te noemen ; minder bekend is het
dat er na zijnen dood geregtelijke nasporingen hebben plaats gehad , vooral in het Badensche ;geheel
onbekend , ten minste aan mij , is het , of die nasporingen reeds geeindigd zijn , en tot welken uitslag zij
geleid hebben. Weet iemand der Navorschers mij dit
ook te zeggen ?
Kan daarenboven iemand dezer Heeren mij op goede gronden vermelden of een werkje over KASPA.R
HAUSER , door F. SEBASTIAN SEILER , K. Preuss. Justiz-Actuar , in 1840 , 44 en 47(en alzoo driemalen)
uitgegeven , waarvan in 1848 te 's Gravenhage bij
A. KLOOTS & Comp. , eene Hollandsche vertaling verscheen , geloofwaardig en geene opentlijke bedriegerij
is, zoo als zoo vele werkjes over „ dezen tammen wildeman"?
ARNOLD.
Gerard Boot. Op bl. 234 van het eerste deel, heeft
V. D. N. mine gedane vraag omtrent Mr. GERARD
BOOT beantwoord. Het laatstegedeelte der vraag evenwel , is voor mij het belangrijkste en het ware wenschelijk dat de een of ander Navorscher te Alkmaar,
zich tot eenig onderzoek wilde verledigen. Welligt
kan V. D. N. mededeelen of het door hem bedoelde
geslacht , waartoe Mr. GERARD behoorde , ten wapen
voert een veld van goud , beladen met een loo end
:
hurt van Sabel?

,:antwoorb tn.
Voorspelling aan Oldenbarneveld I. ; bl. 11).
De vriendelijkheid van den Hoogleeraar .r. L.
KESTELOOT, aan Wiens verdiensten het maandwerk Drenthina eene allezinsgepaste hulde
brengt, verschaft ons de gelegenheid om over
de standbeelden , waarvan de brief des Heeren WOORDHOUDER spreekt , eenige bijzonderheden voor de lezers van DE NAVORSCHER
aan te stippen. Wij nemen dus uit s OLDENBAR-
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NEVELD ' S Heerlijicheid of de Hofstad Rodenrijs"
(Gent, bij de Gebroeders MICHIELS) dat over,
wat meer bepaaldelijk op de vraag , door ons
tijdschrift openbaar gemaakt , betrekking
heeft en verwijzen , voor 't overige , den belangstellende naar Drenthina bovengenoemd.
» Het is algemeen bekend dat het doodvonnis van dengrooten Pensionnaris insgelijks
de slooping zijner wooning inhield : minder
is het misschiengeweten ,
dat twee steenen
beelden, meer dan levensgrootte , aan den ingang van dit hotel geplaatst , niet vernietigd
zijn , maar ten verzoeke van 's overleden
vrienden zouden zijn bewaard gebleven , en ,
val ens het schrijven van den Heer WOORDHOUDER, voor den gevel van een voornaam hotel, in 't Voorhout, tot in het jaar 1792 gestaan
hebben ; vervolgens op de hofstad R. o ver ebratg
, en aldaar tot in 1830 tot cieraad dier
laats gediend. Deze standbeelden 't een de
p
Voorzigtigheid en 't andere de Regtvaardigheid ,
NIET de Standvastigheid of de Sterkte , voorstellende, droegen in een uitgehouwen zwart
vierkant op het voetstuk in wit geschilderde
letteren , de volgende dichtregelen :

De Voorzigtz:gheid , met een gebroken spiegel
,
in de handspreekt.
Men zegt den val van BARNEVELDT ,
Was in mijn spiegelbreuk voorspelt.
Toen cierde ik 't hooge capiteel,
Der woning van dit staetsjuweel,
Nuprijk ik op den eigen groat ,
Waar hi'j weleer zijn lusthof vondt.

De Regtvaardigheid spreekt.
Eerstpraelde ik voor het groots gebou
Van BARNE VELDT , Wiens burger-trou
Gehuwt bleef aen stantvastigheit ,
Schoon by ter strafplaets wiert geleit ;
Thans tier ik , tot 's mans eerbewijs,
Zijn zomer-lust-hof Rodenrijs.

Zijn nu die verzen waarlijk door VONDEL
vervaardigd ?
Die eenigzins in de geschiedenis der dagen
vanPrins MAURITS is ingewijd, mo et de betrekkin en kennen , in welke JOHAN VAN OLDENEVELD met den puikdichter VONDEL heeft
BARN
gestaan , en die deze , zoo ik meen , met des
overleden familie heeft blijven onderhouden.
Het komt mij dus niet onwaarschijnlijk voor
dat zij uit de pen des dichters van Palamedes
of Onderdrukte Onnoozelheid gevloeid zijn. Het
is mij echter nooit gebeurd die opschriften in
boeken of elders te ontmoeten."
Opregte Haarlemsche Courant I. bl. 14
34, 195 , 291 , 355). De verzameling , ten
kantore van de Heeren ENSCHEDE en Zonen te
Haarlem, voorhanden , begint met den 19den
Me , 1665. Deze Couranten zijn gedrukt in.
klein folio en bestaan uit een half vel , bevattende twee kolommen op eke bladzijde. Zij

werdengewoonlijk Dingsdags en Zaturdags
uitgegeven , ofschoon het blad , dat op den
eerstgenoemden dag verscheen , den titel
droeg van Extra-Ordinaris Courant.
De oudste van deze Couranten is N°. 19
en dus voor de 19de week des jaars 1665 ,
want degewone en buitengewone Couranten
voerden een en hetzelfdegetal — en het lijdt
alzoogeen twijf
el of,
het weekblad heeft reeds
in den aanvang van dat jaar bestaan , waarschijnlijk reeds voor dien tijd. Tot in den 'are
1737 is de Haarlemsche Courant in het licht
gegeven op naam van ABRAHAM CASTELEYN
loch zij ging met den 19den [9den ?] Julij in
eigendom over tot de Heeren is,kac en JOHANNES ENSCHEDE overgrootvader en grootvader van de tegenwoordige bezitters , onder de
firma van JOHANNES ENSCHEDE en Zonen.
Van den jare 1665 tot December 1811 verscheen de Opregte Haar/emmer regelmatig en
onafgebroken als Nieuws- en Advertentieblad. Omtrent 1780 is de stof somwijlen zoo
rijk geweest , dat men van tijd tot tijd een geheel vel druks heeft beginnen te even , en ,
sedert 1795, had dit bijna gedurig plaats.
Eerst in 1794 heeft men een' aanvang gemaakt met het opnemen van Geboorten , Huwelijken en Sterfgevallen. Den 11den December 1811 , het merkwaardige jaar der
Fransche Dwingelandij , kwam de Graaf DE
CELLES met een bevelschrift van den Keizer
en verbood ook ditNieuwsblad, dat nu in den
vorm eens Advertentieblads te voorschijn
trail. Zoo bleef het tot op den 16den November 1813, het jaar der verlossing , maar op
den 18den November was het slaafsche kleed
weggeworpen en had de Courant zich weder
in haar Zondagspak gestoken ; zij kwam hare
begunstigers op nieuw als Opregte Haarlemsche begroeten. Met den 1sten Januarij 1847
is men begonnen haar elken dag,tgenomen
ui
Zondag , te doen verschijnen.
Om onze lezers eeni g denkbeeld te geven
van den inhoud der voormalige Neerduitsche
nieuwsbladen , deelen wij hier een uittreksel
mede uit de Oprechte Haerlemse Courant , die
voor ons list , van Saterdag den 30 November
1675 • Gedruckt tot Haerlem , bij ABRAHAM
CASTELEYN Stadsdrucker op de Marckt in de
Blije Druck :
» Napels, den 5 November. Onsen Viceroy
, soo wel als die van
n
p
hoot
alle de Bandijte
Calabrien daartoe te brengen om den Coningh
in den Oorlogh van Sicilien te dienen.
Parys , den 22 November. Daer is wel lets
op 't Tapijt omtrent de visschery en Cornmercie • maer Baer werden concideratien teens gebracht, soo dat men de conclusie noch
g
niet kan weten. Under des verwacht men den
Lord BARCKLEY hier , na welckens komst
alle hetgeene tot de Vrede soude dienen
wacht.
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Haerlem , den 29 November. Door de goede ordre, en de vigilantie die men gehouden
ende in het werck ges teld heeft , om den
Doorbraeck in den Sparrendamschen Dick
de de landen van
tenspoedigsten te stoppen , en
het ingelopen water te on tlasten , is het soo
verre gebracht , dat op Morgen niet alleen
het Heijwerck genoegsaem sal gedaan sijn ;
maer men is oock met Gordingen ende 't insetten van Taeffelen soo verre geavanceert ,
dat men het voorsz. doorgebroocken Gat bequamelijck binnen den tijdt van acht dagen
gants met Aerde dicht sal hebben , ende de
ingelopen Landen van het water , dat sig van
selfs door de Sluijsen exomteert in korte dagen sullen gelibereert sijn". — [Vgl. Het Nederlandsch Magazijn voor 1837, bl. 78].
J. SCHREUDER.

De Caedmon van Junius I. ; bl. 17). De bibliotheek van de Maatschappij van Nederlandsche Letterku nde te Leiden, bezit het
volgende werk getiteld :
)CAEDMONIS Monachi Paraphrasis poetica
Genesios Cet. abhinc annos MLXX. An loa FR. JU) Saxonice' conscripta , et nuns .
NIO F. F. Amst. 1655. in 4°
.. ELSEVIER.
D

IJzeren kooien (I. ; 21 , 44 , 75 , 164 , 198).
De mode van de menschen , die gevangen
woes en zitten , in kooijen op te sluiten ,
schijnt , helaas ! niet in Frankrijk alleen te
zijn in zwang geweest. Ten minste ik vind
in het8sten Deels, 2de stuk van NIJHOFF' S zoo
belangrijke Bijdragen voor Vaderlandsche Gehiedenis en Oudheidkunde , bl. 119, in een
ac
fraai stuk over Hattem: (om te bekorten schrijf
ik alleen het volgende af)
SLICHTENHORST maakt veel ophef van het
ongeval , den Heer VAN WASSENAAR , in dezen krijg (tusschen Hertog KAREL van Gelre
omtrent 1505 )
p
en Koning FILIPS van Sanje,
overkomen • hoe hi' overvallen , medegevoerd en — in een ijzeren kooi binnen Hatang
terneen
,
tijd
l bewaard was. --Zeker is
het, dat de burgers van Hattem nog heden ten
dage een' verbazend grooten ring of haak
,
vertoonenwaaraan
de WASSENAARS-k0UW
bevestigd zou geweest zijn."
D

ANTIQUARIUS.

Oude namen van landen en steden I. • bl. 21).
Onder de vragen, die nog antwoord behoeven,
staat ook deze aangeteekend. Ik zou , naar
ik meen, op deze vraag kunnen inzenden ,
een laconiesch, neen ! Ten minste heb ik geene
werkenkunnen opsporen, die uitsluitendgewijd
zijn aan de vertolking van middeneeuwsche
of vroegere namen van landen , steden en
plaatsen. Daar het toch nuttig kan zijn om
deze te kennen,
en men ze hier en daar in vele

boeken verspreid vindt , dieniet onder elks
bereik zijn , zoo volgen hieronder eenige namen , welke alle tot ons land betrekking hebben, in de hoop dat dit weinige , door andere
lezers , der zake meer kundig
, moge worden
vermeerderd.
Agathekerke ,
thans Beverwijk.
Aldenthorp en
Aldathorpa ,
Ouddorp.
Almeer,
Alkmaar.
S
Bevervoort
Velzen.
Pernis.
Bornisse
Brehil ,
den Briel.
Everikezdorp ,
Achttienhoven.
S
Forschate ,
Voorschoten.
Gerritshaven ,
Geervliet.
Halm en He en ,
Egmond.
Heer Aduwaartswoude ofEderswoude,
Hazerswoude.
Heeren Heijen Ambocht ,
Heer Jansdam.
Kerkwerve ,) Oegstgeest.
Lammisvliet ,
SluisinVlaanderen.
Leithen ,
Leyden.
Lietorp ,1 Leyderdorp.
Medemalaca ,
Medemblik.
Nieuwendam ,
Schiedam.
Nieuwervaart ,
de Klundert.
Nortgo ,
Noordwijk.
Orten ,S 's Hertogenbosch.
Rolderwaard
Charlois.
Rotelnashem ,S Rijnsburg.
Schobbelandtambacht ,

Stekede,
Thosen
Vrooneker .
Westenrijk of Blinkvliet ,
IJdam ,

Zwijndrecht.
Zwadenburg of
Zwadenburgerdam.
Oostdorp.
Franeker.
Zuidland.
Edam.
DIGO.

Haantje Pik I. • bl. 22, 77, 136, 324).Gedurende meer dan eene eeuwprijkten de ABboekjes , waarin de lieve jeugd het onderwijs
be on , met een houtsneeprentje , voorstellende een' Haan als het zinnebeeld der studie.
Niet alleen schepten de kinderen een ongemeen behagen in deze afbeelding , maar het
wekte hen ook op tot vrolijkheid , daar zij er
aanleiding in vonden tot het zingen van het
referein:
Haantje Pik , wat zul je mij leeren ?
Al, wat in den Bijbel staat!,

welk rijmpjen allezins toepasselijk is op het
bovengemelde plaatje — en — ofschoon in
de latere schoolboekjes voor eerstbeginnendenhet
symbool van den Haan vruchteloos
,
gezocht wordt , is het aloude liedjen evenwel
niet in vergetelheid geraakt , daar het thans
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nog vaak door aankomende leerlingen wordt
A. D. S.
opgedreund.

Algemeene Geschiedenis der Wereld , 1 ste deel
lste stuk , bl. 252-257.
C. A. C.

Eerste Berijmde Verzen I. • bl. 55, 83, 142,
Aardappelen I. • bl. 23 , 52 , 53 , 78 , 262,
355). Op de laatstgenoemde bladzijde schrijft 200, 262). In CICERONIS Tusculanae QuaestioF. C. W. : » Ook de Nederlandsche kruidkun- nes, Lib. I. •; Cap. XXXV. , vind ik nog de
die CLUSIUS , Hoogleeraar te Leyden , kwam volgende jambische verzen , die rijmen :
in 1589 in het bezit van aardappelen , welke
Haec (Simla vidi infldmmari,
hi' eerst in den Botanischen tuin liet aanPRIAM6 vi vitam evitari ,
Jovis g ram sanguine turpari.
kweeken". — Zie hier , wat ik er van lees in
de Vaderlandsche Letteroefeningen van DecemC. A. C.
ber, 1843 •; bl. 773 : )) JOHANNES MATTHAEUS ,
Tijdrekening (I. • bl. 56 , 201). Behalve de
oogleera ar der Geneeskunde te Herborn
H
,
heeft, omstreeks het jaar 1621, de eerste aard- door TUSCO genoemde getallen kunnen nog
•;
appelen in het Nassausche gepoot , Welke hij de navolgende worden opgegeven
uit Engeland ontvangen had. Hij behandelde
EUSEBIUS. AFRICANUS. CLEMENS. Al.
ze als een tot sieraad bestemd gewas , 't welk Schepping. 5199of4228.
5500.
5624.
hij daarom ook in een pot voor zijn venster
PANODORUS.Alf.tab. PETAVIUS.SCALIGER.
5493.
6984.
3984.
3950.
ten toon stelde. Toen nu de Dochter van een
BOIVIN. RICCIOLI. PERRON. SIMSON.
aanzienlijk Burger der stad, juist ten tide dat
6000.
5634.
4004.
5872.
deplant haren bloesem ontwikkeld had, bruiIndien IOTA verder iets over het jaar der
loft zou houden, verzocht haar vader om deze
zeldzame bloem tot tooisel der bruid. MAT- schepping , en over het verschil in de onderscheidene teksten enz. wil lezen, zoo sla hi'
THAEUS gaf ze en het lieftallige bruidje droeg
de aardappelenbloem aan haren boezem. In op , onder anderen :
Encyclopedie , uitgegeven door DIDEROT
hetjaar 1630 moist men reeds eenigzins beter ,
waartoe het gewas dienstig kon zijn" , of- VIIde deel , bl. 872-889.
DES VIGNOLES , Chron. de l' Histoire Sainte
schoon, zoo als een gelijktijdig schrijver
meldt , de Edellui de knollen van den Solanum 1ste deel , bl. 111-118 en very.
PERRON, Antiquitd des Temps defendue , CaTuberose nog , om hunne zeldzaamheid , bij
het nageregt op tafel deden verschijnen".
P ut I—VII .
SCALIGER, de Emend. Temp. , bl. 366-372,
J. SCHREUDER.
enz.
C. A. C.
Sanchoniaton I. • bl. 54 , 82 , 140). Over
Fiacre (I.; 57, 88, 145, 202, 277). Het
den leeftijd van SANCHONIATON, den phoenicischen geschiedschrijver , is men het niet schijnt, dat in het begin der regering van LOeensgeworden. Van hem zegt MORERI : D Il DEWIJK XIV, deze publieke rijtuigen nog
ecrivit en Phenicien l'histoire des Antiquites niet bestonden. Als uitvinder wordtgenoemd
de Phenicie , et la dedia a ABIBAL , roi de Be- zekere SAUVAGE, wonende in de Rue St. Marryte, en outre une histoire qui contenait en neuf tin, in een huffs dat tot uithangbord had, St.
livres l'ancienne theologie des Pheniciens". FIACRE.
Vader LABAT (een Jezuit) , overleden in
Gelijk P. J. V. zegt , zijn er van de vertaling
door HERENNIUS PHILO fragmenten overgeble- 1738, zegt , over deze rijtuigen sprekende :
y en in EUSEBII Praeparatio Evangelica , maar ^ Je me souviens d'avoir vu lepremier carosse
volgens MORERI ook nog in een werk van POR- de louagequ'il y alt eu a Paris. On l'appelait
le Carosse a cinq sous parce que l'on ne payait
PHYRIUS. Veel is er over de echtheid van deze
fragmenten getwist. Behalve MOVERS , wien que cinq sous par heure. Six personnes yP. J. V. aanstipt , heeft nog DODWELL in : pouvaient etre , parce qu'il y avait des porA discourse concerning SANCHONIATON ' S Phoeni- tieresqui se baissaient comme on en avait aux
cian History , ze voor onecht uitgekreten. Mo- coches et carrosses de voiture. Le carrosse
RERI verwijst verders naar DU PIN , _Disserta- avait une lanterneplack sur une verge de
tion sur la Bible en op eene verhandeling over fer , au coin de l'imperiale sur la gauche du
dit onderwerp van VAN DALEN. Er is van het cocher. Il to Bait a l'image ST. FIACRE , d'oil.
fragment van SANCHONIATONS vertaling door ilprit son nom en pen de tems , nom qu'il
a ensuite communique a tous ceux qui Pont
PHILO eene uitgave van Prof. C. MULLER , in
de Fragmenta Historicorum Graecorum , Vol. suivi."
DE NAVORSCHER wordt verzocht hier bij te
III , p. 565 , ed. FIRMIN DIDOT , 1849 , met
eene Latijnsche overzetting. 1k weet niet of voegen de afkomst van het woord Imperiale
G.
er in het Hollandsch een afzonderlijk werk in den zin als boven.
Vindt het Bestuur van DE NAVORSCHER het
over den Phoenicier bestaat, wel , dat ten
min de inhoud van 't genoemde brokstuk de moeite om nog eens terug te komen op
in 't Neerduitsch te vinden is , bij : POLAR , ST. FIACRE, ZOO bied ik het navolgende ,
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mijns bedunkens , nog al aardige raadsel ter
plaatsing aan :
On vous annonce une maison
'A louer en toute saison ,
Elle a deuxportes , trois fenetres
Du Logernent pour quatre maitres ,
Memepour cinq en un besoin
,
nier 4 foie
Ecurie (?) et gre
Elle est dans unquartier , qui pourrait ne pas plaire
En ce cas , le propridtaire
Avec certains mots , qui fontpeur,,
Et sa baguette d'enchanteur,,
Emportera , maison , meubles et locataire
Et tant fern ,qu'il les mettra
En tel endroit ,que l'on voudra.
On connait cet autel célèbre
A son dcriteau singulier
Pris dans BAREBE on dans l'Algebre
Et l'on trouve au Calendrier
Son nom et celui du sorcier.

Ik weet niet wat met dat autel celebre gemeend wordt , maar wel dat le nom du sorcier
is FIACRE , en in den Calendrier staat op 30
Augustus.
M. J.
Boter (I. ; bl. 57 , 108 , 147 , 356). De boterbereiding is , volgens Dr. MAAS , in het
Noorden uitgevonden. Het is dan ook natuurlijk, dat men Karen oorsprong daar zoekt,
waar de koudere luchtgesteldheid vergunt om
stevige boter , zoowel te maken als te bewaren. GALENUS kende haar slechts in vloeibaren staat, gelijk zij in Griekenland en te Rome
steeds voorkwam.
In Portugal, Spanje, het Zuidelijk gedeelte
van Frankrijk en Itali6n is de boter meer een
geneesmiddel — slechts spaarzaam bij den
Artsenijmenger te verkrijgen — dan wel een
voorwerp van koophandel of huishoudelijk
gebruik. Zoo werd eens de Keurvorst van
den Paltz, FREDERIK II, op zijne reis door
Spanje naar boter verlangende, tot eene Apotheek verwezen, en , terwijl men daar zijne
verwonderin g over de begeerde hoeveelheid
betuigde , ontving hi' slechts een weinigje,
dat, in eene blaas gesloten , oud en ranzig
was. H. TH. LEODII Vita et Res Gestae FRIDEETCI Palatini , 1665 ; Lib. VI.
J. SCHREUDER.

Trekbrief met de kroon I. ; bl.58). Tot nog
toe zag ik te vergeefs uit naar een antwoord
op deze vraag. Bij gebrek aan beter , moge
als oplossing gelden , dat van ouds in ieder
huisgezin op Driekoningenavond een koek
werdgebakken ,
waarin de huismoeder een
boon of iets dergelijks verborg. Hi' of zij ,
die bij 't omdeelen het stuk on vin , waarin
de boon school , werd tot koning of koningin
uitgeroepen en met de verdere regeling van
het feest belast , terwijl al degasten tot stipte
gehoorzaamheid aan ieder bevel , dat van den
koning uit in , verpligt waren. Misschien
kwam het ingebruik de boon te vervangen

door een kroontje, in papier gewikkeld — den
trekbrief met de kroon , en werden zoodanige
brief es even als thans nog de paaschpalmen,
omstreeks Driekoningen D te koop aangeboden".
CONSTANTER.
St. Maartensliedjes I. • bl. 8 31 , 64 , 168,
227 , 259). Reeds veel is er over dit and erwerp in dit Maandwerk gehandeld en nut
loos zoude het misschien zijn hierover verder
uit te werden , doch om kort tegaan , verwijs
ik hem, die iets meer aangaande het bovenstaande vernemen wil , naar : » De Tilburgsche
Avondstonden" van den Heer SCHOTEL , waar
hi' , van bl. 3 tot 90 eene allerbelangrijkste
mededeeling zal vinden aangaandehet
h leven
van den heilige en van den oorsprong der
gebruiken , die op St. Maartensdag in on
vaderland nog in zwang zijn.
H. W. K.
Pieter Bast (I. ; b1.90,115,152,168,292; II.;
Aen myne ghenaedighe HFen
bl. 7).
den HFen Naevorschers.
Gheeft mit alle reverentie ende onderdanigheyt te kennen , PIETER JAcoBssoen BAST
van Antwerpen , in syn leven Mr. Plaetsnider, hoe dat de suppliant gheleeden circa
ij 'Li jaeren , deser waerelt is comen te overlyden , aende pestilencie , bynnen der stede
van Leyden. Ende ouermits nu onlanghs ter
kennisse van den suppliant is gecomen (by
maniere van eenpampier ,
sich intituleerende
DE NAVORSCHER ofte iets dergelijexs) , dat des
suppliants voornaem nyet en soude syn PIETER... maer PETRUS, ende daerenboven dat de
suppliant soude syn gheweest een jonghlijngb,
thoen by sich in den houwlicken staete hadde
begheuen, mitten eerbaere ende deughdryeke
ADRYAENTJE scHAEcKENdogter, Soe ist dat de
suppliant sich seer, doer suleke ende dierghelicke injurieuse tale , beswaert ende becommert isghevoelende ; Verclaerende de suppliant mits desen , dat syn voornaem int nederdu is , altyt is ghe-weest PIETER (soe als alle
de waerelden notoir bekent is), ende dat hy
in die Latynse spraecke nyet anders en heeft
kunnen scriberen , dan PETRUS ; ende vervolghens dat de suppliant by synselffs houwlick
alreets vyer cruijskens achter den rughge hadde, ende dat by toen nyet en was gheweest een
jonghlijngh , edog wel een jonghesel °file ongbehoude persoen , hebbende by by syn wyff
dan oock deughdelyck kinderen verweckt ,
waervan er eilaes ! twie aen die vermaledijde
Verhoo
A estilencie afflyvigh syn gheworden.
pende dat rnyn Hfen hierop pertinent regard
sullen believen te slaen, om des suppliants goet
regt te maintineeren, opdat syn selffs persoen
niet wordegedivideerd ende getjerceerd.
't welck doende :
P. JAcosssoen BAST van Antwerpen.
Leyden den iiij dach in Januario an . 1852.
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De raraprodigiosa, culta Lyra
Stijgbeugels (I.; bl. 92, 121, 357). Voor zoo
Foecundas voces canta numerosa
ver mij bekend is wordt hiervan in de millEloquentias publica harmoniosa
taire werken het eerst gewag gemaakt in de
Terentianosperiodos admira.
Reveries ou Memoir es sur l' Art de la Guerre par
Tuperegrina
Phoenix, quae volando
le Comte MAURICE DE SAXE, Parijs 1757 , in 4°.
Altapenetras. Barbaras nationes
Dresden 1757, in 8°. en 'sHage 1758 , in fol.'.
Claros , aeternos orbes habitando,
Men leest aldaar : Le Cavalier doit avoir des
Vive
Felix. Sphaericas regiones
deux cotes de sa selle des de re's de fer.
Immortales coronas illustrando
In 1769 verkocht men reeds inParijs stijgAdorando beatificas visiones.
beugels met veren , om ongelukken voor te
komen. Deze beugels openden zich van zelve
(Overgenomen
nit•: l'Espagne sous FERDIals deruiter van het paard viel.
NAND VII, par le Marquis DE CUSTINE , 1839
T. IV.p. 295.)
G.
Stijgbeugels. Als middelen , van ouds geP. H. T.
brnikelijk om een paard te beklimmen , vermeldt het Heraldieke Woordenboek van BOYER
Aue Trici etGheeze Ijsenoudi I. ; bl. 128).
de Sautoir en Saltine ,
en beschrijft het eerste Deze twee nonnen behoorden tot het St. Marals piece de Iiarnois attaché a la selle , servant gareta klooster te Gouda. De bibliotheek dier
d' arier , des cordons de soye, ou cordes couvertes stad bezat , A°. 1714 , nog een perkamenten
dune doleprecieuse •; het tweede : als a moun- handschrift , betiteld :
ting block to get on horseback.
Collztarius supra Psalmos
Dewijl nu beiden w61 dienen om op het opgesteld door PETRUS POR , uit Floref , en
paard te springen , doch in niets anders op opgedragen aan JAN VAN ARCKEL , Bisschop
elkaargelijken , ook niet op het , in de wa- van Utrecht. Het was, in den jare 1454, overpenkunde overgebragte , sautoir: X , (St. An- geschreven door een zevental nonnen nit bodrieskruis) , geefik in bedenking , of dit laat- vengemeld klooster, te wet en :
ste niet als derde , en eigenlijk aldus gehee,
Maria Joannis
tene middel te beschouwen is ? Hetbestond
GEZA IJSENOUDE ,
namelijk in een houten kruis , 't welk de
AVA TRICI ,
schildknapen met zich voerden ten gebruike
Jacoba Gerardi
der ridders , die er de voet op zetteden , zoo
Agatha Nicolai ,
als ik meen ergens gelezen te bebben.
MariaMartini
In het Vade-mecum du Peintre , worden de
Maria Gerardi.
kruisridders van 1076 voorgesteld met stijgAchter het aangehaalde 1VIMS. vond men
beugels of platte riemen.
A. & A.
eene opgave der tot het gesticht behoorende
boeken , bestaande to en uit 70 deelen.
Duimbijten I. • bl. 97, 172, 205, 263, 327).
De, in de vraag voorkomende , NICOLAAS
De uitdrukking op bl. 263 aangehaald, komt DE WIT, was ook Priorgeweest van het Hemmij voor , niet op het zoogenaamde duimbijten sche klooster St. Michiel , bij Schoonhoven.
toepasselijk te zij,
n maar beteekent dat de
Voorts client nog te worden opgemerkt
geen, tot wien de woordenpeut-Are ne vaux to dat LAMBERTUS WILHELMI , Regulier uit Sion
pas ceci gerigt zijn , een schrapsel van een na- klooster , Opperbestuurder van gemelde non-,
gel waard geacht wordt. (Zie WEILAND a. v. nen , op bevel van HEY1VIANUS FLORENTII , ReSchrapsel).
N.
gulier van 's Gravezande en Opperkloostervarier van het St. Margareta klooster te GouSpaansche en tegelijk Latijnsche verzen (vgl. da , in den 'are 1452 eene geschiedenis van
I.; b1.128). Op den omslag der Novemberafle- het laatstgenoemde heeft zamengesteld.
Dit klooster werd door HANS AULTERMAN ,
vering zie ik , onder de vragen , die nog antwoord behoeven , eene over Portugeesche en een' van LUMEY' S kapiteinen , A'. 1572 , in
tegelijk Latijnsche verzen. Mogelijk kan ne- brandgestoken , do ook HANS werd , uit
vensgaand Spaansch en Latijnsch ver eeniger- hoofde van vele wandaden , bij vonnis van
den 11den April 1573, ten vure gedoemd en,
mate als antwoord dienen.
buiten Gouda, levend verbrand.
Al Tumulo
(Zie verder : J. WALVISCH, Beschrijving van
De Frey LOPE DE VEGA CARPIO
Gouda , 2de deel , bl. 128-172. )
en latinpuro y constant Castellano
..ELSEVIER.
Por Don HIPOLITO BELL ICER DE TOVAR.
Portcullis I. ; bl. 154, 182, 209, 278).
SONNETTA.
In een werkje , getiteld : Devises Heroiques de
Sacra splendida excelsa inclyta pyra
C. PARADIN, herdrukt 1614 , wordt gezegd :
De fama heroica tumba gloriosa
dat HENDRIK VIII , Konen g van En eland
Si cadaver occultas religiosa
Tu me inflamma , devota , to me inspira.
tot zinnebeeld heeft gevoerd : eene PorteII. D.
5
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coulisse , met de woorden : Securitas altera
d. i. Assurance seconde.
Ik vertrouw dat depenningkundigen W.
D. V. en TUSCO mij zullen toestemmen , dat
diespreuk eigen was aan het geslacht BEAUFORT, en , door de Koningen HENDRIK VII
en VIII , als daaruit gesproten , op hunne
munten en zegels geplaatst is.
De Hertog van Beaufort voert steeds dit
l mteeken , maar het motto luidt : Mutare vel
he
» Ik acht het beneden mij
timere sperno , d.
te veranderen of te vreezen".
Porte-coulisse , sarrasine , cataracts , herse
treille • valpoort valdeur en hekwerk , zijn de
gewone benamingen van het verdedigingsmiddel, dat binnen de poorten geplaatst werd,
en reeds te Rome bekend was : zijnde door
SYLLA met vruchtgebruikt teen muitende
GEEN NUMISMATICUS.
benden.
Portcullis. Op bl. 209 geeft TUSCO op , het
geheele collegie van wapenen , ten tide van
Koning HENDRIK VIII, in Engeland . EDUARD
VI zoon en opvolger van dien Koning, reorganiseerde dat collegie, en brat het getal der
koningen van wapenen op 3 ; — dat der herauten op 6; — en dat der poursuivants op 8.
Welligt is het aan sommige lezeren van DE
NAVORSCHER niet onaangenaam
enaam te weten, wie
toen die betrekkingen vervulden , vooral
daar de volgende aanteekening omstreeks het
midden der voorgaande eeuw naar de origineele acte isgenomen. Zij luidt :
CHRISTOFER BARKER, alias Garter
THOMAS HAWLEY,
11 Charentieux
GILBERT DETHUK,
Norroy
LEONARD WARCOOPE,
Carlill
CHARLES WRIOTHESLEY,
Windesor
BARTELMEWE BUTLER,
Yorke
WILLIAM HARVEY,
Somerset
WILLIAM FLOWER,
1, Chester
LAWRANCE DAWLTON,
11 Richmond
ROBERT FAIRY,
,, Percoulous
Rugedragon
MARTIN MAROFF,
EDMOND ATKINSON,
1) Blewmantell
SIMON WYWBOLTHE,
1) Ruge-Crosse
WILLIAM LOMBARD,
Rysbanke
NICHOLAS FAIELLOWE,
Galles
HENRY FELLOWE,
Guysnes
HENRI REY,
Barwike

k•

ng

armes.

Men vindt, zoo luidt de aanteekening verder, deze acte ook bij RYMER , Vol. XV, pag.
187, gemaakt naar eene copij , doch bevattende vele opene plaatsen.
Van exemptien door Koning EDWARD VI
en andere Koningen aan het collegie van wapenkoningen , herauten en poursuivanten toegestaan , zie : The Register of the most noble
Order of the Garter ; Vol. I. pref. p. 28-31.
A. A. A.
.Deventerschgebeente I. ; bl. 154). Kan dit
oak soortgelijk zijn met de beenderen , Welke
voormaals aan ketenen tegen de muren van
het Binnenhof te 's Hage, het oude Stadhuis

te Amsterdam en de kerk te Oost-Zaandarn
prijkten , namelijk walvischbaarden als zegeteekens der Groenlandsvaart ?
C. W. BRUINVIS.

Louwmaand I. ; bl. 155 , 213 , 214 , 278).
Ofschoon over de beteekenis dezer benaming
reeds veel is in het middengebragt en bijna
alle de schrijvers daaromtrent aangewezen
zijn ma her evenwel de vermelding niet
ontbreken van de Verhandeling; voorkomende
in een weinig bekend werkje , getiteld , Taelen Oudheidk,undige Mengelstukjes door ANTONIUS
DE ROOY, Dordrecht 1774 ; over de Naemsreeden van Louw- en Sprokkelmaand. De schrijver zegt in meening te verschillen van het gevoelen der HII. M. T. en H. v. W. , medegedeeld in de Nieuwe Bijdragen tot Opbouw der
Vaderlandsche Letterkunde, I. deel ; en brengt
breedvoerig zijne gronden bij , waarom hi'
den naam van Louwmaand als Loe , Looij of
Loogmaand wil gelezen hebben , en van het
Leerloogen of looljen , hetwelk in deze maand
kort na den slagttijd , inzonderheid werd uit.
eoefend , afgeleid
g
V. D. N.
Gutta Percha (I.; bl. 156, 295). De vraag:
of bij het vermeerderd gebruik dezer zelfstandigheid , de aanwezige boomen niet spoedig
uitgeput zouden worden , werd op blz. 295
ontkennend beantwoord , op grond dat de
prijs anders wel zoude stijgen.
Belangrijk is een artikel over de GuttaPercha , voorkomende in N°. 10, jaargang 1851,
van » de Honigbij" , waaruit ik het volgende
afschrijf : — » Toen de eerste groote bestellinen van En eland kwamen , hieuwen de
bewoners (van Malacca), om het sap van den
boom te bekomen , lien zonder overleg omver, maakten in den stam kerven op den afstand van ongeveer een voet, zetten de kokosnootschalen daaronder en vin en daarin de
uitdruppende , in de lucht weldra verstijvendegom op , welks aanvankelijk wit weldra
eenegraauwachtige kleur aanneemt. Toen
echter de aanvragen vermeerderden , verminderden door deze ruwe behandeling de bewoonde strekengrootendeels , en het was te
voorzien dat, zoo voortgaande, zelfs de groote
voorraad dezer boomen in de uitgestrekte
wouden uitgeroeid zou kunnen worden.
Van lieverlede be on men de waarde van
dezen kostbaren boom te erkennen , en thans
wint men de Gutta Percha op dezelfde wijze
als de gom-elastiek of de kaoetsjoek uit de
ciphania elastica. Men maakt namelijk in-.
snijdingen, geheel op de wijze als in vele streken van Duitschland in het voorjaar de berken worden ingekeept. Men bekomt op die
wijze van eenen gezonden , sterken boom in
den loop van 8 dagen ruim 40 kil. gom. Wil
uit de opening niets meer vloeijen, dan worth
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zij door eenen houten knop digt gemaakt , en
de boom herstelt zich in korten tijd. Na verloop van 4 jaren is hi' weder zoo vol sap als te
voren en levert dezelfde hoeveelheid. De inboorlingen van Malacca hebben daarin eenen
nieuwen tak van bestaan en eene voordeelige
bron van welvaartgevonden. Het verbruik
neemt meer en meer toe, en toch worden thans
reeds ongeveer 800 centenaars Gutta Percha
in de maand naar En eland overgebragt , enz. "
Zie merle over dit voortbrengsel eene brochure van Dr. BEZETH te Rotterdam.
C. W. BRUINVIS.

Gerard Boot(I. 031.156,234;M ;28). Zijn geslacht voerde, zooals *,„,* veronderstelt, in bun
wapen , » een Swart , ofte Sabel Hart, in een
Goud Schild." Zie BALEN, Dordrecht, bl. 997.
Volgens een handschriftje in het bezit mijns
Rentmr.
vaders, was hi'gnoin
unij
J 1580
»
van der Abdije van egmonts goederen ende
Incomsften omtrent Alcmaer." Het is mij tot
heden niet gelukt zijne grafstede in de Groote
Kerk alhier te ontdekken.
C. IV. BRUINVIS.

Gerard Boot. Ter oplossing dezer vraag ,
werd reeds vroeger door mij verwezen op BALEN , Beschr. van Dordt ; wanneer de naar inlichting verzoekende het aangehaalde werk
bezeten had en opgeslagen , zijne vraag naar
het Geslachtswapen ware ov erbo dig ge-worden,
want niet alleen dat BALEN t. a.p. eene afbeelding
e ge ft van het wapen van Boot of
Booth, maar hi' voegt er ook bij eene beschrijving , als zijnde het een zwart of sabel Hart in,
eengoud schild •; het Hert echter is niet loo ende (courant) maar klimmende (rampant). —
Wat Alkmaar betreft welligt zal de- Heer
BRUINVIS aldaar, den vrager kunnen inlichten ; de Beschrijving dier stad maakt , naar ik
meengeene
melding van Mr. GERARD. Ik
,
voeg hier nog bij , dat van het geslacht BOOTH
onderscheidene listen bestaan , als , niet
slechts in BEVERWYCK , Begin van Holland in
Dordrecht , en het Wapenboek van KOK , Vervolg op FER1VERDA maar ook op eene afzonderlijk gedrukte Opgaande Linie v. h. Geslagt
BOOTH , zijnde de voorvaderen van EVERARD
BOOTH ,
Heer v. Mydrecht , Raad ordin. in
den Hove Prov. v. Utrecht , met de noodige
bewijzen , beslaande 38 bladz. fol. Nog bestaat er eene geschrevene stamlijst met de
hand van wijlen Mr. P. VAN MUSSCHENBROEK,
te Utrecht , op piano papier , echter is , in
geen van die alien , jets meer bijzonders
dan het een door BALEN is vermeld , Mr. GERARD BOOT betreffende , te vinden.
V. D. N.
Geboorteplaats van W. Jzn. Blaeu I. ; bl.
156, 236, 354). Deze Boekdrukker , ook wel
CAESIUS genaamd , werd te Alkmaar in den

'are 1571 geboren , en overleed te Amsterdam
den 18 Oct. 1638. Men vergelijke HOOGSTRATEN, Alg. Woordenboek , die ons verwijst naar
vossius , de Scient. Math. c. 36 & 44. Dat hi'
teAlkmaar geboren is , ma worden afgeleid
uit de volgende Resolutien der Staten-Generaal :
19Maart 1605. IS WILLEM JANSZ. BLAEU tot
Amsterdam, geaccordeert octroy ,
omme voor den tyt van 6 jaren naestcomende alleene in de vereenichde
provincien in druck vuyt te geven
,
een bouxkengeintituleert
:
» Nieuwgraetbouck , nae den ou» den styl vuyt de alder correctste
» observatien van den vermaerden
)) astronomo TYCHO BRAHE gecalculeert endegestelt opten meridiaen
deser Nederlanden, enz.
23 April 1605. IS WILLEM JANSZ. (BLAEU) van
Alcmaer, ende HERMEN ALARTSZ, die
de heren Statengepresenteert hebben een grote Werelts Caerte , voor
een gratuiteyt toegelegt 25 gl.
id. IS WILLEM JANSZ. (BLAEU) van Alcmaer , wonende te Amsterdam, geaccordeert octroy , voor den tyt van 6
jaren etc. , te molten doen drukken
ende vuytgeven een groote ma am
mundi, in twee ronden, by hem yerst
uitgegeven.
11 Januarij 1606. Is WILLEM JANSZ boecverkooper tot Amsterdam , geaccordeert octroy , omme voor 6 naestcomendejaren alleene inde Vereenichde Provincien te mogen drucken ende uit even het Pourtret , by hem
van de stad Amsterdam in 't koper
doen snyden verbiedende yegelyken hetselve Pourtret in 't geheel of
deel , in 't cleyn ofte groot , binnen
den voorsz. tyt na te boetcheren
by pene van verbeurte ende hondert
ulden. enz.
g
27 Feb. 1606. Is WILLEM JANSZ. (BLAEU)
Caertmaecker tot Amsterdam , geaccordeert octroy , omme alleen in
de Vereenichde Provincien voor 7
jaren naestcomende te mogen drucken , doen drucken ende vuytgeven
Zeecker Zeecaert-boeck, bij hem byeengestelt ende vergadert, bequaem
ende vorderlyk totte Zeevaert, nailsgaders seker nywe Paskaerte , by
hem nyeuwelyk gesneden ende by
CORNELIS DOEDESZ. van Edam geinventeert , inhoudende de navigatie
van de Ooster- , Wester- ende Mitlantse Zee, enz.
25 April 1606. IS WILLEM JANSZ. (BLAEU)
Kaertmaker binnen Amsterdam
toegelegt voor de dedicatie ende
presentatie , die hy de heeren Staten
5*
D
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bezitten. Thans molten — volgens koninklijk
besluit in het staatsblad te vinden— de edellieden als voorregt een adellijk (dat is : met adellike
ke teekens vercierd) wapen openlijk voeren.
Waarom", vraagt de boven aangehaalde
regtsgeleerde, » zouden burgers minder regt
hebben , om wapenschilden , die zij van hunne
voorouders kunnenge6rfd hebben , als eigen
te rekenen dan een Edelman ? Daar is niet
meerdergrond om eens anders merk, waarmede hij zijne werken distingueert van die van
gelijke fabrique ofkunst, niet te mogen aannemen , als om iemands naam en oude familiewapen over te nemen ,
en hem te onttrekken
'tgeen waardoor hij kennelijk van zijne medeburgers onderscheiden wierd , en waaraan
..ELSEVIER.
hem doorgaans gelegen is, dat hij onderschei[Een antwoord op dezelfde vraag, door on zen vriend
den blijve (*).
A. A. A. heeft ons eene vergissing doen uitvinden ,
» Daartoe meen ik dat men solidelijk arguwaarin HOOGSTRATEN, zoo als blijkt , vervallen is.
menteren kan, uit het een ULP (IANUS) rai„ Obiit" — zegt vossius, op w. J. BLAEU doelende ,
sons . in L: I. 13 D. de inspic ventre custod. que
(Cap. XLV , § 40) , — „anno CIDIDCXXXVIII,
artu, alwaar gezegd werd dat zoo wanneer
XII Kalend. Nouembris", dat is : 21, niet 18, Octo- P
ber. Men zie : G. BRANDT in zijn Dagwifzer der Geeen slaaf, tot erfgenaam zou zijn geinstitut.
schiedenissen , bl. 549. P. C. K. schrijft : „G. ENGEL- ingeval uit zeker huwelijk een kind geboren
BERTS GERRITS noemt bepaaldelijk Amsterdam op als
werd , aan zulk een slaaf wel niet alles werd
degeboorteplaats van den beroemden Aardrijkskuntoegestaan 't geen vrije en fatsoendelUke luidige."]
dengeaccord t . wierd circa inspectionem ventris
Wapens door onadellifice personen gevoerd(I.; ejusmodi mulieris quae se praegnantem diceret
bl. 161). Eene aanteekening over dit onder- maar dat hem echter ter arbitragie van den
werp, door mij gevonden in nagelaten papie- Praetor eenige omstandigheden ten zelven
ren van een zeergeacht Hollandsch regtsge- einde vergunt wierden. En de rede is quod
leerde , engeschreven , naar gissing v6Or of PUBLICE INTERSIT partus non subjici UT ORDINUM DIGNITAS FAMILIARUMQUE SALVA SIT,
omstreeks het midden der voorgaande eduw
stelt mij in staat om aan J. B. Rp. de verlangde waaruit evident is dat men minder interest
voor 'tgemeen daarin stelde , dat het goed
ophelderingen te geven.
Gedurende de republiek bestonden bier te van zulk een testateur overging tot een slaaf,
landegeene wapenherauten of adellijke re t- als dat door een onderstekeling pretenselijk
banken , aan welke de bevoegdheid uitslui- zoude wordengecontinueert een familie, weltend was toegekend , om in taken , den adel- ke bij gebrek van een wettige geboorte zoude
stand betreffende, uitspraak te doen , of wel
(*) „PHILIP WIELANT , over de Vlaamsche leenwederregtelijke aanmatigingen te dier zake te re ten schrijvende bij DE CLERCE, Tit. 127, pag. 257,
verhoeden of te beletten. Het mag derhalve sprekende van een vassal, die aan zijn leenheer deniet verwonderen dat, alstoen sommige perso- nombrement schuldig is , zegt , 1111Ende dat denomit
nen —gedreven , ijhetz
u baatzucht , of uit brement moet den vassal overgeven onder synen zeg
helen , verwaepent met synder waepenen , nemende
hoogmoed , of door beide — zich veroorloof- sulcke, als 't hemgelieft , even-verre dat niet en syn
den om adellijke wapens te vertoonen, met den zvaepenen van imant anders in de Provincie." Zoo
schijn alsof die hun waren aangeboren , ten kan hij zich niet uiten als in onderstellinge, dat ieeinde zich daardoor te verheffen in de oogen mand regt heeft tot het wapen dat hij voert , en dus
van lieden der zake onkundig ,
of daaromtrent bevoegd is , om een ander het voeren van hetzelve te
beletten: immers in het land waarinhijzijn residentie
onverschillig. Dergelijke daad was voorze- en woonplaats houd.
ker eene ongeoorloofde aanmatiging , waar,, Dat dunkt mij des te klaarder te zijn , omdat vele
burgerlijke familien , welke thands tot grooten rijkteen geene wetten waakten.
Anders is het echter metpersonen niet tot dam, aanzienlijke am ten, enz. gestegen zijn, afstammen van vooroudcren zich geneert hebbende , of met
,
den adelstand behoorendeen die mogten
winkelen, of met fabrij ken, als seheepmakerijen, timgoedvinden om een wapenschild als familie- meren en metselen , visscherijen , 't zij in zee , 't zij
wapen te voeren , wanneer die wapens niet in de rivieren , zeepziederijen of ook zulke waartoe
waren van erkende adellijke geslachten , en meerdere kundigheden wierden vereischt , als uurdat er niet aan waren toegevoegd eenige ver- werken , compassen , wiskunstige werktuigen , enz.
cierselen , of kenteekenen , die uitsluitend tot die eerst in uithangborden afgebeelt wierden , en
ze bekentgewerden en een van of toenaam
de adellijke prerogativen ofattributen behoor- waardoor
en ook eenig stuk uit die winkel , fabrijk of konst tot
den, schoon, naar oudgebruik , alleen adellijke een figuur in hun zegelring namen , dat by vervolg
F. V. L.
en welgeboren mannen geslachtwapens konden van tijd tot een wapen groelde !"

gedaen heeft van seker Seecaertbouck , geintituleert : Het licht der
Zeevaert , de gelegenheyt der Kusten
ende Havenen van de Westertsche
Noortsche ende Oostersche Zee , de
somma van 200gl.
Ik merk hierbij aan , dat deze BLAEU , in de
Poorters-boeken van Amsterdam , zal voorko, en dus v6Or 1605. In die boeken treft
men
men vele bijzonderheden aan.
Zijn huwelijk zal men vinden in de registers
van Huwelijks-aanteekeningen , of wel in de Puiaanteekeningen dier stad. — De personen worden er vermeld met hunnen ouderdom, geboorteplaats , en de noodige familie of vrienden. —
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uitsterven. En dat bevestigen de volgende
woorden nailer en als by herhalinge : Ideoque
etiam servus iste successionis qualis quails sit
debet audiri , REM ET PUBLICAM ET
SHAM GERENS.
D Partusnon subjici, dignitatem ordinum et
familiarum salvam esse" , [sic] heeft zoowel
plaats tusschen familien van Burgers als tusschen die van Edelen".
Degilden der ambachten voerden in vorige
eeuwen in hunne vaandels en standaarden
wapenschilden beladen met de afbeelding van
het een of ander voorwerp, waaruit meer of
min duidelijk zigtbaar was het bedrijf of handwerk , dat door de leden der Corporatie werd
uitgeoefend. Die wapenschilden hebben zij
aan en zonder dat de bevoegdheid daartoe hun is betwist, en teregt, omdat die sehilden ontdaan waren van alle de vercieringen
en kenmerken van adeldom, waarop trouwens
noch de broederschap,noch hare leden in 't bijzonder ,
aanspraak konden maken. (Men zie
de wapens der gilden afgebeeld in het plaatwerk van FftIX DE VIGNE , Recherches historiques sur les costumes civils et militaires des glides
et des corporations des métiers. Gand 1847).
Wat be het 3de punt der vraag, hierop
zal ik kortelijk antwoorden , dat hier te lande
door den Koning wapenbrieven kunnen verleend worden aanpersonen ,
niet tot den adel
behoorende, loch dat dit slechtsgeschiedt bij
groote uitzonderingen.
Ofschoon zulks niet regtstreeks tot de gevraagde ophelderingen behoort , voeg ik ter
herinnering hierbij, dat over het voeren van
de wapenen van zekere heerschappij dikwijls
verschil is geweest tusschen de vorsten, die ze
met de daad bezaten, en hen, die ze niet bezitten de ze evenwel voerden , ten blijke dat zij
op zulke heerschappijen aanspraak konden
maken, of die weleer bezeten hadden.Zoo was,
om g ets te noemen, het wapen van Groot-Brittannic gekwartierd met dat van Frankrijk.
Men denke aan den oorlog , ontstaan tusschen FREDERIK II, Koning van Denemarken,
en ERIK XIV , Koning van Zweden, zoon van
GUSTAAF WASA , omdat de eerste het wapen
van Denemarken voerde,
gekwartierd met dat
van Zweden, ten bewijze dat hi' aanspraak
maakte op het rijk van Zweden, wat ERIK niet
edoogen wilde. AlIELOT. Mdm. Hist. Polit.
g
A. A. A.
T. II.. 172.
TVapens door onadellijke personen gevoerd.
In afwachting dat J. B. Rp. voldoende antwoorden bekomt op zijne Brie vragen , deel
ik hier mede , wat ik meen dat aan hem, als
liefhebber en beoefenaar der wapenkunde
van eenig belang zal zijn.
Under een duizendtal verheffingen tot verschillende trappen van Adeldom ; benoemingen tot Ridder •; toekenningen, veranderingen
en bevestigingen van Adel enz. van 1424 tot

1713 in deprovincien van zijne Cath. Maj.
(te vinden in : Recueil de la Noblesse , par J. LE
Roux • Lille , 1715) verleend , dan eens met
dan weder zonder vermelding van het wapen:
soms buiten, soms teen betaling van kleiner of
grooter sommen , opklimmende tot 200 gouden
Carolusguldens ; ook wel eens in verrekening van wat men hen schuldig was — heb ik
een merkwaardig , en misschien eenig stuk
aangetroffen •; zijnde een, uit het latijn vertaald Diploma, waar bij (zoo luidt het) :
) Uithoofden van be wezene diensten , door
» N. N. en zijne voor ouderen , de oudheid van
deszelfs adeldom en die van zijne huisvrouw
» zoo voor hem als voor zijne kinderen , reeds
geboren of nog geboren zullende worden uit
Dgezegde zijne echtgenoote ; benevens de erD y en en opvolgeren dier kind eren, zijnen
naam
dragende ; te gelijk met hen, Welke zijne doch» teren zullen huwen, en de dochters van zijne
» zoonen , derzelver opvolgeren en erven tot
,
in het oneindigendie
genen onder hen tot den
» Adelstandverheffende, Welke onedel mogten
» zijn —Vergunnende aan alien en elk van dezelve het voeren van den titel vanRidder
D van het H R. Rijk : de helm, de de en en de
andere versierselen en teekenen van Rijks
Riddergeheel
van goud. Gevende aan hem
,,
» zijne kinderen, erven en opvolgeren de ma
om aan eerlijke lieden , welke dit verlangen
mogten ; voor hun welvoeglijke en overeen» komstig derzelver rang geschikte wapens uit
D te reiken : onder voorwaarden dat zij zich
» wel zorgvuldig zullen hebben te onthouden
om daar toe Adelaar's veel min de Keizer» like te bezigen , noch daarbij de koninglijke
» kroon op de helm , noch open helm ; noch
D wapens van voormalige Princen , Graven ,
Baronnen of Heeren , of van wie ook , on.» verandert, of te geven of te verleenen. VerDgunnende aan alien die in diervoegen door
hun met wapens vereert zijn , die te mogen
D voeren en dragen , in alle oorden en landen ,
in alle veldslagen , vaandelen en tenten , op
» ringen , cachetten , zegels , gedenkteekenen,
»praalgraven , schilden of beeldhouwwerken,
» en op allerleij huisraad , naar derzelver welgevallen.
Gegeven by Diploma in het latijn , binnen de
stad Brussel in het Hertogdom Braband , den
24 September 1540".
(geteekend) CAROLUS.
(lager stond) VT . A. PERRENOT , etc.
Het komt mij voor , dat er een bepalingen
bestonden omtrent hetgebruik van wapens
door niet adellijken. Hun was voorzeker de
vrijheid gegeven om die wapens , 6f zelf uit te
kiezen, of, bij onervarenheid in de regelen der
kunst, te doen maken. Ook is het niet onwaarschijnlijk , dat zij zulke wapens , desgoedvindende, bij verheffing tot den Adelstand konden
behouden, of er anderc vragen — ja! dat er zelfs
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personen nit gunst (zoo als boven) : of traitans,
pachters bij finantie om geld , gekwalificeerd
werden , om die te vervaardigen en aan hen
of tegeven.
Dat er thans nog jets daaromtrent is vastesteld , geloof ik niet , maar meen te weten
g
dat aan onadellijke personen we l eens , op
aanvrage , een wapen verleend is.
EEN MEDE LIEFHEBBER.

Koppermaandag bl. 186, 238, 297, 360).
Volgens eene in mijn bezit zijnde aanteekening, geschreven met de hand van den beroemdenpenning- en oudheidkundige , FRANS
VAN MIERIS zijn de benamingen aan dien
Maandag gegeven , door het hier volgende
ontstaan : » De maandag na de eerste zondag
» na Driekoningen , werd Verlore-maandag
D genaamt , om dat daags te vooren het evan»gelie is geleezen van daar Christus was ver» looren en van zijne ouderen in den Tempel
»gevonden werdt. Heet ookKoppermaandag,
moet zijn Koppelmaandag, om dat op de eerst» volgende zondag het Koppel-, Verbindtenis- of
Bruiloftfeest van Cana in Galilea in de kerk
A. D. S.
»gelezen wordt".
Koppermaandag. In Belgie wordt hij Verloren Maandag genoemd. Onder dien naam
komt hi' reeds voor in eene kronijk van de
eerste helft der 16de eeuw,waarin wordt vermeld, dat MARGARETHA van Oostenrijk Op
Verloren Maandag werd geboren. In de costumen van Antwerpen vindt men , dat den
Maandag na Drie-Koningen , op de lakenhal
Bier stall , des voormiddags het boek der gilden werd voorgelezen. Des Maendaghsnae DryConinghendagh is men alle jaer ghewoonlyck 't
Guldenboeck op de Laken-Halle te lesen voor de
gheene die be heeft , ende is men des Saterclaeghs
daer te vooren met den heeren te Puy en of ter presentien van de Guldek ens openbaerlijck , condighende een yeghelijck , dat soo wie't Guldenboeck
begheert te hooren lesen , come op de Laken-Halle
den Maendaeghe als dan naest comende voor de
noene. Men begrijpt , dat deze maatregel een
onschatbaren waarborg voor de handwerkslieden opleverde , die op deze wijze de bandelingen van hunne hoofden konden onderzoeken • en alzoo kan worden voorondersteld
dat hierin eenigzins althans de aanleiding is
te vinden tot het vieren van dien dag door de
werklieden , die eenig handwerk uitoefenen
zoo als o. a. de letterzetters , boekdrukkers
lettergieters , smeden , enz.
Amsterdamsche Courant voor 13 Jan., 1852.
Engelen met vleugels I. ;bl. 187 , 241 , 299
331). Zonder mij in te laten in de beantwoording der vraag , of de En el met of zonder
vleugels behooren afgebeeld te worden , zij
het mij vergund op het laatste ongeteekende
antwoord aan te merken , dat Openb. XIV:

vs. 6 staat : En ik zag eenen anderen Engel
vliegende in het midden des Hemels.
RIKA.

Een Uiltjeknappen I. •; bl. 188, 247). Niets
willende afdingen op het antwoord van CONSTANTER na de vraag van J. J. NESAALC ZOO
zal hi' , hoop ik , het mij niet ten kwade duiden , wanneer ik het eenigzins wijzig. Hij
zegt n. 1. dat volgens BILDERDIJK bovenstaande spreekwijze afgeleid zoude zijn van
» een oogelyeknippen."
In een klein woordenboekje , lees ik eene ,
dunkt mij , betere afleiding :
Uiltje , in den zin van een uiltje knappen
» (verbasterd van knippen) is het Fr. woord
» oeil , oog , zoodat dit dus niets antler s wil
» zeggen , dan : een oogje knippen , een slaapje
» doen."
H. W. K.
Dichtgezelschap » Laus Deo Salus Populo" I.
bl. 188 , 301). Het antwoord hierop (bl. 301)
gezien hebbende , waag ik het ook iets tot kennisse der bedoeldepersonen bij te dragen.
In eene Recensie van het Bodo der Psalmen
door het Kunstgenootschap Laus Deo Salus
Populo , Amsterdam 1760 , voorkomende in
de Tad- en Dichtkundige Bijdragen, D. I, n°. 16,
voor 1 Feb. 1760 , wordtgezegd dat » zekere
» voorname Dichters , waervan ereenige op
» den Amsterdamschen Zangberg met roe be» kend zijn , gaande gemaakt , de godlijke
» Dichters in zuivere Nederduitsche verzen te
D volgen , en dit geen werk van eenen is , heb» ben daartoe een Dichtkundig Genootschap op» gerigt" , alles volgens het VOORBERICHT van
dat boek, waarvan de inzage belangrijk lean
zijn , als welligt meer bijzonderheden vermeldende , waardoor aan den wensch van den
vrager eenigermate zoude worden voldaan.
V. D. N.
Dichtgezelschap » Laus Deo Salus Populo"
Hoewel ik onbekend was met de zinspreuk
waaronder eengezelschap dichters de Fabelen van Gellert heeft vertaald en uitgegeven ,
kan ik evenwel den Heer 200 berigten •; dat
het antwoord op zijne vraag te vinden is , in
het berigt van dit zelfde gezelschap, geplaatst
voor de uitgave van : GELLERT 'S Fabelen gedrukt te Amsterdam, bij PIETER MEYER , op den
Dam , 1772 , vercierd met kunstplaten , door
J. BUIJS geteekend , en gegraveerd door N.
VAN DER MEIR. Ik laat hier de namen volgen,
der leden van dit Gezelschap , voor diem
uwer lezers , die deze uitgave niet mogten bezitten, als : B. DE BOSCH , J. LUTKEMAN , P.
MEYER , J. P. BROECKHOFF , H. J. ROULLAND,
en J. LUBLINK DE JONGE voorts in het berigt
voor het derde deelnog
,
LUCAS PATER als

vertaler van hetgedicht; de Christen ; behalve
eenige weinige anderen , die door bijzondere
J. Cam.
letters zijn aangewezen.
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.Wand I. ; bl. 192). Dit woord moge thans
on beteekenissen hebben , het
schijnt echter van een' en denzelfden oorsprong te wezen. Hetgeen daerover gezegd
is door WEILAND in zijn Taalkundig Woordenboek , kan welligt voor J. H. een voldoend
antwoord zijn , op de gedane vraag ; hi' leze
V. D. N.
en oordeele.
Panel. De twee verschillende beteekenissen van het woord pand , in den zin van onderpand (pignus), en in dien van een huis of
stuk land , schijnen mij toe onderling verwantschapt , en wel de eerste beteekenis van
de laatste afkomstig te zijn.
Pan den toch zijn niet alleen belendende panden , maar aan elkperceel onroerend goed
geeft men den naam van and , volgens sommien afkomstig van het Oud-Saksische pan,
dat elke uitgestrektheid , van welken aard
ookte
kennen geeft. Nu vind ik alle reden
,
om te vermoeden , dat hetgebruik van het
woord pand , in den zin van pignus , in niets
anders zijnen oorsprong heeft dan in het bezwaren(hypothekeren) der panden , ten behoeve van eenen schuldeischer , d. i. in het
aanwijzen of stellen van panden , waarop hi'
zijne vordering kon verhalen , zoodat die panden , met betrekking tot de schuld , ter zijner
beschikking stonden , zoo lang die niet was
afgedaan , als 't ware zijne panden bleven , en
van daar dan ook de uitdrukkingenpand stellen , verpanden , in pand geven.
Misschien zal men mij tegenwerpen , dat
alleen roerendegoederen in and gegeven
worden , terwijl onroerende goederen worden
gehypothekeerd , doch hypotheek is niets anders danpand van onroerend goed , van 't
welk men niet kan zeggen , dat het in pand
gegeven , echter wel dat het tot and gesteld is,
zoo als ten overvloede uit de zoogebruikelike spreekwijzen zijn land , zijn huis verpanFREDRIK.
den blijken kan.
Geboorteplaats en sterfdag van A. Beyling
(I.; bl. 193, 276). Er is veel grond om te
vermoeden, dat Gouda de geboorteplaats zij
van ALBRECHT BEILING , want zijn geslacht
woonde voor en na hem , reeds alwaar,
In eene Thes. rekening van Leyden ,A°.1426,
komt voor een JORIS of JOOST BEILINC mede
van Gouda.
ALBRECHT BEILINC Of BEILING was, reeds in
1422, Schout van Gouda; zijn Schoutszegel(*)
is afgebeeld op bl. 735 van het belangrijke ,
doch niet voltooide werk, getiteld : Geschiedenis der Heeren en Beschrijving der tad van
der Goude, door C. J. DE LANGE VAN WIJNGAERDEN . .1simst. bij de Gebr. VAN LEE
1813.
Dat ALBRECHT de betrekking van Schout
nog in 1424 bekleedde , wordt bevestigd uit
(*) In het ronde staat : ALBERT BEILINC.

de Thesaur. Rek. van Leyden , alwaar men
leest :
» Op ten Xn Me (1424) so quamen WILD LEM BUUCHOUT ende ALLAERT BELLY NC ,
» scout van der Goude, te Leyden, mit boot» scippen an den Gherechte , roerende die
Steden ende Lande van Hollant dair 't
gherecht mit him ghing eten tot Wermbout
» dair verteert iiij T."
En verder :
» Op ten tier dach in Decemb.(1424)quamen
» die van der Goude mit een vonnis twisken
» horen baliu ende horen poortren , van den
» hofghelde (hoofdgeld ?) hun gescenct ij kan
wyns."
Op den 19 October 1424 werd WILLEM
VAN DEN KOULSTER 5 door Hertog JAN van Beijeren , tot Slotvoogd van Schoonhoven. aangesteld (f) , doch den 22sten Maart 1425 was
die stad en het slot reeds in handen van 'TACOBA' S partij, blijkende uit de Thesaur . 1?ek. van
Leyden ,
alwaar men leest :
» Op ten xxij"
dach in Maert (1425) toghen
» in den Haghe, JAN HEERMAN SYMON JUDE,
» op eenre ghemeene dachfairt , mitten ghe» meenen steden roerende van der reyse
(veldtogt) tot Scoenhouen ende van den huize
» te ontsetten."
De eerste expeditie teenSchoonhoven (of
Kijfhoek) , had , wat Leyden betreft , niet
voor den 10den Maart 1425plaats , want in
de aangehaalde rekening komt voor :
» Op ten xn dach in Maert (1425), doe men
sat over die eerste wapentuyers te kiezen van
)) der eerste re se voir Schoenhouen ende te
» ordineren van denghelde dat men behoefven
» soude, den cost mede te doen ; te cost ghe» Jaen ende verdroncken op ten huise , so
» men vier daghen lane daerover sat V T.
Den 12den April 1425 verkocht men te
Leyden lijfrenten om de onkosten van dat
beleg goed te maken , en op den 26sten April
1425 , » Saten 't gherecht op ten huze , om die
» wapentuyers te kiezen toter andre reyse voir
» Scoenhouen."
De afloop van dat beleg is genoegzaam bekend. Zie Divisie Cron 10 bl. CCLXIX (269),
de Rotterdammers hadden daarbij veel verloren (§).
Uit het hier medegedeelde blijkt , dat de
do od van ALBRECHT BEILINC niet in den herfst
van 1424 kan hebbenplaats gehad , zoo als
doze vraag in DE NAVORSCHER is beantwoord,
(*) Men kan ook lezen : ALPAERT. WAGENA An,
Hist.) noemt hem ook ARNOLD , en verwijst
(
op VELDENAER , bl. 312 (niet 124) alwaar BEILING in
hetzelfde artikel , AERNT en AELBERT genoemd worth.
(t) VAN MIERIS Charterb., 4de deel , bl. 739.
(§) Thes. Rek. van Leyden , 15 April 1425. 1, So
1) worden WILLEM PHILIPSZ ende COPPENAM ghesent
„ tot Rotterdam , om te vernemen , hoe 't mit die
11 van Rotterdam vergaen was van der re se , die se
hadden voir Scoenhouen."
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maar dat men dien moet stellen in 1425 , en
wel in de maanden Maart ofApril 1425.
Ik merk hierbij aan , dat WAGENAAR niet
naauwkeurig is , omtrent dit tijdvak , wat de
chronologie aangaat. Dit is reeds door VAN
wu-N in de Nalezing op WAGENAAR aangeto on d .
GLOUCESTER landde in Junij 1424 (en niet
1423) te Calais , terwijl JACOBA van Beijeren
den 31sten Augustus 1425 uitGent ontsnapte
(qui fut le Vendredi par nuit , darrain jour
d' Aoust 1425) (*)
.. ELSEVIER.
Kerkopschrift I. •; bl. 218). Zonder dit opschrift voldoende te kunnen verklaren, breng
ik echter onder de aandacht van QUAESTOR ,
dat de eerste woorden een zuiver en zeer verstaanbaar hexameter uitmaken :
Quipetit hanc Aulam , petat Elburgam fore
salvam d. i. wie dit hof(portaal?) bezoekt ,
bidde , dat Elburg veilig moge zijn. Zoodanig
opschrift komt meermalen voor •; waarschijnlijk had Elburg de kerkgesticht ofverriieuwd.
De overige woorden : et per earn nullus intrat n.
wijken echter van de maat of; de zin wordt
plotseling afgebroken. Waarschijnlijk behels,
de 't een nieuwe opwekking tot gebed : en niemand trede hier door binnen, ten zij . . . . hi' aan
baargedenke in zijne gebeden.
CONSTANTER.

Zwolle I. • bl. 218 , 280). Op de laatstgenoemde bladzij heb ik niet vermeld gevonden,
dat de landstreek, waar nu de stad ligt, vroeger den naam droeg van Ongenade. Hier toch
lag voor 2000 jaren een bosch , van meer dan
zes uren in den omtrek , waarin zich vele
verscheurende dieren en eenige woeste lieden,
die van den roof leefdenophielden.
Voor
,
den reiziger en de bewoners was het wel oncenade. In 692 vernielde eene aardbeving , vergezeld van eenen sterken stormwind , dit
bosch, en nu werd het in een vlek, Middelwyk
geheeten , herschapen , met eenen zeer ho
gen toren tot een baken voor alien , die ver of
woonden : dus een vereenigingspunt, waarvan welligt de naamsafleiding van het vlek.
Reeds in 1040 vindt men den naam
Zwolle •:
of ontleend van het spoedig vetworden , zwellen
der beesten in deze streek, of door de Bructeren , Chamaven of Saksers aan het gehucht gegeven naar eene plaats in hun vaderland , zoo
als in Polen , Bohemen en Brunswijk nog
plaatsen van dezelfde benaming gevonden
worden.
P. E. Z.
Ruiten en Rooven I. • bl.219 , 306 , 334).
In de Tael- en Dichtkundz:ge Bijdragen , lste D.
bl. 380[?] , Leyden 1760 , alwaar over het
(*) GACHARD , Documents 6-c. de Lille , Bruxelles,

1841. (Comptes de la recette generale de Hainaut.)

bl. 84. Zie verder de Kronijk van't Histo7isch Genootchap te Utrecht, 1851 , bl. 273.

woord vrijbuiten gehandeld is , wordt door
den schrijver gezegd : s wat my betreft , ik
zoude voor vrybuiten thans het eenvoudich buiten verkiezen , en dit nu en dan willen verwisselen met onzegemeenzame en den ouden zeer
gebruiklyke spreekwyze van RUITEN en ROOVEN";
jammer , dat hij daarover niet meer uitweidt ,
men ziet alleen dat hi' de woorden BUITEN en.
RUITEN als synoniem wil beschouwen , niettegenstaande hi' reeds vooraf had aangehaald
de reels van HOOFT, in 111enelausbrief, bl. 197:
Dat PARIS reedde toe op sehuimen , rooven, ruiten,
En breek zyn del hoofdt om Troje ryk , te buiten.

die alzoo, door het gelijktijdig en in denzelfden volzin bezigen , echter daaraan eenig verschil zal hebben toegekend. Men vindt bij
KILIAAN, in de aanteekening op het woord ,
dat hi' de woorden roof en rut reeds in een
Friesch Charter van 1446 meent te lezen.
V. D. N.
Cornelis Vermeys

I. •;

bl. 220). Aangaande

C. VERMEYS kan ik P. slechts berigten , dat er

ook in de Geschied- en Letterkundige Bijdragen,
door A. D. SCHINKEL, CS Gravenhage) 1850 ,
bl. 47 , een brief van hem aan denzelfden
FRANS VAN MIERIS wordt medegedeeld. Dat
deze brief, geschreven uit Oirschot, 9 Ju1i1726,
eene waarschuwing bevat aan VAN MIERIS ,
om zich , by het zamenstellen van zijne Beschrijving der Bisschoppelijke Munten en Zegelen,
op de opgaven in de Batavia Sacra niet te veel
te verlaten, en van verbeteringen , in laatstgemeld werk gemaakt , vergezeld gaat. Dat
het werk van VAN MIERIS v6Or de ontvangst
van dezen brief is uitgekomen ,
doch dat de
opmerkingen van VERMEYS met latere verbeteringen van VAN MIERIS' door dezen in eene
folio-uitgave van voornoemde Beschrijving
opgeteekend •; eenige jaren geleden uitgegeyen zijn door den Heer SCHINKEL , onder den
titel van Aanteekeningen van FRANS VAN MIERIS, op zijne Beschrijving der Bisschoppelijke
Munten en Zegelen , van Utrecht in 'tt bij zonder .
J. C. D.
Met in den handel , 8°.
Silius Italicus door TV. Blaeu I. • bl. 220).
Indien het drukjaar (1631) van gemeld boekje
als zeldzaam (rare) besehouwd wordt , dan is
de bestaande uitgave van 1620 nog zeldzamer. De titel is :
SILIUS ITALICUS , de Secundo Bello Punico.
Amsterodami, apud GUILJES : JANSSONIUM,
Anno CIDIDCXX , in 24°.
Dit exemplaar heeft 279 bl. en begint met :
Vita SILII ITALICIper HERMANUM BUSCHIUM
PASIPHILUM breviter collecta.
.. ELSEVIER.
Blasoen I. •; bl. 220 , 313). De verklaring
op bl. 363 , van het wapen van LOCIUJORST
gee
, schijnt mij toe onjuist te zijn. Zij is
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de eerste beginselen van die plaetse
opgecomen syn , door hem is dese plaetse
» door de voorsz.gifte beginnen bekent te wor» den , deselve heeft hy haar eerste voorrech» tengegeven , alsmede den naem , dewyl die
» niet eerder Wert bekentgevonden, en mede het
» wapen dat sy op desen huydigen dagh voeren, synS de de middelste fasce van syn wapen , beseth met
» drye cruysen, 't gunt hy Naar by forme van een
pael geordonneert heeft te voeren , maer 't
» B eene in die eeuwe , volgens verscheyde be»giftinge aen diversche plaetse doen geschiet,
» ingebruyck was, soo als wy bevinden mede
onder andregedaen te syn van Heer DIRCK
VAN DER GOUDE die A°. 1245 leeffde aen de
D stadt Gouda, enz. enz., alsulcke veranderinD gen vint men in veele giften, geschiet by al» lerley geslagten , en oock mede in 'onder
» soonen uyt die geslagten gebooren, het» ke men mede alsoo bemerckt in desen huyse,
A hebbende de jongersoon van BAECKENISSE
»g
ecomen van Heer JAN, den eerst bekenden
D Heere van Amsterdam ,
gegeven de middelste
* Daar zaten zeven kikkertjes" I. •; bl. 222). » fasce van syn wapen, bezet met drye cruysen
Volgens eene andere lezing is het slot van D te voeren by forme van een bande • -- de
n DIFFERENTIE VAN DE COLEUREN van 't wapen
het versje N. 3 :
» van Amsterdam met dat van PERSYN geeft
Een menist,
D hiertoegenige veranderinge , alsoo dat NATwee menist,
D DERHANDT soo by gecomen en verandert is geDe derde was de doodkist.
worden. Het is oock niet te twyffelen off het
P. E. Z.
dorp Ouwerkerk in Amstellant, daer voor desen een kasteelgestaen heeft , heeft van desen
Het wapen van Amsterdam I. ; bl. 223, 335).
Heer JAN mede syn wapen becomen, enz. De antwoorden hierop even mij aanleiding
De voorn. Heer JAN PERSYN, dewelcke sterft
mededeeling te doen van het een ik dienaangaande lees in oude origineele papieren , al- )) a°.1283 , haddegetrout vrouwe LUYTGAERT
VAN LYNDEN " , enz. enz.
ien degeslachten van PERSYN , DE JONGE ,
Uit het aangewezene blijkt, dat, niettegenTHOEN en VAN DER MEER betreffende , waarin
onder anderen het wapen van PERSYN , zoo staande het aangevoerde door H. J. B. , ook
als het vroeger op glasramen of elders gevon- in hetgeslacht van PERSYN zelve , bij overleden werd , fraai afgeteekend voorhanden is ; vering , de meening is bewaard gebleven , dat
ook is mij eene genealogie bekend van de hui- het wapen van Amsterdam door JAN VAN PERSYN , Heer van die plaats , is geschonken , en
zen » van PUTTEN en PERSYN , voerende be
het blijft alsnu te onderzoeken of het waar zij,
A tot een wapen , een schilt van ses fascen ,
» en nee slimme cruysen , als vier op de dat de kleuren er van LATER , en zoo ja , wanV. D. N.
eerste , drye op de derde ende twee op de nar? veranderd zijn.
» vyfde fasce ; to weten PUTTEN drye blauwe
Gedenkpenning op Jan Gideonsz. Verburgh
» ende drye gouwe fascen, ende Witte cruysen;
» end e PERSYN drye gouwe en blauwe fascen niet van der Bur ht (I.; bl. 224, 336). Wij achrode cruysen : mitsgaders van alle de ten het niet ondienstig nogmaals op dezen zee»d rode
held terug te komen en te melden dat hi' ook
»branches uyt be den voortgecomen".
Nadat er aangetoond is dat de Heeren van onder lien naam verschijnt in het Vervolg der
Historie van Enkhuizen , door SEBASTIAAN CENPERSYN en niet die van AEMSTEL Heeren van
Amstelredamgeweest zijn » blyckende oock TEN , bl. 256.
Vol ens Mr. J. C. DE JONGE, in zijne Ge» daer uyt dat die VAN AEMSTEL de gifte daer» van aen Heer JAN VAN PERSYN (door Graaf schiedenis van het Nederlandsche Zeewezen, D. II,
S FLORIS , 1282) gedaen , alle wel en te regt St uk I , bl. 78 en 79, leverde JAN GIDEONSZ.
»geschied , hebben moeten approberen , en VERBURGH, als kapitein varende onder TROMP,
»van haer gepretendeerde regt afstand doen" voor de Admiraliteit van Amsterdam , met
leest men het volgende A en terwyl hier van HENDRIK JANSZE CAMP , ten 'are 1652 , teen
twee Engelsche Fregatten een bloedig geA een gifte van Amstelredam met verbeurte
vecht op de hoogte van Bevesier . Zie over dit
A van goederen wert gesprooken , soo volgt
»dat door den voornoemden Heer JAN PER- gevecht het werk , getiteld : Ontstelde Zee , bl.
6
D. II.
waarschijnlijk ontstaan door een ophtalmisch
bedrog, dat wel meer plaats heeft , wanneer
kruisen , sautoirs , of andere figuren , wat te
breed geteekend of gesneden zijn, waar do-or
het dan schijnt , als of het wapen bestaat nit
vierkanten of driehoeken , die teen de zijden
van het schild geplaatst zijn. Dat A. & A.
zich vergist , blijkt, dunkt mij , duidelijk nit
het helmteeken, dat gevormd is door twee armen van het scut it , of , wil men liever , door
rklaring
ve
lozanges mises en sautoir, .Als zijne
door in , dan zou men tot cimier , een paar
stukken van het veld des schilds hebben gebruikt , dat ten eenen male ongewoon is , en
waarvan A mij geen voorbeeld herinner. Overigens is het moeijelijk te bepalen , of het wapen bestaat nit een sautoir engr4le , waarvan
de tanden door den zegelsnijder wat te breed
zijn gem , dan wel nit lozanges , die door
een' gril van den snider zulk eene uitgeholde
gedaante hebben verkregen , en verkeerd aan
H. M.
zijn gehecht.
een
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64 ; Holl. Mercurius , bl. 111 van dat jaar , en
Bijvoegselen op WAG ENAAR , D. XII , bl. 108.
Verder wordt er over de daden van VERBURGH
in het aangehaalde werk van DE JONGE, D. II,
Stuk I, bl. 118 ; Stuk II, bl. 167 en 248, gehanen.
deld, waarheen wij kortheidshalve verwijz
LEGENDO ET SCRIBENDO.

» omme een Goude Lelye o p
een Blaauw
-w Veld
,
» als Surtoutop
hunne waepenen te voeren ,
» volgens opene brieven daervan zynde, op de» welke staet afgedrukt het Waepen, soodaenigh als den Conink toestaet , dat hi' ende
» de synen het selve sullen mogen voeren
» ende het selve te doen stellen voor soodaenige Huysen , en op soodaenige plaatsen als
sy lieden sullen goedvinden , a perpetuite."
Overigens zij nog vermeld dat het wapen
omhangen met de Orde van St. Michiel , ook
afgebeeld is onder het portret van HUYGENS
op negentigjarigen leeftijd , in zwarte kunst
vervaardigd door A. BLOOTELING. J. C. D.
D

D

I. H. S. (I.; bl. 224, 336). IHS was vroeger zeker geschreven IXS , om deze reden :
Op geschilderde vensters en beeldhouwwerk
in oude Abdijen en Kloosters , ziet men niet
zelden eenen kleinen, bijna halve-maan-vormigen , visch. Dit afbeeldsel, hetwelk den onl toeschijnt,
kundigen een ongerijmd
vercierse
is het zinnebeeld van den Verlosser , die door
de Kerkvaders somtijds eenvisch,Graece '1;00 z);
enoemd wordt, dewijl het woord in deze taal
g
de eerste letters bevat van de woorden'.14o-oD;
XpicO; , Osoij Uid; ) GravIA0 •: JEZUS CHRISTUS ,
Gods Zoon, de Zaligmaker.
De CM werd vervolgens in eene dta \reranderd , en zoo is het eene Hgeworden ; van daar
1HS , waarboven later een kruis, en een kruis
met een hart, gekomen is. Sommigen zeiden, dat
het beteekende : Jezu Herte Smerte. P.E.Z.

D

Paarlemoeren tafelk,ransen, door van Rijswijk
bl. 226, 339). De vrager meent , dat VONDEL in zijne eeredichten van twee soortgelijke
tafelbladen spreekt ; welk vermoeden in een
antwoord van LEGENDO ET SCRIBENDO wordt
betwijfeld. Ik ben in de gelegenheid geweest
om thans hierover te kunnen beslissen , daar
ik namelijk in den 11. zomer eene kunstreis
door eenige Duitsche Rijken heb gedaan
en in Pruissen , nabij Potsdam , het merkwaardige nieuwe Paleis , door FREDERIK II,
van 1763-1786gebouwd , heb wezen be-zigtigen. Aldaar, in de zoogenaamde MosselVragen betrekkelijk Constantijn Huygens; 2°. zaal , — Rocaille stijl — 100 voeten lane en
I. • bl. 225, 336, 363). Belangrijk is hetgeen 60 breedvond
,
ik met verbazing onder de
door den Heer A. D. SCHINKEL in zijne Nadere eigenaardige meubelen : cone mosaicke tafel ,
bijzonderheden, betrekkelift CONSTANTIJN HUY- in allesgelijk aan die , waarvan ik reeds
GENS en zijne familie , alsmede eenige door hem
vroeger een berigt , met dat van den vervaarvervaarcligde cloth onuitgegevene dichtstukjes , digerheb
,
gegeven , doch zonder insecten of
('s Gravenhage) 1851, 8°., aangaande de rid- vlinders ; de luister — l' mail — welke die
derlijke waardigheid en het wapen van HUY- te Delft nog bezit , was bij deze door het geGENS wordt medegedeeld. Daar dit werkje
bruik een weini g verminderd.
niet algemeen verkrijgbaar is , neem ik de
Met een innig genoegen las ik er op : DIRK
moeite over te schrijven 't een op bl. 78 en VAN RIJSWIJK FECIT AMSTERDAM. Onze bevols. gevonden -wordt :
geleider in dat paleis , maakte de aanwezigen
» Eene aanteekening op een kwart vel schrijf- met nadruk opmerkzaam op dat zeldzaam
» , g eschreven door MAURITS HUYGENS, kunstgewrocht , en ik nam de vrijheid daar
» jongsten zoon van LODEWIJK en JACOBA TE- luid bij te voegen , dat het van Hollandschen
» DING VAN BERKIIOUT , behelst het volgende :
oorsprong was , waarb
ijk ihem het Inschrift
» Anno 1632 den 4e December , is de Heer aanwees , dat hi' nog nimmer had gezien.
» CONSTANTIJN HUYGENS van Zuylichem myn
Deze tafel kan alzoo die andere zij,
n welke
» Grootvaeder, vereertgeworden met de Rid- door VONDEL ook met een lofdicht werd ver» der-Orde van St. Michel , ingesteld door eerd, en het blijkt nu , dat de vrager een juist
» Coning LODEWYK den Elfden.
vermoeden heeftgekoesterd.
C. KRAMM.
» Anno 1665 bevonden zijnde, dat merke» lyke abuisen waeren ingesloopen , en dat
bl. 250,340; II.
La Superioritë aux echecs
» vele onwaerdige menschen , door verkeerde bl. 15). Het zij mij vergund over de beschou» wee en , die ordre voor sigh hadden weeten wing van dit werk in 't Handelsblad een paar
» te verkrijgen , soo is door Coning LODEWIJK aanmerkingen te maken of vragen te doen.
» de XIV' een soodaenige reforme Baer in ge1°. De Berigtgever, sprekende van de Ne» maekt dat alle de gegeevene Orders syn in- derduitsche vertaling van het werk over het
»getrokken op honderd nae , van welke eene Schaakspel, zegt, dat ze nog zeldzamer is dan
Lyste is geformeert, op dewelke myn Groot- het zeldzame oorspronkelijke. De Fransche
» vaeder de derde in rang is.
uitgave gebruikende , heb ik mij weinig om
Te \Toren, naementlyck den 4e Febr. 1642, de verduitschin g bekommerd •; doch ik meen
» hadde opgemelde Conink mynGrootvaeder
G
eens opgemerkt te hebben , dat de zonderlinende syn wettige descendenten begiftight
ge Verhandeling » over de drie grootste plagen
I. •

p apier
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D

D

D

43
der menschbeid", in het Fransche werk op zoo
vreemde wijze binnengesmokkeld , in die vertolking -weggelaten is. Heb ik dit mis of niet ?
2°. Zal in den Franschen herdruk dat wijsgeerige Vertoog weder opgenomen worden of
niet ? Ik zou bet dan toch in dezen tijd gevoeglijker achten ze afzonderlijk achter aan. te
plaatsen. De reden,waarom ze bij de eerste uitgave zoo zonderling weggestopt werd (indien er andere reden was dan een Caprice
d' Auteur) , zal toch nu wel niet meer bestaan.
Maar 3°, De schrijver , die toont met den
Generaal zelven bekend te zijn geweest , zegt
nog • » Er bestaan van hem een aantal geschriften , die in druk — met of zonder zijn
naam — zijn verschenen ; het lit niet in de
bedoeling , hier al deze na te gaan." De
schrijver zou evenwel eene dienst doen aan
onze Letterkunde , door ook die Geschriften,
zoo ver hi' ze kent , te willen opgeven. Ten
r der reeds vermelde
aanzien van den schrijve
wonderlijke verhandeling en van het vreemdsoortige werk : l' Attraction cletruite etc. behoeft wel Beene kleingeestige vrees hem
N. N.
terug te houden.
Indien de Schrijver in het Handelsblad liever aan
(
Schrijver dezes regtstreeks wil antwoorden , kan hij
den brief adresseren aan den Uit g ever, met letter T).
[Het mondelin g e berigt eens tijdgenoots van den
beroemden schaker meldt ons omtrent l'Attraction
nde : Zeker genootschap , naar
detruite no g het volge
hi' meende het Instituut , was van wege den Schrijver aangezocht om over dit werk een oordeel te vellen. Men rekende zich evenwel verpligt , en vooral
op aanraden van den Heer VAN SWINDEN , om voor
die eer te bedanken , als bevattende het bock slechts
onzin. Evenzeer betwijfelen wij de wenschelijkheid
van den herdruk eens Vertoogs , dat La Theologie als
eeneplaag der menschheid wil gekenmerkt hebben.
Om den wille der zonderlingheid van de plaats, waar
zij gevonden wordt , eene Verhandeling in den trant
van ROUSSEAU op nieuw te verspreiden , is de liefde
voor het vreemde wat ver drijven.]

Reiner Fresinga van Frennicher (I.; bl. 251).
Is deze ni et de zelfde als RENICO[REINERO?]FRESIN GA VAN FRANEKER?? Ik vond hem ergens
een' geschiedschrijver genoemd en vermeld
als opsteller van Memorien van gedenlmaardige
dingen van de jaren 1576 tot 1581. — Dus een
aanteekenaar uit de 16 e eeuw !
J. H. VAN DALE.

Simon Stevin I. • bl. 252 , 366). Tot aanvulling van het vermelde betrekkelijk dien
vermaarden Wiskundige , en zoo mogelijk tot
verdere navorsching strekke nog : dat •; volgens
de onder mij berustende uitvoerige Genealogie van het geslacht DE VIRY , in later tijd de
Vivien genaamd ; MAURITS , Baljuw van Hazerswoude , het zesde kind was van FRANCOIS
DE VIRY en van FRANCOISE DE WITTE - dat
genoemde MA URITS geboren is 14 Maart 1595,
en de naam zijner vrouw . . . . CRAEIJ gespeld
wordt --dat zijne echtgenoote overleden is ,

5 Januarij 1673 , en begraven in de St. Pieterskerk te Leyden — dat bun Huwelijk door
zes kinderen geze gend
end was, met namen :
FRANCOIS , JACOB , PIETER , CORNELIA , MARIA
en CATHARINA DE VIRY , wordende er echter

g eene meldingg emaakt van kinderen uit haar
eerste Huwelijk met STEVIN.
Wanneer men nu aanmerkt, dat STEVIN gezed wordt in 1548 geboren te zijn , en daarbij de vruchtbaarheid van het tweede Huwelijk zijner weduwe in acht neemt, terwijl haar
sterfjaar 125 jaren later invalt, dan blijkt het
dat STEVIN op vrij gevorderde jaren gehuwd
is, met eene persone die vele jaren jonger
was. — Zoude dat welligt het tweede huwelijk van den Wiskunstenaar zijn geweest? —
Nog verdient het onze aandacht, dat FRANCOIS DE VIRY , Hofmeester van WILLEM den
voork
i sle geweest is en ook , als zoodanig, voorkomt
bij de Lijkstatie van dien Vorst ; waarschijnlijk heeft MAURITS DE VIRY , de zoon van den
Hofmeester, den Stadhouder , zijnen naamgenoot , tot Peter gehad en welligt is , daar
STEVIN veel aan diens Hof verkeerde , ook
daardoor de latere Huwelijks-Verbindtenis
zijner weduwe tot stand gekomen. Dit is echW. D. V.
ter maar eene onderstelling.
an van TV eert (I. ; bl. 252 , 366). Na het
J
v ene omtrent dien
door rnij vroeger opgege
man verzonden was , is mij in handers gekomen : de Beschrijving van het Hertogdom Lim,burg , bijeen gebragt door G. M. POELL , Onderwijzer in de stads burgerschoolte 'Weert, met
12 steendrukplaatjes , te verkrijgen bij den
uitgever, 1851 — waarin, tegenover bl. 304,
een portret van JAN VAN WEERT gevonden
wordt , kennelijk genomen naar hetzelfde ,
waarvan ik eene afteekening bezit.
A. J. VAN DER AA.

De Eenhoorn I. ; bl. 252 , 368). Ons is uit
het » Morgenblatt" N°. 154 , Juni 1833 , een
stuk s der das Einhorn der Allen" toegezonden , hetwelk wij aldus vertaald wedergeven.
» De horens en het hout der zoogdieren zijn
in twee klassen onderscheiden. Die der eene
zijn uitstekende gedeelten der voorhoofdsbeenderen , die der andere louter uitwassen
van de huid. Horens en hout worden slechts
bij twee familien der zoogdieren waargenomen , namelijk bij de pachydermen en bij de
dieren met gespletene klaauwen, de herkaauwende soort. De horens der laatsten behooren tot de eerstgemelde klasse. Het zijn vooruitspringende deelen van het schedelgebeente, en wel van de beide door eene naad in het
midden vereenigde voorhoofdsbeenderen
waar volt , dat zij immer twee nevens elkander groeijen. Voor de soort met es le
terse klaauwen staat de natuur der horens in
verband met het geheele organiszoo naauw ver
6*
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mus, vooral met het betrekkelijk onvolkomen gevestigd kunnen zijn ? Uit de lijn , welke
tandenstelsel , dat men , steunende op de ana- midden over het ligchaam gaat , kunnen allogie , geregtigd is , het bestaan er van zonder leen horens steken, die tot het huidstelsel beaarzeling bij alle herkaauwende dieren aan te hooren , horens alzoo , gelijk wel bij de pachydermen , maar geenszins bij de herkaaunemen.
Van de familie der pachydermen is de Rhi- wenden waargenomen worden.
noceros het eenige dier , waarbij horens worN. N.
den aangetroffen. Deze, onverschillig of er De Eenhoorn. Het Hebreeuwsche woord
een dan wel meer heeft , hechten zich door » reem" of i re dem" wordt achtmaal in den
zijne huid aan het neusgebeente , zijn hard , Bijbel als de naam van een » gehoornd dier"
kegelvormig en aan geene afwerping onder- aangetroffen , en drukt, naar de meening der
hevig , terwijl zij niet antlers voorkomen dan geleerden, het denkbeeld uit van kracht , van
als uitgroeijende deelen der opperhuid, waar- sterkte , van hetgeen wild , woest, ontemomtrent het onderzoek blijken doet dat zij baar , snel , hoog , verheven , regtstandig ,
uiteene menu to aan elkander gelijmde haren opgerigt , het grootste in zijne soort is , enz.
Men vreest door den lee
zijn te zamen gesteld.
verscheurd, door
Onmogelijk schijnt het , dat er een dier met dit dier gestooten, verdreven te worden. Aan
gespletene klaauwen bestaan zoude , hetwelk de schrijvers van den Pentateuchus, en aan de
een echten , beenaardigen horen droege op de dichters van het boek JOB en der Psalmen, was
lijn midden over het ligchaam en het voor- het , door eigene ervaring of bij geruchte en
ho een getrokken •; daar toch die horen 0 verlevering, zeer goed bekend, maar in latere
dan slechts uit de naad van dat been zich ver- tijden ging die kennis verloren. Van daar
heffen konde , als hi naar zijnen aard de dat onderscheidene bekwame taalkenners de
voortzetting van diens twee gescheidene helf- boven bedoelde acht bijbelplaatsen zeer tierten vertoonde: eene inrigting, van welke dan schillend hebben overgebragt, schoon zij alien
ook het dierlijk organismus een niet ver te een » hoornbeest" vermeldden. De vroegste
zoeken voorbeeld oplevert. Dikwijls echter levende , toen nog het geloof aan den eigenlijgebeurt het , dat e'en der beide horens verso- ken » Eenhoorn" algemeen was , hebben dien
rengaat , in welk geval de andere een boven- naam gebezigd , maar de later , in weer tijd
matig sterken wasdom pleegt te verkrijgen s de twijfel en het ongeloof aan zoodanig dier
en tevens, tegen zijne oorspronkelijke rigting heerschende geworden waren, zijn tot het no
aan , binnenwaarts voort te groeijen , zoodat men van meer bekende dieren overgegaan
hij ten laatste vaak wezenlijk op de middel- welker eigenschappen met het gronddenklijn des voorhoofdbeens gevestigd schijnt te beeld des woords overeenkwamen. Doch de
zijn. Dit nu geldt omtrent vele soorten van een drukte hierbij meer op kracht , sterkte
antilopen, voornamelijk den oryx, den alga- woestheid ,
vertaalde i Stier", Buffel" of
zel en den leucoryx.
Rhinoceros" ; een ander lette op het begrip
Voor het mogelijke bestaan van den Een- van vlugheid en snelheid , en noemde D Ree",
boom heeft men nog de slagtanden des Nar- » Gazelle" of » Antilope" ; een derde hield de
vals (Monodon, Monoceros) tot bewijs aan- opgehevene houding of steigerende beweging
gevoerd. Het verschil is echter root tus- in het oog, en gebruikte D Giraffe" of ^» Steenschen tanden en horens. De Narval heeft bok". Dit veelvuldig verschil der vertaling beaanvankelijk twee slagtanden , symmetrisch wijst, dat zij de juiste kennis misten van het
aan weerskanten van het kinnebakken in e- door MOZES en DAVID bedoelde dier , maar tevoegd , van welke die aan de regterzijde ech- Arens dat zij alien , op taal en natuurkundige
ter versterft , terwijl de linkertand aanwast gronden , het naar hun inzien meestpassend
en de halve lengte verkrijgt van het geheele voorwerp hadden uitgekozen ; en welligt zoudier. Somtijds echter gebeurt het, dat beide den zij, even als de vroegere » Eenhoorn"
tanden de kassen uitloopen en tot eene mati- vertaald hebben , indien slechts hunne wet
ge lengte voorwaarts groeijen , welk geval schap hun een dier met eenen enkelen hoorn
evenwel meer zeldzaam is.
aangewezen had , vooral daar DAVID Ps.
Dat er een dier metgespletene klaauwen XCII : 11 , het begrip van denen hoorn , aan
geweest zij , voorzien van een enkelen horen het bewuste dier ontleend , met opzet, als tot
midden op het voorhoofd en alzoo op de nand rooter juistheid der vergelijking , op zich
der voorhoofdsbeenderen, is , naar alle rege- zelven heeft overgebragt , waar hij dichterlen der analogie , hoogst onwaarschijnlijk , lijk even goed het meervoud had kunnen
om niet te zeggen geheel onbestaanbaar. Im- bezigen.
mers deze diersoort, die der herkaauwenden,
Doch wat en hoedanig deze zoogenaamde
draagt geene andere horens dan de zoodanige,
Eenhoorn" was , is thans onbekend , het zij
welke uitspringende deelen zijn van het voor- door de schaarschheid der voorwerpen , of
hoofdsgebeente.
ebeente. Maar zulk een hors , hoe omdat deze voort zzich slechts in de donkere
zoude hi' op de middelnaad dezer beenderen cederbosschen van den Libanon of de hooge
D
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sneeuwbergen van den Sirion ophoudt. Mis- uit gebrek en semi van de zoo kostbare echte
schien ook, dewijl zij reeds voorlang is uitge- hoornen, getracht heeft die te vervangen door
storven , zoo dat bare fossilen char zijn ach- de onvolwassene tan van een zoogdier
ter gebleven , waar nog peen reiziger door- D Narval" of » Zee-Eenhoorn" geheeten , dat
in de zee leeft , ruim 5 N. ellen lang is en aan
gedrongen is.
Maar buiten het een in de gewijde boeken de bovenkaak een regt uitstekend been of
wordt aangevoerd, pleiten zeer voor het wer- hoorngewas draagt van 3 a 4 1/, N. el lengte ,
kelijk bestaan de naam zelf, het vroeger al- zeerveel overeenkomst hebbende met de hourgemeen geloof, de vermelding door ongewij de nen boven vermeld — dan zou dat wel de echtschrijvers, de verhalen omtrent eene ontdek- heid van de vertoonde kunnen doen betwijfete verblijfplaats , de fabelachtige berigten len, maar toch altijdbewijzen dat er een echo
van jagers dat zoodanig dier alleen op voorwerp bestaan had , hetwelk men trachtte
het gezigt eener maagd stand gehouden en na te bootsen of te vervangen.
Dat het dier niet voorkomt in de Egyptische
zich be reikbaar gesteld had—maar boven alles
6n de kracht tot in veel later tijd aan het ge- Hieroglyphen , is geen tegenbewijs , dewijl
bruik van diens hoorn toegeschreven , en het ook andere bekende dieren daar ontbreken
aanwezen nog ten huidigen dage van zulke b. v. de Rhinoceros. Ook gelooft men wel
horens, in de muzeums en andere inrigtingen aan het bestaan [?] van den » Behemoth" en de
n Leviathan", waarvan toch de kennis, evenvertoond wordende.
Zoo was het voormalig Kapittel van St. zeer als die van den » Eenhoorn", verloren is.
Marie te Utrecht in het bezit van Brie zoo eHet oordeel der natuurkundigen to en de
naamde » Eenhoornen" , spiraalvormig en mogelijkheid des bestaans op anatomische
geel-bruin van Fleur , die als reliquien be- gronden , kan geen doel treffen op den warm
waard , en steeds door vele geleerde en voor- » Eenhoorn", die hun onbekend is.
name mannen bezocht en bewonderd werMaar het dier , dat men doet voorkomen
den — omtrent Welk in de archieven diens als een klein paard , met 66nen langen hoorn
Kapittels vermeld staat, dat er in Apri11617 voor den kop , een baard als de bok , een
uit Brussel gevraagd was naar hunne grootte, staart als de leeuw , en gekloofde voethoorzwaarte en gedaante , vermits zij te Antwer- nen , staat gelijk met den Sfinx, de Meermin ,
pen verkocht konden worden teen 35 kroo- den Draak, den Griffioen, den Fenix enz. ,
nen het ons , iedere kroon a f 3 gerekend •; een gewrocht der verbeelding van dichters
dat men in het antwoord de lengte opgegeven en schilders.
EEN VOORMALIG SANUNNIK.
had • 16 , 2 5/46 en 2 1/2 Utrechtsche ellen , of
[Na al het geleverde over den Eenhoorn zal het
Ned. ellen 1.16 , 1.6 en 1.72 •; de zwaarte :
•
niemand berouwen , Prof. P. J. VETH ' S belangrijk
9 1/2, 12 1/2 en 13 1/2 ponden van 16 onzen Trois
artikel te raadplegen , waarin , naar de verpligtende
gewigt , of Ned. ponden 4.693 , 6.155 en opmerking
van W. M. , de resultaten der nieuwere
6.669 - Dat zij voorts hol waren aan de wetenschap omtrent dit deer , ook met betrekking tot
achterzijde , gelijk ook eenigzins aan de pun- de plaats in het bock JOB , uitvoerig en grondig zijn
ten , en de wijdte hadden van de schacht eener uiteengezet , en hetwelk te lezen is in het Bijbelsch
schrijfpen of iets minder ; en dat , in verhou- Woordenboek , te Amsterdam bij den boekhandelaar
ding tot bovengenoemden prijs, de waarde be- P. N. VAN KAMPEN uitgegevend
dragen moest f 59640.
Dirk van Hasseltsteeg (I. ; bl. 252 , 372). E.
Dat de ze en dergelijke hoornen werkelijk
afkomstig zijn van het door mozEs en DAVID A. P. wil dat de naam steeg dezelfde beteekebedoelde deer , is aan Merin en twijfel onder- nis zou hebben al stiy:ger. Maar hierin dwaalt
hevig. Immers bestaat er een schakel tusschen hi' •; stigger is een opgang , optogt ; steeg een doorhet vroegere en het latere , tusschen den van gang , doortogt. — Er valt bier ook aan geen
Duds gegeven naam » Eenhoorn" en de hoar- stijger of aan eene losplaats te denken. De
nen thans nog aanwezig, die aan het daarmee Dirk van Hasseltsteeg loopt niet van den Nieubestempelde dier worden toegeschreven. Van wendijk naar het Water , maar van dien Dijk
waar anders die teen goud opgewogene naar den N. Z. Voorburgwal. Met het veer op
waarde , ontstaan welligt uit het denkbeeld , Hasselt kan de gezegde steeg , die daarenbovoorgesteld in Ps. XCII: 11, dat DAVID , oud yen aan de Zuidzijde van de Oudebrug is, wel
en verzwakt , door het verhoogen zijner niets te maken hebben.
g.
krachten eene opgerigte houding zoude herDe flesch van Willebrord en het wapen van
krijgen , even als het bedoelde dier bezat om
zijnen hoorn opgeheven te dragen; waarmede Vlissingen I. •; bl. 255, 373). De afleiding van
naauw kan verbonden zijn de meening , die Vlissingen door HENRY, met verwijzing op BOXaan het inwendig gebruik van den hoorn ver- HORN , D. I , bl. 180 , medegedeeld , en volhooging des 'evens en opwekking der manlij- ens welke die naam zoude komen van het
woord vles, s het welk bij de Denen de veranke kracht toekende.
Edoch, gesteld dat men te eeniger tijd , » dering van het wassende en afnemende zee,

46
) water te kennengeven zoude" kan bezwaarlijk opgaan :
1°. Omdat die afwisseling zoo niet beet in
betDeensch ; maar wel bbe, en, :(ons eb of
ebbe): en ,. fot) , en, :(ons vloed): De dichter
ARREBOE zingt bijy.

as

betibetf?at),befiloberelierebber.

Gelijk 't ook op het meir nu vloed is , dan weer ebt.

2°. Omdat die afwisseling in het Deensch
4:;q) niet kan heeten , vermits de zamenvoego der Deensche v :(steeds als onze w uitgesproken wordende): met de l in die taal
volstrekt onbekend is.
3°. Omdat er ook geen ander woord in die
taal bestaat, dat met eene onze v vervangende
f begint , en eenigzins aan het woord vies gelijkluidend is , buiten het weinig gebruikelike , en in weinige woordenboeken voorkomende woord rtoti3t , en, eene snijwonde
eene schram beduidende , en dat dus hier van
geene toepassing is.
4°. Omdat, al eens aangenomen dat het
woord vies in het Deensch degewilde beteekenis had, het nog geheel nit de lucht gegrepen zoude zijn van dat woord , den naam van
Vlissingen af te leiden. Eb en vloed wordt niet
alleen te Vlissingen , maar ook elders waargenomen.
De fiesch van Willebrord en het wapen van
Vlissingen. Op de eerste vraag antwoord ik ,
dat mij door een Vlissinger verhaald is : » dat
de flesch vroeger op het stadhuis te Vlissinen bewaard werd, dock bijvan
den brand
g
1809 verloren isgegaan , zoodat thans alleen
nog het deksel aanwezig is" (voor de waarheid van dit gezegde durf ik echter niet instaan). 2°. Degeschiedkundige herinneringen, aan de flesch verbonden, zijn : het prediken van het Evangelie door WILLIBRORD op
het eiland Walcheren. Bij deze gelegenheid
zouden, zoo de overlevering zeg,
t de bewoners
van die streken 's mans flesch ontvreemd hebben • van daar tot heden ten dage de scheldnaam van » flesschedieven". 3°. De naamsoorsprong van Vlissingen. De meeste en gealone afleidingen zijn reeds door HENRY en
P. E. Z. aangegeven. 1k zal ze niet noodeloos herhalen, maar voeg er nog een paar
andere bij : LIVINUS LEMNIUS leidt den naam
af van de liefde der Vlissinger mannen en
vrouwen voor de flesch(NB.) , terwijl de geleerde ALTING aan Flussen, in 't Hoogduitsch
stroomen, vloeden beteekenende, denkt. Opmerkelijk is 't dat men in Westvlaanderen , aan
de kust der Noordzee, een visschersdorp aan,
treftdat
den naam van Ylissegem draagt.
Wij merken bier nog bij op , dat de uitgang
inge of in en niet ongewoon is bij namen van
plaatsen en wateren, en de plaatsnamen vaak
aan de wateren , waaraan steden en dorpen
liggen , ontleend zijn. De geleerde DRESSEL-

HTJIS verklaart Inge vaak door enge ee of eng
water en line door line ee of lung water. Anderen echter zien in dit inge en linge den nitgang van het tegenwoordig deelwoord , in
overeenstemming met het Engelsche ing. —
Welligt moet men dan Vlissingen verklaren
door het vlietende enge water tegen Wielingen ,
het wijde , lange water overstaande. Dat de
Westerschelde terplaatse waar Vlissingen
lit , vroeger op lane na niet zoo breed was
als tegenwoordig , wordt , zoo ver ik weet
(zonder nog aan de Ottograchtte denken), door
niemand meer ontkend — Of, wil men , men
en door vlietend, zacht
verklare dan Vlissingen
stroomend en Wielingen door wielend, snel draai'end. 4°. SAIALLEGANGE leidt het wapen van
Vlissingen onmiddellijk van de flesch van
WILLIBRORD af, maar wij gelooven dat het
naar de verkeerde naamsafleiding der stad
zelvegevormd is. » Wie weet niet dat de
wapens van steden en landen in veel lateren tijd bedacht , uitgevonden en eenigszins
geschikt zijn naar de benamingen , die al langen tijd te voren in gebruik waren geweest",
en welker ware beteekenis voor een volgend
geslacht reeds was verloren gegaan ? Derhalyengelo oven wij deflesch in bet wapen van Vlissin en een plaatsje te mo lten verleenen naast
de ans in bet wapen van Goes , den boom, in
dat van Hoorn, den leeuw in dat van Leeuwarden, enz. Wie over Oud-Vlissingen en NieuwVlissingen, het tegenwoordige, jets weten wil,
verwijzen wij naar F. HALMA, in voce.—Over
den naamsoorsprong van de Schelde het volgende : De Schelde was reeds onder den zelfden naam (Scaldis) bij de ouden bekend en
wordt thans door de aangrenzende bewoners
ook Scald , Escaut in bet Fransch , alsmede
Scold, Scald , Scoud geheeten • in de middeleeuwen heette zij Scaldis , Scaldea , Scaldus
Scald , Scilda , Scinda. Deze naam is voorzekergebeel inheemsch en misschien af te leiden van hare ondiepe en traag loopende kil.
Schol, schouw wordt hier en daar nog voor
ondiep gebezigd. Zoo is blijkbaar het, aan deze
riviergelegene, Zeeuwsche eiland Schouwen ,
oudtijds Scaldia in het Latin , hiervan ook
dusgenoemd. (ACKER STRATINGH Aloude
1ste Deel bl. 118). Niet alleen
Staat enz.,
Schouwen , maar ook Schoudee of Schoudee
een der verdronkene dorpen in de Oostwatering van Zuid-Beveland,
heeft aan Scoud of
Scoud-ee zijnen naam ontleend. Vol ens J. W.
MONTIJN wil men , dat Schelde ,kokend, onstuimig water beteekent , terwijl hi' zegt dat het
denkelijk de Angel-Salcsen waren , die deze rivier aldusgenoemd hebben.
J. H. VAN DALE.

De flesch van Willebrord te Vlissingen. Wij
zullen ons alleen tot dezen bepalen en kunnen
de verzekering even , dat deze flesch , keurig
van zilver bewerkt, met nog eenige andere
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zeldzaamheden van zilver en goud , op het tegenwoordige Stadhuis te Vlissingen bewaard
wordt, waar schrijver dezes het genoegen had,
in den zomer van 1851, een en ander te bezigLEGEND() ET SCRIBENDO.
tigen.
Florilegium J. Th. de Bry I. •; bl. 257, 375).
Met genoegen za p' ik bl. 375 de beantwoorover dit Florilegium , door
ding vraag
miner
den Beer. D. N. En toch had ik ze gaarne
wat meer naauwkeurig , daar ik tot mijn spijt
het aangehaalde werk van ADELUNG Diet bezittende weinig aan de loutere verwijzing
lieb. V. D. N. zegt o. a. : » Tot zijne TH.
DE BRY ' S) werken behoort ook het Florilegium
Novum , Neu Blumenbuch" . Het exemplaar
nu dat ik bezit, draagt een spoor van een
Flora. novum te zijn ; bovendien vind ik bier,
dat het Fiord. Novum uitgekomen is te » Oppenheim, 1612: in fol., 3 deelen". Mijn exemeen deel folio , welks laatste
plaar , z" een
gedeelte uit ongeveer 20 bladzijden wit papier
bestaat, heeft in de opdragt de dagteekening
10 Set.
1611 , en bovenaan bl. 55 staat :
P
»Erweiterung oder Vortpflantzung , des newlich
angefangenen , schon vermehrten Blumbuchs •;
So jetzt mit mancherley schönen Blumen ausgebessert und gezieret worden. A°. 1613." (met een
Latijnsch opschrift er naast , cf. bl. 257.) Is
nu hetzelfde werk als het door den Heer
dit
V. D. N. bedoelde ? Zoo aj, dan komt het
mij niet geheel onwaarschijnlijk voor , dat de
bovengenoemde bl. 55 het begin is van het
derde deel , en dat de eerste bladzijde van het
tweede er bij mij uit is gevallen , of er in het
geheel niet in geweest. Er wordt immers gesproken van een newlich angefangenen" (1ste
deel); daarop: » schonvermehrtenBlumenbuchs,"
(2de deel), en eindelijk : » So jetzt ?nit mancherley schônen Blumen ausgebessert and gezieret worden." (3de deel). Is het eene tegewaagde
conjectuur om daaruit of te leiden, dat de drie
deelen hier in een band aanwezig zijn ?
Indien iemand, het Florilegium Novum J. TH.
DE BRY bezittende , degoedheid wilde hebben het mij eens te leenen , zou hi' zeer verZijn' onderdanigen dienaar,
pa

naamd , welligt naar den reiziger ; eene andere, CATHARINA MARIA DU BUCQUOY, werd de
echtgenoot van JACOBUS BROEKMAN , , bij
hem, moeder van CATHARINA ALIDA BROEKMAN , die in den edit trad met DIRK SCHUMER,
en daardoorgrootmoeder werd van den thans
levenden Heer KRIEGER SCIIUMER.
C. &A.
Swijcht of zwigt Utrecht I. • bl. 257, 375).
In 1481 maakten zich de Stichtschen , onder
de regering van DAVID van Bourgonclie , bij
verrassing meester van Naarden. Geen' onderstand ontvangende uit de steden Utrecht
en Amersfoort, waarhenen zij boden gezonden
hadden (welke onder we g waren omgebragt) ,
konden zij de stad niet houden , plunedn
d r e
ze dus en voerden hunnen roof op paarden en
wagens naar Utrecht , voor eene groote som
gelds van het in brand steken der stad afziende. Dan, in hetzelfde jaar , werden zij voor
hunne moeite betaald. De Naarders , door
hunne bondgenooten gesterkt , vielen in het
land van Utrecht , braken de sterke kasteelen
van Emenesse en Westbroek ,
n
ten gro
de toe ,
, 1500 Stichtschen en bouwden
afversloegen
uit den bekomen buit eenen toren, waarop
zij lieten schrijven : S'ivijgt Utrecht (BoxiloRN,
aangehaald door F. HALMA , op het artikel
Naarden). Over Oucl Naarden nasporende
vond ik het bovenstaandewelligt
,verdient
het nog een laats t e.
J. II. VAN DALE.

De Blinkert (I. ; bl. 258). In het vervolg
kan BAVO zich de moeite sparen om het duin
met een' dunnen mast te beklimmen, als hi` op
den echten blinkert wilgeweest zijn. Een
blinkert is een hoog,
e onbegroeide zanddnin ;
ieder duinbewoner zal , indien men hem den
weg vraagt, altijd een blinkert aanwijzen als
erkenningspunt , die tusschen de meer begroeide duinen van verre te onderscheiden is.
Het duin met een windvaan is Been blinkert,
maar dat bij Kraantje Lek is steeds de Blinkert
bij uitnemenheid , die ook (misschien ten onre to voor het hoogste kale duin , aan den
voorkant beschouwd wordt.
ARNOLD.
Op de vraag of die ooite Blind:, van waar men
WITTE VAN HAEMSTEDE tot ontzet zag opdaJacob Buquoy , de Buquoy , Bucquoy I. ; gen , de tegenwoordige echte Blinkert is , op
bl. 257, 375). Ik vermoed dat de laatste spel- die vraag zou ik met deze kunnen ant-woorling (DU BUCQUOY) de juiste is. In de 17de den : is die ooite Blinck dezelfde als :
en 18de eeuw leefde er te Amsterdam eene De Blenk verd-blikkig, bier een Kaukasus verstrekt.
familie DU BUCQUOY. Zoo vind ik aange- Sdueghds held , die weet of rust, ons veeltijds derwerts trek t.
teekend dat , in de 17de eeuw , PIETER DU waarvan LZN. SPIEGHEL in zijn Hertspiegel,
BUCQUOY in het huwelijk trad met ALIDA
IV , 76 , [115 ?] spreekt ?
HARTMAN (dochter van den Heelmeester
Bij de gedurige veranderingen , die de duiISAAK HARTMAN en JAAPJE IZODENBURG); deze
nen door verzanding en verwaaijing onderechtelieden hadden 8 kinderen , drie zoons gaan , is het meer dan waarschijnlijk dat die
en vijf dochters • de eerste , onder welke echter geen JACOB voorkomt, stierven ongehuwd;
($) Gewone sprenk van DIRK VOLKERTZ. KOORNvan de dochters was er eene , JACOBA ge- IIERT.
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Letter- en Oudheid-kundt:geVerlustingen, of ophelderende aanmerkingen over verscheide Bijbelsche,
Kerkelijke,Waereldlijke, enWijsgeerige Keurstoffen, 4de Deel,XIde HooftdeelII,b1.438,uitgegeven in 's Gravenhage bij JOHANNES THIERRY,MDCCLXIX, alwaar hi' den oorsprong zal
Het ) Paterye langs den leant" I. •, bl. 258 , vinden van de gemaakte afbeeldingen van
376 ; II. ; 17). Het door BATAVUS , bl. 376, CHRISTUS, en inzonderheid eene verhandeling
medegedeelde lied , wordt alhier op elk kin- over de echtheid van den brief van LENTULUS,
derfeest gehoord. Men voegt echter na het en depersoonsteekening van NICEPHORUS ;
vijfde vers, nog een zesde en zevende daarbij, voorts eene vertaling der persoonsbeschrijving door NICEPHORUS , zoowel van MARIA
als :
als
van CHRISTUS. NIEUWLAND geeft nog anKom Pater , j ij moet scheiden gaan,
Jere
schrijvers op , die , uit de H. Schrift , de
Hei, 't was in de Mei.
waarheid er van willen betoogen en betwijfelt
En nonnetje , jij moet blijven staan ,
de echtheid van dien brief met al de bewerinHei , 't was in de Mei
Zoo blij ,
g
en van hare verdedigers op verscheidene
Hei , 't was in de Mei.
PERCONTATOR.
gronden.
Nu maakt de Pater zichgereed om te vetVerses van Claudius I. ; bl. 282). Het betrekken en weder zijne plaats in den kring in
doelde Wiegelied komt voor achter twee ante nem,en , doch er volt oogenblikkelijk op:
dere, die elk op een allerliefst sprookjen zijn
En zou dat dan zoo scheiden gaan,
gegrond. Het onmiddelijk daarop geplaatste
Hei , 't was in de Mei.
Wiegelied far BELESENE undENPFINDSAME PerEn zonder een kusje laten staan ?
gevoegd
als een
is klaarblykelijk
er by
sahnen,
Hei , 't was in de Mei,
Zoo blij ,
soort van Satyre, die den schimp der minachHei , 't was in de Mei.
ting brengt over hen , die door overmaat van
Nu geeft de Pater zijne non een afscheids- ken is of door sentimentaliteit hun natuurlijk
evoel hebben. uitgedoofd , en dus niet meer
kus , en het lied begint weder van voor of g
aan , met wijziging van het woord Pater in de in staat zijn de waarheid , het edel gevoel , de
eerste reels van het l e en van het 6 e vers, daar reine natuur te waardeeren , die tot het hart
men, inplaats van Pater, thans Non zegt, enz. spreekt in zulke fabelen of sprookjens , —
en bij het einde van het laatste vers het non- welke in de gezangen des yolks meestal dienetje thans het midden verlaat, — en , aldus nen om eene groote levenswaarheid of een
schoongevoel uit te drukken.
afwisselendspelen
de kleinen voort.
,
Het andere versjen zou men, niet letterlijk,
et liedje wordt niet alleen door de in het
H
middenstaande pater en non , maar door al maar omschryvenderwijs , aldus kunnen vexde spelende kinderen gezongen , terwijl de talen :
» Ik ben een dichter". Waarop een ander
vreemde uitspraak van blij =--bld niet onduidelijk schijnt aan te wijzen, dat de oorsprong zegt : Vriendlief, ziet gy wel toe wat gy doet
van dit lied hier , noch in Zeeland, moet ge- met die verklaring , hebt gy wel een goeden
blik in deze zaak? Weet gy wel dat een dichJ. H. VAN DALE.
zocht worden. —
ter , een waar dichter , dikwijls niet anders te
Mr . Gilles le Clercq (I.; bl. 258; II. ; 18). Deze wachten heeft dan een armoedig lot ; zoudt
gy u te vreden kunnen stellen, en vergenoegd
GILLES , ook voorkomende onder den naam
van DE KLERK, wordt gezegd een Regtsgeleer- zijn , zoo gy b. v. niets dap eikel en water
de van Doornile geweest te zijn , die een ver- tot uw onderhoud kondet verkrygen? Zoo gy
trouwd dienaar van LODEWIJK VAN NASSAU daartoe nietgereed zijt, wees dan geen dichter!
Hierop nu past uitnemend het opschrift :
was • voorts, dat hi' de algemeene Bode gewest is der Edelen , Kooplieden en Consis- » hier liggen voetangels" (en klemmen , zegt men
for en , van welke vele brieven heen en weer in Holland er by) d. i. hier is een veld vol
bezwaren ; nanaoeielijkheden
afgezonden , door hem overgebragt werden. noodlottigeen
Men leze over hem B RA DT , Hist. der Reform., melijk he veld des waren dichters..
L. Tlt.
D. I , bl. 440 , alwaar wordt aangehaald
Versjes van Claudius. Dit is eene lastige
STRADA , V , p. 204 , 261 ; en A. UIJTTENHOOvraag ; ik zelf wenschte die goed beantwoord
VEN , Gesch. der Hervormde Kerk te Antwerpen,
bl. 268, die ook verwijst naar de Chronijk van te zien , loch vrees dat deze nieuwsgierigheid
niet voldaan zal worden ; immers , CLAUDIUS
Vlaanderen , Deel III , St. I , Hoofdst. 13
zelf getuigt, dat hi' zich later noch den zin
bl. 312. a.
V. D. N.
noch het Joel van sommige zijner ExternBrief des Proconsuls Publius Lentulus (I.; bl. pords west te herinneren , zooals b. v. zip
282). De vrager sla op : PETRUS NIEUWL,ANDS )) Wiegelied voor belezene en geoefende lieden" .
ooite Blinck, ten tide van SPIEGHEL geen' blinkert meer was , evenmin als dat zijne Blenk
die hier een kaukasus verstrekt, thans nog ooze
echte Blinkert zal zijn.
W. v. D. V.
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Zoo heeft hij weer geschreven , dat voor ons
en in onze dagen niet even verstaanbaar is.
(Zie WILDSCHUT).
TOM.
Tijl Uilenspiegel (I.; bl. 282). Deze bekende Duitschegelukzoeker is in het laatst der
13de eeuw te Kneitlingen bij SchOppenstadt ,
in het Brunswijksche , of wel in het Lauenburgsche dorp Pam au geboren. Alleen uit
liefhebberij van rond te slenteren , bezocht
hij Neder-Saksen , Polen , Westfalen , en
kwam zelfs te Rome. Hij stierf in het jaar
1350 te Millen bij Lubeck , alwaar nog een
grafzerk is met toespeling op zijnen naam
een uil met een' spiegel, waardoor alzoo zijne
begraafplaats wordt aangeduid. In welken
tijd 's mans ontmoetingen op deze reizen het
eerst opgeschreven zijn, kan met geene zekerheid vermeld worden. Waarschijnlijk is dit
geschied in de platduitsche spraak, terwijl het
opmerking verdient,
dat SEBASTIAAN BRANDT
reeds van hemgewaagd heeft in den 'are 1490.
De meest bekende uitgaven zijn van 1520 ,
van 1571 en van 1736. KAREL FLOGEL Geschiedenis der Hofnarren , en GORRES , Over
Duitsche Volksboeken, zijn omtrent hemte raadle en. Zijn
m naa heeft aan de Fransche taal
p
het aardige woord » espiegle" geschonken ,
't Welk door de Akademie aangenomen is, en
van eengeestigen , vernuftigen grappenmakergebezigd pleegt te worden.
Bij den toren van de groote kerk te Damme is ook eengrafsteen geweest , alwaar een
katuil was afgebeeld, zittende op een spiegel,
met dit opschrift : » Sta victor. THYLIUMUILEN)) SPIEGEL as ice sedentem et pro ludii et morologi
» salute Deumprecari supplicantem. Obiit anno
» 1301." d. i. D Sta stil wandelaar. Aan» schouw TIJL UILENSPIEGEL neergezeten , en
) u smeekende God te bidden , om de zielrust
» van den snaak engrappenmaker. Hi stierf in
het jaar 1301." Hieruit zou kunnen blijken,
dat men aan twee UILENSPIEGELS te denken
heeft , welligt vader en zoon , waarvan gene
in Vlaanderen en doze in Saksen het levenslichtgezien ma hebben. De kwinkslagen
dezer beidegrappenmakers zouden dan in
6enen bundel zijn te zamen gebragt , iets dat
gansch niet onmogelijk is.
P. E. v. D. Z.
D

[Den hoofdinhoud dezes verhaals hebben wij in de
berigten van J. S. S. en L. Tlt. wedergevonden.
Slechts dat zij en de gesehrevene verzameling,
a,
en den
grafsteen te Damme met degissing daarvan afgeleid,
onaangeroerd laten. De bron , waaruit zij geput hebben, is de Allgemeine Deutsche Real-Encycloplidie fiir
diegebildeten Sttinde (Conversations-Lexicon)te Leipzig
door F. A. BROCKHAUS uitgegeven.
Eensluidend zijn ook omtrent degeboorte en dood
van UILENSPIEGEL de opgaven ons door J. M. , ff. en
L. C. S. toegezonden. Laatstgenoemde , wiens in 't
Fransch vervaardigd opstel belangrijk heeten mag ,
deelt ons no ens dit onderwerp eenige bijzonderheden
merle , overwaardig ter kennis te worden gebragt van

II. D.

alien , die zich geener koude onverschilligheid bewust zijn jegens de nagedachtenis van den verwonderlijken man in kwestie. Maar aleer daarvan verslag te doers , willen wij de opmerking niet terughouden, die hij , als om onzen held to karakterizeeren
aan het hoofd zijner memorie heeft ter nedergesteld.
,, Cette ancienne Allemagne", zegt hij , llsi ale , a
1) fourni aux Francais l'un des mots les plus facetieux
,, et lesplus narquois de leur langue : le mot llEspieI)gle",qui n'a d'autre origine que le nom du malin
1/ EULENSPIEGEL , dont les bons tours ont eu dans leur
”dpoque la meme celebriteque ceux de GILBLAS et de
,, MASCARILLE " . - En nu hoort het volgende : 11 l'E,
1) tranger qui visite Zeitlingen (sic), est conduit par les
1, habitans du lieu pros de la maison qui a l'honneur
,, de renfermer le bereeau d' E. S. L'on montre meme
1, pour de l'argent les habitsque cet interessant per,/ sonnage a portes. Son tombeau , que la petite ville
,, de M011en conserve avec veneration , est aussi un
11 but depelerinage. Voiei un trait d'histoire qui se
1) rapporte b, la ville de M011en. — L'an 1291 , elle fut
II venduepar les Dues de Saxe ERNEST et ERIC 4 ceux
llde Lubeck,pour la somme de 9737 mares, 8 deniers
llet en suspour 3 levriers bleus. — On lit cette dpitaphe sur le monument restaure de TIJL UILENSPIEGEL •
„ Anno 1350 is duuse[? .] steen upgehafen
TIJLLE ULENSPIEGEL lehnet hier unter begraven.

Mirkt wol and denkt dar an ,
All di bier voor over gaan
Wat ikgewest up erden".
1)e. a. d. : 13 L'an 1350 cettepierre fut levee ;
III, elle couvre le tombeau de T. U. Vous tons qui
11 1, passez ici prés , observez bien et souvenez-vous de
I'lleeque ai
j' ete sur la terre. Tot ou tard,il faut que
17 llvous soyez tous egaux 4 moi".
111'On trouve sur le tombeau ses armes. Les deux
,, hauts bouts de lapierre soot charges d'un hibou et
Il d'un miroir,, taffies en reliefpour marquer le nom
1, du defunt".
Van M vernemen wij , wie onzen. vriend het leven
geschonken hebben , namelijk , KLAAS UILENSPIEGEL
en ANNA WORTBECK . Sprekende van het graf te
Damme met het jaartal 1301 , gelooft ook hij , dat
aan dezen KLAAS , vader van onzen vermaarden TIJL,
te moeten toekennen.
De driegenoemde berigtgevers helpen ons voorts
aan eenig onderrigt no ens de letterkundige historic
der snakerijen van onzen UILENSPIEGEL. Deze , die,
gelijk J. M. het uitdrukt , „ een kapitaal van yolks„ vernuft bevatten, waarvan elk geslacht rentetrekt",
schijnen ook hun toe oorspronkelijk in het platduitsch
te zijn te bock gesteld ; hebben, volgens M., hare oudste Hoogduitsche bewerking te danken aan den Franciskaner monnik THOMAS 1111iRNER ; zijn , naar het,
GORRES afgeluisterde, berigt zoo van M . als van J. M.,
het eerst in die taal verschenen te Straatsburg , ten
j are 1519; en vinden zich , naar alle y getuigenis , terug in eene menigte vertalingen, waarvan niet slechts
Fransehen , Engelschen , Nederlanders , j a Deenen ,
Bohemers en Polen de hunne mogen aanwijzen, maar
waardoor haar ook het Latijnsehe kleed niet vreemd
gebleven is , en dat zoo in proza als poezy. In ons
Nederduitsch zou de eerste vertaling in het licht gekomen zijn te Rotterdam , ten 'are 1613, welke datum echter te jong geoordeeld wordt door J. M. , die
ten slotte als zijne bronnen opgeeft , behalve den
reedsgenoemden GORRES , Die teut . Volksbiicher , Heidelb. 1807, bl. 199, —F. BOUTERWEK, Gesch. d. Poesie
and Beredsamkeit , Gott. 1812, IX, bl. 336, F .HORN,
Die Poesie und Beredsamkeit der Deutschen, Berl. "1822,
I bl. 118-119 , K. ROSENKRANZ , Gesch. der Deut.
Poesie im Mittelalter, Halle 1830 , bl. 408, G. G. GERVINUS, Gesch. derpoet. ,National Literat. , Leipz. 1844,
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bl. 341 volg. Eindelijk onderscheidt zich onze Fransche beantwoorder ook hier door eene merkwaardige
bijzonderheid. Hij toch verhaalt , dat , toen de E uropesche Christenheid door de Hervorming in twee
vijandige kampen verdeeld was , men ook twee verschillende uitgaven had van dit tafereel der schelmerijen van een vroeger tijdperk , de eene voor de Katholieken bestemd , de andere voor de Lutherschen.
Tot nog toe vermeldden wij de resultaten dier Navorschers , welke als grondslaghunner berigt en aangenomen hebben het historisch bestaan des Hoogduitschen UILENSPIEGELS. Eene geheel andere hypothese
is door V. D. N. , CONSTANTER en N. P. BIBLIOPIIILUS
voorgedragen. Hooren wij den eerstgenoemde] :

Tijl Uilenspiegel. Wanneer men de werken
van SANDERUS (Fland. _Must.) en FOPPENS
(Bibl. Belg.) raadpleegt , en voorts kennis
neemt van wat in navolging van dezen bij
PAQUOT Memoires litteraires des P. B. , staat
aangeteekend - dan zal men bemerken , dat de
vraag van H. W. K. nog niet zoo stellig kan
beantwoord worden. Vol ens hen zou de
eigenlijke naam van den bedoelden UILENSPIEGEL : JACQUES VAN MEERLANDT Of MIERLANDT of MEELLANDT (bij011S weer bekend
als JACOB VAN MAERLANT) geweest zijn, en

hij dus als een man voorkomen 9 zeer ervaren
in de wijsbegeerte van dien tijd, vooral in
de welsprekendheid en Vlaamsche dichtkunde, geboortig van Damme bij Brugge , waar
hij het ambt van Griffier bekleed hebbe , en
omstreeks 1300 overleden zij. Dit wordt
echter door anderen wedersproken. Men leze
de voorrede van CLIGNETT 9 bij de uitgave van
MAERLANT ' S Spiegel Historiael , Leyden 1784.
Wat nu betreft de aanleiding tot den naam
UILENSPIEGEL 9 deze schijnt nog meer in het
onzekere te zijn. Sommigen denken aan den
uil van MINERVA 9
die bij
de
beeldtenis
van
VAN MAERLANT uitgehouwen staat ; anderen
aan de naamsverwisseling , welligt een werk
wedervaren 9 dat door hem in het lichtgegey en en » Lekenspiegel" betiteld zoude zijn.
Doch weder anderen meenen 9 dat deze THIJL
ULENSPIEGEL van Duitsehen oorsprong geweest is, waarover men zie MARTINIkRE
Diet. Gdogr. v. _Millen , 1735 ; ook FL6GEL
Komisch. Litt. III. B. § 587. In de Almanak
voor Blidgeestigen , 1835 •; vindt men eene Ver-

handeling over de Harren

THY UILENSPIE-.
GEL. Daar bestaat eenportret waaronder
men leest : » Het recht Conterfytsel van THYL
ULENSPIEGEL weleken be raven let tot

»

9 eene myle van Brugge end twee
van Sluys , in de groote kerk , op wiens
» sarck aldus in 't latijn geschreven staet :
• Sta Viator. TIIYLIUM ULENSPIEGEL aspice
»» sedentemlute
, et pro ludij et Morologi salute
» » Deumpraecare supplicem. Ob. an. 1301."
d. i. Staet stil gy die hier voor by gaet.
» » Siet hier THYLULE NSPIEGEL geseten, en bidt
» Godt voor de welvaert des Snaeck en GuiS » chelaer. Sterft anno1301." GASPAR DE
HOLLANDER excudit."
V. D. N.

[CONSTANTER en N. P. BIBLIOPHILUS verklaren het
gevoelen van GORRES aan te kleven (bij v. D. BERGH
N ederlandsche Volksromans , bl. 156) , volgens wien
"het boek onder den naam van taLENspIEGELbekend,
,, eerst langzamerhand verz am eld en tot eengeheel zou
llzijn gebragt , dat als een schat van volksgeestigheid
,, den boer een huispostil en nooit verdroogende bron
11 van scherts en vrolijkheid naar zijn hart was".
De laatste ontveinst zich niet den strijd tusschen dit
denkbeeld en de beslissende uitspraak van Prof. VISSCHER , die (Hist. Tijdschr. . II, 25) zoo krachtig voor
dengeschiedkundigen UILENSPIEGEL opgekomen is ,
en naar wien hij ook verwijst ter juiste kennis van
de bibliographic der snakerijen. CONSTANTER gewaagt van de dwaling , waardoor men vroeger dikwijls verleid is , het graf van MAERLANT voor dat van
UILENSPIEGEL aan te zien , brengt haar in verband
met de bewering, in het volksboek 't welk diens naam
draagt , geuit , dat hij te Damme zou be raven zijn ,
en heeft de reden der verwarring gevonden in het
Belgisch Museum,, 1838 , bl. 459.]

Claegebeer I. ; bl. 282). Onder verbetering
lees ik dit aldus » Ware het dat eenig man
een ander wondde, (zoodanig) dat (het) eene
klaagbare wonde waar", d. eene wonde
waarover de verwonder bij den Heer of Regter belelaagbaar was. Dit schijnt ook te blijken
uit het volgende : » en zal daarna den klager
beteren", enz.
J. H. VAN DALE.
[Niet anders CONSTANTER , die „eene claegebeer
wonde" omschreven heeft : „ eene wonde zwaar en bedenkelijk genoeg , om tot eene geregtelijke aanklagt
aanleiding te geven". — En is voorts dezelfde verklaring nog door *** en L. J. ingezonden.]

Tapijten op de zaal der Staten van Holland
(I.; bl. 282). Deze vergaderplaats der Staten
beyond zich op het Binnenhof te 's Gravenhag,
e tusschen het Stadhouderlijk Kwartier
en de Hofkapel. Zij was lang 66, breed 541/2
voet en zeer hoog overwelfd. Omtrent de tapijten daarin , lezen wij in DE RIEMER ' S Beschrijving van's Gravenhage » de wanden zijn
verciert met de fraaiste tapijten 9 die de weeft zulks men in
konst ooit heeft voortgebrag,
twijfel zoude konnen trekken of ze met de
naalde dan met hetpenzeel zijn uitgewrogt ;
om hoog ziet men afgebeeld allerhande natien
en volkeren van de vier bekende deelen der
werreld, ieder na den aart en wijze van hun
landgekleed , zig vertoonende over een baluster , als ziende in de zaale." Dit laatste
was schilderwerk en kon onzen voormaligen
Staten een voorsmaak seven van de even
hoog geplaatste loges in de tegenwoordige
Tweede Kamer der Staten-Generaal.
gens de groote plaat in genoemdeBeschrijving
en eene kleinere in de Tegenwoordige Staat
stelden de tapijten landschappen met bouwvallen voor , en waren zij negen in getal , als
vijf in de vakken tegenover de ramen aan den
vijver , en vier voor de deuren aan de einden
der zaal. Of zij nog bestaan en waar ? is mij
C. w. BRUINVIS.
niet bekend.
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Tapijten op de zaal der Staten van Holland.
Als bijdrage ter oplossing vermelden wij ,
dat w(ILLEm) vELDEN(zou hij ook de man van
ELSJE VAN HOUWENINGEN geweest zijn, schoon
die WILLEM VAN DEN VELDE heette?) in 1659
te 's Gravenhage een werk in 4°. uitgegeven
heeft , ten titel voerende: Hoftapijt van de
Staatzaal. - Zie J. VAN ABKOUDE, Naamregister
enz. 1ste D. bl. 375. Later dan 1653 (in de
,
Resolutien der Staten van Hollandgenomen
12 Dec. 1657 en 9 Mei 1658) werd er besloten om de Vergaderplaats ook met behoorlijke
vloerldeeden te voorzien, behoudens » reguardt
op de noodige mesnage van 's lands finantien",
maar tevens overeenkomstig » de eere ende
digniteyt van hare Edele Groot Mog." Eerst,
wel iswaar , was daarvoor vastgesteld eene
som van » thien Carol. guldens de elle", doch,
in de 'ons to Resolutie , was de prij s aan het
oordeel van lasthebbers overgelaten.
ELSEVIER.
L. J. 's antwoord hoe beknopt ook , verhelpt de
onzekerheid , door den Heer BRUINVIS in het uiterst
eind zijner mededeeling uitgedrukt. Immers hij wijst
op het Binnenhof, eene der zalen die naar den Vijverberg uitzien , om thans nog V.S.de gelegenheid te
geven , zich in de beschouwing der tapijten te verlustigen] .

Dichters der Evangelische Gezangen I. ; bl.
282). De begeerde list is ons door zes Navorschers toegezonden, nl. door G. P. ROOS, C. G.
B. te G. , P. E. V. D. Z. VAN BR. te V .l.beele,
EEN KWAK en POAIPONIUS. Groote eenstemmigheid heerscht over 't algemeen in hunne
opgaven. Zoo die hier of daar gemist wordt,
het verschil is bijkans overal meer schijnbaar
gt te verklaren door de
k en lit
dan wezenlij,
omstandigheid , dat niet weinige der Evang.
Gezangen van vreemden oorsprong zijn en
dus om tot hunnen Hollandschen vorm toeraken, meer dan eene dichterlijke bewerking
hebben noodig gehad. Vriendelijke verwijzingen danken wij aan JOHAN M. PRESBURG en
aan J. C. K. De eerste herinnert ons de List
van Gezangendichters , in 1849 te Deventer bij
J. DE LANGE in 't lichtgegeven ; een boekske ,
dat naar hij met grond aanmerkt, om zijne 24
bladzijden, wel voor luttel gelds verkrijgbaar
zal wezen. J. C. K. heeft degewenschte nomenclatuur gevonden in het Kerkelijk Weekblad : de Hervorming , A°. 1849 , N°. 21 , 23
32, 33 en 40 ; vestigt onze aandacht op de
biographische schets in de Kerkelijke Courant ,
1851 , N°. 17; en vermeldt van hetzelfde Tijd,
,
schriftN°.
3 des tegenwoordigen
jaarga
ngs
voor wie ook verlangen mot de componisten
der zangwijzen te leeren kennen. - Wij geven
hier het resultant der zesvoudige mededeeling,
verduidelijkt en aangevuld , waar 't dienstig
was, door het een sommige citaten van J. C .K.
beschikbaar voor ons gemaakt hebben.
Gezang 1. AHASV. V. D. BERG ; 2. JOHANNA

ELIZABETH VAN DE VELDE geb. HELMCKE
3. AHASV. V. D. BERG (Het Te Deum" van
AUGuSTINUS of AMBROSIUS verduitscht gelijk
VAN BR. te regt heeft aangeteekend) •; 4. AMBROSIUS JUSTUS ZUBLI ; 5. JAN SCHARP ; 6.
AHASV. v. D. BERG (naar een Hoogd. gedicht
van BALTHASAR MUNTER) ; 7. Dezelfde (naar

het Hoogd. van c. c. sTuRm) ; 8 en 9. Dezelfde (naar het Hood.
van MUNTER) ; 10.
g
en 11. RHIJNVIS FEITH ; 12. AHASV. V. D. BERG
(naar het Hoogd. van GELLERT) ; 13. Dezelfde(naar het Hoogd. van J. A. CRAMER); 14.
RHIJNVIS FEITH ; 15. HIERONYMUS VAN A LPHEN ;
16. AHASV. V. D. BERG (naar GELLERT) ; 17.
ABRAHAM RUTGERS (naar het Hoogd. van GEORGE NEUMARK, van Hamburg, die, wat P. E.
V. D. zEE ons herinnert, dit lied in den bangsten nood vervaardigd heeft); 18. AHASV. v.
D. BERG ; 19. BERNARDUS VAN WEEMEN ; 20.
THERON. V. ALPHEN ; 21. JODOCUS VAN LODENSTEIJN; 22. HIERON. VAN ALPHEN ; 23. RHIJNV.
FEITH ; 24. JOANNES PETRUS KLEIJN ; 25 en
26. RHIJNV. FEITH ; 27. HIERON. V. ALPHEN ;
28. Mejufvr. ... VAN LIER ; 29. AHASV. V. D.
BERG (naar CRAMER) ; 30. JOANNES RUTGERS
31. RHIJNV. FEITH; 32 en 33. AHASV.V.D.BERG,
(naar CRAMER) • 34. Dezelfde ; 35. RHIJNV.
FEITH ; 36. AHASV. V. D. BERG; 37. RHIJNV.
FEITH; 38 en 39. JAN SCHARP' 40. JOANNES
RUTGERS ; 41. AHASV. V. D. BERG, (naar KLOPSTOCK) ; 42. PIETER LEONARD VAN DE KASTEELE,
(naar GELLERT); 43. J. VAN LODENSTEIJN; 44.
Mev. CLARA FEYOENA [?] VAN RAESFELT,
geb.
VAN SIJTSEMA ; 45, 46 en 47. P. L. V. D. KASTEELE ; 48. RHIJNV. FEITH ; 49. JAN HINLOPEN;
50. Mej. J.. E. V. D. VELDE, geb. HEL1VICKE ; 51.
HIERON. VAN ALPHEN ; 52. JAN SCHARP ; 53
en 54. RHIJNV. FEITH ; 55. Onbekend, (uit het
Kleefsche Gezangenboek); 56. JAN HINLOPEN;
57. AHASV. V. D. BERG ; 58. Dezelfde , (naar
het Hoogduitsche lied van J. A. SCHLEGEL) ;
59 en 60. Dezelfde , (naar GELLERT) • 61. JAN
SCHARP ; 62. JODOC. V. LODENSTEIJN ; 63. ABR.
RUTGRRS ; 64. JOHANNES VOLLENHOVE ; 65.
HIERON. VAN ALPHEN; 66. RHIJNV. FEITH; 67.
AHASV. V. D. BERG, (naar LAVATER); 68. JOD.
VAN LODENSTEIJN ; 69. HIERON. V. ALPHEN ;
70. JOANNES RUTGERS (naar GELLERT) ; 71.
JAN HINLOPEN (naar GELLERT); 72. Dezelfde , (naar GELLERT vervaardigd en uit den

bundel der Doopsgezinden overgenomen)
73. AHASV. V. D. BERG , (naar GELLERT) ; 74.
Dezelfde , (naar cnAmER); 75. Dezelfde •; 76.
GERARD BRANDT JR. ; 77. ASSUERUS DOWER;
78. JAN SCHARP;; 79. Mej. J. E. V. D. VELDE
geb. HELMCKE ; 80 en 81. AHASV. V. D. BERG ;
82. RHIJNV. FEITH; 83. AHASV. V. D. BERG ; 84.
RHIJNV. FEITH ; 85. Mej. J. E. V. D. VELDE ,
geb.HELMCKE; 86. Mej . JOHANNA PETRONELLA
DRIJFHOUT ; 87. HIERON. VAN ALPHEN ; 88 en
89. RHIJNV. FEITH ; 90. Onbekend , (naar LAVATER) ; 91. HERMANUS ADRIANUS BRUINING
7*
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92. AHASV. V. D. BERG ; 93. RHIJNV. FEITH •
94 , 95, 96en 97. JOANNES RUTGERS ; 98.
RHIJNVIS FEITH • 99 en 100. JOANNES RUTGERS ; 101. AHASV. V. D. BERG ; 102 en 103.
HIERON. V. ALPHEN • 104 en 105. AHASV. V.
D. BERG • 106. Dezelfde (naar KLOPSTOCK) •
107. BERNARDUS DE BOSCH ; 108. HIERON. V.
ALPHEN; 109. JOANNES RUTGERS; 110. RHIJNV.
FEITH • 111 en 112. P. L. V. D. KASTEELE'
113. RHIJNVIS FEITH • 114. P. L.V. D. KASTEELE ; 115. Onbekend • 116. HERM. ADR.
BRUINING • 117. JOANNES RUTGERS ; 118. P. L.
V. D. KASTEELE • 119. Dezelfde (naar GELLERT) ; 120. RUTGER SCHUTTE ; 121. RHIJNVIS
FEITH • 122. P. L. V. D. KASTEELE ; 123.
J. SCHARP • 124. AHASV. V. D. BERG (naar
SCHLEGEL) ; 125. JOHANNES VOLLENHOVE ;
126 en 127. HIERON. VAN ALPHEN • 128.
RHIJNVIS FEITH • 129. ..... BARBAZ • 130.
RHIJNVIS FEITH • 131. AHASV. V. D. BER4 •
132. BERNARDUS ELIKINK ; 133. JOHANNES
VOLLENHOVE ; 134. ABRAH. RUTGERS ; 135.
AHASV. V. D. BERG (naar GELLERT) • 136. Dezelfde (naar LAVATER) ; 137. Dezelfde (naar
GELLERT) ; 138. HIERON. V. ALPHEN (naar
LAVATER) ; 139. HERM. ADR. BRUINING ; 140.
AHASV. V. D. BERG (naar KLOPSTOCK) • 141.
RHIJNVIS FEITH ; 142. HERM. ADR. BRUINING ;
143. P. L. V. D. KASTEELE ; 144. RHIJNVIS
FEITH • 145. AHASV. V. D. BERG • 146.
HIERON. VAN ALPHEN ; 147. Mej. J. E. V. D.
VELDE geb. HELMCKE • 14S. HERM. ADR.
BRUINING ; 149. P. L. V. D. KASTEELE • 150.
J. RUTGERS • 151. AHASV. V. D. BERG ; 152.
RHIJNVIS FEITH ; 153. JOHANNES RUTGERS •
154. Mevr. C. F. VAN RAESFELT geb. VAN
SYTSEMA • 155. JAN SCHARP ; 156. AHASV. V.
1). BERG (naar LUTHER, die , gelijk door VAN
BR. is opgemerkt, dit lied als in het gezigt des
doods had uitgestort , toen hi' naar Worms
reisde om zich voor denKeizer en het Rijk te
verantwoorden); 157. Dezelfde; 158. RHIJNV.
FEITH ; 159. P. L. VAN DE KASTEELE ; 160.
RHIJNVIS FEITH : 161. JOH. RUTGERS • 162.
BERNARDUS VAN WEEMEN • 163 en 164. AHASV.
V. D. BERG ; 165. WILLEM BILDERDIJK (naar
mUNTER) • 166. RHIJNVIS FEITH • 167. AHASV.
V. D. BERG (naar STURM) ; 168. JOHANNES
CORNELIUS BOOT (naar STURM); 169. RUTGER
SCHUTTE ; 170. JAN JORDENS • 171 en 172.
RHIJNVIS FEITH ; 173. JAN SCHARP ; 174 en
175. Mej. J. E. V. D. VELDE geb. HELMCKE ;
176 en 177. AHASV. V. D. BERG ; 178. ABRAH.
RUTGERS ; 179. RHIJNVIS FEITH ; 180. ABRAH.
RUTGERS ; 181. AHASV. VAN DEN BERG (naar
KLOPSTOCK); 182. WILLEM DER
OO ; 183. Mej.
ANNA MARIA MOENS • 184. AHASV. V. D. BERG •
185. WILLEM SLUITER ; 186. AHASV. V. D.
BERG ; 187. RHIJNV. FEITH ; 188. AHASV. V.
D. BERG ; 189. HIERON. VAN ALPHEN ; 190.
WILLEM SLUITER ; 191. RHIJNVIS FEITH ; 192.
AHASV. V. D. BERG (naar GELLERT).

Hadden wij vroeger een bundel Gezangen ?" vraagt G. P. ROOS aan het slot zijner
lijst van dichteren. Het ontkennend antwoord
hierop is een uitgemaakte zaak , en het zal
welligt genoegzaam zijn, naar het woord aan
de Hervormde Gemeenten" te verwijzen , 't
welk aan het ho ofd van den besproken bundel
de plaats eenerVoorrede ofInleiding bekleedt.
Dat stuk wordtonmiddelijk gevolgd door een
» Verklaring" waarvan wij ho en dat de
kracht en beteekenis voldoende zullen wezen
in de schatting van G. P. ROOS , om hem zijne
andere voorgestelde vraag•: » Is de Evan elsche bundel hervormd" ? als opgelost te doen
beschouwen. Ten laatste vermelden wiJ het
bezwaar deszelfden Navorschers tegen uitdrukkingen als deze » Hervormde Diaconie",
» Hervormde Kerk egebouw)" , » Hervormde
Gezangbundel" en de voorkeur door hem toegekend aan de zegswijzen bij omschrijving :
» Diaconie bij de gemeente der Hervormden",
» Kerk der Hervormden" , » Gezangbundel
der Hervormden".
Ultrajectinus I. ; bl. 282). ULTRAJECTINUS
was Veen ander dan de uitgever s. DE WAAL
zelve.
POMPONIUS.
Bernardus Bosch I. ; bl. 282). BERNARDUS
geboren te Deventer , den 4denSeptember 1746 , isgestorven in December 1803,
op het buitenverblijf Zeldenrust, aan den Scheveningsehen weg , toebehoorende aan den
Heer OOSTHUIJSEN. Zijne autobiographic
vindt men achter het derde deel zijner Verspreide Gedichten , in 1803 uitgegeven. Een
minder loflijk levensberigt komt voor bij P.
G. WITSEN GEYSBEEK , in diens Biogr. Anth. en
Crit. Woordenboelc der Nederduitsche Dichters ,
343 , volg.
1343
J. C. K.
BOSCH

Dezelfde opgave danken wij aan DESIDEER , V.
[
D. N. , , C. W. B. en T. T. H. J. - V. D. N.
prijst den Heer OOSTHUIJSEN om de edelmoediglijk
verleende huisvesting aan onzen BERNARDUS. C. W.
B.gedenkt de kommerlijke omstandigheden , die de
laatste levensjaren des Godgeleerden Patriots gekenmerkt hebben, nadat de revolutiegeest, grillig als die
is, hem zijne betrekking van Representant ontnomen had. T. T. H. J.geeft ons het kort begrip van
's mans loopbaan als predikant , door de opnoeming
der verschillendeplaatsen , waar hij in heilige dienst
is werkzaamgeweest , t. w. Spanbroek , Oud-Karspel , Vollenhoven en Diemen.]

Vereering des ooijevaars I. ; bl. 282). Van
de vroegste tijden of werd bij Egyptenaars ,
Grieken en Romeinen de ooijevaar in eer en
achting gehouden. Als hoofdoorzaak van dit
verschijnsel noemen wij de vele goede hoedanigheden, die bij deze diersoort worden opgemerkt.

53
BUFFON schrijft den ooijevaars matigheid ,
getrouwheid , kinder- en ouderliefde , en nog
meer andere deugden toe. » De wet om zijne
ouders te verzorgen" , zegt hij , » werd bij de
Grieken ter hunner eeregemaakt , en naar
hunnen naamgenoemd". Daarom was het
ook eene misdaad dezen vogel te dooden.
In alle landen van Europa , Engeland uitgezonderd , treft men den ooijevaar aan , die
steeds overal waar hij komt , een gunstig onthaalgenieten mag.
Geen wonder. Het land rondom zijne verblijfplaats wordt door hem rein gehouden van
insekten , kikvorschen en muizen, welke, met
visschen en kleine sla p en , zijn voedsel uitmaken.
Het is buiten twijfel een louter overblijfsel
van de oudheid, dat de ooijevaar nog heden ,
door het bijgeloof onder de Christenen , zoowel in ons vaderland als elders, voor een geluksbode en beschermer des huizes, waarop
hij nestelt, gehouden wordt. Hi' staat ook in
hoog aanzien bij de Mahomedanen, Wier Profeet hem tot zijnen lieveling gekozen had.
J. J. WOLFS.
Geen ander getuigenis wordt door G. E. J. RIJK
[
egeven. Ook hij heeft BUFFON geraadpleegd , wiens
g
aanhaling uit AELIANUS hij te berde brengt , om in
zekere goede eigenschappen des ooijevaars de voorname oorzaak van den godsdienstigen eerbied te yinden , door de Egyptenaren , gelijk bekend is , voor
dezen vogel gekoesterd. Ook hem komt eenig verband aannemelijk voor tusschen dezen zin der oudheid
en het ook in onzen christelijken tijd niet uitgewischte
volksgeloof aan des ooijevaars zegenaanbrengende
verschijning. HENRY heeft nog andere berigten uit
ver-vervlogene eeuwen opgeteekcnd. Met name dat
van PLINIUS (Hist. Nat., 1. X. c. 23) volgens hetwelk
de Thessaliers zich wel wachtten op de jagt een
ooijevaar neder te vellen, als op welk vergrijp in hunne
wetten eenc straf gesteld was,gelijk aan die teen
den manslag voorgeschreven ; — benevens dat van
ARISTOTELES , waarbij de grond dezer zonderlinge
strengheid wordt medegedeeld. Immers het waren
ooijevaars , die Thessalia van eene groote menigte
slap en verlost hadden , en nog steeds zoude het land
onbewoonbaar geweest zijn door het ongedierte , zoo
niet met eengeducht verbod teen het dooden van
dezen weldoener gewaakt was.]

Vereering des ooljevaars. Opmerkelijk is het,
hoe deze vogel, men ma bijna ze en op den
ganschen aardbodem , met eerbied en onderscheiding behandeld wordt. Dezelfde achting, die bij ons en in andere streken van Eu'To pa den witten ooijevaar ten deel valt, kuestert de zwarte bewoner van Midden-Afrika,
jegens zijnen in kleur hem gelijkenden beschutsvogel. Wij lezen dienaangaande o. a.
het volgende in de zeer belangrijke en lezenswaardige Beschrijving van Kordofan , door
den Boheemschen reiziger PALME, op bl. 196,
van de onlangs verschenen llollandsche vertaling :
»De zwarte ooijevaars nemen bijna al de
huizen in de dorpen in , en men ziet dan ook
schier op elk huis eemen korf , welke den nok

van het huis vormt, en dezen vogel tot nest
dient , waardoor hem de moeite bespaard
wordt van er zelf een te bouwen. Men zou
zich aan
descheldwoorden
blootstellen, als men het wagen wilde eenen ooijevaar eenig kwaad te doen , en ware de vrees
voor de blanken niet zoogroot ,
zoo zoude
het ook aanleiding kunnengeven tot gevoelie bewijzen van ontevredenheid van de ziide
der inwoners • want deze zijn ten opzigte van
dezen vogel even bijgeloovig als in eene
streken van Europa het geval is met den witten
ooijevaar. Men vindt ze echter ook zoo tam
dat zij , even als de ganzen , in de dorpen
op de straten rondloopen , ik was dikwijls
genoodzaakt hen met mjnen stok na te werpen, als ik met hen in gezelschap op de weide
insecten verzameldewant
zij
wa veel
,
ren
vlugger in bet opzoeken dan ik , en snapten
mij de kevers voor den neus weg."

i

H...
Galgestraf op zwanendoodslag (I. ; bl. 282).
Het houden van zwanen was in oude tide
een uitsluitend heerlijk recht. Het dooden
eener zwaan was dus schending van het eig
endom van dehn lands- of ambachtsheer ,
beschimping van zijne heerlijke rechten , en.
bygevolg een root misdrijf. Ook kan de eerbled vuor die vogelsoort, waarvan nog sporen.
overig zijn in liederen enz. , er toe bygedragen hebben, zulk eene zware straf op hunnen
doodslag te stellen •; alsmede hetzelfde beginsel , dat op veedieverij de doodstraf deed zetten, de overtuiging namelijk , dat ontvreemding of schending van het een niet achter
slot engrendel weggeborgen , maar aan de
publieke eerlijkheid is toevertrouwd , voorbeeldig moest geboet worden.
L. Tlt.
thaagttektne.
Letters op een' D Fabri Thesaurus" . De ondergeteekendebezit een' FABRI Thesaurus, in twee
deelen , in heel ledergebonden. Op de vier
kanten der banden staat, met gouden letters :
P. A. E. M.
en daaronder :
CONSTANTER.

Wat beteekenen deze letters ?
F. M.
........
Napoleon' s tot over het Zwin. Ik meen ergens gelezen te hebben , dat NAPOLEONS t o
over het Zwin , den 3den October 1811 , zich
door eenige bijzonderheden gekenmerkt heeft,
welke mij echter ontgaan zijn. Wie zou mij
die kunnen mededeelen , of willen aanwijzen,
B.
waar ik ze weder lezen kan ?
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K. F. Bendorp. Bij IMMERZEEL 7 De Levens digheid tot het getal inwoners , het grootste
enWerken der Holl. en Vlaamsche Kunstschil- aandeel in de tabaks-verbruiking ? W. T.
ders , Beeldhouwers, Graveurs en Bouwmeesters,
Goejanverwellensluis • Nederlandsche planetaDeel I , bl. 40 , vindt men melding gemaakt
van zekeren graveur : KAREL FREDERIK BEN- ria in de achtste eeuw. Wat ma g de reden zijn
DoRp , geboren te Sas van Gent in 1736 en dat de Heer VAN LENNEP , in zijne Gesch. van
overleden te Dordrecht in 1814. Ik wenschte Noord-Nederland, schrijft: Goejanverwellensluis
wel de datums van geboorte en overlijden van de- en Prof. VISSCHER , Jan-Goverwellensluis? en
zen kunstenaar te weten , en zoo mogelijk nog wat bedoelt eerstgenoemde met de Uurwericen
eene en andere biographische bijzonderheid , en Werktuigen , die , in de achtste eeuw in ons
vaderland vervaardigd , den loop der sterren
welke in hetgenoemde werk verzwegen is.
aanwezen. Zie Deel I, p. 47.
K. OTS.
B.
J. Macquet. carne ontving ik eene beknopte levensschets van den Zeeuwschen dichter JAN MACQUET , met naauwkeurige vermelding van de tijden en plaatsen van zijne geB.
boorte en zUn overlijden.
Opschrift op de grafstede van J. D. Bn. van
der Capellen. In het bezit zijnde van eenige
portretten van JOEIAN PERK Baron VAN DER
CAPELLEN TOT DEN POLL 7 enz. , eene afdruk
zijner sententie en afbeeldingen van het grafgesticht der familie van lien naam , zoo in
welstand als na de verwoesting , alsmede van
een fragment eener toetssteenen plaat , van
genoemd Monument herkomstig, waarin eenige met goud opgewerkte letters gebeiteld
staan : zoo wenschte ik , in verband van een
en ander, ookgaarne met den geheeleninhoud
dier inscriptie bekend te worden , mij daartoe
bij de lezers van DE NAVORSCHER aanbevelende .
C. P. B.
Blaauw M:aandag. Welke kan toch de oorsprong zijn van deze zonderlinge uitdrukking,
die veelal in de beteekenis van kort gebezigd
wordt ? Men zegt bij voorbeeld : »14 is een'
blaauwen Maandag her geweest".
J. W. H.C.
Rangnamen by het leg er.. De benamingen van
alle hoogere en mindere rangen bij onze landmat zijn , bijna zonder uitzondering , van
Franschen oorsprong —Generaal, Colonel, Majoor , Kapitein , Luitenant , Adjudant, Sergeant,
Korporaal , enz. Hoe werden alle deze betrekkin en in vroegeren tijd , toen wij nog niet
zoo verfranscht waren , bij onze legers genoemd ? Wanneer, bij welke gelegenheid ,
onder welke omstandigheden , zijn bovengemelde vreemde benamingen , die niet , zonder
belagchelijkheid , in goed Nederduitsch over
te brengen zijn, bij onze landmagt ingevoerd ?
P. J. v. M.
Tabaksverbruiking. Hoeveel Nederlandsche
ponden Tabak rekent men dat gemiddeld jaarlijks in Europa ingevoerd, geteeld en verbruikt
worden • op hoeveel komt de waarde daaraan
toegeschreven; en welk land heeft , in evenre-

De Biebelabonsche berg. Weet ook iemand
den oorsprong van 't volgende deuntje, dat in
verschillende streken van ons Vaderland bekend is , ten minste inde provincie Utrecht ,
op de Veluwe en in de graafschap Zutphen ?
Op den Biebelabonschen berg
Wonen Biebelabonsche menschen
En die Biebelabonsche menschen
Hebben Biebelabonsche kinderen
En die Biebelabonsche kinderen
Eten Biebelabonschepap ,
Met de Biebelabonsche lepels
Uit den Biebelabonschen nap.
K. OTS.
D Daar komt Pauwel Jonasaan" . Wie kent
g
oed het lied :

PAuLus JONAS is een ventje ,
Als hi'j enz.

en wie weet er degeschiedenis van?
Dit rijmpje was in mine kindschheid bekend , en men zone ook :
Daar komt PAULUS JONAS aan
Hij zit op zijn wagen.
Toe dan jongens ! trekt wat aan
Of jelui krijgt slagen.

Als variant hoorde ik wel eens zingen :
Daar komt Prins

AENEAS

aan.

C. & A.
Hillegom. Van waar die naam ? — Wie weet
het ? — En wie kan degeschiedenis dier plaats
opgeven ?
C. & A.
Willem van Westzanen. In de vragen over
den Dodaars wordt onder de oorspronkelijke
schrijvers over dezen Vogel, gen oemd WILLEM
VAN WESTZANEN. Zou iemand ons ook iets
van dezen kunnen mededeelen ?
H.
D Accoord van Patten". Hoe is de spreekwijze : s Accoord VAN PUTTEN " optstaan ?
J. Z.

Uitspraak der 6. Wie zoude mij kunnen zeggen of de (nieuw-) Grieken de 0 op de Hollandsche of op de Engelsche wijze uitspreken ?
G. L. PRIMUS.
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Titel van Frans H., 1804-1806. FRANS II
legde de Roomsch-keizerlijke kroon eerst neder den Eden Augustus 1806. Nu lees ik
echter , dat hij reeds den 11den Aug. 1804
zich Erfkeizer van Oostenrijk verklaarde.
Hoe is dit te rijmen? Hoe was dan in lien
PHILOMATHES.
tusschentijd zijn titel ?
Daarstellen. Onlangs hoorde ik beweren ,
dat het werkwoord daarstellen geen Hollandsch is , maar eene Hoogduitsche uitdrukking. Ik stel iets daar is , dunkt mij, zeer
goed Hollandsch • hoe denkt DE NAVORSCHER
P. H. H. Jr,
hier
over ?
» Le Renversement de la Morale Chrdtienne.
Is ook de schrijver bekend van het werkje
Le Renversement de la Morale Chretienne , par
les desordres du Monachisme , etc. Het is in het
Hollandsch en Fransch, met keurige platen ,
in kl. kwarto.
BIBLIOPHILUS SCHIDAMENSIS.

H. Lidewijd. Op bl. 499 van de Schielandsche Oudheden vend ik , dat de levensbeschrijving dezer Heilige , door BRUGMAN gemaakt, en door de Bollandisten uitgegeven is .
Is dit work afzonderlijk verschenen , dan
wenschte ik iets omtrent zijnen aard en zeldzaamheid te weten. Maakt het echter een gedeelte uit van de , insgelijks door de Bollanlisten uitgegevene , Acta Sanctorum , zou dan
de een of ander bezitter van dit reusachtige
werk , wel zoo goed willen zijn , een uittreksel er van te geven , en het aan het Bestuur
van DE NAVORSCHER in te zenden ?
BIBLIOPHILUS SCHIDAMENSIS.

Aanteekeningen op den Bijbel, door Michaelis.
Zijn ook de Latijnsche aanteekeningen , omtrent den Bij bel , van micHAems,waarvan hij in
zijne workers dikwijls gewag maakt, als, waarschijnlijk eerst na zijnen dood , te zullen worden uitgegeven , in der daad in het licht verschenen ? Zoo ja , waar en wanneer dan ?
G.
Verzuim in de Leydsche Dissertation voor
1790. Hoe komt het , dat in de Leydsche
Akademische dissertatien, voor hetjaar 1790,
de woorden in Academia Lugduno Batava niet
QUESTOR.
gevonden worden ?
Sauve-garde. Weet ook een der lezers van
mij te ze en , waarom het
orwoord sauve-garde vroeger op de uithangbi
den der paardenposterijen en op de achterzjden der diligences geplaatst werd, en wat het
aldaar beteekende? Nog onlangs zag ik dit
woord op een' vrachtwagen stain.
DE NAVORSCHER

FREDRIK.

» Op rozen gaan, langs den paein"
Op rozen gaan
Langs effen pawn ,
Is voor den voet
Zoo zacht, zoo zoet ;
Op dorens treen,
Wie voelt ergeen?
Is voor 'tgemoed
Uitstekendgoed.

Van wee mogen de regelen zijn ? Zeer
waarschijnlijk behooren ze tot een uitvoerig
er stukje. C. C. C.
Bloemendaal. Wat ma de naamsoorsprong
zijn van het dorp Bloemendaal? Men zal mij
i schoon
antwoorden , dat zulks in dergeljk
oord niet te vragen valt •; doch bet verwonmij alleen , omdat het in alle schrifturen ,
dorm
die gemeente betreffende, wordt genaamd Tetterode , Aalbertsberg en de Vogelenzang.
PERCONTATOR.

Nachtvlinders. Wat ma de reden zijn , dat
nachtvlinders altijd op kaars- en lamplicht
afkomen, terwijl ze voor het zonnelicht schuil
gaan ? Drijven zij ook eene bijtende spotternij
PROTEUS.
onze kunstverlichting ?
met
Peeter de Colenaer. » PEETER DE COLENAER
in Amsterdam 1640 , op de Kaisers Gracht
bij naest Hr. Doctor TULP bij de Westerkerck. Den eersten & prinsepael Autheur
om all on mans wt alle steden comende, bij
Cooplieden , Comptoren & allerhande Negotianten te helpen." Dit is het om- en onera veerd portretje , dat
derschrift van een gg
wel voor een titelblad schijnt gediend te hebben. Zijn er van dozen Co LENAER ook eenige
levensbijzonderheden bekend ? Men gelieve
J. C. K.
ze op te even ten gerieve van
Isabelle kleur. Gaarne zag ik het pleit beslist , aan Welke de oorsprong dezer benaming
moot worden toegekend ? Wie de gelofte
deed, niet van ... hemd te zullen verwisselen,
voor dat de stad veroverd was , Of ISABELLE
van Granada
van Kastilie bij de bele
in 1491, of ISABELLA , CLARA. , EUGENIA ,
dochter van FILIPS II. bij de belegering van
J. C. K.
Ostende in 1601 tot 1604?
Wonderlijk getal. Als men het getal
1176470588235294 vermenigvuldigt met
2,3,4,5, 6 , 7 of 8 , zullen dezelfde cyfers
in dezelfde orde in elk diet producten voorkomen , maar telkens met een ander cyfer
beginnende, b. v. vermenigvuldigd met 2 ,
komt 235294117670588 ; met 3 , geeft het
3529411764705882 en zoo de andere. Kan
ook eenig Navorscher de reden hiervoor opB. P.
geven ?
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Aanhaling uit Is. Walton. In den Angler van
kap. 4 , vind ik deze reels :

WALTON ,

The flowers do fade , and wanton fields
To wayward winter reckoning yields ,
A honey tongue , a heart of gall ,
Is fancy's spring , but sorrow's fall.

Hierin is mij niet duidelijk :
1°. Waarop de 3de pers. enk. yields slaat; en
2°. De zin en samenhang der twee laatste
reels.
g
Zou een der lezers van . DE NAVORSCHER mij
hierin te recht kunnen helpen?
A .J. W. FARNCOMBE S.

Journalen van D. Festo Hommio • geextendeerde postacta". Waar moge het handschrift
der journalen van D. FESTO Holum() , Synodi
1 [1619 Dordt] Scriba , in forrnei authenticci , en
S het oorspronkelijke handschrift der geextenS deerdepostacta , gebleven zijn ?"
Vragen YPEY en DERMOUT , Geschiedenis der
NederlandscheHervormde Kerk , Aanteekeningen,
Deel II, pag. 279, en ik wende mij tot DE NAVORSCHER. '
G. S. te L.
D

D

D

Eerste Holl. Fr. en Fr. Holl. Woordenboek.
Kan men mij ook melden,
waar en wanneer
het eerste Holl. Fr. en Fr. Holl.Woordenboek
is uitgegeven en door wien hett is zamengesteld ?
ANS/NTMOE.
.laud en Mud. Gaarne vernam ik door bemiddeling der Heeren Navorschers , den oorsprong van het gezegde : Met Hu en Mud.
L. v. W. Z.
Steeke blind • stole doof. Waarom zegt men
steeke blind , en stole doof?
E. A. P.
Godevaert Montes , Burgemeester der Stad
Breda , bekleedde de Burgemeesterlijke waardigheid van den 1596
'are tot in 1600. Met
wien was de man gehuwd?
Verondersteld portret van Coornhert. Een
kleinportretje door J. DE GEYN , met het omschrift: 'tgaesoo God wil. R. I. V. D. ovt 60.
1596", wordt bij -de liefhebbers voor dat van
COORNHERT gehouden en bezit ook de meeste
geltkenis op de groote rent van H. OOLTzius tot zelfs de wrat op het voorhoofd.
COORNHERT kan nogthans in 1596 geen 60
jaren oud zijn geweest ; hij was reeds in 1590
overleden. Wiekan hiervan oplossing geven ?
En wat beteekenen de letters R. I. V. D ?
D

C. W. BRUINVIS.

Juriaan Ovens, Jacques Valliant, Jacob Campo Weijerman. Waar en wanneer zin gebo-

ren en overleden de sohilders JURIAAN OVENS,
en JACOB CAMPO WEYERMAN?
Het Schilderboek van IMMERZEEL heeft mij hierover niet kunnen inlichten.

JAQUES VAILLANT

C. W. BRUINVIS.

Jacobus Roman , Med. et Phil. Dr. Waar
werdgeboren en woonde JACOBUS ROMAN
Medic. et Philos. Doctor , van wien twee verschillendeportretten in zwarte kunst , door
c. W. BRUINVIS.
P. SCHENK , bestaan ?
Grafzerken te Sloterdijk. De Hervormde
kerk teSloterdijk is omgeven met een aantal
graven , die teen de muren zijn gemetseld.
Sommigen hebben , naar het mij voorkomt
grafelijke wapens , anderen dragen naamcyfern, die op bekende Nederlandsche geslachten duiden. lets meer hiervan te wet en , zou
mij aangenaam zijn.
C. P.
...1•FINIII■

Het Ouderlijke Huis". Wie is dedichter
,
van een versgetiteld
:
D

HET OUDERLIJRE HUIS ,

en beginnende met
Kan de vink zijn vlerken re en ,
Dan verlaat hij 't donzig nest,
Gaat uit beek en bloemkelk le en
Zweeft door 't lage luchtgewest
Nu volgroeid aanpen en veder ,
Dartlend onder 't loverdak
Zoekt hij 't kunstig nest niet weder,
Waar hij uit het eitje brak.
Maar de mensch enz.
DIGO.

Sommeltjesberg en kuil op Texel en Hypolitushoef. De Sommeltjesberg op Texel en de
Sommeltjeskuil bij Hypolitushoef op Wieringen , zijn met allerliefste legenden van sommeltjes omgeven. Wie gaat ze eens opteekenen ? Het schijnt een klein soort van guitjes,
de aardmannetjes van den Hartz.
Zijn er op de eilanden nog meer Sommeltjesbergen of kuilen ? Ds. HELDRING vond bij
beide Romeinsche scherven.
Oudheden tusschen Alkmaar en St. Panchras.
Wie heeft ooit het rijke veld in oudheden tusschen Alkmaar en Pancras nagegaan? Ds.
HELDRING vond daar op eene wandeling , niet
ver van de laatstgenoemde plaats, eene groote
menigte scherven , van Romeinsche en Germaansche afkomst.
Kamp , by Petten en SChoorl. Wie weet van
Kamp , bij Petten en Schoorl , eenige bijzonderheden ? de naam zegt iets. Ds. HELDRING
vond aldaar , aan den duinvoet, scherven van
Romeinsche afkomst.
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Zanuchtningtn.
Eenige wenken voor vrienden van oudheden ,
'tat vroegere ervaringenbijeenverzameld door o. G.
HELDRING. Niet geheel was ik een vreemdeling
in het gebied der Nederlandsche Oudheidkunde. To ik de Oudheidkundige Kaart , bewerkt door Dr. LEEMANS en Dr. JANSSEN
bestudeerde , stond ik zelf verwonderd over
eteekend als door
het aantalplaatsen , aan
0. G. HELDRING onder de en , die oudheden
bevatteden opgespoord en aangewezen. Ik
dacht — het is toch een zeer afdoend bewijs.
en
opsporingen
De meeste dezer oudheid
zijn door mij uitgegeven in de Geldersche
Yolks , in de oudheidkundige
Wandelingen door de Over- en Neder-Betuwe
en over de Veluwe , in de Bijdragen van den
Heer Is. AN. NIJHOFF. Sommige berusten nog
in manuscript bij mij , b. v. die door mij in
Noord-Holland en op sommige eilanden , zoo
als Texel en Wieringen , gedaan zijn , voorts
eene wandeling door Drenthe en Overijssel.
Zij rusten. Het laatste wat ik vond was in Junij
1851 , een stuk van een der grootste urnes
van romeinschen oorsprong aan bet strand
te Dom in Zeeland. Het was als of toen
nog eenmaal de oude liefde in dat nog niet
verouderde hart voor oudheden ontwaakte.
Maar ach! ik heb een tijd weer.
Den NAVORSCHER word dus de regels, die
ik volgde, gelegateerd opdat deze het opkogeslacht mededeelen wat mij den we g
me
zoo gemakkelijk maakte.
1°. Op mijne wandelingen was mijn oog
ivelleren. Iedere hoogte op
altijd bezig ten
een vlak veld moest eene oorzaak hebben ,
hetzij in de natuurlijke Genesis der aarde , of
in menschenarbeid.
vooral
In het eerste geval was zij mij
l in de
lage of kleigedeelten van ons land,altijd merkwaar dig ; want ik konde veronderstellen , dat
bier een Vliedberg of een ter geweest was.
Soms zijn deze hoogten bunders groot. Gij
wandelt er op en weet het niet. Soms zeer
klein. De grootste vond ik nabij Waardenburg
in den Tielerwaard (*), de kleinste in Horssen, in Maas en Waal. Het zacht oploopende
van zulke Vliedbergen , maakt het voor het
ongeoefende oog moeijelijk om ze terstond te
onderscheiden. In het laatste geval , als eene
hoogte door menschenhand was opgerigt, rustte ik niet , tot dat ik eene gissing over de geschiedenis oflegende konde opmaken.
2°. Ik zocht en vond spoedig het onderscheidende kenmerk der Vliedbergen. Zij
bevatten eene ongemeene massa dam-aarde ,
humus , ligten zwarten grond. Deze grond
is te eenenmale onderscheiden van elken an(*) Later beschreven door Dr. LEEMANS , in de
Kunst- en Letterbode.
II. D.

Elk re Bert in zyne maand.
derengrond. Hij is zijn aanzijn verschuldied aan eene oneindige menigte van vuren ,
die ergestookt zijn , wanneer de vroegere
Kelten of Bataven hier hunne woonsteden in
den wintertijd vestigden , aan massa's vee ,
die hier in hunne omtuiningen leefden en gewerden. Zoo vond ik soms drie, vier
voederd
voeten opgehoogde damaarde , met eene zeldtame vruchtbaarheid voorzien. In de Betuwe
groeit op deze zwarte gronden de beste tabak.
Vraagt gij: waar groeit hier de beste tabak?
zoo zultgij al spoedig op de moergronden
stuiten.
3°.In diegronden vindt men vele beenderen,
steenen en scherven. Raadpleegt den arbeider die er op werkt,
hi'zal terstond hiervan
verhalen, en weet u dikwijls ongemeene diegen mede te deelen van donderbeitels, potten,
penningen , op zulke plaatsen gevonden. Ik
vond onder de beenderen vaak hartshoorns
wilde of tamme zwijnstanden , enz. De steenen wizen soms op zeer hooge oudheid. De
scherven doen het meeste af.
4°. Mijn oog is geoefend op het vinden van
scherven. Het hielp mijh et meest. Misschien
list het in het maaksel van het oog • want ik
begrijp mij anders niet, waarom ik gemeenlijk
ook op we de gelukkigste vinder van andere
voorwerpen ben. Ik ga zelden over akkers of
waar de voet afdoolt van degewone we en
of mijn oog ziet H aar al wat de grond mij biedt.
Is het zwarte moergrond , dan spant het zoekend oog alle krachten in. Het konde immers
een romeinsche scherf, het konde eene munt,
het konde eene gemme zijn, die mijn blik
ontdekte.
5°. De scherven zijn zeer onderscheiden.
1°. Ruwe , in de zon gedroogde en daarna in
het vuurgebakkene • men vindt hierin vele
vergruisde, witte keisteentjes. Zij zijn van
volken voor den romeinschen ti d. Er is geene
de
minste kunst of smaak in hunnen arbeid.
d
2°. Fijne blaauwe, altijd zonder glazuur.
Deze
kenmerken reeds de romeinsche kunst.
D
Het yolk was in aanraking gekomen met Romeinen. 3°. Gele dito , zonder glazuur. Ik
meen , dat de wetenschap dit soort het liefst
tot de romeinschen brengt , althans dat gedeelte , he Welk zich zeer goed onderscheiden
laat van een hooger eel met kunstige indrukken , door den Heer JANSSEN tot bet frankische gebied gebragt. 4°. Terra Cotta of sigillata , de roode scherf van samische aarde.
Tusschen deze soorten zijn allerlei spelingen. Zij gaan in het grijze over of zwartachtige of in het roode , maar zij onderscheiden
zich toch zeer kennelijk. Wie er gewoon is
mede om te aan , zest dit is romeinsch
crermaansch frankisch.
6°. Vend ik geene uiterlijke teekenen , of
konde mij niemand teregt helpen in het opsporen van oudheden , dan zocht ik op eene ge,
8
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heel andere wijze tot rnijn doel te komen. Ik
thaw.
vroeg naar de namen van de onderscheidene
Dr. Dee en zijn tooverspiegel. In April en Mei 1842
stukken lands, die ik konde opsporen. Vond
ik een stukgronds •: hooge Woerd of lage is de uitmuntende verzameling van kunstvoorbrengen zeldzaamheden, welke door HORACE WALWoerd , Kapel , of Loo of hooge of lage Hof selen
POLE te Strawberry-Hill was bijeengebragt , verkocht.
etiteld,
dan
was
ik
zeker
van
mine
zaak,
dat
cr
b
Onder de zonderlinge voorwerpen, weer bezit de liefik daar alles zoude vinden wat ik begeerde. hebbers van oudheden elkaer bijzonder hebben betwist,
Op welke klassieke wijze heeft laterDr. JANS- was ook de tooverspiegel van Doctor DEE. Ik meen
dat hij op den Catalogus werd aangeduid , als een
SEN de belangrijkheid van deze Woerden in
de opdelving en door ravin g van sommige zwarte steen, waarin Doctor DEE degeesten van afgeopriep. De spiegel scheen vervaardigd uit
aangetoond. In sommige Pro y incien heeten storvenen
zeer zuiver en met groote zorg gepolijste steenkool
deze Woerden , Wierden, in andere streken was van eene cirkelvormige gedaante en voorzien met
Waarden. Als uit degiskunde , waarmede de een steel of handvat.
Zouden de lezers van DE NAVORSCHER aangene
Heer BUDDINGH in ditgebied de wetenschap
vooruitgesneld is , de laatste haren vasten zijde van het kanaal , ook kunnen toelichten :
1°. Wat de historie omtrent dien tooverspiegel aang
an g hernemende, zich als meesteres zal doen teekent
? en 2°. Wie Doctor DEE was , of men hier te
hooren, verwachten wij door deze ontdekking denken heeft aan een' anderen Doctor FAUST ?
nog zeer veel , dat ons op de belangrijkste
—
A. A. A.
Griekschepalindromen •; excerpten van Leo Allatius.
wijze vele oudheidkundige opmerkingen zal
mededeelen, en vooral den loop der oude Er zijn in deze bladen herhaaldelijk zonderlinge verzen te berde gebragt. Het nut eener zoodanige speelschwe en zal kenbaar maken. Lie hierover mijne held
van 't vernuft daargelaten , zoo waag ik het de
Wandelingen door de Over- en Neder-Betuwe.
liefhebbers te verwijzen naar een der gekroonde hoof7°. Vond ik ook deze niet, dan zocht ik tot den uit de middeneeuwen , namenlijk den ByzantijnBids een gewoon arbeider. Ik huurde hem schen Keizer LEO VI, bijgenaamd de Filozoof , (Ao.
voor eenpaar uur tot geleidsman. Ik wandel- 886-911) van wien LEO ALLATIUS ons in zijne Excerpta Graecorum Sophistarum et Rhetor. Rom . 1641 ,
de met hem. Ik vroeg naar alles. Doch zeer niet
minder dan 27 Griekschepalindromische verzen
voorzigtig. Ten laatste kwam ik op de vraag: (xx,pstivoi) heeft bewaard.
Zijn hier ook heksen , spoken , tooverkollen ,
Doch waar zijn nu de Excerpten van LEONE ALLAllI
weerwolven ? Natuurlijk was het antwoord • te vinden?
J. M.
0 , neen 1Vlijnheer ! Dan zette ik een ernstig
Een Mandarin uit Middelburg. D 'ISRAELI vermeldt
gelaat , en zeide : er is toch iets waarvan gij of
in zijne Curiosities of Literature de volgende bijzonikgeene rekenschap kunnen afleggen : iets , ons
derheid, waarvan ik Diet weet of ik ze bevestigen of loodat wij niet begrijpen.
chenen moet. Welligt kan DE NAVORSCHER ml' helpen .
Dan verhaalde ik iets a la ASMUS , van een
Omstreeks hetjaar 1700 be of zich HULDE , een
Mammouths-been , een van de duizend en e6n vermogend burgemeester van Middelburg , alleenlijk
verhalen van het magnetisme , en dan kwa- door letterkundige nieuwsgierigheid aangevuurd
China om aldaar met de taal en verdere merkmen er soms verhalen los , die allegedachten naar
waardigheden van het zonderlinge yolk bekend te
te bovengingen , in zonderlingen inhoud.
worden. Zijn taalkundi g e bekwaamheid was oorzaak
Hoe menigmaal zat ik onder eenen eiken- dat men zijn Hollandsch uiterlijk voorbij zag • men
boom met mijnen gids , en luisterde en tee- verhief den Zeeuw tot Mandarin ! Na , in deze waardigheid , alleprovincien te hebben doorgereisd , keerde
kende op.
naar Europa terug met eene verzameling van opAan het eind werd hetgesprek vaak zeer hij
teekeningen , het geliefkoosde werk van dertig jaren
ernstig. Tot een Volksman behoort meer dan arbeids ; en dit alle y verzonk in het bodemlooze die
gewone ernst , meer dan gewone luim , meer
SCIOLUS.
dangewone vrijheid , meer dangewone voorWapen
van
het geslacht van de Poll en de gemeente
zigtigheid.
Het Nederlandschgeslacht VAN DE POLL, en
In ditgebied dringt niemand in , dan die Harmelen.
de Ridderhofstad Harmelen , in deprovincie Utrecht
met zachten ernst , schier kunsteloos tot zijn eertijds leenroerig aan de Heeren VAN DE HAAR , wedoel weet te komen. Dan volgen de verhalen gens de Abtdij van St. Paulus te Utrecht , in 1536 ,
zoo naïf, zoo geheel als zij in het hart rusten. Coen DIRK VAN ZUYLEN VAN HARMELEN er bezitter
Maar , en dit is bier de hoofdzaak
•: — Als van was , door de Staten van Utrecht , als Ridderhofstad erkend geworden , en tegenwoordig nog de gemen mij dan verhaalde van deze ofgene plaats, meente
Harmelen , voeren hetzelfde wapen , zijnde
waar iets altijd wederkeerde uit de verbor- van Goud , beladen met eenefasce van sabel , verzeld
gene geestenwereld , dan zocht ik daar , en van drielosanges van keel.
Men beweert dat hetgeslacht VAN HARMELEN , in
meermalen vond ik een oud kerkhof, een doodenveld, eenige herinnering aan eene verle- 1272 reeds bekend , in welks bezit de Ridderhofstad
geweest is , afkomstig zoude zijn uit dat der Heeren
denheid, die hoogst belangrijk was.
VAN WOERDEN , waarvoor volgens de wapens grond
Ziedaar eenige wenken voor DE NAVORSCHER bestaat— en ditgeeft
aanleiding om te veronderstellen,
opgeteekend. Wie in dit gebied der ervaring dat de familie VAN DE POLL van een dezergeslachten
intreedt, zal met mij menige blijde ontdekking afstamt.
Is ook iemand in staat hieromtrent eenige opheldedoen. Zijne wandelingen zullen hem ons yolk
ringers tegeven , of wel de oorzaak mede te deelen
doen liefhebben.
van die overeenkomst in de wapens?

C.
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Boerhave. Meermalen heb ik hetgehoord en ook
naverteld , dat de groote BOERHAVE, telkens wanneer
er te Leyden iemand zou ter dood gebragt worden, zich
in zijne binnenkamer be of en God op zijne knieen
dankte, dat hij voor groote misdrijven door Hem behoed wasgeworden , hij , die welligt , aan dezelfde
verleidin g cn blootgesteld , even zoo , ja dieper had
kunnen zinken dan de veroordeelde , indien hem zulk
eene opvoeding ware ten deel gevallen. Men verhaalde mij voorts , dat zijne vurige smeekingen ook immer
zich uitstrekten, omgenade voor den zondaar bij zijn'
Oppersten Regter.
Onder het verzamelen. van anekdoten omtrent BOERHAVE , heb ik deze bijzonderheid vruchteloos gezocht.
Welligt dat ze voorkomt in de Vaderl. Bibliotheek ,
VII , Mengelzv., bl. 362-367 , waar eenige merkwaardigheden , omtrent zijn godsdienstig leven en dood, gegt nu de een of ander lezer van DE
n worden. Mot
vonde
NAVORSCHER, in de gelegenheid zijn, het aangehaalde
werk op te slaan , en , de bovenstaande anekdote vindende , haar volgens den thans aangewezenen weg mede te deelen , het zou mij genoeglijk zijn. Is er voorts
r : Lof ede op
grond met Prof. J. L. KESTELOOT in zijne
BOERHAVE ; N. 155, te twijfelen aan de echtheid des
verhaals , dat B. een' brief zou ontvangen hebben , uit
Algiers of China , met het opschrift : „ Aan BOERHAVE
in Europa"? J. G. ZIMMERMANN , in : Dos Leven von
HALLER. 26 in not. (a) zegt • dat hij dien brief gekregen had : „aus einem entfernten Theile von Asia, mit
der Ueberschrift: A Monsieur BOERHAVE , Medecin
enEurope," Sehe: Account of the Life and Writings of
by Ds. BURTON , p. 112. Zou er uit dit
H. BOERHAVE ,
laatste werk — dat ik niet bezit , — ook eenig licht
opgaan omtrent deze , zoo algemeen verspreide , bijzonderheid ? of uit een ander ?
J. C. K.

Kolonel Cyligry. Door den Heer Mr. Mr. M. DE
HAAN HETTEMA te Leeuwarden , is aan. het Historisch
Genootschap te Utrecht , medegedeeld , een brief van
DIRK SIERCKS Schrijver op lands Schip Oostergoo ,
aan Jonkheer BARTHOLD AYLVA te Minnaem , ged. 8
Dec. 1659 , welke missive is gedrukt in de Kronijk ,
jaargang 1851 , des voorn. Genootschaps. Zij behelst
een omstandig verhaal van den tot naar het eiland
Funen in dat jaar , en van de nederlaag der Zweden
bij Nyborg , met behulp der Nederlandsche Vloot , onder bevel van den Luitenant-Amiraal DE RUITER. Er
wordt in dit stuk o. a.gewag gemaakt van het moedig
edra g van den Nederlandschen Kolonel CYLIGRY, bij
g
de landing der Nederlandsche en Deensche krijgsbenden. BRANDT in zijn Leven van DE RUITER, verhaalt ,
op bl. 189,
cen soortgelijk felt, maar schrij ft dit toe aan
HENRY FLEURY DE CULAN, Heer van Buat, een Fransch
Edelman, Ritmeester in dienst der Staten-Generaal,
en den 11 Oct. 1666 te 's Hage , weg ens briefwisseling
met LODEWIJK XIV , onthoofd. Dezelfde Schrijver
zegt evenwel op bl. 196 , dat ook de Kolonel KILLEGREUWKILLIGREW?iwegens zijne betoonde dapperheid met dankzegging werd gepreezen , door de Deensche Oversten EBERSTEIN en SCHAK, met belofte dat de
Koningvan Denemarken zijne diensten zoude erkennen. Was deze Kolonel CYLIGRY , zoo als hij in den
voormelden brief wordt genaamd , een afstammcling
van HENDRIK KILLEGREI, in 1586 door den Graaf van
Leicester aangesteld tot lid der kamer van geldmiddelen ? Is er iets meer van dat geslacht en vooral van
dien krijgsman bekend?
Zou zijn moedi g gehouden gedrag ook verkeerdelijk
door BRANDT aan BUAT zijn toegeschreven ?
Opmerkelijk is het dat in den meer gemelden brief
metgeen enkel wooed van BUAT wordt melding geH. G.
ma t.

Wessel van Neerkassel. Bij het doorbladeren van
BOGAERTS Geuzevelt , vond ik op bl. 36 in de aanteekeningen : 11Als men op °ugly, de hooft handelplaats
der Nederlantsche Maatschappije in Bengale , bericht
kreeg , dat het Schip de Goude Fenix,, eenigen tijdt
te voren met den Raadt van Indie BERNARD PHOONZEN , omtrent de Chormandelsche kust , door overmacht van den Francois verovert , en in de Bengaelsche riviergebracht , van dien vyandt was toegerust ,
om weder van daar in zee te steken , en op de scheepen der Maatschappije los te aan; besloot de Bengaalsche Raadt dat voornemen te verijdelen , en hetzelve
door eenige van de daar leggende scheepen te doen.
beklampen. Tot deze onderneming boodt de Heer
WESSEL VAN NEERKASSEL zijn dienst aan , toen het
gezag voerende op het Schip Popkensburg. Hiermede
voorzien van 84 stukken , en verzelt van 't schip Beekesteijn dat er 20 voerde , had hij nevens cen. Boejer
en Sloep zich geposteert voor Kasserije. Het anker
op den 26 van W ynmaand des jaars 1705 gelicht hebbende om op den Fenix of te komen , streek dat schip,
voorzien van 54 stukken en verzelt van een brander
en tweegewapende vaartuigen , terstont zijn wimpel ,
liet een roode vlag van de groote steng waaijen , en
schokte NEERKASSEL op zijde ; die den Francois de
volle laag gaf, en in sulk een verwarring bragt , dat
hij onder den rook met staande zeilen ten anker quam,
waardoor NEERKASSEL achter hem geraakte , en van
zijn voornemen verstoken wiert , om den Fenix aanstonts te enteren. Na 't optrekken van den rook achter dat schip ten anker gekomen , poogde de Fransche
Brander hem aan boort te leggen , dien hij zoo rustig
met het vernielen van 't achterschip afwees , dat dit
Brandtschip buiten zijn geschut raakte. Toen moest
hij veel lijden door 't zwaar kanon van den Fenix,
dat gestadig uit de kajuit en konstapelskamer op hem
donderde. Maar omtrent 10 uuren des morgens stil
water wordende , kapte hij het anker , om naer den
Fenix te drijven , die daar op zulkx insgelijx deedt.
Dus drijvende , en hartnekkig aan wederzijde schietende , kon echter NEERKASSEL, wat moeite en vlijt
hij ook aanwendde , den vyandt niet aan boort komen. Dit kannonneeren tot s'achtermiddags ten 3
uuren geduurd hebbende , zette het de Fenix over de
Oostbank , en bij de Haazespruit tegens het strandt
aan, zijnde dit Schip zoodanig gehavent, dat het niet
weder kon herstelt , maar in de rivier van Ben ale
moestgesloopt worden : waarop de Fransche Vaartuigen den overwinnaar in handen vielen , wien dit
gevecht op 28 zoo dooden als gequetst stand. De Fenix leverde er een getal van 60 uit."
Is van dezen VAN NEERKASSEL ook jets meer bekend?
BOGAERT zegt nog van hem :
Weleer mijn reisgenoot op 't woedend sebuim der baaren ,
Toen wij , om Indien grootdadig in to varen ,
Den steven wenden naer den oosteroceaan.

en teekent daarop aan. , dat zij zamen in 1702 op het
schip Vosmeer waren , „waarvan de ram en , ons in
den beginne door bijstere stormwinden overgekomen,
in mijn Historisch Reisboek zijn verrekend." — Toen
BOGAERT zijn Geuzenvelt dichtte , leefde VAN NEER'
KASSEL op eene prachtige buitenplaats , nabij de genoemde , waar
't lantvermaak met aangenamer rust
En minder zorgen, dan eer Java's groene kust
Zyn onvermoeiden geest .....

lieflijker bezig kon houden.

J. HONIG JSZ. JR.

0 Xejcpo5 scar Oa 1141X0e1. Bestaat er in 't Nederduitsch eene vertaling of navolging van t pco4o4.
scattiJi1X(X1 (De Dood en de zielen.) ? Zoo ja, ,
van wien en waargedrukt ? Zoo neen, dienen deze
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regelen om dichters op te wekken , onze letterkunde
te verrijken met dat juweel van 't zuiverste water.
Slechts dertien verzen , in den stijl van MICHAEL ANGELO ; te vinden bij FAURIeL , Chants populaires de la
Grece moderne Par. 1824-25 , II, p. 188 , en in de
Neugriechische Chrestomathie van TH. HIND , L ei z.
1835,p. 142. (Vergel. GOTHE in Kunst und Alterthum
1826 , V. iii,p. 5-14 en F. G. WELCKER , Kleine
Schriften , Bonn 1844. 17.
J. M.

Gutta Percha. Betreffende dit plantenvoortbrengsel
worden door FREDRIK (bl. 295) eenige bijzonderheden
medegedeeld ; wat ik echtergaarne weten wilde , vind
ik noch char, noch tot hiertoe in eenig ander werk.
Kan iemand mij ook mededeelen :
1°. Den wetenschappelijken (Botanischen) naam
van den boom die ditproduct levert ;
20 . Tot welke familie van het natuurlijke en tot welke klasse en orde van het sexuele systema hijbehoort •
3°. Of hij reeds in Europa , en meer bepaaldelijk in
Nederland , hetzij in vroegeren of lateren tijd weed
ingevoerd?
In de thans uitgekomcne vertaling van Dr. MORITZ
SEUBERT 'S Plantenkunde door Dr. c. A. J. A. OUDEMANS , uitgever W. H. VAN HEIJNINGEN te Utrecht
een overigens voortreffelijk werk , vind ik in het eerste deel , bl. 194, dienaangaande slechts dit :
„ Hieraan(het Caoutchouc) sluit zich ook de, in nieu„ weren tijd , onder den naam van Gutta Percha be„ kend gewordene stof; deze bestaat ook nit hetge„ droogde melksap van eenen uitlandschen boom
., wiens botanische kenteekenen echter tot nog toe
„ niet naauwkeurig bekend zijn
.”
Kan het ook waarheid zijn , hetgeen ik heden vernam , dat de Indianen deze stof den Europeers aanbrengen , zonder te willen zeggen welke boom ze hun
levert ?
Zeer aangenaam zou het mij zijn op dit een en ander eenig antwoord te mogen erlangen.
H. W.
Champenois en Kam penaars. Bekend zijn de veelvuldige belagchelijke zoogenaamde Kamperstreken ,
b.v. van den snoek, dien men weder liet zwemmen met
een schelletje om den hals, om hem, te gelegener tijd,
weder te kunnen van en • enz. In den winter van
1811 geraakte ik in kennis met een jongen , geestigen
Franschman , die weinig van ons land en geen woord
van onze taal wist ; zonder eenige aanleiding mijnerzijds verhaalde hij van de Champenois een aantal streken van denzelfden inhoud, als die , waaraan onze
Kamer landslieden, naar het volksgeloof, debet staan.
Van waar deze overeenkomst en wie zijn de oorspronkelijke?
L. J.
Gedenkpenning op de boekdrukkunst. Op bladz. 235
van een werk getiteld : A description of Holland etc.
London , 1743 , in 8°.en waarsehijnlijk geschreven
door een Engelsch diplomaat, die eenige jaren in Nederland heeft doorgebragt , komt eene no voor, waarvan de inhoud is als volgt : ',In October 1739 werd
,, in de stad Haarlem , onder eenige bouwvallen , een
',penning gevonden met dit opschrift : Typographia
' ,hie primum inventa circa ann. 1440. De Heer HAUT', ZEY , een voornaam penningkundige te Amsterdam,
,7 heeft beloofd over dien penning eene verhandeling
1, te schrijven, welke aan Haarlems ingezetenen aan1, genaam zal wezen." —
Moet men daarbij denken aan eene vroegere sta,ving van Haarlems regt op de uitvinding der bockdrukkunst , gelijktijdig of kort na die uitvinding , of
wel , gelds het hier slechts een' gedenkpenning , misschien in 1640 geslagen ter gelegenheid van de viering van het twee.de eeuwfeest? Heeft de Heer HAUTZEY (HOLTZHEY?) zijne belofte nagekomen ? of wel :

heeft men den Engelschman is op de mouwgespeld , en is hier alleen sprake van de keerzijde der
medaille, bij de derde viering van het eeuwfeest geslagen , waarvan bij SEIZ , Het derdejubeljaar enz.
op bladz. 109 en 110 , de beschrijving voorkomt?
—11.

A. Fuchs, „Die Romanischen Sprachen", door Steinthal beoordeeld. Dr. H. STEINTHAL, privaat docent te

Berlin,, heeft eene uitvoerige recensie geschreven
van A.FUCHS , die Romanischen Sprachen in ihrem Verhliltnisse zum Lateinischen, Halle 1849. Waar is die recensie te vinden?
A. J. W. FARNCOMBE S.

Mansportret door J. Barbette, 1691. In mijn, tijdelijk , bezit is een fraai medaillon , waarop een keurig
en miniature geschilderd mansportret. Op de achterzijde staat boven aan :- Dieufeul eft mon aide. Dan
volgt : G. W. R. in elkafirgestrengeld , en eindelijk
J. BARBETTE , pinxit 7 1691. Hetportret gelijkt veel
op koning WILLEM III •; alleen is aan de benedenzijcle
van het gelaat een merkelijke afwijking van de bestaande portrctten te bespeuren. Ik vraag •: had WILLENI III het : Dieufeul eft mon aide tot zijn devies , en
heeft de bekende BARBETTE werkelijk zulk een medaillon van hem vervaardigd? Misschien kan de een
of andere hulpvaardige navorscher het antwoord vinden in de Memoirs van BURNETT, of in de Histoire Metallique de GUILLAUME III van CHEVALIER , maar deze beide werken zijn niet in mijn bezit.
P. N.
Johan George Rudlaff. Weet iemand mij ook te zegen , wie JOHAN GEORGE RUDLAFF was , of liver of
hij ooit bestaan heeft ? In een Duitsch werk vond ik
het volgende , dat mij zeer apokrief voorkwam:
J. G. R., geboren te Maagdenburg in het begin der
vorige eeuw,, trad in Hollandsche zeedienst , en stierf
Admiraal? Hi' eindigde zijn roemvol leven op het eiland Corissa [I, waar hij gehuwd was met de dochter
van den Gouverneur.
11. K.
Defamilie Bax. Kan iemand opgeven in hoeverre
de Dordtsche familie BAX , van welke eenige leven
zitting in het stedelijk bewind gehad hebben , afstamt
van JAN of MARCELIS BAX , die als krijgsoversten onder den Stadhouder MAURITS eenigen naam hadden ?
Alsmede of het doorgenoemde familie gevoerd wordende wapen (driegouden antieke flesschen met dubbele buiken op een zwart veld) , ook gevoerd is door
genoemde krijgsbevelhebbers ?— en in aliengevalle :
of er grond is voor sommiger veronderstelling, dat de
bedoelde familie BAX uit Engeland zou herkomstig
zijn?
J . B. R—p.
Cornelis Cruijs . Wie van de lezers van DE NAVORSCHER is in staat mij eenige inlichtingen te geven
aangaande de afkomst en het leven van den OnderEquipagemeester CORNELIS CRUIJS , ter aanvulling
van hetgeen over hem isgeschreven in de werken van
Mr. J. SCHELTEMA , PETER de Groote in Holland en te
Zaandam— Rusland en de Nederlanden — en Jonkheer
Mr. J. C. DE JONGE , Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen?
J. P.

Franske van Do em wordt bij BEVERWYCK, in zijne
Wtnementheyt des vrouwelycken Geslachts , b1.140 [?]
als eene edele engeleerde Joffrouw in Frieslantvermeld;
is ook iemand omtrent deze Jofvrouw meer bekend
dan wat BEVERWYCK ter aangehaalde plaats van haar
schrij ft ?
A. J. VAN DER AA.

Anna van Hoorn. BEVERWYCK zegt in hetzelfde
werk , bl. 163 , „ Leeft mede noch t' Amsterdam ANNA
VAN HOORN,

wiens hooge geleertheyt door verscheyde
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dichten in 't Italiaensch , Francoisch en Nederlantsch
geroemt Wert." Ook omtrent Naar wenschte ik wel nadere inlichtingen te bekomen.

A. J. VAN DER AA.

Rockites. In zeker Engelsch werkje las ik het volgende : „ That part of Ireland (de omstreken van Carlow) was much disturbed at different times by Rockites,
andmany families kept one in the capacity of a servant ,
as a pledge of safety ." Ik zocht overal te vergeefs
naar de beteekenis van het woord Rockites en wend
P. R. M. te L.
mij dus tot H. H. navorschers.

:4111m:orb en.
Maecxmanne en hilixlude I. •; bl. 6 , 131) ,
bekend als de wederzijdsche getuigen , en
naaste bloedverwanten , aan wie de be aline
der voorwaarden van 't huwelijk was opgedragen. Is het welligt mogelijk , dat er , in
het meegedeelde stuk , letters uitgevlakt of
gesleten , of uitgewischt zijn? en dat er in
plaats van ien , eighen gestaan heeft of had
moeten staan ; des dat WILLAM dit schriftelijk
A. & A.
verzekeren moest ?

l

Nederlandsche nieuwsbladen(I. ; bl. 14). Ten
bevel ze dat men reeds twee eeuwen geleden
op de lezing en het koopen van dagbladen
verzot is geweest , kan ik aanvoeren , dat er ,
in 1677, bij vier onderscheidene Boekhandelaren Amsterdamsche Couranten werden uitgegeR.M.B.
.
ven
Vreemd zamentreffen (I. ; bl. 17). Een' quasitegenhanger vinden wij in de geschiedenis
van BESSUS en DAGISTHEUS , twee veldheeren
van Keizer JUSTINIAAN. BESSUS was Gouverneur van Rome , toen , in 546 , de stad door
de Gothen ten onder gebragt werd , welk ongeluk hi' eenigzins herstelde door het innemen van Petra , het bolwerk van het Keizerrijk tegen den Kaukasus. Hier werd DAGISTHEUS tot Gouverneur benoemd , maar spoedig gedwongen de stad weder aan de Persen
over te even;; naderhand , in 552 , heeft hi'
zich , door de wederinneming van Rome
WODAN.
gewroken.
Beeren I. • bl. 19 , 38). Het antwoord
op deze vraag gegeven , door het bedoelde
spreekwoord of te leiden van het Latijnsche Debere , is wel aannemelijk. Ik geef echter in bedenking , of er eene omstandigheden kunnen hebbenplaats gehad , die het
woord beeren (in den zin van studentenrekeningen) in zwang hebben gebragt.
B. v. : Een student aan de Leydsche Hoo,
g
DE BERE , had
geschool
enaamd PIETER
naisschien eenige schulden gemaakt , en verzocht aan de Staten van Holland » om een eerlycle onder tot sync studie". Hierop werd,
den 30sten October 1589, een gunstig besluit
genomen, (Res. van Holland , ann. 1589 , bl.

684.) met bepaling, dat hem 50 pond dadelijk
zou worden uitbetaald ; 50 pond bij het einde
van het loopende , en 100 pond bij het einde
van het volgende jaar.
Zijne medestudenten zullen, in gegevene omstandigheden , ook wel eens gezegd hebben ,
doet als DE BERE of Beer , tot dat het woord
PUF.
algemeen geworden is.
Haantje of Heintje Pile (I. ; bl. 22 , 77 , 136,
324 • II. •; 30). Daar 't nog niet uitgemaakt
schijnt te zijn , van waar die naam afkomstig
is , mag nog in aanmerking komen wat ENGELBERTS GERRITS in zijn BiographischWowdenboek, in zijne levensschets van den beroemden PIET HEIN (Dl. II. bl. 95.) zegt :
» Weldra onderscheidde hi'j zich (als zeeman)
door zijnen ongemeenen moed , en werd de
schrik des viands ,
zelfs bediende men zich
in Nederland van zijnen naam , om stoute
kinderen tot rust te brengen, door te ze en
» dat HEINTJE PIK hen zou halen." Nu kan Pik
eene verkorting zijn van PIET, of wel van pikbroeic (matroos); en Heintje Pile se d ert synoniem
geworden zijn met duivel. Is nu de aanteekening van den Heer E. GERRITS juist — 't was
goed dat er de bron van werd opgespoord
welligt brat die ons verder — dan is 't opmerkelijk , dat DE NAVORSCHER voor de afkomst van den naam Haantje Pik, nog geen ouderen datum dan 1600 heeft opgegeven. PIET
IOTA.
HEIN werd in 1578geboren.
Mummiealsgeneesmiddel (I.; bl. 22, 46, 136).
De zelfstandigheid der mummien is on etwijfeld niet zonder eenige eigenschap • maar
zij bezit er toch ook eene enkele bijzondere
niets doet verlangen haar bij de geneesmiddelen op te nemen , alles in tegendeel voert
ons aan om ze daaruit weg te doen , want zij
vindt slechts eenegeschikte plaats in de verzameling van den oudheidkenner , navorscher
of natuurkundige.
Het eenige gebruik dat er thans nog van
gemaakt wordt, is, dat zij — naar men zegt —
tot lokaas voor de visschen dient.
Nog jets over eenige ware of ingebeelde
zelfstandigheden , die eertijds onder den
naam van mummien doorgingen. De meest bekende is het asphalt of Jodenlifin uit Judea
dat door het menigvuldige gebruik , dat de
oude Egyptenaren er van maakten om de
liken te balsemen , de namen van mummie ,
VIUMMie ilbalson of begrafenisgom gekregen
heeft. Men heeft wonderbare eigenschappen
aan zulk jodenlijm toegeschreven , dat eeuwen lang in de liken verbleven was ; en juist
aan dit bestanddeel zijn de Egyptische mummienwaarvan
,
overigens de invoering onder
degeneesmiddelen de ligtgeloovigheid onzer voorouders verraadt, hare voornaamste
deugden verschuldigd.
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De oude chemisten hebben den naam van
mumia mineralispoterii geschonken aan een
zeker mengsel van lood en kw ikzilver , dat
men tot een zwart poeder dooreen stampte ,
en waaraanveel geneeskracht tegen
den kanker toeschreef.
PARACELSUS en VAN HELMOND eindelijk
hebben dezen naam in hunne fi guurlijke en
dikwijls onverstaanbare taal gegeven aan het
merg der beenderen , mumia medullae , aan
het manna , mumia transmarina , en aan dat
fantastische wezen , den balsem der uitwendige grondstoffen, mumiaelementorum, der eerste
alchimisten.
Zie Dictionn. des SciencesMed.V ol. XXXIV.
De mummie werd ookgebruikt in de wapenzalf, die strekken moest om iemand onAMICUS.
Itwetsbaar te maken.
Het Dominospel (I. ; bl. 23 , 165). Op het
woord Domino vind ik in het Woordenboek
n NIEUWENHUIS » Een los maskerade kleed
va
A met wide mouwen , hetwelk tot op de voe) ten hangt. Eertijds was het de drat der
geestelijken in den winter, die er hun hoofd
A en aangezigt , teen de koude , mede bedek» ten ; met dit onderscheid , dat dit kleed alb leen tot over de schouders hing. Het heeft
ook den naam van Domino van de geestelijke
» heeren ontleend."
Hierom veronderstel ik dat het bewuste
spel dus genoemd is , omdat de omgekeerde
stukken zich alsgemaskerd voordoen en den
speler onbekend zijn , of wil men anders , dewig het waarschijnlijk in de kloosters, na een
verbod op het kaartspel , door de geestelijken
C. W. BRUINVIS.
is uitgevonden.
Tabakspijpen (I. ; bl. 27, 262 ; II. • bl. 6).
De kleinepijpjes , die voormaals in gebruik
waren, en lap s de Waal en elders als moffen_pijpjes bekend staan , komen nog dikwerf onder hetgraven en baggeren te voorschijn.
Op eene verzameling van een vijftigtal ,
welker stelen van 2 tot 13 Ned. duimen la pg
zijn moet ik er den uitzonderen van 25 Ned.
duimen, waaraan evenwel nog een stuk ontbreekt. Eengrove dike makelij en naauw
toeloopende kop is het algemeene kenmerk
dier nalatenschap van overledene rookers
het verschil is gemakkelijk aan te geven.
Daar zijn er een aantal zonder merk , enkele
hebben een roosje , mispelbloem of take , op
eenen kantof aan weerzijden van den kop
en ik vind er nog meer , die op 't hieltje geteekend zijn met letters, eene bloem enz. Een paar
dragen korfjes om een gedeelte van den steel.

MAC*,9N.:•:.•

Deze verzameling bevat een dertigtal andere kleinepijpjes , welke vooraan niet naauwer toeloopen ; ze schijnen een later in gebruikgeweestzijnde soort; van een dezer stelt
de steel een visch, met oogen en tanden, voor,
welke hetpijpenkopje dat een hoofd vertoont met haar , knevels en baard , als in den
bek houdt • een der stelen is spiraalvormig ,
een andere heeft onderscheidene strepen en
dergelijke figuren in het rood , waartusschen
aan de eene zijde overlap s : PETER , en
aan de andere DORNIgelezen wordt.
NON OMNIBUS.

Tabakspfjpen. Oud mannetjes pijpjes of newsbrandertj es met kleine kopjes en korte dikke
stelen, worden nog veel gevonden in de aarden wallen om de vestingen alhier te lande.
Zij waren z66 klein van kop , om het to nog
zeldzame en dure van den tabak.
C. G. B. te.
Jacob Servaas I. ; bl. 29). Het zal moeijelijk zijn om hier te lande waar te maken ,
wat te Geneve tusschen twee(tetea-tete) is verhandeld.
Geheel anders is het met de vraag, omtrent
hetgeslacht , waartoe de hier bedoelde JACOB
SERVAAS kan hebben behoord.
In de Resolution der Staten van Holland en
West-Friesland , van den 14 Mei 1594 , komt
een verzoek voor van LEENTGHEN Dirksd.
(huisvrouw van JACOB SERVAAS koopman te
Amsterdam) , om voor den tijd van 3 jaren
Suretd de Corps voor haren man te verkrijgen , aan Welk verzoek door de Staten is
voldaan.
Depersoon , wien de vraag behandelt, kan
dus zeer wel een zoon of kleinzoongeweest
zijn van JACOB SERVAAS , den echtgenoot van
LEENTGHEN.

Ook heeft er eengeslacht van dien zelfden
naam , in de XVIde en XVIIde eeuw , te
's Hertogenbosch gewoond.
.. ELSEVIER.
Leydsche dissertatieen voor 19 Sept. 1654 (I
bl. 54 , 326). Het is zeker te betreuren dat de
verzameling der Leydsche dissertatieen (liever Theses, want de eigenlijke dissertatieen
zijn van lateren tijd) ter verkrijging van eenen
Academischengraad , niet vroeger aanvangt ,
immers niet voor zooveel men haar van het
begin of in de boekerij der Akademie verwachten zou. De bestaandegaping , sedert de oprigting der Hoogeschool tot 19 Sept. 1654, is
veroorzaakt door de nalatigheid of mindere belangstelling der toenmalige verzamelaars. Intusschen is men in het zekere onderrig,
t dat
er verscheidene dissertatieen van den ouden tijd in de Senaatskamer en het stedelijk
Archief aanwezig zijn.
De oude M. M. S. Promotie-boeken zijn
mede nog bewaard.
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De wijze van promotie leert men het best
kennen uit de Wetten en Statute?' van de Universiteyt , Art. XXX—X XXII , of uit de Resolutien der Staten van Hollan d van 12 Set.
PIETJE BEDROEFD.
1592 , bl. 70.
Han
H
s van Gheelen (I. ; bl. 30). Over hem en
zijn oproer bevat het stedelijk Archief in Ley-den , eene curieuse verzameling , doch te uitgebreid om in DE NAVORSCHER eene plaats te
kunnen innemen.
Al de hier bedoelde stukken , met de correspondentie van den Graaf VAN HOOGSTRATEN (den Stadhouder) , zijn geschikter om in
het Kerkeligl Archief van KIST en ROYAARDS
te wordengeplaatst.
Ik acht het dus voldoende , het bestaan Bier
dot umenten bekend te hebben gemaakt.
.. ELSEVIER.

» Gouwsche Gapers , gapende beelden voor
» de droogistwinkels geplaatst. De Gouwe» naars speelden in de Hoeksche en Kabeljaauwsche tijden een' grooten rol , als gaan» de zij van de Hoeksche tot de KabeljaauwD schepartij over. Bij die gelegenheid gaf men
hun den scheldnaam van gapers, doelende op
D de Kabeljaauwen , die gapende op de visch» banken liggen. En daar men de droogerijen
» veel uit Gouda verkrijgt ,
zou hierdoor deze
» benaming en afbeelding tot genoemde win» kels overgegaan zijn."
H. W. K.
D

0

Vertalingen der» Legenda .Aurea" (I. ; b1.90.
Eenige Schrijvers (*) vermelden dat GHERAERT LEEU reeds in 1473 te Gouda eene
drukkerij bezeten heeft , en halen tot bewijs
aan , de vertaling der Aurea Legenda van JACQUES DE VORAGINE , welke toen zijne pers verlaten moest hebben ; doch de Abt MERCIER DE
Boeken, begraven I. • bl. 57 , 89). STRABO ST. aGER (t) en zelfs MEERMAN (!) twijfelden
(lib. XIII , c. I , § 54) verhaalt dat ARISTOTE- aan het bestaan van dien druk ingemeld jaar.
Hoe dit ook moge zijn , men vindt hiervan
LES zijne boekerij en oorspronkelijke HSS. ,
d onder
zijnen opvolger THEOPHRASTUS naliet. Na latere editien , door G. LEEU bezorg,
aan
het over van laatstgenoemde , kwamen den titel van :
Hier be hint een nuttelyc boec dat men Met dat
deze letterkundige schatten zoowel als zijne
eigene boekerij , in het bezit van zijnen leer- Passionael dat welt in latyn is gheheten Aurea Leling en bloedverwant NELEUS van Scepsis , die genda. (In fine) Hier is voleyndet bider gratien
beide boekverzamelingen aan PTOLEMAEUS II, Goods dat somerstuc van den Passionael bi mi
Koning van Egypte , voor eene groote som GHERAERT LEEU , ter Goude in Hollant int jaer
verkocht , maar de oorspronkelijke HSS. der ons Heren MCCCC en LXXVIII(1478), op die
twee wijsgeeren als erfstuk voor zich behield. Pinxter avont den tienden Bach in meye (h).
G. LEEU ook de
Behalve dezen drukheeft
,
De afstammelingen van NELEUS , onderdanen
der Koningen van Pergamus , Been' anderen Aurea Legenda dat beduut in dyetsche die gulraad wetende om de letterkundige nalaten- denlegende of dat Passionael ," in 1480 en 1484,
.. ELSEVIER.
schap te verbergen voor de nasporingen der uitgegeven.
ATTALI , welke den verzamelaars der boekerij
van Alexandria wilden evenaren , begroeven
»De Zingende Lootsman" I. •; bl. 90). De
haar in eenen kelder (XOGT,1 yri; v aictipuyi Ttin) bibliotheek der Maatsch. van Nederl. Letterk.
war zij twee eeuwen lang blootgesteld lag te Leyden , bezit eene schoone verzameling van
aan de verwoestende kracht van wormen en diergelijke stukken , waarvan men zich door
vochtigheid. Maar in het begin der eeuw voor bare Catalogus zal kunnen overtuigen.
CHR., ontdekte een rijk boekenliefhebber ,
Van het bedoelde werk heeft zij slechts den
APELLICON van Athene , deze kostbare overgetiteld:
2den druk ,
blijfsels , kocht ze van de onwetende erfgenaDe Zingende Lootsman of de Vrolyke Boer
men, engebruikte ze ter bezorging eener nieu- versierd met de fraaiste liederen. Te Amsteldam
we uitgave der werken van ARISTOTELES, daar by s. en w. KOENE , Boekdrukkers , boek- en pazonder veel kennis van de zaak te hebben pierverkoopers op de Linde gragt. (Zonder verhi'j ,,
de g apingen aanvulde , verbeterende waar hhi' melding van jaartal).
't kon. Na de inneming van Athene, 84 v. C.
He
is root 76 blz. behalve 4 blz. voor het
H
werd de boekverzameling van APELLICON register , begint met : de Koddige Vryery van
(die aanvoerder van den tot teen Delos was), JORIS GOEDBLOED en ANNA HANGEBAST , en eindoor SULLA verbeurd verklaard , en naar Ro- digt met : Een ver2nakelyk Hutvelyk van JAN en
me vervoerd. Daar onderzocht TYRANNION de GRIET.
.. ELSEVIER.
HSS., en verzond er copijen van aan ANDRONICUS van Rhodus, waarop deze dan ook zijne
(*) MARCHAND , Histoire de l'Impriinerie , p. 62 ;
uitgave van ARISTOTELES grondvestte.
1)

WODAN.

Goudsche Gapers I. ; bl. 59, 111 , 149). Ik
lees dien aangaande in het door mi' meermalen aangehaalde werkje van LOOMAN , het navolgende :

MAITTAIRE , Ann, ,p. 527 ; SEIZ , p. 182 , VISSER ,
Naanilijst, bl. 2.
(t) MERCIER DE ST. LEGER, Suppl.h MARCHAND, p.
57 ; MEERMAN , Orig. Typ. , t. II , p. 219.
(§) VISSER , bl. 6 ; LAMBINET , p. 415 ; PA.NTZER ,
t. I,p. 442, n°. 4 j BRUNET , t. IV, p. 689.
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Eenmerk en wapenspreuken van den Prins van
raag
de v van EFFESSA
Wallis I. • bl. 91). Wijl
nog immer als antes behoevendestaat aangeteekend , acht ik het niet ongepast naij als
verslaggever op te werpen van wat er bekend
is , om alzoo andere Navorschers den we te
banen ter oplossing.
Er bestaan zeer verschillende meeningen
over den oorsprong van de leus en het kenmerk des Prinsen van Wallis : sommigen denken dat zij betrekking hebben op zijn vorstendom, loch het aanwezen der spreuk : Ich dien,
op het ze el van den te Azincourt gesneuvelden EDUARD PLANTAGENET , welke niets met
Wallis te doen had , bewijst genoegzaam ,
dat men zich vergist ; volgens anderen was
zijn vederbos de krista , het wapen of kenmerk
van JOHANNES van Bohemen , die te Cressy gevallen is ; ook dit berigt kan uit geene zuivere
bron geput zijn. CAMDEN , koning van wapenon ten tijde van ELIZABETH , verhaalt zonder
evenwel zijnen gezaghebber to noemen , dat
de Prins en pluim en oorlogskreet als regtmatigen buit op den Koning van Bohemen , wren
hij te Cressy doodde , heeft weggedragen.
Zonder stellige bewijsgronden echter mogen
wij niet aannemen, dat de ridderlijke EDUARD
den ouden , blinden vorst wreedaardig zou
hebben ter node rgeveld , en de tijdgenooten
g olden slechts, dat de Koning , na den slag ,
dood gevonden werd met de twee ridders , die
hem geleidden. (Zie WALSINGHAM , p. 127 ;
FROISSART , C. 130. De hoogduitsche leus Ich
dien heeft waarschijnlijk doen gelooven aan
den boheemschen oorsprong der vederen , en,
wijl zich de Koning van Bohemen , te Cressy,
als graaf van Luxemburg , van zijne verschuldi de leendienst aan den Koning van Frankrijk gekweten heeft , is er niets ongerijmds in,
dat hi diespreuk gebruikte •; ook zijne krista
was een arendsvlerk , met of zonder naarboven uitstekende vederen, gelijk men 't zien kan
op zijn ze el bij OLIVARIUS VREDIUS , en den
of drie zulke vederen had de Prins wel kunnen uitplukken als het zinnebeeld van overwinning ; maar hierin is een hewijs , en het
stilzwijgen van alle gelijktijdige schrijvers
pleit sterk tegen die onderstelling ; bovendien
werd eene van deze vederengevoerd niet alleen door alle de broeders en afstammelingen
van den Prins , maar ook door MOWBRAY
Hertog van Norfolk , een' afstammeling van
den zoons van 's Prinsen
moederswege des vijf
overgrootvader, EDUARD I. ; welke bijzonderheld ook niet wel overeenkomt met de overlevering van Cressy.
Om deze en dergelijke redenen heeft men
andere oorsprongen gezocht ; reeds wilden
ommigen , zegt CAMDEN, dat de Prins nu eens
s
een veder, dan wederom er driegedragen zou
hebben , als teeken van de snelle uitvoering
zijner daden , evengelijk de renboden bij de

Romeinen, pterophori genoemd , om hunne
rapheid aan te duiden , met een' vederbos
prijkten. Ook zou het algemeene geloof in de
wonderlijke verteeringskraeht van den struisvogel , den Prins even goed bewogen kunnen
hebben om depluimen aan te nemen , als het
aan eenen Franschen berigtgever, die tegelijk
wapenstrijder was in den slag te Poictiers
aanleiding gaf om te zeggen : Gelijk de struisvogel , hebben deze dapperen ijzer en staal
moeten verteeren. Do hoogduitsche naam
van dozen vogel , Strauss , beteekende gevecht
in dien tijd en daarom heeft ook de Prins, ter
afbeelding van zijnen krijgshaftigen card ,
en hebben , als hi' , de afstamnaelingen van
EDUARD iii, ter betuiging huns onwankelbaren voornemens, om tot verkrijging der fransche kroon de wapens op te vatten , de struisvederen kunnen omvoeren. Nog meer , bij de
ouden waren zij het zinnebeeld der regtvaardigheid , en wij zien er de egyptische Isis om
die oorzaak meegekroond ; heeft nu ook het
geslacht van EDUARD iii ze niet evenzoo kunnen verkiezen om hun beweerd rem op den
fransehen troon te waarmerken, en was de
zinspreuk Ich dien (in eene regtvaardige zaak)
hiermede niet strookende ? Of, zegt weer een
ander, als afstammelingen van p mLi p PA van
Henegouwen kunnen zijeide
b vederen en leus
geerfd hebben van WILLEM iii , Naar' grafeliken varier , om zijne regtvaardigheid zoo
beroemd. Daarenboven schrijft de Prins
in zijn testament : Wij willen , dat om onze
graftombe zullen gerangschikt worden twaalf
koperen schilden , waarvan zes met onze waP , en zes met struisvederen •; en op ieder
schild zal staan , dat is te ze en , op die met
onze wapens, en op de andere met struisvederen,
» HOU MQUT " . Hi'j spreekt geen woord van Ich
(-lion, en toch zien wij die spreuk op de zes
laatstgenoemde wapenborden, boven zijn graf
in de hoofdkerk te Kantelberg. Mag ik nu de
vraag van EFFESSA anders voorstellen ? 1°.
Heeft WILLEM iii van Henegouwen ooit struisvederengevoerd? 2°. Heeft hi' Ich dien of Houmoot als zinspreuk gekozen ?
Na 't bovenstaandegeschreven te hebben ,
vind ik in de Gentleman's Magazine van Dec.
18M, dat Sir H. NICOLAS , op wiens gezag
EFFESSA is uitgegaan , de struisvederen vermeldgevonden heeft in een HS. van JOHN
DE ARDERN , een' beroemden arts aan 't hof
van EDUARD iii.
» Et notaquod talem pennam albam portaD bat EDWARDUS primogenitus filius EDWARD!
» Regis Angliae super crestam suam , et illam
» pennam conquisivit de Rege Boemiae, quem
» interfecit apud Cresse in Francia ; et sic asD sum sit sibi illampennam, quae dicitur ostrich
» fether ,
quam prius dictus Rex nobilissimus
»portabat super crestam."
Deze zinsnede heeft betrekking op eeno
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pluim , door ARDERN afgebeeld op den kant
van ieder exemplaar zijns HS. dat zich nu in
het Britsche Museum bevindt (SLOANE Coll.
76 , f°. 61 ; 56 , f°.71 ; 335 , 67). --De
zaak kan toch niet beschouwd worden als beslist, zij wekt veel belangstelling bij mijne
landgenooten op , en carne zou ik zien, en.
zouden velen met mij ervaren , dat de Nederlandsche Navorscher ook hierin zijn ijver aantoonde.
TUSCO.
Duimbijten • bl. 97 , 327 •; II. •; bl. 33).
Over het faire lafigue , of meer bepaald over
bet verbod te Athene , leest men op eene ande re plaats , dat de vi' en in Griekenland , en
vooral te Athene , zeergeacht waren , zoodat
er in die stad eene wet bestond , welke den
uitvoer van deze vrucht naar buiten verhinderde, terwijl men dezulken , die de schuldigen aan het te smuik uitbrengen van die vijgen verklapten , met den naam van sycophantae , vijgenverklikkers , bestempelde , welk
cheldwoord naderhand tot alle lasteraars en
s
aanbrengers is overgebragt. Men zie P. NIEUWLAND , Letter- en Oudheidk. Verlustigingen ,
V. D. N.
D. I
I. bl. 320.
Duimbijten. De oorsprong van het faire la
fiue
g
, wordt door KILIAAN aldus verhaald :
FREDERICUS BARBAROSSA imperator (Ob C011tumeliam Imperatrici factam a Mediolanensibus , qui earn mulae impositam , capite obverso in caudam bestiae , tradita in manes
ejus bestiae cauda pro freno , ludibrio habuerant) Mediolanopost lo p am obsidionem
capto , deditos cives ea lege ac conditione in
gratiam accepit , ut qui vitam servare vellent
&um de genitalibus mulae dentibus eximerent •: unde nata est Italis illa contumeliosa irrisio, cum digito inter duos ostenso proferunt, ecco la fico." Zie zijn Etymologicum, i. v.
N. P. BIBLIOPHILUS.
vyghe.
Zonderling Latijnsch vers I. • bl. 122
174, 175,205, 263, 278, 357). Aan de
reeds opgegevene aardigheden ma nog vastgeschakeld worden de zonderlinge zamenstelling van verzen , die men i7r. anloltPi; ,
ophites , of carmen serpentinum heette , wijl ,
even als het oude symbool van de slang met
den staart in den mond, het begin en het
einde , na een rondgevormd te hebben, zich
ontmoeten. Deze verzen zijn in de gewone
maat van klaagliederen , en zoo ingerigt , dat
de woorden van de eerstepenthemimeres van
den hexameter ook de laatste zijn van den
pentameter. Drie klaagliederen , aan PENTADius toegeschreven, zijn op die wijze vervaardied.
Zi voorbeelden :
ehier
Res eadem assidue momento volvitur horae ,
Atque redit dispar res eadem assidue.
11. D.

en
Vindice facta manu PROGNE pia dicta sorori
Impia sed nato vindice facta manu.

Ook heeft SEDULIUS een dichtstuk, Veteris
op dezelfde manier
et Novi Testamenti Collatio,
bijeengebragt • een staaltje :
Prima ad ima ruit magna de luce superbus
Sic homo cum tumuitprima ad ima ruit.
OVIDIUS ofschoon hi' zich niet verlaagd
heeft om eengeheel vers in dien trant op te
stellen , geeft meer da p een voorbeeld aan ,
als (Amor: I: 9 , 10) :

Militat omnis amans et habet sua castra CUPID°,
ATTICE crede mihi , militat omnis amans.

en (Fast. IV: 365 , 366) :
Qui bibit inde ,furit. Procul hinc discedite , quis est
Cura bonae mentis :qui bibit inde furit.

Hebben jonge Navorschers genoegen hier
nog meer van op te zoeken ik zou hun voor
de moeite dank weten.
TUSCO.
Het kruis op munt en steen voor het Christendom I. • bl. 123 , 177). Hierover kan men
lezen in de aanteekeningen(of bl. 276 en volg.)
op het derde deel van BILDERDIJKS Gesch. des
Vaderl. Onder anderen zegt hij , dat het kruis
het teeken van den boom des levens , van den
sleutel der kennis en van den Bafomet is , en
VON HAMMER wil, dat het de hamer der Vrijmetselaren isgeworden. Uit TERTULLIAAN
weet men , dat de aanhangers van MITHRA
daarmee op het voorhoofd gemerkt wierden.
Vergelijk EZECHIeL IX : 4 , waar LOWTII
meent, dat men bij de LXX, voor Tb 0-sigsrc:/,
aci)cnoc gov moet lezen. In Indie worden de
volgers van VISTNOU met een roode scree in
de lento (perpendiculair) , die van SIVA ,
met een gele dwarsstreep , op 't voorhoofd
geteekend , en deze twee maken het teeken
van Bafomet. Bij de Laplanders heeft THOR
en bij de Japanners , de God des
rijkdoms , een' hamer tot kenmerk. De Cabiren bij de Grieken, VULCAAN , PROMETHEUS;
en deGeest des doods bij de Hetruriers voeren ook den hamer. Ook verhaalt ons PRESCOTT, in zijne History of Mexico (vol. I. p.
240), dat hij, tot zijne groote verwondering ,
op de binnenplaats van een' tern el op het
land Columel , een kruis aanschouwde van
e
kalk en steen , tien palm hoog. Dit was het
symbool van den God des re ens. Ook zegt
de WelEerw. MOSES MARGOLIOUTH • waar
hij in zijne bijdrage voorNorrEs AND QUERIES
20 Dec. 1851, over de Sinaietische opschrif:
ten spreekt, volgens hem 't werk der Israelieten na den uittogt van Egypte • dat het kruis
een oud beeldsprakig teeken was , lan e voor
het begin onzer tijdrekening bekend onder
den naam van Crux ansata , Divina Tau ,
9
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bij de Egyptenaren het toekomende beteekende. Het kruis , voegt hi' er bij , was de
oude hebreeuwsche muntletter , plaatsvervanger van de ri , een volkomen bewijs dat
het , voor het Christendom , als kenmerk bij
TUSCO.
hengebezigd werd.

Portcullis I. ; bl. 154 , 182 , 209, 278 •; II. ;
bl. 33). Dat dit woord valhek, enz. beteekent,
is voldoende aangetoond ; ook heeft men reeds
bewezen , dat het thans de titel of ambtsnaam
is van een derpoursuivants bij het Herald's
College in En eland. De oorspronkelijke term
was , in de XVde eeuw , Portzer , Portzener
Portener, Poertener , — burgvoogd , slotbewaarder, poortmeester wien de sluiting
was opgedragen van burgt of stadspoort. Dit
meen ik te mogen opmaken uit hetgeen de Heer
Dr. NIJHOFF mededeelt in Gedenkw. Gesch. van
Gelderland , D. IV. b1.145 , 319 en 452.
A. & A.
Gerard Boot (I; bl. 156,234; II.; bl. 28, 35).
Dat Mr. GERARD BOOT Of BOOTH , rentmeester
der Abdij van Egmond geweest is, word t door
eengroot aantal Resolution der Staten van
Holland en West-Vriesland bevestigd (*).
Het was eerst op den 16den Februarij 1582,
dat de Staten van Holland hem uit die betrekking ontsloegen.
Hi' schijnt ook gegijzeld geweest te zijn ,
waarvan de oorzaakgevonden worth in de
Resolution van 20 Dec. 1582 , (20-26) Nov.
1584 en 8 Maart 1585.
Dat hi' naderhand Luitenant houtvester
zoude zijn geworden , heb ik , voor als nog ,
niet bevestigd gezien ; hi' komt ook niet op de
lijst voor , die VAN LEEUWEN (Batavia Illustrata II d.) daarvangeeft.
Eerst in 1594 noemthij zich Gecommitteerde
tot opsicht der wildernissen , zoo als naderhand
zal blijken (t).
Zie bier echter eenige van zijne verzoeken ,
uit degenoemde 1?esolutien, getrokken :
11 Februarij 1589. Op 't versoeck van GERARD BOOT , ten eynde in aensieninge van syn
uyterste miserie , ende dat hy geen middelen
heeft van onderhout , jaerlycx tot synder assistentie soude mogen genieten uyt d' inkomsten van de Abdye van Egmont 200 ponden van
x art. , of met een eerlyck tractement voorsien onder de Compagnie van Capiteyn NYVELT syn swager , tot dat hy met een officie
voorsien soude molten worden, Is geappostilleert dat de supliant alhier een plaetse als
(*) Zie die van(11 Feb. — 15 Aug. — 29 Aug.)
A°. 1579;(21 Julij — 23 Aug. — 8 Oct.) A°. 1580;
(25 Januarij — 14 Maart — 21 Maart — 11 April
— 14 Junij — 21 Aug.) A°. 1581.
(t) De benoeming van eenen DOMINICUS BOOT , als
Baljuw en Dijkgraaf over de Zgpe , had plaats : 29
Oct. 1596.

Adelborst zal hebben onder deCompagnie van
Jonckh. WILLEM VAN ZUYLEN VAN NYVELT (*)
mits dat deselve onder 'tgetal van de voorsz
Compagnie sal syn begrepen , endegenieten
18guldens van x grooten ter maendt , en
daerop in monsteringe worden gepasseert ,
niet tegenstaende den suppliant voorn. op de
monstering absent bevonden soude mogen
worden , doordien deselve niet continuelyck
by de voorn. Compagnie , maer alhier in den
Ha he soude mogen wesen , omme te vorderen de saecken die de voorsz. Compagnie op
de betalinge ende andersints souden aengaen
mogen , ende dit alles ter tydt ende wyle tot
anders daerin by de Staten voorn. sal wesen
voorsien endegeordonneert".
1 July 1589. » Opt versoeck van GERARD
BOOT omme te mogen genieten alle 32 dagen
de 18guldens ter maendt , hem tot syn onderhoudtgheconsenteert den 11 February hest
leden , is geoppostilleert dat de Suppliant
aihier 't synder onderhoudt geni
etensal in de
plaets van 18 guldens , den 11 February laestleden hemgeaccordeert de somme van 24 ponden van x gr. ter maendt , te betalen alle 48
dagen , nevens de Compagnie van Capiteijn
NYVELT alsdaer onder begrepen , ingaende
den 11 February voornoemt , mits dat daer
vooren verbonden zynde tot alsulcke diensten
als ten voorsz. dage by appoinctement van de
Staten is verklaert endegeordonneert". —
Eindelijk nog op den 26 October 1594. » Op
het versoeck van Mr. GERRIT BOOT, omme als

Gecommitteerde tot Opsicht van de Wildernisfe
met syn wyf ende kinderen te molten resideren
op het huys te Sevenbergen ofte Arentsbergen ,
ende voorts te hebben augmentatie , Is geappostilleert. De Staten van Holland ende WestVriesland hebben omme redenen in de
•
versochte woonplaetse alhier niet konnen consenteren, en hebben niet te min des Suppliants
tractement tot veertigh guldens ter maendt verbooght ende geaugmenteert , omme de betaline daernaer ghedaen te werden, tot anders
daerinne sal wesengheordonneert". —
Deplaats waar , en den tijd wanneer hij
overleden is , kan ik met zekerheid niet opgeven. Uit de medegedeelde stukken blijkt
dat hi' ook in 's Hage gewoond heeft,
Uit andere bronnen (t) weet men dat hi'j in
1591 te Weesp verblijf hield, want uit een testament van JACOB BLONDEEL 0) die ingemeld
jaar te Leiden overleed, kwam men te vernemen dat G. BOOT , wonende te Weesp , nog
eene kist met boeken enpapieren in zijne bewaring had , (beginnende met A°. 1275) ,
afkomstig van de Abdij van Egmond.
(*) Hi' was naderhand Baljuw over Gooiland.
(t) Zie Kronifif, van het Historisch Genootschap te
Utrecht, A°. 1849 , bl. 166.
(§) Reeds den 7 Sept. 1576, als Rentmeester, Prior
en Kelder van de Abdij van Egmond ontslagen.
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Zijn familiewapen wordt bij VAN LEEUWEN
(Bat. Illustrata,II D. bl. 878) vermeld, te zijn
een in end Hart (hert) van Sabel op een veld
vangoud.
Het exemplaar van gemeld werk , in bezit
der Maatsch. van Ned. Lett k. te Leyden , is
vol metgenealogische aanteekeningen van
wijlen den archivarius VAN WIJN.
In het antwoord op (I. •; bl. 234) gegeven ,
is eene drukfout begaan,
door te lezen
IIIACHT D . LUYS , inplaats van MACHT A . SUYS.

droogen , en ze vervolgens aanwende binnenshuis voor zolders engebindten , wijl ze het nat
slecht wederstaan.
H. W. W.
Wolf en klander. De voortteeling of uitbroeijing der zaadjes van dit insekt , wordt zeer
veel tegengegaan door het gestadig omroeren
van 't koren , dat men ook met stukken van
C. G. B. te G.
uijen beschermen kan.

Instinct (I.; bl. 192). Dit wordt van BUFFON
anders dan bij , CUVIER verklaard , en Natuurdrift door den eerste, Kunstdrift door den laat.. ELSEVIER.
stegeheeten , of het gevolg eener bestendige ,
Uitgewekene Hoekschen I. • bl. 156). Deze werktuigelijk blinde , neiging , in alle dieren
vraag zal tot nu toe niet kunnen opgelost wor- lang niet hetzelfde voortbrengende. Men zou
den , omdat de Geschiedenis van ons Vader- het welligt kunnen bestempelen als den eigenland , (A°. 1477— 1496) sedert den dood van aardigen trek , die hunne werkzaamheden
nog veelte wenschen overlaat. leidt en regelt ; het bewijs hunner scherpzinHertog KAREL,
Van eengroot aantal personen , die toen nigheid , de natuurlijke aandrift , om op huneenerol hebbengespeeld, weet men bijna niets. ne wijze werkzaam te zijn , waardoor zij in
Zoo lan e niet alle charters , rekeningen of staat wordengesteld om in hunne behoeften
wat dies meer zij , aan het licht worden ge- te voorzien, den mensch te verstaan en te diebragt, zal men geene schrede voorwaarts doen nen • het ingeschapen vermogen , dat zij beop het gebied der Geschiedenis van dien tijd , zitten om al wat hun nuttig is te kiezen en al
hoe rijk men ook moge voorzien zijn met ge- wat schadelijk is te vermijden. — Het is bij
drukte boeken of kronijken. Het is echter een den mensch ook aanwezig , maar in verhevegelukkig voorteeken dat , in Belie ten min- ner zin, bijzonder bij de wilden op te merste, de bekende Archivarius GACHARD dit jaar ken. — De Heer JOANNES LUBL1NK de Jonge ,
reeds een begin heeft gemaakt met de stuk- noemt de eerzucht der menschen instinct.
P. E. Z.
ken uit tegeven , betreffende de regering van
MAXI1VIILIAAN.

Intusschen zijn er vele bekende Kronijken,
die men kan raadplegen; van latere schrjvers,
die ze gebruikt hebben , zie men over de bedoelde vraag in het algemeen ,
WAGENAAR. Vad. Hist. IV. deel, XV boek •;
ALKEMADE. Jonker Fransen Oorlog ;
Mr. M. VERBRUGGE. REYNOUD VAN BREDERODE, Hood der Hoeksche Staatspartg , Rotterd. A°. 1839 , overgedrukt uit de Fakkel , XIV deel.
Idem: Ridder JAN VAN NAALDWIJK
Heer van Berg-Ambacht , enz.
(Deventer 1843). Uit de Fakkel
.. ELSEVIER.
XV dl.

i

Wolf enklander (I.; b1.186 240; II.; bl. 11).
In DE NAVORSCHER 1852, N°. 1, wordt geantwoord op eene vraag : Om de klanders uit het
koren te houden. Het antwoord behelst evenel slechts een middel om ze te verdrijven.
-w
Niets , gelijk een deskundige mij eens verhaalde , is beter om dat insect we g te maken ,
dan hetgebruik van populieren (gewone peppels) voor het bouwen van den zolder.
Veleproeven zijn reeds in de Betuwe hiermedegenomen , en alien met goed gevolg.
De peppels zijn goedkoop en worden anders slechts bij de klompenmakerijen en voor
brandhoutgebruikt.
Alleen heeft men te zorgen, dat men ze rooie
in Januarij of Februarij , ze dan goed late

Zwolle I. • bl. 218 , 280 ; II. • bl. 40). 1°.
Zoude Zwol of Zwolle nietgevormd zijn uit
Zwol-lo : Zwol- of Zwel-water? 2°. Of zamengesmolten uit Zwarte-lo , (Zwarte water) even
als Groen - lo is zamengesmolten tot Grol? De
1 of het le van Zwol of Zwolle wijst ongetwijfeld op een nabijgelegen lo of water , even als
, enz.
in Driel , Zweel enz. = Drie-loZwee-lo
J. H. VAN DALE.

& voor EN (I.; bl. 220, 312, 363). Aan PERCONTATOR! Uwe verklaring van het teeken T
voor pond is vernuftig gevonden , ofschoon ik
mij niet met uw gevoelen vereenigen kan en
wel om de volgende redenen. 1°. De vorm w
voor pond is een nieuwere vorm , waarvoor het
ouderefg en het nog oudere it heeft plaats gemaakt. Zoo duidelijk als het nu uit den laatsten vorm is , dat het teeken uit l en b is zamengesteld , zoo duidelijk is het , naar mij
voorkomt, ook dat deze vorm geene verbastering van P en d zijn kan. Het schrapje hoort
entl niet in t'huis en is slechts tot
r dus eigijk
e
verbinding der letters aangebragt. Dit blijkt
ook daaruit , 2°. dat de Noord-Amerikanen ,
die toch wel tot de nieuwere volken zullen behooren, pond in bet enkelvoud door lb , en in
het meervoud door lbs voorstellen , zonder
schrapje. 3°. Het is niet vreemd het woordpond
door libra aangeduid te zien. Gaan wij slechts
bij de Engelschen. Beteekent libral daar niet
9*
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of apound weight? En wijst ons het Fransche
livre, niet op het Latijnsche libra, waaruit het ,
met degewone verwisseling der lipletter gevormd is? —Of de Romeinen reeds het woord
libra voorpondgebruikt hebben, zal , naar mij
voorkomt, niet veel tot de zaak af- of toedoen.
Kunnen de Franschen, die dit woord van
hen hebben overgenomen (livre , equilibre) niet
even goed de eersten geweest zijn, die het and
met den naam van libra of livre bestempelden?
Wijst 4°. op dit livre niet de letter L in uitdrukkingen als de volgende : S Vlaamsch • S
Tournooisch, i Sterling enz. , pond Vlaamsch ,
enz. beteekenende? In rekenboeken van vroegeren tijd vonden wij de L van pond Sterling
ook wel zonder schrapje. f zal dus van lateren
tijd dagteekenen. — Wel verre dus van mij ,
de door mij , — en door anderen reeds vroeger —, aangegevene verklaring van het teeken T te doen betwijfelen ,
heeft eene nadere
beschouwing mij in die verklaring bevestigd.
Het bovenstaande zij danUwer geachte overweging en die van andere Heeren Navorschers aanbevolen.
J. H. VAN DALE.
Het wel afloopen van 't scheepje I. • bl. 224
II. ; 14). Bij de schrijvers over bekers en bokalen van vroegeren tijd, op de genoemde
bladzijden aangehaald , vergete men niet te
noemen, het uitmuntende werkje van den.
Heer A. D. SCHINKEL , getiteld :Oudheidkundie Bijdragen; Beschryving van Merkwaardige
.Drinkglazen en Bekers enz. , met pl. (niet in
den handel, gedrukt honderd exempl.)
LEGENDO ET SCRIBENDO.

Simon Stevin I. • bl. 252 , 365 , 366 • II.
bl. 43). Het spijt mij dat de genealogie van
de familie DE VIRI , in het bezit van W. D. V.
geene melding maakt omtrent het huwelijk
van MAURITS DE VIRI en CATHARINA CRAEY ,
(Wed. van SIMON STEVIN).
Ter aanvulling en bevestiging van eenige
reeds besprokene punten , deel ik nog het
volgende mede, etrokken
uit de Resolutien
g
der Staten van Holland.
FRANCOIS DE VIRI , geboortig van Orange ,
was houtvester van Holland en hofmeester
van Prins MAURITS, doch werd eerst den 14.
Maart 1585, op zijn
v
erzoek
, door de Staten
genaturaliseerd. Den 9 Mei 1592 verkreeg
z,
hi' de ambachtsheerlijkheid van Lisse, tot een
on stervelijk leen (s).
Tengevolge zijner langdurige diensten (hij
komt reeds in 1572 voor)beloonden de Staten
hem , als gewezenen Houtvester , op den 18den
Januarij 1593, met een jaarlijksch pensioen
van f 1200 , waarvan f 300 ten live zijner
vrouw FRANCOISE DE WIT Of WITH (ZOO komt
(*) Het werd op den 20sten April 1620 verleid op
JOHAN VAN MATENESSE NICOLAASZ.

zij menigmaal voor , ofschoon de spelling der
namen ingemelde Resolutien veel te wenschen
overlaat) zouden staan. Hi' overleed in mindergunstige omstandigheden , tusschen de
20sten April en 24sten Julij 1596 , nalatende
vi' zonen (*) , voor wien de moeder op laatstgemelden datum , geene D alimentatie" bij de
Staten kon bekomen (t).
FRANCOISE DE WIT of WITTE (?) moet reeds
in 1605 zijn overleden , want op den 6den Januarij 1606 verzochten hare nagelatene kinderen om f 300 te mogen genieten , als » jaar
vangracie" van hunne overledene moeder.
Dat MAURITS DE VIRI (zoon van bovengemelden FRANCOIS DE vim) met eene weduwe
wasgetrouwd, kan in de eerste plaats worden
afgeleid uit een MMS. register van het te betalene hoofdgeld over gansch Rijnland , Anno
1622-23, op het Archief te Leyden voorhanden, welke list gewoonlijk de leden van,
elk huisgezin , met naam en toenaam aangeteekend , bevat. Ingemeld HS. vindt men op
het artikel Hazerswoude , eene post vermeld
voor den Baljuw MAURITS DE VIRI en de vOOrkinderen zijner vrouw.
Deze MAURITS DE VIRI was in 1595 of 1596,
en dus kort voor het overlijden zijns vaders
geboren , had te Leyden in de Re ten gestudeerd en schijnt zich in 1639 aldaar te hebben
gevestigd , waar hi' op nieuw (om vrijdom
van accijns te genieten) als student werd
ingeschreven. De twee vthirkinderen zijner
vrouw , te weten , FREDERIK en HENDERIK
STEVYN , kwamen toen mede te Leyden, zoo
als het de Registers bewijzen :
A°. 1639. Rectore A. WALAEO.
11 Feb. ) MAURITIUS DE VIRI, huyshoudende
persoon , heeft in Jura hier voor
desen gestudeerd , is oud 43 jaer
woont op de Houtmarkt.
FREDERIK STEVYN,
Hagiensis. an.
11 Feb. )
26.— doctorjuris, woont by MAURITIUS DE VIRI ,
syn schoonvader.
(stiefvader).
11 Feb. b HENDRICUS STEVYN,
Hagiensis.an.
25. Stud. Mathesis. habitat 7 apud
Patrem, op de Houtmarkt.
MAURITS DE VIRI had nog eenen zoon , die
mede te Leyden heeft gestudeerd (§) , KAREL
genaamd , doch hi' overleed jong , en werd
den 2den Aug. 1652 , in de St. Pieterskerk
be raven.
MAURITS DE VIRI stierf in 1650 , en werd
den 30sten September , s'avonds, in dezelfde
(*) Uit andere Resolutien blijkt , dat het waren :
FRANCOIS , GUILLAUME , GUITER, VINCENT, MAURITS;
ook wordt vermeld JACQUES DE VIRI.

(t) Zie ook Resol. 31 Julij 1599.
(§) A°. 1640. Rect. J. POLYANDER 2 Julii .. CAROLUS DE VIRI, Hazerswoudensis, an. 12. Stud. 5 Classis,
habitat apud patrem MAURITIUIVI, Praetorem Hazerswoudensem, op SteenSchuyr—zoodat hij verhuisd was.
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kerk ter aarde besteld.Zijn adellijk wapen
was aldaar nog in 1652 te zien.
Ook in dat kerkgebouw werd zijne weduwe
bijgezet , op
den
• 1673 ; het
14den
Januarij
doodboek meldt alleen , dat op dien dag begraven is : CATHARINA. CRAAI, uit' s Hage (*).
Ik herhaal hier nogmaals , dat ik in het bezit ben van eengroot aantal stukken , betreffende STEVIN ; dat hij , eene reeks van jar en ,
een bepaald voorwerp miner onderzoekingen
heeft uitgemaakt , en dat ik , als liefhebber
der Wiskunde, in staat ben geweest, om met
kennis van zaken al zijne wiskundige werken te beoordeelen , hopende eenmaal mine
onderzoekingen omtrent lien verdienstelijken
man in het licht tegeven.
.. ELSEVIER.
Florilegium J. Th. de Bry I. ; bl. 257, 375;
II. • bl. 47). ARNOLD meent het zeker zoo
kwaad niet als het wel lijkt, wanneer hij mijne opgave van bl. 375 , D. I , niet naauwkeurig genoeg noemt, en daarenboven niet te vreden is met de verwijzing naar het boek, waarin
over DE BRY en deze zijne werken melding
wordtgemaakt; wt' F ruit hem echter de mindere naauwkeurigheid mijns antwoords blijkt,
kan ik niet bevroeden, ook niet bij het weder
opslaan van ADELUNG , die weinig meer zest
dan ik heb meegedeeld ; alleenlijk
vermeldt
hij nog, dat de uitgave van het Florilegium
novum , te Frankfort , 1641 , slechts een deel,
in folio, uitmaakt • en die van 1776 , merle in
folio , ten titel heeft : Anthologia Meriana
voorts , dat DE BRY een kunstenaars zoon was,
en , eveneens als zijn broeder JOHAN ISRAEL
de platen voor zeer vele werken vervaardigd
heeft. Ik heb alzoo , naar ik meen , niets teruggehouden van het een ARNOLD belangrijk
kan zijn •; maar daarenboven meende ik , dat
elk vrager in DE NAVORSCHER te vreden
moest wezen , al ware het ook slechts met
eene loutere verwid zing , waardoor hij toch op
den weg wordtgeholpen , om verder , met
aanwending van eenige moeite, het verlanzde
punt zelf bij te lichten ; ook wijl dit rnaandwerk , tot besparing van ruimte , zoo min
mogelijk uittreksels uit de geschriften bevatten
ma die
die men in alien geval toch in publieke of
particuliere verzamelingen kan opslaan (t).
(*) Zij schijnt nog een' broeder of neef gehad te
hebben , blijkens het volgende huwelijk , te Leyden
gesloten ;
1 Mei 1628. PIETER CRAEY, jonm an , ing
en ieur
en quartiermeester ten dienste dezer landen , wonende
in den Haeg , geassisteert met MAURITS DE VIRI, Bailluw van Hazerswoude zyn ...... (?) en JACOB REIJAERTS syn cousyn ; met CATHARINA VAN CRONENBURG
van Lei' den , geassisteert met BARBARA illathysd. haer
luster en PAULS STOCKIUS haer voogt.
(t) Hieromtrent verschillen wij van gevoelen met
onzen begunstiger V. D. N. Aanhalingen , zonder
lets meer,, zijn voor den algemeenen lezer, wiens belangen wij toch ook moeten -voorspreken , zoo onbe-

Thans wil ik hier nog bijvoeg en , dat bij F. A.
em. Bibliog. Lexicon, all voorkomt het Florilegiumrenovatum et auctum (a. J.
SCHWINDIO) Frankfort, MERIAN 1641,fol. —
In de Dictionnaire des Graveurs, par F. BABAN,
Paris 1767, wo rdt THEODORE DE BRY graveur
)) et citoyen DE LIK1 GE " genoemd, D lequel s'etablit a Frankfort, vers 1570" ; waarschijnlijk wordt hier de vader van JOHAN TH. bedoeld.
V. D. N.

EBERT , All
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Het Patertje langs den kant" (I. ;• bl. 258
376; II.; b1.17 48). In o. L. B. WOLF, Probert
alt-holldndischer Volkslieder.Mit einem Anhange
alt schwedischer , englischer , schottischer , italienischer , madecassischer brasilianischer und altdeutscher Volkslieder, uitgegeven in 1832, vindt
men van bl. 1-102 , eene dichterlijke overzetting van 23 oud-Hollandsche liederen. Het
in DE NAVORSCHER, I , 376, opgegevene werk
van Mr. J. C. w. LE JEUNE, is hierbij de voornaamste brongeweest.
Het » Daarging een Patertje langs den kant"
vindt men bier aldus :
Es ging ein Paterchen an dem Rand
Hei , es war im Mei ,
Er faszte sein Liebchen bei der Hand
Hei , es war im Mai so frei
Hei, es war im Mai.
Pater , du muszt knieengehn ,
Hei , es ist im Mai,
NOnnchen , du muszt bleiben stehn
Hei , es ist im Mai so frei
Hei , es ist im Mai.
Paterchen, spreih die Kapuze auf
Hei, u. s. w.
Dasz die heilige Nonne tritt darauf,
Hei , u. s. w.
Pater, ein kuszchengieb ihr nun ,
Hei , u. s. w.
g
Das mast
du wohl noch sechs Mal thun,
Sechs Mal , sechs Mal, sechs Mal thun,
Hei , u, s. w.
Paterchen , heb' sie wieder auf ,
Hei, u. s. w.
Und tanz' mit ihr herab , hinauf
Hei, u. s. w.
Pater , du muszt scheidengehn ,
Hei, u. s. w.
Und deine Nonne lassen stehn
Hei , u. s. w.
Nanchen , kannst nun wahlen dir,
Hei, u. s. w.
Einen anderen Pater hier ,
Hei, u. s. w.
J. J. WOLFS.

Het geslacht van den Bempden I. • bl. 270
IL • bl. 21). Dr. R. en de Heer H. schijnen
in het bezit te zijn van eensluidende familielangrijk als droog, terwijl ze voor den vrager , die op
het land woonachtig is , volstrekt geene waarde bezitten , wanneer hij degelegenheid mist om eene boekerij
te raadplegen of zich het -verlangde werk aan te schaffen. Het is 66k voor dezulken , als we hier beschreven , dat wij DE NAVORSCHER hebben opgerigt.
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papieren — en toch vraagt de laatste : » van
» waar het wapen op zijnen penning van 1704?"
HiJ
zal het antwoord lezen in de noot van den
eerste, waar gesproken wordt over het wapen
men door JAN
van DE PANNEMAKER aangen
o
VAN DEN BEMPDEN , en sedert door de afstammelingen gevoerd , blijkens de Wapenkaart
van Amsterdam , alwaar het voorkomt bij Mr.
JAN , Mr. GILLES en A. E. VAN DEN BEMPDEN
1719. De in het schild-hoofd vertoonde dubbe eaadelaar , is de keizerlijke , en , hoewel
hier ten halven of opkomende , zal die in het
Diploma van Adeldom, waarschijnlijk geheel
ezien worden.
g
E. VAN DEN BEMPDEN, te Brussel 1483 , die
twee vogeltjes en drie rozen ten zegel had ,
kan tot een andergeslacht, of verwijderden
tak behoord hebben : of JAN VAN DEN BEMPDEN
heeft de voorkeur gegeven aan het adellijke
wapen zijner echtgenoote, met wie de PANNEMAKERS waarschijnlijk uitstierven , en zal
ter overname daarvan gemagtigd zijn geworden.
Het geslacht VAN DEN BEMPDEN JOHNSTONE,
nog in wezen , volgens mededeeling van W.
D.V. bl. 270 , schijnt in 1826 niet meer bestaan te hebben : immers vindt men in DEBRETT' S Peerage noch VAN DEN BEMPDEN, noch
JOHNSTONE , evenmin als een' Markies en
Graaf van Annandale , enz. enz. of eenig anderpersoon met die titels bekleed.
A. & A.
[Evenzoo onze vriend LEGEND() ET SCRIBENDO ; hij
meldt aan den vrager , dat eene afbeelding van den
Amsterdamschen Burgemeester AEGIDIUS VAN BEMPDEN J. WANDELAAR del. J.HOUBRAKENsculps.) welke zijne prentverzameling bevat, ons het wapen op
denpenning voorhanden wedergeeft.]

Tapijten op de zaal der Staten van Holland
(I.; bl. 282 • II.; bl. 50). Tot aanvulling van
mijn antwoord dient nog , dat deze tapijten
warengeweven in de toenmaals beroemde fabrieken te Schoonhoven.
C. W. BRUINVIS.

Tapijten op de zaal der Staten van Holland.
De door den Heer BRUINVIS gedane aanwijzing van deze tapijten , als bij DE RIEMER , in
zijne Beschr. van ' s Hage , bl. 149, beschrey en heeft alle waarschijnlijkheid voor zich ,
ook uithoofde van den tijd , wanneer ze ver52).
vaardigd zijn
(16Maar zoo dat waar is
kan men het ook onbetwijfelbaar achten , dat
zij in die zaal , thans ten dienste der Prov.
Staten van Zuid-Holland , en van de Eerste
Kamer der Staten-Generaal , niet meer voorhanden zijn , en dat alzoo V. S. zich aldaar
thans niet in hunne beschouwing zoude kunnen verlustigen, zoo als uit het antwoord van
L. J. schijnt verondersteld te worden ; in de
bij DE RIEMER bedoelde zaal , ziet men, sedert
vele jaren , de wanden met effen groene tapijten of kleeden behangen •; welligt dat deze

eenmaal de vroegere , naar het blijkt , zeer
kostbare , hebben vervangen.
Dat Mr. WILLEM VAN VELDEN , Advocaat
voor de Hoven van Justitie in Holland, vroeger de getrouwe bediende van HUGO DE GROOT;
zie Geschied. en Aant. betrekkekk Loevestein ,
Gore. 1840 , bl. 80 ; aanleiding gevonden
heeft tot het vervaardigen van zijn » Hof-Tapyt
» in het voorhanden zijn in rote Hoven en
» Vorstenpaleizen , van Tapijten van beeld» werk,
behelzende oude geschiedenissen ende
» haer voorouderen vrome laden" , verklaart
hij zelf,
daarbijvoegende » zoo heb ik als in
» een tapijt de eer van mijn vaderland gezocht
» voortestellen" enz. ; zie het gedicht , fol. 1
soot 1 • en ook als zoodanig zijn daaruit eenige
dichtregelen overgenomen door DE RIEMER
t. a.p. , bl. 157 doch overigens vermeen ik
dat de tapij ten in de zaal van Holland en WestVriesland , niet bepaald worden genoemd.
V. D. N.
Tapijten op de zaal der Staten van Holland.
De Heer L. J. verist zich : de tapijten zijn
in 1795 door de Franschen medegenomen
Welke vergeten hebben die , in 1815 , tern
tegeven.
De zaal, waar ze te zien waren, is die thans
in hetgebruik van de Leden der Eerste Kamer en van de Provinciale Staten.
B. J. A. NI.
Dichters der Evangelische Gezangen I(. • bl.
282 • II. • bl. 51). In » Geistliche Oden und Lieder • Lehrgedichte und Erzdhlungen von Herrn
C. F. GELLERT ; Bern , 1772 , BEAT LUDWIG
WALTHARD " vindt men : bl. 36: Die Wachsamkeit = Ev. Gez. 73 , 12 verzen • bl. 46 : Oster lied = Ev. Gez. 135, vs. 1-7 • bl. 63 : Passionslied = Ev. Gez. 119(vrije navolging) ; bl.
69: Der Theitige Glaube = Ev. Gez. 59; bl. '76:
Morgengesang = Ev. Gez. 179 , enkele repels
bl. 79: von der Quelle dergutenWerke=Ev.Gez.
60 ; bl. 82: Preis des Schdpfers = Ev. Gez. 14,
grootendeels daaraan ontleend ; bl. 84 : Trost
der ErlOsung = Ev. Gez. 42 ; bl. 94 : Weihnachtslied=Ev. Gez. 112 • b1.100: Gottes Macht
und Vorsehung =Ev. Gez. 16 ; b1.127: Die Liebe der Feinde=Ev. Gez. 71 (Eene vertaling van
dit lied is reeds te vinden in : NIEUWLAND'S
Kinderlijke Dichtproeven , vervaardigd op den
ouderdom van 6-12 jaren) ; bl. 133 : Weihnachtslied = Ev. Gez. 115(vrij) ; bl. 146: Passionslied = Ev. Gez. 118 • b1.172 : Osterlied =
Ev. Gez. 137 ; bl. 179 : Am neuen Jahre = Ev.
Gez. 159, gewijzigd ; bl. 183: Trost des ewigen
Lebens=Ev. Gez .192.—G ezang 181. Een dergelijk gezang , in zin geheel , in woorden bijna
gelijk , is vervaardigd door MARTINUS NIEUWENHUIJZEN engeplaatst in de "Folks (?)liedjes,
uitgegeven door de Maatscha_ppij tot Nut van het
Al em
, (1793) , le. stukje , bl. 17.
G. P. ROOS.
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Dichters der Evangelische Gezangen. Gezang
8 , (0 God ! eer't aardriA was gegrond) is niet
van AHASV. V. D. BERG, maar van BILDERDIJE.
g
Men behoeft er slechts eenige reels
van te
lezen om er van overtuigdte zijn , ook al stond
het dichtstuk niet in 's mans Nieuwe MengeZOROB A BEL .
g
linen
, bl. 80.
Bernard de Merode (I. ; bl. 283). Waarschijnlijk dezelfde,
Welke genoemd wordt in
deGenealogie der afstammelingen van AIARGARETA DE WESEMALE en van RICHARD, Sire
de Merode et de Frentz , was hij de derde zoon
van RICHARD DE Ad:RODE en van AGNhS DE
WARFUSE , Dame de Wciroux. H i' droeg den
titer van » Sire de Rummen" , en verkreeg tot
vrouw MARIA, dochter van MAXIMILIEN TRANSILVAIN. Zie BUTKENS • Troph. de Brab. ,
T.II. Liv. III. p. 127. Voorts gewaagt BOR
van hem op onderscheidene plaatsen in zijne
Nederlandsche Oorlogen. In 1579 was hi' als
afgezant ter Keulsche Vredehandeling to enwoordig. In 1580 Luitenant-Gouverneur van
Friesland geworden , le de hi , drie jaren
later , daar grooten ijver aan den dag om de
egering te vereffenen ,
geschillen over der
maar werd , nog in 1583 , op zijn verzoek ,
om zijn hoogen ouderdom, uit die betrekking
ontslagen , en door Graaf WILLEM LODEWIJK
VAN NASSAU opgevolgd. Bij WAGENAAR ,
Vad. Hest., D. VII. zijn alle deze bijzonderV. D. N.
heden opgenomen.
[Goed bescheid ontvangt VAN BEVEREN ook van
LEGENDO ET SCRIBENDO te N. , T. T. H. J. en A. J.
V. D. AA. Hunne vereenigde berigten vermelden de
gelegenheid tot kennismaking met BERNARD DE MERODE , behalve in GROEN VAN PRINSTERER ' S Archives
en WAGENAAR ' S Ilistorie , (VII. bl. 279, 365, 495)
ook in TE WATER ' S Verbond der Edelen , D. III.
bl. 127-132 , D. IV. bl. 443, 444; SCHELTEM&'S

Staaticundig Nederland , D. II. bl. 109-110, en het
Algemeen Noodzvendig Woordenboek der Zamenleving,
Art. „Merode", bl. 1120.]

Avarij I. bl. 283). » Avarij of averij is een
Italiaansch of liever Spaansch woord, Averia.
Eigentlijk is het uit het Latijnsche averagium
van de middeleeuwen , en beteekent niets anders dan bewijs , verzekering of verklaring ,
van adverare , waaruit het Fransch averer
heeft ; hetgeen , aan de opgave der zeeschade
eel end zijnde , nu voor die schade zelve
g
genomen wordt". Zoover BILDERDIJK , Geslachtlijst , s. v. In het Engelsch is het average — waardoor thans de waarde beteekend
wordt , die ieder eigenaar van een schip , of
van diens lading , te betalen verpligt is , als
een gedeelte heeft moeten opgeofferd worden,
om het overschot te behouden. Dit beginsel is
in de were ten van alle volken erkend , en
was in de Romeinsche wetten uit die van Rhoingevoerd. Conf. Dig. XIV. Tit. 2. » de
dus
Lee Rhodia de Jactu" ; en den Commentarius
van PECKIUS, in Tit. Di,y. et Cod. ad rem nauti-

campertinentes, aangehaald inNat. Cyci.u,swcaoa:
men verder zien kan s. v.
[De plaats in BILDERDIJz ' S Geslachtlijst is insgelijks aangehaald door J. J. WOLFS en N. P. BIBLIOPIIILus ; ook H. W. K. koestert Been twijfel aan den
Italiaanschen oorsprong van het woord Avarij.]

Avary. Vol g ens m. Z. BOXHORN , is het
woord Havarije of Averije ontleend aan Haven , hetwelk van Scythischen oorsprong zou
zijn (in het fransch Havre , uit Havdre te zamengetrokken). Daardoor wordt beteekend,
wat door hem , wiensgoederen behouden in
de haven gekomen zij, n vergoed wordt aan
dengene, wrens goederen door werping zijn
verloren gegaan.
Mr. QUINTIJN WEIJTSEN gelooft het woord
van Griekschen oorsprong te zijn.
A. VERWER merkt op , dat de term Havarije het eerst voorkomt in de Zeeregten van
Keizer KAREL V, A°. 1551, Art. 41 , en dat,
gelijk van bodem bodemerije , alzoo van haven (in het Vlaamsch aven) haverije of averije
(Ital. avarict) gevormd is. » Sommigen" , zegt
hij , » hebben 't ons ook willen toerekenen ,
afkomstig van 't Italiaens verbum , havere : te
moeten hebben , namelijk van des schippers syde
aengemerkt. "
Het eene en andere is te vinden in » Nederlants See-Rechten enz. met Aenteekeningen van A.
VERWER , Amsterdam 1764. Men leze verder
betgeen ElVd:RIGON daarover zest in zijn Traite des Assurances, T. I. p. 601. en R. STEVENS,
in zijn .Essay on Average , 3d edit. p. 2.
L. v. d. S. B.
[Ook POMPONILTS verwijst ons naar QUINTIJN
WEIJTSEN , Tractaat van 't Recht der Nederlantsche
Avarijen , § 1. en tevens naar hetgeen A. VERWER
daarop aangeteekend heeft.]
Avari j. Wat bij WEILAND ,

Taalkundig
EVoordenboek , haverij, averij ; bij BILDERDIJK,
Geslachtl. der Naamwoorden , avary of avery
geschreven is, draagt ook in het Nederlandsch
Wetboelc van Koophandel , art. 696 , den naam
van avarij. Daartoe worden gebragt alle buitengewone onkosten, ten dienste van het schip
en de goederen gezamenlijk of afzonderlijk
gemaakt, en alle schade die , gedurende den
tijd des gevaars, (zie Wetboek van Koophandel,
Boek 2. Titer 9. Afdeeling 3.) aan het schip
en degoederen overkomen is.
BILDERDIJK , 1. 1. , noemt het een Italiaansch , of liever , een Spaansch woord , en
zegt dat het van het middeneeuwsch Latin
averagium afkomstig is , en N niets anders be)) teekent dan bevels , verzekering of verkla» ring , van adverare , waaruit het Fransch
» averer heeft, en 't een aan de opgave der
D zeeschade geeigend zijnde , nu voor die
» schade-zelve genomen wordt."
WEBS TER , in zijne uitmuntende Dictionary
of the English Language , 2 vol. , 4°. , London
1832 , noemt in de eerste plants average , van
het Normandisch aver , avers , vee, geld, gee-
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deren (van aver of haber , fransch avoir) eene
soort van heerendienst, die de pachter , volgens het oude regt verpligt was zijn meester
in vee en landbouw-werktuigen te bewuzen.
Average in den zin van ons averij , fransch
avarie , spaansch averia , portugeesch avaria,
italiaansch avaria , brengt hi' tot aver of haber,
in het spaansch » hebben", waardoor het alzoo
beteekent » dat wat plaats heeft" » that, which
happens", en dus » een ongeluk", ook omdat
,
de woorden to have en to
vol ens WEBSTER
happen van denzelfden wortel zijn.
Ik kan mij met de gemelde afleidingen niet
wel vereenigen. Evenzoo vind ik een bezwaar
in het woord terug te brengen tot het Italiaansche varare, » een schip van st y el doen
loo en" , waaraan anders de klank ligtelijk
zou doen denken.
In het Deensch heet averij Haverie , in het
Zweedsch hafveri. Als men nu bedenkt dat
averij D zeeschade" beduidt , en dat haf in het
Zweedsch en Hay in het Deensch » de zee"
beteekent , zou men dan het bedoelde woord
niet liever van dit haf of Hav afleiden ? 1k
moet echter bekennen, dat de groote Deensche taalgeleerde CH. MOLBECH , in zijn Dansk
Ordbog , indeholdende det danske Sprogs Stantineord, Dln. Kobenhavn 1833 , zelf zegt :
Haverie et pl. — r. Et fremmedt Ord » dit is
een vreemd woord". Maar het kan uit het
Deensch of Zweedsch oorspronkelijk , derwaarts later uit den vreemde zijn teruggekeerd, even als bij ons de afgrijselijke oorverscheurende » waggons" vergeten schijnen
dat zij als » wagens" uit Nederland naar anv.
dere natien zijn gereden.
[Wij voor ons , gelijk wij VERWER gaarne het geway de toegeven der Grieksche door Q. WEIJSSEN ver..
dedigde etymologie (van eiSot ioir; [beter tiocAy.]
„ dat van last ontheven is") kunnen evenmin voor als
nog den Noordschen oorsprong goedkeuren , tot welken zijne toevlugt genomen heeft. Wj vinden hem
althans niet gestaafd door de bijzonderheid , dat , zoo
als VERWER opmerkt , het Consolato del Mare , waarin
de oude Gothlandsche of Wisbuische Zeeregten vrij getrouwelijk overgenomen zijn , nergens het woord
averia of avaria gebezigd heeft en dus onschuldig
is gebleven aan hetplagiaat, waarvan, naar E's meening, de Noordsche spraak hier het Teed zougedragen
hebben. Derhalve wordt niet bewaarheid , wat men
bij aanneming dier hypothese toch ligtelijk veronderstellen zou , dat het de vermeldegelegenheid geweest
zij , bij welke het Noordsche hafverizijnen sprong naar
milder luchtstreken uitgevoerd hebbe •; terwijl ook de
overtuiging allezins gegrond schijnt , die het gebruik
van dit woord zelfs geheel ontzeggen durft aan de
straks genoemde Zweedsche regtsbron ouder herkomst
en wijd verspreider vermaardheid. Zie VERWER Nederlants See-Rechten , enz. Amst. 1730 , blz. 42 volg.
vergel. met de Hoot op blz. 220. — Maar ook logisch
vinden wij bezwaar in eene afleiding waardoor het
woord avarij , van ouds zoo eigenaardig bepaald en
beperkt in beteekenis , ingeheel dadelijke en onmiddellijke verwantschap gesteld wordt tot de benaming,
die op het gronddenkbeeld „ Zee" toepasselijk is. —
Eene soortgelijke reden belet ons , het gevoelen van
BOXHORN en van VERWER te omhelzen , en avarij

(havery) tot haven terug te brengen. Hier tochschijnt,
onzes bedunkens , het naauwe verband tusschen de
beide woorden nog veel mindergewettigd door den
aard van datgene , 't welk tusschen de begrippen daardoor uitgedrukt waargenomen worden mag. — Mogelijk is het, dat een eenigzins gezet engrondig onderzoek ons totgeheel andere resultaten leiden zoude, maar voorshands bekennen wij gaarne , en uit
een grammatisch en uit een logisch oogpunt , en om
het zoo dikwerf in ons zee- en handelsregt aanschouwde feit van den Italiaanschen landaard der woorden
de meeste voorliefdejegens BILDERDIJKS gegevene
verklaring te koesteren , en , op het gevaar of van een
volbloed-Nederlander in zijn burgerschap te kort te
doen , de afstamming van ons avarij in Spanje en Italie t'huis te zoekend

Jan van Gysen (I.; bl. 283). it de werken
van dienpoeet, Welke in het bezit zijn der
Maatschappij van Nederlandsche Letterk. te
Leyden (*), leest men, dat hi' den 29sten Mei
1668 te Haarlemgeboren is , en voorts gewoond heeft te Amsterdam, in de Egelantiersstraat(zuidzijde bij de 3de dwarsstraat), ten
huize van BELLEFLAM den haarsnijder. Aldaar overleden den 29sten Januarij 1722 , is
hi' den 3den Februarij op het KarthuizersKerkhof ter aarde besteld. Hi'j had tot vrouw
MARIA KOONING, geb. 19 Dec. 1669 welk
huwelijk den 26sten Aug. 1691 het aanzijn
geschonken heeft aan AREND VAN GYSEN, van
wien vermeld wordt dat hi' in den echt getreden is met MARGARETA VANDEN BRIEL . Nog zijn
aanwezig het portret en de handteekening van
JAN VAN GYSEN, op wien lateren tijd het volgende grafschrift vervaardigd is M. S. S.
„ Was 't eind geweest , als het begin ,
„Deez' had met roem het ligt verlooren
„ Zijn eerste werk is vol van zin ,
„En doet ons zuivren maatklank hooren
„Daar 't laatste werk op krukken treed
„ 'k Zal hem nietprijzen nog niet laaken ,
„Maar noem hem om mijn wit te raken
„ Een middelmatig straat-poeet.
.. ELSEVIER'.

Jan van Gijsen was een ellendig pruldichter,
geboren te Haarlem, den 29sten Mei 1668, en
overleden te Amsterdam, den 29sten Januarij
1722. Tien jaren lang , tot den dag vOOr zijnen dood toe, schreef hi' de Amsterdamsche
Mercurius , een weekblad van stadsnieuws
en courantenberigten op rijm
. Buitendien
heeft hi' eenige tooneelstukken vervaardigd
(zie J. VAN DER MARCK, Naemrol der Toaneelstukken , N°. 1039.) en drie deeltjes Gedichten , onder den titel : De werken van JAN VAN
GIJSEN bestaande in desfelfs Ernstige en Boertige heldendichten
,
enz. Amst. 1708-1711.
Er bestaat van hem een fraaiportret, kunstig
bewerkt door J. FOLKEMA. waarop P. LANGENDIJK een bespottelijk vleijend bijschrift
gesteld heeft. In het Biographisch Anthologi8ch
Critisch Woordenboek der Nederlandsche dick(le) Zie haren Catalogus I deel , bl. 247 , • 48 ; le b.
99 en II deel, bl. 530.
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tens van P. G. WITSEN GEIJSBEEK 9 vindt men 9
roefjes van zijn'
D. II, bl. 449 en volg. >P
wanhebbelijken schrijfstijl. GEIJSBEEK spelt
zijn naam VAN GYZEN maar uit een onder
mij berustend exemplaar zijner werken dat
met de eigene hand des Auteurs geteekend
is , blijkt dat deze zich VAN GIJSEN plagt te
schrijven
[JOHAN M. PRESBURG, volgens Wien onze VAN
GIJSENgeenszins z(56 uitsluitend poeet geweest is,
dat hi' niet ook het weversbedrijf uitgeoefend heeft,
merktte regt op , dat aangezien hij overleden is den
28(29) Januarij 1722, het „begraafnisbriefje " , -waarvan HENRY spreekt , niet door hem , maar op hem gemaakt moet zijn, wat uitnemend strookt, zoowel met
den datum der ter aardebestelling volgens ..ELSEVIER
als met het beri g t van WITSEN GEIJSBEEK, dat „de
noodiging ter (zijner) begrafenis in kreupele rijmen
was opgesteld." Is alzoo de spotlust niet voor zijn lijk
terug,gedeinsd , V. D. N. wijst hare werking ook
aan in den opgevijzelden lof van LANGENDIJK ' S bijden card der attributen, met
,
schriftgelijk
merle
welke 's mans afbeelding opgeluisterd is. J. C. K. ,
A. D. S. en A. J. V. D. AA vereeni g en zich 0111 HENRY
tot raadpleging van WITSEN GEIJSBEEK nit te noodien , wiens relaas , ter lento van Brie bladzijden ,
g
door A. J. V D. AA zelfs een tegroot eerbewijs gerekend wordt voor zulk eon rijmelaar als JAN VAN
GIJSEN. Toch is het v. E. K. gelukt, den overuitvoerigen biograaf op een niet onbelangrijk verzuim
te betrappen , dc verzwijging namelijk Nan des poeets
Treur-, Ernst- en Boertige Gedichten, te Amsterdam
in 1707 uitgegeven. II. K. R. heeft een zeer verblijdend berigt voor HENRY.bezit het Tide deel der
werken van JAN VAN GIJSEN , testaande in diens
Stigtelijke Bruyloft- en IVieujaargedigten ,
ere
Punt- en lifengeldigtm , waarbU
zi n des AuMears Veersjes (lie gestaan hebben onder de Antwerpse
Courant van den 14 Decop ter 1706 tot den 24
1707. — Gedrzikt tot Amsterdam , bif CORNELIS VAN
HOOGENHUIZEN , Boekdrukker op de Egelantiersgracht
bij de tweede Brag , 1708. --CONSTANTER merkt
op , dat onze rijmelaar ook voorkomt in het Kinderverse , welbekend als eindigende met :
En de man hiette JAN VAN GIJSEN.]

Sehattingweigerende Waterlanders I. ; bl.
283). Dit vindt men eveneens bij VAN GOUDHOEVEN D. I. bl. 465a. alwaar men aldus
leest :
Van de retie der Waterlanders teen
den Prinse, overmits de bede, die hem geconsenteerd was en hoe zij daarom gestraft worden."
Hierna in den jare duizend vier honderd
en zeven en veertig hebben hen de dorpen
de Waterlanders gezet en gerebelleerd
van
tegen de Heeren van den Rade van Holland ;
de zake waarom, was deze : Overmits zonderbilge zaken was den Prinse geconsenteerd
eene bede van de gemeene landen. Nu waren eenigen van de notabelsten gedeputeerd,
die dezepenningen ordineren en taxeren zouden naar de grootheid en rijkheid van de landen, en werden alstoen de Waterlanders hoogYer cznr etaxeerd en gezet in de contributie van
de bede, dan zij te voren plegen te seven.
it vernemende de Waterlanders , wilden
II. D.

geenszins eonsenteren , allegerende hare armoede en groote schade , die zij overmits de
groote Waterers van het inbreken der dijken
geleden hadden. Dit mogt hen al niet helpen
en(zi)j
werden met mandamenten daartoe
gedwongen om deze penningen te geven ; maar
de Waterlanders waren alzoo met een gesloten , dat zij niet meer geve n wilden dan zij to
ge-ven plaehten. De stedehouder en de heeren van den Rade sloten eendragtelijk dat
men ze met kracht en bij magte van y olk daartoe win en 9 en dat men hare rebellie alzoo
kastijen zoude , dat anderen daaraan exemrom
Heer JAN VAN
el nemen mogten.
Waa
P
LANNOY 9 Stedehouder van deze landen , deed
over alHolland een gemeene heervaart gebieden, en vergaarde veel gewapend y olk uit
alle steden en dorpen , en (zij) to en met
groote mag , en vingen vele goede mannen
t
van de rijkste en notabelste, en bragten die
inn Ra g e evangen , en (deze) moesten
daar te gijzel liggen , tot der tijd toe dat de
penningen van hare contributie en omslag
van de bede betaald -waren. En als zij eene
wijle tijds daar gelegen hadden , bestond het
henlieden en hare vrienden te verdrieten , en
(deze) verzochten aan de Heeren van den
Rade om heure gevangens weder uit de gijzele te hebben , en presenteerden te geven
alles dat men hen eischen de was, en gavers
nog boven hare portie van de bode alzoo
groote som van penningen , dat men nog
eene schoone kamer bij de Raadkamer , daarrnede dede timmeren ; en moesten nog de gevan ens in den naam van al de Waterlanders,
gaan in linnen kleederen in de generale processie voor de Kruisen, die toen in den Hage
gesehiedde : En alzoo mij in der waarheid gezeid werd van eenen genoemd SIMON JANSZOON 9 dat het een' tijd van do processie zeer
regende , maar op de gevangenen die in linnen kleederen gingen , viel nooit re en nosh
J. II. VAN DALE.
water."
deZwaane
steminen
[H . SOETEBOOM heeft in zijne Sue!

vanWaterland , Cap. XXVI, oit verhaal bijkans

woordelijk uit VAN Gou p tioEvEN's Kronijk overgeschreven : eene bijzonderbeid , waarvan wij de kennis verschuhligd zijn aan het ingezonden antwoord
van 011Zell VCilge11 correspondent N. P. BIBLIOPHILUS.
Maar ook WAGENA heed , schoon korter , deze
rebellie der Waterlanders en hare kastijding geboekstaafd, D. IV, blz. 20, en daarbij als bron gebezigd de
Groote Iloilancische Kronijk, Divis. XXIX, cap. 15.j

De Ana' s (1. ; bl. 283). Zou DINON ook gediend zijn met de aanwijzing der Datheeniana,
een schimpschrift op de psalmberijming van
DATHEEN, door JUVENALIS GLAUCOMASTIX
volgens JOSUA VAN IPEREN 9 Kerkel. Hist. van
het Psalmgezang , Peel I. pag. 249 , JEAN
GUEPIN 9 Schepen te Vlissingen.
L. Tit.
10

74
Schout bij Nacht (I. • bl. 283). » Van waar
deze vreemde benaming?"
Oudtijds zeilde bij nacht altijd 66n schip
vooruit , met een lantaarn in de mars , als
gids voor de verdere schepen. Schout , of eigenlijk Schouwt, is nu de gebiedende wijs van
het werkwoord schouwen , en dus : schouwt big'
nacht eene waarschuwing of vermaning , om
des nachts den voorzeiler ofgids wel in het
oog te houden.
Mr. s. J. Z. WISELIUS geeft in bet Taalk.
Magazijn , I. 200 , deze verklaring , als terechtwijzing op die van BILDERDIJK in zijn'
Geslachtl. , volgens welke : » Schout by nacht de
P opzichter over de vloot is bij nacht , gelijk de
D vlootvoogd het bijag
J. J. WOLFS.
d is".
[P. E. Z. merkt op , dat de Schout-bij-nacht , die
ook Contre-Admiraalgeheeten wordt , eigenaardig
den naam zou kunnen dragen van Generaal-Majoor
ter zee, en in rang onmiddelijk volt op den Viceonlijk het beAdmiraal. Ook dat hi' in de vloot gewo
vel voert over de achterhoede , en als zoodanig bijzonder tot de zorg geroepen is , dat de schepen volgens
hunne orde zeilen en elkander ingeen opzigt beschadi en of belemmeren.
Met alien grond verwijzen X. X. X. en B. B. B.
naar de uitvoerige behandeling van het punt in kwestie bij Mr. J. C. DE JONGE , Geschied. v. h. Nederl.
Zeewezen , D. I , blz. 422-427 , waarbij de laatste
nog voegt het geleverde door den Heer c. DE JONG
VAN RODENBURGH in zijne belangrijke Reis naar de
bl. 4 en 5.
Caraibische eilanden ,

Glastranen I. • bl. 283). Allerwaarschijnlbkst werd de zonderlinge eigenschap der
glastranen het eerst in Holland opgemerkt ,
omstreeks hetjaar 1650 of iets later , zonder
dat men echter zeggen kan waar of door wien.
Anderen echter schrijven hare uitvinding aan
de Duitschers toe. Men zie hierover BECKMANN ' S History of Inventions etc. ,II. 241. —
Hare Engelsche benaming (Prince .Rupere s
Drops) zou lint aanleiding kunnen geven om
Prins ROBBERY voor den uitvinder te houden ,
zooals dezer dagen nog gedaan is in de Bibliotheque Universelle de Geneve, N°. de Juin, 1851,
bl. 213. Dat deze bewering echter onjuist en
hij slechts de overbrenger der glastranen in
En elan geweest is , kan thans aan geenen
twijfel onderhevig beschouwd worden.
N. P. BIBLIOPHILUS.

Glastranen. Wie de uitvinder der Glastranen geweest zij , heb ik niet kunnen ontdekken • maar wel: dat ze, omstreeks het midden
der zeventiende eeuw , het eerste hier zijn
vervaardigd. Prins RUPRECHT van Beyeren ,
een neef van KAREL I van Engeland en ijverig
voorstander van wetenschappen en kunsten ,
is , naar men zegt, overbrenger dezer uitvinding naar En eland geweest. Bij de Societe
Royale van Frankrijk werd er , in 1661 , verslag van gedaan. Vgl. Art de la Verrerie van
IggRr, MERRET en KUNCKEL , uitgegeven door
den Baron DE HOLBACH , Parijs , 1752 in 4°.

Maar reeds vijf jaren vroeger , in 1656 , had
P. CHANUT , Fransch afgezant in Zweden ,
glastranen uit de Vereenigde Provincieen
naar de hoofdstad van zijn vaderland doen
komen , gelijk men leest in zijne Briefwisseling met MONCONYS. GASSENDI , MONTMORT
MONCONYS en anderen waren bij de proefneming tegenwoordig. Vgl. MONCONYS, Journal
, p. 163; Lyon, 1665. Men
•
de mes Voyages ;II.
zie voorts over dit onderwerp het Magasin
Pittoresque ,XVIII , pp. 119 en 282.
PHILARCHUS.

[JoHAN M. PRESBURG heeft den Hollandschen oor-

sprong vermeld gevonden in de Encyclopedie van DIDEROT en D'ALEmBERT, S. V. Larmes de verre. Vol ens
F. S. is het minder naauwkeurig, van de „uitvinding"
derglastranen te gewagen. Druppels gesmolten glas,
die in koud watergebragt plotseling verkoelen , en
ook als stof in edn vallen zoodra men eenig stukje
daarvan afbreekt , strekken niet anders dan tot bevestiging der natuurwetten , en kunnen dus alleen het
voorwerp eener „ ontdekking" wezen.]

C. Grapheus I. •; bl. 283). JOCHER , in zijn
Gel. Lexicon , vermeldt in voce scuisomus
eenen CORNELIS GRAPHAEUS. Doch, daar deze
in 1558 overleed, is hi' niet-waarschijnlijk de
bedoelde.

JOHAN M. PRESBURG.

Gualterus Stienerus Marselaar (I.; 283). Dat
hetgeslacht van MARSELAEU eene Brabandel
te
che familie is , voornamelijk
te Bruss
s
huis behoorende , is niet twijfelachtig •; men
zie daarover breedvoerig BUTKENS , Trophees
du duchy de Brabant, op onderscheidene plaatsen, doh vooral in het IIde Deel, Supplement,
pag. 87-95, alwaar ook de Genealogie voorkomt • voorts de Jurisprudentia heroica , Brux.
1668. p. 321/2 ; of echter GUALTHERUS STIENERDS tot dat geslacht behoorde , blijkt niet.
V. D. N.
Schrikshoeken I. • bl. 283). Bij » Schrikkeljaar" is reeds over het vroegere schrikken, dat
springen , overspringen beteekent , gehandeld.
Het zal wel hetzelfde schrik zijn , dat in deze
zamenstelling voorkomt. Men ontmoet het
eveneens nog in schrikschoenen of sehriekschoenen . (Leven van Sinte CHRISTINA de wonderbare ,
door .T. H. BORMANS , bl. 343 , aanteekening
op re 1267.) Schrikshoeken beteekent dan
springhoeken , de zoodanige welker hoekpunten tegen elkander inspringen , in tegenoverstelling van aanliggende hoeken.
J. H. VAN DALE.
[Niet anders J. J. WOLFS. Ook hi' herinnert ons
het oude schrikken in den zin van verzetten , verspringen , verschuiven , over aan,, overstappen, En ***
Licht de kwestie toe met het nog in Noord-Braband
gebezigde overschriks , wanneer spraak is van voorwerpen, die als met inspringing teen over elkander
geplaatst zijn.]

De halve ma (I. • bl. 283). Welligt is de
aanleiding tot dit teeken der Mahomedanen
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to vinden in den Koran , Hoofdst. LIV. § 1 van 28. en 14. stuyver: daar op stont, gelijk
en 2 , waar zij , als het voorspook der alge- op het papieren Geld hunner eerste Belegemeene opstanding vertoonende , wordt voor- ringe: Haec Libertatisergo: aan de andere zijde:
God Behoede Leyden. Nummus obsessae urbis
e s teld. Lie hier de woorden :
Het uur nadert en de maan verdeelt zich Lugdunensis sub gubernatione illustrissimi Prinin tweeen.. De ongeloovigen zullen bij het cipis Auriaci cusus. De kleine : Lugdununz Bazien van dit wonder , het hoofd omwinden en tavorum : op de andere zijde : Fu no pro Pazeggen : Ziet , dit is eene groote en magtige tria 1574. De gedaante en het fatsoen van dit
en het papieren Geld, 't welk in de eerste Betooverij!"
Vgl. CANTU , Histoire Universelle •; VIII , in legeringe geslagen werd , te weten stukken
van 20. en van 5. stuyvers , zijn geweest als
de bijgevoegde Aanteekeningen , page 533.
PHILARCHUS.
deze bovenstaande afbeeldingen uitwyzen ,
Dehalvemaan. Volgens BILDERDIJK ( Verld. die wy tot gedachtenisse hierbij gestelt hebGeslachtlijst) bezigen de Turken de halve ben. Tot het opzicht over deze munte , en de
maan, als overblijfsel van hunne maandienst distributie van dien zyn by de Heeren van
vOdr MAI1OMETS tijd , waarvan bij de Joden den Gerechte gestelt zekere Persoonen , en is
hue gegeven deze volgende commissie."
ook nog eenig overblijfsel is.
N. P. BIBLIOPHILUS.
» Alzoo by de Gerechte der stele van Leyden tot vordernisse van degemeene zaake
Kennemerlandsche Oudheden I. • bl. 283).goed gevonden is, zeekere nieuwe Munte van
De Kennemerlandsche , Utrechtsche en anderepapiere en andere materie te doen slaan , volOudlieden zijn uit het Latin vertaald door VAN gende de Authorisatie van zyn Excellentie ,
RIJN. Het oorspronkelijke werk is geschreven en 't zelve dient met den eersten gedaan , en
door H. F. VAN HEUSSEN onder dezen titel : gevordert te werden. Lo is 't dat die van de
Historia Episcopatuunz foederati Bel ii. II TT. Gerechte voorsz. gecommitteert hebben en
had den- committeerenmitsdezenHYCH
IC
KLAASZ.GAAL
°. Antv. 1733. Het Batavia Sacra,
F
zelfden schrijver en vertaler. De Kerkeliike GERRIT WIGGERSZ en DIRK VAN KESSEL, en elk
Oudheden (dus is de algemeene titel der verta- van hem byzonder die best zal mogen vacheling van de Historia Episc.) kwamen in twee ren, omme op de voorsz. Munte goede regard
formaten in het licht , in F°. 4 deelen , in 8°. en opzichte te hebben , en de penningen daar
(naar ik meen) in 20. Het is echter dezelfde van komende , te ontfangen , en onder den.
editie. Men heeft namelijk de letterzetting , soldaten alhier in garnisoen leggende te strekna het afdrukken der foliobladen, in octavo- ken, en in dien 't van node zy de monsteringe
te assisteren , en voorts al ter cause voorsz.
W. M.
Vorm gebragt.
[Beide VAN HEUSSEN en VAN RIJN waren Katholyke
met den aankleven van dien , te doen en te
priesters van de oude Bisschoppelijke Klerezy (Jansevorderen, dat eenigzints hem lieden ter liefden
nisten) gelijk ook aangeteekend is in het antwoord van
van 't Vaderland doenlyk zal zyn, wits dat zy
A. J. V. D. AA. Deze vermeldt voorts eene uitgave
gehouden zullen zyn , van haar lieder admider Kerkelijke Historie en Outheden , in 6 deelen , in
f ol. Leiden 1726. Hoe echter dit jaa,rtal te rijmen met nistratie en handelinge te respondeeren , daar
dat van de oorspronklijke editie der Historia Episcoen alzo 't zelve behooren zal. Actum den 10.
patuum foederati Belyii , naar W. M's. mededeeling? December 1573."
» En wasgeteykent"
,,

o

Hetzelfde geldt van de opgaven bij VAN KAMPEN ,

D J. VAN HOUT."

Beknopte Geschied. der Nederl. Letteren en Wetensch.

Indien de Heer A. AARSEN er eene afbeelding van begeert , zie hi' ORLERS , 1. 1. , waar
deze er twee heeft overgenomen (van 20 en
van 14 stuivers). Bovendien heb ik eene afbeelding van vijf papieren en twee koperen
noodmunten uit den tijd van het beleg, waarvan Rhijnland en wel voornamelyk van Leiden, onder ook die , welke ORLERS heeft, loch veel
van Delfland , Kennemerland , Amstelland , Noord- beter en met veel meer zorg bewerkt •; mogeHolland, West-Friesland, Zeeland, 2 D. ; van Fries- lijk zijn er wel afdrukken bij van den ooren Drenthe, het Bisdom van Deventer, de
land, Groning,
Stad en Meijerij van 's Hertogenbosch , benevens een spronkelijken stempel. De munten zijn op een
aier geplakt , waar tevens de waarde
Aanhangsel door DRAKENI3ORCH en eene Beschrijving velpp
der Bisschoppelijke Munten en Zeyelen van Utrecht door van elk op aangeteekend staat. Zij hebben geF. VAN MIERIS , Leyden 1726.]
golden : de 1ste een oort stuyvers of 4 penningen •; de 2de 20 st. •; de 3de 5 st. •; de Ode 28 st. •;
Leydsch papieren geld I. bl. 283). Op de de 5de waarschijnlijk dezelfde waarde als de
drieledige vraag van den Heer A. AARSEN , 4de •; de 6de 14 st. •; de 7de / stuiver , terwijl
heb ik het antwoord gevonden bij J. JZ. OR- de eerste en de laatste van koper geweest zijn.
LERS Beschryring der stad Leyden , D. II , Er onder staatbovendien: » De papiere Noodpa g. 514 , waar nl. het volgende te lezen is : » munten zijn geslagen van de afgeschafte ge» Den 10. July sloegen die van Leyden Geld » zangboeken der Roomsche Kerke" ; enz.
l0*
D. III, bl. 156, ten aanzien van de in het licht koming
der verschillende werken , waaruit het geheel der Kerkelijke Outheden is te zamen gesteld. Volgens hem toch
zijn uitgegeven : Batavia Sacra , Antwerpen 1713 en.
1716, 3 D in 4°.; Historie of Beschrijving van' t Utrechtsche Bisdom , Leyden 1719, 3 D. Outheden en Gestichten van het re to Zuid-Holland en Schieland , 1 D.
in 80 .

•
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Voorts vond ik nog eene bijzonderheid over
deze munten , die denHeer AARSEN misschien
dienstig zijn kan. Zij is deze : J. LE FRANC
VAN BERKHEY geeft in zijn Oud Hollands Vriendschap en Utrechts Eeuwschets als den vermoedelijken stempelsnijder der Leydsche paperen
noodmunt, eenen zekeren CORNELIUS NICOLAAS
TE WATER op , die doorgaands , naar het gebruik van dien tijd, AQUARIUS genoemd werd,
» vermaard als eengeleerde Oudheidkundige,
)0byzonder in de Penningkunde , en die zelve
de Graveer- en Stempelsnykunde oefende",
enz. Deze, die tijdens het beleg in de stall
moet verkeerd hebben , iseen der voorouders
geweest van den welbekenden Leidschen
Hoogleeraar TE WATER , die in het begin der
tegenwoordige eeuw leefde.
ARNOLD.
[J. H. VAN DALE heeft w. VAN GOUDHOEVEN aange3)

haald , waar hij , D. II. bl. 103a , aldus schrijft :
„ Op dat er geen geld zoude ontbrcken , hebben zij
(de Leidenaars) haar in 't eerste beholpen met papieren geld ,geslagen in haar eerste beleg en namaals
van zilver , stukken van 28 en 14 stuivers. Op d'eene
zijde stond : Haec libertatis ergo. Aan d'andere zyde:

God behoede Leyden."
JOHAN M. PRESBURG antwoorclt met eene verwijzing naar HooFT , Ned. Dist. , Uitg. 1642 , in fol.
bl. 366. Daar toch lezen wij dat de Leidenaars , „nu
oover de maandt beslooten geweest" , orde gesteld
hadden op de mondkost , en nu , even als geduurende
d'eerste beleegbering papieren geld sloegen en „ gang
deeden neemen, om, naa de verlossing, in zilver verwisselt te worden. Op tweederley stukken, de groote
Tan achtentwinti gh , de kleene van veertien stuivers ,
stond een Leeuw met een' speer , en een' hoedt clear
op , in zyn' klaauwen ; en dit omschrift : Hose libertatis ergo ; dat is : d it, om der vryheit Aan d'andre
zyde las men : Urbem Leydanz servet Deus : God behoede de stadt Le de. Andre werden gemunt op
deeze woorden : Nummus obsessae urbis Lugduni , sub

qubernatione Illustrissinzi Principis Auraici , cusus
Penning , geslaaghen by de beleegherde stadt Leyde
onder 't bestier des Doorluchtighsten Prinse van Oranje.
Deeze hadden aan d'andre zyde stadts wa g en , twee
sleutels kruisselinx t'zaamengevoeght. Noch andre
droeghen 't zelfste merk , en deeze woorden dear by :

Pugno pro Patria •; 1k vecht voor 't Vaaderlandt.]
Leydsch papieren geld. Omtrent de noodmunten, geslagen tijde
ns de twee belegeringen,
die Leiden ten jaren 1573 en 1574 had door te
staan , vindt men velegeschiedkundige bijzonderheden in de Berigten van het Historisch
Genootschapte Utrecht , 1848, onder den titel

Over het muntwezen tijolens het beleg van Leiden
Ann. 1573 en 1574. Medegedeeld door Jhr.

eene in fatsoen van denpapieren gulden , wegende 12 Engels en 1 fierling fijn zilver , en
oversulx waerdig zynde naer den jegenwoordigen loop en marckt van het zilver 25 stuivers,
ende andere in fatsoen van de papieren oorden,
we ende 6 Engels, 1 fierling en 1 troy fijn zilver, ende mitsdien waerdig zynde , naer den
jegenwoordigen gang van het zilver, 12 st. en
6penningen , en dat menjegenwoordig weder
van stads wegen bezig is , geltmunt te slain
Soo werd mits desen een iegelijk geinsunieert
dat van nu voortaen de voorzeidepenningen
dezer stede loop en gang hebben zullen , de
grootte tot 28 st. en de kleine tot 14 st. gebiedende een iegelijk clezelve te ontvangen" enz.
. . . E.

Stamvader der Evertsen I. ; bl. 283). De
stamvader der EVERTSEN was EVERT HEINDRICXSSEN
geboortig van Zoutelande , in
Walcheren. Hij die in den Spaanschen
oorlog , onder anderen in 1572 op het schip
van kapitein JOGS DE MOOR. Later zelf kapitein , was hem het bevel over de Dolphijn
toevertrouwd. Hij werd als zeer ervaren in
den oorlog beschouwd , doch verkreeg den
lsten September 1600 zijn ontslag wegens
ouderdom en ongesteldheid , met een jaarlijksch pen.siben van f 200. Zoowel omtrent
hem als omtrent zijne zonen ,
kleinzonen en
verdere afstammelingen , is lezenswaardig
' S GRAVEZANDE , Tweede Eeuw-gedachtenis der
:Middelburgsche Vrijheid, Midd. 1774 , bl. 500

en volg. welke schrijver de naauwkeurige en
uitgebreide genealogic der EVERTSEN gebezigd
heeft.
L. te
[Van die rust hem in 1600 toegestaan , heeft hij
slechts weinige maanden genot molten hebben. Althans, naar LEGEND() ET SCRIBENDO 'S opgaaf, overleed
hij al ten volgenden j are in April of het begin van Mei,
te Vlissingen , alwaar hij ook begraven is. Dezelfde
berigtgever, die ook hulde toebrengt can IIEINDRICXSSENS dapperheid,vereenigt zich met X. X. X. P. FRET
en V. D. N. om der weetlust van A. AARSEN overvloedige voldoening te beloven nit Mr. J. C. DE jONGE'S
Inleiding op zijn belangrijk werk : Levensbeschrijving
van JOHAN en CORNELIS EVERTSEN enz. , Hage 1820
bl. 2.-9. En ook ma g het niet ondienstig zijn, op den
wenk van A. J. V. D. AA, DE LA RUE na te slaan
wiens Staatkundig en Heldhaftig Zeeland het eene en
andere omtrent dezen„ Stamvader” heeft medegedeeld , bl. 180 , 181.]

W. J. C. RAMIVIELMAN ELSEVIER.

Aldaar wordt onder anderengezegd , dat

De Sphaera peVecta van J. van den Dam

ORLERS en VAN LOON slechts melding maken

I. • hi. 283). JANVAN DEN DAM , een hand-

van stukken van 28 en van 14 stuivers, die
onder het tweede beleg zouden geslagen zijn ;
terwijI uit eene stedelijke publicatie genoegzaam blijkt , dat zulks ook bij het eerste beleg
hadplaats gegrepen. Zie hier het besluit van
den 10den Julij 1574.
Alsoo die van de Gerechte deser stede
in de voorgaende belegering van dien , hebben
gedaen munten , tweederlei zilveren pennin gen, ,
D

werksman vangeringe afkomst , wiens geboorte- en sterfjaar onbekend zijn , bragt
door eigene oefening en studio het zoo ver
dat hij to Amsterdam openbare lessen in de
Wis- en Natuurkunde gaf. In 1738 vond hij
een werktuig uit , Sphaera perfecta , hetwelk
de beweging onzer aarde en van de hemelsche
ligchamen zeer naauwkeurig , door middel
van een raderwerk in het voetstuk , voor-
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stelde. Waar dit werktuig gebleven is , weet
ik niet.
T. T. II. J.
[V. D. N. belijdt dezelfde onkunde. Hij houdt het
evenwel voor zeker,, dat er meer dan den exemplaar
van de Sphaera bestaan hebbe , aangezien zij bij haren maker in onderscheidenegrootte en met eenig
verschil van bijzonderheden, te bekomen moet geweest
zijn. Hij twijfelt ook niet aan omstandige berigten ,
daarover te vinden. in VAN DEN DAM 'S uitgegeven
stukj e : Verklaring van een nieuw geinventeerd en gemaakt Planetarium vertoond in een Konstplaat, Amst.
bij K. DE VEER, in 8 0 .(Zie: Naamregister van ABCOUDE,
vervolgd door ARRENBERG 2de dr. , bl. 136, 1. v. JAN
VAN DAM ; Vaderl. Hist., onmidd. Vervolg , D. XXII.
bl. 173/4 • Boekzaal van 1744 en de Woordenboeken
van CHALMOT, NIEUWENHUIS en anderen.) Voorts gclooft ook hi'j de Sphaera het eerst vervaardigd in 1738 ,
maar later aanmerkelijk door den kunstenaar verbeterd. Thans echter is door het verpligtend en aangenaam berigt van den Heer J. VAN WESSEM , op het
schutblad van ons lste nummer van 1852 , de sluijer
opgeheven , die het tegenwoordig aanzijn der Sphaera
r meesten
verborgen Meld.
vroeger voor het oog
de
Maar nog meer licht is sedert over deze kwestie opgeaan. Een geleerde vriend , die het planetarium bij
g
den Heer v, W. jaren lan e' bijna dagelijks aanschouwd
heeft en daardoor ruimschoots in staatgesteld is de
verdiensten van het maaksel te waarderen , maakt
ons opmerkzaam op het exemplaar van VAN DEN DAM'S
kunstgewrocht, dat ter instrumenten-kamer van Felix
Aleritis aanwezig is.]

Willem Aelst over Aardenburg (I. ; bl. 284).
Jets, maar ook bet eenige , dat mij aangaande
dezen Predikant en Schrijver over Aarden
burg voorkwam , is , dat men in de Naamrolle

der Predikanten , dewelke zederd den jaare 1620
onder het E. Classe van Walcheren het werk der
bedieninge hebben v-aargenomen , voorkomende
achter het werkje : Het Staatischie Vlaanderen,
of de Zeeuwschebuize, van BALDUINUS IIUNNIUS,
vindt , achter Aardenburg : WILLEM AELST
P. FRET.
22 Mei 1695.
Trittenhemius I. ; bl. 284) , gcwoonlijk
TRITHEMIUS genoemd werd te Trittenheim

in 1462 geboren. In 1482 werd hij Abt van
Spanheim,
en in 1506 Abt van St. Jacob te
Wurtzburg. Hij stierf aldaar in 1516. Zjne
voornaamste werken zijn: Collectanea de Scriptoribus Ecclesiasticis , waarvan de eerste nitgave te Mainz verscheen in 1494 een geschrift, dat volgens DAUNOL » malgre beaucoup d'omissions et d'erreurs a ad fort utile
a ceuxqui ont depuis mieux traite la memo
matiere , etque l'on consulte encore aujourd'hui ;" vervolgens zijne Annales monasterii
Hirsaugiensis ad annum, 1514; eene verzameling
brieven (Epistolarum familiarium libri duo) en
meer andere van geschied- en zedekundigen
inhoud (NOTES AND QUERIES, IV. 489). Waarschijnlijk dat de eene of andere openbare
bibliotheek her te lande P. H. D. wel de gelegenheid aanbieden zal , de werken van

i

TRITHEMIUS

ter inn ge te bekomen.
N. P. BIBLIOPHILUS,

Trithemius. BIORRY vermeldt een' JEAN
TRITHEME, Abbe de Spanheim (niet van Bonda,
zoo als P. H. D. meende). Hij stierf 1516
een verbazend aantalgeschriften nalatende
waaronder ook kronyken en vele levensbeDiet. Hist.
schrijvi
ngen. Zie verder MORimY,
en de schrijvers door hem aangehaald. (Verg.
ook JOCHER , Gel. Lexic. op het woord JOH.
TRITHEMIUS, die zijne geboorte plaatst in 1462,
en hem den lof toekent van : » ein guter Matbematicus , Poet, Historicus und Theologus ." Hij had den naam zich met tooverij op te
houden. Zijne werken zijn in 1601 door MARQUARDUS FREHER uitgegeven , en in 1604 met
een 3de dcel vermeerderddoorJoHANN BUSaUS.
Op de Leydsche Bibliotheek heb ik van
zijne werken gevonden : De Scriptoribus ecclesiasticis liber Colon. , 1546. — De ortu et

progressu ac viris illustr. ordinis Mariae de
inonte Carmelo , Colon. 1643. — Annales Hirsaugienses , is Typ
monasterii Sti. Galli , 1690.
JOITAN M. PRESBURG.
[PHILARCIIUS, na omtrent hetgeboorte- en het sterfjaar van J. TRITHEIM of TRITHEMIUS de opgaven van
N. r. BIBLIOPHILUS en van J. M. PRESBURG bevestigd en
met hen de bakermat diens god geleerden te Trittenbeim nabij Trier gevonden te hebben , plaatst 's mans
verkiezing in de Abdij van Spanheim in zijnen twee
en twintig jarigen leeftijd en dos eerst in 1484. Opmerkelij k is voorts de bijzonderheid,waaraan hi' het nederleggen van die waardigheid ten j are 1505 toegeschreven heeft : TRITHEIM 'Spogingnamelijk om de leefwijs
zijner onderhoorigen te verbeteren, slechts op verbittering hunner harten en een treurigen opstand onder
hen uitgeloopen. Van het werk : de Scriptoribus Feclesiasticis vermeldt hi' de Parijsche in 4°. uitgave des
j aars 1497 • van de Steganographia de Keulsche, in hetzelfde formaat , van 1635.
V. D. N. berigt ons het rustig afsterven van TRITHEMIUS Abt van het St. Jacobs-Klooster te Wurtzburg , den 16den December 1516 ; schoon hi ook de
meening van anderen niet verzwijgt , die dezen dood
gesteld hebben in 1519. Niet slechts de lijst der geschriften , ook hetportret heeft hi' gevonden bij FREHERUS, Theatr.. Clar.. Vir.Wie meer onderrigt verlangt
aangaande TRITHEMIUS, raadt hij de toevlugt te semen zoowel tot JOcHER., Gelehrt. Lexic., als tot SAXE,
Onomast. Liter., T. II, p. 489 , bij wien de literatour nopens den vermaarden man, zeer omstandig en
zorgvuldig opgegeven is.
Ook W. D. V. houdt 1519 voor het sterfjaar van
onzen geleerde enprijst VAN HOOGSTRATEN ' S Woordenboek als bron van goede kennis over hem en zijne
gesehriften.
Van vernemen wij den g,eslachtsnaam des Trittenheimers , HEIDENI3ERG als zijne vaderen geheeten,
voor dat het vreemdgebruik dier tijden zijn persoon op
klassieker wijs had leeren bestempelen.11et tijdstip des
em
overlijdens is bij
h den 13den November 1516 ,
de titels der theologische werken van BUSAEUS ' uitgaaf,
heeft hi' ons aldus vermeld : Opera Spiritualia en Paralipomena (in fol.)
A. J. V. D. AA, die 00k VAN HOOGSTRATEN 'S Woordenboelc gebezigd heeft , noemt ons de volgende schriften van TRITHEMIUS, behalve degene waarvan boven
reeds bepaaldelijk is gewag gemaakt : Chronologia
mystica, de Origine Francorum, Chronicon successions
Ducum Bavariae , Chronicon monasterii Sti. MARTINI
Polygraphia.]
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Hetgeslacht van Tol I. ; bl. 284). De inzender van de vraag naar bijzonderheden omtrent het geslacht VAN TOL , vooral omtrent
zekeren TOLLIUS , Griffier van Prins WILLEM
III. , schijnt het adellijk geslacht VAN TOL ,
waarover het eene en and aangeteekend
is in VAN LEEUWEN ' S Batavia Illustrate , te
verwarren met de familie TOLL , waartoe de
bedoelde TOLLIUS behoorde.
HILIPPUS TA E ODORUS TOLLIUS was de ZOOn
P
van JAN TOLL , Burgeraeester te Rhenen , en
JUDITH SMITS. Hij werd geboren te Rhenen ,
den 18den Augustus 1643 , was eerst adkaat te Kampen , werd in 1672 ontvanger
der belastingen te Koevorden, daarna regter
te Lin en , en den 19den September 1680
griffier van denRaad der domeinen van Zijne
Hoogheid den Prins van Oranje (WILLEM III) .
TOLLIUS stierf in 's Hage ten are 1685. Zijne
eerste vrouw was CORNELIA VAN HEEMERDE ,
bij Welke hij 66n zoon had •; zijne tweede
vrouw SARA VAN OLEN , die hem twaalf kinderen schonk. Hij had tot broeder JACOBUS
TOLLIUS , Med. Doct. , eerst Rector te Gouda,
in 1680 Consul-Generaal te Algiers en later
Professor te Duisburg ; en tot halve broeders
CORNELIS en ALEXANDER TOLLIUS, beiden professoren te Harderwijk.
der Nederl. dichters van
n
In
het Woordeboek
WITSEN GEIJSBEEK kOnit voor PHILIP THEODOOR TOLL , van wien twee treurspelen genoemd worden : Den grooten TIMOLEON of het
verloren Corinthe, 1661, en BLANCHE de Bourbon , 1662. Hoogstwaarschijnlijk is deze
dichtergeen ander dan onze vermelde Griffler.
verseh eidene leden van de familie
mtrent
Omtrent
TOLL of TOLLIUS , zijn bijzonderheden te yinden in H. BOUMAN' S , Geschiedenis van de voormalige Geldersche Hoogeschool en hare HoogMr. H. TOLLIUS DRABBE.
leeraren.
[ V.D. N. , die de geslachtlijst der aloude VAN TOL'S
gesproten uit den huize van Holland en Teylingen ,
niet alleen bij VAN LEEUWEN , Batavia illustrata ,
maar ook en meer uitvoerig in BALEN 'S Beschrijving
van Dordrecht, aangetroffen heeft , trekt evenzeer de
twij fel, door R,„ blij kens zijne vrage,
verwantschap intwjfel,
tusschen hen en dengriffier des Prins en verondersteld.
Meer waarschijnlijk acht hi' het gevoelen , 't welk
dezen ambtenaar , een dier geleerde TOLLIUSSEN , die
te Rhenen te huis behoorden (zie BOUMAN 'S aangeh.
werk , D. II. bl. 331) , in naauwe betrekking plaatst
tot JAN en WILLEM TOL (TOLL) , die Heeren van Isselt
waren.
Is dan onze TOLLIUS, man van letteren en regtskennis, geheel vreemd aan de ridderlijke VAN TOLLS,
waaraan schrijvers als VAN LEEUWEN en VAN BALEN ,
huldegebragt hebben , het kan geene zwarigheid meer
baren , dat w. VAN GOUDHOEVEN , die , naar J. H. VAN
DALE'S mededeeling , ook hi' D. I, bl. 207 , 208)
eene genealogie dezer faminegegevenheeft, loopende
van 1290 tot 1473 en met de opgave eeniger latere
leden in de 16de eeuw besloten , op bl. 119 de meefling heeft uitgedrukt , dat Beene mannelijke afstammelingen meer aanwezig waren omstreeks het jaar
1620 : een feit evenzeer op te maken uit de list ont-

vouwd door F. HALMA , Tooneel , enz. D. I, bl. 13,
bij wien D. II , bl. 222) ook de adellijke hofstede
niet onvermeld is gebleven , waaraan dit beroemde
zijneam
ontleend heeft. Er bestaat dan
n. naam
g
uit dezen hoofde geen drang voor VAN GOUDHOEVEN
om hier zijne toevlugt te zoeken in de verschooning ,
zoo n.ederig en bescheiden door hem ingeroepen :
Ende soo alhier ergens in misrekent is , den leser
„
die 't soude mogen aengaen , gelieve te gelooven , dat
sulcx niet met opsetten wille , maer bij versuijmenis
oft onwetensgeschiet is , ende kan die foute bij herdruckingh gerecht worden"]

Meikersen I. • bl. 284). Deze naam staat
ingeen verband met de maand Mei ; hij is
verbasterd van maaikersen of ma kersen. De
vrucht word rijp in den maaitijd.Van
V hier
dat in verscheidene streken onzes lands de
boeren het woord naar die laatste spelling
V.
uitspreken.
[Dit is ook het gevoelen van V. B. „Wij Geldersche boeren," schrijft hi' , „ zeggen maaij-kersen, juist
omdat die vrucht teen
den tijd van het grasmaaijen
g
in Junij of Julij hare volkomene rijpheid bereikt." —
Dat nu maay in de uitspraak meigeworden is, acht hi
aan de zucht tot welluidendheid te moeten toeschrijven. Het onhoudbare dezer uitlegging schijnt ons toe
nietgeloochend te kunnen worden. Wat heeft toch
de rijping der kersen gemeen met het grasmaaijen ?—
Wij voelen ons daarom veel meer bevredigd door het
stelsel van Z., N. P. BIBLIOPHILUS en W. T. , die de
kennis der chronologie en hetgetuigenis der historic
ingeroepen hebben , om den eigenlijken zin van meikersen te regtvaardigen. — Hooren wij den eerstgenoemden :]

Meikersen. Sommigen willen dat Meikersen
zoo veel zoude zijn als Maaikersen , dat is kersen die rijp worden op den tijd dat men het
gras begint te maaijen. De gezochtheid dezer
ren
afleiding springt van zelve in het oog.
An de
denken aan kersen die in Mei bloeijen ; dan
dit doen de Meikersen niet alleen , maar ook
de andere soorten. Ik geloof niet dat men zoo
ver behoeft te zoeken. Somtijds toch worden
hier te lande — wat in Belgie en Zuid-Duitschland zeer dikwijls plaats heeft --de bedoelde
kersen reeds in de eerste helft van Junij rijp.
Als men nu aanneemt dat zulks teen den
10den gebeurt , en daarbij in het oog houdt,
dat die da g voor 1700 de 30ste van Mei
was , dear toen eerst de Gregoriaansche tijdrekening in de Vereenigde Nederlanden werd
ingevoerd , door van den 18den Februarij op
den 1sten Maart over te springen (in de Zuidelijke Nederlanden was die invoering reeds
geschied ten are 1583) , dan bevindt men dat
het ooft , waarvan spraak is , in Mei tot rijpheidplagt te komen. Dat na de vervanging
der Juliaansche door de Gregoriaansche tijdrekening de oude naam van Meikersen nog in
zwang bleef, zal wel geene bevreemding verE.
wekken.
slotsom van Ts ' s gedachten vindt hare voile
[De
staving in het belangrijke feit 't welk N. P. BIBLIOPHILus uit den voortijd in 't midden gebragt heeft. Laat
ons ook hem het woord verleenen :]
Meikersen. VAN WYN , Hist. Avondst. , II.
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bl. 94, zegt het volgende : DWy spreeken dikwerf van Meikerssen, loch men heeft ze zeldzaam in die maand. In de veertiende eeuwe
egter zyn zy'er my in voorgekoomen: 't geen te
aanmerklyker is , omdat de konst van Vroeg
elingen te bezorgen , en nog meer die van
Stooken, tot laater tydperk en , byzonderlyk,
tot de vyftiende eeuwe behoort.
N. P. BIBLIOPHILUS.
[Dan niet slechts de „borate middeneeuw ," ook de
schoonste bloeitijd van ons gemeenebest heeft het mogen aanschouwen , dat de Meimaand met een vollen
krans van rijpe kersen praalde. Getuige het antwoord
van W, T.]

Meikersen. De kersen, welke thans in Junij
ofJulij bij ons tot rijpheid komen , schijnen
den naam van meikersen niet altijd ten onregte
gedragen te hebben. Ten minste , als wij het
Kleyne Chronykje van JAN ADRIAANSZ LEEGIIWATER naslaan, dan zien wij dat deze schrij,
verop
bladz. 34 , verhaalt :
I Op den 10 May 1649 ben ik tot Amster) dam by een oude Vrou op de Appel-markt
o g ekomen, enz.
P Ende op den zelven dag kwamen daar by
i zestien manden met Karssen uit Brabant
D van Mechelen, yder hondert pont heeft geDgolden 16 gulden • mede waren daar sommige manden met Krieken enz."
Bewijs genoeg , meen ik , dat er in Mei
1649 kersen en krieken ter Amsterdamsche
W. T.
markt waren.
[Maar ziet -- en dit zet de kroon op alles — onze
eigene eeuw behoeft hier niet te wijken voor eene enkele harer oudere zusters ! — Alle twijfel valt we
door het berigt van VAN BR.]

Meikersen. Op het kasteel te Blitterswijk ,
in Limburg , heb ik in de laatste dagen van
Mei wel eens Meikersen gegeten , op den koudengrond gegroeid •; en zeker dikwijls op den
5den Junij , den geboortedag der adellijke
tweelingzusters. Men heeft meikersen in soorten , vroeg en laat. NETOK NAVIII ga eens bij
liefhebbers in 't vak. Maar te Blitterswijk is
het vroege soort nu uitgestorven. VAN BR.

voor de historie zoowel als voor kunst- en
oudheidkennis. De afgebeelde kleeding en
wapenrusting kunnen , zoowel als de opschriften, het oordeel bijliehten over den Oosterschen of Griekschen oorsprong der bevolking , enz. In de werken van den Heer FELLOWS zijn er platen van te zien. Conf. ook
voorts National
KNIGHT' S British Museum ,
Cyclopedia , zoowel als de Archdologische Zeilung , het Journal des Savans , MULLER' S Handbuch der Kunst , LEAKE' S Letter to HAMILTON
en andere werken, aangehaald in het Classical
Museum , Vol.
I.Sedert 1838
, p. 222 seqq
is de Heer FELLOWS bijna jaarlijks in Lyeie
geweest , en , dat ook thans daar nog ruime
stof ter nasporing voorhanden is , maw men
opmaken uit de omstandigheid , dat hi' wel
een uurgaans door een gedeelte der stad gereden heeft , 't welk als een ophooping was
van tempels , schouwburgen en andere gebouwen, die in pracht met elkander wedijverden.
TUSCO.
[De berigten van A. A. A. en c. W. BRUINVIS Zij11,
in betrekking tot INVESTIGATOR ' S vraag, nit een misverstand afkomstig. Het geringe verschil tusschen
Xanthus en Xanten — beideplaatsen , waar de grijze
voortijd luide en treffend spreekt in velerleikostelijke
gedenkteekenen , — heeft hen ter navorsching gebragt in het ruwe Germanie, terwijl , bij zoo veel
meer aanlokkelijks , de begeerte des vragers hunne
vlugt naar dat land van weelde , het geurig KleinAzie , had moeten wenden. — Wat nood ? daar zijn
ook gelukkige dwalingen , en hiertoe voelen wij ons
uit liefde tot de wetenschap genoopt, de zoo verklaarbare misvatting onzer geeerde beantwoorders te rekenen. Komt dan ! daar wij nu eens aan het opdelven
van oudheden zijn , laat ons niet als flaauwe liefhebbers de spade zoo aanstonds nederleggen , maar wagen wij , het heilzaam werktuig in de hand, met echte
navorschers-koenheid, den stouten sprong uit het bekoorlijke Lycie naar de achtbare boorden van den vader Rhyn ! Daar wordt ons een milde oogst beloofd
door A. A. A. en c. w. BRUINVIS.]

Monumenta Xantiana. INVESTIGATOR bedoelt waarschijnlijk de overblijfselen , die bij
Xanten uit twee aldaar ontdekte Romeinsehe
legerplaatsen , Castra Vetera en Colonia Trajana, opgedolven zijn. Van deze lag de eerste
Monumenta Xantiana I. • bl. 284). De voor- in zuid-oostelijke, de andere in noordwestenaamste van deze marmora zijn : het fries like rigting van het tegenwoordige Xanten.
van de zoogenoemde tombe der Harpijen ; — Rik was , in den omtrek van het stadje , de
de vermoedelijke voorstelling der inneming bodem aan Romeinsche oudheden van allervan de stad Xanthus door HARPAGUS , om- lei soort. Grafsteden, urnen, flessehen, huistrent 540 V. CHR. , beschreven door HERODO- raad , wapentuig , medailles , gesneden steeTUS , L. I. , C. 176 • — ook de vertooning
nen enz. werdengevonden op en onder den
van eenen kamp tusschen striders te voet en bodem , op waken , eeuwen vroeger , de Rostrijders te paard ; — overblijfsels van figuren; meinsche legioenen heerschappij gevoerd
gedeelten van andere friezen , kroonlijsten hadden. Omtrent de ontdekking deter ouden meer dergelijke voorwerpen. Zij werden heden luiden de oudste berigten niet vroeger
in 1838 te Xanthus in Lycie door den Heer dan 1571. Later is er van tijd tot tijd veel
FELLOWS ontdekt , en met veel moeite en gevonden , dat meestal verkocht en naar elzware kosten naar En eland overgebragt, ders heengevoerd werd. Vele stee p met
waar zij nu in het Britsche Museum eene waar- inschriften , die tot verciering gestrekt hadg
die
lasts onder de belangrijkste
oudhed
en
den van het grafteeken des Graven MAURITS
mogen vervullen. Gewigtig moeten zij heeten van Nassau Siegen te Kleef , zag men in 1792
i
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overbrengen naar de Antiquiteiten-zaal op
het slot aldaar , en later wederom verplaatsen
naar het Koninklijke Kabinet van Oudheden
te Bonn. Xanten bezit echter sedert 1819 een
eigen Museum van Oudheden , door een zijner burgers , den Notari s HOUBEN, opgerigt.
De grafplaatsen, die men in menigte heeft kunnen openen, hebben eenschat van voorwerpen
doen ontdekken , waardoor ons een blik veroorloofd wordt in het leven en de levenswijze
,
der Romeinenen
de gelegenheid verschaft
tot opheldering van vermoedens of bevestiging van vroegere getuigenissen, omtrent hunnegebruiken , zeden en gewoonten. Daarom
zijn deze gevondene oudheden , even als zoo
vele andere, van root en dadelijk belang voor
de kennis dier ver-vervlogene eeuwen.
De verzamelde opbrengst aller te Xanten
tot hiertoegedane delvingen, is door de zorg
van PHILIPP HOUBEN aldaar , en van Dr.
FRANZ FIEDLER te Wezel , in afteekeningen
en beschrijvingen wedergegeven , die zij hebben bijeengevat in een boekwerk , tot titel
voerende : Denkmaeler von Castra Vetera and

Hy keep het te Keulen kooren donderen" (I.
bl. 284). Deze uitdrukking is afkomstig van
een eenvoudig man , die , te Keulen zijnde ,
geloofde dat het daar antlers was dan in andere
plaatsen of rijken. Zij wordt verdergebrUikt
van iemand , die zich over een e welbekende
zaak belagchelijk aanstelt en eene bespottelijke
verwondering laat blijken.
De vermelde reiziger was zekerlijk een
broeder van diengene , welke bij Keulen den
Ryn beschouwende , dankbaar uitriep : D 1k
» verheug mij , dat ik nu den stroom he b ge» zien , waaruit men 't heerlijke reukwater
» brouwt" • — en tevens aan hem verwant
die beweerde , dat , in Duitschland , de maan
veelgrooter was , dan in Holland.
Iemandpleegt inderdaad vreemd op te booren, die eene donderbui ondervindt to Keulen
of in Zwitserland of in andere bergachtige
streken , of zelfs aan onzen duinkant. Want
daar elke slag onophoudelijk door de echo
teruggegeven wordt,
is het alsof de Bonder
gedurig , ja zonder eenige tusschenpozing ,
voortrolt. P. E. Z.

Colonia Trajana in PH. HOUBENS Antiquariunz
zu Xanten , — Xanten 1839 , in fol.

[Deze laatste opmerking beamen wij natuurlijk ten
opzigte van bergstreken , maar kunnen wij niet laten
gelden voor de stad Keulen , wier omtrek, gelijk bekend is , eengcheel platten bodem bezit. — Met het
oog op ons spreekwoord , zij ons ook de vraag vergund , of de uitlegging reeds volkomen van valschheid overtuigd is , die zich hier beroept op de oorvercloovende en dus versuffende, verdwazende kracht van
Keulen's ontelbare torenklokken , wanneer zij , (naar
owl en bijgcloovig stadsgebruik) (bij losgebarsten onweder) als ter overklepping van het wolkengeluid
alle gelijktijdig in bewcging gebragt waren —1

[De hoofdsom van dit berigt zijn wij ook aan c. W.
BRUINVIS verschuldigd. Den naam des aangehaalden
werks en dien der bijlagen heeft hij volledig aldus
eschreven: Denkmaeler von Castra Vetera and Colonia
g
Trajana in rif. HOUBEN ' S Antiquarium zu Xanten, afgebildet au 48 Colorirten Steindrack-Tafeln nebst einer
topographischen Carte. — Herausgegeben von PIIILIPP
HOUBEN mit Erliiuterungen von Dr. FRANZ FIEDLER,
Xanten 1839, en Antike Erotische Bildwerke abgebildet au fun Steindruck-Tafeln. —Voorts berocpt hij
zich ook op de „Gedenkteekenen der Germanelyen Romeinen, aan den linker oever van den Neder-Ilijn outdekt , en opgeheldercl door L. J. J. JANSEN, met 18
platen en 1 kaarti Utrecht bij ROBERT NATAN, 1836".]

Molieres dienstmaagd I. •; bl. 284). Het een
W. T. over haargelezen heeft is wel degelijk
waarheid. MoLIERE verhaalde het zelf aan
BOILEAU, die er aldus melding van maakt in
zijne Re:flexions critiques sur quelques passages de
LONGIN » je me souviens que MOLIkRE m'a
montrd aussiplusieurs fois une vieille servantequ'il avait chez lui , a qui it lisait quelquefois ses comddies ; m'assurait que lorsque des endroits de plaisanterie ne l'avaient
point frappee, it les corrigeait, parcequ'il avait
plusieurs fois dprouv6 sur son thatre que ces
endroits n'y rdussissaient point". Haar naam
was LAFORPT. Meer bijzonderheden zal men
vinden in J. TASCHEREAU , Histoire de la vie et
des ouvrages de moutuE , I. p. 179. (ddit. de
Mons , 1835).
N. P. BIBLIOPHILUS.
[„ Van cleze merkwaardigheid" — zoo schrijft ons
PIIILARCHUS - „wordt ook gewaagd in de Notice sur la
Vie et les Ouvrages de mouhnE, parM. SAINTE -BEUVE. "
Wil onze vriend W. T. het feit , waaromtrent hij inlichting verlangt, in plaat gebragt zien, hij volge den.
raad van G. P. Boos en sla op het Nederlandsch Magavoor 1842, alwaar , van bl. 369-371, ook aan zijn
weetlust vriendelijk te gemoet wordt gekomend

Zutphen (I.; bl. 284; II.; bl. 28). Deze thans
Geldersche stad was in oude dagen , naar
sommigen meenen , de hoofdplaats der Usipeten. Hierin zou misschien de oorsprong van
haren naam kunnen gelegen zijn.
G. E. J. RIJK.

Zutphen. Wij gelooven dat de verklaring
van den naam Zutphen door Zuidveen , voornamelijk berust op de verwarring der oorspronkelijke met de latere beteekenis van het
woord en , phen, fenne of ven,, veen. De eerste
of grondbeteekenis van veen schijnt die van
slijk te wezen. Zij toch , die de spelling van
venen met de zachtlange e voorstaan , gronden
zich daarop , dat dit woord gevormd is van
een verouderd fen , fenne of fana , dat slijk beteekende. In het Friesch kwam dit woord
dikwijls voor. Men zie onder anderen : de
Geschiedkundige Beschrijving van Leeuwarden
door W. EEKHOFF, aflev. I , bl. 43 ;• aflev. II
bl. 85; aflev. V, bl. 291; VI, bl. 373
enz. , waar men leest van PAPINGA - of PArEmA-fenne , worKE-fenne , fenna , fenne , enz.
Hier schijnt fenne, land , en wel aangeslijkt
land te beteekenen. Dat men bier aan fen of
fenne geenszins de beteekenis van veen hechten
kan , wordt duidelijk , wanneer men de Kaart
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van Dr. ACKER STRATINGH gadeslaat, in verband met die van EEKHOFF aflev. II , bl. 64 ;
wiji ter plaatse waar PAPINGA-fenne moet gelegen hebben , niets dan aangeslijkte grond gevonden wordt.Dat het overigens niets vreemd
is, phen in veen te zien overgaan blijkt uit
den naam vanhet dorpje 1?ucphen in NoordBraband , tusschen Rozendaal en Bredagelegen. In den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden , D. II, enz. , wordt toch
dit dorpje 1?ukveen of Rukphen genaamd (bl.
189) en in den Bladwijzer alleen door Rukveen
aan t)g eduid. Wie aldaar naar veen wilde zoeken , zoude wel vergeefsche moeite doen.
Wij gelooven dus volkomen het rest te hebben , om de verklaring van phen door veen , in
de beteekenis, die tegenwoordig aan dit woord
gehecht wordt , te verwerpen , en met meer
gronds die van slijk , aangeskAt land enz. , te
mo g en
aannemen. Dat Zut
en
, zuid beteekent ,
zoude ik niet durven verzekeren en —gissen
doet missen. Alleen werk ik op , dat het
Leekstermeer in Drenthe, ook Zuttemeer gehee.
J. H. VAN DALE.
ten wordt.
Zutphen. D e aanhaling vanMr J. II. HOEUFFT
in zijne Taalkundz:ge Biddragen, enz. , Breda
1816 , bl. 37 , 38 , maakt het mijns bedunkens
niet zoo verwerpelijk , maar wel zeer aannemelij,
k da Zutfen Zuidveen beteekent. Daar
t
toch zegt die geleerde : » Om zich te overtuien dat fen hetzelfde als veen is , zij het ge» noeg te weeten , dat een moerassig , water» achtig , land , in het oud-Friesch en OostD Friesch , Fen heette ; dat het woord in alle
^ de Noordsche taalen met een Fgespeld werd;
» dat Fenn (sic) nog in het Engelsch een moe» ras, en Fennish moerassig, is • dat het Fran» schefange waarschijnelijk, van het Gothische
» Fanin , hetwelk dezelfde beteekenis heeft
» afkomstig is ; en dat Finland eigenlijk Fen» land heette , zoo als nog genoezzaam bewijst
» het woord Fennen , Lat. Fennones" enz. enz.
Mot z. hiermede niet bekend wezen , dan
vertrouw ik hem met deze aanwijzing geen
V. D. N.
ondienst te hebbengedaan.
[Zie hier nog jets uit een antwoord van C. S. op
eene latere vraag over de oudheid van Zutphen (D. II,
blz. 28) betrekking hebbende : — „ SLICHTENHORST ,"
zegt hij, (Geldersche Geschiedenissen, D. IV, blz. 40),
wil den naamsoorsprong gevonden hebben in Zuidveen (niet in Zoetveen) , om den broek- en waterachti en grond. — Ook wordt Zutphen door de inwoners,
maar vooral door de landlieden in den omtrek , dikwed Zutveen , maar nimmer Zoetveen uitgesprokend

Politike Discoursen I. • bl. 284). De schrijver der Politike Discoursen was PIETER DE LA
COURT , ook welgenaamd VAN HOVE of VAN
de stadDEN HOVE een hevig bestrijder
houderlijke regering , tijdens het
et Staatsbestuur van JAN DE WITT. Men vindt van hem
een omsta di g levensberigt in het Bi ograA
van J A.
hisc Woordenboelc
Nederlanden
ph
der Neder.
D. II.

DE CHALMOT , D. VIII bi. 27 , waar het bedoelde werk echter genoemd wordt Potitiike
eerie banbrIenbc in ATI Boehm/ van fanbrn/.5teben/ ttegeringen/ eirtogen/ lierktn
tn3tben. De Bibliotheek der Maatschappij
van Nederlandsche Letterkunde te Leiden bevat, blijkens haren Catalogus D. II. bl. 67-70) niet minder dan vijftien door hem geschrevene werkjes van staatkundigen inhoud,
(waaronder ook de Politike Discoursen) met
de tegenschriften daardoor uitgelokt , terwijl
op de list der Handschriften , (D. I, bl. 81
en 82) nog twee stukken over hem staan aangeteekend.
A. J. V. D. AA.
Politike Discoursen. De Politike Discoursen
enz. zijn van JOHAN DE LA COURT , geboren in
1622 te Leiden en aldaar overleden in 1660.
Hi' was de broeder van Mr. PIETER DE LA
COURT , welke na JOHAN' S afsterven dit werk
in 1662 in het lichtgaf , waarvan na 1663
drie uitgaven ter miner kennis gekomen zijn.
Hi' is ook de schrijver van de Consideratien en
Exempelen van Staat , A°. 1660 , zes maal in
het licht verschenen tot hetjaar 1662. P. D.
L. C. stelde de voorreden en brat ook later
eenige veranderingen in laatstgenoemd werk,
waardoor het meer den trant zijner eigene
werken bekwam.
Zie de Proeve uit het Staathuishoudk.geschrift : » Het Welvaren der Stad Leijden", van
P. D. L. C. enz. Leijden, S. & J. LUCHTMANS
1845 , Inleiding , bl. V , XI , XVII , XVIII
en Mr. O. VAN REES , Over de Politike Gronden
en Maxirnen enz. van P. D. L. C. Utrecht 1851,
Inl. bi. XIII.
B. W. WTTEWAALL.
[V. D .N.geeft als bronnen op , behalve de vermelde Proeve van B. W. WTTEWAALL en de Verhandeling
van Mr. o. VAN REES , ook P. PAULUS , Unie van
Utrecht , D. I, blz. 241 , Mr. P. SIMONS , JOHAN DE
WITT en zijn tijd , D. I, blz. 168 , D. GROEBE , in de
Konst- en Lettf3rbode , 1844, No . 38. Hi' heeft daaraan
den twijfel ontleend , wien der beide broeders, PIETER
of JOHAN , de Aanwijzing der Politike Gronden toegeschreven worden moet. Ook verzwijgt hij het gevoelen niet dat en naam en woonplaats des uitgevers
verdicht zouden wezen , en het werk in 't lichtgekomen te Leiden bij PIETER HACKENS wiens zinnebeeld
(een Arend) met zijne spreuk op den titel afgeteekend
staat.
Ook v. E. K. verwijst ons naar J. A. DE CHALMOTS
Woordenboek ter kennismaking met PIETER DE LA
COURT , den schrijver der Politike Discoursen.
Zeer belangrijk is het verslag dat de Hoogleeraar
DEN TEX onlangs gegeven heeft van het aangehaalde
werk des Heeren VAN REES in de Nieuwe Bijdrag en voor
Regtsgeleerdheid en Wetgeving , 1851; N°. 3, blz. 530
volg. Met duidelijke beknoptheid is daar alles zamengevat , wat tot een juist begrip van den aard der Discoursen , hunne strekking en inhoud , de denkbeelden
des Schrijvers over Staatsbestuur en Volkswelvaart
noodig of dienstig moet geoordeeld worden . Hoedanig
stelsel vanpolitick deze bladzijden van DE LA COURT
ademen , vindt men daar met de volgende woorden
aangeduid : — Holland vooral hield vol , dat het ambt
des Stadhouders onbestaanbaar was met zijne vrijheid en zelfstandigheid. Velen echter zagen er geen
bezwaar in , dat een eminent Hood de algemeene
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Staatsbelangen bestuurde , maar Staatspartij in
Holland zag daaringevaar voor de algemeene vrijheld. In deze zienswijze deelde geheel DE LA COURT ,
die in het derde Deel der Aanwijzing geheel zich met
dat onderwerp bezig hield. Met de aanbeveling der
Stadhouderlooze Regering verbond zich ongelukkig
eene boogst partijdige en onjuiste beoordeeling van
de nadeelen engevaren van het Stadhouderlijk gezag.
Tot in welke mate de Staatsgezinde partij op de Stadhouders verbitterd was , blijkt vooral uit een uittreksel uit de beide Hoofdstukken der Aanzvijzing, die aan
JOHAN DE WITT worden toegeschre-ven. De schrijver
dier Hoofdstukken verklaarde zich vooral teen
g de
Prinsen van Oranje , vooreerst als hoofden eener factie , die twist en onrust veroorzaakte • ten tweede als
verkwisters van 's landspenningen in eenen noodeloozen en zelfs schadelijken krijg , en ten derde als
achteloos omtrent de belangen der koopvaardij. Ook
waren deze de bijzonderegevoelens van J. DE WITT,
in wiens meeningen omtrent degelijkheid van alle
burgers en het openstaan der hoogste waardigheden
voor deugd en bekwaamheid, DE LA COURT geheel
deelde. Beide waren echte republikeinen in dengeest
der oude Grieken en Romeinen. Men aarzelde dan
ook geenszins de stelling te verkondigen , „ dat eene
ristocratie , die allernaast aan depopulaire Regering komt , gewisselijk de beste Regering is."
En voorts ter waardeering van DE LA COURT ' S karakter mogen de laatste volzinnen der Verhandeling ,
door den Heer DEN TEX geprezen opmerkelijk genoemd worden. — „DE LA COURT was een vriend van
langzamen , rusts en vooruitgang , niet door laden
vangeweld en plotselijke omkeeringen , maar door
verlichting en veredeling der openbare meening verkregen. — Verre dus van met die heftige democraten ,
welke door balddadige omverwerping der bestaande
orde van taken , als bij tooverslag eene hersenschimmige maatschappij in het levers pogen te roe en , of
met de oligarchisch gezinde Re enter zijner dagen op
eene lijn te kunnen wordengeplaatst , moet hi' voor
een der schranderste en voortreffelijkste republiekeinen worden gehouden , op welke onzegeschiedenis
roemen kan. Het welzijn van zijn geboortegrond ging
hem innig ter harte ; en hoewel het hem niet vergund
werd een werkzaam aandeel aan de regering te nemen , op het gebied der bespiegeling heeft hi' met onbeschroomden ijver zijne uitnemende talenten voortdurend aan het heil zijns Vaderlands gewijd.1

Marsilius Ficinus I. • bl. 284) , beter
PICINUS MARSILIUS. Van zijn werk : de immortalitate animi vond ik slechts eene uit gave en
dat in het eerste Dl. zijner Opera Omnia, ParisiiS apud GUILIELM. PELC. 1641. 2 Dln. in P.,
op de Bibliotheek der Leidsche Akademie
voorhanden.
JOHAN M. PRESBURG.
Marsilius Ficinus. Dat er nog exemplaren
van het werk de Immortalitate animi bestaan, is
daarom aan te nemen, wijl F. A. EBERT in zijn
All em. Bibliogr. Lexie., Leipzig, 1821, daarvan opgave doet •; als : MARSILIUS FICINUS ,
Theologia Platonica , s. de animar: immortalitate • Flor. -miscommus , 1482 , fol.•; ook
den wij eene uitgave , te Parijs in het licht
verschenen , van 1559 , 8°. ; zie voorts over
hem SAXE, Onom. Lit. T. II. p. 480 en de
vele schrijvers in dat werk aangehaald. Zijne
Opera Omnia , waaronder ook het bedoelde
geschrift werd opgenomen , worden uitgegey en te Pars in 1641 in 2 banden in fol.,
loch

de beste en meer zeldzame druk , is die
• van
1561 of 67 , te Bazel bij H.
•
PETRI , insgelijks
2 banden in fol.; nog eene vroegere verscheen
to Venetia , zie EBERT t, a.p. en JOCHER
Gelehrten Lexicon.
V. D. N.
Ophir I. •; bl. 284). De ligging van Ophir
heeft vele geleerden bezig gehouden. De geheele aardbodem , van Peru of tot aan zuidoostelijk Azie , heeft daarbij ten voorwerp
hunner nasporingen gestrekt. De verschillende meeningen en navorschingen leer men
het best kennen uit GESENIUS' uitvoerig art
in de Hallische[Allgemeine?] Encyclopaedic van
ERSCH en GRUBER, sub voce ; of bij KEIL , Die
Hiram- Salomonische Schzfahrt, in de Dorpater
Beitragen zu d. Theol. Wissensch. , 2de deal , S.
269 en volg. , of ook minder uitgebreid, doch
naauwkeurig genoeg bij GESENIUS, Thesaurus Ling . Hebr. . T. I. p. 141 seqq. , Tucn
Comment.
Genesis , bl. 261-264 ; WINER,
Real- Wort , sub. voce.
Van die vaart naar Ophir vindt men melding gemaakt : 1 Kon. IX: 26-28 ; X: 11 ;
2 Chron. VIII: 17 ; IX: 10. Verde r wordt
meermalen
het'
van
Ophir genoemd ;
b, v. Job XXVIII: 16 . Ps. XLV:• 10.
Ook1Kon.X:20 verdient in derr der ear
gemelde plaatsen opgenomen te worden, daar
TARSCRISCH ongetwijfeld bij vergissing in onze
editien ingeslopen is . De kundigste mannen komen thans meerendeels daarin overeen, dat onder Ophir een landstreek of van India of van
Arabia verstaan behoort te worden. GESENIUS
kiest Indic.-- c4ige , dus is Ophir door
de Grieksche vertalers overgebragt , zou
de Koptische benaming van Indie wezen.
Tucll ijvert voor een deal van Arabia, en wel
aan de zuidkustgelegen , waar de schepen
uit India konden ankeren. Hij bewijst den
rijkdom van +rabie ingoud , door een aantal
getuigenissen der oudheid beschreven (t. a.
p. bl. 263).
Prof. CHR. LASSEN te Bonn , heeft in zijn
uitstekend werk : Indische Altherthumskunde
T. I. S. 537-539 , de opmerking gemaakt
dat de waren, welke de Koningen HIRAM en
SALOMO zich uit Ophir bran en lieten, zoo
door hunnen aard als hunne namen, eenen Indischen oorsprong verraden. Het sandelhout
vooral is overvloedig op de trust van Malabar. Voorts verhaalt hi" S. 539), dat en de
Indische schrijvers, en de Grieksche het yolk
der Abhira bij den mond van den Indus plaatsen. De ligging heeft veel geschiktheid voor
de Phoenicische zeevaarders , die hier ook
de waren uit het noorden, zooals goud en
Bdellion , en die uit het zuiden , als sandelhout , het bestvereenigd konden aantreffen.
EEN ZAANDAMMER.
Ophir . Tot die streken en plaatsen der
oudheidwier Egging naauwelijks bij gissing
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bepaald kan worden , behoort voorzeker
Ophir. — Natuurlijk alzoo , dat de schrijvers
ons hieromtrent in het onzekere laten. 'Geer
uiteenloopend zijn dan ook hunne aanwijzingen. Sommigen willen, dat 't het schiereiland
Malacca (Aurea Chersonesus) geweest is , anderen houden het voor Sumatra (Jabadzi insula). VAN DER PALM wil door het I)goud van
Ofir" het stofgoud van Guinea's rUke kust
verstaan hebben. Zelfs vind ik dat hi'j Peru
er voor heeft aangezien. Men komt echter
meerendeels overeen, dat het op de kust van
Indict of van Gelukkig-Arabie te zoeken is.
wel verre van er eene
HEEREN en BECKER ,
stad door te verstaan, beschouwen Ophir als
den algemeenen naam der rijke zuidelijke landen aan de kusten van Arabie ! Afrika en Indie. Zie HEEREN , Ideen , II , 73 ; BECKER
J. J. WOLFS.
(1851) , I
, 50.
Ophir. Is dan de Heer GEOGRAPHICUS zoo
zeker dat Ophir eene stad was ? Ma het niet
n waaruit SALOMO
veeleer het landgeweest zij,
goud (1 Kon. IX, 26 , 27. — 2 Kron. VIII
18), almuggimhout en kostelijk gesteente (1
Kon. X, 11), zilver , elpenbeen en apen en
aauwen (1 Kon. X 22) trok ? Waren alle
P
deze din en voortbrengselen van Ophir , dan
kan dit , zegt GESENIUS , volgens BOCHART ,
RELAND en anderen , enkel en alleen Indict
geweest zijn ; en zoo schijnt het , hebben het
ook de LXX begrepen , want zij vertalen het
door El'ea (1)tp, EcioCPEl io, McoOl io3c, hetwelk de
Egyptische naam van Indict is. In Gen. X ,
29 vindt men bet echter vermeld onder degewesten van Arabie. Als het dada- te zoeken
is, dan mogen wij vermoeden dat de voorwerpen , zoo even genoemd , door kooplieden
uit het oosten van Afrikagetrokken werden.
De naam Ophir is ook onlangs opgespoord
in eene stad van het Arabischegewest Oman,
van ouds het middenpunt van den handel in
datgroote land. GOSSELIN en PRIDEAUX zijn
van meening dat Ophir op de zuidwest-kust
van Arabie
en was.
gelegen
De artikelen
, die
wij vermeld hebben , zijn daar evenwel niet
te vinden, en het is niet aannemelijk dat de
Phoeniciers 7 de grootste zeehandelaars dier
tijden ,
van de Arabieren uit de tweede hand
zullengekocht hebben , wat zij evenzeer in
staat waren uit het oorspronkelijke land of te
halen. Niet minder dan vijftien landen worden door verscheidene uitleggers ter aan wijzing van Ophir opgegeven. De meening van
mueT , bisschop van Avranches , die het in
Zanguebar op de oostkust van Afrika wedervindt, schijnt ons toe de meest waarschijnlike te zijn. De vloot van SALOMO zou de
Roode Zee uit , om Kaap Guardafui henen ,
langs de kust van Afrika tot Sofala gezeild
hebben , waar al wat wij den Hebreeuwschen
Koning aangebragt lezen, in overvloed voorhanden was. De reiziger BRUCE heat zijn

zegel aan 'Tuft's meening, en staaft Naar
door nog andere redenen. Het Ophir van
SALOMO als eene arabische volkplantin.g aan
te zien , wier naam aan deplaats van haren
oorsprong ontleend was , zou het verschil inderdaad wat verminderen. Maar wat hiervan
ook zij, noch bouwvallen, noch eenige andere
sporen zijn aanwezig , waardoor de ligging
van Ophir met zekerheid ma wordeiTluoscpog.emaakt.
[CONSTANTER , die ook de lezing van WINER 'S artikel in het Real-WOrterbuch aanbeveelt , en daaruit
vermeldt dat , naar sommiger meening , Ophir in de
Arabische steden Elophir en Dhafan weder te vinden
is, terwijl anderen het EcoOlpoc der LXX met de
Indischeplaats Supara vereenzelvigd hebben , deelt
ons ook een derde gevoelen mede, volgens 't welk hier
aan ons Ceylon, het Taprobane der ouden te denken
zou wezen. M. voegt nog JESAJA XIII : 12 bij de bijbelplaatsen , die , als van Ophir sprekende , door EEN
ZAANDAMMER zijn te berde gebragt. Hij noemt bepaaldelijk FLAVIUS JOSEPHUS (Antiq. Ltd. V111 , 2)
als den voorganger dergenen, die ons Ophir in Malacca (Aurea Chersonesus) aanwijzen. Hij acht deze
zienswijs ondersteund door de bijzonderheid , dat aan
de oostzij des Schiereilands zich een berg verheft, aan
welken nog heden de naam van Ophir gegeven wordt.
Hij verzwijgt echter niet het bestaan eens tweeden rensachtigen Ophirs , hoog 12, 160 voeten , volgens VAN
WIJK ,(Aardrijksk. Woordenb.) ook wel Passawan
geheeten , op de westkust van Sumatra , bijkans onder
den Equator ; — ja zelfs niet dat van een derden, soms
Foura genoemd door de Kaffers , in wier land hi' gele en is. Hij zegt ten slotte : de veelheid der meeningen is in den jongsten tijd nog
ermeerderd
v
met eene
zeer koene hypothese , aangezien men zelfs niet geaarzeld heeft , het Ophir van SALOMO in Californie te
gaan zoeken. Overigens leeren wij van H. H. dat
FLAVIUS JOSEPHUS , op wien (gelijk door EEN KWAK
opgemerkt is) ook de Kantteekenaars van onzen Staten-Bijbel zich beroepen hebben (1 Kon. IX : 28) ; in
latere dagen een medestander gevonden heeft in CHRISTOPHORUS COLUMBUS, wiens overtuiging omtrent
Ophir als de Chersonnesus Aurea van PTOLEMAEUS ,
medegedeeld wordt door NAVARETTE , Viages y Descubrimientosque hocieron los Espanoles , T. I , p. 103.
Daarentegen heeft het berggevaarte op Sumatra , en
tevens de natuurlijke rijkdom diens eilands , zich in,
geen dier voorwerpen onbetuigd latende, die door SALOMO ' S schepen aangevoerd verhaald worden , A.
J. V. D. AA sterker genegenheid ingeboezemd voor
het gevoelen , 't welk ons , des zoekens moede , de
wijdberoemde goudstreek eindelijk in dat mild begaafde land aanschouwen doet. Hij wil echter ,getuige
zijne aanhaling nit CORELL , Bijbelsch Zaakzvoordenb. ,
D. II , bl. 192 en nit DUCKETT, Dictionn. de Conversat .
a l'usage des Dames et des jeunes personnes , den staf
niet breken over de meeningen dergenen, die het eind
bannergoudland zoekende omdooling gevonden nitspraken , hetzij in Ethiopie (Abyssinie) hetzij in ZuidArable , hetzij aan den verren uithoek van Zanguebar,
De bekende reizi ger BRUCE, met wien L. J. en H. B.
zijn te rade gegaan , heeft ( Voyage en Nubie et en
Abyssinie , T. I , p. 498 suiv.) naar des laatsten getnigenis, Ophir herkend in Softtla, tegenover Madagas.
Doc
caraan
de zuidoostkust van Afrika gelegen
,
k
ook dit , hoe 't zij, ban ons niet van alle ongerustheid
bevrijden of mogelijk G. r. ROOS loutere waarheid
gesproken hebbe , toen hi' de vraag naar Ophir eene
vraag Hoemde , „ welke wel nimmer zal beantwoord
worden" , hoe zeer ook hem die uitkomst tot vreugd
verstrekken zoude. Immers , groot en veelvuldig
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blijft nog steeds het versehil tusschen de menigerlei
wegwijzers , die — en hij is maar tot enkele gegaan -hem van Sumatra naar Malacca , van Malacca naar
Ceylon , van Ceylon naar Arable gesleept hebben , gelijk bet vaartuig van J. W. H. C. onder hunne leiding beurtelings gestevend is naar Java , naar S iam,
zonder aan het eind
naar Bengalen en naar Sumatra,
der omdooling de vurig begeerde haven ingevaren to
zijn. — Wie lust heeft in zulke 0 dysseen , niet om Ithaca's maar om Ophir's wine, hi' be eve zich of tot een'
der vroeger vermelde geleiders , of , met J. W. H. C.
tot JOHANN HUBNER , Staats-Zeitungs- and Conversations-Lexicon, of , op W. T's voetspoor , tot het Groot

Alg . Hist. Geogr . Geneal. en Aardrijksk.Woordenboek,
bevattende het voornaamste der Woordenboeken van
MORERY , BAYLE , enz.]

Ophir. Moeijelijk was het steeds de ligging to be glen, Verschillend zijn de meeningen. Hoe vermaard het goud van Ophir
ook zij, onzeker is het waar het landschap
gezocht moetwa
rden. Dit staat vast , dat die
afstammelingen van JOKTAN 9 welke OPHIR'S
kinderen waren , zich oorspronkelijk in Arablegevestigd hebben , naardien MOZES uitdrukkelijk de grenzen opgeeft , waarbinnen
alle JOKTANS nakomelingen hunne woonplaats
hebben gevonden. Doch wanneer gevraagd
wordt, waar of in welk gedeelte van Yemen.
of Gelukkig-Arabie OPHIR zich heeft nedergezet , dan zijn wij buiten staat eenig bepaald antwoord to geven.
Men vindt bij ARRIANUS den naam Afar, bij
PLINIUS en PTOLEMAEUS Saar of Saffor 9 en bij
EUPOLEMUS 9 door EUSEBIUS aangehaald, Ur e.
Of die namen evenwel met Ophir lets gemeens hebben en waar deplaatsen 9 daardoor
, is onbeslist.
bedoeld , in Arabiegelegen zijn
Saar moet echter niet met Ophir worden verward, als veeleer dat Safara zijnde , waarvan MOZES melding heeft gemaakt.
BOCHART plaatste Ophir , waar nu de stad
Djevan lit , op de westkust van GelukkigArabie, aan de Golf naar dat land genoemd ,
tegen over Afrika , in welk oord de Cassaniten , Gasanden of Casandren der Oudheid
waarschijnlijk gewoond hebben.
Hoe het zij : ornin , JOKTAN ' S zoon , heeft
gewis zich het eerst in Arabie gevestigd , in
de nabuurschap van Scheba. Maar is deze
volksstam in Arabiegebleven , of wel reeds
vroeg naar elders overgegaan ? En moet dit
laatste ook niet als de reden beschouwd worden ,dat alle sporen zijns bestaans thans in Arabie zijn uitgewischt ? Heeft hi' zich naar een
landschap begeven , 't welk aan hem den
naamOphir verschuldigd , al vroeg , om den
rijkdom van gaud, dien het voortbragt, eener
groote vermaardheid deelachtiggeworden is?
(Zie Job XXII: 24 ; XXVIII: 16 ; 1 Kon.
IX: 28 ; X: 11 en 1 Chron. XXIX: 4.
Er zijn twee hoofdgevoelens :
1°. Sommigen ontkennen dat er een ander
Ophir geweest is , dan dat in Arabie , alwaar
.JOKTANS zoon zich oorspronkelijk heeft nedergezet.

2°. Anderen hebben in verschillende deelen der aarde een landschap Ophir gezocht ,
dat van het Arabische onderscheiden was.
De eerste zienswijze is die van MICHAeLIS
en van LOWTII 9 overgenomen door PH. VERMAAT 9 Brieven , (Gouda 1791) en D. C. VAN
VOORST 9 Bundel van Uitl. Verh. , 1ste St.
bl. 62 enz.
Zie bier degronden , voor hun gevoelen
aan bcr evoerd :
1 0 . a. De naam is Arabisch.
b. Arabie is een zeergoudrijk land , en
vooral Scheba of het land der Sabeers had
hierdoor eenegroote beroemdheid verkregen.
Nu wordt Ophir door MOZES naast Scheba
genoemd • deze volksstammen kunnen dus
veilig geacht worden in elkanders nabuurschap to hebben gewoond.
C. Van Ophir wordt gewaagd in het boek
JOB. Dit kan welligt iets bewijzen , omdat de
schrijver diens boeks , waar hi' beelden gebruikt , meermalen Arabische namen te pas
brengt.
2°. Anderen hebbenOphir buiten Arable
gezocht. JOSEPHUS heeft het in Indie geplaatst, en wel in Chersonesus Aurea 9 het gouden schiereiland , zoo als het oudtijds geheeten werd , thans Maleye of Malacca. Sommigen hebben aan Pegu gedacht , terwijl nog;
eene derde meening zich voor het eiland Taprobana, het Ceylon onzer dagen , verklaard
heeft. Deze meeningen ontleenen alleen daarvan eenige bevestiging , dat Ophir op verren
afstand van Palestina moetgelegen zijn , dewijl de tot derwaarts eerst in Brie jaren tijds
volbragt werd.
Waarschijnlijker achten wij de zienswijs dergenen , die Ophir in Afrika vinden, waartoe het
eerste spoor gegeven is door den Chaldeeuwschen vertaler des 0.V.waar hijoor
v de vloot,
die naar Ophir stevende (1 Kon. X : 22) den
naam van » Afrikaansche vloot"gebezigd
heeft. Zoo schrijft ook ORIGENES in zijn werk
over JOB 9 sommige uitleggers zijner dagen de
meening toe , dat Sophir Afrika was. Sophir
nu is de naam door hem aan Ophir gegeven
naar de LXX , die in hunne Grieksche vertaling dat goudland meestal Iìc:3Cpt io of ook
EcaPsiprX geheeten hebben. Nu lit er op
Afrika's oostkust, in het rijk Monomotapa ,
dat een deel uitmaakt van het land der Kaffers , eene stad, Sofala genoemd. » Waarschijnlijk", zegt BACHIENE (Heil. Geogr. D. III,
St. 1, bl. 134), » was de eigenlijke naam vroeger Safara , dien de Portugezen , ontdekkers
ezitters
van dit land in 1497, en nog zijne
b
ten huidigen dage , door verwisseling der R
met L, wegens het groote gemak der uitspraak,
in Sofala zullen hebben veranderd. War
hij het goudrijke Oplzir , en wel op de
volgende gronden :
a. Tusschen Arable en de Afrikaansche
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kust, daarover gelegen, heeft reeds van ouds
die gemeenschap plaats gehad , sints de Cusehiten uit het eerste naar de tweede °vergestoken, zich aldaar hebben nedergezet. Evenzoo kan de volksstam Ophir naar Afrika verhuisd en daarna zooveel verder zuidwaarts
totbij Sofala gekomen zijn.
b. In de bergen nab ij deze stall , zijn vele
goudmijnen , blijken gevende dat zij van ouds
bearbeid zijn geweest. De rivieren ook der
geheele landstreek aan de kust van Sofala
voeren veel stofgoud met zich , dat men zelfs als
het fijnste en voortreffelijkste geroemd heeft,
't welk ergens ter wereld gevonden werd, z66
glanzig vooral , dat het Europesche goud ,
daarbij vergeleken, bijna koper sehijnt te zijn.
Tevens berigten de reisbeschrijvers , dat dit
land eene menigte van oliphanten oplevert,
van waar het elpenbeen of ivoor , dat beney ens paauwen en apen , evenzeer daar aangetroffen door SALOMO ' S schepen, uit Ophir naar
Palestina werd overgebragt (1 Kon. X:11,12).
JOA DOS SANTOS, een Portugeesch sehrjver,
nderheden door hem
erhaalt onder de bijzo
v
van oostelijk Ethiopie medegedeeld , dat in
het rijk Monomotapa, nabij de stall Massapa,
landwaarts in , een berg aanschouwd wordt ,
door de lieden van den omtrek nog heden ten
dage Fura of Afura genoemd. Voorts dat
onder die bewoners eene overlevering bestaat,
welke in dezen berg en diens omstreken SALOMO ' S Ophir terugvinden doet. Ook dat het
landpaauwen bezit ,
alsmede velerlei soorten
voortreffelijk hout oplevert. Tot dit laatste
ma g het Almuggim- of Algummimhout behoord hebben, hetwelk ook uit Ophir getrokken werd en waaromtrent men overigensgeheel in het duistere verkeert. Men zou hier
nog kunnen bijvoegen dat de namen Ophir en.
Afrika veel verwantschap met elkander hebal voor
als men van den laatsten
ben, duidelijk
de letters ha afsnijdt en in het oog houdt dat
hi vroeger mogelijk Afri, Afr of Afir geweest
is. Zoo zou de vermaardheid van het goudland Ophir hebben kunnen te weep brengen ,
dat het de rde deel der wereld daarvan den
naam bekwam (*).
Eindelijk beroepen de voorstanders van dit
gevoelen zich op den langen duur der zeereis ,
niet minder dan driejaren. Zij die geen ander
Ophir kennen, dan hetwelk in Arabie lag, bebben verschillend hierop geantwoord. MICHAells en BACHIENE sehrijven dien langgerekten
togt daaraan toe , dat SALOMO ' S vloot, Eziong
Geber uitgeloopen,
eheel Afrika
zal hebben
rondgezeild, en om de Kaap de Goede Hoop,
door de straat van Gibraltar en de Middellandsche zee zijn wedergekeerd. Immers, deze
togt zal in de dagen van SALOMO wel niet ongewoon zijn geweest.

i

(*) Zie FABER , Arch.

der alter Hebr. , S. 375.

» Alle waren" , zegt LowTH , » die men uit
Ophir bragt, behoefden niet van dezelfde
plaats te komen". Ophir kan de stapelplaats
van den Indischen handel g eweest zijn. VAN
VOORST merkt wel teregt aan, dat niemand zich
verwonderen moet over den langen duur der
toenmalige reizen,
daar men onbekend
met
de
wateren , steeds verpligt was lan es de kusten
te varen (*).
ROOKE zegt, dat men 50 dagen noodig had,
om den afstand van 200 Engelsche mijlen te
bereizen.
Men kan 1 Kon. X : 22 ook te berde brengen. » De Koning had een Tarsisch sehip in
» zee — en eenmaal in driejaren kwam dat
» schip binnen met goud , elpenbeen , enz."
Ook BRUCE, een der verdedigers van de liggin op de kust van Sofala , betoogt de langdurigheid der reis uit de mousson , die in deze zee6n waaijen. Geene andere winden he
schen in die wateren , inwelke men kwam
als men uit Ezion-Geber uitgezeild was. Deze moussons worden door hem berekend juist
drie jaren tijds voor de uit- en t'huis refs te
veroorzaken .
De sehepen naar Sofala bestemd , in de
maand Junij van Ezion-Geber vertrokken ,
bereikten door den noordelijken mousson
Mocha. Hier verandert wel niet de mousson,
maar de strekking der golf, en het ewe der
Zuid-Westelijke winden , welke dan den Indisehen Oceaan beheerschen, doet zich in sommige tijden zelfs op de reede van Mocha gevoelen. In de haven van Mocha komt de vloot
dus ten anker • hier wacht zij naar gematigd
weder engunstigen wind , die , gekomen zijnde, haar uit de straat Babelmandel , en over
eene kleine ruimte , slechts van weinige zeemijlen , henen voert.
Op de hoogte van Kaap Gardafui ontwaart
zij een Z. W. wind, die haar dus tegen is •; derhalve blijft zij daar ten anker van Augustus
tot November. In November met een N. 0.
wind , stevent zij voort •; maar bij de kust van
Melinda ontmoet zij , half December , een
mousson uit het Z. W. Nu moet zij tot April
van het tweede jaar te Tarsis blijven. Van
Mei tot October kunnen de schepen zich niet
bewe gen
en,dus eerst in het laatst van October
vertrokken , met een Z. W. mousson op de
hoogte van Madra {Mandra :PI geraakt , nabij
Melinda en Tarsis , verhindert haar de N.0.
mousson de komst in de Arabische Golf. Dus
moet die haven binnengeloopen en het anker
uitgeworpen , tot Mei van het derde jaar,,
als de frissche Z. W. wind opsteekt.
Prof. VAN DER PALM teekent aan : » Volgens sommigen lit Ophir op de Arabische
(*) Omtrent de seheepvaart der Arabieren leze
men vooral H. ROOKE , Reize naar de Kust van Ge-

lukkig-Arabie , VI.
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volgens anderen op de Afrikaansche kust
volgens anderen in Ind e. Daar Ezion-G eber
aan de oostelijke tong der Roode zee lag, zou
de uitrusting der vloot te deter plaatse doen
denken , dat de togt naar Arabie of Indie was
gerigt."
Nu wijlen G. H. VAN SENDEN zegt in zijn
Bijbel-Atlas , bl. 51 , 52: » De schepen van
Tyrus bezochten de westelijke kusten van
Afrika en Europa. SALOMO liet ook uit Elath
loten zeilen naar
en Ezeon-G-eber koopvaardijv
het goudrijke Ophir. Aldus verkregen zij langs
eenen korteren weg devoortbrengselen van de
Arabische en Afrikaansche kusten". Zie ook
bl. 38.
P. E. v. D. Z.
Polygamie bij de Joden (I. ; bl. 284). Zie
hierover 't Real-WOrterbuch van WINER, op het
woord : Vielweiberei. Daar wordt met bybelteksten gestaafd , dat de veelwijverij wel is
waar in de Mozaische wetten toegelaten ,
elijkt was, zoodat dan
maar toch zeer bemoeij
ook , na den tijd der Rigteren , de monogamie
onder de Israelieten reel en de polygamie uitzondering werd. Die reel gold nog meer na
den tijd der ballingschap. Gedurende het leyen van JEZUS en de Apostelen , was Koning
e die meer dan
nERoDEs misschien de eenig,
eene vrouw had. Van daar dan ook , dat nergens in de Apostolische schriften een uitdrukkelijk verbod van polygamie wordt gevonden. Maar ongetwijfeld sluit de wijze, waarop JEZUS over het huwelijk sprak (Matth.XIX:
4-6) , de polygamie ganschelijk uit ; even
zoo de Apostolische vermaningen Col. III:
18, 19; 1 Tim.II: 11-15; Tit. II: 3-5 . 1 Petr.
III : 1-6 ; bovenal Efez. V: 25-33, waar
het beeld der edne, onverdeelde gemeente van
CHRISTUS geheel valsch en onverstaanbaar
wordt, indien polygamie geoorloofd ware.
Trouwens zij moet vervallen, zoodra men de
vrouw niet meer als eene zaak beschouwt
maar een persoon in haar eerbiedigt. En wat
dan, nog afgezien van de letter, is zoo strijdig
met den geest des Evangelies , als de of amie ?
CONSTANTER.
Gebed van Everard van Reidt I. ; bl. 285).
Aan DE NAVORSCHER neemt de ondergeteekende de vrijheid te doen opmerken , dat het
gebed van EVERHARDT V. REIDT, medegedeeld
onder de Aanteekeningen op bl. 285 en 286 ,
reeds vroeger uitgegeven werd, namelijk door
G. VAN HASSELT, in zijn Geldersch Maandwerk,
II. bl. 264-268. De ondergeteekende meent,
dat het bedoelde zeer opmerkelijk stuk naauwelijks genoeg herlezen en in 't geheugen bewaard kan blijven. Hi' verheugde zich daarom in de herhaling der uitgave , en zou die
niet opzettelijk aangevvezen hebben , zoo niet

een ander belangstellend lezer van DE NAVORbekend makendaarvan uitdrukkelijk had verlangd.
Is. AN. N.
SCHER het

Gulden Levensregel (I.; bl. 286). Dit versje
wordt, met eenige veranderingen , gevonden
in de Oude Deuntjes achter H. L. SPIEGELS Byspraale Almanak. Tot Amstelredam , Ghedruckt
by JAN THEUNISSEN Boeckvercooper. z. j. in
12°.
J. J. NIEUWENHUIJZEN.
Prins Adolph van Zweden te Vianen in 1656
I. ; bl. 287). In dat jaar leefde LOUISE VAN
SOLMS BRAUNSFELD , Wed. van JOHAN WOLPHAERT VAN BREDERODE , en hieldaldaar Op
den Huize Bakestein eene vorstelijke huishouding. Of er destijds een wereldberoemd
Chirurgyn zich te Vianen be yond , is mij niet
gebleken , maar wel , dat nog in het midden
der vorige eeuw , aldaar eene bron was , van
welkergenezende kracht destijds ho werd
opgegeven , en waarvan vele lijders aan inen uitwendige kwalen , met goed gevolg ,gebruik maakten. In een klein boekj,
e dat ik
bezit, worden daarvan vele voorbeelden aangevoerd. Het werkje is in 1754 te Gorinchem gedrukt , en heeft den titel van: Vermakelyke en onderrigtende reise na de Viaansche
gezondsbron , door den Chirurgyn H. V. D. C.
In mine jeugd heb ik den schrijver gekend.
POMPONIUS.

Uraagttrittne.
Henry Isaac. Ik zal mij jegens een' elk
verpligt rekenen, die mij — ter bereiking van
genealogische doeleinden berigten wil doen
toekomen omtrent zekeren HENRY ISAAC, die,
nagenoeg in de helft der jongstverloopen
eeuw , te Roehampton woonachtig was. Hij
was een handelaar in diamanten, uitHolland
afkomstig , bezat eene verzameling van.
schilderijen , waarvan » de Heer des Wijngaards, zijne daglooners betalende", van REMBRAND , een deel uitmaakte.
H. T. E.
NOTES AND QUERIES ; V. bl. 177.
of Wec7)04 . WI lezen
Afleiding van Fa
bij HOMERUS •; Iliad: , v. 421 [419] : XEtpe;
Yhti3o4As y gyzo;, ir'
eio-r); b%Cp,94
Vgl. N. v. 543. Anderen hebben LiVn.
De afleiding van dien term door AMSTARCHITS; te vinden o. a. in de Scholia ad Iliadem
ed. ab. BEKKERO ; Tom. , p. 375. coll.
pp. 404 et 405 •; aan vele tegenwerpingen onderhevig zijnde : zoo wenschte ik te weten
van waar het opgenoemde woord L.494 afkomstig moet worden gerekend ,en, of er na
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Griechische Grammatik , IL , 1
224 , p. 537 s. v. 1i7TTCO en BUTTMANN Ausf.
Griech. Sprachl. § 114, p. 81 s. v. ten dien
opzigte Had onderzoek is gedaan ? Zoo ja ,
door wien en waar ? Beide geleerden toch ,
zoowel M. als B. , eindigen met de woorden :
»' se Form bleibt also noch fernerer UntersuARISTARCHUS.
chung empfohlen".

AIATTHIAE , Die

D Lieve zouden wij bedillen" . Kan ook iemand
mij zeggen — velen vroeg ik het vergeefs —
van wien de volgende schoone dichtregelen
afkomstig zijn :

Lieve ! zouden wij bedillen
's Hoogsten vaderlijk bestel?
't [(wade niet ontvangen willen,
En alleen hetgoede wel?
Neen , wij roemen Gods genade!
't Goed was meerder dan het kwade,
En het kwade ook was ons goed.
Mogt de beker bitter wezen ,
Werd het hart er door genezen ,
0 , dan was de nasmaak zoet ! — ?

v. H.
Becensien der Ev. Gezangen. Zijn
i er n der
tijd ook recensien verschenen van den bundel
de
der Evang. Gezangen , bijNederlandsche
Hervormde Kerk in 1807 ingevoerd •; zoo ja ,
in welke Tijdschriften kan men die bepaaldeB.
lijk vinden ?
De Parkers , Heeren van Zaamslag. Bij het
5de deel der nieuwe uitgaaf van Het leven en
bedrff van MICHIEL DE RUYTER , beschreven
door G. BRANDT , en bezorgd door Ds. H. J.
SPIJKER ; Dordrecht , F. BOEKEE , 1837 ; vindt
men eene Naamlijst der afstammelingen van DE
RUYTER. Daarop treft men aan : Mr. JOHAN
WILHEM PARKER , Heer van Zaamslag ; diens
zoon Mr. WILHEM PARKER Heer van Zaamslag en deszelfs Leenhof , en eene dochter van
laatstgenoemden , Jonkvrouwe JACOBA MARIA
PARKER , Erfvrouw van Zaamslag en deszelfs
Leenhof. Zou men mij ook kunnen inlichten
hoe en wanneer deze familie in het bezit der
Heerlijkheid van Zaamslag gekomen is?
B.
Ds. Jacobus Vasseur. Wie was Ds. JACOBUS
wien ik een 4°.portret bezit ,
in zwarte kunst, » J. GOLE fecit ; met privilegie
J. C. K.
bij P. VAN OPOETEREN " ?

VASSEUR , van

Eigenaar van de spreuk : » In medio consistit
virtus". Ik vind in mine verzameling een
fraai geetst portretj,
e met het omschrift :
) In medio consistit virtus. Aeta: suae 26
A°. 1585 S. . fee." Wie kan mij omtrent den
man , die deze spreuk gebruikte , eenige inJ. C. K.
lichting geven ?

Bon. Van waar ma g toch die benaming
van een wific, vroeger in Leyden gebruikelijk,
afkomstig zijn ?
Woerd , Hof , Loo , Capel. Elk , die in
betrekking staat tot kadastrale leggers , of
met veel namen vangrondstukken bekend is,
gelieve mij op to even waar men landerijen
aantreft : Woerd , Hof , Loo of Capel geheeten , er tevens bijzonderheden omtrent haar ligging bij aanstippende , met vermelding van de
kenmerken, waardoor zij zich onderscheiden.
Soros vindt men dezeplaatsnamen, in dezelfde
buurt, aan verschillendeplekken geschonken .
Rome bij den Lingestroom. Juist bij het
Hemmenrer en Rayinkermeer , twee plaatsen
waar de Lingestroom zeer breed is , (waaxom
in oude Charters die naam van meer) , vond
Ds. HELDRING vele Romeinsche oudheden.
Onder anderen bij Hemmen een voetstukje
met het metalen Graflampje. Op het eerstgenoemde staatgeschreven , dat het der Godheld VAGDAVER , door een Romeinsch hoofdman is toegewijd. Is er naar beneden van de
Line ook iets bekend , dat bewijzen drag
van Romeinschen oorsprong?
Het Kaartspel. Veel heb ik over den oorsprong van het kaartspel hooren spreken ,
doch nimmer met eenigen grond beweerd gezien , wie er de vinder van was.Gaarne had
ik omtrent een en ander eenig onderrigt.
G. DE LA MEUSSE.

Veliten. Even als de Romeinen , zoo had
ook NAPOLEON Veliten onder zijne Infanterie.
Er zijn krijgskundigen die niet regt weten wat
die Veliten eigenlijk waren. Zoude ook iemand
kunnen aanwijzen bij welke oude schrijver
s
men het juister kan vinden , en wat de Veliten
g
in het Fransche leer
beteekenden ? J. M.
Een levende Hippopotamus in Amsterdam. In
eenen onuitgegeven' brief van een' onzer beroemde mannen , van 10April 1706 , aan den
Baron VAN NESSELRODE , lees ik het navolende : » Je m'en vais bientOt a Amsterdam
g
,
s'ilplait a Dieu , pour m'y divertir et de voir
quelques cabinets et aussi l'hippopotamus ,
qui y est amend vif des Indes Occidentales, et
qui est apprivoisd come un chi en."
Weet iemand hieromtrent eenig Hader bescheid mede to deelen?
SAXO SYLVIUS.
D Mr. Andries van Oudor
p
, buiten de ,tad
Alckmaer, Is in het Jaer 1500 met een kaes
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vergeeven ; hy was Doctor in de Medic
ende was den medicus van den Paus ALEXANDER den Sesde van die naem". Dit vindt
men in een geschreven werk : » Copije uut Egte
Handschrifte , Rakende eenige bijzonderheden in
Sad Alkmaar ende daar omtrent" . Bestaat
de
er eene levensbeschrijvingvan Mr. ANDRIES ?
in welk boek wordt van hem gesproken ?
J. SCHREUDER.

Engelsche dichtregelen op den Bijbel. Wie is
zoogoed mij 't volgende aan te vullen , zijnde
de twee laatste regels van een vers door BYRON voor in zijn' Bijbel geschreven :
But better he had ne'er been born,
Who read to doubt or read to scorn.— ?
RUDOLPH.

Krankzinnd:qheid van Requesens. Wat is er
waar van 't verhaal van de kortstondige maar
hevige krankzinnigheid van dezen regent ? Ik
vind er melding van gemaakt in de : Leevens
van de Spaense regenten , Amersfoort by PIETER
BRAKMAN, 1707, in 8°.pag. 77, en heb er anders nimmer vangehoord of gelezen.
W. F. LATUNS.

Memorandum, by 't Zuiderspaarne. Niet ver
van Haarlem , aan het zoogenaamde ZuiderSpaarn , lit eene , thans grootendeels gesloopte,buitenplaats, met een, ook sedert eenige jaren, verkleind en veranderd huis •; alles te
zamen den naam dra gende van Memorandum.
— Ik vraag : is er ook eenige reden bekend ,
waarom dieplek gronds aanspraak heeft op
de belangstelling der thans levenden , en verdient , dat iets , daar voorgevallen , niet uit
RIKA.
hetgeheugen gewischt worde ?
Orden van de Eikekroon , van St. Olaf , van
den Nichan Iftihar. Weet ook iemand waar te
vinden zijn : de Instelling en Statuten van de
Nederlandsche Orde der Eike Kroon ? — Bestaat er eene Noorweegsche Orde van ST.
OLAF ,
volgens het Handelsblad van 26 Maart
1851 , aan den Koning der Nederlanden geschonken? — Is de Turksche Orde van den Nichan Iftihar dezelfde , als die van de Halve
Maan, in 1798 ingesteld , en beschreven bij
CARLISLE , A concise Account of the several
RYMER.
foreign Orders of Knighthood?
Maandagsch bjgeloof. Daartoe uitgelokt
door de vraa g , onlangs in dit Maandwerk
gedaan , omtrent den Vrydag , zoo verlang ik
inlichting over de reden , die aanleiding heeft
gegeven tot het maken van het navolgende
versje :

Het kaarsje springen. Waarom is het toch ,
dat de kinderen op Driekoningen kaarsje springen ? Heeft dit ook eenige beteekenis?
TIJL UILENSPIEGEL II.
Verse van Lodewijk XVI. Zou ook een
der lezers van DE NAVORSCHER mij den inhoud
willen opgeven van het verse , zoo ik meen
aan LODEWIJK XVI toegeschreven , waarvan
mij alleen de twee volgende reels zijn bijgebleven :
„ 0 mon peuple , que vous ai-je done fait ;
J'aimais la vertu et la justice". —?
FREDRIK.

Mr. Pieter van Amsterdam. Zijn er meer
bijzonderheden van hem bekend, dan dat hij,
nog in 1425 , geneesheer geweest was van
Hertog JAN van Beyeren , waarvan melding
gemaakt is in de Kronyk van het Hist, Genootschap te Utrecht, A°. 1851, bl. 274 ?
..E.
AnthoniusVerensis. Was hi' een Zeeuw (uit
Veere) , of wat weet men van den dichter
die, A°. 1565 , te Antwerpen zijne poezy
uit of als :
» Den wtersten wille van LOWYS PORQUIN deur
emghecomponeert in prose by maniere van een
liefryck Testament , inhoudende veel schoone leeringhen , tot instructie ende stichtinghe van zynen
Kinderen enz.? (*).
..E.
» Amstelredams eer ende op comen". Wie is
de schrijver van het zeldzame werkje, getiteld:
» Amstelredams eer ende op comen door de denckwaerdighe miraklen aldaer geschied , aen, ende
door het H. Sacrament des Altaers , Anno 1345.
t' Antwapen. Amsterdam? b y HENDRICK AERTSSENS; 1639 , kl. 8°. ? Is het LEONARD MARIUS
Priester te Amsterdam ? (Zie : Oudheden en gestichten van Amsteland en Noord-Holland, D. II,
bl. 137 en WAGENAAR , Beschryving van Amsterclam, D. VII , bl. 400) of is het de, op den
titel van genoemd werkje , vermeldesoEnus
A BOLSWERT?

LEGENDO ET SCRIBENDO.

Lijkredenen op Willem den Zwijger. Kan
iemand ook eene naauwkeurige mededeeling
doen omtrent de Lijkredenen , uitgegeven bij
den flood des Prinsen van Oranje? Ons is
bekend, dat bij het overlijden van Prins wiz.LEM I , door ARENT CORNELIS , te De/ ft eene
Lijkrede gehouden is op den dag der begrafenis. Weet iemand mij ook te zeggen, of die
preek in het licht is gekomen •; en zoo ja ! in
welk jaar ,
bij wien en onder welken titel?
LEGENDO ET SCRIBENDO.

Maandags spoed
Gaat zeldengoed. — ?
TIJL UILENSPIEGEL

II.

(*) Zie over dit work : Bulletin du Bibliophile Beige ,
A°. 1850, bl. 257.

Leer om leer.
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Zantrtheningtn.
Wegstervende woorden , spreekwyzen , gebruiken. Naarmate zich de beschaving , met heuren stoet van opgedirkte modefliksters en
krullige haarsnijders , van het platte land
meester maakt , ontvlieden haar onze oudvaderlandsche gebruiken niet slechts, maar ook
de voorouderlijke spreekwijzen, die, wanneer
men ze geene schuilplaats weet op te sporen ,
uit gebrek aan belangstelling , verkwijnen,
wegsterven , zoo niet geheel in vergetelheid
rakers. Ook Noord-Holland sedert eenige
aren door zulk een' inval , maar niet van
barbaren , vereerd , heeft reeds in schilderachtigen volkstooi en oorspronkelijkheid van
uitdrukking veel moeten prijs even. En ach,
wat men prijs gaf, is wel door oogenschijnlijk
betere munt vervangen , maar , bij nadere
beschouwing , ziet men hoe meerdere gehalte
voor mindere specie verwisseld is. Men krijgt
ook Kier ingesmokkelde centen voor Hollandschgeld weerom.
Men heete mij nu een' duisterling , omdat
ik over de Fransche verlichting , die oogin figuurlijken zin , mine klagt
be
— ik meen , als beminnaar van wat in
aanhef
oud Nederlands taal en volksgebruik voor
geen helder zonnelicht behoeft schuil te gaan,
her niet vruchteloos DE NAVORSCHER als bondgenoot op te roepen. Ook hij is een man des
behouds. Een iegelijk redde maar wat hij redden kan ; vrage t naar de herkomst van sommig
laats
van
en verblijfp
e , wijze
de be
wederom andere wegstervende woorden aan •;
brenge ze weer in achting door ze te noemen
doch weigere het burgerschap en de gastvrijheld aan die bastaarden van overheersching
rnij — de verhollandschte gallicismen.
enslave

j

BOUMAN.
[Dit voorstel komt zoo geheel overeen met onze
meestgeliefkoosde plannen , dat wij niet aarzelen er
onze volkomenegoedkeuring aan te hechten.
overleverin,gen, welker eenvoudige tolken meer en meer
worden overkakeld door een toenemende bent van
landelijke berigtgevers aan prozaiescbe nieuwsbladen — volksgebruiken , welke , bij den hooghartigen
van minacheen
slechts ,didrom
stedeling
s' glimlach
ting uitlokken , omdat hij ze niet begrijpt volksgezangen , welke hij profaan beet,, omdat zij in kinderlike Godsvereering gedicht zijn ; of plat , wijl ze niet
verbloemen , wat een Fransche klucht hem begrijpen doet •; of kinderachtig , wijl ze der bevatting der
mannetjes onzer eeuw al te klaar zijn — de volkstaal
boven alles met haar spreuken vol aanschouwelijkheid en leven en kracht — ziedaar wat aan DE NAVORSCHER , zoo niet immer te herhalen , dan toch
immer te bestuderen valt. Wie den mensch kennen
wil , hij neme die overblijfselen van minder huichelende voortijden , hij vindt er alles , hij vindt er zich
zelf in terug. Ja , wij durven het beweren , dat hij ,
aan wien de sprookjes van de broeders GRIMM niet
z66r bevallen , het wenschelijkste mist . . een kinderlijk gemoed !
Nog jets evenwel roept in het voorstel , door souMAN ter brievenbus ingebragt , onze belangstelling.
D.

Ook de wegstervende woorden zag hij gaarne beveiligd , en DE NAVORSCHER wil er toe bijdragen als toongever , als bemiddelaar — ook hierin als dienaar van
de wetenschap. Wit hij doers zal is oproepen tot meedeeling ; zelf mee te deelen veroorlooft hem de behter
het
erkte ruimte van tijd
en lasts niet. Zal
ec
p
Nederlandsch Woordenboek, als gedenkteeken —maar
neen ! als waarborg — voor onze heerlijke moedertaal,
heerlijk oprijzen , dan moet elk Nederlander meewerken , zoo niet als bouwmeester,, dan als opperman.
Wie daartoe hulp verleenen wil , rite zich tot ons
met aanduiding van zijne ervaringen, wij zullen voor
het aanwenden er van zorg dragen. Of is het geene
pligt hulp te bieden, waar de zaak , die onze belangstelling vordert , bij ons de liefelijkste herinneringen
opwekt? En , die uwe belangstelling eischt is uwe
Moedertaal , de taal uwer gezegende Vaderen!]

Kinderpoezij.
V.
Mijne instemming met des Heeren J. J.
NIEUWENHUIJZEN ' S opmerking (I.; bl. 222) ,
dreef mij aan om der Aardenburgsche kleinen
en wiegsters 't volgende af te luisteren.
G. P. ROOS.
1.

Wiegeliedje.
Douw , douw , deene kwam van Brugge ,
Met depappot op zijn rugge ,
Met de wiegband in zijn hand :
Zoo kwam Douw , douw , deene in 't land.
2.

Op de knieen,
Kallemoeije ree te perde ,
Op een hood die niet en zag ,
Kallemoeije ree zoo verre ,
Kallemoeije viel er af,
3.

Evenzoo.
Schok , schok, schok !
De boer rijdt om een nieuwe rok,
Een nieuwe rok van blaren ,
Om naar Oost Inje te varen.
. . . ok !
Schok ! schok!
4.
Witte brood ,
In moeders schoot.
Koekeloere mijn haan is dood,
Mijn haan met zeventien jongen ,
Is dat niet goed gezongen ?
Al dat zingen geeft maar berouw ,
Bij nacht zijn alle katjes graauw,,
Bij dage loo en de witten.
Bij dag verkoopt de zilversmid,
De zilversmid zonder ooren ,
Nu kan mijn man niet hooren.
Mijn man eet gaarne kropsala ,
Kropsala met veel olie en luttel azijn.
Wie zal onze sloor zijn?
Sloor , sloor , mijn Nichte
Ik zal bakken engij zult ziften.
5•
Prins Robbert is een Gentelman ,
Een Gentelman is hij ;
Hij had er een broekje van krenten an
En een vestje van rijstenbrij.
12
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Zijn kousjens waren hoendertjes ,
Zijn beentjes waren een bout ;
Zijn rokje was van amandeltjes
En zijn haartje was groen zoethout.
Toen hij in 't land van Lombardijen kwam,
Hoor eens wat ik daar vernam :
De duinliep onder water , de zee lie onder nand.
De beste koning van En eland,
Van En eland naar Spanje ,
Om appeltjes van oranje ,
Om peertjes van den beaten boom.
Wie zal hebben de gouden kroon ?
Degouden kroon ligt in den wijn ,
Daar al de mooije meisjes zijn ;
De meisjes in de keeten , (*)
Die werken dat ze zweeten
En op den top
Staan Pieter , Jan en Jacob.
6.

lilinne (baker) lied.
Daar was er eens een mannetje,
Dat was niet wijs
En die bouwde-n-een huisje
Al op het ijs ;
En hij wou dat hij een hoentje had.
Tjip , tjip mijn hennetje,
's Avonds in de korte kooi
En 's morgens in het rennetje.
Toen wou hij dat hij een haantjen had.
Kokkelekaan,
Zoo hiet mijn haan,
Tjip , tjip , enz.
Toen wou hij dat hij een schaapje had.
Ble heet mijn schaapje.
Kokkelekaan, enz.
Toen wou hij dat hij een kalf had.
Ducdalf, !! !
Zoo beet mijn kalf,
Ble beet , enz.
Toen wou hij dat hij een koe had.
Namen toe , (f)
Zoo beet mijn koe.
Ducdalf, enz.
Toen wou hij dat hij een paard had.
Vlasstaart,
Zoo beet mijn paard.
Namen toe , enz.
Toen wou hij dat hij een wagen had.
Welbehagen ,
Zoo heet mijn wagen.
Vlasstaart, enz.
Toen wou hij dat hij een knecht bad.
Alberecht , ! ! !
Zoo beet mijn knecht,
Welbehag en
,enz.
Toen wou hij dat hijen
e meid had.
Welbereid
Zoo beet mijn meid.
Alberecht , enz.
Toen wou hij dat hij een vrouw bad.
Zeer getrouw ,
Zoo heet mijn vrouw.
Welbereid , enz.
Toen wou hij dat hij een kind had.
Welbemind ,
Zoo heet mijn kind.
Zeer getrouw
Zoo heet mijn vrouw.
Welbereid
Zoo beet mijn meid.
Alberecht ,

(*) Keet = boerenkeuken.(f) Na me toe 7

Zoo beet mijn knecht.
Welbehagen ,
Zoo beet mijn. wagen.
Vlasstaart,
Zoo beet mijn paard.
Namen toe,
Zoo heet mijn koe.
Ducdalf,
Zoo beet mijn kalf.
Ble heet mijn schaapje.
Kokkelekaan ,
Zoo beet mijn haan.
Tjip , tjip mijn hennetje
's Avoonds in de korte kooi
En 's morgens in het rennetje.

Opmerkelijk is het dat in dit liedje de
naam van Due VALVE voorkomt.
7
Karne , karne boter ,
De bond die wasebt de schotels,
Kattepoes likt de borden af,
't Zwaluwtje giet den aschpot uit
Achter in de lochting , (*)
Daar de vogeltjes vochten.
Ze vochten dat depluimpjes stovers ,
Altijd was de koekkoek boven ,
De koekkoek en 't leeuwwerkje ,
Die bouwden te samen een kerkje
Te midden van de zee
Toen kwam een doove kwakkel ,
Die nam een rotten appel
En smeet het kerkje in twee ;
En ze bouwden van zijn levee een kerkje meer. (t)

Opschrift op het gevest van een degen. Bij het
afbreken van een huffs te Breda (1817) , vond
men een degen met het Koninklijk wapen
van Pruissen. Op het achtkantig gevest van
hard hout leest men
Door bto *um ivonbtrigke cracbt 1014
Ale& Samoan 000 vett te tvergbe gebrarbt
Dat hg ben letum moorbabig van praebt
Wiens fribrib is gemetot our onoacbt
Den mull bulb gebroltrn — bit betrarl)t
$o bort colt ono Oct prince grarbt
Die ben tvrerben Item bet Spaanorl)e jarbt
Den mugi to breckenbe boor (bate mael)t.
Onder gemelde woorden staan zee en hoofden.
Inzender dezes berigts vernam , uit Breda,
den zoo zeldzamen vond,deelde hem aan wijlen
Z. M. Koning WILLEM I. mede , en slaagde
gelukkiglijk in den aankoop op last van H. D.
Men ziet den degen in 't Kabinet van zeldH. P.
zaamheden te 's Gravenhage.
Quand un cordier cordant" . Een Franschman Wiens naam niet vermeld wordt, beweerde (1653) teen den bekenden Engelschen
theologant en wis-kunstenaar WALLIS , dat de
fransche taal de engelsche ver in kortheid
van uitdrukking overtrof. De laatste zulks
D

* Loehting is Vlaamsch , beteekent tuin.
()
(t) In Zeeuwsch Vlaanderen gebruikt men meer in
den zin van weer. Ik zal 't niet weer doen — ik zal 't
■ niet meer doen.
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tegensprekende daagde den ander' toen uit de
g
volgende vier reels
te vertalen :
Quand un cordier,, cordant , veult corder une corde,
Pour sa corde corder , trois cordons it accorde ;
Mais si un des cordons de la corde descorde ,
Le cordon descordant fait descorder la corde.

Zonder zich lang te bedenk en schreef WALLIS :
When a twister , a twisting , will twist him a twist ,
For the twisting of his twist, he three twines doth intwist ;
But if one of the twines of the twist do untwist,
The twine that untwisteth, untwisteth the twist.

Dezelfde WALLIS vertaalde deze regelen later , voor iemand die fransch nosh engelsch
verstond, aldus in 't latijn :
) Quum restiarius aliquis , conficiendis torquendo funibus jam occupatus , vult sibi funem tortilem contorquendo conficere • quo
hunc sibi tortilem funem torquendo conficiat
tria contortu apta filamenta complicando invicem associat • verum si ex contortis illis
in fune filamentis , unum forte se explicando
complicationi eximat , hoc ita se explicando
dissocians filamentum, funem torsione factum
detorquendo resolvit".
Deze omslag van woorden moet te meer
bevreemden , daar men zich in 't Latijn gewoonlijk korter uitdrukt dan in eenige levende taal.
Wie handhaaft nu met vier versregelen ook
hier den roem van 't latijn ?
J. M.

Uragen.
Een Liedeken op H.F.
Kloet. Het volgende fragment van een Liedeken , oppapier gedrukt , vond ik
als schutblad in een exemplaar van: „FRANCISCUS COSTERUS; Bewijs der Ouder Catholycker Leeringhe. t'Antwerpen by JOACHIM TROGNAESIUS , 1595"; in een
ouden band gebonden. Aan het boveneinde zijn eenige reels afgeknipt en de zijkanten bevatten sporen
van nog twee andere kolommen. De keerzijde is
niet bedrukt. --Het is een gedeelte van een Liedeken
op de belegering en verovering der stad Nuits of
Neus, door den Prins van PARMA , in den jare 1586,
met een leer
van 16000 knechten en 2
g
Paarden.
HERMAN FREDERIK KLOET gebood de bezetting der
stad , die slechts 1600 man stark was. Na in eengevecht gevaarlijk gekwetst te zijn geworden , ward hij
bij de verovering door ecnige Spaanschen nit zijn
bed gesleurd en aan zijn venster opgehangen. (Zie
WAGENAAR , Vaderl. Hist. , D. VIII., bl. 131.)
...... CLOET soude comen wte stadt gegaen,
Om denprince te spreken ;
Doe heeft CLOET de knechten een teeckengegeven
Dat sy hem souden doerschieten.
CLOET quam wt die stadt gegaen,
Hy gaf den prince schamper wort te verstaen ,
Hy gaf den prince aengegeven ,
Dat den prince syn knechten sonde betalen vier maent,
Dan volt hij die stadt van Neus opgeven.
Doen denprince dese worden hadde gehoort ,
Doen was by also seer verstoort ,
Hy heeft strac laten comen
Ses en dertich cortauwen en dobbel slangcn good ,
Daer mede denprince de stadt van Neus goeden morgen ontboedt.

Sy hebben die stadt bescoten also fel,
Het was hun van binnen eengroot gequel •
Op twee halve dagen verheven
Heeft men meer dan du sent scheut gehoort
Dat men die stadt van Neus sach beven.
Hetgeviel op eenen Sinte Annendach
Dat men die stadt
.
Hier eindigt het blaadje. Het is mij niet mogen gelukken dit lied in eenigen Liederen-bundel weder te
vinden. Moat het in zijn geheel aan iemand bekend
zijn , zoo deele hij het mede.
J. J. NIEUWENHUIJZEN.

Genealogie van het geslacht Oldenbarneveld. In
eenen eigenhandigen brief van WILLEM VAN DER POT,
geschreven te Rotterdam den 17den Maart 1770,
wordt melding gemaakt van eene Genealogie van
het geslacht OLDENBARNEVELD.
„ Eene juistegeslachtlijst van de familie van OLDENBARNEVELD is mij ," zegt de schrijver , „ zeer toevallig onder 't oog gekomen. Dezelve is met de wapenen en waardigheden der Afstammelingen van den
jare 1400 of tot op de kinderen van JOAN VAN OLDENBARNEVELD toe , en met een bijhoorend boek , waarin zcer ampel alle de bewijzen van Adeldom en andere bewijzen van eer en achtbaarheid van dateslacht woordelijk zijn afgeschreven, uitmuntende
voorzien ; waarbij nog pronkt enz."
Het schijnt verder , volgens denzelfden schrijver,
dat dit boek met andere familie documenten in handen is gekomen van de nakomelingen van ICORNELIS VAN DER MIJLE , die met MARIA , dochter van.
JOHAN VAN OLDENBARNEVELD gehuwd was. Het register was toen (in 1770) alleen aangehouden voor
zoo verre betrof de afstammelingen vangenoemden
schoonzoon van JOHAN VAN OLDENBARNEVELD.
Zou een der lezers van DE NAVORSCHER omtrent
deze genealogie eenig narigt willen geven , en , door
uwe tusschenkomst , er inzage van gu
n nen aan den
inzender van dit verzoek ?
Men zie overigens omtrent deze genealogie in het
derde bijvoegsel op het hofdicht Endeldijk van wiLLEM VAN DER POT , Leyden 1768, in 4 0 .
X.
Het eiland Socotora en zijne hoofdplaats Tamara.
In het Tijdschrift voor Nederlandsch ladle , 13den
Jaargang , Vde aflev. Mei 1851 , vervolgt Dr. F.
JUNGHUHN het verhaal van zijne tern reis van Java
naar Europa, en zegt (ald. bl. 348) „ het eenige berigt hetwelk ik omtrent Socotora heb gevonden , bestaat in een paar plaatsen in C. RITTER 'S Erdkunde
getrokken nit Asia , door J. DE BARROS , en ook dit
nog is slechts in enkele woorden vervat — niettegenstaande Socotora menigwerf tot ankerplaats der Portugesche schepen is gebezigcl. Verder verwijst RITTER naar den Periploils van ARRIANUS en naar
EDRISI."
In de Histoiregenerale des Voyages (ed. de Holl.
T. 2.p. 201.) vindt men het berigt van de reis van
HENRI MIDDLETON in 1600. Daze , met bedoelingen
voor den Engelschen koophandel naar de Roode zee
gestevend , ankerde , na eerst eene zandige baai te
hebben aangedaan , op de reede van Tamerin , „ principale villa de l'isle" , ging er vervolgens aan land ,
had een onderhoud met den koning , aan wien hij geschenken aanbood , enz. In de Carte de la ate orien-

tate d' Afrique , tiree de la carte de l' ocean Oriental
publiee en 1741 (aid. T. 2. p. 160) , vindt men die
stad aangewezen op de N. kust. De kaart van D'ANVILLE noemt haar Tamara. Hoe de Portugezen onder
TRISTAN D 'ACUNHA zich meester maakten van dit eiland , verhaalt ook RUYNEL , Hist.phil. et politique ,
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T. I, met weinige woorden maar die bijzondere opmerking verdienen : „le succes ne produisit pas les
avantages qu'on en espdrait, Il se trouva que l'isle
d'tait sterile qu'elle n'avait point de port et que les
navigateurs qui sortoient de la mer Rouge n'y touchoient jamais , quoiqu'on ne put s'empecher de la
reconnaltrepour entrer dans ce golfe."
De stoomboot , waarop zich de Heer JUNGHUHN
beyond (zie bl. 346) , stevende , toen zij tegen over
de oostelijke kaap van Socotora was , naar het W. ten
W. langs de noordkust van het eiland, hetwelke zij
amen
gedurig
aan de linkerzijde hadden — zij
kw
nader aan de kust en — stoomden voorbij een gedeelte van het eiland , waargeene ruimten tusschen
de bergketenen werden bespeurd. „Hier konden
onze blikken weiden tot in het binnenste des eilands,
namelijk in valleijen en vlakke dalgronden, die zich
verre tusschen hetgebergte uitstrekten." — In een
, naar wij meenden, eenige dadezer dalen zagen
delpalmen overigens was de vlakke bodem even dor
ontdektenwij eenig
Ner
als de bergwanden." — „ ens
licht of het schijnsel van een vuur op deze kust , ja
geen enkel spoor had zich vertoond op de gansche
noordkust van het eiland, waaruit wij konden opmakendat
dezelve bewoond was. Naar verhaald wordt
,
zijn de meer binnenwaarts gelegen dalen, waar bruikbaar water nietgeheel ontbreekt, en waar eenige
hoezeer schraleplantengrond wordt aangetroffen ,
door eengering aantal Arabische familien bewoond."
Nu vraag ik : welk geloof verdient het verhaal van
MIDDLETON ? Welke sporen zijn er over van de zeeP laats Tamara? Welke reisverhalen bestaan er, sedert dien tijd, no ens dat gedeelte der Roode zee?
waarheen een reisverhaal van IRWIN (op de kusten
van Arable en Egypte) voorhanden is ; uit het Enelsch vertaald Leipzig 1781, 8°. L. J.
g

Eilandbeschrijving door Henri Duquesne. FRANVoyage dans deux
Iles desertes des Indes Orientales. Londres 1708 ,
COIS LEGUAT heeft in zijn werk :

in 12°. 2 von. — aanhalingen opgenomen uit een geschrift , 't welk hi' , waarschijnlijk te re t, toeschrijft
aan HENRI DUQUESNE. LEGUAT heeft verzuimd den
waren titel vangemeld geschrift op te geven , doch
waarschijnlijk moet die luiden : Relation of description
g en
de file d'Eden of rile de Bourbon of de Mascarene
het werkje zelf in 1688 of 1689 zijn uitgegeven en
slechts uit een of uit eenpaar vellen druks bestaan,
terwijl de naam des schrijvers er niet bij is opgegeven.
Indien een der lezers van DE NAVORSCHER boven
aangeduid werkje , onder welken titel dan ook , mogt
bezitten en er , in het belang van den toekomstigen
levensbeschrijver van HENRI DUQUESNE, eenige bijzonderheden van Wilde mededeelen, of , liever nog,
indien hi' goedgunstig de inzage daarvan kon toestaan , zou die levensbeschrijving er voorzeker veel
bij winnen , dewijl juist dat gedeelte van den 'evensloop van den hier bedoelden persoon (een zoon van
Frankrijks grooten Zeevoogd) nog grootendeels in het
—11.
duister ligt.
Borcle6; en Sedert DIOCLETIANUS werden de
imperatoren in het Grieksch-sprekend 0 osten Pocatlac
genoemd. Later was het dan ook een eerbewijs , als
de Roomsche Keizers door de Byzantijnsche Vorsten
erkend werden als poccraelc. Dat woord werd de vertaling van Augustus en Imperator . De Westersche
Koningen , weer titel (rex) minder geacht werd dan
imperator , konden dan ook eene Pacrasic zijn , en
men vond voor hen 't woord /6iiyes uit. Nu zou men
mij verpligten zoo men mij kon opgeven , of die term
nog bestaat en dus de Grieksche Koning den naam
heeft van Pctca6s of dien van
? Ook wenschte ik

te weten hoe de Latijnsche Keizers van Constantinoel genoemd werden in het Latijn en in het Grieksch,
P
en welke van die beide hunne officieele taal , de taal
der wetten was ?
J. J.

Predikanten bij de Nederlandsche Hervormden te
Londen. In de gedrukte leerrede van HENDRIK VAN
HAAMSTEDE , uitgesproken den 24sten Julij 1750 , ter

gedachtenis van het tweede eeuwgetijde der Nederlandsche Hervormde gemeente te Londen , uitgegeven
te Amsterdam bij VIEROOT , 1750 , 4°. , vindt men
eene Naamlijst der Predikanten , welke bij die gemeente tot op dat tijdstipgediend hebben. De laatste,
daarop voorkomende, zijn :
Beroepen 1735. FREDERIK DANIeL BONGARD, geb.
te Sluis , overl. te Londen 1737.
Beroepen 1737. MARTEN ADRIAAN DE JONGH , geb. te
Bommel ,
overl.
Beroepen 1740. HENDRIK VAN HAAMSTEDE geb. te
Amsterdam ,
overl. te Londen 1765.
Sedert zijn gevolgd :
Beroepen 1751. HENRIK PUTMAN, geb.teAmsterdam.
Beroepen 1765. MELCHIOR JUSTUS VAN EFFEN
Met de aanvulling en voortzetting der Naamlijst tot
op heden, zoude men mij bijzonder verpligten. B.

Diodorus Siculus , II. , 21. De Graaf VOLNEY maakt
eene bedenking , dat in het 21ste hoofddeel van het
Ilde boek der Bibliotheca Historica geschreven door
DIODORUS SICULUS, eene andere lezing moet worden
gevolgd. Er staat namentlijk :
ilTi7EVE; TpEcizovra ipoccrazucrocv, ptixpt Mocloc7coccircaov.
TO6TOV 7dcp ;2 Tail) ' Ao-o-vpicov );27eptovioc
pzthrecrev sic Meow,
tap.eivacroc 11-eico t- 6') v
zclicov xod Tptoczocrioav ETCcriVpcovra.
VOLNEY beweert dat, op het gezag van AGATHIAS
II.p. 63 , volgens eenige regelen vender van dienzelfden DIODORUS en JUSTINUS , in plaats van 1360 ,
moet worden gelezen 1306 ; daarom te meer , omdat
AGATHIAS betuigt , dit volgens DIODORUS SICULUS te
hebbengezegd. DINDORF schijnt het jaar 1360 in
twijfel te trekkers , daar hi' ETC O 'iitovroc tusschen
twee haakjes plaatst.
Nu vraag ik : 1 0 . Is dit in eenige uit gave verbeterd ?
20 . Wat zeggen WESSELING en de overige uitgevers
er van ?
Anna Haze. Weet iemand jets aangaande deze
weduwe van AMELIS UYTTENENGH ? Zij voerde een
regtsgeding in 1532 , eerst voor Proost en Archidiaken te Utrecht, vervolgens in appdl voor den AartsBisschop van Keulen — tegen WALRAVEN VAN ARCKELL, wegens een door haar beweerd huwelijk.
ARCKELL was de 3de zoon van OTTO , Heer van
Heukelom en van W. VAN BROEKHUISEN , later Ridder , Heer van Heukelom Waardenburg , Ammerrode
en Leyenburg , en gehuwd met CATHARINA, natuurlijke dochter van CAREL VAN EGMONT Hertog van
Gelre.
Ik vermoecl dat JAN VAN ARKEL, WALRAVEN 'S natuurlijke doch later gewettigde zoon haar kind was.
Van ANNA , of Karen echtgenoot , vond ik niets.
A. & A.

Beeldhouwwerk op Paushuize ; Momusgezelschappen.
Men vond in 1828 of 1829 (tijdens de Heer Ridden
VAN ERTBORN Gouverneur was der Provincie Utrecht)
bij het afbreken van een gedeelte der muren en van.
den , zoo ik meen , achter den oudengelegen', tuinstal, een vierkanten steen , naar gis, een' en een' halyen voet in het vierkant. Op dezen steen stood een
zeer welgebeeldhouwde Momus-kop , zeoals die ons
bij overlevering bewaard is geworden op de staven
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die in de middeleeuwen bij de Societates van dien
naam gebezigd werden.
Nu vraag ik : hoe komt Jok in een zoo ernstzq huis
als dat van een Cardinaal? Zou de kennis der historic
van deze genootschappen niet belangrijk zijn ? In Nederland is , zoo verre ik weet , Maastricht de eenige
stad , welke nog zulk een gezelschap herbergt. Was
Paus ADRIAAN VI lid van Momus? De steen is door
den geleerden en verdienstelijken ERTBORN voor den
tijd bewaard gebleven. Hij liet hem boven de deur
despaarden-stals metselen.
Nog eene vraag , voor wij Paushuis verlaten. Boyen den hoofdingang , ziet men nog een grooten gebeeldhouwden Bentheimer-steen , voorstellende een
hoog en breed vierkant raam , waarop een man levensroot in voile wapenen , als uit het raam liggende ,
g
wordt -voorgesteld ; deze krijgsman heeft in zijne beide
handen een zeer zwaren bol , waarmede hij schijnt te
dreigen. Onder staat : Non omne quod minaturferit.
Wat beteekent dit, vooral in een Pauslijk of Cardinaals
Paleis? was het : des accommodemens avec le ciel?
PERFER ET OBCLARA.

Mathieu Xhrouet. Bekend is in de Jaarboeken der
Luiksche kunst de familie XHROUET of XHROUUET.
Hier waren er onder haar , die vermaard waren door
het werken op de draaibank , en die in edele gesteenten drijfwerk vervaardigden , da,dr die landschappen
inplaat bragten , of die over minerale wateren schreyen. Geenerlei opgaven echter vindt men hoegenaamd over MATHIEU XHROUET, Schepen en OudBurgemeester van Spa , wiens leeftijd zich van het
eind der 17de eeuw tot het midden der 18de schijnt
uitgestrekt te hebben , en van wiens hand de ondergeteekende tweederlei verzameling Teekeningen van.
plaatselijken aart bezit. Beide bevatten velerlei schilderachtiggelegen en fraai met 0. I. inkt uitgevoerde
gezigtspunten in het Luiksche , Guliksche , ja tot aan
de Moezel- en Rijn-oevers toe , van Trier tot aan Dusseldorp. De wine verzameling is 93, de andere 78
bladen sterk. Sommigen daarvan zijn dezelfde gezigten, doch op onderscheidene tijden geteekend. In de
tweede verzameling werd hij bijgestaan door CH. DENIS DE BEAURIEUX en RENIER ROIDKIN. De teekeningen zijn vervaardigd tusschen de jaren 1724 en.
1737 , en zeer weinige later uitgegeven : zijnde hoogstens 10 a 12 daarvan ten jare 1762 door zekeren ANT.
LE LOUP in 't koper gesneden.
Ook bezit ik twee ideale landschappen , door hem
zeer fraai met 0. I. inkt op perkament geteekend.
Is er nu iemand, die over de levensomstandigheden
of over verdere kunstwerken van dezen smaakvollen
en kunstrijken Stadsbestuurder iets weet aan te wijzen ? Zulks ware , ter waardeering van de verdiensten van eenen onzer zuidelijke kunstbroeders niet
ongevallig. De Kunstwoordenboeken van FUSSLI ,
NAGLER en IMMERZEEL , de werken over Luiksche
kunstgeschiedenis van DEWEZ en Baron DE VILLENFAGNE , zijn allen over hem zonder vrucht geraadpleegd.
BODEL NIJENHUIS.
—
't Huis Dukenburg. Een uur gaans van Nijmegen
ligt het huis de Dukenburg , ook wel Duckenburg en
Dukkenburg genoemd. Men weet althans , wanneer
men de Memoires de PHILIPPE DE COMINES wil opslaan, dat Hertog KAREL van Bourgondie in 1473 de
stall Nijmegen belegerde en zijne heermagt eenen
tijd lang op en bij den Dukenburg neersloeg. Toen
reeds moet het een vrij groot en aanzienlijk slot geweest zijn. Omstreeks 1740 is het oude Huis , waarvan men in „ ARKSTEE 'S Nymegen" , eene afbeelding
vindt , afgebroken , maar in mijn, tijdelijk, bezit is
eene teekening , welke in 1619 , naar eene toenmaals
bestaande , nog veel oudere , afbeelding vervaardigd is.

Is er iets aangaande dat Huis bekend voor 1473 ,
dat tevens licht verspreiden kan over den waarlijk
historisch klinkenden naam?
P. N.

Kinderpoezij. „Torentje, torentje, bossekruid." Wie
herinnert zich het verse niet, hem in zijn prille jeugd
zoo dikwijls voorgezegd , van :
;
e torentj bossekruid
e,
Torentj,
Wat hangt 'er uit?
Eengouwe fluit,
Een gouwe fluit met knoopen....
't Torentje isgebroken ! —
of hij gedenkt er bij , hoe , onder het spreken der
aangehaalde woorden , garenklos op garenklos , met
een' vingerhoed of iets dergelijks, in top , werden
gestapeld om , bij den slotregel , door onze verwoestende vingeren te worden omvergeworpen — iets,
dat , entre nous soft dit, wel door het Vredes-Congres
mot worden tegengegaan. Maar nu , het verse?
Kan het ook slaan op het springen van den KruidtoGANSKE.
ren te Delft in 1654?
Perzischegeschiedenis. Ik hoop , dat er lezers van
DE NAVORSCHER zullen zijn, die mij het volgende (zoo
spoedig mogelijk) kunnen beantwoorden :
1 0. Bevat het werk van den Hertogvan Manchester,
„The Times of DANIEL" een critisch onderzoek over
degeschiedenis dier tijde
n ? 20 . Wie hebben na hem
(ook in ons land) dat onderwerp behandeld? 30 . In
welke werken zijn de , in Perziegevonden , inscripC. A. C.
tien en monumenten te zien ?
Shakespeare door Nederlanders beiverkt , verduitscht
of beoordeeld. Aangenaam zou het mij wezen , bijaldien ik, door tusschenkomst van de talrijke berigtgevers aan DE NAVORSCHER , te weten kwam : of de
stukken van SHAKESPEARE hetzij geheel of gedeeltelijk in uwe taal zijn overgezet ? Zoo ja, dan zou men
opsteller dezes grootelijks verpligten , door hem de
namen der onderscheidene vertolkers en het verschijningsjaar van hun werk aan te stippen.
Niet weinig zou aan mine
erkentelijkheid worden
J
toegevoegd , wanneer mij ook de titels en j aarteekevan
ningen werden toegezonden van zulkeriften
gesch
of betrekkelijk SHAKESPEARE , als er in Holland zijn
uitgekomen — Vertoogen, Levensberigten , VoorleFRANCIS FRANCO , te Londen.
zip en enz.

Verhandeling over eenige Hekeldichten van Vondel.
LULOFS , in zijne uitgave van eenige kleinere Gedichten van J. VAN DEN VONDEL , maakt op bl. 314 gewag
van eene Verhandeling over eenige Hekeldichten van
dengrooten poeet, in een onzer Tijdschriften uitgegeven • waar is die Verhandeling te vinden?
N. P. BIBLIOPHILUS.
Braems „Memoires touchant le Commerce" . Daar ik
onlangs een HS. gezien heb , waarvan ik den titel
hieronder zal opgeven , en ik niet in staat ben iets volledigers omtrent zijn' opsteller te ontdekken dan hetmijne
een het boek zelf mij
k vermeldt
, onderwerp i
g
begeerte naar inlichting over hem en zijn' waarschijnlijk ongedrukten arbeid aan U en uw talrijke lezers ,
beide in Groot-Brittannie en de Nederlanden (waar
gij een' navolger hebt) in de hoop van betrekkelijk
den autheur uitgebreider narigt te bekomen. Het
werk is op folio-pro-patria (foolscap folio) , bevat naenoeg 340 bladzijden , met een ferme , ronde hand
g
geschreven , en draagt den volgenden titel : Memoires
touchant le Commerceque les Provinces Unies des PaysBasfont dans les divers Endroits du Monde. Ter b1.306,
waar de Memorien worden besloten , bevindt zich de
handteekening van DANIeL BRAEMS , die , van zich
zelven sprekende , zegt : dat hij , de Nederlandsche
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bezittingen in de O. I. in 1686 verlaten hebbende ,
verslag aan de Staten-Generaal had uitgebragt van.
wat hij daar al zoo had opgemerkt en er eene geschreverse copij van afgegeven. Voorts berigt hi' : dat hij
geweest is „ derniérement Teneur-General des Livres
4 Batavie , et a ram end en qualite de Commandeur la
derniere Flotte des Indes en ce pays" ; en dat zijne
Memorie , voor zooveel het Oost-Indische zaken gold,
opgemaakt is „ touchant la constitution des affaires
'dans les Indes Orientales , ainsi qu'elle estoit lorsque
la ditte flotte estpartie de Batavie" ; het stuk werd ,
naar hi' getuigt, op den 26sten Mel 1688, afgeleverd.
De overige bladzijden. van het geschrift zijn toegewijd
aan eene omstandige berekening van Frankrijks kerkelijke en burgerlijke inkomsten voor het jaar 1692,
benevens aan het „estat des affaires extraordinaires"
J. M.
over 1689, 1690 , 1691 en 1692.
NOTES ANDQUERIES , Feb. 7. 1852.

Eenhoornshoornen. Weet iemand door wie en wanneer de bekende Eenhoornen aan het kapittel van
St. Maria te Utrechtgegeven zijn , en ook de plaats
waar men ze thans kan vinden? Misschien zal de
voormalige Kanunnik, deze vragen kunnen oplossen.
W. D. V.

Znitvo orb tu.

Duivenpost I. • bl. 7, 94). Het verwondert
van dit artikel HOOFT
mij , dat de schrijver
nietgeraadpleegd heeft , die hem in zijne Nederlandsche Historien, fol., bl. 312, zou hebben
aangetoond , dat DECINIUS BRUTUS , door ANTONIUS binnen Mutin g (Modena) belegerd ,
van duiven als briefbodengebruik maakte.
JAN FRUYTIERS, in zijne Korte Beschryving van
de strenge Belegering 6.c. van Leiden , Uitg. v.
1739 , bl. 113. , verhaalt dat men den Leidenaren het naderend ontzet aankondigde door
vliegende bodes , (oude duiven) op de Romeynsche wyse , elk

JULIUS FRONTINUS

beschryft.

Deze is ongetwijfeld FRONTINUS, die als Staatsroemd
Krijgsman en schrijver
be was onder de
regering van VESPASIANUS en later. Waart aangaande de duiven
schijnlij
berig,
d
k it is
als bodengebruikt , in zijne Strata errata.
v. Gr.

Voorspelling aan Oldenbarneveld (II. • bl. 28).
Hoe is het mogelijk dat men aan VONDEL dichtreels
g
toeschrijft
arin
, wa
gesproken wordt
van standbeelden die nog s in 1792 in ' Gra)) venhage in den gevel stonden" van een huis en
D thans zyn zomerlusthof Rodenrys cierden" ?
Ik bengeneigd te denken dat men deze met de
eerst bedoelde verwart en voor dezelfde houdt.
Het huis in het Voorhout is het tweede van
den hoek van de Kloosterkerkstraat , naast
het voormalig Logement van de vyf Steden ,
thans Ministerie van Financiers, met opgaanden stoep. Dat huis en het hoekhuis zijn er
omstreeks het jaar 1806 aan et , na in
1795 voor kasernen der Franschetroepen ,
even als het huis van den Prins van NassauWeilburg , thans de Schouwburg , te hebben

gediend , zoo als ook het toes ledig staande
hotel van den Pruissischen gezant in de Assendelftstraat , waar later de R. C. Kerk is
g
ebouwd. Na dat in 1793 de Hollandsche
Gardes waren te veldegetrokken , lag in het
huis met de beelden het infanterie-regiment
Saksen-Gotha. De talrijke hoofden en stemmen van deze Duitschers, veelal goede zang
ere , verhieven zich nit de vensters van het
breede en lange gebouw , en de even zoo talrijke wandelaars verlustigden zich in de zomermaanden niet minder daarmede. Men ziet
het huis zeer duidelijk afgebeeld in zijn ouden
stand in deplaat voor het Kinderspel in CATS
k de Middelburgsche 4to. druk van
Huwely,
1625, welke plaat in de folio-uitgave is overgenomen. Ongetwijfeld zijn er ook afbeeldingen van in werken over — en Gezigten van —
's Gravenhage. De beide bovenste verdiepingen zijn omstreeks het jaar 1805 afgebroken.
Is nu dit huis de woning van OLDENBARNEVELD
geweest , dan is zij niet » gesloopt". Was het
een ander, hoe zijn dan die beelden zes jaren
of reeds vroeger , na zijn flood in dien gevel
overgebragt ?
Van de stedelijke logementen sprekende, wil
ik hier, voor liefhebbers van stedenbeschrijvin en , die de veranderingen gaarne na aan
welke de loop der tijden aanbrengt , eene opgaaf der voornaamste laten volgen , die men ,
onder anderen, met VAN DER DOES ' S ' s Gravenhage , 1668 , kan vergelijken. Het is bekend
dat deze Logementen door de stemmende steden werden onderhouden om , uitsluitend
tot ruime en aanzienlijke verblijven te strekken voor hare Gedeputeerden ter dagvaart of
Gecommitteerden in hooge Collegien. De
daarin , met hunne echtgenooten of dochters
en lijfbedienden tijdelijk gehuisvesten, bekosti den wat hunne vertering betrof. Na 1795
heeft dit opgehouden en zijn deze gebouwen
in andere handen overgegaan.
op 't Plein. Later het paleis
Amsterdam. .
der Prinsessen en van den
De Admiralitezt.
Kroonprins.
Rotterdam. aldaar. Ministerie van Oorlog.
0 .I.Compagnie. op 't Blyenburg. Werkinrigting.
Haarlem. Korte Vijverberg , op den hoek van
e thans 2 huizen.
het Doelenstraatj,
Leiden. Buitenhof. Sedert 1796 Besogne Kamer.
't huis met een uitstek;
Dordrecht. Vijverberg ,
van den Bn. VAN BOETSELAER.
Gouda. Voorhout, Geneeskundige dienst.

De vijf steden : Alkmaar , Edam , Monnikendam, Medemblik, Purnzerende, Kneuterdijk.
De twee steden : Hoorn en Enkhuizen , Praktizijnshoek. Sedert openlijk logement van
dien naam.
L. J.

Nederlandsche nieuwsbladen (II.; bl. 29, 61).;
Het nieuws vOOr 1600. In onderscheidene arti-
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kels van ^ DE NAVORSCHER " 1S gehandeld
over den ouderdom van deeerwaardige Opre to Haarlemmer Courant , en is als oudst bekende , die van 19 Mei 1665 opgegeven.
Of zij reeds lang te voren het aanzijn had ,
en of er voor haar nog andere, eigenlijk gezegde , Couranten bestondenis
,
mijbekend
on
en niet waarschijnlijk. Men wane echter niet
dat ooze Voorouders voor dien tijd geheel van.
Nieuwstijdingen verstoken waren. In de dikwerf onrustige dagen , welke zij beleefden ,
kwamen er van tijd tot tijd kleine traktaatjes
in 8°. of 4°. formaat , in het licht , die hen
met de voornaamste binnen- en buitenlandschegebeurtenissen bekend maakten. In het
bezit zijnde van een paar zulke stukjes , wil
ik die wat nader doen kennen.
Het oudste is van 1565 en heeft den volg enden titel :

Engelsche berigten :
» Daer is alhier nieumare , dat de Spaena iaerden ende de Britons souden d'een den anderengeslagen hebben , om seker overlast oft
oultrage aldaer gedaen, ende dat sy oock noch
niet en soudenghejungeert oft ghevoecht wesen by den Prince van Parma , datter oock
sulcke diffidentien souden wesen tusschen den
Prince van Parma ende den Hertoch van
Maine , ende hunnen volcke dat sy soo wel
in 't camperen henlieden fortifieren jegens
elckanderen , als jeghens hunne vyanden."
» Wt Italien schrijft men voor seker, dat
den nieuwenghecoren Pans den selven nacht
van zijne verkiesinge sonde hebben gheweest
doen vermoorden door eenen Spaenschen Cardinael , dien deConine van Spaengien tot het
Pausdom socht tepromoveren , in die voeghen dat het selve verstaen zijnde by de Ro» Twederley Nieuwe tijdingen , In wat manie- naainisten, souden ooc den nacht daer naer
ren het Slot Daggay in Ungarijen gelegen door den selven Cardinael doen vermoorden hebdes Machtigen tegenwoordigen Ike. Ma. Crychs- ben, sulcx dat sy schreven, dat het te Roome
volcic, den Torck des Christelijclee Naems Erf al te messe ende sweerde stondt."
vi ant wederom in dit LXV. iaer afghewonnen
» flier worth oock sterckgheseyt van de
endevercreghenheeft. -- Item eenen Ridderlycicen doot van den Coninck van Spaengien : Godt
Camp ende Tornoy van twee Campengoens , deen gheve dat het eens mach waerachtich bevoneen Torcksche Hooftman, ende eenen ion en Un- den worden."
gerschen Crycksman om sgeloofs wille om
Fransche berigten :
ende leuen bi Botzscha in Ungarijen dit iaer
» De Spaengiaerden die ghetrocken waren
LX V. den xxx. Januar?). met malcanderen ghe- nae Toulouse, zijn gheweyghert gheweest te
streden hebben , ende hoe dat lien vergaen is. — ontfanghen by de Inwoonders."
Gheprint Thantwerpen inde Cammerstrate inde
» Monsieur le Chevalier d' AUMALE isgheCammerpoorte ofte guldenVoet , by JAN MOLLYNS, van en ghenomen door het Garnisoen van
ghesworen Boecdruckere."
S. Denijs."
Dit boekje is in 8°. en met den titel slechts
D De Keyser van Duytschlant is doot , ende
8 bladzijden root. Taal en stijl dragen dui- men houdt voor waerachtich , dat den Codelijke kenmerken dat het uit het Hoogduitsch ninck van Vranckrijck ende Navarre , sal
overgezet is. Het behelst Been
nder nieuws wesen ofte alreede is Keyser gecoren."
a
dan wat de titel opgeeft.
» De twee laatste Pausen zijn gestorven."
Het andere is van 1590 met dozen titel :
» Men se ht voor waerachtich , dat den
» Copie van eenige Nieumaren , gkeschreven by Conine van Spaengien doot is, ende den Herden Bare van CARON, Agent in Enghelandt , aen to p e van Savo en is te poste nae Spaengien."
» Die van Venegien comen , se en voor
de Heeren Staten van Zeelandt in datum den
Novembris M.D.XC. ouden shy , zijnde den, waerachtich , dat de S rie van Venegien ende
Novembris M.D.XC. nae den nieu- de Hertogen van Florencen ende Ferrare
wen stijl. — Nock ander Nieumaren , van den t'samengheaccordeert zijn , met beloften van
xvi j. _Novembris M.D.XC. ouden stift , zijn- den Coninck van Vranckrijck t'samen te doede den xxvii,j. Novembris M.D.XC. nae den ne alle hulpe , bystandt , ende assistentie, soo
nieuwen shy , comende wt Die_pen. Noch an- wel vangelde als van volcke."
der Nieumaren, ghecomen van seker geloofweer Uit Antwerpen wordt alleen het volgende
da;qe persoonen van Antwerpen , ghedateert al- vermeld :
daer den vi' Decembris M.D.XC. nae den
» Op gisteren is binnen Brussel gheconaen
nieuwen stijl. — Tot Haerlem , By GILLIS ROO- de Prince van Parma met cleene victorie
MAN , woonende in de Jacobijne-strate , in de brenghende niet meer met hem van veertich
vergulden Parsse. Anno M.D.XC."
Cornetten Paerden by hem merle nae VranckDit stukje , in 4°. formaat , telt met den rick genomen , dan veerthien oft vijfthien ,
titel insgelijks 8 bladzijden , waarvan slechts soo sy noch vol zijn ende ontrent veertich
6 bedrukt zijn.
waghens met
, gelaten
uetstegheq
en sieckd
Zoo als uit den titel blijkt , worden bier hebbende zijn gheschut voor chasteau Terry,
tijdingen medegedeeld uit Engeland , Frank- met de reste van zijn Paerdevolck ende Voetrijk en Antwerpen, waarvan ik eenige uit- volck 't welch hy mede ghebadt heeft, die
meest al van siecktencatijvicheyt , ende
treksels volgen laat.
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scharmutsen omghecomen zijn , waer of zijnenprincipalen Edeldom binnen de stadt van
Valenchinne be raven zijn."
Hetgeheel wordt aldus besloten :
D Dit is al 't ghene dat wy voor desen tijdt
voor nieumaren hebben. De Heere wil ons
verleenen dat ons salich is. Amen."
In de Ley dsche Courant van 15 Januarij 1840
wordt als een der eerste beginselen der Couranten in ons land het volgende stukje vermeld : » Waerachtigh Verhael van 'tghene ghe_passeert is , sedert den 20 Junii (1600) by het
Leger der E. Heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden , onder 't beleijt van den
Doorluchtighen Heere Prince MAURITZ VAN NA
SAU. " - Het isgedrukt bij JACOB CORNELISZ.
VENNECOOL te Delft, engeschreven bij Oostendeden
,
29sten Junij0.
160
Het beslaat 6
bladzijden , in kl. 8°. Er zouden reeds vroeger dergelijke legerberigten door genoemden
VENNECOOL zjjn uitgegeven.
J. J. NIEUWENHUIJZEN.

Amsterdamsche Courant (bl. 61); Nieuwsbrieven.
[Merkwaardig is ook , voor de geschiedenis van
de Nieuwsbladen-literatuur, deplaats in WAGENAAR'S
Amsterdam , St. VIII , bl. 717 e. v. , waarop de Heer
J. SCHREUDER ORS verwijst. „Het aanstellen van Koopmans-boden , die brieven van de eene naar de andere
plaats bragten ; 't welk , hier te Landeniet
voor de
,
zestiende eeuwe, en in deeze Stad , zo ver my gebleeken is , eerst omtrent het midden dier eeuwe , schynt
begonnen te zyn ; heeft , toen het , omtrent den aanyang der volgende eeuwe , zeer ingebruik was geraakt 7 naar 't schynt , de eerste aanleiding gegeven ,
tot het opstellen , drukken en uitgeeven van nieuwstydingen uit verscheiden' Gewesten , die , hier , met
een onduitsch woord , Couranten of Loopmaaren , gelyk de Ridder HOOFT dit woord vertaalt ,genoemd
werden. Men be on hiermede , al vroeg in de zeventiende eeuwe , te Haarlem en te Amsterdam , zonder
dat ik heb konnen ontdekken , in welke deezer twee
Steden , de eerste Couranten uitgegeven zyn. Ik heb
Amsterdamsche Couranten van dej aaren 1628 en 1632
in handers gehad , de oudste van welkegedrukt was ,
by BROER JANSZ. , die zig noemt Out Courantier in't
g
Leer
van Zyn Princelycke Excellentie. De Couranten
vonden , al terstond , en inzonderheid, na datmet
,
het uitgaan van het twaalfjaarig Bestand , de oorlog
wederom begonnen was , zeer veele Leezers. In Amsterdam , kwamen , weekelyks , verscheiden' Couranten uit , by onderscheiden' Drukkers , die dit werk ,
in 't eerst , op eigen gezag , ondernomen hadden.
Doch , naderhand , verzogten en verkreegen zy daartoe verlof van Burgemeesteren ; gelyk zo de Boekdrukker OTTO BARENTS SMIENT 111 't jaar 1655 , vryherd kreeg , om de Saturdagfe Courante , om de veertien dagen , en de Franfche Courante , weekelyks , des
Maandags , te mogen drukken , in de plaatse van JAN
VAN HILTEN en zyne erfgenaamen. Men gaf aan deeze
Drukkers den naam van Courantiers. En vind ik , dat
JOANNES VAN RAVESTEYN , in 't jaar 1661, in de plaats
van de Weduwe PIETER BROERSZ. , tot Courantier aangenomen is. Behalve de Nederduitsche en Fransche
Couranten, bekwam CORNELIS JACOBSZ. zwoL, in 't
jaar 1668 , ook verlof om eene Italiaansche Courant
uit te geeven : 't welk , no tans , niet lang geduurd
heeft. De Fransche Courant werdt , in 't jaar 1683,
verbooden. Doch 't leedt niet lang , of het uitgeeven
derzelve werdt wederom toegelaaten. De Boekverkooper CASPAR COMMELIN, dezelfde , meen ik, van

wien , in 't jaar 1694,, de bekende Befchryving van
Anifierdam uitgegeven werdt , was geprivilegeerd , tot
het uitgeeven der Amsterdamsche Duitsche en Fransche Courant, en hadt zich , eenige 'aaren te vooren ,
in maatschappy begeven met JEAN TRONCHIN DU
BRUEIL , die , in 't jaar 1690, verlof kreeg tot het uitgeeven der Fransche Courant : 't welk nog, door zyne
nakomelingen , geschiedt. COMMELIN gaf de Nederduitsche Amsterdamsche Courante
,
eenig 'aaren te
vooren , uit, op zynen naam alleen. Doch zy werdt,
meen ik , naderhand , uitg ,door AART DIRKSZ.
OOSSAAN of deszelfs Weduwe , welker nakomelingen
de voordeelen , die 'er van kwamen , in laater' tyd
gedeeld hebben , met den Advokaat WILLEM ARNOLD,
die de Courant schreef, of deedt schryven. Na nog
eenige veranderingen , in 't bewind over dezelve, werden Burgemeesteren , in 't jaar 1734 te raade , den
eigendom der Courant , by verdrag met de bezitters
te verkrygen voor rekening van de Stad en het Courantierschap , onder den titel van Commissarisschap
der Binnen- en Buitenlandsche Nouvelles of Tydingen,
te begeeven als een Amt.
Deeze nieuwe schikking
P
heeftgelegenheid gegeven tot het opregten der StadsCouranten-drukkerye. Tot het samenstellen der Courant zyn twee Persoonen aangesteld. Op de Drukkerye, daar twee persen gaan , arbeiden zeven zetters
en drukkers , behalve den meesterknegt. De Courant
wordt , driemaal ter weeke , uitgegeven , des Dingslags, des Donderdags en des Saturdags : 's daags en
's nagts te vooren, wordt zy afgeschreeven en gedrukt.
De Stads Courantier is , volgens eene Instructie
van den negen en twintigsten May des jaars 1693 ,
verpligt „ „ zorg te dra g en , dat hy eene verdigte
tydingen verspreide , en altoos opregte berigten bekome. Hy ma , we ens de Koopvaardyschepen, die
hier in laading le en , en derzelver vertrek niets
melden , waarmede de vyand zyn voordeel zou konnen doers : ookgeene aanstootelyke uitdrukkingen ,
betreffende den Pans , de Kardinaalen , de Geestelykheld, of eenige gekroonde Hoofden , Prinsen of Mogendheden , vooral , zo zy vrienden of bondgenooten
van den Staat zyn , in de Courant invoegen. Deuis
hselyke zaaken en Resolutien van den Staat 7 al zynze
binnenslands Met t'eenemaal geheim , mogen ook,
in de Courant , niet weereldkundig gemaakt worden."" Burgemeesteren hebben , in 't jaar 1734 , de
Courantiers ook verbooden , briefwisseling te houden
met Ministers van den Staat of derzelver bedienden
en den inhoud van derzelver brieven in de Courant te
plaatsen." —
Hoe zich vroeger de nieuwsgierigen , op het platte
land woonachtig , over het gemis van dag- en weekpapieren konden heenzetten , maar toch op de hoogte
van den tijd blijven , doet ons MACAULAY opmerken ,
History of England , I. , Hoofdst. 3. Men verhaalde
zich op de briefschrijvers in de hoofdsteden , wier nering ze luisteren deed naar al de praatjes , die Hof,
Kerk of Re thank doorliepen. Onze voorouders hebben waarschijnlijk hetzelfde middel aangewend om
de berigten van koffijhuis en beurs , ook buiten Amsterdam , eenigermate bij te houden. Zoo lit er eene
verzameling voor ons , in vier 4to deelen , bevattende
het nieuws van 1708-1715 en geschrev en door HEND.
MIERINCK. We zullen er later welligt een' brief uit
meedeelen ; thans dit slechts van 18 Xb. 1708:
„ Men continueert noghal te spreken van 't houwelyk des Conings van Vrankryk met Madame DE
MAINTENON. waarop dit volgende is gemaakt.
Cur Rex Galliae infelix?
Quia MENTI NON regit. "i

Opregte Haarlemsche Courant (II. •; bl. 29).
Ik ben in het bezit eener Extraordinaris
Haerlemsche Donderdaegsche Courant, N. 49.,

97

Anne. 1675, 5 December ; waaruit schijnt te
blijken dat niet alleen die , welke Dingsdags
werd uitgegeven , Extraordinaris geheeten
werd.
A. & A.

tijd, met groote snelheid, dan deze en dan
naargene zijde, te draaijen, van welke strafoefening de benaming ligtekooi ontsproten is.
Men leze over deze draaikooijen T. SPEELE—
VELDT ,

Liverei

bl. 20 enz.). Men behoeft den
oorsprong eener eenvormige kleeding of liverei niet in het Oosten te zoeken , en uit de legers van TIMUR of te leiden , want zij was de
tooi, welken een ridder aan zijn gevolg en een
Baanderheer aan zijne ridders leverde, livrail.
P. E. v. D. Z.
I. •

LIzeren kooien I. •, bl. 21, 44, 75, 135, 164,
198 • II. • 30). In de Wonders of the Universe,
Deel iibl.
555, aangehaald door NOTES AND
,
QUERIES , Deel V , bl. 43 , vinden wij de beschrijvina eener -verblijfplaats , gelijk aan die
LA BALUE , met dat ondervan den K
scheid , dat zij , die er inzat , nog minder op
haargemak was dan haar geestelijke voorganger. In 1673 werd LOUISE MABREE te Parijs van kindermoord beschuldigd • weer dan
zestig kinderlijken werden in en om haar huis
werd om
evonden : waarom zijroordeeld
ve
g
in eene ijzeren kooi met zestien wilde katten
opgesloten , boven een zacht vuur gehangen
te worden. Toen de katten door hate enpijn
woedend werden, keerden zij hunne razernij
teen de vrouw , en zij is , na gedurende vijf
en dertig minuten de schrikkelijkste pijnen
geleden te hebben , voor de foltering bezweken • de katten hebben haar niet lang overleefd.

WODAN.

Ifzeren kooien. Dat WASSENAER in een ijzeren kooi werd opgesloten , was alleen daarom
vreemd, om dat hy als Edelman en in geregelden krijg gevangen , een andere behandeling te wachten had , dan die aan hoeren en
slecht gespuis ten deel viel. Het opsluiten
e zoo her als
in kooien was voor 't overig,
elders , een zoo gewone straf, dat ANTIQUARIUS (!) by 't naspeuren van ons oud lijfstraffelijk recht , wel honderd maal gelegenheid
zal hebben, om helaas uit te roe en.
ZOROBABEL.

Ifzeren kooien. In het thans zeldzame werkje
getiteld : » van de
van JOH. VAN BEVERWIJCK ,
Wtnementheyt des vrouwelycicen Geslachts" , bl.

Brieven over het eiland Walcheren

bl. 22-31.

LEGENDO ET SCRIBENDO.

Oude namen van landen en steden I. • bl. 21;
II. • bl. 30). Na het door DIGO uitgesproken
neen" kan ik zijne opgave vermeerderen door
te verwijzen naar de Chronijk van Medenblik
door DIRK BURGER VAN SCHOOREL , waar deze
op bl. 46 (uitgave van 1767) aanvangt : » Hier
» volgen eenige Plaatzen , die van ouds heel
andersgenaamt wierden". Zie merle : Over
I

D

de Oude Namen van eenige Stichtsche Doriven ,
in de UtrechtscheVolks-Almanak voor 1847
bl. 51.
C. W. BRUINVIS.
Oude namen van landen en steden. Er bestaat
welgeen klein werk in onze taal tot verklaring der oude en middeleeuwsche namen van
landen en steden, loch bij de Historia sui temporis van J. A. TIIUANUS is gewoonlijk gevoegd
en in 4to afzonderlijk uitgegeven (de Historia
is in folio) eene Clavis Historiae Thuanae,id est

Nomenclatura Nominumpropriorum, quae in Ill.
Viri J. A. THUANI Operibus Histt. usurpantur :
waarin al de namen van landen, steden, rivieren , door THUANUS met de oude benamingen
in zijne Historia genoemd , zoowel als de namen der mannen, van welke hi'j spreekt, en die
hi' altijd verlatijnseht (men vergeve mij dit
woord !) met de Fransche benaming daar tegen over worden opgegeven. Deze Nomenclatura kan wel niet van algemeen gebruik
n maar helpt dikwijls
zij,
en dlezer te recht in
het zoeken der tegenwoordige benamingen
voor de oude Latijnsche.
V. Gr.

Haantje Pik (II. • bl. 30). Zonder de vraag
omtrent den Haan in de Schoolboeken te willen oplossen , diene dit alleen ter verbetering
van het te algemeen gezegde van A . D . S. , dat
het symbool van den Haan vruchteloos in de
latere Schoolboekjes voor eerstbeginnenden
gezocht wordt. In het Groot A, B, C-Boek, ten
dienste derjeugd van taalfouten gezuiverd en verbeterd naar de spelling van Prof. SIEGENBEEK

Leyden , D. DU MORTIER EN ZOON, 1834, komt
351 , lees ik dat FIENDRIK VAN CASTILIEN , na op bl. 2 , teen den titel, de Haan voor , met
den slag van KAREL VAN ANJOU , tegen CON— de volgende : Vermaning aan de Kinderen :
RADIN , in een' ijzeren kooi gezet en alzoo tot
Wanneer gij, 's morgens vroeg, 't gekraai hoort van den haan ,
spot door het land is gedragen.
Dan, lieve Kinders! moet gij uit het bedde opstaan,
Uit het door ANTIQUARIUS medegedeelde Gods goedheid danken , en Uw lessen vlijtig leeren —
Een deugdzaam , leergraag Kind ziet zich van ceder eeren.
blijkt het , dat de straf om in een ijzeren kooi
k
gezet te worden , ook in ons vaderland niet Schrijver dezes weet niet of nog meer
vreemd was, en wij twijfelen er niet aan of Schoolboeken hetzelfde symbool bezitten ,
dit voorbeeld zou, bij eenige navorsehing , maar het bovenvermelde is hem bekend , als
met nog andere kunnen vermeerderd worden. tegenwoordig nog bieren daar op kleinkinMinder bekend is welligt de straf, die bij ons derscholen gebruikt wordende,zoodat men gete lande bestaan heeft, om slechte vrouwen in rustelijk beweren kan, dat het Haanfiguur nog
een ijzeren kooi te sluiten , en dezen eenigen niet geheel in onbruik is geraa.
kt
13 V
V. M.
II. D.
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Ananasteelt in Nederland (I.; bl. 23, 53, 78, in En eland. Zie : ^» le Magasin Pittoresque" •
138). Over de Ananasteelt in Nederland zie tome 2 , pages 111 en 112 •: Èlemens gadraux
men vooral • HENDRIK Baron D 'ESCURY , Holl. du Blason •; D Forangee est designee par le
Roem in K. en Wet., 7de deel, bl. 327 en volgg. graveur par des lines diagonales de gauche
V. D. W.
a droite, croiseespar des perpendiculaires
et le sanguin par des lines diagonales croiJ. T. D. H.
Willem Servaas I. • bl. 29) , overleed 20 sees".
Sept. 1825 , oud 86 jaar, bij zijne kinderen te
Eerste muntslag in goud en zilver I. ; bl. 91,
Breda. In de A. K. en Letterb. van 7 Oct. 1825,
vindt men van hem een kort levensberigt. Ook 117 , 152). De antwoorden van TUSCO en J.
treft men zijnen naam aan op de list der leden P. S. , in het vorige deel opgenomen, hebben
van verdiensten van het Genootschap ter be- mij de zaak nog niet duidelijk gemaakt , en
d kunst en ook ik zal trachten jets daarover mede te
vordering van waren Goddienst , deug,
wetenschap , te Grave bij A. VAN DIEREN , A°. deelen.
1798 , in 8°. uitgekomen. Het derde stuk van Tusco beweert — op het gezag van het
doze proeve , getiteld : SIMONIDES , of Gedag- Marmor Parium , van EPHORUS , AELIANUS en
ten over God en Goddienst , medegedeeld aan POLLUX - dat, in 860 v. CHR. , PHEIDON teAeeenen vriend van ware verlichting, deugd en God- gina het allereerst zilveren munten heeft gedienst , A°. 1797 , is van hem. Hi' was Lid slagen •; J. P. S. betoogt, dat hij, 660 v. CHR.,
van het Bataafsch Genootschap der proefond. de maten en gewigten heeft geregeld, het Babylonisch-Perzische talent ingevoerd en volV. D. W.
Wifsbegeerte te Rotterdam.
gens dat gewigt is aangevangen zilver te doen
Munten , maten engewigten. In DE NAVOR- munten, waaromtrent aangehaald wordt Prof.
SC HER , bl. 55 en 84 , vgl. 166 en 227 , wordt MULLER , ad Marmor Parium , p. 578.
Maar hieruit volt nog niet , dat PHEIDON
te kennen gegeven , dat betrekkelijk dat onderwerp niets volledigs is uitgekomen. In het allereerst zilver-geld heeft laten slaan.
1841 verscheen echter bij Gebr. DIEDERICHS Dit zest ook het Parische marmer volstrekt
teAmsterdam , eene Handleiding tot de ale- niet , maar wel : zock v6p.tcp.oc dcprup6v iv Ai7ivr
meene Muntenkennis of Tabellen der werkelijk ge- 's7roincrev. Ook zou de meening , door mij been der wereld , streden , regtstreeks in tegenspraak ztjn met
munte el , voor alle nation
enz. • uitgegeven door de redactie van het hetgeen HERODOTUS vermeldt, Clio, 94. Laatst, welk boekje genoemde spreekt wel is waar van de LydiNederland Handels-Ma
J. T. D. H.
ers , en men kon mij in 't gemoet voeren dat
nu is uitverkocht.
voor Griekenland, het eerst in Aegina zilverSt. Fiacre I. •; 57 , enz. •; II. •; 31). Het munt geslagen werd , volgens AELIANUS, Var.
raadsel , door M. J. medegedeeld , zal geheel Hist . XII . , 10., waar hi' uitdrukkelijk schrijft:
verstaanbaar worden , als men in plasts van ;tat 7rpr;). roc v6p,tap.2 i'zolictv. Dit is niet bepaald
autel leest het in uitspraak daarmede gelijk- onmogelijk , doch wordt het , zoo men dit wil
luidende woord hotel. Het uithangbord (dcri- vaststellen als onder PHEIDON plaats gevontau van dat ^» logement" is het nummer, waar- den hebbende , wijl PLUTARCHUS in Vita Lydoor de fiacres onderscheiden worden , en curgi aanteekent , dat die wet ever alle gouderhalvegenomen uit de reken- of wiskunde. den en zilveren munt afschafte en door ijzeBareme (niet Barebe) is de naam van eon in ren verving.
Frankrijk algemeen bekend rekenkundig book
Daar nu LYCURGUS , volgens den Canon
met becyferde tabellen.
N.
Chronologicus van LARCHER , in 876 zijne wettengaf , en PHEIDON , volgens dienzelfden CaNederlandsche Heidenen(I.; bl. 57, 89, 105, non , in 856 , of , gelijk J. P. S. opgeeft , in
106, 202). Misschien is het niet algemeen 660 regeerde — zoo volt daaruit (tenzij men
bekend, dat in de onmiddelijke buurt en bedenkingen wil inbrengen tegen het verhaal
zuidwaarts van de stad Workum in Fries- van PLUTARCHUS) , dat er reeds lang v6Or
land, eene niet geringe uitgestrektheid PHEIDON gouden en zilveren munten hebben
landsgelegen is , welke nog heden zoo wel bestaan. J. P. S. zegt nog : Sedert overoude
bij het y olk als in openbare schrifturen , den tijden bestonden er in Assyrie en omliggende
naam van het Heidenschap draagt , en we ens landen , tweederlei maten en gewigten, talent
de nabijheid der aldaar vroeger bestaan heb- genoemd. Dr. LAYARD , w e ens zijne opdelbende bosschen , ongetwijfeld eene verblijf- vingen bij Nineveh bekend, schrijft evenwel :
^» Although the precious metals were known
plaats der Heidenen is geweest.
J. T. D. H.
at a very early period , even ABRAHAM , a
dweller in tents, being rich in gold and silver,
-Oranjekleur in Heraldiek (I. •; bl. 91 , 116 , no coins have been discovered amongst As203, 277 , 327). Oranje en S an in (vleeschsyrian•ruins , nor is there anything in the
kleur) zijn heraldische kleuren , doch alleen sculptures to show that the Assyrians were
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acquainted with money. Metals in their rough
state , or in bars or ring,
s may have been
passed by weight , or if precious , in ringingots or as gold dust , in exchange for merchandise and in other transactions, but not as
stamped coins or tokens. It is remarkable
that no coin hasyet been discovered in Egyptian ruins : nor is coined money represented
in the Egyptian sculptures." —
In een vertoog to treden , wanneer het Assyrische rijk is to rondo gegaan , en welk
een' invloed de tijdsbepaling hiervan oefenen
zou op het gezegde van J. P. S. , laat her de
laats niet toe.
p
Degroote rijkdommen der oudheid bestonden in opeengehoopt goud en zilver , kleedin stukken en vee • het laatste voor den ruilhandel 't meestgebruikelijk ; men bezigde het
pecus voor de pecunia , daarvan afgeleid. Ziethier de beschrijving der schatten van ODUSSEUS :
...... o 6" 46poTov Ocilocp.ov zero rcaTpOc,
Ei)pi)v, `60t V4TO; zpvc'oc ;cock zoaxoc izEtTO,
' Ecrt9ii ; T ' iv xr;),oiatv , g at T ' 66;')Oec. ),cccold.

Maar zelfs in lateren
,
z. T. i. Odyss. II. 337.
tijd , toen men reeds lang gemunt geld kende,
bestonden de rijkdommen der koningen van
Perzie uit opeengestapeld goud en zilver.
Ten bewijze hiervan strekke de volgende aanhaling uit CURTIUS, V. Cap. II. » lit vero urbem intravit incredibilem ex thesauris summampecuniae egessit , L. milia talentum argenti, non signata forma , sed rudi pondere".
Evenwel wordt in de H. S. , lang voor de ti'den van PHEIDON en LYCURGUS , van zilverd eene specie, welke beschouwd
lingen gewaag,
wordt alleengeld to zijn geweest , dat gewogen werd en niet bepaald gestempeld : en dit
schijnt ook wel het aannemelijkst. MOI&RI
zegt hieromtrent : » On tient que le sicle est
lapremiere monnaye dont on s'est servi dans
le monde, parcequ'il etait en usage du tems
d ' ABRAHAM. Alors it n'etait , ni marque , ni
frappe , et n'avait d'autre prix que sa valour
intrinseque." En het is toch ook wel denkeekmensch
in den beginne stukken
dat d
lij,
metaal zal hebben gebezig,
d als het middel
om zich benoodigdheden aan to schaffen , en
het naderhand volmaakt , door er eenen stempel op to zetten. Aldus kan men den zilverling als het allereerste begin van het gemunte
g
old beschouwen.
Hieruit zien wij echter 't hemelsbreede verschil der opgaven van het Marmor Parium en
van PLUTARCHUS , van die van HERODOTUS
Melpomene , C. 166. , Clio. c. 94. Wilde men
evenwel hierover nog langer uitweiden , er
zou een vertoog uit geboren worden , dat ,
volgens H. H. Bestuurderen , niet geplaatst
C. A. C.
kan worden.

Stijgbeugels (II. •; bl. 33). RICHELET , .Dkt.
de la langue Frangoise , beschrijft den etrier
als » instrument de ferqui pend des etrivieres
et dansquoi on met le pied quand on est a
cheval ," en AUBERT , in de latere uit avert
voegt er aanmerkingen bij over 't gebruik bij
de Ouden.Ik bezit eenige zeer goede gravures, welke zeker niet 'on er zijn dan 't begin der XVIIde eeuw, met het graveursmerk
A-B-B (ABRAHAM BLOEMAERT ?) VOorstellende
ruiters in de kleeding en wapenrusting der
XVde en XVIde, met deze onderschriften,
waarvan de spelling een Nederduitschen en
geen Hoogduitschen oorsprong verraadt :
Wie die Teutscher farsten Graven and freijen
here reyden. Derr Adel Jun er wie fur denn
grosser' Hern ryden. Eyn Teutscher Rey ter in
ihrer kleyding. Fyn Welsche oder Niederlansche
reijter genant karabin , eques belga ferentarius
(ligte ruiter?) en meerdere. Opmerkelijk is
het, dat , met uitzondering van den laatstgenoemde en van Die Teutscher re ter in,
Swartzer Rusting , alle de meest zwaar getuigde en versierde garden , de staart kort
gebold hebben , gelijk de Friesche harddravers. — Dezeprenten loo en , in volgorde
genommerd , tot 15. Ik zoude carne weten ,
en vraag, tot nadere be alin es van het tijdvak,
uit welk boek zij genomen zijn?
L. J.
Uurwerk aan Bruce toegeschreven I. • bl.
101, 137). Het uurwerk , aan BRUCE toegedicht, waarvan uwe berigtgevers G. L. en T.
H. B.gewagen , vond later een' schuilhoek
in de verzameling van GEORGE III. Zie het
werk van ADAM THOMPSON, betiteld : Time
and Timepieces, aangehaald door W. W. E.
in de NOTES AND QUERIES, V. bl. 186.
EEN KLEPT.

Gerard Boot (II. • bl. 28, 35, 66). Op bl. 35
van het IIde deel van DE NAVORSCHER , wordt
door V. D. N. medegedeeld , dat er onderscheidene listen van het geslacht BOOTH bestaan , onder welke ook eene afzonderlijk gedrukte » Opgaande Linie van het Geslagt BOOTH,
zynde de voorvaderen van EVERARD BOOTH ,
Heer van Mydrecht" enz. Ik acht het , voor de
belangstellenden in dit aloudgeslacht, niet
nutteloos, dat zij ook kennis dragen van eene
andere afzonderlijk gedrukte list , welke
thans zeldzaam voorkomt en slechts tien fol.
bladz. groot is. Die list heeft tot titel : D Aan»wyzinge van Bloedverwandfchap tusfchen de
»Utrechtfe , Haagsche ende Ierfche BOOTHEN ,
»waar uyt gefien kan werden , dat de Heer JAN
» BOOTH, Heer van Rhynhart, overleden in s Gra» venhage den 30. Martii 1706. niet en is geiveest
» de laetfte van het Geflacht van BOOT , hoewel
» op desfelfs Begraeffenis in de Groote Kerk in
»'s Gravenhage , een Rouw-Bord van lyn Quar13*
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» foon,

tieren , fonder fyn Wapen in het midden , opgehangen is." De Kier genoemde JAN BOOTH is

en des felfs Huysvrouwe ELISABETH
D VAN ALMONDS breder ten Procesfegemeld

gehuwd geweest met Vrouwe WILHELMINA
VAN PAFFENRODE Welke , door het over*

» engevolglijck , dat het mans oir van het
» Geflagt BOOTH , het welck van oudts een
» fwart fpringend hart op een goud veld in
» des felfs Wapenfchild gevoerd heeft , en
» noch is voerende , tot dato niet is verftorven , maer als noch fubfifteerd in deperfoo» nen van de voornoemde twee eerste impe» tranten, en condemneerd dienvolgende ook de

den van Karen echtgenoot, het er voor hield,
dat het geslacht BOOTH was uitgestorven. Zij
liet — volgens het gebruik van dien tijd —
een rouwwapenbord
in de kerk ophangen ,
waarop het Geslachtswapen van BOOTH , niet
in het midden van het bord, maar ter zijde was
geplaatst , als kenmerk dat het geslacht in de
mannelijke linie was uitgestorven. Weldra
bleek het evenwel dat de we duwe zich hierin
had vergist , want, zoo dra de toen nog in leven zijnde BOOTHEN hier van kennis droegen ,
kwamen zij to en die daad op , en verzochten
aan de weduwe om den door haar be aan zijnden misslag te herstellen , waaraan zij evenwel weigerde te voldoen , tot dat zij daartoe ,
blijkens het hier volgende, door het Hof van
Holland werdgenoodzaakt.
D

SENTENTIE VAN DEN HOVE VAN HOLLAND.

I In der faecke Kan gende voor den Hove van
D Holland tusfchen Meester EVERARD BOOTH ,
Heere van Mydrecht , Rae d Ordinaris in
den Hove Provinciael van Utrecht, ende
des felfs Broeder , WILLE1VI BOOTH Lieute» nant Colonel ten dienste defer Lande , en
» noch den voorn: Meester EVERARD BOOTH,
als Grootvader en Voogd over de minderja»rige Kinderen van wijlen STEVEN FREDRIC
, in fyn leven Heere van
» VANDER CAPE
Schalkwijk en befchreven in de Ridderfchap
» van Utrecht, in Huwelijk by des felfs Hu s» vrouwe DIGNA ELISABETH BOOTH verwekt ,
» impetranten van appoinctement van rau ac» tie ter eenre ende WILLEMINA VAN PAFFENRODE Weduwe van wijlen JOHAN BOOT ,
» in fijn leven Heere van Rhijnhart , als Moe)) der en Voogdesfe van haere twee minder'» rige Dochters , aen haer door den voorn:
, gedaegde in 't voor* JOHAN BOOT verve
» fchreve cas , als wel expresfelijk gedisad» voyeerd hebbende de qualiteyt van boedel» houdfter , door de voorn: impetranten ten
»onrechte aen de voornoemde gedaegde ge» adfcribeerd , ter andere zyde.
Allegerende de voornoemde impetranten &c.
»Waer tegens van de voornoemde gedaeg»de geallegeerd werd &c.
'T voorfchreve Hof met rijpe deliberatie
vanRaede , doorgefien en overwogen hebbende alle 't gunt ter materie dienende is ,
)) doende recht in den naeme , en van wegen
» de hooge Overigheyd ende Graeffelijkheyd
»van Holland , Zeeland ende Vriesland, con» demneerd degedaegde te komen fien ver))en
, en very olgens verklaerd , dat de
twee eerfte impetranten in defen in rechte
»
» nedergaende mannelijcke Linie fyn wettige
descendenten van wylen JAN BOOTH AERTD

D

D

D

V

» voornoemdegedaegde het Schad van het Rouw-,
wapen bord van haer overleden Man , in de
» Groote Kerckalhier in ' s Gravenhage opgehan»gen , niet blind te laeten , maer daer in te ftellen
» het fwartfpringend hart , fijnde het Waepen,
D

» by haer Man in fyn leven gevoerd , ende
» condemneerd de felvegedaegde in de kos» ten van defen Procesfe , tot tauxatie en mo» deratie van den voorfchreven Hove. Ge» Jaen in den Hage by de Heeren en Meesters
» FRANCOIS KEETLAER JACOB VALLENSIS
D CHARLES PHILIPS VAN DORP , FREDERIC ROD SEBOOM , CORNELIS GERRIT FAGEL , PIETER
D DE VOS , GILLIS CLEMENT en HERBERT VAN
» BEAUMONT , Raedsluyden van Holland , en-

)) degepronuntieert den 22 November 1712.
» Ter oirkonde 't Segel van Justitie hier on» der aengehangen , en was onderteeckend
)) H. DE W. SLICHER. "
A. D. S.

De vile ende Hollander I. • bl. 156 , 217
329, 359). Zie betrekkelijk dit schip , een
gedicht met aanteekeningen , geplaatst in de
Friesche Volks-Almanak . voor 1846 • uitgegeven bij VAN DRUTEN en SLEEKER te Sneek
b1.170 en volgende.
J. T. D. H.
Barbierspalen (L • bl. 156 , 235 , 266 295
360). Een zoodanige stok , geheel naar den
eisch ingerigt , namelijk omringd van de nationale kleuren en met eengelen knop voorzien — is no g op te merken aan den Helder in
eene dwarsstraat van de tweede Langstraat.
J. T. D. H.
Wapens door onadellijke personen gevoerd
I. • bl. 161 • II. • bl. 36-38). Onder dankbetuiging aan A. A. A. en EEN MEDE-LIEFHEBBER voor de ophelderingen , Welke zij op
mine vragen gegeven hebben (en die meerendeels met mine gissingen of met het een ik
daaromtrent meende te weten , overeenkomen), neem ik de vrijheid met eerstgenoemden te verschillen omtrent eene uitdrukking
in het Koninklijk besluit tot herstelling van
den Adel. Daar staat , dat de edellieden een
erkend adellijk wapen zullen voeren. Dat is
dus niet een » met adellijke teekens versierd"
wapen (wat zou dat ook zijn ?) , maar een in
daartoe bestemde Registers ingeschreven wapen ,
een,die niet van add is en wiens
zoodat deg
wapen daar dus niet geregistreerd is kunnen
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op zijn
worden , zich nooit op dat wapen also
eigendom zal kunnen beroepen,
ons
och het ooit alspreuvezalkunnen laten dienen.
n
Deze verklaring onderwerp ik aan het oorJ. B. R—p.
deel van A. A. A.

ten, goede en kwade, gevleugeld dacht , misschien afbeeldde , of, dit woord van den dichterlijken Kerkvader heeft tot die afbeelding
aanleiding gegeven. Ik denk evenwel dat zij
ouder is.
v. Gr.

Jan van Schoorl I. • bl. 130 , 181 , 182
265). In de Verzeichniss des Steidelschen Kunst
Instituten , Frankfort a/m. 1835 , vindt men
onder N°. 142 : een altaarstuk van hem. In
die der Gemeilde der Kais. KOn. Bilder Gallerie inWien , verfafst von C. VON MECHEL etc. ,
Wien 1783 , treft men van hem twee schilder1 en aan , voorstellende zijn eigen portret en
dat zijner vrouw , beide op gevorderden leeft1 d. De oudste gegraveerde afbeelding van
J. VAN SCHOORL 1S door J. H. WIERX, en komt
voor onder N°. 17 van de eerste buitengewone
zeldzame uitgave van Oud-Nederduitsche
schildersportretten door H. KOCK en D. LAMPUS. Het werk moet , volledig , 23 stuks
SONI
portretten bevatten , benevens de opdragt
aan H. KocK en den titel , welke is : Pictorum

Onevengetal saluutschoten I. • bl. 187). De
reden van die onevenheid is mogelijk eenvoudig daarin gelegen , dat men , oorspronkelijk
een evengetal lossende , langzamerhand , bij
het doen van eengroot aan schoten , uit
vreeze dat men er soms een to' mogt hebben geteld, de gewoonte heeft aangenomen er
steeds een bij te voegen , om zeker te zijn dat
aan het eerbewijs, waarbij men toch altijd Hever iets te veel dan te weinig doet , niets ontbrak. De regelmatigheid vorderde alzoo , dat
men, ook op een kleiner getal schoten, al was
dan eene vergissing minder te vreezen, eveneens ditgebruik toepaste , en er op die wits
een algemeenen reel van maakte om bestendig 66n schot ten overvloede te doen.
Op dezelfde wijze , schoon in omgekeerden
zin , hadden de Joden, bij de uitvoering der
straf van veertig slagen , in Deut. XXV : 3,
bepaald , de gewoonte om altijd 66nen slag
minder dan het vereischtegetal te even , opdat de schuldige door mistelling niet in het
gevaar zou verkeeren , meer slagen te ontvan en dan zijne straf bedroeg. Zoo had ook
PAULUS (2 Cor. XI : 24) , tot vijf malen toe ,
veertig slagen min een van hen ontvangen.

aliquot celebrium Germanise inferioris Effigies.
Forum nempe qui vita functi hac prcestantiss:
arte immortalitatis nomen sibi compararunt , una
cum. Doct. Dom. LAMPSONII hujus arils peritiss.
El its , Antverpice sub intersignio quatuor ventorum. Volgens FOPPENS met het jaarta11572,
V. D. W.
°. , apud CROCUM.
4
Oranje, blanje, bleu I. •; bl. 186 , 239 , 297 •;
bl. 11). Heeft H. (1). gronden te noemen ,
waarop zijne schoone redenering over de
vlaggen steunt , zoo als zij door de Watergeuzen gevoerd werden? De voorstelling is
eenvoudig en heeft daarom geheel het aanzien
der waarheid voor zich. Dat de Spaansche
Koopvaardijvlag rood-wit-en-blaauw was ,
blijkt uit iedere vlaggekaart , maar konden
de Watergeuzen zulk eene vlag voeren ? Is
het zekerdat
zij die gevoerd hebben ?
,
V. Gr.
II.

olf en Klander (II. • bl. 11 , 67). Als een
W
voortreffelijk middel om de klanders uit het
graan te houden , wordt ook aangeprezen het
leggen van vliertakken op de korenhoopen ,
waardoor zij worden verdreven. Indien vlasknoppen (groen of gedroogd ?) ze doen sterven,
V.
v. 0.
isdit
m id del nog veel beter.
Engelen met vleugels I. •; bl. 187 , 241 , 299,
331 • II. • bl. 38). Dit artikel is reeds meermalen behandeld in DE NAVORSCHER. Geheel
voldaan heeft mij de behandeling niet. Zeer
natuurlijk is het, dat men ,
Engelen
w
illende
afbeelden , hun vleugelen gaf. Maar niemand
heeft nog gelet op het zeggen van TERTULLIANUS in Apologetic° , c. XXII , Omnis Spiritus
ales est. Hoc angeli et daemones. Uit deze woorden blijkt , dat men toen reeds zich de gees-

FREDRIK.
[Opmerkelijk is tevens wat HOEZEE ! ons bevestigt ,
waar hij , op deze vraag antwoordende , schrijft :
„ Niet alle natien salueren met een onevengetal
schoten , want de Turken doen bepaaldelijk evene
salvoos".]
—

Een uiltjeknappen •; k nap-uiltjeII
(. •bl
. 38) .
Hoe vreemd ik ook vinde, dat , volgens het
antwoord van H. W. K. op de vraag aangaande een uiltje knappen (1. ; bl. 188) het
woord uiltje niet anders zou wezen dan het
verbasterde Fransche woord oeil, heb ik daar
niets tegen , mits men mij verklare hoe het
met die uitlegging staat , wanneer er sprake
is van het woord knap-uiltje , dat wel een gebruikt wordt om een fabeltje of sprookje , of
logenachtig verhaal aan te duiden ? RIKA.
[ZOROBABEL verheft almede zijne stem tegen H.
W. K. en vraagt : „Is oogeltjen dan iets anders dan
oeiltjen? en kan er her dus sprake zijn van een betere
of minder goede afleiding?"„
Wel zeker" — dus
voert onze bestredene vriend hem waarschijnlijk te
gemoet — „ of is het U ontgaan , dat oeil der uitspraak
van ul/, vrij wat meer dan oogeltje nabij komt?" En
RIKA - zij vergeve het ons , dat wij aan ZOROBABEL
om zijns ouderdoms wine (2388 jaar !) den voorrang
toestonden binnen de haakjes van het Bestuur —
de minzame RIKA heeft missehien wel Bens opgemerkt,
hoe ze , bij 't aanhooren van wat Naar ongeloofelijk
was , uit beleefdheid wel niet loochende met heur lipP , doch knipuilde met heur oogenpaar. — Wie er
ooit op gezonnen heeft om knap en uil te verbinden!
Welligt MINERVA 1
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Dichters van den Waalschen Gezangbundel VAN DE VELDEN) (*) en dat zij , ten jare 1628,
I. • bl. 188). Het zal welligt moeijelijk wezen reeds twee kinderen had , zal men slechts na
hen juist en volledig op te geven , daar vele tegaan hebben : waar dat h uwelijk is voltrokder Cantiques reeds van zeer ouden datum zijn. ken • want dan zal tevens' hare huwelijksZoo komen bij voorbeeld VII en XCVI reeds acte blijken waar zij geboren is en ook op welvoor achter eene uitgave der Psalmen , in keplaats de geboden gegaan zijn.
Zonder van andere middelen te gewagen ,
1677 te Nyort gedrukt. Twee van de zes leden
der commissie , aan we lke de vervaardiging die men zou kunnen aanwenden , is dit het
van dezen bundel was opgedragen , en die in zekerste en hetgemakkelijkste, omdat het on1802 haren arbeid ten einde brat , de H. H. derzoek alsdan tusschen een bepaald aantal
J. TEISSEDRE L'ANGE en Prof. D. J. VAN LEN-- jaren beperkt is.
Het bewuste huwelijk kan , zoo als ik uit
NEP zijn intusschen nog in leven (*) , en zouden waarschijnlijk de verlangde inlichtingen eenige berigten heb afgeleid , gesloten zijn
kunnengeven. Het volgende mope voorloo- te Amsterdam , Delft , 's Hage , Rotterdam ,
Dordrecht of Gorinchem (f).
pig tot bijdrage dienen.
Wanneer dus de Navorschers uit elk deer
Gantt. LIII , LV en LXIV zijn van Prof.
La steden , zich de zeergeringe moeite wilden
S. F. J. RAU • LXXXIII is genomen uit L
Religion , par L. RACINE , Chant I. ; CXIII en getroosten , om de huwelijks-registers van
CXXI zijn van J. RACINE. Het eerste is eene 1624-1628, bij den Burgelijken Stand aandichterlijke omschrijving van 1 Cor. 13 • het wezig , na te zien , heb ik gegronde redenen
om eenengoeden uitslag te verwachten , en
tweede isgenomen uit Rom. 7.
op die wijs
de vraag beantwoord te zien , die
M. te Maastricht.
ook reeds eenige jaren el en in de Kunst
. . ELSEVIER.
P. J. Beronicius (I.; bl. 218, 279,303, 333). en Letterbode isgedaan.
Over P. J. BERONICIUS kan men tevens nalezen
» Comoedia Vetus" door A. Wils I. bl. 220,
J. KOK , Vaderl.Woordenb. dl. VI , waar ook
lets van zijn afbeeldsel wordt gezegd en men 281). Op deze vraag is een antwoord van den
twee latere drukken van zijn' Boeren- en Over- Heer SNELLAERT gevolgd , bl. 281 , doch is
heidsstrijd ziet opgegeven , dan de op bl. 303 de zaak daarmee afgedaan? mij dunkt, neen!
van s DE NAVORSCHER" genoemde , namelijk N. P. BIBLIOPHILUS vroeg een berigt over het
van 1728 te Leyden en van 1766 te Goes , werk, en dat is nog niet gegeven , want , ofdoor J. B. ingr. 8°. met plaatjes van S. FOKKE. schoon de vrager alleen door een misverstand,
den vervaardiger der Comoedia , A. WILS heeft
KOK vermeldt den druk van 1716 niet en
noemt dien van 1728 den derde ; dit is blijk- geheeten , toch blijft de opgave in het Belg.
baar verkeerd. Als men de vertaling van RA- Museum t. a.p. , 2 deelen met platen , mijne
BUS in 1691 voor de tweede houdt , is die van aandacht trekken, wanneer ik het exemplaar
uit de Bibliotheek van MEERMAN herkomstig ,
1711 de derde en van 1716 de vierde.
inzie, en alleen dertig bladzijden vi nd , Welke
C. W. BRUINVIS.
doorloop en, met een titelblad, waarop de prent,
eenige zeeliedenvoorstellende met hunne boot,
Houweningen
van
Geboorteplaats van Else
en daarbij de stoktrekking • er onder staat
•:
I. • bl. 220). In de onderstelling dat hieromEy Maet, siet, is 't lant vol gecken?
trent niets bekend zij, en de vraag tot een opNooM wil my Heer de stock ontrecken.
zettelijk onderzoek moet leiden , heb ik vooreerst aan te merkendat
het jaar en dus ook
,
Dit werk moet alzoo een ander zijn dan het
deplaats van hare geboorte , in de doopboe- uit de Naamlijst overgenomen en door den
ken niet zal op te sporen zijn , -wijl zij in de Heer SNELLAERT
t. a.p. opgegeven boek , en
meesteplaatsen niet voor 1617 of 1620 wor- echter staat in het door mij beschreven exemdengevonden. (t)
plaar , op de 25ste bladzijde , een Afscheyt en
Daar men echter weet dat ELSJE VAN HOU- daaronder :
uytt Hantwerpen inde Druckery van
WENINGEN, tusschen 1624 en 1628, getrouwd
de Almanacken desjaers 1612 , in 4°. formaat,
was met WILLEM VELDEN (VAN DEN VELDE of
(*) Van de achttien leden der commissie tot vervaardiging der Evang. Gezangen , in 1805 ontbonden, is de laatste, Ds. M. J. ADRIANI, voor een pear
jaren overleden.
(t) Te Middelburg zijn de Latijnsche doopboeken
van 1579 aanwezig ; te Leyden vindt men die van de
Franschegemeente van 1599, en de Hollandsche, seBert 1620, ja , wat meer is , volgens eene AanteekeDing bezat Amsterdam nog in 1745 , een loo bock
van de Oude kerk , beginnende met 1544?

(*) Uit de testamenten van FRED. HENDRIK en
CONST. HUYGENS blijkt dat hi' zich zelf niet altijd
gelijk bleef in zijne onderteekening al notaris.
(t) Te Gorinchem woonde eene familie van dien
naam. Den 29 Junij 1600 , verzocht PIETER KLAESZ.
VAN HOUWENINGE , burger aldaar , aan de Staten van
Holland , eenige tegemoetkoming voor zijnen zoon
JAN PIETERSZ. , oud 15 jaren , die reeds 4 jaren te
Leyden had school gegaan , enz. Zie eene Resolutie
van den 5 April 1607 , bl. 288. JAN PIETERSZ. werd
later Predikant.
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iets wa grvan de Heer SNELLAERT volgens DE
wAvouscriER,b1.281,ko1.2, het bestaan schijnt
te betwijfelen. In den Catalogus van boeken van
G. VAN LOON ; 1759, pag. 94 n°. 698 en van
J. BONING , 1833 , bl. 103 n°. 91, komen ook
exemplaren in 4°. voor , de plaat blijkt er zelden bij te zijn uitgaven in 8°. zijn mij voorgekomen van de jaren 1718 , 1732 en 1740,
anteekeningen van ZINHOVEN ; ook
deze meta
VAN HARDERWYCK is in 8°.
hetexemplaar bij
doch zonder jaartal, het zoude alzoo niet onbelangrijk zijn , indien een begunstiger van
DE NAVORSCHER de geschiedenis van het geschrift, Comoedia Vetus genaamd , uit een konde en Wilde zetten , wanneer ook welligt zoude kunnen opgemaakt worden , of in het jaar
1612 twee verschillende uitgaven te Antwerpen
zijn verschenen. Men zie overigens hitrent COLLOT D ' ESCURY Holl. Roem , D. IV ,
St. II , aunt. bl. 350 , noot (a) , D. VI , St. I
V. D. N.
bl. 56 , noot (d).
He Albrecht in San 'e (I •; bl. 224). Van
eenen krijgstogt , in Spanje , door Hertog ALBRECHT van Beijeren ondernomen , is mij niets
bekend. Men weet echter dat hi' zich ten 'are
1366 in Frankrijk heeft opgehouden. (*)
Ik geloof (onder verbetering) dat in de mij
onbekende aanteekeningen van den Heer N.
BEETS , waarvan D--r. melding maakt , eene
verwarring van personen heeft plaats gehad ,
en dat bedoeld zal zijn geweest JAN VAN BEAUMOND (zoon van Graaf JAN II van Henegouwen , Holland , enz.) , die in 1331 eenen to
in Spanje deed. Hiervan spreekt WAGENAAR
(Vad. Hist. III. bl. 248-9) en verwijst ons ,
ijn Huiszittend
z
even als H. VAN WIJN (f) , in
Leeven , II. le st. bl. 191-192) naar WILHELM. PROCURATOR, p. 712.
WAGENAAR zegt te Bier plaatse , dat
LEY' IV in het jaar 1338 den tijd niet gehad
heeft om den tot naar Spanje en Jerusalem
te doen , welken sommigen hem toeschrijven.
Doch WILLEM IV had , in 1342 , het voornemen om naar Spanje te aan , want , op den
28 Maart 1342 , stelde hi' den reeds gemelden JAN VAN BEAUMOND (VOlgeriS S. GENOIS
airies de Hainaut , fol. 342) aan tot : » Baut
F
» et Souverain de tout son pays , avec pourvoir de
»les gouverner , d'y mettre et Oter les officiers , et
faire tout , ce qu' ferait , s'il y dtait
»prdsent, ce pendant le voyage que le comte me»ditait de faire en Grenade."
(*) DE LANGE VAN WIJNGAERDEN , Geschied. der
Heeren en Beschr. der stad van der Goude , I. bl. 363.
(t) VAN WIJN teekent op , dat in een oud gedicht ,
genaamd : Le Voeu du Heron , uitgegeven door LA
CURNE DE ST. PALAYE , tom. 3. p. 133 , de volgende
woorden omtrent JAN VAN BEAU3TOND worden gevonden :
ROBERT a apelle un chevalier vaillant ,
Che fu JEHAN DE BEAUMONT , un Prince conquerant ,
Oncle augentil Comte deHenau,le poissant [puissant] .

In de Bijvoegsels en Aanmerkingen op WAGEIII. bl. 57 , wordt melding gemaakt
van een onuitgegeven Charter van den 24 Junij
1346, waarbij MARGAREET zegt, dat haar broeder, WILLEM IV , op zijnen Over zeeschen togt ,
gelofte had gedaan , van zekere kapelin
Noord-Holland te stichten. Dit zou het denkbeeld aan de reis naar S an 'e en het Heilige
Land kunnen opwakkeren misschien zag dit
evenwel op zijnen laatsten tot naar de Vriezen, over de Zuiderzee. Bij de belegering toch
van Algeziras (Civitas Azirienssis), A°.1344, alwaar vele vorsten ALPHONSO, den Koning van
Kastilie , te hulp kwamen,
was de Graaf niet
tegenwoordig.
.. ELSEVIER.

NAAR,

Blasoen (II. • bl. 40). Indien H. M. de
moeite wil nemen om eens over te zien wat
ikgeschreven heb , dan zal hem blijken ,
dat ik mij niet verist heb. Mine opmerking,
die toch iets eigenaardigs ten grondslag had,
wasgeene stelling , en evenmin uit ziekelijkheid van oogen oorspronkelijk het was
eene vraag , of anderen het even als ik opgemerkt hadden enz.
Ik houde het er voor dat de FRANCQUEN de
eenige is, die het wapen van LOCKHORST jiliSt
geblasoeneerd heeft , zoo als ook bet helmteeken, bij DE NEUFFORGE N°. 61 , bewijst.

A. & A.
Gedenicpenning op Jan Gideonsz. Verburgh

Na het sneuvelen des

bl. 41).

(I.
;
I

ice-Admiraals ABRAHAM HULST werd in
V
zijne plaats benoemd de Schout bij Nacht
SWEERS , en , wijl er dus opschuiving ontstond , werd JAN GIDEONSZ. VERBURGH, op
den 24sten Augustus 1666 , door de Staten
van Holland verheven tot Schout bij Nacht
ter Admiraliteit van Amsterdam , zoodat hi'
IS. SWEERS kwam vervangen. (Zie hunne bein in de Resolution van Holland van dat
noem

..

r bl. 102)
jaa,
(
I. H. S.I.

•;

bl. 224 , 336

ELSEVIER.

II. ;

bl. 42).

Ik zougelooven deze drie letters veeleer te
moeten verklaren als Monogram , b. v. * ,
voor 14o-oVc Xpco-TO; rip , dan het of te leiden
van het oude teeken van den visch

H. J. S.
[Betrekkelijk dit onderwerp schrijft ons v. 0. :
„Het woord ' Izt9i); en de voorstelling van den Zaligmaker als den mystieken visch zijn in (l e Latijnsche
Kerk vecl te vroeg verloren gegaan, om aan eene verbastering te denken , die, indien wij haar als geschied
annemen, eeuwen lung levendig zou hebben moeten
a
blijven p.a het verdwijnen der kennis van de wezentlike beteekenis." Wij mogen hier evenwel niet vergeten , dat verbasteringen het lang kunnen uithouden , ook waar de kennis van het oorspronkelijk ware
nietgemist wordt. Krachtig schijnt ons de bedenking van E. toe , als hi' de lezing van ' I Ors in I. H.
S. verwerpelijk oordeclt om het gemis der &a in het
eerstgenoemde wooed. Voor het overige kunnen wij
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gerust op de vraag en hare oplossing in het vorige
deel verwijzen , ten betooge dat wij de verklaring
door IEsus HOMINUM SALVATOR en door IN Hoc
SIGN() (vinces) gegeven hebben , eer wij tot IESUS
HERTE SMERTE zijn afgedaald. Om der vreemdigheid
wil — en wederom ter overweging hoe 't gebruik van
zinnige teekens en uitheemsche talen het
geheim
volksvernuft als het ware tot gissingen uittart —
no g het volgende :I

het een over deze Brie letters
I. H. S. I31
J
reeds is in het midden gebragt , wensch ik
dit nog te voegen , dat ik door de bewoners
van het platte land , in Noord-Holland , die
letters nimmer anders heb hooren verklaren
en uitleggen , dan : » IESUS HEERE SALIGMA1VIr.. L. G. VERNE.
KER. "

Paerlemoeren tafelkransen door van Rijswyck
(II. ; bl. 42). In deel I van DE NAVORSCIIER ,
bl.226 en 339 , als ook in deel II , bl. 42
zijn , onder den titel : Paarlemoeren tafelkransen , bijzonderheden medegedeeld we ens
twee toetssteenen tafelbladen, welke , bijzonder sierlijk en kunstig, door DIRCK VAN RIJSWIJCK, met bloemen en insecten van paarlemoer zijn ingelegd. De kunstwerken van VAN
RIJSWIJCK zijn wegens hunne uitstekende
fraaiheid wereldberoemdgeworden en komen slechts zeer zelden voor. Behalve het
tafelblad, 't Welk tijdens het leven van VONDEL in het bezit was van den Heer GERAERT
HULST , en later het eigendom werd van den
Heer VAN KUIJK , te Delft , bij wiens zoon ,
Mr. J. VAN KUIJK, aldaar, dit prachtstuk nog
berust , — en de tafel door den Heer KRAMM
in het nieuwepaleis van FREDERIK II , nabij
Potsdam, gezien, schijnen eene proeven van
het talent van onzen landgenoot bekend te
zijn.
Het mag derhalve niet overbodig geacht
worden de aandacht der kunstliefhebbers te
vestigen op het bestaan van een derde tafelblad van dezelfde hand , wel kleiner in omyang , doch , als kunstgewrocht in sierlijkheid
van bewerking gelijk staande met de beide
genoemde tafelbladen.
Dit tafelblad bevindt zich in de verzameling van Kunstvoortbrengsels en Vaderlandsche Oudheden van den Heer A. D. SCHINKEL,
te 's Gravenhage ; het heeft eene hoogte van
4palm 3 duim , bij eene breedte van 4 palm
2 1/2 duim , en vertoont een sierlijk gevlochten
festoen, bestaande uit rozen, tulpen, klokjes
en andere bloemen , waarop vlinders , rombouten , vliegen en andere insecten zitten ,
terwijl eenige vlinders en vliegen in het luchtruim zweven. Het festoen wordt, aan een rood.
lint , opgehouden door een' gevleugelden genius, die op eene bazuin blaast ; de uiteinden
van het festoen worden naarbeneden gehouden door twee anderegeniussen , die rusten
op wier, waterlelien en ander klein gebloemte , war tusschen zich mede vliegen en in-

secten bevinden. In den regter hoek van dit
heerlijk fraai uitgevoerd tafereel leest men op
eene banderol : DIRCK VAN RYSWYCK
INVENIT. ET FEC. — Hetgeheel kan met
regt den naam van meesterstuk dragen en getuigt in alien opzigte van het uitstekend talent
van den vervaardiger. De beeldjes en bloemen zijn geestig en fiks geteekend , Bier "k
en losgegroepeerd ; de insecten zijn als of ze
leven • nimmer is de natuurgetrouwer nagebootst.
—11.

Paerlemoeren tafelkransen door van Rijswijck.
Ik hebgeene aanmerkingen op de reeds ingezondene antwoorden te maken , doch neem
slechts de vrijheid hier aan te toonen , dat het
vervaardigen van zulke tafels, reeds voor VAN
RIJSWIJCK' S tijd bekend was.
Men zal zich hiervan o. a. kunnen overtuigen , door eene Resolutie der Staten-Generaal ,
van den 4den Junij 1608 , luidende als volt :
» IS WILHELM MELLIN ,
woonachtig
in het
» vorstendom Holsteyn , gepresenteert hebben» de aen de heren Staten te verso en sekere
» tafel , metpeerlen moo ingelecht, met
» schoone figueren
,
presenterende
re
het Oude
» ende Nieuwe Testament, voor syne moeUten
»geaccordeert 12 guld. eens."
.. ELSEVIER.

» La Superioritd aux echecs" (II.; bl. 15, 42).
De Nederduitsche vertaling van dit werk
kwam mij onlangs zeer toevallig in handen.
Het Schaakspel veel gemaklyker om te leeren
en veel vermaaklyker om te speelen gemaakt : of
onderrigt op wat wyze men in korten tyd en zonder veel moeite zeer sterk in dat spel worden kan.
Uit het Fransch. Met een deel Plaaten , en een
Schaakbord met alle deszelfs stukken in een
nieuwe smaak.
Te Cam en ter Drukkerye van J. A. DE CHALMOT , MDCCXCII. (Groot octaaf, 138 blz.,
en twee blz. met errata.) Tot blz. 49 ontmoet
men telkens meer of minder uitgebreide noten
onder den tekst , van a tot z • doch met blz.
51. begint eene lane noot , geteekend aa, die
tot aan 't einde des boeks doorloopt , behelzende aanmerkingen nopens't speelen der pions ,
en verwijzende naar 312 figuren , die in een
tweede stuk zullen vervat zijn • want blz. 138
leest men : Einde van' t eerste stuk. Van biz. 51
tot 136 bestaat de tekst uit niet meer dan een
J. M.
enkelen regel.

De Eenhoorn (II.; bl. 43). Bij de z66 schoone
antwoorden , door dit onderwerp uitgelokt,
voeg ik nog de navolgende bijzonderheden ,
getrokken uit een in 1769 uit e,
ge ageven natuurkundig werk , getiteld : C. PLINIUS SECUNDUS ,
door eenliefhebber der Nederduitsche taale :
» Alle de autheuren die van de eenhoorns
verhalen schrijven niet zeker , want ik vinde
niemand die zelfs (of die iemand gesproken
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he die) hem gezien heeft. PAULUS JOVIUS
daar hij spreekt van den oorsprongk des Nijls,
zeidt daar na aldus : de Eenhoorn is een beest
als een veulen-paerd •; zijn kleur is aschverwig , zijn hoofd is bedekt met een bos haair ,
zijn baart als die van een Bak , en zijn voorhoofd isgewapend met een hoorn , die twee
cubiten (Ellen) lang is en die men zeidt groote
kracht te hebben teen 't fenijn. Alhier in
Nederland zijn verscheide hoorns , die men
zeidt van Eenhoorns te zijn; onder alien is er
een in Zeeland dewelke wel twaalfvoeten lang
is , hij is in 't midden stukken gebroken, loopt
na boven heel spits toe , met kleine keepjes
naar het einde toe draaijende , is aan het dik
einde omtrent een mans knie dik , isganschelijk wit been uit den gelen : Deze is aldaar
verkocht van boodsgezellen , die hem gevonden hadden op de klippen,
niet verre van de
zee, maar zeiden niet in wat land ; dat zij hem
hadden aan stukkengebroken , om hem te beter te konnen verbergen , alzulke zijn hier
meer in 't land , uitgenomen niet zoo groat ,
mar van -wat beesten die gekomen zijn is
onbekend.
Omtrent 45 of50jaren geleden is zoodanige
eenhoorn tot Enkhuizen van eenige boodsgezellengebracht ,
wiens kracht aldaar door de
doctoren aan twee honden en twee duiven tegen 't fenijn is beproefd geworden ; men gaf
deeze beesten antimonium in andere spyze
te eeten , doch een van deeze honden en duiven wierdt van den eenhoorn mede ingegeven , dewelke na veel benauwdheid 't vergift
weder uitspogen en daar na genazen , de andere stierven dadelijk. Dees hoorn was door
ordersche
landen
dit boo dsvolk in de hooge
No
aan strand , omtrent de klippen , gevonden.
Alle deeze krachten van den eenhoorn tegen het fenijn , kan men ook met gebranden
hartshoorn te weege brengen.
» TeUtrecht in 't Capittel van St. Maryen
kerk , worden er twee bewaard van tamelijke
g
rootte ; zijijn
z anvonderen aan 't dik einde
eengedeelte hol , waarin , van sommige (die
ze komen bezien) wijn wordt gegoten en die
daar dan uit drinken , zee en , dat het hun
(door degezon de kracht des Eenhoorns) eenige ven
jaren kan
le verlengen ; maar die dit
Diet wil geloven enz.
» In Denemarken zijn voor 33 jaren geleden ook eenige stukken Eenhoorn gebracht ,
komende uit of omtrent de straat Davids, die
mede bijkans onder de Noorder pool gelecren is.
» Tot Amsterdam , in 'tpakhuis van de
Groenlandsche Compagnie der Walvis-vangers , is omtrent 26 jaren geleden , een Eenhoorn gebracht , waaraan een hoofd vast is
zijnde gedroogt , 't welk men onderscheidelijk kan bekennen een visch geweest te zijn.
Hi' wordt aldaar nog bcwaard ende is eerst
D. IL
D

gevonden in 't Noorden , daar men de walvisschen vangt."
Verder toont de Schrijver aan , hoe reeds
in de Heilige oorkonden melding wordt gemaakt van het bestaan des Eenhoorns , en
wel in :Num. XXIII: 22 ; Num. XXIV: 8
Deut. XXXIII: 17 • Job XXXIX: 12 , 13
14 , 15 • Ps.XXII: 22 • Ps. XXIX: 6 • Ps.
XCII: 11 ; Jes. XXXIV: 7 ; doch geeft teyens op , dat de uitleggers van de aanzeneplaatsen daarvan ze e en , dat in de
» Heilige Schrift de Eenhoorn wordt geroemt
» van wegen zijnen kracht. Dit beest is te
» dier tide bekend geweest , maar wat het
» eigentlijk geweest zij , weet men nu niet."
JOHANNES DIODATUS ," lezen wij verder
» die eenige aanteekeningen op het boek JOBS
» gemaakt heeft , schijnt bijkans te twijffelen
» of 'er zoodanigen dier nog wel mochte in de
» waereld zijn , want over de voorgenoemde
»plaats , zeidt
hi'd'Eenhoorn
,
is eenh
beest ,
» dat huidendaags zeer raar of heel zelden ge» vonden wordt, maar by d'oude tijden is 't
»
zeergeweest vorders is het dap)) per , wreedt en wildt."
Wilde vrager eene beschrijving hebben
van den zee-eenhoorn, dan leze hi' het bi'voegsel op het gemelde werk , bl. 50.
H. W. K.
De Eenhoorn. Bij al het geen hier over dit
onderwerp gezegd is , schijnt men te hebben
over het hoofdgezien de doorwrochte verhandeling van Prof. CLAAS MULDER , voorkomende in het Tijdschrift voor Natuurlijke geschiedenis en Physiologie , Amst. C. G. SULPKE
**
1835. I. bl. 65.
D

D

Eenhoornshoornen (II. •; bl. 94). Hieromtrent vind ik in de aanteekeningen , Welke
met1500 aanvangen , slechts dit nog , dat
men reeds in 1536 die eenhoornshoornen b ij
't kapittel van St. Maria bezat , en, waarheen
ze , na de opheffing in 1813 , gevoerd zijn ,
bleefonbekend.
EEN VOORMALIGE KANUNNIK.

Dirk van Hasseltsteeg (II. ; bi. 45). Met
dankzegging aan g. voor zijne teregwijzing
omtrent den oorsprong , lien ik vermoedde ,
dat aan deze steeg den na gegeven had ,
moet ik echter opmerken , dat , hoewel stijger
en steeg thans niet dezelfde beteekenis hebben,
deze woorden echter vangelijken oorsprong
kt verle
onvozijn en van stijgen , in denlmaa
den tijd steeg , afgeleid moeten warden. Zij
hebben dus eene naauwverwante beteekenis ,
en insommige plaatsen zegt men nog in de
volkstaal steig voor steeg Kunnen zij dus
vroeger niet gelijkluidend geweest zijn Het
is ook niet bewezen , dat de tegenwoordige
aanlegplaats van het Hasselter schip dezelfde
is als vroeger. De Dirk van Hasseltsteeg lag
14
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in het oudste bekende gedeelte van de stad
tusschen den N. Zijds Achterburgwal, eene
graft , waarachter eene gebouwen stonden ,
en den Nieuwendijk , die toen de Windmolenstraat heette , en dus ook open lag , ten minten grootendeels. Geeft dit een en ander aan
s
degemaakte gissing niet eenige meerdere
waarschijnlijkheid ? Hoe het zij , die eene
grondiger oplossing weet , deele haar mede.
jnaam van Hasselt wijst toch , dunkt mij,
Debi
de betrekking aan,
waarin DIRK tot die stad
stond.
E. A. P.
De Dirk van Hasseltsteeg was reeds in 1544
bekend. Tusschen haar en de Kolkplagt er
eene te loo en , die den naam van Windmoleniteeg voerde , zoo het , in de groote houtsneekaart van 't jaar 1544 , door CORNELIS
ANTHONISZOOn wordt voorgesteld. Steeg voor
straat , komt van stijgen , en dat van het
Grieksche TrEixecv , wet geordend aan. En ,
gelijk klimmen op- en nederwaarts geschiedt,
zoo stijgt men ook op en af. De Hoogduitschen noemen een' trap : Stiege. Van dat
stOen is stijgbeugel , stegelreep voor sty gelreep
en steiger of steer , ook steigeren en steil, verg
, dat over is in 't zoo
kort van steigel of steel
evengemelde woord. Wij lezen bij de ouden :
Hi steeg neder ter helle. He n,yther astah to helle.
Hij steeg op ten hemel. He astah up to heofenum.

Steeg was bij de aloude Hoogd: Stehic •
Stehic in himil , Steeg in den hemel; Steyga
beduidde een' opgang. WILLERAMUS zegt b.v. :
steyga tha man ze themo dische uph seal
gaan; » ... trap, waarop men tot den disch zal
gaan".
P. E. v. D. Z.
Swycht of zwigt Utrecht (II.; bl. 47). Des
nachts na den 9den Dec. A°. 1481 , kwamen
de Utrechtschen en Amersfoorders tengetale
van 600 man voor Naarden, verrasten de
stad en bedreven er veel moedwil. Doch zij
bleven er maar twee dagen. De aantogt der
Arnsterdammers, die in grooten getale waren
uitgetrokken , bij welke zich nog die van
Muiden en Weesp voegden,
noodzaakte de
tichtschen Naarden te ontruimen. De bust
dien zij medevoerden , werd hun echter voor
eengedeelte ontjaagd door de Amsterdammers en de anderen , die niet hadden verzuimd den wijkenden viand achterna te zetten. Tergelegenheid van dit feit en de behaalde overwinning heeft men waarschijnlIjk
in een der torensgeschreven Swycht Utrecht :
dan beter is Zwi,qt Utrecht , in 1481 of 82
langs den stadsmuur naar de zijde van Utrecht
gemetseld.
Na het berigt dier overrompeling werd er
dadelijk den 13den Dec. een keur in Amster-.
dam, tegen alle ballingen uit Leiden en Dor-.
drecht en teen de Utrechtschen en Amersfoorders uitgevaardigd , dat zij bij zonne-

schijn de stad zouden ruimen. Al wie Utrechtschen of Amersfoorders huisvestte , moest dit
aan Schout of Burgemeesters aangeven. Nog
werd, tien dagen later, bij openbare afkondi in aan de » Capiteyne van der Wake gelast hunne bossen met die earners , cloten
cruijt , proppen enz. op die vesten te brengen" , met belofte aan de schippers, die bosfen
ofte serpynen wilden lee en dat de stad de
schade , die er aan komen mot , zou vergoeden. Hetwelk doet zien , dat men voor onraad vreesde.
En om zooveel mogelijk de overblijfsels der
partijschap nit, te roeijen, werd op den 26sten
Dec. 1481 een keurgemaakt aldus
luidende:
,
» Item, off dair errant ware , die enighe personen, onze poirteren wesende quade woerdengave , die partye angaen seggende ghij
syt een hoeck off een cab el' , dat salmen
myt de clock [?] alsoe corrigeren , dattet enen
ygelyck exempel wesen sal". Keurboek , A. ,
fol. 128, 129, 130.
P. E. v. D. Z.
Mr. Gilles le Clercq (I. bl. 258 ; II. ; bl.
18, 48). Het doet mij genoegen dat V. D. N.
de bronnen heeft aangewezen , waaruit men
bijzonderheden over GILLES LE CLERCQ heeft
kunnen ophalen , v66r het verschijnen van
GACHARD' S werk. Ik maak hiervan des te meer
melding , wijl de Belgische historieschrijver
dikwijls het boek van STRADA aanhaalt, waaruit hi' ten minste nadere kennis omtrent LE
CLERCQ zou verkregen hebben. Wat GACHARD
evenwel van Mr. GILLES te weten isgekomen,
heeft hi' aan den Heer BAKHUIZEN VAN DEN
BRINK te danken.
Nog meer verwondering kan het on s baren,
dat GACHARD geen gebruik heeft gemaakt van.
het werk door wijlen den Baron DE REIFFENBERG, getiteld Correspondance de MARGUERITE d' Autriche, Duchesse de Parme , avec PHILIPPE II. , Bruxelles 1842.
Men vindt aldaar den volgenden brief van
den 9den Augustus 1566.
D Je nepuis obmettre d'advertir V. M. par
» ceste appart , pour mieux ex rimer le pdril
D et danger en quoy nous sommes par de ca par
D l'intelligence de ces conf6derez avecq leur
peuple sectaire , que ces 'ours passez est
» venu en ceste vine un messagier cheval ,
D qui se diet estre envoie avecq lettres par les
D marchan ds de Tournay , vers le comte de
,
» Nassauluy
et son secretaire • et comme
D it to ea en une hostellerie, nommde la 'c m e
» l'hoste ouvrit les lettress'addressans au diet
D Seerdtaire, it treuva la lettre dont la copie va cyjoincte , et apporta apres responce
» du diet Secretaire pour le diet LE CLERCQ
D n' estant audos de la lettre escript aultre
» choseque Maistre GILLES , sans mestre son
» surnom, et neantmoings j'entends que le
» diet LECLERCQ estgentilhomme: que sont tout-
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D tes chores suspectes • et quant au contenu
» des lettres au dietComte , et la responce
»qu'il a faict , n'ay jusques ores rien entendu
D etc. De Bruxelles le 9 d'Aoust 1566".
Behalve dezen brief komt er een van GILLES LE CLERCQ voor,eschreven
aan Maistre
g
GILLES(?) Secretaire du Comte de Nassau , luidende aldus :
Monsieur le Secretaire.
» Il vous plaira adsister ce porteur affin
D d'estre despesche de M. le comte Lotus de
» Nassau, pour ce que son retour est haste ,
» y ous priant de me faire scavoir des nouvel» les de pax de la , sur la derniere requeste ,
D par ce porteur •; autrement ne pourray exd, cuter ma charge".
(Souscrit.) GILLES LE CLERCQ.
De Tournay le 5 d'Aofist 1566.
Deze laatste brief , derhalve , zal die zijn ,
waarvan de Hertogin melding maakt • loch
DE REIFFENBERG dien van
de wijze , waarop
GILLES LE CLERCQ kenmerkt , doet onderstellen, dat de toenmalige Secretaris van LODEWIJK VAN NASSAU mede Mr. GILLES zoude
g
enaamd zijn geweest. Maar DE REIFFENBERG
heeft zich daarin verist
• het wederantwoord
g
van LODEWIJK wasgerigt aan Mi. GILLES (LE
CLERCQ), en hierover beklaagde zich de Hertogin ook , omdat hi' , als » Gentilhomme" , wel
een beter adres verdiende enz.
.. ELSEVIER.

Het geslacht van den Bempden I. •; bl. 270 •;
II. • bl. 21 , 69). Het zij mij vergund een
paar minder juiste beweringen te herstellen
in het antwoord van A. & A. , op de vraag
betreffende de familie VAN DEN BEMPDEN
bl. 70 hiervoren.
1°. 1k lees daar • » De in het schildhoofd
vertoonde Bubb le adelaar , is de Keizerlijke ,
en , hoewel hier ten halven of opkomende ,
zal die, in het Diploma van Adeldom , waarschijnlijk geheel gezien worden". — Waarom
zal die in het diploma waarschijnlijk geheel
gezien worden ? Vooreerst heb ik nooit eene
afbeelding of beschrijving van het hier bedoelde wapen gezien ,
waarin de adelaar niet
als opkomende was voorgesteld • — maar ten
andere is de adelaar , of eenig ander Bier ,
wanneer het op een afzonderlijk chef in klimmende houding is geplaatst , bijna zonder
eenige uitzondering naissant •; daarvan ten
minste zijn de voorbeelden talloos , terwijl
het integendeel tot de zeer groote zeldzaamheden behoort , een chef aan te treffen dat beladen is met een ten voile uitgebeelden adelaar. De reden daarvan zal wel hoofdzakelijk
daarin liggen , dat het chef slechts eene zeer
beperkte ruimte aanbiedt.
2°. Het vermoeden, dat de familie VAN DEN
BEMPDEN JOHNSTONE reeds in 1826 niet meer
bestaan zou hebben , is ten eenemale onge-

i

grond , want zij bloeit heden ten dage alt ijd
nog voort •; dat DEBRETT 'S Peerage van die
familie geen gewag maakte , is dood eenvoudig , want de baronets worden geenszins tot
de peerage maar tot de gentry gerekend. Ik
ken het hier bedoelde werk van DEBRETT niet,
maar volgens den titel moet het alleen aan de
pairs gewijd zijn. Het tegenwoordige hoofd
der familie is de baronet Sir JOHN VAN DEN
BEMPDEN JOHNSTONE , van Hackness Hall , in
hetgraafschap York. Hij is den 28sten Aug.
1799geboren , trad den 14den Junij 1825 in.
den echt met LOUISA AUGUSTA VENABLES VERNON, tweede dochter van EDWARD HARCOURT,
aartsbisschop van York, en heeft twee of drie
malen zitting in het parlement gehad. Zijn
varier, RICHARD JOHNSTONE , werd den 6den
Julij 1795 tot baronet verheven, na den naam
van VAN DEN BEMPDEN voor dien van JOHNSTONE gevoegd te hebben, op grond dat zijne
moeder , CHARLOTTE VAN LORE , bevorens
markiezin-douairiere van Annandale , eene
dochter was van JOHN VAN DEN BEMPDEN van
Hackness. '

3°. Daarin zal A. & A. gelijk hebben , dat
bovengemeld Peerage geen markies of graaf
van Annandale opgeeft, want die titel is dormant sedert 29 April 1792 , toen GEORGE
JOHNSTON , de laatste markies , overleed , na
reeds in 1748 , op gezag van het Court of
Chancery, we ens gekrenkte geestvermogens
onder curatele gesteld te zijn. Hi lief geen
regtstreeksche afstammelingen na , maar de
titel wordt nu gereclameerd door vier personen , welke door vrouwen afstammen van
JAMES JOHNSTON , die den 13den Februarij
1661 door Koning KAREL II verheven werd
tot graaf van Annandale en Hartfell, burggraaf
Annand, lord Johnstohn van Lockwood , Loch-

maben , Moffatdale en Evandale. De titel van
markies van Annandale werd eerst den 4den
Junij 1701 verleend aan zijn zoon WILLIAM.
De vier pretendenten zijn : de Med. Dr. D.
CAMPBELL , de baronet Sir G. F. JOHNSTONE en
de Heeren J. J. HOPE JOHNSTONE en CHARLES
JOHNSTONE. Deze zaak is thans aanhangig
voor eene commissie uit het Hoog erhuis ( het
Prerogative Court) , welke de sans rakers dier
respectieve heeren toetst en onderzoekt. Bovengemelde laatste markies van Annandale
was een zoon uit het huwelijk van de hiervorengenoemde CHARLOTTE VAN LORE 'met WILLIAM , den eersten markies van Annandale.
J. B. RIETSTAP.
Dichters der Evangelische Gezangen I(. •bl.
II.•; bl. 51, 70, 71). Nu men moeder met
282;
verschillende listen van de makers dezer gezangen voor den dag komt , meen ik het volgende niet te mogen terughouden. Voor een
ge jaren had ik mij voorgesteld zulk eene list
publiek te makers en meende ik in bezit te zijn
14*
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van vrij naauwkeurige aanwijzingen. Zekerheidshalve wendde ik mij v66r de uit gave tot
het toen nog levend, eenig overgebleven lid van
de Commissie ter redactie. Ik verzocht hem mine
lijst na te zien en te verifieren. Maar het antwoord was , dat hij mij niet helpen kon , en
miJ
daarenboven mijn voornemen ontraadde.
Het eerste weigerde hij omdat de leden geene
authentieke bescheiden hadden behouden en
hij zelf zijne aanteekeningen daarvoor niet
wilde laten gelden. De voorname reden waarom hi'j de uitgave ontraadde was deze , dat de
ingezonden dichtstukken zoodanige veranderingen hadden and aan dat sommige althans naauwelijks meer als voortbrengsels
van hen , wier naam aan het hoofd stond ,
konden beschouwd worden. Bij de openbaarmaking der 'listen , zoowel in dit Tijdschrift
als in het Weekblad : de Hervorming , wilde ik
deze mededeeling niet terughouden, ten einde
men op zijne hoede zij en althans niet te haastig om uit de Evangelischeigezangen , zoo als
wij ze nu bezitten , gevolgtrekkingen of te leiden omtrent de dogmatische rigting van hen,
S. P.
op weer naam zij worden gesteld!
Dichters der Evang elische G ezang en . Ofschoon
het berigt van den Heer S. P. niet zeer aanmoevan
roe
di end is voor hen , die op destem
L. v. W. Z. , hunne aanteekeningen over de
Gezangdichters aanhetBestuur van DE NAVORSCHER toevertrouwden, meenen wij evenwel ,
door hetgebruik van watzij inzonden, veel tot
vervollediging aan de reeds gedrukte listen bij
te dragen. Wij bezitten immers van den Heer
L.J. eene opgave,welke hi' afkomstig heet van
een' dergelastigden tot vervaardiging van het
Evangelisch Gezangboek ; evenzoo — dank zij
den Heer A.J.V.D.A.4. - eene copij der eigenhandige bescheiden van Ds. M. J. ADRIANI ,
medeverzamelaarvandenzelfdenbundel; voeg
P. met soortgehierbij nog eene lijst van E.A.
like hulp en ook uit andere bronnen te zamen
gesteld — en de bjdrage
ter aanvulling en opi
lossing , ons door onzen begunstiger M. teMaastricht aangeboden. Van dit viertal geschriften
is hieronder een uittreksel medegedeeld.
Gez. 1. A. VAN DEN BERG , Od. en Ged. II.
39 ; ChristelijleeGezangen van Haarlem , Lied
61 ; 2. Mevr. VAN DE VELDE ,
geb. HELMOKE ;
3. J. JORDENS , uit A. V. D. BERG en A. RUTGERS , het Latijnsche Te Deum Laudamus verduitscht • 4. J. A. ZUBLI en, volgens M. te
Maastricht , A. RUTGERS, naar 't Hoogduitsch
van CRAMER , 5. Hieromtrent loo en de getuigenissen uiteen ; M. te Maastricht noemt V.
D. BERG , RUTGERS en JORDENS : A. J.V. D. AA
geeft J. SCHARP als den maker aan ; 6. A. V. D.
BERG, Od. en Ged. III. , 41 ; 7. Dezelfde , II.,
105, naar 't Hood. van STURM; 8. w. BILDERDIJK, naar MUNTER , in de Nieuwe Mengel. ,
2de dr. Gran. 1817 , I. , bl. 80.
Welke veranderingen zich Nederlands

puikdichter heeft moeten getroosten am tijn
heerlijke vertaling in den Gezangbundel op i , naar ons oordeel ,
genomen te zien , bljkt
het best , wanneer men het oorspronkelijk
Hollandsch en de bewerking naast elkander
plaatst. Welligt heeft men, om VAN DEN BERG
to believers , ook van zijne vertolking (Od: en
Lied: bl. 54) iets ingelascht. Men leze hi
slechts BILDERDIJK' S Aan God en oordeele:
0 God, eer 't aardrijk was gegrond
Eer Ge al wat eenmaal niet bestond
Uit niet beriept in 't wezen ;
Eer de aanvang was van plaats of tijd ,
Waart Ge alles wat Gy heden zijt ,
Oneindig, nooitvolprezen!
En dan , als van 'tgesloopt Heelal
Geen spoor meer over wezen zal,
Zult Gy de zelfde blijven.
Uw Grootheid en uw Wonderkracht
Verhult geen ondoordringbre nacht •;
Is doorgeen perk te omschrijven.
Gy zijt — ! En niets bestaat als Gy ! —
En aarde en hemelgaan voorby ,
Als dampen die verdwenen.
Hun zijn is als de ontleende glans
Der wolken aan den hemeltrans,
Van 't licht der zon beschenen.
Gy zijt al 't een Gy eeuwig waart
Behoeft noch hemelheir noch acrd.
Geen duizend wareldkloten ,
Geen schepping , hoe volmaakt ze ook zij ,
Voegt iets tot uw volmaaktheid by ;

Ze is in U-zelv' besloten.
U-zelv'genoeg, U-zelv' gelijk ,
Schoon alles buiten U bezwijk'
Schoon warelden verouden
Gy blijft , en 't Godlijk waarheidswoord
Zal eeuwig met U , ongestoord
Zijn kracht en stand behouden.
Dat berg en hiuvelkruin bezwijk'

De strandrots van zijn wortel wijk' ,
En aarde en zee verschrikken

0 God, uw eeuwig zoenverbond
Rust op onwankelbarer grond
En niets zal dit verwrikken.
Wat klage ik in 't verdwaasd gemoed
Wat zuchte ik dan om nietig goed
Van 't onbestendig leven !
Wat treure ik om een broosgenot
Als waar my van geen duurzaam lot
Verzekering gegeven !
Wat klage ik , die Uw woord ontfing
Van volle schuldver-nietiging ,
Door JEZUS bloed verkregen !
Van eeuwig erfdeel in het licht
Van Uw geheiligd aangezicht
Verr' boven aardschen zegen !
Gewis , mijn misdrijf is geboet ,
Gy hebt m in zoen in Jezus bloed
Bevrediqd aangenomen

Mi'n' naam geschreven in uw hand
En ik 't verzeekrend onderpand
Van uwgent bekomen.
Ja , God' behoor ik! Hem, mijn' God!
Hy schikke van mi re aardsche lot,
Van Hem zal niets my scheiden.
Der wareld lust vergaat met haar,,
Maar God is onveranderbaar !
Zifn Neil wil ik verbeiden !
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Gez • 9. A. V. D. BERG, I. 23, naar MUNTER;
L. J. meent R. FEITH ; 10. R. FEITH , naar
het Br Geref. Gezangboek, 11. Dezelfde ; 12. A. V. D. BERG , II. , naar GELLERT ;
CRAMER ; 14. R. FEITH ;
13. Dezelfdenaar
,
15. H. VAN ALPHEN ; 16. A. V. D. BERG
IL , 107 , naar GELLERT ; 17. Vol ens A. J.
V. D. AA , door A. RUTGERS , mar UL. VON
SALIS. E. A. P. merkt op , dat men omtrent
NEUMARK , Wien P. E. V. D. ZEE het
GEORGE
oorspronkelijk toeschrijft, ingelicht kan worden bij Ds. TER HAAR , in zijn Woord ter nagedachtenis van Juffr. J. E. V. D. VELDE , geb.
HELMCKE , Maandschr. voor Christenen , 1845 ,
bl. 25 ; 18. A. V. D. BERG; III. , 108 ; 19. B.
VAN WEEMEN ; 20. H. V. ALPHEN ; R. SCHUTTE,
naar het berigt van L. J. ; 21. Ingeleverd waren twee bewerkingen , door A. RUTGERS en
V. D. BERG, naar LODENSTEYN ; herzien door
LOTZE met P. JANSSEN. E. A. P. verwijst ons
weder op het Maandschr. voor Christenen , t. a.
p. ; 22. L. J. heeft P. L. V. D. KASTEELE, waar
A. J. V. D. AA schrijft : H. V. ALPHEN ; 23.
R. FEITH : 24. J. P. KLEIJN ; 25. R. FEITH ;
26. Dezelfde; 27. H. V. ALPHEN ; 28. Juffr.
VAN LIER ;, 29. A. V. D. BERG naar CRAMER ;
30. A. RUTGERS. L. J.. meldt ons , dat JOANNES R. in zijne lijst nergens wordt aangewezen. » Is dit misschien" - vraagt hi - » eene
fout van den afschrijver?" ; 31. R. FEITH ; 32.
A. V. D. BERG, naar CRAMER •; 33. Dezelfde ,
naar denzelfde ; 34. Dezelfde ; 35. Is naar
n des pdche's
La Confessio
, in het Formulaire des
prieres der Waalsche kerk en door FEITH gedicht , of, zoo wij A. J. V. D. AA gelooven
mogen , het Latin van CALVINUS gevolgd ;
36. A. V. D. BERG , II. , 49. ; 37. R. FEITH ;
38. J. SCHARP ; 39. Dezelfde , naar ZIMMERMAN ; 40. A. RUTGERS ; 41. A. V. D. BERG , II.,
17 , naar KLOPSTOCK ; 42. P. L. V. D. KASTEELE , naar GELLERT ; 43. A. RUTGERS , naar
LODENSTEYN ; 44. C. FEYOENA V. RAESVELDT
geb. VAN SYTSEMA. » Deze spelwijze" - berigt ons L. J. - » is goed en komt overeen
met de naamteekening van hare Opdragt aan
mine kleinkinderen van Heemse , Hof- , Boschen Veldzang , Utrecht 1783" ; 45 , 46 , 47. P.
L. V. D. KASTEELE ; 48. R. FEITH ; 49. J. HINLOPEN ; 50.Mevr. V. D. VELDE, geb. HELMCKE;
51. H. V. ALPHEN ; 52. J. SCHARP ; 53. R.
FEITH ; 54. of ens M. te Maastricht en L. J.
verbasterd en oud stuk van den zoo even
een
noemde , het een ook niet in FEITH' S Froeve
ge
van eenige Gezangen voorkomt , nosh door
hem als het zijne wordt erkend ; 55. w. V. D.
VELDE , naar het Cleefsche Gezangboek , volgens het gezag vanE. A. P. en A. J. V. D. AA.
L. J. heeft slechts V. D. VELDE, M. te Maastricht noemtMej . V. D. VELDE , geb . HELMCKE.
Het gezang wordt bij TER HAAR niet opgegeven ; 56. J. HINLOPEN ; 57. A. V. D. BERG,
Od. en Ged.II. , 49 , C. B. SANDER gevolgd ;

58. Dezelfde, naar 't Hood. van SCHLEGEL
en HERMES: 59. Dezelfde, met J. HINLOPEN ,
GELLERT nagezongen ; 60. A. V. D. BERG ,
naar GELLERT ; 61. J. SCHARP ; 62. A. RUTGERS ,
naar LODENSTEYN' 63. Dezelfde ; 64.
A. V. D. BERG , naar J. VOLLENHOVEN , De
Kruistriomph ; 65. H. V. ALPHEN ; 66. R. FEITH
Gez. voor de Openb. Godsd. , I. 46 ; 67. A. V.
D. BERG , naar LAVATER ; 68. A. RUTGERS
naar LODENSTEYN ; 69. P. L. V. D. KASTEELE ;
70. Naar GELLERT. Een berigtgever , A. J.
V. D. AA , vermeldt wel is waar A. RUTGERS,
docli op de list , waaruit L. J. zijn berigt verschuldigd is , ontbreekt de naam des vertalers ; 71. A. V. D. BERG en J. HINLOPEN , GELLERT nagevolgd ; 72. Door L. J. wordt ons
het Gezangboek der Doopsgezinden [Haarlemsch
Gezangboek .7] als bron, als bewerker A. RUTGERS opgegeven. A. J. V. D. AA kent hem
nog de hulp toe van J. SCHARP en A. V. D.
BERG ; 73. Aan het Bremer Gezangboek ontleend, naar luid van de getuigenis door L. J.
afgelegd ; 74 en 75. A. V. D. BERG , naar J. A.
SCHLEGEL ; 76. A. V. D. BERG, naar G. BRANDT,
den Oude : Stichtelijke Gedichten , bl. 98 ; 77.
ASSUERUSDOYER ; 78. J. SCHARP ; 79. Mevr. J.
E. V. D. VELDE ; geb. HELMCKE , Christelijke
Gezangen van Haarlem,
Lied 61 ; 80. A. V. D.
BERG, I. , 99 ; 81. Dezelfde ; 82. R. FEITH 5
I. , 68 ; 83. A. V. D. BERG , III. , 52 , naar
SCFIUBART [VON SCHUBERT n ; 84. R. FEITH ;
85. Mevr. J. E. V. D. VELDE, geb. HELMCKE ;
86. Mej. JOHANNA PETRONELLA DRIJFITOUT ;
87. H. V. ALPHEN' 88 en 89.R. FEITH ; 90. A.
V. D. BERG, volgens A. J. V. D. AA naar LAVATER , wat evenwel door L. J. ontkend
wordt ; 91. H. A. BRUINING ; 92. A. V. D. BERG,
naar CRAMER ; 93. R. FEITH"' 94-97. A. RUTGERS ; 98. R. FEITH , de Dankzegging van het
Doopsformulier berijmd ; 99. A. RUTGERS ;
100. Dezelfde ; 101. A. V. D. BERG , naar
KLOPSTOCK. Als medeberijmer geeft M. te
Maastricht A. RUTGERS op ; 102 en 103. H. V.
ALPHEN ; 104. A. V. D. BERG ; 105. Dezelfde , naar J. A. HERMES ; 106. Dezelfde , naar
KLOPSTOCK ; 107. BERNARDUS DE BOSCH ,
uit het Gezangboek der Doopsgezinden van
den Toren en het Lam ; 108. H. V. ALPHEN ;
109. A. RUTGERS ; 110. R. FEITH ; 111. P. L.
V. D. KASTEELE • 112. Dezelfde , naar GELLERT-Men vindt het, zoo berigt ons E.A.P.,
in zijne Sammtliche Schriften; Reutlingen 1786;
I. 154 ; 113. R. FEITH ; 114. P. L. V. D. KASTEELE, Gez. bl. 17 ; 115. Dezelfde , met A. v.
D. BERG , naar GELLERT ; zie Sammtl. Schr. S.
186 ; Od. en Ged. II. , 17. E. A. P. wil , dat
alleen v. D. BERG , M. te Maastricht even wel
dat alleen HIER. V. ALPHEN de vertolking zou
vervaardigd hebben ; 116. H. A. BRUINING ;
117. A. RUTGERS, naar GELLERT; 118. Dezelfde , naar denzelfde , t. a. p. S. 197. EOn berig tgever
, A. J. V. D. AA, noemt V. ALPHEN
J
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met P. L. V. D. KASTEELE ; 119. P. L. V. D.
KASTEELE, naar GELLERT , Seh0011 dit laatste
niet blijkt volgens E. A. P. ; 120. R. SCHUTTE
met A. V.D. BERG , naar ZIMMER1VIANN ; 121.
Onbekend, ingebragt door Prof. MUNTINGHE ;
A. J. V. D. AA' S opgave meldt R. FEITH ; 122.
P. L. V.D. KASTEELE ; 123. J. SCHARP ; 124.
A. V. D.BERG, naar SCHLEGEL; 125. E. M. EN-.
GELBERTS, naar J. VOLLENHOVEN 'S Kruistriom h. Het berigt van E. A. P. heeft J. SCHARP;
126, 127. H. V. ALPHEN' 128. R. FEITH; 129.
Door [A.L.]BARBAZ ingezonden; 130. R.FEITH;
131. A. V. D. BERG ; 132. Prof. LOTZE naar
B. ELIBINK ; 133. JOHANNES VOLLENHOVEN ;
134. A. RUTGERS ; 135. J. HINLOPEN, uit A. V.
D. BERG , naar GELLERT ; 136. A. V. D. BERG,
naar LAVATER; 137. Dezelfde, naar GELLERT;
138. P. L. V. D. KASTEELE, naar VAN DER ROEST
en VAN ALPHEN ; 139. H. BRUINING ; 140.
A. V. D. BERG, naar KLOPSTOCK ; 141. R. FEITH;
142. H. A. BRUINING ; 143. P. L. V. D. KASTEELE; 144. R. FEITH • 145. Hieromtrent looP de gevcielens uiteen. L. J. schrijft : naar
E. A. P. en A. J.
CRAMER ; M. to Maastricht,
V. D. AA noemen het eene vertaling uit LAVATER. Als vertolker geeft men op, hetzij A. V.
D. BERG Od. en Gez. I.,
33, hetzij. P L. V. D.
KASTEELE ; 146. H. VAN ALPHEN; 117. WM. VAN
DE VELDE niet zijne vrouw , Mej. HELMCKE.
Zie TER HAAR , Chr. Maandschr. bl. 52 ; 148.
H. A. BRUINING • 149. P. L. V. D. KASTEELE;
150. A. RUTGERS; 151. A. V. D. BERG; 152. R.
FEITH; 153. A. RUTGERS; 154. Mevr. C. F. VAN
RAESFELT, geb. V. SYTSEMA ; 155. J. SCHARP ;
dat
156. L. J. en A. J. v. D. AA merken op,
A. V. D. BERG hier GELLERT heeft nagevolgd,
maar E. A. P., die LUTHER' S autheurschap

171. R. FEITH • 172. Dezelfde ;
Gez. v. d.Openb. Godsd.,I., 118; 173. ENGELBERTS en A. RUTGERS met V. D. BERG; 174 en
175. wm. V. D. VELDE; zie TER HAAR, Christel.
Maandschr. bl. 31 ; 176. A. V. D. BERG , naar
CRAMER; 177. Dezelfde; 178. Vol ens E. A.P
van R. FEITH ; 179. R. FEITH , die, naar evengemelde berigtgever aanteekent, althans in
den aanhef't Morgen-Gesang van GELLERT voor
oogen heeft gehad : Sammtl. Schr. S. 140
180
. BRUINING en RUTGERS. A. J . V. D. AA
nog A. V. D. BERG toe en meent hier
voegttern
GELLERT nagezongen to zien ; 181. A. V. D.
BERG, naar KLOPSTOCK ; 182. WILLEM DE ROO;
183. PETRONELLA MO NS ; 184. Is uit het
Kleefsche Gezangboek, 1\7°. 144, naarNlK. HERM
ANN door A. V. D. BERG , in Wiens Oden en
Liederen, I., bl. 1, het voorkomt, en waaromtrent hi' in het Voorberigt , bl. xviri en xrx ,
eene belangrijke geschiedkundige bijzonderheldmededeelt. E. A. P." ; 185. Dezelfde,
naar. SLUITER; 186. Dezelfde, naar M. J. G.
KRAK. Zie V. D. BERG' S Od. en Ged. I. 106 ;
187. R. FEITH; 188. A. V. D. BERG, naar STURM;
J. JORDENS ;

189. A. RUTGERS naar H. V. ALPHEN, ZOO als

het berigt van A. J. V. D. AA ons meldt
190. A. V. D. BERG , naar W. SLUITER ; 191.
R. FEITH ; 192. GELLERTS Geestelijke Oden.
Ten besluite mpg eene vraag : In welk gezang heeft HIERONYMUS VAN ALPHEN z in' Christelijken zin uitgestort, bij 't vernemen dat zijn
zoon, om der gezondheid wille naar de Middellandsche zee gevaren , op reis over).eden
was ? Het sterfberigt is wel is waar gebleken
valsch to zijn geweest , maar de bijzonderheid
is merkwaardig. Wij gelooven de herinneaandoenlijke felt aan het schoone
ringdit
van
twintigste Gezang to mogen verbinden, of, zouden wij het oog op het zeven-en-twintigste moeten vestigen ?

voorstaat , meldt ons dat de Hervormer dit
liedgedicht heeft op het slot Ehrenburg bij
Rjks dag .
gelegenheid van den Augsburgscheni
TER HAAR, Gesch. der Kerk-Herv., I. , 244,
nacht I. bl. 283 , II. ; bl. 74).
chout
S
293, vierde druk • 157. A. V. D. BERG; 158.
Over deze vreemde benaming geeft DE JONGE
R. FEITH?] naar het Bremer Gezangboek ; 159.
M. to Maastricht noemt hier V. ALPHEN met uitvoerig verslag in zin Nederl. Zeewezen , I ,
P. L. V. D. KASTEELE. De laatste wordt alleen bl. 422 e. v., waaruit blijkt , dat deze titel het
eerst voorkomt in 1603 , maar bij het zeeweals vertaler opgegeven door A. J. v. D. AA
terwijl E. A. P. ons A. V. D. BERG als den ver- zen eerst in 1614. DE JONGE leidt het woord
tolker en GELLERT als den oorspronkelijken Schout van het werkwoord schouwen, beschouwen , toezien, of en haalt daartoe een' seindichter opteekent. Od. en Ged. II. , 113
Sammtl. Schr. I., 224 ; 160. R. FEITH; 161. brief aan van 1599 , waarin het woord schouP. L. V. D. KASTEELE volgens A. J. V. D. AA wen in dien zin schijnt voor to komen. Ik zeg
hij nt , omdat ik van oordeel ben , dat dit
met J. SCHARP,
naar 't Hoogduitsch • 162. B. sc
VAN WEEMEN; 163. A. V. D. BERG, J. SCHARP- woord daar hetzelfde is als schuwen , vermijen, op gezag van E. A. P. ook A. RUTGERS- den. Er staat : om malkander in der nacht to
naar het Luthersch Bremer Gezangboek •; 164. i beter te mogen schouwen: ten dien einde moesten de schepen zich in den avond van den GeA. V. D. BERG en A. RUTGERS, naar C. C. STURM;
165. A. V. D. BERG naar STURM, L. J's. opgave neraal [?] afscheiden. Men zie , behalven DE
wordt echter door het berigt van A. J. V. D. JONGE wat C. DE JONG , door hem aan ev. Gr.
AA weersproken , die A. RUTGERS , naar miiN- haald , bi- 427 , daar an schrijft.
TER , schrijft ; 166. R. FEITH naar BLUNTER ;
Kennemerlandsche Oudheden (I. ; bl. 283 ,
167. A. V. D. BERG, naar STURM; 168. JOHAN,II. ; bl. 75). Ten einde het verschil der opNES CORNELIUS BOOT ; 169. R. SCHUTTE ; 170.
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gave , door W. M. ingezonden , met die,
welke zoo de Hoogleeraar VAN KAMPEN , als
ik, deed omtrent de Kerkelyke Historie en Outheden , op te lossen , dient : dat de eerste druk
vangenoemd werk , volgens eene aanteekening onder mij berustende , in 1703 , en niet
in 1733 , te Antwerpen heeft het licht gezien.
Dit laatste was ook wel niet waarschijnlijk
aar des
oor
b ij in achtneming vanf het
sterjspronkelijken schrijvers , HUGO FRANCISCUS
VAN HEUSSEN, den 16 Februarij 1719 overleden als Deken en Vicaris-Generaal van het
kapittel van Utrecht , en welligt is het jaarmerk 1733 eene drukfout op eenen of anderen
Catalogus.
Mogelijk bewijs ik sommigen geen ondienst
met den inhoud van elk der deelen van mijn
exemplaar in folio aan te stippen. Het eerste
deel bevat , onder den naam van Batavia Sacra of Kerkelyke Historieen Outheden van Batavia , de Levens van onze eerste Geloofsveraders van de Utrechtsche
kondigers , mitsg
Bisschoppen. Het tweede deel bestaat uit de
Historie van 't Utrechtsche Bisdom ; het derde
volgens den titel , de Outheden en gestichten van
het rechte Zuid-Holland en van Schieland , van
_Rhynland en wel voornaaamentlijk van de stad
Leyden , van Delft en Delfland mitsgaders van
s' Gravenhage , ofschoon Delft en Deliland en
s' Gravenhage in het boek zelf voor Rhynland en
Leyden geplaatst is en volgens de paginering
ook daar behoort. Het vierde deel behelst de
Outheden en Gestichten van Kennemerland , Amstelland,Noortholland en West- Vriesland en, met
eene afzonderlijke paginering, de Outheden en
Gestichten van Zeeland; het vigfde deel de Outheden en Gestichten van Vriesland en van Groninen en Groningerland alsmede van het Land van
g
Drent , en het zesde deel : de Outheden en Gestichten van Deventer , Kampen , Zwol , Otmarsum , Harderwijk , Doesburg , Hattem , Deutekotn , Grol , Linen en alle de onderhoora:qe Dorpen, en, afzonderlijk gepagineerd, Beschryving
der Bisschoplyke Munten en Zegelen van Utrecht
in 't byzonder , door F. VAN 1VIIERIS. Welk laatstegedeelte ik zou achten alleen door een
vroeger bezitter bij dit exemplaar te zijn verbonden , indien het niet zoo op den algemeenen titel voor het eerste als op dien voor het
zesde vermeld stond.
A. J. v. D. AA.
Kennemerlandsche Oudheden. VAN HEUSSEN'S
oorspronkelijk Latin is reeds ten 'are 1714 ,
in folio , te Brussel verschenen als : Batavia
Sacra , sive resgestae apostolicorum virorum ,
qui fidem Bataviae intulerunt. In 1719 kwamen
de Part. II. van de Historia episcopatuum foederati Bel ii caet. in het licht. Ook in 1755
bezorgde men eene uitga-ve daarvan te Brussel en te Utrecht, wat het eerste gedeelte , en
te Antwerpen wat het laatste gedeelte betreft ,
die van 1733 te Antwerpen bevat slechts het
laatste gedeelte. Wat nu de vertaling aangaat

der Batavia Sacra , zij is , volgens een exemplaar bij mij , in den 'are 1715 (niet 1713 zoo
als VAN KAMPEN het opgaf) en 1716 , uit
komen te Antwerpen , III Din. gr. 8vo. Op
den titelstaat : vertaald en met aantekeningen
opgehelderd door H. F. R. De latere uitgave
der verduitsching van de Kerkelyke Historie en
Outheden der Zeven Ver: Prov: verscheen te
Leyden , 1726 , zes Dln. in fol. en schijnt uitgegeven door FRANS VAN MIERIS , naar luid
van den Catalogus der Lett. Halatensch. van
JACOBUS KONING , 1833 , bl. 246 , N°.851.
Of echter aan 't verlangen van BIBLIOPHILUS
SCHIDAMENSIS hiermede voldaan zij , moet ik
daarom betwijfelen , omdat mij een werk ,
dat Kennemerlandsche Oudheden genoemd
wordt , bekend is [, tenzij men op den gewonen rugtitel afga der 8vo. uitgave te Leiden ,
bij CHRISTIAAN VERMEY , 1721]. V. D. N.
De halve Maan (1I. ; bl. 74). Deplaats van
den Koran , Sur. 54 , vs. 1 , 2 , waar van de
halve Maangesproken wordt , wordt in de
vertaling van ULLMANN aldus gelezett : Het
uur desgerigts nadert ,
en reeds deelt zich
)) de Maan in tweeen, maar wanneer zij (de
1) ongeloovigen) ook een wonderteeken aan» schouwenzeggen
zijenwel
ev
: het is een
,
toovermiddel en zij beschuldigen u , (MAHO» mED) van bedrog en blijv
en hunne lusten
volgen".
Niet te onregt is deze plaats in verband
gebragt met het teeken der halve Maan, gelijk
ook daarmede in verbandgebragt moet worden, de Legende , die als eene uitbreiding ,
verklaring , traditionele of Apocryfische ontwikkeling van bovenstaanden tekst beschouwd
kan worden : dat namelijk MAIIOMED , in eene
talrijke volksvergadering tot het doen van een
wonderteeken uitgedaagd , op den helderen
middag de Maan aan den hemel heeft doen
zigtbaar worden. Nog meer, de Maan daalde
of van den hemel, plaatste zich eerst op den
tempel van Mekka , daarna op een nabijgelegen berg , kwam vervolgens tot den Profeet
antel
verborg zich onder zijn
m , en verdeelde
zich in twee halve Manen , waarvan de eene
naar het Oosten , de andere naar het Wester/
henenging , en die zich ten laatste , hoog aan
den hemel , ieder met hare wederhelft , vereenigden en het schijnsel der voile Maan op
nieuw aan de verbaasde toesehouwers vertoonden. — Zoo iemand zich aan het fantastische van dit verhaal mot ergeren , hi' bedenke, dat de ooren der Oosterlingen meer
daarvan kunnen verdragen , dan wij. Ernstiger is , naar mine schatting , het bezwaar tegen dit verhaal, nit den Koran zelven, Sur. 13,
ontleend, dewij1 daar uitdrukkelijk verklaard
wordt , dat het doen van wonderteekenen tot
de Profetische zending van MAHO3IED niet
behoort.
D
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Maar hoe ook dat verhaal beoordeeld worde,
het is onder vele vereerders der halve Maan
gangbaar , en moet dus , zoowel als de tekst
van den Koran , waaraan het zijn oorsprong
eeken
te darken heeft ,
met dat zinnebeeldige
t
in verbandgebragt worden : alleen is het met
den historischen oorsprong , zoo veel wij dien
kunnen nagaan , weer overeenkomstig , om
beide de woorden van den Koran en degeelde Legende van het teeken der halve Maan
m
H. J. S.
af te leiden , dan omgekeerd.
Muntwezen , big* de Grieken I. ; bl. 284).
Zondergeld bestaat er wel eene rationale ,
dochgeeue staats-oeconomie. Gelukkig zou
het zijn, als men den tijd kon bepalen wanneer
gemunt geld het eerst in Griekenland in omloop kwam en het eerst aldaar is geslagen geworden. Die aanwijzing is echter voor beide
zeer moeijelijk. Duidelijk is het , dat bij HOMERUS z, 472 , Od. A , 430 , geen geld
bedoeld wordt. En toch, waar hi' nu den
ruilhandel vermeldt zou hi'zeker wel van
geld hebben gesproken , als hem dat niet onbekend waregeweest. Naar het getuigenis
van DEMOSTHENES mogen wij het voor uitgemaakt houden, dat ten tide van SOLON , omtrent 600 jaren voor CHRISTUS, gemunt geld in
de steden van Griekenland niet alleen bekend,
maar ook sedert korteren of langeren tijd al
in omloop was. In zijne rede tegen TIMOCRATES (Opp. Vol. I, p. 763 en 764), zegt hi' onder
anderen dat zij , die de munten vervalschten ,
des doods sehuldig waren , gelijk ook HERODOTUS (III, 56) spreekt van vervalscht geld ,
waarmede POLYCRATES de Spartanen zou bedrogen hebben. De vervalsching schijnt al
vroeg in zwang te zijn geweest , daar vele
steden het zilver met onedel metaalplagten
te vermen g en. De Grieksche stadsmunten
die nog overig zijn , verschaffen ons wel geene naauwkeurige tijdsbepalingen , als welke
daar niet op staan uitgedrukt , maar blijken
tochgrootendeels zoo oud als soLoN, zoo niet
ouder dan hi' te wezen. De munten van Sybaris zullen wel uit de 6de eeuw vddr CHRISTUS geboorte herkomstig zijn , dewijl deze
stad reeds in het jaar 510 eene geheele verwoesting heeft onder aan. De muntspecien
van Rhegium, Krotone en Syracuse schijnen,
naar de opschriften te rekenen , tot een nog
hoogeren ouderdom op te klimmen . Als het berigt gegrond is , dat LYCURGUS reeds het geld
in Sparta zal verboden hebben (zie PLUTARCHUS in Lycurg , Opp. Vol. I , p. 177 ,) dan
bewijst zulks een nog veel vroegere oudheid
van de muntsoorten in Griekenland. Zijne
wetgeving toch wordt gesteld omstreeks 880
jaar ve•Or CHRISTUS. Voor dergelijk gevoelen
pleit ten minste de bekende opgaaf in de Kronijk van Paros, dat PHEIDON uit Argos in het
jaar 631 (d. i. 895 v6Or CHRISTUS) het eerste

zilvergeld op het eiland Aegina geinunt zoo
hebben (zie Marmor Farium , Ep. 31 ; cf.
STRABO, (L. VIII , p. 563.) ; wat alzoo gebeurd is ongeveer vijftien jaren v66r de wetg
eving van LYCURGUS.
Men mag niet voorbijzien, dat het aanleggen
van volkplantingen en het verkeer daar mede
oorzaakgeweest is der invoering en verbreiding van het gemunte geld in Griekenland.
V66r het ontstaan der kolonien handen de
Grieken daaraan nog geene kennis.
Toen men aanving op Aegina geld te slaan,
waren de volkplantingen in Klein-Azie , gelijk ook sommige in Groot-Griekenland ,
(b. v. te Cumae) reedsgesticht en bloeijende. STRABO vermeldt immers (VIII, p. 577),
dat men op Aegina geld heeft gemunt , om
den zeehandel te kunnen driven. Als men
geloof slaat aan HERODOTUS L. I. , C. 94)
dan zullen de Lydiers de eerste ontdekkers
eweest zijn van het goud en van het zilver.
g
Daar nu toch degoudrijkheid van Lydie buiten kijf is, en de bloeijendste Grieksche koopsteden aan zijne kusten gelegen waren , zoo
mag men het meer dan waarschijnlijk achten
dat de Grieken, nevens vele andere uitvindingen , ook het geldmunten uit Azie zullen hebben overgenomen; welk bedrijf daarna, gelijk
alles, in hunne handen hervormd en veredeld
isgeworden. Immers , daar zijn no geene
muntengeslagen , behalve in Nederland ,
wier stem el met dien der Grieksche , vooral
Siciliaansche , steden in fijnheid heeft kunnen wedijveren . Ook in Griekenland werd
het regt der munting , als een eigendom
van den Staat aangezien , die het opzigt had
over zijne uitoefening. Daaruit ontstond die
groote menigte en dat veelvuldig verschil
van stedelijke munten , die om de eigenaardigheid barer stempels gernakkelijk te
onderkennen zijn. Maar ook sommige stammen stoegen munt in gemeenschap, zoo als de
Thessaliers, Boeotiers , en andere die gelijk
zij door staatkundige banden tot 66n geheel
vereenigd waren.
In Hellas, op Laurium , treffen wij zilvermijnen aan vanzoo hoogen ouderdom , dat die
niet kan worden opgegeven. Zie XENOPHON ,
de Redit. Opp. p. 294. Niet minder oud zijn
echter degoudmijnen in Thraciö en op het nabijgelegene eiland Thasos, aangezien reeds de
Pheniciers zich op hare bearbeiding hebben
toegelegd. Het meeste goud kregen deGrieken echter uit Lydie. Met dat al kon het bare
geld niet voldoen aan de behoeften van den
omloop ; en ofschoon het papieren geld onbekend was, bedien de men zich, even als de Carthaginiensers, van muntteekens, welligt ijzeren geld , zoo als op te maken is uit PLATO,
de Legg. V. , p. 742.
Verder kan de Heer 0. b. W. nas1aan
WACHTER' s Archaeologianummaria(Lips.1740)
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en de voorloopige onderzoekingen in EcKHEL,
Doctr. Num. V. I.. 170-177 en 242. Hi'
zie ook ARISTOTELES, Oecon. II., Opp. Vol. II,
. 383. P. E. V. D. Z.
P
Muntwezenbij de Grieken. (vgl. Het Grielcsche
talent ,
bl. 188 , 273 en 332). Met het doel
aan 0. b. W. eenige inlichting te verschaffen, heb ik de pen opgevat ter vermelding
van het eene en andere no ens het 1VIuntwezen der oude Grieken. Vooreerst zal ik ,
naar Dr. BOJESEN , een overzigt geven der
Grieksche muntspecien, en vervolgens, naar
BARTHftEMY en de Grande Encyclopedie , de
waarde Bier verschillende munten trachten
aan te wizen.
I. Van de zilveren, munten zijn de meest.
gewone :
de Drachme , 0 pa2a4 , het honderdste gedeelte van de Mina , p,vo-c , of van een Attisch,
pond, en de Tetradrachme,
welke
ook Stater , G-TxT'r,p, werd genoemd. Zeldzamer
is de Didrachme, 6'6 ‘pxzp,ov. Voorts maakten
60 Mina's een Talent , To'c)■ avrov , hetwelk echter , even als de Mina, slechts eene rekenmunt
was.
Gouden munten waren de Staters 5 xpvcroi
an- crriipec , aan gewigt 2 , maar aan waarde 20
Drachmen bedragende. (De betiekking van
hetgoud tot het zilver was als 1 : 10. Later
beliep zij allengs de hoogte van 1 : 15.) Met
den Stater kwam ingewigt en waarde overeen
de Darilcus , o'ocom:0; , en men bezat k.tizpvcrot
wier bedrag op 10 Drachmen werd geschat.
Zie hier de namen der specin en hare verhouding tot elkander :
1 Stater = 20 Drachmen • 1 Drachme= 6 Oholen • 1 Obool = 2 Hemiobolen of 8 xcazoi; 1 x0,y:0; = 7 ),Eirrdc. Dus is : 1 Stater = 20 Drachmen --= 120 Obolen = 240 Hemiobolen = 960
xcazoi = 6720 ),E7r7CX.
1
Voorts had men nog
Tpec'opo),oc , waarvan er natuurlijk 2 op eene
Drachme gin en en 6`ixalza, die gelijk stonden
met het vierdedeel van &nen Obool.
II. Nog blijft mij over , de waarde van de
Grieksche ' munten te behandelen. Van het
Talent zal ik niet veel zeggen , daar het reeds
behandeld is door TUSCO I. • bl. 273) en door
;. (bl. 332). Aileen het volgende :
De Encyclopeclie D. XXII, p. 124) teekent
op:1 Monnoies d' Athenes.—Selon BREREWOOD:
Le talent d'or sur lepie de 16 d'argent = 3000
Livres Sterlin g . Selon BERNARD : Le talent
d'or a raison de 16 d'argent = 3300 L. St."
Dus had , naar BREREWOOD 'S berekening, een
talentgouds de waarde van f 36000,en kwam
het volgens BERNARD ' S opgave , overeen met
39600 • terwij1 een gewoon of zilveren talent in het stelsel des eerstengelijk stond met
I, 18 7. 10 s. off 2250 ,en in dat des anderen
met i 206. 5 s. off 2475.
Het Aeginetisch systeem stond in verhouding tot het Attische van SOLON als 5 : 3. Het
D. II.
TETWpccx!,tov,

Aeginetisch talent had alzoo 10,000 Attische
drachmen. Ook was er een Euboeisch talent
geen ander, naar het schijnt , dan het oudere
Attische, hetwelk v66r SOLON gebezigd werd.
Later werd het alleen alsgewigt in den handel gebruikt , zich tot dat van SOLON verhoudel als 25 : 18. — . Het S,yrische talent belie
15 Atheensche mina' s, het Ptolemaeische had er
20, dat van Antiochie 60 , dat van Euboea even
zoovele, het Babylonische 170, het Syrische 80,
het Aeginetische en Rhodische 100.
Het Babylonische talent zilver was van 7000
Atheensche drachmen , doende i 240. 12 s.
gelijk het gouden 1, 3850 of f 46200 • het zilveren Alexandrijnsche ta/entbedroeg 50 mina's
ter waarde van i 450 of f 5400 • het gouden
kwam op i 7200 of f 86400. Het Cyrenische
wasgelijk aan het Alexandrignsche , en het Corinthische gelijk aan het Aeginetische.
Ter berekening van de drachme heeft BARTIILEMY een uitvoerig onderzoek voargedragen,IX. 5 p. 192,ed. d'OFFRAY et de GUICHARD.
Tot dat Joel had hi' namelijk de hulp ingeroeP en van den Heer TILLET , lid der Fransche
Akademie van Opschriften. Van den uitslag
spreekt hi' aldus : Je dois le remercier de la,
bontequ'il a eue de faire fondre quelques tetradrachmes, que j'avais re us d'Athenes, d'en
constater le titreet
,
d'en cornparer la valeur
avec celle de nos monnaies". Ik zal de nasporing kortheidshalve achterwege laten en alleen de verkregene slotsom mededeelen.
Twee soorten van tetradrachmen moeten
onderscheiden worden : de oudere, die geslagen zijn tot aan den tijd van PERICLES, of
wel het einde van den Peloponnesischen oorlog, en de jongere, welker invoering van een
tijdstip dagteekent. Opzigtelij
later
k de eerste
is BARTIdALEMY tot het volgende besluit gekomen : u Il resulte des operations de M. TILLET,
qu'un mare de tétradrachmes , dont chacun aurait324 grains de poids et 11 den. 20 grains
de fin,
vaudrait maintenant dans le commerce
54 livres , 3 sous, 9 den., chaque tdtradrachme
3 livr. 16 sous, chaque drachme 19 sous." —
Deze laatste bepaling wordt echter door anderegissingen gebragt op 19 s. 3 den. , 19 s.
9 den. of op 1 livre. — Van de nieuwere tetradrachmen merkt onze schrijver op : D En
donnant au tetradrachme 316 grains de poids,
11 deniers , 12 grains de fin , M. TILLET s'est
convaincuque la drachme dquivalait a 18 sous
et un quart de denier de notre monnaie." —
; BuDAE" — zegt de Encyclopddie —» est du
sentiment que la drachme des Grecs etait la
me chose que le denarius des Romains , et
it s'appuie sur l'autorite de PLINE , STRABON
et VALERE MAXIME. " Zij mat hierop een vertoog volgen 5 in 't welk de verhouding van de
Grieksche drachme tot den Latijnschen denarius wordt aangewezen. 'er it wordt dan
de berekening in nieuwe munten afgeleid en
15
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verklaard dat n la drachme Attique ne valait
doneque di g sous."
Heeft men nu de drachme als eenheid , dan
kan men , volgens de boven gegevene tafel
de waardij der overige munten uitcyferen.
Vele 'andere meeningen en vergelijkingen
zoude ik nog te berde kunnen brengen , doch
ik mag hier geen vertoog leveren. Mot 0.
b. W. het verlangen , ik ben bereid hem alle
inlichting te geven , waartoe ik in staat ben.
Over het Talent heb ik iets meergezegd , wijl
ik daarbij het antwoord bedoelde op eene
vraag , die reeds vroeger is gedaan. Zoo ik
mij niet vergis , heeft Dr. BOCKII dit onderwerp gekozen voor eene Verhandeling , die
't mij zeer spijt bij het schrijven dezer regelen
niet te hebben kunnen raadplegen. Welligt
vindt zich een ander Navorscher in staat, het
stelsel van dien grooten geleerde mede te
deelen.
C. A. C.
[Alvorens zijn uitvoerig antwoord in te zenden ,
had P. E. V. D. Z. ons een viertal regels doers geworden , ter aanprijzing van BARTHEiLEMY ' S Anacharsis ,
als gansch niet karige bron voor den onderzoeker van.
het Grieksche Muntwezen. Met name heeft hij gedoeld op Dl. V , 55 , M. en Dl. IX , en wat het
vreemde geld betreft , op Dl. V. , H. 55 , B. Andere
schrifrers zijn door anderen aangehaald, om 0. b.W.
op den weg der begeerde kennis te helpen. Zoo belooft
hem EEN KWAK eene heldere voorstelling der zaak
uit de Schets der Grieksche en Romeinsche Oudheden
van c. F. F. HAACKE, nit het Hoogd. vertaald door
Dr. J. M. VAN GENT , Leyden , 1843. Zoo verschijnt
T. T. H. J. met MIONNET , Du oids des medailles
Grecques ; met RASCHE , Lexicon universae rei nummar iae Veterum ; met JOSEPH ECKHEL Doctrina numorum Veterum ; en met BANDURI , Bibliotheca numaria
sive Auctorumqui de re numaria scripserunt. Zoo vermeldt eindelijk J. J. WOLFS de gelegenheid tot goed
en naauwkeurig onderrigt in KARL RAERCHER ' s Kurz-

gefafstes Handbuch des Wissentardigsten aus der Mythologie and Archtiologie des Klassischen Alterthums ,
Karlsruhe , Druck u. Verlag von GOTTLIEB BRAUN
1825 , S. 127 u. folg.
Voorts moge 't ook ons vergund zijn, het punt hier
ter sprake gebragt en met zorgvollen ijver door onze
vrienden behandeld, om zijns grooten belangs wille
nog met eenige vlugtige opmerkingen toe te lichten.
Allereerst iets over de heldeneeuw.
Het is waar :gemunt geld was toen eene geheel
onbekende zaak. Het denkbeeld echter , 't welk aan
diens gebruik tengrondslag lit , openbaarde zich
reeds — en dit was natuurlijk — in de gewoonte des
ruilhandels, om, waar het op de schatting der din en
en de vergelijking van waardijen aankwam , zekere
voorwerpen des gemeenen levens meer bepaaldelijk
als maatstaf te bezigen. Zoodanige voorwerpen treffen wij aan in metaal en in ossen. HOMERUS leert ons,
Odyss. A, v. 431, de waardij eener slavin met die van
twintig ossengelijk gesteld. Verg. ook Iliad. H,
v. 472-474. Waar men zich van metaal bediende
moest , naar den acrd der zaak , het gewigt den reel
ter berekening aan even , terwijl de waardij der verschillende soorten onderling zijnen grond had in den
meerderen of minderen voorraad , die daarvan in het
land aanwezig was , alsmede in de begrippen omtrent
de nuttigheid van ieder metaal en zijne geschiktheid
ter opsiering , die door de eenvoudige bewoners gekoesterd werden. Degeringe verhouding tussehen het
goud en het koper , 100 : 9 , in het bekende verhaal

van HOMERUS , over de wapenen. van GLAUCUS en DIO.
(Iliad. Z, 236) is alleen begrijpelijk door der
Grieken voorliefde jegens het metaal, dat hunter oorlogvoering noodzakelijk was.
Reeds HOMERUS vermeldt het talent , dat als hoofdg
ewigt de Grieksche geschiedenis doorleven zoude.
Zie Odyss. 0, 392 , Iliad. IF, 751. Het tijdperk met
de Persische oorlogen geeindigd heeft (vooral in
PHEIDON ' S dagen, die op het eiland Aegina eene werkplaats voor munten en gewigten opende) der onderverdeeling van het talentgeboorte gegeven : een stelsel , 't welk sedert ook voor de munten aangenomen
is. Geldig werd alzoo bijkans overal de berekening ,
die aan het talent 60 minen of 6000 drachmen of 36000
obolen of 72000 hemiobolien toekende, niet evenwel zóó,
dat hetgehalte des gewigts volkomen hetzelfde was in
alle staten. Verschil bestond er , dat vooral in de bepaling der drachme zijnen oorsprong had, waarin toch,
reeds ten tijde van ZALEUCUS' wetgeving, onderscheidenlij k 6 of 10 obolen b e een waren.Zie Ems/ran-us ,v.
lerrdc; xoci ruxeiag. Zoo, daar de drachme op Aegina
het tienvoud was van een Attischen obolus , had men
te dierplaatse een talent ten bedrage van 10000
drachmen van Attica , POLLUX IX. , 76 , 86. Juist
overeen met dit Aeginetische kwam het Corinthische
talent (GELLIUS , Noct. Att. I, 8) in de rei van welks
onderdeelen , even als te Syracuse en ook elders het
geval was, eene obolen maar litres (11-,- pat), ter zwaarte
van den Aeginetisehen ° bolus , waren opgenomen.
(poLL-ux, IV , 174 , sq. IX , 80 sq.) Ook was te
Corinthe voor den naam : drachme, die van stater of
dekalitron gebruikelijk (POLLUX IV, 174 , sq.)
Zooveel over het stelsel van gewigten , bron en
grondslag van het Griekschemuntensysteem. Naauw
en innig verbonden van den oorsprong aan , kon het
wel niet anders , of beide stonden allengs in meer
verwijderde betrekking tot elkander. Dit zag men
althans in Attica , waar de drachme (s7r.r, de ligte
genoemd, terwijl die der Aegineten 7rocxficc, de zware,
heette) als gewigt eene verandering in gehalte onderging , bij alle de wijzigingen , der drachme als munt en
in soLort's tijd en later overkomen. Dit toch blijkt
genoegzaam , dat niet slechts de groote wetgever zulken maatregel verordend , en uit 73 oude drachmen
100 nieuwe op eene mine geslagen heeft (PLUTARCH.
in Solone , c. 15. Verg. BOcKu , Die Staatshaush. der
Athener , Berl. 1817, Bd. I. , S. 21, II., 349 , sqq.)
maar dat ook zijn voorbeeld van tijd tot tijd opgevolgd,
en hetgewigt des beroemden geldstuks aan menige
vermindering onderworpen geworden is. Beslissend
was overt ens in de meeste staten de voorrang des
Attischen stelsels en van het Attische zilvergeld. Verdrop en werd evenwel geenszins de in Italie en Siciliegebruikte berekening naar litren en nummen
(v6p.p,ot, 106/LOG • zie BOCKH, a. W. I. 17.) En ook de
zwaardere maatstaf der Aegineten , mot,
g
toen hunne
onafhankelijkheid gevallen was , bij de Corinthiers
althans en Korcyreers , nevens dien der Atheneren
gehandhaafd blijven K. O. MULLER, Die Dorier,, Bd.
II. S.
213). De staatszorg, te Athene besteed aan de
,
juistheid en zuiverheid van het alooi, heeft steeds den
meesten lof aan de Attische zilveren specien verzeherd. Overvloedig waren vooral de tetradrachmen ,
van welke daarom nog heden ten dage een zoo groote
menigte voorhanden is. VOOr den tijd der Perzische oorlogen , --reeds
heeft men het opgemerkt , — was het goud , ook ongemunt , zelden een voorwerp des handels bij de Hellenen van het moederland (HERODOT. I. , 69 , III. ,
56_, VI. , 127). In waardij stond evenwel dit metaal
door wands op geen verderen afstand van het zilver ,
dan 10 van 1 en soms dan 13 van 1. (BOCKH, I. , 30.
Verg. HERODOT. III. , 95). De gouden stateren van
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koning CROESIIS , in den Perzischen tijd door de da94, IV. , 166) zijn bun
reiken vervangen (HEROD. I.,
omloop naar alle gedachten aan de Grieken der
Klein-Aziatische kust verschuldigd. Later geven
twee vermaarde werkplaatsen haren naam aan de
Cy ziceensche en Phocaeischestateren (XENOPH. Anabas.
V., 6, 23, VII. , 2, 36, VII., 3, 10; THUCYD.
IV. , 52 • BOOM , I. , 24 , N. 81.) Athene schijnt ,
ondanks zijne geslagene xpuo- a , wel nooit rijk van
goudgeld voorzien te zijn geweest (ARISTOPH. in Ranis , v. 731 ; BOOM , I. , 24). In hetgewigt van den
stater verneemt men bijna eene verandering. Met
dat van twee Attische drachmen, mag het gelijk
wordengesteld , terwijl het gouden stuk de waardij
van twintig dezer zilveren evenaarde , wanneer niet ,
als in DEMOSTHENES dagen , een hooger koers door
de omstandigheden was teweeg gebragt (DEMOSTH.
•,BOOM
I. , 23 , N. 73).
contra Phormion.. 914;
Eindelijk plagt een talent gouds meestal een bedrag
van dat metaal aan te duiden , dat in waarde overeenkwam met het zilver en talent; schoon het ook somtijds
eengewigt van 6000 drachmen, enkele malen van
slechts 6 drachmen te kennengeeft. Zie BOCICH , I. ,
27-29.
' A pppozorei ov heette de plaats , te Athene voor
het slaan dergeldstukken ingerigt : een bedrijf waarvan het niet is uitgemaakt, in hoeverre het tot de taak
der regering behoorde ; immers zoo het waar is dat
sommige demen iii of het regt der munt uitoefenden (TITTMANN , Darstell . d. Griech. Staatsverf. S.
288.). De staat droeg boven alles zorg voor de bewaring van het gehalte, opdat het crediet niet verminderd worden rnot,
overal ruimschoots aan de Attische
g
specien toegekend. Van bier , dat vervalsching van
staatswege, eenmaal gepleegdtegen het elude van den
Peloponnesischen oorlog , (ARISTOPH. Ran. 731 &
Schol. ad. 737; BOOM, I. , 136, N°. 476.) buitendien
geen voorbeeld kent in de Atheensche geschiedenis ,
en dat , waar burgers zoodanig misdrijf be aan hadden,
zij tot geen mindere straf dan die des doods verwezen
rnoesten worden. Zie DEMOSTH. c. Le tin. p. 508.
Alias wat den omloop der munten betrof, , was,
even als degeldwissel en de agio , geheel aan bijzonderepersonen overgelaten, nademaal de oudheidgeen
denkbeeld had van openbare bankers. Te Athene waren het meestal metoiken(p.iTotzot, bij woners) die
zich met den wissel onledig hielden. (DEMOSTH . C.
Phorm. pass.) Het bedrijf dezer Trapeziten had niets
onteerends. Schandelijk werd slechts de geldwoeker
gerekend, waaraan zich de denupozoi7L-41 ot, 1-07.07V)500.
en Opo)tocrr ciTut schuldig maakten.
De bestempeling der munten , het daarop gestelde
beeld benevens het opschrift , voorwerp der andheidkundige nasporing , is gewoonlijk buiten alle
verband met den naam en de waardij der specie. Met
het stempelteeken ward bepaaldelijk slechts beoogd ,
het vaderland der geslagene munt aan te wijzen. Het
was dan ook doorgaans ontleend aan de dienst der
Goden en der Heiden.]

Prins Adolph van Zweden te Vianen in 1656
I. bl. 287 ; IL • bl. 86) • Nic. en Dan. Heinsius. Wie de bedoelde chirurgijn is geweest
is mij onbekend , maar het artikel trekt mine
aandacht. Overbekend is het , dat NICOLAAS
HEINSIUS , bij het Zweedsche hof, gedurende
eenigen tijd , in groot aanzien was. NICOLAAS
had be tot Vianen ;• hi' brat er de
laatste jaren van zijn levee door , en stierf er
in 1681. Speculatief , zeer speculatief , men
denke er eens over na ! NICOLAAS HEINSIUS

had ten minste twee zonen , DANIeL , die , den
23stenOctober1669, teHarderwijktotDoctor
in deRegten werd bevorderd (zie Prof. H.
BOUMAN , Geschiedenis van de voormalige Geldersche Hoogeschool , I. bl. 368.) en NICOLAAS
HEINSIUS , Med. et Phil. Doctor , schrijver onder anderen van een werkje , getiteld : Het
. Deze laatste
Wapenhuys der Gezondheyd (*)
wasmede in aanzien bij dd Koningin van
Zweden , was Lijfarts van den Hertog van
Saxen-Coburg en Genees- en Heelmeester te
Cuilenburg.
Wie weet mij jets omtrent het nageslacht
van deze laatste DANIeL en NICOLAAS mede te
C. & A.
deelen ?
Onktvetsbare soldaten op 't huis Grebbijn I.
bl. 287). Een verloren kunst? Ja , verloren
indien de kunst om zich aan den booze te verkoopen, van met dezen een verdrag, of bilateraal contract te sluiteninsgelijks
, verloren
is • want beide kunsten dagteekenen van denzelfden tijd ; men kan het er dan ook wel voor
houden dat de bedoelde kunsten niet verloren zijn, dewijl zij nooit bestaan hebben , anders dan in de ligtgeloovigheid , bijgeloof of
domheid der menschen,
gepaard met de listen
en bedriegelijke snoeverijen van booswichten.
Men vindt in oude verzamelingen of boeken, behelzende wondere geheimen der natuur op sympathetische, astrologische en magische bewerkingen gegrond , onderscheiden
recepten, het eene al belagchelijker dan het
andere , om zich , zoo als men het noemde
vast of gehard , dat is : schoot- en steekvrij te
waken • sommige daaronder zoo onkiesch
ofprofaan, dat steller dazes het papier er niet
mee wil bekladden. Die lust heeft er meer
van te weten, raadplege daarover de werken
van DANIEL SENNERTUS , in 6 deelen in folio
te Lyon in 1696 herdrukt;• of, nog gemakkelijker, de betoverde Weereld , van BALTHAZAR
BEKKER, Amsterdam 1691, in 4°. vierde boek,
bl. 148 tot 151 , alwaar men over deze toogenaamde Passawsche kunst en hare wezen, een beredeneerde
lijkheid of mog elijkheid
e
ICHNEUTES.
mededeeling vindt.
Aan den Rhyndijk opgegraven Penning (I.
bl. 288). Dezepenning , in 1685 , op de
vervolging der Protestanten in Frankrijk ,
geslagen , is afgebeeld en beschreven bij vAN
LOON , 3de deal , bl. 333 en volg. 7 de N°. 3
en komt ook , behalve in verscheidene Catalogussen, in dien van HOOGSTRATEN voor :
N°. 1491 in zilver ; hi' weegt 45 wigtjes
en is verkocht voor f 6,75. Anderen noemen
hem : Spotpenning op de R. K. Geestelijkbeid.
Zie ook over dezengedenkpenning , met een
andere voorzijde , wat er van gemeld wordt
(*) Ook gafhij uit de kw ijnende Venus , Amst. 1697.
15 *
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bij DE VRIES en DE JONGE , Nederl. Gedenkpenningen verklaart , beschreven en afgebeeld •; den
tekst op bl. 125 en very. in het 2de deel, Pl. X,
N°. 7 : de .afbeelding : op de voorzijde een man
in Bisschoppelijke kleeding , met een vaantje
in de hand , zittende op een ezel enz. Op de
keerzijde de kerk en het spinneweb. Evengenoemden passen eve nwel de spotpenning
toe op den bekenden BALTHAZAR BEKKER.
DESIDEER.

Aan den Rhyndijk opgegraven Penning. De
bedoeldepenning is eene munt , maar een
gedenk- of legpenning , Isla en in de Nederlanden ten 'are 1685 , met betrekking
tot de wreedegeloofsvervolgingen , waaraan
de Onroomschen in die tijden blootgesteld
waren. Er bestonden er drie verschillende
van dien aard, alien bij VAN LOON, Nederlandsche Historie-penningen , Hide deel , bl. 333 ,
afg ebeeld en beschreven. Van de onderwerel ijke luidt de beschrijving aldus :
P
A III. De laatste eindelijk verbeeldt op het
voorstuk den Profeet BILEAM in bisschoppelijk gewaad , die naast eenen wijngaard , op
eene ezelingezeten , het lastbeest met stokslagen poogt voort te driven , doch 't gene ,
door eenen dreigenden en el wederhouden ,
hem met deze woorden aanspreekt :

hof , beplant met seer schoone en bequame Oeffeningen. Vlissinge, 1642 , in 4°.
J. J. NIEUWENHUIJZEN.

Rederijkkamer te Alkmaar. Ze had tot biazoen : 'tgroen Lauwerier , en tot zinspreuk:
Injeught groeijende. Nader berigten kan ik
den Heer BRUINVIS nietgeven , maar zeer
waarschijnlijk heeft deze Kamer deel en
men aan eene der intreden , die in 't laatst
der 16de of in 't begin der 17de eeuw in Hollandplaats hadden, b. v. te Rotterdam (1564),
te Delft (1581), te Leyden (1596), te Rotterdam (1599) , te Schiedam (1603) , te Haarlem
(1607) enz. De daar opgevoerde tooneelstukken zijn alien gedrukt en meerendeels te
vinden in de keurige verzameling van de
Maatschappij van Nederl. Letterkunde te Leyden..
CONSTANTER.
C. & A. , die ook de lens en het blazoen der Alkmaarsche Kamer heeft aangeteekend , verwijst C. W.
B. mede naar de Schets eener Geschiedenisse der Rederijkeren , door w, KOPS , ( Werken v. d. Maatsch.
h.dd.
Nederl. Letterk. II.) , alwaar zij , bl. 317 , op de gegevene list voorkomt.)

Amsterdamsche Muzykkamer I. • bl. 288).
Zoude zij niet in verband staan met , of dezelfde zijn als , het Orel- of Muziekhuis , in
het Geschied- en Letterkundig Mengelwerk van
SCHELTEMA vermeld, waar hij uit het zeldQUID ME VERBERAS?
zame werkje van GOTFRIED HEGENETIUS , ItiWaarom slaatgij mij ?
nerarium Frisico-Hollandicum, Leyden 1630 ,
De kerk der befaamde Sorbonne staat
in 12°., het volgende mededeelt : D Domus Orop het ruggestuk , in 't verschiet , en voor- g
anica. In dit huis magidene
men versche
en
waart voor dezelve eengroot uitgespannen , hoogst aangename concerten (consentus) van.
spinnewebbe van zoo vele uitgegevene gebo- Musykinstrumenten en zoete geluiden, dageden (edicten) , waarin de onnozele en weer- lijks hooren , zoodat men misschien nergens
loze vliegjes blijven hangen •; staande verder , zulk een Musk van allerlei gereedschappen
tot meerdere opheldering,
in den rand :
heeft bijeen gezien. De oprigter is JOHANNES
ANTHONISSEN van Alkmaar. Hi' leeft nog en
NON AQUILIS LEVE TEXIT OPUS.
Zij heeft ditligte werk voor eene arenden geweven. "
hoort bij de gemeente der Doopsgezinden ,
waarom
men aan dit huis den naamgeeft :
ICHNEUTES.
in de Menniste Bruiloft. Hi'j noemt het zelf:
[Ook W. D. V. gaf ons dezelfde verklaring van
het Huis te Zinnenlust. Onlangs heeft hi' de
den schat , aan den Rhyndijk , te Driel , gevonden.]
volgende reels voor hetzelve geplaatst :

Rederykkamer te Alkmaar (I.; 288). De Alkmaarsche Rederijkkamer had tot blazoen :
't Groen Lauwerier , en tot zinspreuk : In
jeught groeyende. Zij was in 1527 reeds in
wezen. Zie w. KOPS , Schets eener Geschiedenisse der Rederijkeren : Bijlaag A.
Op den 1sten Julij 1641 ontmoeten wij haar
te Vlissingen. De Kamer aldaar : De Blaeu
Acoleye , met de zinspreuk •: Den Geest ondersoecicet al had bij rondgezondene Reden-caert
eene Vrage , een Regel en een Liedt uitgeschreven. Drie en twintig Kamers beantwoordden hier aan. 't Groen Lauwerier van
Alkmaar verwierf met hetantwoord op den
Regel •: Geluckigh is het La daer sulcke Volckren woonen, den hoogsten prijs , bestaande in
drie Wijn-pinten. Zie Vlissings Redens-Lust-

Heel boven op dit huis, is 't als een Paradijs ,
Daar is Fonteijn-geruijs , snaer, Pi' en, soet gekrijs,
Begeertg'int huis te gaan , te hooren en te zien ,
Soo toont uw mildigheijt , tot onderhout van dien".
SCHELTEMA vraagt daarbijtevens , of de
oprigter ook tot de familie der METIUSSEN
behoordewelke
zoo groote zucht betoonde
,
voor alles wat liefelijk en goed was. Mogelijk
was of werd later zijne instelling eene vereeniging (kamer) , welke muzyk en welsprekendheid beide beoefende, en , al COSTERS
Academie, publieke voorstellingen gaf.
C. W. BRUINVLS.
Amsterdamsche Muzykkamer. Waarschijnlijk
dat hiermede zal bedoeld zijn een der Rederykkamers vandien tijd, in Amsterdam nog bestaande kort vo or het oprigten van den nieuwen
schouwburg. Waarschijnlijk datook in dieka-
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"ter spelen zullen vertoond zijn D en zulks ten
» voordeele van de ouderlooze Armen en Arme
D ouden, der beijder Godshuijzen op onze Am» stelsche Tooneelen" , gelijk KRUL Ze st in zijne
Opdracht van de PampiereWereldaan HH . Burgemeesteren van Amsterdam, Amst. , uit
1681, in 4°. Zoude de naam van Muzykkamer,
onderscheiden van Rederijkkamer , niet gelijk
staan met het tegenwoordig Zan el ,
V. D. N.
dersc.heiden van Tooneelspel?
erduitschingen van Italiaansche Prozawerken
V
I. • bl. 289). Het werk van LUD. GUICCIARDINI is te Amsterdam in 1612 , bij WILLEM
JANSZ. (BLAEU) uitgekomen , onder den titel
van : Beschryving van alle de Nederlanden ,
oversien en vermeerdert meer dan de heft by densalvers Auteur, overgheset in Ned. Sprake door
CORNELIUM KILIANUM, nu wederom vermeerdert
en verciert door PET. MONTANUS (*).
Een Fransche vertaling kwam daarvan uit
te Antwerpen , bij GUIL. SILVIUS , in 1568 en
bij PLANTIJN , in 1582.
Het werk van GUIDO BENTIVOGLIO werd
teAmsterdam gedrukt in 1674 , bij J. RIEUWERTS. De titel is : Historie der Ned. Oorloge
door J. H.
uit d' Italiaensche in de Ned. tael ,
GLAZEMAKER.

De Discoursen van NICOL AES MACHIAVEL,
rentyn , over de eerste thien Boecken van TITUS
Hier is byghevoecht Desselven
LIVIUS
Autheurs Boeck , van den Prince , hoe hem een
Vorst in zijn regeeringhe dragen , ende aenstellen
sal. Beyde uyt den Italiaenschen in onse Nederduytsche Tale overgeset Door A. VAN NIEVELT.
Ghedruckt in 't Jaer 1625 (zonder naam van
plaats of drukker) in-8°.
De Vorst van MACHIAVELLI , vertaald en met
aanteekeningen, voorzien door Mr. ROEST VAN
LIMBURG.

Behalve MANZONI' S PromessiSposi , vertaalde VAN LIMBURG BROUWER de Gedenkschriften van BENVENUTO CELLINI.
Er bestaat ook eene Hollandsche vertaling
van de Sibilla Odaleta , eene historische roman van VARESE.
Tot zoo ver mijn antwoord , dat ik hoop
door andere H. H. Navorschers aangevuld
te mogen zien.
N. P. BIBLIOPHILUS.
A. J. V. D. AA , na vermeld te hebben , dat GUICCIARDINI'S oorspronkelijk werk (Descrizione di tutti i
Paesi Bassi detti Germania Inferiore) driemaal te
Antwerpen in het licht gekomen is , nl. in 1565, in
1580 en in 1587 (telkens in fol.) noemt even zoo vele
uit avers op van de Nederduitsche vertaling door KILIAEN en MONTANUS : die van de jaren 1612 , 1648 en
1660, alle te Amsterdam bezorgd , de beide eerste in
fol., de laatste in 12 1 '. Van hem ontvangen wij den
geheelen omslagtigen titel des werks in 1612 , waarin
ook hi' natuurlijk het bewijs gevonden heeft van vroeger verschenen editiën der Kiliaensche overzetting.
Zie hier dien titel :

Bekend is mij nog een groot aantal andere
datde bevertalingen , geloof
lochniet
ikat
doeling van DE NAVORSCHER medebrengt , die
alle in deze opgaaf te vermelden.
Uit de Resolutien der Staten van Holland van
53teebrgvinglit
den 9den Febr. 1599, wil ik nog het volgenVAN ALLE DE NEDERLANDEN
de mededeelen :
anberefino giyenonnt
D Gesien hebbende seecker translaet tot
NEDER-DVYTSLANDT,
D Dordrechtgedruckt by ISAAC JANS KAEN
boor
Mr.
faM125
etoee3211133V11
D (cANIN) (t) , van de Italiaensche Oorlogen
ebtintan van Slot-num , over ten tnbt DerD beSChreVell by FRANCOIS GUICCARDIN, Edelinterbtrt Inter ban bt bat bg ben orb=
D man van Florence, uyt d'Italiaensche sprake
2tutbtur.
S in Duytsche overgesef , met annotatien van
Met alle de Landt-Caerten der voorseyde Landers, ende
D Mon. La Novo (s ic) , den Heeren Staten
vele contrefeytfelen der fleden natuerlyck ghetrocken.
D gedediceert , hebben voorn. ISAEC JANSZ
Overghefet in de Nederduytfche fpraecke , door
S drucker toegevoegt de somma van 300
CORNELIUM KILIANUM.
.. ELSEVIER.
D ponden van X I, gi. t.”
trotbtront nut verorbegben ijistoritn tnbt
Verduitschingen van Italiaansche Prozawerken. atntntrekinglyn vennterbert tnbt Dmitri boor
Het werk van GUIDO BENTIVOGLIO Storia
PETRUM MONTANUM.
della Guerra di Flandria , is in het Neder- met eat titer ntioopigbe Zafet van begbtduit,sch vertaald en in een deal 4°. uitgegebenektottrbigett
t'2Intettrbant,
y en door IL GLAZEMAKER.
rut
bg
lianoz.
uloontnbt
op bet Waken ik de volgende veran I HI
Van
1612.
ttr,
in
bt
moat
Sonntnetr.
Znno
tali en :
(*) Nog is bekend : L. GUICCIARDIN , Beschryving
der Nederlanden , vertaald door PETRUS MONTANUS
Junior (Latijnsche schoolmeester te Amsterdam)
Arnhem , bij JOANNEM JANSONIUM , 1617 ; met Kaarten en Platen , door PIETER VAN DER KEERE.
(t) Dit geslacht heeft ook te Leyden gewoond.
Uit de Poorters boeken die aldaar seder 1364geregeld
voorhanden zijn , blijkt dat STEVEN CANIN , uit Poperingen , den 19den December 1586 , het poortersregt
verkreeg.

Onvermeld blijft bij dezen beantwoorder de Arnhemschequarto-uitgaaf des j aars 1617 , even als die ,
naar V. D. N.'s opmerking , over 't hoofd gezien is
door de Vriend des Vaderlands van 1830, Dl. IV., N°.
IV. , bl. 256, hoe naauwkeurig zijn relaas ook wezen
mag van GUICCIARDIJN 'S herhaalde verschijning , zoo
in ons Nederduitsch als in andere Europesche talen.
Wat BENTIVOGLIO betreft : ook H. G. en V. D. N.
weten hem verhollandscht door den in 1674 uitgekomen arbeid van GLAZEMAKER. De laatste gewaagt
echter ook van eene andere vertaling , door Mr. ROELAND DE KARPENTIER opgesteld en in 1648 te Rotter-
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dam in 8°. uitgegeven. Met opzigt en tot BENTIVOGLIO
en tot GUICCIARDINI prijst hi' als een zijner bronnen
bij dit onderzoek de Naamrol van A. PARS , bl. 94
en 49-50.]

thaagtetkmo.

W. te Water. I) Kerkel. Gesch. van Axel en
Axeler-Ambacht. Zou iemand mtj aanwijzing
kunnen doen , waar de Kerkekke Geschiedenis van Axel en Axeler-Ambacht , door den Predikant WILLEM TE WATER in 1764 te Axel
in handschrift nagelaten , op te sporen is?
B.

Jeruzalem , Jericho en Jaffa te Rotterdam.
Naamloosportret eens geleerden. Wie was
Is het waar , dat de buitenplaatsen aan den
Ouden Dijk te Rotterdam , die de namen Jeru- degeleerde van wien ik een fraai loch naamzalern en Jericho dragen, en de zijweg, die Jaffa loos portret bezit, met het volgende bijschrift:•
Qui dicta scitis miscuit Prudentium
heet, deze benamingen verschuldigd zijn aan
Docuitque priscos ore Belgico loqui
teruggekeerde kruisvaarders? VAN SPAAN , in
Facie hac videtur,
quicquid intus est viri
zijne Beschrijvinge der Stad Rotterdam en eenige
Rursum innovatus exhibet terris labor.
omleggende Do en , bl. 175 , geeft op , dat de
Oude Dijk in 't jaar 900 onder Graaf DIRK II J. R. pinx. J. S. sculp. r. wiNsmarus , 1639.— ?
J. C. K.
zougelegd zijn , welke opgave met zichzelve
strijdt • hi' spreekt van 't Huis te Jeruzalem en
Zwijnsvereering onzervoorvaderen. Het zwijn
de Huizen van Jaffa en Jericho , maar vermeldt
niets van hunnen oorsprong. Wat is er uit boven eene kerk op Wieringen en de Keujensklep bij Lunteren , doers mij vragen of er meer
betere bronnen teputten ?
J. N. Q.
bewijzen te vinden zijn der achting , door
Klein menschenras der oudheid. In de » Ar- onze heidensche voorouderen voor dit dyer
ekoesterd ?
chaeology and Prehistoric Annals of Scotland" , g
by D ANIEL WILSON, wordt gewag gemaakt van
Drieberg. Den naam Drieberg vond ik op
onlangs in Schotland gevondene wapenen ,
de
Veluwe tweemalen in betrekking met
zoo klein, dat weinige hand in de greep
zoudenpassen , terwijl in het Museum van grafheuvels en oudheden , eens bij LunteKoppenhagen , er zich dergelijke , van silex ren en eens bij Garderen. Weet iemand nog
vervaardigd , bevinden. Weet iemand mij meer zulke Driebergen, behalve 't welbekende
nog meer ontdekkingen van dien as rd mede Stichtsche ? Heeft men ook daar niets bijzonte deelen , welke aan een aloud klein men- ders opgegraven ?
schenras , ook in andere • landen , zouden
Laersunder. Weet ook iemand mij nadere
doengelooven ?
WILLIAM.
inlichtingen te geven nopens de havezathe :
Ale het regenten de zon schijnt is het kermis in, Laersunder, die in de omstreken van Enschedë
de XIVde eneeuw
XVde
de hel, zeggen de Hollanders •; bij de Gronin- gestaan heat ,en in
gers , bakken de heksen op dat oogenblikpan- het eigendom is geweest der familie van dien
nekoeken : terwijl , in Frankrijk , le diable ma- naam ? Nog moet er op dezelfde plaats een
rie sa fille of , er er nog , bat sa femme ! In alle boerenerf bestaan, door naamsverloop thans
die uitdrukkingen is er sprake van duivel het Lasonder geheeten. Ook vindt men , op
en duivels-tuig. Hebben die gezegden welligt hetjaar 1658, vermeld D LEFERT LAERSUNDER"
eenengemeenschappelijken oorsprong — en. als » Old Bergemeister tot Endscheyde" , en zijne
hoe staan zij in betrekking tot het natuur- vrouw GREDTKEN COST.
E. HEIMERIK.
verschijnsel ?
A. A. A.
De heerlijkheid Zaamslag. Wie waren oorspronkelijk , en verder bij opvolging tot op
heden , eigenaars en bezitters der Ambachtsheerlijkheid van Zaamslag ? En zou men ook
er ens eenige geschiedkundige bijzonderheden ten opzigte van voornoemde heerlijkheid
kunnen vinden ?
B.
Jan de Munck . Volgens 's mans portret
werd JAN DE MUNCK , Astronomicus van Prins
WILLEM KAREL HENDRIK FRISO , den 12den
September 1687 te Hulst geboren. Weet iemand mij ook den tijd en de plaats van zijn
overlijden , mitsgaders eemge biographische
bijzonderheden van hem op te geven ? B.

Het spook van Rammekens. Ik hoorde vaak
spreken van het spook van Rammekens ; wat
is dat ?
G. P. R.
Geschot. De belasting, welke door het Polderbestuur inZeeuwsch Vlaanderen van de
landen tot onderhoud , enz. van denPolder
wordtgeheven, heet geschot, meerv. geschoten • de omstelling van dat geschot noemde
men vroeger » geschot schieten". Vanwaar
die uitdrukking ?
G. P. R.
Andries Suijderhoeff. Weet iemand omtrent
hem eenige levensbijzonderheden mede te
deelen ?Ons is bekend dat hij de zoon was
van JAN WILLEMSE VAN HAARLEM SUIJDER-,
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HOEFF , Raad en Burgemeester te Schiedam
en van DIEWERTJE HA SSELAER. Hi is geweest

Secretaris van den Nederlandschen Ambassadeur CORNELIS RAGA te Conatantinopel, alwaar hi'j ongehuwd is overleden.
LEGENDO ET SCRIBENDO.

Het Apen-Corps-de-Garde van Teniers. Er
is eene fraaije rent naar TENIERS 7 algemeen
bekend onder den naam van het Apen-Corpsde-Garde. Weet iemand ook op welken persoon of op Welk geval zijelt
do ? W. D. V.

De geloofsartikelen. ZOU DE NAVORSCHER Mii
willen opgeven de namen der zamenstellers
van de zoo belangrijke Twaalf Artikelen des
SENGA-AIRAM.
Geloofs ?
Loop van Ito schrift bij verschillendevolken.
Wat ma wel de reden zijn dat men 't Hebreeuwsch , en in 't algemeen de Semitische
talen , van de regternaar de linker hand
schrijft , en de Germaansche talen van de
linker naar de regterhand ?
JAVA US.

Aduradbad Mabrasphand. Verzoeke zoo
mogelijk eenige levensbijzonderheden van
ADURADBAD-MABRASPHAND, in het jaar 241
Moorsch of Arabisch Opperpriester ?
C. W. BRUINVIS.

tamboek van Johanna Koerten Blok. Waar
S
berust thans het stamboek van JOHANNA
KOERTEN BLOB , met zoovele teekeningen en
portretten versierd , en voorzien van bijschriften door toenmalige dichters ? VAN GOOL ,
Schoub. der Nederl. Schilders , I. , 257 , meldt
dat het, te zijnen tide , berustte bij den Heer
PIETER TESTAS de Jon e.
J. C. K.

De Bommelsche mutsenmarkt. Van waar het
spreekwoord, D naar de Bommelsche mutsenmarkt" ?
C. G. B.

D Alles is hier vast en veilig". In MOLSTER'S
Nagelatene Leerredenen vindt men , op bl. 26 ,
het volgende :

VAN HASSELT , Arnhemsche Oudheden , D. II.
bl. 130, lees ik : Toen KAREL van Bourgon-

Alles is hier vast en veilig ,
Alles waarheid, alles deugd ;
Aardsche smart en aardsche vreugd
Mengt hier niet in 't vlekloos heilig !

Wie kan mij ze men , waar deze aanhaling
t'huis behoort ?
v. H.
Vertaling onzer volksliederen. Er bestaat eene
geheele of gedeeltelijke vertaling van een of
meer onzer volksliederen. Wie ze kent, zij
zoogoed ze , voor zoo verre mogelijk is , op
tegeven. Ik heb eens eene vertaling gezien
van het : D ien Narlandsch bloed", aldus
beginnende :
Who Neerlands blood feel nobly flow
From foreign tainture free ,
Whose hearts for king and country low,
Come , raise the song with me, enz.

Wie helpt mij aan de rest ?

J. J. JULIUS.

Beunhaas. Waarom wordt aan elk die het
beroep van Makelaar uitoefent, zonder patent , de naam van Beunhaas gegeven ?
X. Y.
g der oud-Grieken.
Geneesheeren by de leers
Degeneeskundige dienst bij de leers der
oudeGrieken moet niet volkomen bekend
zijn. Vol ens de regelen van XENOPHON ,
Anabasis , Lib. III., cap. IV. , § 30 , Cii0iX0V70
6;.g .1-ac, xe4tac %xi. zaTianwocv icr r poi.); 6xrc'd , gis ik
dat ergeene bepaalde geneeskundigen waren,
zoo als die , welke door ons officieren van
gezondheid worden geheeten , maar dat zij
werden aangesteld , wanneer men ze noodig
had. Is mijne gissing aannemelijk ?
C. A.C.

Vertooningen op middeneeuwsche feesten. In
diesn zijn bruiloftsfeest vierde , wierden er nagemaakt walvisschen , die in de eetzaal wierden rondgeleid ,
en men liet in die zaal uit de
hoogste vengsters van den afgebeelden toren.
van Gorcum vier wilde zwijnen voor den dag
springen. Vervolgens drie geiten en een bok,
de bok blies op een trompet , de geiten op
schalmeijen ; daarna verschenen er vier wolven , hen volgden vier groote ezels , welke
een Fransch liedje zongen , en op eene gaanderij van dien toren kwam een aap te voorschijn. Wie kan mij andere schrijvers opgeven , waar ik van dergelijke feestelijkheden
ONDERZOEKER.
jets kan vermeld vinden ?
Bruiloftsbanket. Heilik- of Heiligmaker, eene
so ort van koek, in Holland wel bekend, worth
dusgenaamd, omdat men voor dezen gewoon
was op bruiloften er van uit te deelen, en naar
huis mede te nemen, als ten bewijze der voltrekking van 't huwelijk. Dit gebruik was
reeds bij Grieken en Romeinen in zwang , en
werd ook naderhand bij ons ingevoerd. Zoo
had men bij de Zeeuwen,
om lets te noemen ,
den liefkoek, en plagt men , elders, aan de bruilofts asters wel eens taarten mee te geven als
geschenk. Weet iemand nog meer omtrent
ONDERZOEKER.
zoodanige plegtigheden ?
Ploert. Wie zegt mij den oorsprong van
ditwoord , een term , gemeenlijk door ons
toegepast op allen , die noch tot onzen stand,
noch tot onzen kring van werkzaamheden
betrekking hebben ? Waar vindt men het
voor het eerst gebezigd?
T. T. H. J.
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I Op de proppen" . Van waar D op de propS. Y.
P en komen" ?
I God tempert den wind voor het pas geschoren
lam" . Meermalen vond ik , in verschillende
boeken , van Godgezegd , dat Hij D den wind
verzacht voor hetpas g
eschoren lam." Kan
ook remand mij berigten,
waaruit dit ontleend
is? Het oudste geschrift , waarin ik het aantrof, is STERNE ' S Sentimental Journey •; waar
het echter mede cursief gedrukt als eene
aanhaling voorkomt.
J. F. v. H.
D Perspicimus quomodo papalis" Onder het
nasnuffelen in DE NAVORSCHER valt mij , bij
het lezen der vraag , zonderling Latijnsch vers
betiteld , • b1.123 , en der antwoorden er
op ingekomen , nog het volgende te binnen :
Perspicimus quomodopapalis curia curat
Munera , nec gratis dat suapauperibus.

waar kan ik hetgelezen hebben ?
P. J. v. M.
Voormalig Regtswezen in Nederland. Welke
was de inrigting van het Regtswezen in de
onderscheidene gewesten van ons vaderland,
tijdens de oude Republiek ? en in hoeverre
waren de verschillende regterlijke Collegien
aan een of meergeregtshoven onderworpen ?
—P.
De letter W. in Poolsche wapens. Om welke
reden kan het zijn , dat zoovele aanzienlijke
roolschegeslachten de letter W , hetzij afzonderlijk , hetzij in gemeenschap met andere
figuren , in hunne wapens voeren ? Men zie
b. V. die der familien ANCKWICZ, DVNIKOWSKI,
USTARBOWSKI ANDRONOWSKI ILGOWSKI
CHALECKI JALOWSKI CZYMINSKI, enz. enz.

J. B. R—p.
Verdediging van Egmont en Hoorne , door
henzelven. SCHILLER zegt , in zijne Geschichte
des Abfalls der Verein. 1Viederlanden ; Beil„
dat de oorspronkelijke aanklagt tegen de Graven EGMONT en HOORNE , en hunne door hen.
zelf opgemaakte verdediging nog voorhanden zijn ? Is dit zoo ? waar heeft men die stukken dan bewaard ?
K. L. J.
Golfschildering. Zou iemand mij will en berigten of de zeeschilders in hunne stukken
dengolfslag al dan niet volgens een bepaalden reel zamenstellen? Zoo ja , Welke die
is , of in welk hand boek daarover gehandeld
wordt ?
Kronjk van H. Steenhouwe REYGERSBERGH
spreekt in zijne Chronijk van Zeeland (bl. 232
van het 2de deel der uit
van BOXHORN)

van HENRICUS STEENHOUWER , Doctor in de
Medicijnen , een voornaam Kronijkschrijver.
Wordt die schrijver ook nog elders vermeld ,
en bestaat er 't zij in druk of in HS. , eene
Kronijk van hem ?
W. M. Z.
Het Romeinsche regt op verzen. Bestaat er
een werk , onder den titel van : Theophilus
Renovatus ? Het zoude eene overbrenging der
Instituten van JUSTINIAAN, in Latijnsche
Hexameters moeten zijn.
W. M. Z.
Bet St. Jans-Evangelie als bezweringsvorm.
G. v. SPAAN verhaalt in zijne Beschr. der stad
Rotterdam , 3de druk , bl. 86, 87, van bezetenen te Keulen en elders, die zich gedwongen gevoelden tot eenen onafgebroken
dans. Na dit berigt vervolgt hi' : s op Allerheiligen-dag meinden ze al de Priesters dood
te slaan : maar dit werd verhoed. Eindelyk be on men haar te belezen en te bezweren uit St. Jans Evangelij." Ik herinner mij
verder , uit zekere ongedrukte Kerkeraadshandelingen , hoe
't be
begin
g in der in
eeuw
in eene stad van Zuid-Holland , eene vrouw
kerkelijk bestraft werd omdat zij in haar
kraambed tot het St. Jans-Evange
lie hare
toevlugt genomen had. Misschien zal men
mij no ens dat gebruik wel iets kunnen mededeelen ?
Dr. ROMER.
Ztntoonettlling van Oublieben
I. • bl. 124).
gaf door een wel eschreven stuk in het vi erde Volgnummer van uw Tijdschrift zijn' wensch te kennen om
eene tqclelqke verzameling van merkwaardige voorwerpen, hetzij kunstgewrochten, overbliffselen van geschiedkundigen aart of zeldzaamheden, met gemeen overleg der
eigenaars, en op het voorbeeld in Londen gegeven, bijeen
te zien brengen , ter plaatse, waar zulks het best geschieden icon. Tot nog toe is het bij den vromen wensch gebleven. Lang heb ik naar een` weerklank van zgn kostelijk voorstel rondgeluisterd , maar steeds werd ik te loor
gesteld. Komaan , ik zvil hem nu doen hooren.
zal op mijn wederzvoord alzoo nog plaats vinden wat
anders — en dit is met veel zaken het—
— ontworpen, moor geheeten, doch verachteloosd en v erg eten w ordt
Zes bijdragen voor die Tentoonstelling van Oudheden
zzjzz ten mijnent beschikbaar. Eenige miner vrienden
hebben mij nog meer beloofd en hopen , als ik , in dit
aanbod ling
een'
alb
van deneerste
rjksten oogst van
bijdragen te kunnen zien ter in stand brenging eener tentoonstalling , eenig in hare soort , en zoo belangrijk a er
ooit eene tentoonstelling gehouden wprd , omdat geene
tijdgenooten slechts , maar eeuwen er toe medewerkten.
BATO

NIZZA.

[Den weerklank, uit NIZZA'S mond vernomen
kaatsen wij , al is het ook door het perk onzer teksthaakjes , op elk die ons aanhooren wil terug , schoon
degalm onzer omtuining , daar zij een echo wedergeeft , do flaauwer do korter zij , dan het oorspronkelijke woord. Men spreekt van met NIZZA'S brief
zinsverwante voornemens der Maatschappij Arti et
Amicitiae voor het komende najaar — wie belooft
haar penningske
zijne medewerking om der Weduwenhaar
tegeven , door bij te dragen voor ons ontwerp , dat
zij ten uitvoer wil brengen1

Hollen is doodeliA.
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Zantetittningtn.
AANTEEKENINGEN OVER DE ZEESLAGEN VAN
1672 EN —73 , DOOR IEMAND OP HET SCRIP
VAN DE RUYTER GEHOUDEN.

I.; bl.2 5 , 221, 253.)
Bij BRANDT vindt men twee aanspraken van
DE RUYTER, eene (bl. 477) aan de opperhoofden en kapiteinen der vloot , om hen tot den
aanstaanden strijd aan te moedigen, de andere
(bl. 853) aan zijn scheepsvolk , tot gelijken
einde. De schrijver der aanteekeningen , gehouden aan boord van den Admiraal , deelt
ons nog eene derde mede , die ons om het
naief eenvoudige, waardoor zji zichkenmerkt,
toeschijnt allezins te verdienen , dat zij mede
gekend worde. Zij luidde als volt :
D Manners , Gy ziet dat de vyanden voor
D handen en naby zyn en dat wy alle volgens
» onfen eedt enplicht defelve niet alleen moeDten tegen ftaen , maer defelve moeten foeken
»te overwinnen , daerom zoo verfoek ik nu ,
dat eenyeder toon en bewyfe te zyn dat Been
D daer hy voor is 't scheep gekomen. Een
D yeder pas maer op fyn la is zyn behoorlyke
»plicht waer te nemen en als gy dat maer doet
zoo fullen wy wel overwinnen , want Godt
D zal onfegoede fake gewislyk doen boven
»ftaen. Daerom zoo fyt goets moets en helpt
D den anderen troulyk. Zoo d'een of d'ander
0 ondertusfchen mochtgeraekt worden , zoo
0 maekt, dat die ftraks omlaegh of buyten
boortgeholpen wort , en zoo wy ondertus»fehen een hartigh woort mochten fpreken
» foo moet gy denken dat het befte maet te
D feggen is.
D

D

D

Heylekoppen. » Onder al het ydel en ontuchD tigh bedrijf, daer de lichtveerdige jeught
D haer tijdt-kortinge ende vermaeck in soeckt,
» is oock mede het heylekoppen , so sy het noe» men, overghebleven soo ick achte uyt het
» Pausdom , daermen van een Koppertjes
D maendagh weet te spreecken , ofte anders
D uyt het Heydendom , ende noch gebruycke» lick op onse eylandt Vlielandt. Waer door
» Jongelingen ende 'one Dochters haer ver» mommende , haer kleederen verwisselende
» de me den in knechts , ende de knechten in
» me is kleederen haer vertoonen , ende op
» het geklapper van tan en , of es eel van
phioelen , dansfende , springende , en sinD gende langhs de straet loo en , ende huys
0 aen huys inloopen, eysfchende eyeren, visch,
» broodt, of yet anders van de luyden (die
» haer 't selve niet durven weygheren , uyt
» vreese dat antlers hareglasen, of huysen van
datgespuys gebroken of beschadight sullen
» werden) ende 'tgene sy in hare onaerdige
) bedel-korven , ofte dief-sacken vergadert
» hebben, alsdan in de kroegh, of op de dansD. II.

» kamer onnuttelick verslinden. Voorwaer
» wel een he loos bedrijf! Sy noemen 't He y le»koppen , ende sin hen : heyle-kop en hey le-bier.
»Maer 't is verre van hey' , van segen, of van
»saligheyt : want het is een recht heylloos ,
» vervloeckt en verdoemelick doen , van hey» loose koppen versiert , en van he loose kopD pen ghepleeght , sondigh , gruwelick , en
» verfoeyelick in verscheydene manieren".
Het bovenstaande vond ik in het volgende
werkje : Den Christelijken Jongeling : dat is :
Een stichtelijcke onderwysinge , hoe de Jongelingen ende alle jonge lieden haer in leven ende wante dragen• ; --Met een
del hebben Christelijck
By-voeghsel, bestaende in eenige Christelycke Gesangen , ende Lof-Gedichten , tot stichtelicke vermakinghe der Jeught. Door FRANS ESAUSZ. DEN
HEUSSEN , Predicant op 't Oost-eynde van
Vlielant. De Vijfde Druck. t'Amstelredam ,
1657 , in8°. (de eerste druk is van 1638)
bl. 77.
on
Daar dit volksgebruik mij geheel onbekend
was , achtte ik niet onbelangrijk om het aan
de lezers van DE NAVORSCHER mede te deelen : hem, wiens nasporingen daaromtrent
gelukkiger geweest zijn , uitnoodigende zijne
ontdekkingen aan hetzelfde tijdschrift toe te
J. J. NIEUWENHUIJZEN.
vertrouwen.
Van zessenklaar. Bij het koopen of verkooP van paarden wordt voornamelijk gelet op
zes lin gers , dat is : op zijne vier pooten en beide
oogen. Zijn deze goed in orde , dan zegt men :
dat p
card is van zessen klaar. Past men dit
gezegde toe op redelijke wezens , dan beteekent het , dat dezegoed voor hun werk bereJ. H. VAN DALE.
kend zijn.
Ex-tempore' s van Li sins en Dousa. Bij de
vermelding van VONDELS ex-tempore I. •; bl.
374) herinnerde ik mij dat van LIPSIUS en
DOUSA , die , bij elkander zijnde in eene herberg , bepaalden , dat hi' , die de meeste voeten in een vers brat , vrij zou wezen van het
be talen van hetgelag. Daarop maakte LIPSIUS
dezen latijnschen dichtregel :
Mille boves ascent ,
vitulorum millia mille.
DOUSA

liet.er oogenblikkelijk op volgen :

Musca suer
vitulum quemlibet una sedet.
p
Hij stond op en vertrok.

E. A. P.

0

D

thaw.
Dr. Isaac Doreslaar. .

Is er ook , behalve door

AITZEMA 1, KOK en WAGENAAR, met in-acht-neming
der volgende bijzonderheden , afkomstig lilt I. D'ISRAELI' S Commentaries on the Life and Reign of CHARLES the First, King of England , published by COLBURN , jets meer bekendgeworden van den man ,

Wiens naara dit vraagartikel voorafgaat? Om en bij
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het jaar 1628 was door FULKE GREVILLE, den eerste
Lord BROOKE, te Cambridge eene Hoogleeraarsplaats
in de geschiedenis opengesteld geworden , waaraan
hi' het, voor dien tijd niet karige, inkomen van 100
(f1200) 'sjaars verbonden had. De stichter had den
geleerden vossius uitgenoodigd om dezen leerstoel
te bekleeden , maar , wijl de Staten van Holland op
dat oogenblik zijne toelage vermeerderd hadden , beval de kundige vossius Dr. DORISLAUS een voortreffelijk letterkundige, Meester in het burgerlijk
regt , aan zijne Lordschap aan. Nog in 1628 werd hij
door Lord BROOKE naar Cambridge gezonden met
's Konings brieven aan den Vice-Kanselier en de hoofden der Collegieen gerigt , waarop dan ook terstond
aan het verlangen van zijn edelen benoemer voldaan
werd. Dr. DORISLAUS gaf aldaar twee of drie lezingen over TACITUS maar , hij was nog niet verder gekomen dan de eerste woorden : „ Urbem Romanam
primo re es habuere" , of hij ontdekte reeds dat hij tot
een beoordeelendgehoor sprak. Hi' weidde uit over
de verandering- van Koningen tot Consuls , die te
Romeplaats had gevonden op aanraden van JUNIUS
BRUTUS ; bleef eenepoos handelen over de mat des
y olks , en , de buitensporigheden van TARQUINIUS
den verkrachter van de burgerlijke vrijheid , welke
de Romeinen onder des Vorsten voorgangers hadden
genoten , aanrakende , begaf de Hoogleeraar zich in.
eene verdediging van zijn eigen vaderland , dat verkregene voorregten van de dwinglandij der Spaansche alleenheerschers had losgeworsteld. Er was een
democratische klank in de voordragten van dien
Hollander , eengeest van republikeinsche felheid ,
waaraan de verzorgers van de verschillende leerscholen nog niet gewoon waren geworden , en , ofschoon
de vreemdeling wel bepaaldelijk zulke monarchieen ,
als Engeland was, had uitgezonderd , waar , zeide
hij , „ het y olk zijne re ten aan den Koning had overgegevien , zoodat men , naar waarheid, geene regtvaardige tegenwerping teen
dien Souverein maken
g
mot" 1i- was er evenwel , toen de Regent van Peterhouse, vlug in zijne vergelijkingen en oordeelkundig
in zijne gevolgtrekkingen, met den Regent van Christ
College en den Vice-Kanselier van gedachten gewisseld had over de strekking van-die republikeinsche
leer, eengemurmel ontstaan , dat Louden , en eindelijk des Konings oor bereikte. Dr. DORISLAUS hood
aan : zich , voor de Reenter , van alien blaam te zuiveren : hij stelde voor brieven op te zenden tot zijnen
begunstiger en andere uitstekende personen om zijne
denkwijze bloot te leggen •; maar , eindelijk besloten
hebbende zelf bij Lord BROOKE zijne opwachting te
gaan maken , verdonkerde hij bovengemelde schriftenplotseling , met de opmerking , dat „hi den beschuldiger woit zien , eer hij op de beschuldiging antwoordde". Wat ten hovegebeurde lit in het duister.
De Bisschop van Winchester schorste , wel is waar,,
onzen landgenoot in zijne betrekking op Koninklijk
gezag , maar die schorsing werd , kort daarop , vernietigd en de Nederlandsche doctor bij vernieuwing
tot zijnen leerstoel toegelaten. FULLER , die op deze
gebeurtenis zinspeelt, vermeldt ons : „ dat DORISLAUS
in staat van beschuidiging was gesteld geworden bij
den Vorst , lasts g gevallen ten hove en , na zijne onderwerping , naauwelijks in zijne lasts hersteld".
Zijn eerstepatroon echter , die in staatkundige opvattingen verschilde van den republikeinschen Lord
BROOKE , zijnen opvolger, eischte van den vreemden
Hoogleeraar bij geschrifte , dat hij zich naar zijn
eigen land zou terugtrekken , ofschoon met levenslange verzekering van zijn vroegere toelage. Niet
lang na dat milde aanbod werd Lord BROOKE door
zijnen bediende vermoord. Het is zeker dat de Doctor
nooit in 't zin heeftgehad om naar zijn gemeenebest
weder te keeren , en men vertu oedt dat hij er zijne

redenen voor had. Ook was het een man, „die
't goed in de wereld had" , zoo als inderdaad uit zijn
portret blijkt. Met eene En el in 't huwelbk
getreden , Hoogleeraar bij Gresham College , werd
deze vreemdeling , Wien F uLLEn - beschrijft „ als een
Hollander, zeer verengelscht in taal en gedragingen",
een regt belangrijk personaadje in de groote omwenteling van het land zijner keuze. Had ooze landgeroot zich eerst aan bespiegelingen overgegeven , nft
het losbreken van den opstand bragt hij zijne leer in
toepassing ; van beschouwend filozoof was hijpraktisch politicus geworden. De beginselen van re ering , welke hij verdedigde , kwamen wel tepas bij
die lage minderheid , welke in dieon
gclukkige dagen over de monarchic en de aristocratic van Enge land zegevierde , en , door een onverbreekbaren band
van staatkundige zamenstemming werd Professor
DORISLAUS aan de volkshoofden verknocht. De Nederlandsche Doctor in het burgerlijk regt was op eene
tot hungeleerden raadsman en hun onverschrokkeri
handlanger verheven geworden en verkreeg er niet
slechts den openbaren dank zijner vennooten , maar
ook degeheime voordeelen van de vennootschap
door. Wij treffen DORISLAUS aan als regterlijken
voorspraak in het leer van ESSEX ; wij vinden hem
voorzittende in de waardigheid van Admiraliteitsregter; wij aanschouwen den republikeinschen vreemdeling , staande tusschen den Pr cu en de Solliciteuren-Generaal bij het rests di van den Koning van Engeland : en , nadat zijne kunde het Engelschegemeenebest met zoo uitnemenden ijver op
deplaats zelve gediend had , zien wij hem door zijne
vrienden bevolmagtigd om naar zijn geboorteland
weder te keeren als hun vertegenwoordiger , als
Engelsch afgezant ! Aldaar eindigde, naauwelijks
aangekomen en op de meest onverwachte wijze , de
Hollander zijne aardsche loo bas Zijne hoedanigheld was te zeer in het oog vallend om niet de opmerkzaamheid en de verontwaardiging van de Engelsche uitgewekenen tot zich te trekken. Eenige Cavalieren , razendgeworden van Koningsgezindheid en
hartstogt , wetende hoe onvermoeid DORISLAUS zich
bezig had gehouden met de onvergelijkelijke , door
de wereld aanschouwde , ontknooping van het staatkundige treurspel ten uitvoer te brengen , wreekteii
de schavottering van hunnen vorst door eene onvergeeflijke misdaad — de misdaad van moord. Een
bende wierp zich in zijn vertrek , op het oogenblik
dat hij aan het avondeten was , en maakte dengezant
van het nieuwegemeenebest af. Die vreemdeling
moet een overwigt in de regering bezeten hebben ,
dat nog nietgeheel opengelegd is •; men had hem op
den meest vertrouwelijken voet over de gebeurtenissen der tijden geraadpleegd en wel bijzonderlijk omtrent het verrigten der allerverfoeilijkste daad van
de toen magthebbenden. Dit bleek door het besluit
van de overheerschendepartij om hem eene begrafenis van landswege te vergunnen, eene begrafenis door
den Raad van State , de Regters en het gansche Parlement bijgewoond. Dit eerbewijs „ aan den schurk ,
die het regtsgeding teen den Koning had bestierd''
is door EVELYN te boekgesteld. Men heeft ten gunste van DORISLAUS aangevoerd, dathij niet gesproken
heeft bij de vierschaar, voor wie een Vorst te regt had
gestaan. Het is waarschijnlijk dat hij als vreemdeling
de taal der balie niet zoo magtig zalgeweest zijn ,
om tot hen, die het Engelsche Yolk werdengeheeten,
bij eene zoo ontzaggelUke gelegenheid , het woord
te rigten. Bovendien , zij , welke men in het bezit
der opperste mat had gedrongen , kunnen ook nog
eenige luttele overblijfselen van betamelijkheids-gevoel hebben overgehouden , en bezwaarlijk hebben
verlangd dat een vreemdeling , met buitenlandschen.
tongval, voor het Engelscb.e yolk en teen hunnen
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Souvereinpleiten zou. Maar was DORISLAUS minder
bedrijvig omdat hij stil zweeg? Als regtsgeleerde
was hij het meest bevoegd , om de aanklagt , hoe zij
dan ook geweest zij , op te stellen ; en , bij het regtszulk eene vo rol, dat
edin g zelf, speelde hijorname
g
wij , op de teekening , den Hollandschen doctor zien ,
staande tusschen den Raad van hetgemeenebest ,
COOKE en ASKE. Zoodanig is de levensschets van
Doctor DORISLAUS , een uitlander , die meer bezig is
geweest in de geschiedenis van Engeland , dan uit de
Engelsche geschiedenis blijkt.
En zooverre D' ISRAELI. Mag ik , na van uw Maandwerk zoo ongewoon veer lasts te hebben gevorderd ,
bier de vraag aansluiten , of in het Britsche Museum
nog brieven door , of aan hem , geschreven , bewaard
EEN SLEPT.
zijn?

Borger's „aan den Rijn".

In de

Vaderl. Letteroef.

van 1838 , bl. 297 en 797 , hebben de Heeren, M. VAN
DEN BRANDELER , Med. Doct. te Dordrecht, en J. G. H.
REUDLER , Grieksche overzettingen van dit gedicht
gegeven. Ik zag tevens dat er nog vertolkingen van
warengemaakt in vi' andere talen. Is er ook
iemand bij de lezers van DE NAVORSCHER, die mij kan
berigten waar die vertalingen te vinden zijn?
Zeker is het een buitengewoon verschijnsel, wanneer aan eenigen letterarbeid eene dergelijke eer te
beurt valt , en het kan tot bewijs verstrekken der
waarde van hetgedicht. Zijn er nu in de Nederlandschepoezy meer zulke voorbeelden als dat , waarvan
de geschiedenis van BORGER'S Aan den Rijn tot zijnen
roem gewag maakt ?
Ik bedoel hier niet eene vertolking in eene enkele ,
B. B. B.
maar in viervijf
,
of zes talen.

Hetgeslacht van te Water. Het geslacht van TE
WATER bloeide reeds in 1292 te Elburg en is. sedert
aldaar tot in de laatste helft der 13de eeuw bestendig
in de Regering dier stad gebleven. Een Burgemeester
aldaar had tot zoon HENDRIK DITIIMARI TE WATER,
die sedert 7 October 1621 te Lutkegast , vervolgens
te Tolbert en eindelijk tot aan zijn overlijden , op den
12den Maart 1637 , te Midwolda Predikantgeweest
is. Diens zoon WIGGERT en kleinzoon HENDRIK waren voorname kooplieden te Amsterdam. Laatstgenoemdegehuwd
met CATHARINA KEURST, liet eenen
,
zoon en eene dochter na.
De dochter , ADRIANA TE WATER , is den 26sten
Maart 1726 te Zaamslag getrouwd met den Heer
Schepen JAKOB DE HOLLANDER, doch overleed aldaar
reeds in 1727.
De zoon , WILLEM TE WATER ,geboren te Amsterdam den 25sten Junij 1698 , was eerst Predikant te
Zaamslag , van 22 April 1725 tot 1 Julij 1742, en
eindelijk te Axel tot aan zijn overlijden op den 26sten
Maart 1764.
Den 16den Augustus 1726 trouwde hij , voor de
eerste maal , met JOSINA BISCOP , en deze den 24sten
Januarij 1736 overleden zijnde , hertrouwde hij , den
Eden November 1738 , met SARA VAN MIDDELHOVEN,
die haren echtgenoot , bij zijn overlijden op den 26sten
Maart 1764 , met 4 eigene en 2 v6Orkinderen, overleefde.
De 2 kinderen uit het eerste huwelijk waren :
1. JAN ,geb. te Zaamslag, den .... December 1732.
2. HENDRIK CHRISTIAAN ,geb. te Zaamslag den
.... September 1734.
De 4 kinderen uit het tweede huwelijk :
3. JONA WILLEM ,geb. te Zaamslag den 28sten
October 1740.
4. JACOBUS CORNELIUS, geb. te Zaamslag den
.... Junij 1742.
5 DINA ELIZABETH, geb .te Axel den .... Maart 1754.
6.WILLEM , geb. te Axel den 21sten Januarij 1757.

1. JAN TE WATER isgehuwd geweest met JOHANNA
CATHARINA VAN DE SPIEGEL. Hij was eerst Pred. te
Vrouwepolder , sedert 1758 , en eindelijk te Wemeldine,, van 13 October 1765 tot aan zijn overlijden
op den
2. HENDRIK CHRISTIAAN TE WATER was eerst Schepen te Axel , en bekleedde vervolgens eenen aanzienliken post op de kust van Delmina , waar hij overleden is den
3. JONA WILLEM TE WATER isgehuwd geweestmet
PAULINA CORNELIA MOUNIER , van 1766 tot aan haar
overlijden op den 14den September 1814. Hi' werd
eerst Pred. te Haamstede den 25sten October 1761 ;
te Vere den 20sten November 1763 ; te Vlissingen
den 27sten October 1765; vervolgens Hoogleeraar in
Wijsbegeerte en Vaderl. Geschiedenis aan de Doorluchtige School te Middelburg den 15den Maart 1780 ;
eindelijk Hoogleeraar in de Godgeleerdheid en Kerkelijke Geschiedenis aan de Hoogeschool te Leyden
den 9den April 1785 en tevens Predikant bi.j die gemeente den lsten Mei 1785. In 1815 als Hoogleeraar
en in 1816 als Predikant Emeritus Verklaard , overiced hij te Leyden den 19den October 1822.
4. JACOBUS CORNELIUS TE WATER was Klerk ter
Griffie van de Ed. Mog. Heeren Staten van Zeeland.
5. DINA ELIZABETH TE WATER.
6. WILLEM TE WATER iS gehuwd geweest met ALIDA.
DE BACKER , die haren echtgenoot overleefd heeft ,
en te Leyden den
overleden is. Hij was eerst
Predikant te Vrouwepolder sedert 21 Januarij 1781 ;
vervolgens te Hurst sinds 1784 , en werd in 1788 aangesteld tot Inspector van 's Lands gebenificeerde studenten aan de Hoogeschool te Leyden , in welke betrekking hij den 14den December 1831 aldaar overleden is.
Tot de aanvulling van dit geslachtsregister alle
navorschers beleefdelijk uitnoodigende , voeg ik er
nog twee leden van bij , zonder te weten in welke
betrekking zij daartoe stonden , n. 1. den 1 lden
September 1801 overleed te Leyden , ten huize van
Professor JONA WILLEM TE WATER , Mej. WILLEMINA.
CORNELIA DIGNA TE WATER , oud omtrent 38jaar,,
woonachtig te Yzencliike , doch sedert 4 weken verB.
toevende bij hare zuster PAULINA TE WATER.

Aanhaling uit Aemilius Sura 6ii Vellejus Paterculus.
CAJUS (of MARCUS) VELLEJUS PATERCULUS maakt in
het Vide Hoofdstuk van het eerste boek zijner Historia Romana kortelijk melding van de Assyriers , en
eindigt zijn berigt op deze wijs :
„ AEMILIUS SURA , de annis populi Romani. Ass,yrii
principes omnium gentium rerum potiti suet, deinde
postea Persae , deinde Macedones. Exinde
Medi ,
duobus regibus , PHILIPPO et ANTIOCH° , qui a Macedonibus oriundi erant, haud multopost Carthaginem
subactam, devictis, summa imperil ad populum Romanumpervenit. Inter hoc tempus et initium NINI regis Assyriorum, qui princeps rerum potitus, intersunt
anni: MD CCC CXCV". — F. KRITZ oordeelt, volgens
DELBINUS , dat bovenstaande niet de woorden van den
historieschrijver zijn, maar slechts door eenen librarius
als kantteekening aan den tekst bijgevoegd en door
een tweeden er ingelascht. Want , 1 0 . het komt hem
vreemd voor dat VELLEJUS, na over de tijdrekenkunde
vangemelde volken te hebben gehandeld , weder tot
hen zoude terugkeeren ; 2 0 . het schijnt hem toe dat
hetgezegde van SURA die van VELLEJUS in 't geheel
niet opheldert ; 3°. dat een schrijver nimmer de woorden van eenen anderen , indien hij ze aanhaalt , zoo
kort en afgebroken vermelden zal ; 40 . dat VELLEJUS ,
en
van NINUS tot aan VINUCIUS1940
jar rekent, ESURA
,
daarentegen 1995 enz. Bijna alle uitgevers van vELLEJ-us(zegt KRITZ) en ook SALMASIUS hebben geoordeeld dat boven meègedeeld stuk van SURA voor on-

16*
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eeht moest verklaard en dus uit g elaten worden ; vosSIDS en TROEHLICHIUS hebben echter gemeend dat men
het behouden moest. Nu vraag ik :
I°. Wie was en wanneer leefde deze AEMILIUS suRA?
II0 . Wie zijn (behalve de reeds naar KRITZ opgegevenen) de weinigen , door wie deze aanhaling uit
AEMILIUS SURA voor echt is verklaard ?
III0. Zoude zij niet veeleer echt zijn ? Bijaldien j a,
C. A. C.
op welken grond?

Silhouetten en satirike Vignetten ; Bern , 1782 en
1785. Wie is de schrijver van een werkje in verzen
kl. 8°.
deeltjes
enprosa , in tweeedrukte
zeer
net
gte
, , in 1782 en 1785
Bern bij WALTHARD enBAUDARD
in 't licht verschenen , met silhouettes en satirike
vignetten voorzien? Het eerste deeltje heeft tot titel
Schriften von, en , in plaats van des schrijvers naam,
zijn silhouette , een man van middelbare jaren , het
haar opgemaakt, naar de mode van dien tijd, met een
staart. Zij strekt nogmaals , in enkelen omtrek, tot
onderteekening van de Zueignungs - Schrift an die
Physionomik ; welke luidt : „ Holde und Scharfsichtige GOttin! Die Du vermuthlich ehmals dein
Scepter von einem Pole zum anders gebietend strektest , und Millionen. Silhouetten, vom Laubfrosch bis
zum Weltbeherscher , von deinem durchdringenden
Blik entziffert wurden , Ich nehme mir die Freyheit
Dir dieses mein unbetrachtlichesBiichlein in tiefster
Demuth zu Fiissen zu le en , und bitte Dich instandigst: dasselbe als einen schwachen Ausdruck meiner
grenzenlosen Freude fiber deine Wiedereinsetzung in
deinen alten Gerechtsame anzusehen.Wer weisz nicht,
alles durchschauende GOttin! wie nachdriicklich Dich
Hr. CASPAR LAVATER auf deinem alter' Thron , der
fastgar schon zusammenfallen wollte , niedergesezt
hat , und was derselbe fur Miihe und Kosten angewandt , deine Geseze und Statuten in dreyen groszmachtigen Quartanten (*) zu erOrtern ; Wie geringfiigig also musz Dir nicht dieses armselige Bdchlein
vorkommen, worinn ich noch dazugar nicht im mindesten als Schattenrichter aufzutreten mich unterwunden habe , und was fur einen slechten Effekt
musz es nicht nothwendig an deinen glanzenden Hofe
machen ! Da aber meinegehorsamste Zuneigung
und tiefste Ergebenheit keines Zusatzes mehr fahig
ist, so hoffe ich , dasz mein guter Wille denen Herkulischen Arbeiten anderer werde an die Seitegesezt
werden. Uebrigens erspare ich Dir , Registerin aller
Storchsnabel derganzen Welt , alle iibrigen Betheurun en meiner Bewunderung und nie zu sattigenden
Anstaunens , als viillig ilberfiiissig , und berufe mich
hierinn einzig und allein auf mein Profil, Der ich anbetend bin, Holde tnd Scharfsichtige GOttin , Dein
unterthanigster.
Geschriebedin B**, den 14 Marz 1782 , oder im
achten Jahre nach dem Einfall der Silhouetten in
Deutschland.
Het 2de deeltje heeft op den titel Schriften , B. A.
D. II. 1785, en is de Dedikation an den Wandsbecker
L. J.
Boten, genannt Secum pertans.
Epistles Philosophical and Moral. Wie is de schrijver van Epistles philosophical and moral , London ,
T. WILCOX , 1759...gr. 8°. Het ziju brieven in ver(*) De hier bedoelde fraaije uitgave in het Hoogduitsch van LAVATER , vermeen ik dat hier te laude
zeldzaam is. Bij deze gelegenheid zal het sommigen
bibliophilen misschien niet onaangenaam zijn opletop eene reeds oude Hoogtend te wordenduitsche vertaling en uitgave van de werken van J.
CATS , metgeheel andere platen , zoo ik wel onthouden heb, dan de gewone. Slechts ddnmaal is mij een
exemplaar daarvan voorgekomen.

zen met zeer geestige satirike vignetten. De Epistle

the first begint aldus :

While zeal , beyond the grave , pursues
Whompriest and patriot abuse ,
With some the foster-sire of lies
Extoll'd by others to the skies
ST. JOHN 'S , thus sav'd and damn'd by fame
An!
honour and a blasted name !
LoRENzo asks , ingenuous youth
What is , and who believes , the truth.
Komt hij voor bij BOUTERWECK , Geschichte der
Poesie , of waar is hij elders vermeld en beoordeeld ?

_

L. J.

Gedenkpenning door Michaut in 1820. In hetjaar
1820 is door den Medailleur MICHAUT , toen te Brussel woonachtig , een keurige gedenkpenning vervaardigd , op welks voorzijde is afgebeeld het wapen
van den koning der Nederlanden met den koninklijken mantel en de Willemsorde versierd. Op de
keerzijde ziet men de hiervolgende portretten , altemaal in medaillons : 1. WILLEM I., Koning der Nederlanden. 2. WILHELMINA , Koningin der Nederlanden. 3. WILLEM , Erfprins van Oran e. 4. ANNA PA TLOWNA . 5. FREDRIK , Prins der Nederlanden. 6. MARIANNE , Primes der Nederlanden. 7. ALEXANDER I.
Keizer aller Russen, en 8. FREDRIK WILLEM , Koning van Pruissen. Men
zooweten wat
aanleiding tot het slaan van diengedenkpenning heeft
gegeven , en of hi' , destijds , teen betaling verkrijgbaar was ?
A.

Velicken ook Velickers. Dit woordkwam mij in
oorspronkelijke rekeningen uit de vijftiende eeuw —
Diet vroeger en ook niet later — herhaalde male
voor. Bij voorb. in een rekening van JOHAN DE JODE,
hofmeester des hertogs van Gelre over het jaar 1436—
1437 , de volgendepost : _Dinxdack na den Sondach
Oculi (d. i. 5 Maart) reden mijn joncker van Gemen
die haeffmeister ende V de Talholt van Rosendaleto
Veluwe wert in , omme te vertasten (d. i. beproeven)
ende ondersueck te doen an denpeynderen (de schouten, belast met de uitoefening Ur voluntaire jurisdictie) ende voert (d. i. wijders , voorts) an den ge-

meynen VELYCKEN , ruerende van dengelde dat vyt
Velouwen in der Guylixsche vede , voer Bueren (d. i.
tot het beleg van Buren) en voert dat grauegelt ende
andersgegeuen was. In een Stadsrekening van Arnhem over 1473 lees ik : dynsdages op S. Mathijsauont
(d. i. 23 Februarij) doe hertoch Arnt van Gelre
starff , gesant enen bay (d. i. bode) tot Nijmegen an
den drost van Veluwen , dat hi' her sold komen , soe die
VELIKEN nyet geern hier enquamen grauen. Nog een

voorbeeld. De hertog had op de Veluwe eenen boschmeester aangesteld , aan wiengelijk
ook de naam
,
te kennengeeft , het opzigt over de dominiale bosschen aanbevolen was. Daartoe behoorde ook de
zorg , dat uit onderscheiden ambten zooveel vimmen
of voeders hout (rysvoeders genoemd) aan 's hertogs
hof afgeleverd werden , als waartoe ieder van ouds
gehouden was. Nu verklaart de boschmeester Wu—
HELM BORRE in zijne rekening over de jaren 1471—
1473, dat die VELICKERS gedient ende int ho gefuert
hebben ,nae vytwisinghe des kerffstox tsamen He XXXi
vymmen rijsf; hi' voegt daarbij , dat hi' zelf voir die
VELICKERS en ten hunnen koste , ook nae vytwisinghe
des kerffstocks , voor den aanvoer van nog 134% vimmen gezorgd had , en eindelij,
k dat de dienst welke
die VELICKERS binnen den tijd zijner rekenschap nog
schuldig gebleven waren , bedroeg 374 ,/, vimmen. —
Ik acht het voorloopig onnoodig , deze voorbeelden
met meerdere aan te vullen , maar vraag nu , of iemand dit woord velicken , dat ik nergens anders dan
in rekeningen uit de vijftiende eeuw ontmoette , elders aangetroffen heeft •; of iemand er mij de afleiding
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en de betcekenis van kan opgeven? Ik gis wel, dat
er Veluwsche huislieden onder verstaan worden , maar
I. A. N.
het is bloot eene gissing.

Jan van Gent. In de Beschrijving van de voorn.
voortbr. der Natuur,, III , Amsterd. 1807 , las ik het
Gent,
volgende : „ D ock
ijeren vande
de Jan vane
„ een vogel die in het Noorden van Europa en Amerika
„ en inzonderheid op de Schotsche Eilanden menigen a in de kloven der
„vuldiy gevonden wordt , aldaar
„rotsen nestelt , worden met een onbeschrgelijk gevaar
„uit de nesten in groote menigte gehaald , daar men zich
„dan met touwen bij de steilste rotsen laat nederdalen en zelfs over gannen
touwen van de eene rots
es
„
„naar de andere kruipt , enz." Natuurlijk moest die
vreemde benaming voor een vogel mijne aandacht
tot zich trekken en daar ik haren oorsprong nog niet
evonden heb , zoo zag.ik mij gaarne door de geeerde
g
medewerkers aan dit maandschrift zoo naauwkeurig
mogelijk ingelicht op de vraag : Waarom wordt de
It W. K.
Jan van Gent aldusgenoemd?

De Berg Athos en de Vorst. Onder eenige papieren
die bij mij den scheurbak ontkwamen, vond ik dezen
behartenswaardigen raad aan onbeschoftbehandelden
engelasterden :
„jadis , au mont Athos , un Monarque Persan
Ecrivit une Epitre en stile de Tiran ,
Et le mont,pour rdpondre a cette extravagance,
En stile de Rocher se servit de silence."
Eene navolging daarvan, voor meer dan vijftig jaren beproefd , was deze :
Eens gafeen Persisch vorst, waanzinnig op den troon,
„
Aan Athos trotsch bevel , in een' verheven toon,
Maar 't eenigst antwoord , dat hij kreeg
Was 't rotsgebergte waard — het zweeg".
Vol ens het daarbij aangeteekende was de maker
eer VAN BAR. Wie
van dit Dichtstukje zekere vrijh
deze was is mij niet gebleken. Gaarne zou ik hiervan
een berigt , door middel van DE NAVORSCHER , ontPOMPONIUS.
vangen.

Schaal enpenning voor A. van der Muelen. Mij is
Gene schaal bekend van verguld zilver , in middellijn
groot 20 Ned. duimen, bevestigd op een voetstuk hoog
15 duimwaarop
onder anderen afgebeeld wordt een
,
altaar, aan twee zijden het wapen van Antwerpen vertoonende. Om den rand staat : S. P. Q. A. ANDREAE
VAN DER MUELEN, ob ereegianz operam in sopiendis dissidiis, quae religionis ergo ingruebant , gratitud. monument.
Voorts eenpenning van verguld zilver , in middellijn groot 3,8 duim , hebbende aan de eene zijde het
wapen van Antwerpen en daar onder : S. Imp. Ter;
aan de andere zijde het randschrift : _Religione et Providentia en tevens in het midden : ANDRIES VAN DER
MUELEN. Schepen. S. P. Q. A.
Van welk jaar dagteekenen deze twee voorwerpen ?
Kan iemand hieromtrent eenige inlichtingen medeC. J.
deelen?

David Petersen. DAVID PETERSEN moet een beroemd Toonkunstenaar geweest zijn en gebloeid hebben in het laatste der 17de eeuw , waarschijnlijk te
Amsterdam. In de Haagsche Mercurius , door H.
DOEDIJNS, 2den druk , Amst. 1735 (de eerste is van.
1697) , Dl. I , bl. 360 , wordt vermeld dat „de voor„ treffelijke Musikant PETERSSE zulke harmonieuse
„ variation gemaakt heeft op het Vaderlandsch deung CECILIA
komen , Met bloemtjes in haar
tje
: Ik sa
„
„ handt." — De tooneeldichter A. ALEWIJN droeg
zijn Bly-Eindend Treurspel Amarillis (Amst. 1693)
aan hem op. Hij noemt hem aldaar „ Grootmeester in

„de Musykkunde en Snaarenspel" en zegt dat PETERSEN , de bekoorlyke CICILIA , een zverkstuk , in alien
„deelen doorwrocht , met goddelyke snaargedachten
„verrykt hoe t." — In de Oude Vlaemsche Liederen
uitgegeven door J. F. WILLEMS, Gent, 1848, wordt dit
volkslied met de muzyk gevonden , dock de bron van
beiden niet opgegeven.
Is nu die muzyk van PETERSEN en zijn er van dien
Nederlandschen Componist meer bijzonderheden beJ. J. NIEUWENHUIJZEN.
kend?

Fransch Raadsel. DE NAVORSCHER isgeen raadselboekje en evenwel sluit hij zijne bladen er niet
altoos voor ,gelijk nog deze jaargang bewijzen kan.
Hij zal ook Kier niet al te moeilijk zijn , waar het
devine van het onderstaande een wezentlijk en opregt
gemeend verzoek behelst. Vroeger toch is van dit
raadsel, berustende bij een der adellijkegeslachten des
vaderlands, het antwoord bekend geweest, doch toes,
later , de sleutel er van wederom zoek geraakt was,
heeft niemand hem ooit weergevonden , waarom wij
zoo vrij zijn door middel van DE NAVORSCHER, de
nasporing aan de scherpzinnigheid des publieks aan
te bevelen :
Au sud ainsiqu'au nord , lorsqu'on me voit paraitre ,
Le voilb,! se dit-on d'une commune voix.
Je suis aimable et doux , mais hargneux quelquefois ,
Etquoique arme souvent de ma flute charnpetre ,
Je suis admis dans le palais des rois.
Des dames recherche , j'aime h me faire attendre
Jeporte cependant un coeur facile et tendre ,
Mais par malheur , quoique discret,
Le public de mes feux a toujours le secret.
Pour mieux t'aider h, me connaitre ,
Je diraiplus. Huit pieds forment mon etre ;
En les ddcomposant , to trouves , cher lecteur ,
Unprophete fameux , des chretiens la terreur ;
L'hommeprivd d'esprit ; un amas d'eau dormante ;
Deux fleursque dans l'dtd l'on donne 4 son amante ;
Une carte au bostonqu'on desire toujours ;
Un motqu'on aime tant dans ses tendres amours
— Or ce mot est latin — ; un berger de la fable,
'Ecartant tons les coups d'un rival redoutable ;
Trois notes de musique ; un peintre consomme,
Dans la caricature a bon droit renomme;
Un meuble auxparesseux toujours biers ndcessaire ,
Etqu'ils foulent souvent , quand ils n'ont rien4 faire ;
Unpretendu hasard ; et le doux mouvement
Qu'une belle fait naitre au coeur de son amant ;
L'endroit oh du vaisseau se trouve la cabine ;
Deuxpronoms personnels — Mais c'est assez : devine !

Hetgeslacht van Wouw,, dus naar het Noord-Brabandsche dorp en zijne vroegere heerlijkheid genoemd , bloeide reeds in de 16de eeuw , en heeft zich
uitgebreid in eene talrijke nakomelingschap, met de
aanzienlijkste familien onzes vaderlands door aanhuwelijking verbonden. De wapens der VAN WOUW'S
hebben weleer gehangen in het evenzoogeheetene
dorp , in de Kloosterkerk te 's Gravenhage , mitsgaders in de kerk te Wateringen.
Meestal waren de mannelijke voornamen der leden
van ditgeslacht : JACOB en HILLEBRAND en , ten jare
1622 of vroeger , was HILLEBRAND J.ACOBSZN. VAN
WOUW drukker te 's Hage.
Men stelt er belang in te weten :
1 0 . Hoe de stam der VAN WOUW 'S uit het bezit
van zijne heerlijkheid is geraakt en wanneer?
2 0 . Hoe de wapens , die in de voornoemde kerken
waren opgehangen, er ingekomen zijn, op welken tijd?
hoe zij er uitzagen ; waar zij gebleven zijn?
30 . Of er ten huidigen dage nog VAN wouw's leC. J. H.
ven ; zooj,
a waar?
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Andelius. Ik herinner mij, in vroegere jaren, meer
dan eens te hebben hooren. spreken over zekeren ANDELIUS , die zich , tijdens en met betrekking op de
kerkhervorming , h' er te laude eenige vermaardheid
zou hebben verworven. Hoewel ik er thans verscheidene werken over nagezien heb , zoo heb ik tot dusverre nog eene berigten hem aangaande kunnen opsporen. Zou een der Heeren Navorschers mij ook
eenige bijzonderheden omtrent bovengenoemden perP. Q. R.
soon kunnen mededeelen ?
• ■• ■■■■••••

24attworbtn.
bl. 29, 61
Nderlandsc
h e Nieuwsbladen (IL •,
e
94) • Opregte Haarlemsche Courant (II.; 29, 96);
.Haagsche Courant. Ofschoon reeds vermeld is
geworden dat het vroegste exemplaar van de
nog bestaande Haarlemsche Courant , er een is
van den 19den Mei 1665 , heb ik alle reden
te vermoeden , dat zij veel eerder moet zijn
verschenen.
Een onderzoek in het Stedelijk Archief te
Haarlem , zou de zaak tot eene beslissing
kunnen doers geraken. De nasporing in Belgie toch , over een soortgelijk onderwerp en
meer van dien aard , is met wenschelijke gevolgen bewerkstelligd.
Om een voorbeeld tegeven van de » re utatie" , welke de Haarlemsche Courant op den
10den Februarij 1666 reeds heeft bezeten ,
leze men de oorspronkelijke brieven van J.
BOREEL aanR. VAN KINSCHOT enz. , voorkomen de in den Codex Diplomaticus Neerlandicus ,
van het Hest. Genootschap te Utrecht • 1ste
deel, A°. 1851 , bl. 67 , alwaar BOREEL zegt:
D Schrijft mij eens van alles , want wij boo» ren van veele saecken , doch met weynich
» sekerheyt , end e ik houde de Haerlemse CouDrant voor de beste" (Brieven).
Over de Nieuwsbladen raadplege men het
artikel van den Heer C. KRAMM , in de Kronijk
vangemeld Genootschap •; A°. 1847, bl. 68 •;
alwaar oeteekend
staat van den Heer B. W.
pg
WTTEWAALL, te Leyden, dat hi' er heeft, waarvan de oudste tot den 13den Maart 1623 opklimt.
Voorts vermeldt de Heer C. KRAMM , dat
de Haagsche Courant reeds voor den 13den
. . ELSEVIER.
ei 1619 bestaan heeft.
M
Nederlandsche Nieuwsbladen •; Leydsche Courant. RTORNSTAHL meldt in zijne Reizen door
Europa en het Oosten , V. 87, dat er te Straatsburg , in het Stads-Archief bewaard wordt
eene verzameling der eerste nieuwstijdingen , die in Europa uitgekomen zijn', onder den titel: Nouvelles ordinaires de divers
endroits. De eerste, die hier gevonden wordt,
is aan het hoofd geteekend : Parijs, den 19den
December 1631, en met getallen op den kant,
1 , 2 , enz. De President HAN-Auvr beweert,
dat de eerste tijdingen door RENAUDOT , te
Parijs , uitgegeven zijn.

Indien er nuCouranten zijn van 1600 en
1628,gelijk op bl. 96 vermeld wordt, dan zou
men vermoeden kunnen, datde Fransche Nouvelles navolgers der Nederlandsche Loopmaren geweest zij,
n hoewel het Fransche Courant
dit schijnt teen te spreken.
Mine aanteekeningen melden, dat de Leydse Courant haren oorsprong heeft van FELIX
DE CLOPPER Coffyschenker te Leyden , die
den 19den November 1719 het eerste Nommer
uitgaf. Doch de autoriteit is niet vermeld.
E. A. P.
CornelisVermuyden I. •; bl. 17 , 35 , 163).
Zijn ' geslachtsnaam komt in lateren tijd voor
op de Regeringslijs
ten van Rotterdam • want
Mr. JOHAN WILLEM VERMUYDEN was in 1678
Vroedschap aldaar. Zijn wapen, gekwartierd,
heeft , 1 en 4 , een veld van azuur, beladen
met twee chevrons en drie starren , twee boyen en een onder, van goud; 2 en 3, een klimmendengeitenbok van Sabel , op een veld van
zilver • — hierdoor wordt, dunkt mij , het
vermoeden versterkt , dat ook CORNELIS voor
een Hollander mag gehouden worden.
V. D. N.
Beeren (IL ;bl. 61). Dat woord beeren voor
rekeningen was in mijnen studententijd , loopende van 1820-1827 , niet bekend , kwam
mij althans toen nimmer voor.
V. D.

C.

Oude namenvanlanden en steden(II.; b1.30,97).
Friesland.
Dokkenburg ,
thans Dokkum.
Bolswina stad,
D
Bolsward.
Harligastate ,
D
Harlingen.
Metzel - wier !(teen
gzee
doorbraak)
D Metzelawier.
Vroonacker of -ekker , Heilige of Godsakker ,
» Franeker.
Uitjong of Tuitekom , uitgang der voormalige middelzee of Boerdiep ,
D Berlikuna.
D Ylst.
Ylostins ,
Stavo stad ,
D
Stavoren
Lieuwe- , waarts of naar
D Leeuwarden.
Lieuwe den waard ,
Groningen.
Gruningen naar Gruno , D Groningen.
Noord-Holland.
» de Zijpe.
Euningenburg ,
Heer Lem 's slot ,
» Haarlem.
Merkenhove ,
D
Marken.
J. T. D. H.
Oude namen van landenen steden. De bier
egevene list zoude met een aantal andere
g
namen kunnen vermeerderd worden nit het
opstel van onzen kundigen landgenoot L.
PH. C. VAN DEN BERGH , Over den oorsprong

de beteekenis der Plaatsnamen in Gelderland •
en
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uit de geleerde Verhandelingen van
als
den Heer C. 1110LHUYSEN , Over de Anglen
in Nederland en Anglo-Saksische namen en
woorden. Deze stukken zijn voor den vrager
onmisbaar. Hi' kan ze vinden in Ni.moFF's

Bijdragen voor Vaderl. Geschiedenis en OudP. N.
heidkunde , d el 3, 4 en 5.
Aardappelen (II. •; bl. 31). 1k zou op deze
vraag niet zijn teruggekomen , ware het niet
dat men de wijze, waarop c. CLUSIUS (in 1593
leeraar te Leyden benoemd) aan de
als hob g
aardappelenplant geraakt is , minder juist
had voorgesteld.
De Archivarius GACHARD leverde in de
Bulletins de l' Academie Royale des Sciences, des
ettres et des Beaux-Arts de Belgique,
• 1847
L

Tom. XIV , l e partie , p. 224 ; eene belangrijke bijdrage , getiteld: Notes historiques sur

l'introduction , en Belgique, de la culture des
poires et des pommes de terre , alwaar hi' zegt :
On croitque les premieres pommes de terre
irnportees dans les Pays-Bas , l'ont , du
XVIe Siecle, par CHARLES DE L ' ECLUSE , medecin d' Arras. On raconte aussi qu'en 1620 ,
les religieux chartreux ayant ete obliges de
quitter l'Angleterre , run d'eux , le pere ROBERT CLARKE , s urnomme le Virile Chretien ,
en app des pommes de terre , qui furent
plantees dans les environs de Nieuport. Mais

ces faits ne sont pas appuyes de preuves.
Tegen deze laatste bewering is de Baron
DE REIFFENBERG opgekomen , en heeft den
twijfel van GACHARD , in dezelfde Bulletins ,

2 e partie , p. 361 , wederlegd , zeggende :
Or, le chap. 52 du liv. IV. de Rariorum
plantarum historic , Antvop , PLANTIN , 1601 ,
in fol. p. 79-81 , traite specialement de la
pomme de terre que CLUSIUS appelle Arachidna
Theophrasti, forte Papas Peruanorum. Apres en
avoir donne une bonne et exacte figure , le
celebre botaniste fait l'histoire de ce tubercule. Ony remarque les passages suivants :
Primam hujus stir is cognitionem acceptam fero N. V. PHILIPP° DE SIVRY , Dno de
Walhain etpraefecto urbi Montium in Hannonia Belgicae , qui ejus bina tubera cum fructu
Viennam Austriae ad me mittebat sub initium
MDXXCVIII (1588), sequente autem anno
rami ejus cum fibre picturam. Is a familiari
quodam le ate pontificis in Belgio se accepisse
scribebat anno praecedente, TARATOUFFL nomine. Mittebat deinde ad me JACOBUS GARETUS junior integrae stir is iconem Francofortum,.. Undeprimum nacti sint kali, ignorant :
certum autem est vel ex Hispaniis vel ex
America habuisse.
Mirari autem subit , cum tam vulgaris et
frequens esset in quibusdam , ut aiunt , locis
s tuberibus cum vervecina ccarne
Italiae,
ut eju
coctis , non secus ac rapis et pastinacae radicibus vescerentur , imo etiam suibus in pabu-

lum cederent , hujus stir is notitiam tam sero
ad nospervenisse •; illud autem maxis mirum
Patavinae Scholae fuisse ignotam , antequam
amicis, qui Patavii medicae arti operam dabant , Francofurto ejus tubera mitt re
Nunc veroplerisque Germaniae hortis sates
vulgaris est facta , quandoquidem adeo foecunda est.
CLUSIUS inclinait a croireque le Solanum
tuberosum de LINNE n'avait pas OW ignore des
anciens, de la le nom qu'il lui attribue. Plus
haut , ditqu'il commune q
de la semence
depomme de terre son ami JEAN HOGELANDE.
11 resulte de cequi precede que CLUSIUS
avait du , des l'annee 1588 , la connaissance
de ceprecieux vegetal au Sieur DE SIVRY
Seigneur de Walhain et gouverneur de Mons
etque celui-ci la tenait d'un ami du nonce
apostolique aux Pays-Bas.
Il en resulte encoreque, quoique la pomme
de terre fat tres-commune dans certains cantons de l'Italie , l'universite de Pavie (voila
bien les savants deprofession !) n'en avait
point entendu parler avant que CLUSIUS en
efit envoye quelques echantillons aux amis
qu'il comptait parmi les professeurs de cette
ville , etqu' a l'epoque CLUSIUS ecrivait ,
lapomme de terre etait assez repandue dans
les jardins de l'Allemagne.
Une derniere consequence a tirer de tout
ceci, c'est que PAQUOT , dans ses memoires ,
HUZARD darts une note sur OLIVIER DE SERRES, et plusieurs se sont tromp& en affirmant
que CLUSIUS avait re cu la pomme de terre de
GERARD, botaniste anglais , qui l'avait cultivde dans ses jardins Londres , et qui
DRAKE, de retour de ses voyages , l'avait
donnee en 1586, etc.
Zie over dit artikel : Mr. VAN HULTHEM

Discours sur ótat ancien et moderne deagriculture et de la botanique dans les Pays-Bas
,
Gand 1817p.
21-25.

.. ELSEVIER.

Zon , waarom vrouwelijk I. • bl. 56 , 85).
In hetgothisch bestond , nevens het mannelike sunny , nog een vrouwelijk sunnO , waartoe ons zon kangebragt worden. (w. G. BRILL,
Holl. Spraakleer , bl. 334.)
J. H. VAN DALE.

Tr ekbrief met de kr oon I. • bl. 58; II.; bl. 32).
Degissing van CONSTANTER wordt ten voile
bevestigd door de volgende plaats uit BUDDINGH Verh. over het Westland , 341): » Ook
troffen wij nog andere feestgebruiken , dan
die met den boonen-koek ,
aan ; doch ook deze
schijnen eene bruidswerving , verloving , of
het te zamen voegen van koning en koningin,
ten doel te hebben. Zoo b. v. het uitventen
en uitroepen van konings-brieven , die des
avonds van den feestdag aan stukken gesneden, opgerold , aan de leden des gezelschaps
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werden aangeboden. D D Die dan het papiertje gende, welke NEANDER in zijne Kirchengekrijgen, waarop koning of koningin staat, wor- schichte , III , aangeeft , de best •; namelijk dat
den dien avond met groote statie geeerd , en elk in de 2de en 3de eeuw onzer jaartelling ,
zetten naast elkander aan de tafel. Die dat een gedeelte van het gewijde brood des avondvan kok trekt , moet, wie hij ook zij , het eten maals mede naar huis nam , ten einde het alopbrengen. Hij , in wiens handen het papier- daar , en wel dagelijks , te vieren. Op iedetje valt , waarop zot staat , is verpligt het ge- ren eersten dag der week werd het , in de gezelschap dien avond met allerlei poetzerijen meente , wel is waar onder de beide gestalten
te vermaken." " (MARTINET en VAN DEN BERG, gebruikt , maar het was niet mogelijk dat aan
elk van den wijn iets werd afgestaan voor 't
Gesch. voor Kinderen , V. 197)."
huisselijke nachtmaalsfeest. Zoo ma wel van
N. P. BIBLIOPHILUS.
lieverlede de Inogelijkheid ontstaan zijn , om
•
Gapers (II. • bl. 63). Betrekkelijk de Ga- brood en wijn in het gebruik te scheiden.
Geschied- en
NILUS.
HELTEMA
SC
ers leest men bij
P
Letterkundig Mengelwerk , 4de deel , 2de stuk ,
Op kusting houden I. ; bl. 155 , 212 , 266).
bl. 238 • in de Verhandeling : Geschiedenis
van de Dagelijksche kost in de Burger-Huishou- In de Keure van den lande van Zeeland , door
den Aartshertog PHILIPS van Oostenrijk , in
dan en •
De Apothekers waren vroeger doorgaands den 'are 1495 gegeven , wordt in het tweede
Stads ambtenaars, weshalve aldaar het Stads- kapittel gehandeld over materien posseswapen of het Stadsschild werd uitgehangen, soir en petitoir , over praescriptien en den
zoo als het nog in de Noordelijke gedeelten aard der leengoederen in Zeeland , over erfvan Duitschland plaats heeft , alwaar ook goederen , huizen , hovingen , scheidingen
des morgens de reunie der Schnapsbriider and deelingen, uiterste wilier', schottingen, voogLustigmacher bij de Apothekers te vinden is. dijen en momboirschappen , gemeene landsToen de winkels der Drogisten , nevens en plaatsrekeningen verdeelde schout-amdie der Apothekers opkwamen , verlangden bachten en kustingen. Hierover luidt art. XLI
de eersten eenig aandeel in de dagelijksche als volt :
voordeelen , en zetten derhalve het kopstuk * Item , soo wie den anderen schuldigh is
van den Stadsdienaar voor het venster, ge- custing te doen, die sal se hem doen met syne
kleed in het liverei der stall, en wel met bel- magen , ende heeft by geene binnen den lanlen (zie Charterboek , V, bi. 1117) aan de kap, de, by brengese van buyten 's landts, ende oft
van waar hi' vervolgens den naam van Stads gebeurde , dat eenige van syne magen en wilnar of Stads Gek bekomen heeft • van hier den dose custinge niet met hem doen , soo sal
waarschijnlijk de lagchende gapers met bel- by tot synen Prochi-pape gaen , die sal manen onder den stoel , dat
len, voor de winkels der Drogisten.
syne ma en niet
en sal brengen in eenigh onrecht , ende dan
B. J. A. M.
soo sullen die onwillige magen met hem doen
Het kruis op munt en steen voor het Christen- die custinge en willen syt noch niet doen , soo
dom (II. • bl. 65). VO6r het Christendom is sal hy ten naesten Sondage brengen andere
mij het kruisteeken op geene munt ter wereld ma en in de stede van den onwillighen, die
met hem doen sullen die custinge. Die den anbekend.
v. D. C.
deren is schuldigh een custinghe te doen voor
Ruitvormige schilden I. •; bl. 123, 177, 207). den Grave, ende hy syne magen met hem heeft,
De vraag , omtrent den oorsprong der ruit- soo sal hy se doen al te handt , ende ist sake
vormige schilden,voor ongetrouwde vrouwen dat syn ma en daer niet en syn , soo sal hyse
gebezigd , is nog Diet op voldoende wijze op- doen als de Grave wil. Ende waert , dat diegelost. Ma ik haar nogmaals der opmerk- gene , die aldus custinge schuldig is te doen ,
zaamheid van DE NAVORSCHER aanbevelen ?een ma en en hadde , soo sal hy selve alsoo
Wel heb ik er van hoorengewagen , dat men veel eeden doen , als hem van syne ma en
ze het eerst door adellijke nonnen gedragen gebreken •; magen ten derden lede sullen cusvindt, wejke zich, om den vorm te staven, op tinge doen, wel-verstaende, dat men niemandt
een' tekst uit het Oude Verbond beriepen, doh tot custinge wijsen en sal , dan in ghebreke
welke deze aangehaalde bijbelspreuk en van van proeven."
Het blijkt hieruit , dat de bepaling van KIwelken tijd hare toepassing oorspronkelijk
LIAAN kusting-eed zuiveringseed, minder juist
ZU , is mij een raadsel gebleven.
is ;• ook hier was de eed slechts een subsidiair
SABACCO.
regtsmiddel. Het doen van kusting kwam dan
Avondmaalsviering zonder wyn I. •; bl. 130 , eerst te pas , wanneer er geen volkomen be180, 208 , 265). Onder de menigvuldige ver- wijs was •; nu deed men kusting met zijne ma-.
klaringen van den oorsprong der onthouding gen , die zich persoonlijk moesten borg stelvanden kelk aan de leeken, schijnt naij de vol- len ; waren er echter geene ma en , dan ver-
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hetgrootste aanzien) worden aangemerkt als
een eigendom dat men bezit, of ook als een
verkregen regt ? — Ik veronderstel dat het
antwoord ontkennend zal wezen. — Maar indien men er nuprijs op stelde , en een aantal
ersonen en familien zouden dit doen, waarom
P
dan niet zoodanige vergunning toegekend, tegen betaling van een fiksch re nt , ten behoeve
van 's Rijks schatkist ? Men lagehe niet over
die vraag en spreke niet van verouderde
begrippen , in een tijd dat het gebruik der
wapens welligt menigvuldiger is dan ooit
dat de familie-portretten teen hooge prijzen
worden opgekocht — waarom ? — om in
Noord-Amerika, dat land van vrijheid en geapens door onadellijke personen gevoerd ljjkheid , tot versiering van vertrekken a la
W
(I. ; bl. 161 •; II. ; bl. 36 , 37 , 100). Als een renaissance — zoo niet tot vermoedelijke bWantwoord op de bemerking van J. B. R—p. ken van een oud en aanzienlijk geslacht , te
, wanneer van edellieden dienen ! ! Waarom zulk een middel van belasmoge dienen , dat
esproken wordt , daarmede bedoeld worden ting verwaarloosd , als het strekken kon om
g
personen , door de bevoegde autoriteit erlcend 's Rijks schatkist te stijven ? Ook zoude men.
als te be hooren tot adellijke geslachten • — niet slechts, tegen betaling daarvan, bestaandeze alleen hebben regt om hunne z66 erkende de wapens moeten registreren, maar ook nieuadellijke wapens , dat zjn : wapensehilden , we wapens verleenen aan hen , die zulks
zoodat een ieder , in dit
met adellij ke teekens versierd, openlijk te mogten aanvragen,
geval, hetzelfde regt en dezelfde bevoegdheid
voeren.
Hi derhalve , die een met adellijke teekens zou hebben. Zoo iets bestaat , meen ik , in
versierd wapen openlijk voert, zonder te kun- En eland en carne zoude ik, in dit opzigt,
nen bewijzen dat hi tot den adelstand be- iets van het Engelsch Heraldiek Collegie wenboort , of door bijzondere vergunning het regt schen te weten, waartoe DE NAVORSCHER welverkregen heeft om dergelijk wapen te ver- ligt, door zijne betrekking tot het Tijdschrift ;
toonen , begaat in principe eene wederregte- NOTES AND QUERIES , meer dan een ander in
—d.
like daad. Indien niet-adellijke personen een degelegenheid zal zijn.
familiewapen geerfd hebben , zal , behoudens
Gutta Percha I. • b1.156 , 295 ; II.; bl. 34,
eigendom daarvan
,
zekere voorwaardenhet
hunniet betwist worden , maar zij kunnen 60). Op de vragen, betrekkelijk deze plantenDimmer het regt erven om adeldom te beweren, stof , door H. W. op bl. 60 gedaan , diene tot
onder welken vorm-ook , wanneer hunne be- inlichting : dat de botanische naam van den
boom, welke de gutta percha oplevert , in het
voegdheid daartoe door geenerlei bewijs
is
te
Supplement zu PIERER' S Universal Lexikon
staven.
Menigvuldige voorbeelden zouden kunnen Bd.I., Altenburg 1851) wordt opgegeven als:
vermeld worden, tot welke zonderlinge mis- Isonandra Gutta (Tuban), welke tot het gebruiken,ten dezen opzigte, sommige personen, slacht der Sapotaceen behoort. Een botaniin hunne verblindende ijdelheid , vervoerd cus , THOMAS LOBB , heeft kopijen dezer plant
worden. Dit zou echter het minste nadeel zijn, geleverd , en ook kleine stukken van het g. p.
, de beoefenaar hout naar Engeland overgezonden. Het is
indien ook niet, tegelijk er tijd
dergeslachtkunde tot dwaling en onzeker- zeer week , zwamachtig licht van kleur , en
over de lengte met buizen voorzien , waarin
A. A. A.
heidgebragt werd.
Wapens door onadellijke personen gevoerd. de Gutta Percha is opgesloten , en welke zich
J. B. R—p. is gedeeltelijk door de ontvangen in het hout als donkere st ye en voordoen.
sheer TH.
en van den genee
inlichtingen voldaan , maar het sehijnt hem Vol ens de berigt
toch niet aangenaam dat al wie niet van adel OXLEY, is de Tuban 60 a 70 voeten hoog en
is , en derhalve zijn wapen ook niet heeft la- 2 a 3 voeten dik. De bloemen zijn hoekvorten registreren , zich nooit op dat wapen als mig (winkelstándig) en hebben korte gekromop een onschendbaar eigendom zal kunnen be- de bloesemstengels aan de uiteinden der twijroe en. Pat denkbeeld van eigendom geeft mij gen. De bladen , ongeveer 4 duim lance , zijn
aanleiding om hier nog eenige beschouwingen lederachtig , afwisselend , verkeerd eirond
over dit onderwerp in het midden te brengen, lancetvormig , aan de oppervlakte licht groen
en wel, in de eerste plaats , de vraag : kan en van onderen digt met korte roodbruine hahet voeren van een wapen,
dat sedert eeuwen ren bezet. OXLEY heeft aan den boomgeene
her een onadellijk geslacht heeft ondersehei- vrucht kunnen ontdekken.
De veronderstelling , dat de Indianen den
denvan de zoodanige zijn er in ons land van
17
D. II.
ving de juratoire cautie de cautze per fidejussores.
Het doen van kusting kon niet alleen gevorderd worden bij onvolkomenheid van bewijs,
maar had meer bepaaldelijk plaats in het volgende geval , waaraan het tegenwoordige op
kusting houden zijnen oorsprong zal verschuldigd zijn. Men deed namelijk kusting door
borgen, tot zekerheid van den schuldenaar, voor
hetgeval, dat de schuld andermaal mogt worden uitgekeerd •; dan kon de schuldenaar , die
betaald had , of wie antlers op den borgtogt
sans rack mogt kunnen maken , daaruit zijne
schade verhalen. (Zie SMALLEGANGE , CiroJ. H. DE ST.
?dye van Zeeland , 342. sqq.)

i
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boom , welke hun deGutta levert , niet aan
de Europeanen zouden willen bekend makers
berust misschien op hunne , inderdaad niet
navolgenswaardige handelwijze , om de bedoelde stof te winners. Zij vellen , namelijk ,
de boomers , Welker gom zij willen inzamelen,
en berooven zich daardoor van de voordeelen, die zij anders in latere jaren van dezelfde
plant hadden kunnen verwachten •; hetgeen
welligt het denkbeeld heeft doen ontstaan :
dat zij liever hunne bosschen uitroeijen , dan,
door hunne fraaije Tubans te sparen , de Europeanen in het geheim van dien tak hunner
nijverheid in te wijden. Tegenwoordig echter is men begonnen de Isonandra Gutta of te
to en , op dezelfde wijze als men het Gummi
elasticum uit de Siphonia elastica trekt.
Bij deze laatste bewerking 'evert een volwassen boom , welke geveld zijnde niet meer
dan 20 a 30 Eng. ponden Gutta percha bevat,
in acht dagen tijds 84 Eng. ponden. Na deze
aftapping wordt de opening in den boomstam
met eene pen van hetzelfde hout gedigt , en
behoudt de Tuban een krachtvolgezond aanzien • zoo dat hi' na eene vierjarige rust , andermaal eenegelijke hoeveelheid sap kan
opleveren.
Wie begeerig is meer te weten aangaande
hetgebruik en de eigenschappen der Gutta
percha , raadplege MEYER' S Conversations Lexitorso het woord.
S. F. K.
Dichtgezelschap D Laus Deo Salus Populo"
(I.; bl. 188 , 301 ; II. ; bl. 38). Volgens
S.BLAUPOT TEN CATE, Geschied. der Doopsgez.
in Holland , Zeeland , Utrecht en Gelderland
2de deel, Amsterdam 1847, Bijlage I, b1.214 ;
waren de leden van dat kunstlievend genootschap , welke de bekende Psalmberijming bezorgd hebben : ASSCHENBERG , DE BOSCH , A.
ilARTSEN , VAN MERKEN , MEIJER , PATER ,
J. V. d. BAAN.
ROULLAND en VAN WINTER.

Blasoen ; Het Wapen van Lockhorst , van de
Voord en Barre (1.; bl. 220, 313, 335,363; II.;
bl. 40, 103). Dat in het geslachtswapen van
LOCKHORST een St. Andrieskruis voorkomt ,
engeen andere figuur , is boven alien twijfel
verheven , en mij reeds vier jaren geleden
volkomen toegestemd door den schrijver van
het Handboek voor den Nederlandschen Adel
-welke verklaarde bij zijne beschrijving van
dat wapen , die van anderen (welligt van DE
FRANCQUEN) gevolgd te hebben , daar hij er
creene betere voor wist.
6
Eengeruit St. Andrieskruis van negen
stukken, Sautoir losangd de neuf .pkces, is het
niet, want de ruiten (losanges) zouden in dat
geval elkander slechts met de punten mogen
aanraken en bovendien uit negen onderscheidene stukken moeten bestaan.
Eene eenvoudige beschouwing van het wa-

pen overtuigt den opmerker dat het slechts
een stuk is , hetwelk den vorm heeft van een
St. Andrieskruis , en als zoodanig op het
schildgeplaatst is.
Waren de daaraan zich bevindende ronde
insnijdingen klein en in grooten getale (sans
nombre) zoo zoude het een gekarteld St. Andrieskruis (Sautoir engrelle) zijn ; maar juist
hierin zit de zwarigheid ; de insnijdingen zijn
g
root , en op iedere zijn de va elken arm slechts
twee ingetal en daarenboven een in iederen
hoek, in het geheel ten getale van twintig ;
eengekarteld St. Andrieskruis (Sautoir engrelle) is het dus niet. De vraag van Q. schijnt
de begeerte aan te duiden om den wetenschappelijken naam (terme de blason) van het bedoelde kruis te weten ; en uit de onderscheidene ingekomen antwoorden blijkt , dat zoodanige wetenschappelijke naam onbekend is ,
en waarschijnlijk niet bestaat , des te waarschijnlijker niet, wijl het onderwerpelijke wapenstuk eenig in zijne soort is , en buiten de
eslachten van LOCKHORST , VAN DE VOORD
g
en BARRE , zie N°. 302 , 547 en 52 der Wapenkaart der Edele en Aanzienlijke Geslachten
van Utrecht , door niemand schijnt gevoerd te
zijn geworden.
Om alzoo aan den wensch van den vrager
te voldoen , zoude men eenen Nnieuwen naam
moeten uitvinden , die met degedaante van
het wapenstuk ten vollen overeenstemt en tot
dus verre, onder de kunstwoorden der wetenschap , 6f nog niet opgenomen Of in denzelfdengeest reeds vroeger gebruikt is ; en hieraangeloof ik , dat de benaming van Sautoir
dchancre de vingt pieces , (met twintig stukken
rond uitgesneden St. Andrieskruis) beantwoordt. Mogt die benaming afkeuring verwerven, het zoude naij aangenaam zijn de gronden daartoe te vernemen.
Wordt zij echter goedgekeurd , zoo moet
het wapen van LOCKHORST op de volgende
wijze worden beschreven (geblasonneerd) :
D' or a un sautoir dchancrd de vingt pieces de
sable ; couvert d'une couronne de chevalier ;
Heaume d'acierpose' en face , liserd d' or, treillise
de m4me de cinq pieces ; tortil d' or et de sable ;
hachements de mgme ; cimier , le sautoir de 1' deu
naissant ; tenants , deux ours rampants au naturel , accolles et enchainds cl' or.
En in onze schoone en rijke moedertaal,
aldus :
»Van goud , met een met twintig stukken
» rond uitgesneden St. Andrieskruis van sa» bel ; gedekt met eene Jonkheerskroon; stalen
» helmgeplaatst van voren, versierd van goud,
A getralied met vijf stukken van hetzelfde ;
» wrong van sabel en goud ; helmdekken van
» 't zelfde ; voor topstuk, het St. Andrieskruis
» van het schild opkomend ; schildhouders ,
» twee klimmende beeren naar het leven , ge» halsband engeketend van goud".
RUITEN DRIE.
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Reinier Fresinga van Frennicker

I. •; bl. 251;
bl. 43). Van dezen Burgemeester schijnt,
behalve dat hi'j te Franeker geboren en aldaar
tusschen 1590 en 1600 overleden is , weinig
bekend te zijn • in 1584 heeft hi' in het licht
gegeven zijne » Memorien van den g edenckw er diII •

gen dingen , dier in de Nederlandischen Provincien van Frieslant , Overysfel, Ommelanden,
I. Drenthe , Grueningen ende Linen met hueren
byliggenden frontieren geschiet zyn" , Deventer
in 8°. ; het werk loot van November 1576
tot Januarij 1582. FRESINGA ofschoon tot
de staatsgezinde partij behoorende , heeft met
gematigdheid en onpartijdigheid geschreven.
Vooral is hi'j belangrijk over het bewind van.
denGraaf VAN RENNENBERG , en , als ooggetuige , zeer geloofwaardig. Men zie slechts
Mr. S. DE WIND, in zijne voortreflUke Biblioth.
der .Nederl. Geschiedschr., bl. 202 en 551 en de
verwijzing aldaar tot BOSSCHA Negri. Heldend.
te Land , Dl. I. , bl. 264 •; dat hi' dezelfde was
als REINICO FRESINGA Franekerensis , blijkt
ook voornamelijk uit de opgave van FOPPENS,
an zijn
werk
v
Bibl. Belg. , die het verschijnen
stelt op 1584 (VALE RE noemt 1589),
in 8°. ; voorts dat genoemde Chronyk op nieuw
is bezorgd en met aanteekenin en verrijkt door
G.DUNIBAR, in zijne Analecta, T.III; Day.1722,
in 8°. ; -waar FRESINGA wordt afgemaald als :
Rom quidem illiteratus , latinae gallicaeque
» linguae imperitus, ast maturi judicii".
V. D. N.
De gewone bereidwilligheid van .. ELSEVIER heeft
[
ons , op dit punt wederom , niet gefaald. Behalve de
bronnen door V. D. N. met een woord vermeld ,
heeft onze vriend nog omtrent FRESINGA de bijzonderbeid aangeteekend, welke de bijwoning van Steenwijks belegering door hem , den Franeker' man , verkondigtvoor al wie in het levenslot van den geschiedsehrijver belang mogt stellen.]

Nederlandsche Baronets I. •; bl. 251 , 364).
n volgens DEBRETT'S
Tot Baronet verheven zij,
Baronetage , de Nederlanders :
VAN COULSTER en BOREEL in 1645 • DE
RAET in 1660 ; TROMP in 1674 •;
E ROB RTSON ,
Bosca
VAN
g enaamd COLLYAER in 1676 •;
Secretaris ter Admiraliteit van Rotterdam, in
1680 • GANS in 1682; SPEELMAN in 1686 • VAN
DER BRAD
VAN KELVERSKIRKE (Sic) in 1699.
N
Ten aanzien der nazaten van alle deze Heeren kan ik voor alsnog eene volledige opgaaf inzenden , en zal mij dus tot sommigen
hunner bepalen ; het aan andere Navorschers
overlatende hierbij de leemten aan te vullen.
I. VAN COULSTER. Denkelijk THEOPHILUS
l t , of
VAN CATS , Heer van Heilo en Coulster
wel GEORGE VAN CATS , Heer van Coulster
zoon van dezen THEOPHILUS bij MARIA DE
BIJE , engehuwd met JUSTINA VAN NASSAU •
het oudegeslacht VAN COULSTER was immers
in 1645 reeds uitgestorven. Zie VAN LEEUWEN.

II. BOREEL. Uit oorspr onkelijke beseheidengeput hebbende , kan ik het voles
melden betrekkelijk:
JACOB BOREEL, Heer van Duynbeke, Westhoven, Domburg en St. Aegtenkerke. Hi' was
geboren te Middelburg , den 28sten October
1552 , week in 1567, uit hoofde van den godsdienst, met zijnen vader PIETER naar Engeland,
kwam van ddar met eene hulpbende in 1572 terug, was ten jare 1598 Burgemeester van Middelburg , in 1602 Collonel van een Regiment
te voet bij het beleg van Sluis , Voorzitter der
Staten Generaal te Bergen op Zoom in 1609
Envoye bij Koning JACOB I. van Engeland in
,
1613en
werd in 1623 door genoemden
Vorst tot Riddergeslagen.
JACOB stierf op den 19den December 1636,
nalatende, bij zijne eerste vrouw , MARIA
PASCHIER, onder anderen: Mr. JOHAN BOREEL,
Raad-Pensionaris van Zeeland enz. , den
20sten April 1622 door Koning JACOB I. van
Engeland tot Ridder geslagen •; alsmede bij
zijne tweede vrouw , MARIA GRIMMINCK , onder anderen :
Mr. WILLEM BOREEL Heer van Duynbeke , Vrendycke , Steelant enz. , geboren te
1Vliddelburg den 24sten Maart 1591 , in 1619
gecommitteerd naar Engeland Pensionaris
van Amsterdam in 16.. , ten jare 1640 Ambassadeur naar Zweden , Extraordinaris Ambassadeur naar Engeland in 1642 , in 1648
Ordinaris Ambassadeur naar Frankrijk. Hi
werd in 1619 door Koning JACOB I. van Eneland tot Ridder g
eslagen , en den 21sten
g
Maart van het twintigste jaar der regering
van Koning KAREL I. van Engeland (164:i ?)
verheven tot Bidder Baronet ;• hem werd den
22sten Maart 1644, als -wapenchef, door denzelfden Vorst, een deel van het wapen van
Engeland verleend , zijnde den luipaard van
goud op een veld van keel , het schild gedekt
met .eene kroon van Viscount. Den 28sten
Junij 1653 vereerde hem Koning KAREL IL
van Engeland , destijds in ballingschap , met
eenen Warrant als Baron en Pair van En eland. Hi' stierf te Parijs den 29sten September 1668.
Het hoofd der mannelijke nazaten van WILLEA' BOREEL voornoemd , en als zoodanig geregtigd tot den titel van zijnen voorvader , is
thans Jonkheer Mr. WILLEM BOREEL VAN HOVoorzitter van de Tweede Kamer
GELANDEN,
der Staten Generaal.
DE RAET. Mr. GUALTHERUS DE RAET,
III.
geboren te Amsterdam den 15den October
1614 , zoon van ELIAS en JOHANNA VLOOTS
was Raadsheer in den Hove van Holland ,
werd in 1660 tot Ridder Baronet verheven ,
en stierf den Loden Januarij 1663.
WILLEM Baron DE RAET geboren te Alkmaar den 30sten Augustus 1792 , zoon van
AREND en ELISABETH ALIDA VAN CATS , thans
17*
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gepensioneerd Kapitein ter zee, heeft tijdens
zijne opschrijving onder den Nederlandschen
.Adel , bewezen een wettig afstammelmg te
zijn van GUALTHERUS voornoemd. Daar hi
het hoofd van zijn geslacht is, heeft hr wettige
aanspraak op den titel van Bidder Baronet.
, geboren
IV. TROMP. CORNELIS TROMP
in 1629 , zoon van den beroemden Admiraal
bij DINA DE HAAS ,
MAARTEN HA
was zelf insgelijks Luitenant Admiraal GeneTaal; hi' werd door den Koning van Denemarken verheven tot Graaf van Syliesburg (ook
voren
reeds in 1674
Salisburg) , nadat hi'
te
tstilo novo • Januarij 1675) door den Koning
van Engeland tot Ridder Baronet was verklaard. Hi' stierf to Amsterdam op den 29sten
Mei 1691, bij zijne vrouw, MARGARETA VAN
RAEPHORST geen kroost verwekt hebbende.
Volgens HOOGSTATEN' S Woordenboek , zoude aan TROMP vergund zijn , dat , bij zijn kinderloos overlijden , de titel van Ridder Baronet over in op zijn' broeder HARPERT, en,
bij gebreke van dien of van diens mannelijk
oir , op zijnen derden broeder ADRIAAN. Hoe
zulks moge zijn , ik vind in eene geschreven
geslachtslijst, door den Wapenkoning VAN
DER LELY opgemaakt , dat van HARPERT'S
zoons, Mr. MAARTEN in 1708, JACOB in 1661,
en DIRK in 1701 stierf , alle zonder kinderen
na te laten ; verder dat de andere broeder ,
ADRIAAN voornoemd, ongehuwd stierf , en.
eindelijk: dat JOHAN TROMP insgelijks CORNELIS broeder, bij ANNA KIEVIT denen zoon ,
MAARTEN , verwekte , die ongehuwd,overleed
als Kapitein ter zee , waarmede dit heldengeslacht was uitgebluscht.
V. TULP. Vol ens VAN DER LELY : Mr.
DIRK TULP, geboren op den 6den Junij 1624 ,
zoon van NICOLAAS en zijne eerste vrouw EVA
DE VOEGHT , was Schepen van Amsterdam ;
hi' werd in 1675 tot Ridder Baronet verheven,
en stierf den 6den Maart 1682, gehuwd hebbende CATHARINA RESTEAU, dochter van Jonkbeer DANIeL, Heer van Beaufort, en van ELISABETH VAN DEN BEMPDEN. Zijne zoons NICOLAAS
DANIEL en JOHANNES zijn beide jong overleden , de eerste in 1681 , de andere in .....
VI. ROBERTSON , ook COLLYAER. ALEXANDER ROBERTSON , ook COLYAER of COLLYAER genaamd , zoude Vol ens DEBRETT , uit
Schotland herkomstig zijn geweest , en zich
in Hollandgevestigd hebben. Ik heb echter
nietgeaarzeld hem onder de Nederlanders te
vermelden , omdat ik JUSTUS COLIJER vind als
Resident der Vereenigde Provincien te Constantinopel, van 1667 tot 1684, en opgevolgd
door JACOB COWER, van 1684 tot 1724, eerst
als Resident , naderhandals Ambassadeur
vermeld. Deze laatste voerde in het Keizerlijk Diploma , waarbij hi' ten jare 1699 tot
H. R. Rijksgraaf verheven werd , hetzelfde
wapen als de Ridder Baronet.

Of nu de Ridder Baronet ALEXANDER zich
eerst in Nederland vestigde , vermeen ik , dat
nog zoo duidelijk niet is •; waarschijnlijker
komt het mij voor , dat deze welligt oorspronkelijk Schotsche familie , reeds eenigen tijd
in Nederlandgewoond had.
DAVID , zoon van ALEXANDER , werd , in
1699 , Lord PORT RE , doch deze titel is in
1835 uitgestorven.
VII.
VAN BOSCH. Kan de een of ander
Navorscher mij de voornamen of het wapen
van dezen Ridder Baronet opgeven , dan zal
ik misschien in staat zijn , de afstamming
in de veelvuldige geslachtslijsten van BOSCH
VAN DEN BOSCH , BOSSE enz. weder te vinden.
VIII.
GANS. Volgens
VAN DER LELY•:
CORNELIS GANS, Raad en President Schepen

te 's Bosch, Ridder Baronet, stierf den 21sten
October 1699 • hi' huwde eerst HERBERTINA
BERGAIGNE , waarbij 6dn zoon CORNELIS , den
5den Sept. 1688 overleden •; zijne tweede
vrouw was ANNA MARIA TROMP , MAARTEN
HARPERTS dochter, waarbij s een mannelijk
kroost.
Ix. SPEELMAN. Vol en HETTENIA en HALMAEL , Stamboek, van den FrieschenAdel :
JOHAN SPEELMAN, geboren ten 'are 1658
zoon van CORNELIS , GouverneurGeneraal
van Neerlands Indiön en PETRONELLA MARIA
WONDERER, diende Koning KAREL II en JACOB
II van Engeland , gedurende drie jaren , met
dertig man ten zijnen koste. Hi' stierf op den
4den Junij 1686 , toen zijn Baronets diploma
reeds uitgevaardigd en geteekend , maar nog
nietgezegeld was; waarom zijn zoon CORNELIS
den 9den September 1686 tot Ridder Baronet
verheven werd, met de verklaring tevens, dat
JOHAN ' S weduwe, DEBORA KIEVIT , moest gehouden worden voor Baronetsweduwe.
In 1846 was CORNELIS JACOB ABRAHAM
SPEELMAN, Kadet aan de Militaire Academie
te Breda , de oudste van zijn geslacht en derhalve Ridder Baronet.
X. VAN DER BRAND VAN KELVERSKIRKE.
Vol ens VAN DER LELY : JAN PIETER VAN
DEN BRANDE, Heer van Cleverskerk , geboren in 1645 , zoon van PIETER en MARIA DE
MEIJER. Hi' was Raad en Burgemeester van.

Middelburg , en werd tot Ridder Baronet verheven. VAN DEN BRANDE stierf den 28sten
December 1712 , kroost nalatende bij zijne
vrouw CORNELIA VAN DER GRAAFF.
De titel zou, ten jare 1793, in JAN PIETER
VAN DEN BRANDE, Heer van Cou.werve,Crabbendijke en Gapinge , Burgemeester te Middelburg , uitgestorven zijn , daar hi' zijne
zoons overleefde.
W. J. Baron D' ABLAING VAN GIESSENBURG.
De Eenhoorn (II.; bl. 43, 104 , 105). Na
al het aangevoerde moge nog het volgende
g
dienen. Het Hebr. woord , in navoling
der
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on Jere vertalers, ook der zoogenaamde LXX,
als eenhoorn overgebragt , beduidt naar de
rneeste vertolkers van latere dagteekening ,
eene soort van wilde stieren of buffels. Dessterkte , zich
gelijks wordt eene groote
z vereenigende met ontembaarheid , in 't Bock Job's,
XXXIX., vs. 9, 10, aan den reem toegekend
en het beest ook, Psalm XXII, als om zijne
hoornen verschrikkelijk gekenschetst. Num.
XXXIII, vs. 22 , gewaagt van zijne verwond erlijke vlugheid.
In Noord-Afrik a wel is waar vindt men
I
eene soort van stieren, Lant of Dant genaamd,
die, volgens LEO AFRICANUs in Africae Descriptione , 1. IX. C. 33 , zoo snel zijn , dat zij niet
ligt door een barbarijsch paard worden voorbijgestreefd , maar deze buffelsoort is niet
ontembaar en laat zich tot staldier gewennen — jets dat lijnregt in strijd is met hetgeen
in Job t. a. p. van den Teem wordt gezegd.
ntusschen, ofschoon dit woord in de H. S.
I
ns niet bepaaldelijk een dier met eenen hoorn
o
voorstelt , is het een oud , welligt op overleveringen steunend gevoelen , dat er , in de
Hebreeuwsche taal , getuige het /20106xspwc der
mee bedoeld wordt.
LXXiets
dergelijks
,
Het zal ook wel om de tegenstrijdige berigten zijn , dat men zijn bestaan zoo lang in
twijfel heeft getrokken , want verwarring
moest er geboren worden , bjaldien men ,
beurt voor beurt, alle hoorndragende beesten
is eenhoorns afschilderen wou. Dit hebben
a
ook de Staten-Bybel-vertolkers erkend. Even, dat men later de verklaring zocht in
zoo
den Rhinoceros of het Neushoorndier, maakt
ons nog niet geregtigd om de geloofwaardige
berigten over den werkelijken eenhoorn als
fabelen te verwerpen. Integendeel wordt het
uit onderscheidene , oudere en nieuwere, van
elkander onafhankelijke verklaringen meer
en meer waarschijnlijk , dat er in de binnenlanden van Afrika inderdaad zulk een wezen
moet bestaan, dat tot het geslacht der Antito en of eene daaraan naauw verwante diersoort behoort. De oudste, bepaaldelijk op
dit beest wijzende , beschrijving is te vinden
bij PLINIUS , Hist. Nat. , Libr. VIII, cap. 22.
1) De eenhoorn is een bij uitstek wild dier ,
welks romp dien van een paard evenaart ; de
kop zweemt naar dien van een hert •; het heeft
olyfantsvoeten , bruit sterk en draagt een
zwarten hoorn, die midden op het voorhoofd,
ter lento van twee ellen , uitsteekt en een
staart als een wild zwijn. Men zegt dat het
niet levend kan wordengevangen".
LUDOVICO DE BARTHEMA , een Romeinsch
patricier , die in het jaar 1503 naar Egypte
Arabie en Indict reisde en, door zich voor een
Renegaat uit te even , gelegenheid vond, om
elrims-karavane Mekka te
met de groote pg
bezoeken , zegt in het verhaal der merkwaardish den van deze stall (in RAMUSIO ' S Raccolta

i

delle Navigationi e Viaggi, Ven et. 1565; p.163):
» Aan de andere zijde van den Kaaba (tempel)
is eene door eenen muur omringde plaats , alwaar wij twee eenhoornen zagen, die men ons
als eene zeldzaamheid vertoonde, gelijk zij dan
ook waarlijk bewonderenswaardig zijn. Zij
hebben dezegedaante •: de grootste is van statuur als eenpaard van 2 1/jaa
en heeft aan het
r
2
voorhoofd een' hoorn ter lengte van 3 ellen.
De andere was kleiner , gelijk een eenjarig
veulen, en had een' hoorn van omtrent 4 span.
Dit dier had de verw van een donkerbruin
paard , den kop als een hert , eenen niet zeer
langen hals met eenige dunne en korte haren,
die aan de eenezijde neerhingen; schenkels dun
en slank als eene hinde of ree • degespletene
hoeven aan de voorpooten , met klaauwen
gelijk de geiten •; achter aan de pooten veel
haar , dat hem een woest voorkomengaf
maar zijn wildheid was door het temmen verminderd. Deze twee dieren waren aan den
Sultan van Mekka als eene kostbare zeld,
zaamheid,
welke men in weinige
oorden vindt
door eenen Ethiopischen Koning gezonden
die zich daardoor degunst des Sultans hoopte
te verwerven".
Ook Don JUAN GABRIEL, een Portugeesch
krijgsoverste , die eenige jaren in Abyssinie
leefde, verzekert dat hi' in het land der Agowen ,in deprovincie Damota, een dier heeft gezien, dat degedaante en grootte van een middelmatig paard , een donker kastanjebruine
kleur en een' sierlijken, vijf span langen, witachtigen hoorn aan het voorhoofd had • maan
en staart waren zwart,
de pooten kort en dun :
het hield zich eenzaam in de digtste wouden
op en kwam zelden in het open veld. Eenige
Portugezen, die door den Abyssinischen Koning ADAMAS SAGHEDO, op eenera hoogen berg
in het landschap Namna waren verbannen
verhaaldendat
,
zijde
inbosschen aan den
voet van dien berg verscheidene eenhoornen
hadden ziengrazen. LUDOLPHI , Hist. Aeth. ,
T. I., c. 10 , N. 80 sq.
Pater LOBO, die langen tijd in Abyssinie
leefde, bevestigt dit berigt. Hi' voegt er nog
bij , dat de eenhoorn zeer schuw is , en zich
door eene snelle vlugt in de bosschen aan het
oog
,weshalve men
des waarnemers onttrekt
zoo slecht
eeneer
goede beschrijving
van dit dier
geven kan". Voyage Historique en Abyssinie ,
Amst. 1728, Vol. I.p. 83-291.
In lateren tijd vond een geleerd Zweedsch
natuurkundige , ANDREAS SPARRMANN , aan
Wien men voortreffelijke berigten omtrent de
natuurlijke geschiedenis van het zuidelijke
Afrika te danken heeft, sporen van dit zonderlinge dier. (Zie : Reisen nach dem Forgebirge der gutenHoffnung in der Jahren 1772 bis
1776. Hood. vert., Berlin 1782, S. 453 sq.)
Zoo ontdekte een opmerkend landgebruiker
aan de Zeekoe-rivier , JAKOB KOK die bijna
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geheel Zuid-Afrika doorreisd had , aan eenen
steilen rotswand eene door de Hottentotten
gemaakte teekening van een viervoetig dier ,
met denen hoorn aan den kop. De Chineesche
Hottentotten (zoo genaamd van wee hunne
heldere kleur) verhaal den hem , dat het daar
afgebeelde veel overeenkomst had met de
paarden waarop zij reden , maar , dat bet aan
het voorhoofd eenen regtstandigen hoorn had.
Zij voegden er bij , dat deze dieren zeldzaam ,
zeer snel van loop en bijz
onder boos waren.
Om hetgroote gevaar wa g de men het dan
ook zelden zulk een dier aan te vallen of zich
in het open veld in zijne nabijheid te be even
zoodat men op eene verhevenheid klimmen
en dan eenig gerucht maken moest, waardoor
het zeer nieuwsgierige beest werd uitgelokt
en dan zondergevaar met vergiftigde pijlen
kongedood worden. SPARRMANN merkt hierat
moeijelij
en
,
loov
k ge kan dat
bij
aan men
d
hem de wilden zulk een breedvoerig verhaal
op de moues gespeld zouden hebben of dat
zulk eene teek.ening van zeer lancrwerledene
herkomst zou geweest zijn. De straen, door
hem beschreven, worden zeer weinig bezocht
en het afbeeldsel kon dus lang verborgen blijven. Dat een zoo zeldzaam voorkomend dier
der tegenwoordige wereld nog luttel bekend
is , kan niets teen het bestaan er van bewijzen , want eengroot gedeelte van Afrika behoort voor alsnog ook tot het onbekende. Zoo
zijn eerst sedert betrekkelijk weinige jaren
de natuuronderzoekers begonnen van de Girafen te spreken. Hetzelfde geldt van den
Gnoe, welken men, tot zeer onlangs, ook voor
een verdichtsel der ouden hield.
Een nog meer bepaald berigt over een eenhoornig dier , dat tot het Antilopen-geslacht
schijnt te behooren , vindt men in de Verhanlinen van het Zeeuwsche Genootschap der
Wetenschappen te Vlissingen , XVde Deel ,
Middelburg 1792
•; , bl. LVI. Dit
Voorrede
berigt , dat allezins den stem el der waarheid
en naauwkeurigheid draagt , werd in 't jaar
1790 door HENDRIK CLOETE, van de Kaap de
Goede Hoop , aan het Genootschap medegedeeld. Een bastaard Hottentot , GERRIT SLINGER genaamd , verhaalde , toen men naar de '
soorten van wild , daar aanwezig , vroeg , de
volgende bijzonderheid. » Voor eenige jaren
was hi' , met anderen uit zijn yolk, onder den
Veldkommandeur, ANDREAS PETER BURGERS,
ingelijfd geweest in een kommando teen
stroopende Bosjesmannen. Na eene met 15
andere Hottentotten volbragte expeditie, had
GERRIT SLINGER,
terwijl de Veldkommandeur
nog andere stroopers naspoorde , met zijne
medgezellen negen vreenade dieren gezien ,
welke zij op hunne paarden cbremakkelijk vervolgden en waarvan zij er ook een doodschoten. Ter zij zich met de bezigtiging er van
onledig hidden , kwam ook de burger Lous

VAN DER MERWE , DAVIDSZOOn , en bezag het
beest , welks beschrijving hie r volgt : » Het
geleek veel naar een paard , had eene 1I Z$
kleur , maar onder de kinnebakken smalle
witte streepjes. Vlak voor den kop had het
een' hoorn zoo lang als een arm ; en aan den
stam ook zoo dik , in het midden eenigzins
plat , maar aan het einde zeer spits. Het was
niet aan het voorhoofdbeen , maar alleen in
de huid vastgegroeid. Omtrent twee vingeren
breed daar onder was een klein bosje korte
haren. De kop was gelijk aan een paardenkop , ook zoo hoog als een gewoon Kaapsch
ros. De ooren warengrij,s als die van ossen,
maar ietsgrooter , het had een' tamelijk langen staart, ook bijna aan lien van een paard
gelijk, maar vleeschachtiger en met kort hear
bezet , welke in een Witten kwast uitliep ,
zoogroot en rond als een appel ; de hoeven
ook rond , in vorm overeenkomstig met een
paardenhoef , maar van onderen gespleten
als bij het rundvee •; de zaadballen vergelijkbaar met die van den tammen stier. Het beest
wasgesehoten tusschen den zoogenaamden
Tafelberg, en de Zeekoe-rivier , 16 paards dagreizen van Camdebo, omtrent eene maand reis
met den ossenwagen van de Kaapstad. Verscheidene Hottentotten betuigen , dat zij hetzelfde dier met een hoorn voor den kop , bij
honderden door de Bosjesmannen , op rotsen
en steenen, afgebeeld hebben gezien. De Heer
CLOETE, wiens berigt geteekend is : de Kaap ,
8 April 1791 ; belooft , tegen behoorlijke betaling , zulk een dier te leveren.
Dat de weinige Europesche reizigers , die
in lateren tijd , hetzij door Egypte en Nubie
of in het zuiden van de Kaap tot een klein
gedeelte van Afrika zijn doorgedrongen
geenen Eenhoorn hebben gezien , kan dus
geen genoegzamen rond opleveren , om aan
zijn bestaan te twijfe
len. Het is zelfs niet
onmogelijk dat , vroeger , dit dier in het
zuidelijke Egypte niet zeldzaam was , maar
later is uitgestorven , aanmerkelijk verminderd, of zich die er in de wildernissen terng
heeftgetrokken. Een sprekend voorbeeld ,
hoe dit sours metgeheele diersoorten het geval kan zijn, levert het Ni,j1- of Rivierpaard op.
Dit dier, in het Zuiden van Egypte weleer
zoo menigvuldig , is daar sints 200 jaren niet
meer gezien , en er naauwelijks nog bij name
bekend , daar het zich die er in het binnenste
van Afrika heeftgevestigd. (v. SONNINI ' S Reisent in Ober- undUnter-Egypten, II. Th. S. 292).
De versehillende meeningen over bet in den
Bijbel met het Hebr. woord Reem benoemde
dier zijn op volledige wijs , met evenveel
geleerdheid als scherpzinnigheid , getoetst in
eengeschrift van eenen aan de wetenschappen
te vroeg ontrukten natuurkundige : Versuch
iiber das Vierfaszige Saugthier Re'em der H. S.
Ein Beitrag zur Naturgeschichte des Einhorns
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von Dr. F. A. A. MEYER ; Leipzig , 1796 , 8°.

Ook doze g
,
,ele rde helt er toe over om do r
het woord Reern , den Eenhoorn te verstaan.
Onder meer zegt
hij:• » Hetzelfde wat aan
den Ohio met de vleeschvretende olifanten
heeftplaats gehad, wier voormalig bestaan nit
de kolossaleoverblijfsels hunner geraamten
kenbaar is ,kan ook in Azie ofAfrika gebeuren.
Maar dit sterke eenhoornige dier behoeft niet
uitgestorven te zijn • misschien werd het verdreven van dieplaatsen waar het vrbeger leefde. Veelligt bloeit het nog , in een' hoek van
Azie of Afrika verborgen ,waar het door het
late n.ageslacht wordt wedergevonden".
Jammer is het dat de oordeelkundige geschiedenis des Eenhoorns, waarop hij, S. 168,
hoop gaf, niet is uitgekpmen.
P. E. VAN DER ZEE.
[Het berigt naar L. DI BARTHEMA. I. •; cap. 6.) ,
waarvan zoo even reeds aanteekening is geschied ,
vindt men, op het spoor van den ijverigen .. ELSEVIER,
ook terug in P. DE LANGE : Wonderen des Werelds
Amst. 1671, bij MARCUS WILLEMSZ. DOORNINCK 4 0 . ;
bl. 104].

Eenhoornshoornen (II. • bl. 94, 105). Voor
D. V. en de trois etoiles
van uw laatste volgnummer is mogelijk de
bijgaande brief niet onwelkom. Die het bedoeldegeschrift en ook andere zien willen ,
zijn teregt bij uw' dienaar ,

DE NAVORSCHER , W.

BEELDSNIJDER VAN VOSHOL.

Utrectt , 4 April , 1852.
MAXIMILIANUS Dei gratia Comes Palatinus
Rheni Vtriusque Bauariae Dux , caet.
Reuerende in CHRISTOPater, traditae nobis
fuerant Reu. Tu. literae una cum defractis
tribes Vnicornium cornibus, quae Canonici ad
D. Virginem in Hoocstratt uendere cupiunt :
et nobis nostraeque Domui eo pretio quo
aestimata sunt offeruntur. De hac tam humana
oblatione Reu. Tu. et ipsis Canonicis gratias
habemus, sed , quia nos eiusmodi rebus non
egemus, neq. nobis hoc tempore eas coemendi
animus est, Voluimus id ipsum Reu. Tu. his
literis significare , cui de caetero benigne faciemus et multam salutemprecamur. Data
Nfonachij , die xxv. Mensis februarij , Anno
MDCxv.
MAXIMILIANUS.
Reu" in CHRIST() Patri nobis
sincere clilecto fr. HENRICO, sed
alio Comnzissario generali flandriae.
Hoochstratt nonprocul ab Antuerpia franc:
[Ten bewijze •; hoe onregtvaardig men is , wanneer
men van elke feil in DE NAVORSCHER de schuld aan
Bestuurderen wijt en hoe onvoorzigtig men doet bijaldien iemand , wien de taal , door hem afgeschreven,
blijkbaar onbekend is , met een stuk als het bovenstaande wordt belast ; kan de bijzonderheid strekken
dat in den brief ons door onzen Utrechtschen berigtgever met vreemcle , niet eigene hand , meegedeeld,
voor Vnicornium of Vnicornuum gelezen wordt Vriennium: acadero capiunt voor vendere unt
umara
cu pi:
h

voor humana : coemandi, voor coêmendi : benique voor
benigne: Tradit voor traditae: de jactis voordefractis.
Maar zijn alle die gissingen juist

Jan, Heer van Egmond, op nieuw bezitter van
Ysselstein (I.; bl. 256). I. A. N. neemt aan
blijkens de vraag waarop ik verwezen heb
dat Ysselstein, na het zoo stellige verdrag met
Graaf wiLLEmVI. , in 1414 , en het later , in.
1417,gebeurde , ook onder AC BA van Beyeren weder het eigendom van JAN VAN EGMOND
zoudegeworden zijn. Vanwaar die meening
oorspronkelijk zij is mij onbekend, maar, volgens de Chronyk van GOUDHOEVEN welke
daaromtrent vrij breedvoerig een en ander
heeft opgeteekend (men zie slechts bl. 429
430 en ook 434) meen ik dit zoogrif niet aan
den vrager te kunnen toegeven.
Aleer toch degeschiedschrijver zijne vermelding besluit hoe , in JACOBA' S tijd , Ysselsteyn door de Utrechtschen is verwoest , zest
hi'j : ende die stele van Ysselstein bleefaldus
lei hen totdat Hertog KAREL van Bourgondien
Grave van Holland was, want Heer FREDERIK
van Ysselstein , die Graaf van Buren werd, van
KAREL verkreeg , die stad weder op te timmeren en dat Slot te sterken" , iets wat na 1466
heeftplaats gehad , zijnde FREDERIK voornoemd, op gezag der geslachtslijst, een kleinzoom van Heer JAN VAN EOMOND geweest.
V. D. N.
» Lays tua , non tua fraus" I. ; bl. 263 ; II.
bl. 19) • » Perspicinzus quomodo papalis" (II.
b1.120. Zie bier eene andere, welligt betere,
lezing dit cancrinische vers, 't welk, volgens mine aanteekening , cen Jesuiet tot maker heeft :
Pauperibus sun dat gratis , nec munera, curat
Curiapapalis , quomodo perspicimus :
Laus tua, non tua sors , virtus , non co is rerum
Scandere te fecit culmen ad eximium :
Conditio tua sit stabilis , nec vivereparvo
Tempore te faciat hic Deus omnipotens.

Wie voor het overige meer zoogenoemde
kreeftdichten wenscht , zoo in 't Latin als in.
't Grieksch, kan zijne begeerte rijkelijk voldaan vinden in een werkj,
e getiteld JOANNIS
LAUTERBACIIII 7 Poetae nobilis et lauro coronati,

.Aenigmata, caet. E Collegio Paltheniano, Anno

1601, 211pag. — 't welk, in denzelfden band,
wordt aangetroffen voor Aenigmatographia
sive Sylloge Aenigmatum et Griphorum convivalium caet. Francofurti , E collegio Musarunt
Paltheniano, 1602, 410pag. Dat beide werk-

'es bij elkander behooren , bewijst een gemeenschappelijke » Index" , die achter het
eerstgenoemde geplaatst is.
INQUIRENDO ITERITAS.

Het geslacht van den Benz:pden (II.; bl. 21, 69,
107). Volgens DEBRETT ' S Peerage van 1814,
; bl. 772 , is de laatste Markies van An-
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nandale in 1792 overladen en de titel in hem
uitgestorven , dock zijn diens nagelatene ,
zeer aanzienlijke bezittingen toen overgegaan
aan zijn achterneef, den Graaf van Hopetown,
welke daarop den geslachtsnaam der Markiezen van Annandale, JOHNSTONE heeft aang
enomen. Dat in DEBRETT'S Peerage van 1826
geen VAN DEN BEMPDEN JOHNSTONE voorkomt , is zeer natuurlijk , vermits hi' slechts
Baronet
,
een Pair is. Sir JOHN VAN DEN
BEMPDEN JOHNSTONE wordt echter vermeld in
het werk van C. R. DODD , The Peerage, Baronetage and Knightage of Great Britain and Ireland for 1849 , enaldaar , bl. 275 , opgegen 1799
, en te wonen :
vengeboren te zijn
i
N°. 27., Grosvenor Square, London , en HackW. D. V.
ness Hall near Scarborough.
Betgeslacht van den Bempden. Naar luid
van het schrijven des Heeren J. B. R—p. ,
zijn de leden van 't voornoemde geslacht wel
Baronets , maar niet Baronnen. Op grond
van het berig,
t ons door Dr. R. C. H. ROMER
meegedeeld (II. ; bl. 21) , had ik de VAN DEN
BEMPDENS in den Hoogeren adel nagespoord.
Wat hungeslachtswapen betreft , de Chef
is , naar den reel , root genoeg , om eenen
Adelaar in zijn geheel op te nemen , zoo als
uit vele voorbeelden openbaar is •; nog menigvuldiger zijn de wapens met twee en drie
Arenden , of met allerlei andere vogels.
Gaarne wil ikgelooven dat juist hier de
minder aanzienlijke en meer zeldzame vereering van Keizersweget'huis behoort •; maar,
wijl dit geslacht mij geheel onbekend is , heb
ik ergeen belang bij.
Mijn schrijven toch (II. •; bl. 69) had eeniglijk ten doel om het probleem van den Heer
J. HANCOCK op te losses.
A. & A.
Dichters der Evangelische Gezangen (II. : bl.
51 , 70 , 71 , 107). De Heer G. P. Roos , die,
blijkens zijn antwoord op deze vraag (II. ; bl.
70) , GELLERT' S Geestelijke Gezangen in het
oorspronkelijke bezit , gelieve daaruit ook
nog aanwijzing te doen van Evang. Gez. XII
en CLVI , welke mede van GELLERT ontleend
zijn , en aldaar als het 12de en 53ste Lied
voorkomen , als ook van Ev. Gez. LXXXII
welks slot overeenstemt met het laatstegedeelte van het 47ste Lied uit GELLERT , ten
einde alzoo aan zijne bereidwillige mededeeling eene gewenschte volledigheid te bezorgen.
Aan het slot van hetgemelde antwoord
(II. • bl. 70) staat : lste stukje , bl. 17 , moet
zijn : 2de stukje ,bl. 17.
B.
Dichters der Evangelische Gezangen. Vergun
mij nog eene enkele teregtwijzing op hetgeen
de jongste NAVORSCHER heeft medegedeeld.
Het zevende Gezang wordt aldaar opgegeyen als naar 't Hoogduitsch van STURM. Het
is wel aan die taal ontleend , maar eene ver-

tolking naar J. A. KRAMER , wiens oorspronkelijk gedicht men lezen kan bij KNA.PP, Lied.
Schatz , N°. 29. In de verleden jaar uitgegevene Kerkgezangen vindt men er eene nieuwe
bewerking van • zie Gez. XX.
Gez. XVII is zonder twijfel van G. NEUMARK , te vinden bij KNAPP , Lied. Schatz ,
N°. 2308. Ook daarvan werd eene nieuwe bewerking geleverd in de boven aangehaalde
Christelijke Kerkgezangen , Gez. LVI.
Gez. XXXIX wordt door u aangeteekend
als naar 't Hoogduitsch van ZIMMERMANN.
Het is naar het lied in dezelfde taal van ERDopgenomen bij KNAPP ,
MANN NEUMEISTER
N°.247 • insgelijks nieuw bewerkt in de
Christelijke Kerkgezangen , Gez. XLIII.
Ga. LXXIX wordt wel in de Christelijke
Gezangen van Haarlem aangetroffen , maar
is ook daarin overgeplaatst uit den zoogenaamden Grooten Bundel, door de Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam uitgegeven ,
bij haar en elders in gebruik. Vergelijk ter
laatstgemelde plaatse Gez. CXXI.
Ga. CVII. Als maker wordt BERNARDUs
DE BOSQH aangestipt. Op mine list van de
vervaardigers der Doopsgezidde Gezangen
uit den zoogeheetenen Kleinen Bundel, die hier
bedoeld wordt , staat de naam van °OSTERDIJK.

Ik hebgrond , om deze laatste opgave voor
de juiste te houden •; van de juistheid der
voorafgaande teregtwijzingen ben ik zeker.
K. S.
De halve Maan (II. • bl. 74, 111). De plaats
in den Koran wordt bij SALE , van wien ik
eene vertolking geef, nagenoeg aldus gelezen :
» Het uur des oordeels naakt en de maan is
in tweeengespleten geworden , maar, zoo de
ongeloovigen een teeken zien , keeren zij zich
af, zeggende: » » Dit is een krachtvolle bezwering."
Waarbij dezelfde het volgende heeft aang
eteekend :
in van de maan is in tweeen geDee
spleten geworden" , wordt op twee verschillende manieren verklaard. Sommigen laten
haar tot een vermaard wonder betrekking
hebben , door MOHAMMED , naar men onderer: wordt
verhaald
stelde,ant
gewerkt
w
dat , toen de ongeloovigen een teeken van
hemgevorderd hadden , het scheen alsof-de
maan in twee stukken werd gesplitst , en ,
wijl de eene helft verdween , de andere helft
in hetgezigt bleef, zoodat EBN-MASUD verzekerde dat hi' den berg Hara zich tusschen
zag. Anderen
helft en wederhelft.
achten hier den volmaakt verledenen voor
dentoekomenden tijd gebezigd en meenen te
moeten vertalen als voltg
: » De maan zal in
tweeen es late worden" : want, beweren
zij , dit zal bij de opstanding geschieden.
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Eerstgemelde denkwijze vindt haren steun in
de lezing van sommige handschriften » Wijl
de maan bereids in twee gedeelten is gekloofd
geworden" , nademaal deze gebeurtenis door
eenigen als een der voorteekenen van den
laatsten dag aangegeven wordt.
BIBLIOPHILUS SCHIDAMENSIS.

Leydschpapieren geld (II. bl. 75). De afbeelding en beschrijving eener zeer zeldzame
Leydsche noodmunt (later voor f 150 verkocht) is te zien bij DE VRIES en DE JONGE :
Nederlandsche Gedenkpenningen verklaert , I. ;
Pl. 2 , N. 4. Ook op het Koninklijk Penning-Kabinet bevindt zich een Exemplaar
weder van eenen anderen , niet minder zeld,
zamenstempel.
W. D. V.
TVillem Aelst over Aardenburg (II. • bl. 77).
Volgens eene aanteekening in een der Kerkelike Acteboeken van de Hervormde Gemeente
te Aardenb
,
is WILLEM AELST den 22sten
Mei 1695 tot Predikant bij die gemeente bevestigd en aldaar in 1700 overleden.
J. V. D. BAAN.

Het Geuzenveld
; bl. 288). De meening
van
g van
ANTIQUARIUS over den oorspron
dezen naam wordt bevestigd door het gedicht
van ABRAHAM BOGAERT : Geuzevelt, of de Lustpleats van den Heere ANTONY KLOK. Dit stuk
in 1721 vervaardigd , is met eenige andere
gedichten in 1723 en afzonderlijk in 1724 in 8°.
uitgegeven. Het bekleedt een waardige plaats
bij dergelijke Lofdichten [?]. De poeet doet
op bl. 105 de Trekvaartnimf ze en :
Men dryft dat een DE GEUS in zeevaardy bedreven ,
Zyn' naam aan GEUZEVELT uit praalzucht heeft gegeven,
En dat het Schip , 't welk met zyn' glans myn' stroom toelacht ,
Een schets is van dat hem uit Indus heeft gebracht.
Het tweede is waar , bet eerste een harzenschim , een logen,
Die meenig door den schyn misleit heeft en bedrogen;
Want eer DE GEUS eens om uw Hofheers Lustplaats dacht,
Was reedts haar achtbaarheit en foam by my geacht.
Een edler oorsprong heeft haar met dien naam doen praalen,
En lust het u, ik zal 't u ongeveinst verhaalen.

Zulks doet de nimf, en sehetst den oorsprong der Reformatie en het begin derPreeke bij Amsterdam en aan de Rietvink , waar
men zich niet veilig achtende besloot om :
hooger op , en voorby Sloterdyk
Het oog te wenden naar een afgeleeger wyk ;
En koor men 't grasryk lant ter preeke na lang dwaalen,
Daar Geuzevelt nu met zyn koepel staat tepraalen,
En zoo zeer ieders oog door loofsieraden trekt,
Als 't in nw ziel een zucht tot zyn bespiegling wekt.
Daar hob ik Boomen HOOFT en AAGT zyn dochter, d'ooren
Zien leenen , om het
Woort, het
e
euwig
Woort,
te hooren ,
Met KANT en EORLESZOON , en KOSTER , en REAAL
En SMIT , en TEILINGEN , en MEURLING , en DE WAAL,
Toen was ik noch zoo breet niet in myn' kit gezeeten,
Dien ik en Amsterdam en Haarlem dank moet weeten,
Naar kroop langs velden been en kroften, ryk van gras
En klaver , en bezoomt met riet en lischgewas.
En heeft het Roomsche grauw door bittre spyt gedreven
Dit velt uit boon den naam van GEUZEVELT gegeven.
Een naam die naderhant, wanneer Ds GEUS het kocht ,
En toen een Bruikweer, hem tot die bekooring brocht,
Om op den zelven grout een Hof en Huis te stichten,
Dat van zvn' top zou met een Schip myn' stroom toelicbten,
Doordien de naam van 't velt zyn' naam in zich besloot,
En mooglyk eeuwen noch zou leven na zyn doodt.

D. II.

Die uitspraak der Trekvaartnimf i8 ten
deele bewaarheid. Al is de lust plaats gesloopt,
de naamsoorsprong blijft leven in de gedachtenis, hoe ook reeds bij velen uit het geheugen
gewischt. ÂNTIQUARIUS verdient dank , door er
de aandachtweder op gevestigd tehebben. De
klokken op het voorhek zullen , onzes erachtens , het wapen van ANTONY KLOK hebben mo eten beteekenen.Aan de verdwijning daarvan
kunnen ook wij niets verbeurd rekenen, maar
gaarne vereenigen wij ons met den wensch
naar eenig teeken ter zigtbare bewaring der
gedachtenis van het GEUZENVELD.
J. HONIG , JZ. JR.
[Ook POMPONIUS verwijst ons ter oplossing des
raadsels naar het uitvoerig dichtstuk van ABRAHAM
BOGAERT. H. G. schrijft zeer lakoniesch dat het Geuzenveld zijn naam ontleend heeft aan het verblijf der
Geuzen aldaar in 1566 P. E. Z. drukt de meening
uit die in het Geuzenveld de Rietvink terug vindt
waar , als WAGENAAR aanteekent , Vad Gesch. VI,
bi. 166 , JAN ARENDSZOON den 31 Julij 1566 gepredikt heeft , „niet verre van de Haarlemmerpoort ,
„ regt over 't Karthuizerklooster,, op het buitendyks
„voorland , in de derde kamp." Geheel anders P. E.
VAN DER ZEE, die in WAGENAAR ' s Amsterdam het bewijs ontdekt heeft , dat ons Geuzenveld eene begraafplaats geweest is. Immers hij brengt het verhaal te
berde (Dl. I. blz. 313) no ens zekeren simort JANSZOON een „ Biokemaaker , die der Gereformeerde
„Leere toegedaan geweest, en zonder de Sakramen„ten ontvangen te hebben, op het Geuzeveld , gelyk
„men 't noemde , begraaven was , (maar) anderhalf
„jaar na zynen dood , in November deezes jaars
„ (1568) wederom opgegraaven en onder de galg (is)
„geplaatst" geworden.
Wij hebben echter root bezwaar tegen deze verklaring. Het bij WAGENAAR vermeide Geuzeveld is
kennelijk niets anders dan het zoogenaamde Elendige Kerkhof , de ongewijde begraafplaats van ter dood
veroordeelden en gestorvenen buiten hetgenot der
Sacramenten. Daar treffen wij in dit bloedige jaar
1568 , bij tairijke andere , ook de tera,ardebestelling
aan van EGBERT MEINERDSZOON, een veelzins uitstekend man , ter onthalzing verwezen om hetgeloof,
maar weinige uren vroeger aan ziekte bezweken , op
wiens lijk echter de fel vergramde Schout het gesiagen vonnis nog ten uitvoer bragt, om het daarna den
Cellebroeders ter oneerlijke begrafenis over te geven.
Zie HOOJ?TS Ned. Gesch. B. V. blz. 193 , LAURENS
JAKOBSZ. REAELbi j BRANDT Hist. der Reform. D I.
blz. 486, vol g . , WAGENAAR Amsterdam , D. I. blz.
311, volg. Deze plaats, beoosten de Nieuwe Kerk nog
aanwezig omstreeks de helft der 17de eeuw , vindt
men ook vermeld in HOOFT 'S Warenar,, die(Act.
III , Sc. V) aldus van zijn Pot sprekende worth ingevoerd :
. Ik gae ze liever begraeven op *t ellendige kerkhof,,
Daer wordt niemant begraeven als verwezen lien ,
En daer zel tusschen dit en morgen geen Justicy geschién."

Wat voorts P. E. Z 's meening betreft : hij zelf
zal , gelooven wij , hare onjuistheid toegeven en het
Geuzevelt niet fanner met de Rietvink vereenzelvigen , waar zijne eigene bepaling daartegen het stelligste getuigenis inbrengt. Immers , daar hij met
REAAL en WAGENAAR de Rietvink plaatst „ regt over
't Karthuizerklooster", verbiedt hij• reeds hierdoor
alleen haar er ens elders te zoeken , dan of binnen
den omtrek van ons tegenwoordig Amsterdam of al,
thans onmiddelijk daar buiten leder toch , in Amsterdam's oudheden nietgeheel een vreemdeling ,
weet,en krachtig komt hicr do bewaarde naam de
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vaak trage herinnering te hulpe , — dat eenmaal het
Karthuizersklooster zich verhief , waar wij thans nog
het Karthuizerskerkhof aanschouwen ; predikers op
meer dan eene wijs van wereldsche ellende en vergankelijkheid. Dit nu waarschuwt reeds genoeg teen de verwarring der _Rietvink met het „ voorbij
g
Sloterdijk" gelegene Geuzevelt. Maar ook zeer aan' S voorstelling , als
nemelijk buiten kijfNAAR
is WAGE
hi' , om de lasts der Rietvink j ulster aan te wijzen ,
onsgeleidt naar het einde der Haarlemmer Houttuinen, tusschen de Dommer- en de Houtstraat, tot staving eene .Resolutie der Vroedschap meldende , die
in het jaar 1617 den aanleg bevolen had eener , sluis",
terplaatse waaromtrent het rietvink plagtte wezen , en
in 1623 ten uitvoer gebragt werd door het stellen der
beraamde sluis aan het einde der Brouwersgracht ,
naast het eerstegetimmertebij de Rietvink. Daarmede
staat dan welligt in verband de naam der Vinkestraat,
„ binnendijks" op dezelfde hoogte gelegen , waar „buitendijks" de te regt vermaarde Rietvink zich ma
hebben uitgestrekt. Zie WAGENAAR, Amsterdam,
D. I. blz. 280.
Dat de Trekvaartnimf bij BOGAERT waarheid gesproken, dat de plaats later door DE GEUS gekocht en
opgesierd , in 1566 ten heiligdom gestrekt hebbe ,
onder 'tgewelf des hemels , aan de Gereformeerden
van Amsterdam , — is voorzeker noch ongerijmd
noch onaannemelijk te rekenen. — Want, de G eschiedenisgetuigt het , driemaal is men in dien zomer ter
openbare preek naar de Rietvink zamengevloeid ,
den 31 Julij , den 4 Augustus en den 11 Augustus , —
dien laatsten dag meestal gewapend om zich tegen
eengedreigden aanval te kunnen verdedigen. Maar,
bij den brandenden ijver des Hervormden y olks om
het Goddelijk Woord naar de stem zijner innigste
overtuiging te hooren verkondigen , kon het wel niet
anders, of deze oefeningen moesten vermenigvuldigd,
en ook andereplaatsen in den omtrek der stad ter
gewijde Vergadering gebezigd worden , tot dat men,
gesterkt door den krachtigen bijval der burgerij , die
de vijandschap der regering magteloos maakte , het
g den 21 Augustus op de Lastaadje, vlak
wag en mot,
voor de stad en al spoedig daarna binnen Amsterdam
in 't openbaar Godsdienstig zamen te komen. Als
den dezerplaatsen des gebeds vinden wij dan ook
Sloterdijk opgeteekend , in weeks digte nabijheid ons
Geuzevelt — bedrie g en wij ons niet geheel — tot diens
eigene landerijen gerekend werd. Of bier een dan
wel meermalen gepredikt is , schijnt moeijelijk vast
te stellen ; evenzoo het juiste tijdstip der handeling ,
volgens HOOFT (B. V , blz. 9) tusschen de eerste en
tweede Rietvink-predikatie , volgens LAURENS JAKOBSZOON REAAL (bij BRANDT t. a. p. B. VI, bl. 328)
meer tegen de helft van Augustus uitgeoefend. Ook
mag welligt de Trekvaartnimf niet voor alle poeetische vrijheid zijn terug gedeinsd , waar zij de Geuzeveltsche verzameling overziende , ons eenegeheele
rei der meest treffelijke namen wedergeeft. — Zoo
veel is zeker dat KORNELIS PIETERSZ. BOOM, KORNELIS WILLEMSZ. HOOFT AAGT KORNELIS HOOFT , zijne
dochter,, REINIER KANT , ANDRIES BOELENSZOON
KORNELIS JANSZ. KOSTER , LAURENS JAKOBSZ. REAAL , JAN JANSZ. SMIT , CORNELIS VAN TEYLINGEN ,
JAN MEURLING en FRANK DE WAAL niet slechts tot de
aanzienlijkste, maar ook tot de wakkerste en getrouwste strijders voor de Hervormin g behoorden , die het
toen zoo fel bewogen Amsterdam onder zijne kinderen telde ; aan wier moedigen ijv(r 't voornamelijk te
danken was , dat ook in Holland het werk der openbare prediking aangevangen , en , hoe groot ook de
,
tegenstand ware, tot ruimen zegen voor niet weinigen
onverhinderd mot worden voortgezet. Hoogstbelangrijk is de geschiedenis van dezen stria in het
meermaal genoemde verhaal van L. JZ. REAAL bij

BRANDT , D. I. blz. 317 , in HOOFT ' S Nederl. Hist.
blz. 89 volg. en in WAGENAAR ' $ Amsterdam , D. I.
blz 276 volg. Men kan ook met vrucht raadplegen
B. GLASIUS Geschied. der Christ. Kerk enGodsdienst
in Nederland vddr de Her vorming , D. III , biz.
340-348 ]

M. S. Genealogie van het geslacht Oem I. bl.
289). De bedoelde Kronyk van 1409 , opgedragen aan den Bisschop van Utrecht , FRED.
VAN BLANCKENHEYM , IS gedeeltelijk gedrukt
en wel :
1°. Achter de Kronyk van Holland , van den
Klerk uit de Laage Landen by de Zee , bl. 211
onder den titel van : Kort Chronykje van Holland van den jaere IXe ende LXXI I, tot het Jaer
MCCCC ende LX VI doch springt van 1398 in
eens op 1467 , aan Welk jaar slechts 7 reels
worden toegewijd , waaruit ik elf te mogen opmaken , dat dit er later is bijgevoegd
en er bladeren aan het HS. ontbraken , toen
VAN MIERIS dit kronykje in 1740 uitgaf.
2°. In het Belgisch Museum, anno 1840, door
wijlen J. F. WILLEMS Deel IV , bl. 193.
Het aldaargeleverde van anno 972 tot 1409,
is volledig,
er doch moet evenwel met N°. 1
worden vergeleken. Daaromtrent meldt ons
degeleerde Bel het volgende :
» Deze Kronyk , beslaande in het geheel
101 bladzyden klein folio , wordt gevonden
in een HS. der XVde eeuw, berustende by
de Bibliotheek van Bourgondien , te Brussel,
Inventaire ,
N0 . 837. Zy werd door zekeren
BEIJEREN (waarschynlyk een herautsnaam)
byeenverzameld en aan FRED. VAN BLANCKHEIM, Bisschop van Utrecht (gezeten hebbende van 1393 tot 1423) opgedragen enz."
Degedichten op de wapens der baanderheeren, mede te Brussel voorhanden , zijn
ookgedrukt in het Belgisch Museum , D l. V. ;
Ann. 1841 , b1.103.
Van Heer CLAUS OOM wordtgezegd :
Hoirt den sevenden , oft ghy moocht :
,,Het was een redder van grooter doocht ,
1, Hy drooch van silver , aldaer binnen
1lVan Keel twee baren al van tinnen (gecastelleerd)
11En van lasuer eenen rant ,
”Getandeert , die hy aen hem bant".

Men ziet hieruit dat het wapen van dien
OEM, niet overeenkomt met dat, hetwelk door
BALEN Beschr. van Dortrecht , bl. 1335 , is

geleverd (een zilveren schild met 15 groene
zoden !).
Doh de Maatsclzappij van Nederl.Letterk.
te Leyden , bezit een afschrift, vollediger dan
al het reeds gedrukte van die Krovyk van 1409.
Het is, in het jaar 1841 , onder toezigt van
haar medelid, NIC. BEETS, afgeschreven, naar
een MS. Kronyk van Holland , toebehoorende
aan de Erven Jonkh. Mr. DIRK VAN FOREEST
van Schorel enz. Men raadplege den Catal.

filer Maatschappij , II. ; bl. 485. Bij nader
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on blijkt ons dat genoemd HS. (almede
van BEIJEREN) tot in het jaar 1316 overeenkomt met de gedrukte »van den Klerk uit de
Laage Landen". Zou men hieruit de gevolgtrekking mogen opmaken, dat BEIJEREN en de
Klerk an en dezelfdepersoon zijn geweest ?
Is de vrager ook genegen om te Leyden zelf
de navorsching op dit punt voort te zetten ?
.. ELSEVIER.

en komt laatstelijk N** *. onzen VERZAMELAAR te gemoet met de volgende rei portretten , meerendeels in
zijn bezit , maar waarvan hij niet kan instaan , dat
geen enkel in onze historische werken opgenomen is.
Hetportret van LAMORAAL, Graaf van Egmond, en
dat van PHILIPS DE MONTMORENCY, Graaf van Hoorn,
,
beiden door HOUBRAKEN
nog van elk hunner een
ander portret door
met dichtregelen van G.
BRANDT , eindelijk van LAMORAAL een ovaalportretje , welks graveur onbekend , maar dat van lateren tijd herkomstig is.
Hetportret van ADRIAAN VAN ZWIETEN (een der
onderteekenaars van het verbond der Edelen ?) door
H. GOLTZIUS.
Dat van LUMEY , Graaf van der Marcie door HOUBRAKEN.
Dat van PHILIPS VAN MARNIX door H. BARIJ.
Dat van CAREL RABENHAUPT door ROMEIN DE H00GE , en nog een ander door CLAESSENS.
Dat van GODARD , Graaf van Athlone , door nouBRAREN.
Ook de Heer BODEL NIJENHUIS heeft (NAVORSCHER
II. ; bl. 25) portretten en dat wel van vorstelijke personen aangevraagd. N** *. is echter buiten staat
hem te helpen. Koningen noch Pausen behooren tot
zijne verzameling.]

Afbeeldingen van beroemde personen I. • bl.
289). Van VAN MARNIX ken ik de volgende
ortretten , behalve dat door HOUBRAKEN en
P
PICARD vervaardigd. Dat van J. LAMSVELT
in BRANDT' S Historie der _Reformatie ; op het
titelblad van de Bien Cori der H. Roomscher
Kercke • in de Naamrol der Bat. schrgvers van
A. PARS ; in den lsten Jaargang der Honigby ;
in het Ned. Magazijn van 1836 ; voorts eene
lithographie van M. J. DESSAUR , waaronder
ALDEGONDE' S handteekening. Van LAMORAAL,
evenzoo HOUBRAKEN ' S afbeelding , nog eene
andere ten voeten nit , en eene voorstelling
Jonkheer I. van Paffenrode [niet Puffenrodel
van het standbeeld hem te Sottigem opgerigt.
Van CHARLES DE HERAUGUIERES eenportret Gedichten I. • bl.289). Eene volledige lijst
door P. VELIJN, (met het onderschrift de Turf- der onderscheidene uitgaven dezer Gedichten
schiper
p
van Breda) , in het werk van Mr. C. is mij nog niet voorgekomen. Waarschijnlijk
P. E. ROBIDE VAN DER AA : Voorbeelden aan de is er in B's opsomming een bedrieger ingesloVaderlandsche Geschiedenis ontleend, Amsterd. pen , want de twaalfde druk is , volgens het
exemplaar ten mijnent , niet van 1771 , maar
G. J. A. BEIJERINCK, 1835. Van GODARD VAN
REEDS , een door HOUBRAKEN en een door van 1711. Vgl. PR. MARCHAND , Dictionnaire
Historique et Critique , T. I. p. 107 , 108.
KNELLER; van STEVIN, dat in de Verhandeling
V. D. N.
van J. P. VAN CAPPELLE, en van PAULUS WIRTZ
eenportret als borstbeeld.
C. W. B.
Vertaling der » Simplex et Fidelis Narratio"
Afbeeldingen van beroemde personen. Van. van J. Utenhove I. • bl. 289). Het in 't aanPHILIPS VAN MARNIX , bij WAGENAAR of e- gehaald artikel opgenoemde werk deelt ook
beeld ,,
tegenover bl. 200 van het zevende deel eene beschrijving mee van de Hervormdegekan men ook eene portret vinden meente, onder den bekenden Poolschen Edelvoor zijn Leven, door JOHANNES PRINS , een man JOH. a LASCO.
H.G.
werk in 1777 bekroond door hetG enootschap:
Kunstwordt door arbeidverkregen, en sedert onH. Zschokke I. ; bl. 289). ZSCHOKKE beder de schriften dier maatschappij uitgegeven. kent zelf de Stunden der Andacht geschreven
Ditportret is even als dat bij WAGENAAR, naar te hebben. Hi' doet het in zijne Selbstschau
de teekening van DE GHEYN, maar gegraveerd (Aarau 1842) bl.241-245 , onder aantoodoor P. W. V. MEGEN. Vanclat bij WAGENAAR, ning der omstandigheden , die hem tot het
aan de stilt van HOUBRAKEN verschuldigd , besluit bra ten : » die relig iOsen Ideen , welis het daarin onderscheiden dat het zich niet the das Ergebniss seines Forschens , seiner
van de linker- maar van de regterzijde voor- eignen innern liampfe von friiher Kindheit
doet, en dat ook het hoofd grooter is en het an, gewesen waren , allwOchentlich in einem
gelaat jeugdiger , in welk opzigt het alzoo Sontagsblatt den Familien der Schweiz mitmeer overeenkomt met de afbeelding in steen- zutheilen",—waarop dan de vertu din g volgt
druk , die door w. BROES, in zijn Filip van der wijze , hoe , sits het begin van 1808
Marnix , Deel II. , Stuk I. , opgenomen is.
onder des uitgevers belofte van stipte geheimE. A. P.
houding, week aan week , gedurende acht
[Nog herinnert C. W. B. ons eene goede houtsnede jaren, een Hoofdstuk in 't licht gegeven werd
van MARNIX in de Histoirephysique , politique et monumentale de la ville d' Anvers par EDMOND LE POITE- zijner s Stunden der Andacht zur Befôrderung
VIN DE LA CROIX, Anvers 1847. Deszelfden 'beroem- wahren Christenthums and heiuslicher Gottesverehrung".
den mansportret in de Bijenkorf , wordt , zegt CONN. N.
STANTER , zoo niet in alle , dan toch in de meeste
editien dezes werks wedergevonden. Voortsgewaagt
M. zoowel als CONSTANTER van SIMON STEVIN 'S beeldtenis in de monographie des Heeren VAN CAPPELLE ,

[Hetzelfde berigt ook G. P. ROOS , die dit getuigenis van Z SCHOKKEgevonden heeft in het Leeska-

binet , Album , bl. 96.]
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Van der Wel in Tromp veranderd I. ; bl.
290). De Heer VAN DER BLOCK verlangt te
weten , wie of wat aan HERPERT VAN DER
WEL aanleiding gaf om zijn eigen geslachtste verzaken , en dien van TROMP aan te
naam
nemen.
Eene onder mij berustende geslachtlijs
t in
HS. der familie TROMP 5 voorheen genaamd
VAN DER WELL , in het laatst der vorige eeuw
opgemaakt door den beroemden Genealogist
r. REINIER VAN HEEMSKERK bevat in het
M
Voorberigt het volgende:
» In de aanteekeningen van die familie heb
» ikgevonden , hoe zy aan den naam van
» TROMP zyn gekomen , te weten : dat de va» der van den Admiraal MAARTEN HARPERTSZ.
TROMP 5
zynde geweest HARPERT LAMBERTS
» VAN DER WELL , groote lust had tot den zee» dienst , en zyne ouders hem dat willende
»beletten , by de vlugt nam en zich in den
» zeedienst begaf als jongmatroos of, zoo an» deren zeggen,
als koksmaat , onder den
» naam van TROMP , om niet bekend te zyn.
Doc anderen zeggen , dat hy , op zyn schip
»zynde , en niets te doen hebbende , hy aaltoos
» zich amuseerde met op een trompje te spee» len , waardoor by den bynaam van TROMP
» zou hebben verkregen."
De Heer VAN DER BLOCK spreekt van drie
zusters van HERPERT TROMP : MARIA, HELENA
en ALIDA. De eerste wasgehuwd aan BASTIAAN
MOLEWATER , Raad en Burgemeester van den
Briel, de tweede stierf ongehuwd , de derde
(eigenlijk AALTJE genaamd) , werd de vrouw
van JAN 00MS, van Nijmegen.
De ouders van HERPERT VAN DER WEL
gezegd TROMP , en alzoo de grootouders van
den beroemden AdmiraalMA ARTEN HERPERTSZ
TROMP, waren LAMBERT JANSZ. VAN DER WELL
en JOHANNA VAN DER BLOCK. De vrouw van
HERPERT en mitsdien moeder van 3IAARTEN,
was JOHANNA QUACK.
MAARTEN HERPERTSZ . TROMP was alzoo niet
van zulkegeringe afkomst, als LUISCIUS in zijn
C. & A.
AlgemeenWoordenboek opgeeft.
Album van Hermanus Pricker (I. ; bl. 290).
Vermoedelijk zal TJADEA in Das Gelehrte OstFriesland , wel iets van hem vermelden.
H. G.
Grieksche Schrijvers (I. ; bl. 290). Noch bij
Geschichte der Griech. Literatur ,
(Berl. 1828-1830),noch in de Biblioth. Scripfor classic. van ENGELMANN, (Par. & Leipz.
1847) beiden zeer volledig in dit opzigt, wordt
gewag gemaakt van eene afzonderlijke uitgaaf der Fragmenten van SEXTUS JULIUS AFRICANUS. Vol ens FABRICIUS Bibl. Graeca
(Ed. nova VIII p.9) zou zich te Parijs 't handschrift bevinden van een volledig uittreksel
nit JUL. AFRIC., doch A. 31AI heeft te vergeefs

F. SCHOELL

getracht zulks op te sporen. Zie de
or de
zijner Collect. Vat. , II ;p. 10.
PHOTIUS wijdt een kort artikel aan CEPHALION; SUIDAS verwart hem met CEPHALON van
Gargettus of Gerghites , schrijver der Troika ,
door MALALAS bij zijne kronyk gebruikt.
Mow van Soli wordt aangehaald door PLUTARCHUS in Theseo.
Van THALLUS van Mete komt een epigram
voor in de Anthologies
DINDORFF gebruikte tot zijne uitgaaf van
SYNCELLUS (Bonn 1829) twee parijsche handschriften .
Omtrent het Handschrift van den Armenischen text van EUSEBIUS vindt men ongetwijfeld berigt vOar de uitgaaf van ANCHER (Veneti6 , 1818).
Ziedaar al wat er mij van bekend is.
J. M.
Pomedellus-penning (I. ; bl. 290). Het oogmerk van dezenpenning schijnt niet bekend
te zijn , maar wel de vervaardiger •; deze was
GIOVANNI MARIA POMEDELLO van Verona. Hij
leefde nog in 1527 en was een verdienstelijk ,
hoezeer weinig vermeil , medailleur.
W. D. V.
Het geslacht van Humbercourt, Guy en Karel
van Brimeu I. • bl. 290). Tengevolge van
het verzoek van I. A. N. heb ik, in een onder
mij berustend handschrift van omstreeks den
'are 1650 , bevattende onder anderen : Gdndalogie des anciens Comtes et Sires de Me hen et
nit de verzamede leers descendens , aomstig
fk
ling van handschriften enz. nagelaten door
den Heer M. A. J. STEENECRUIJS, te Antwerpen
in 1840 verkocht; gevonden , dat GUY DE
BRIMEU Heer van Humbercourt , Graaf van
Me en in 1467 en Ridder van het Gulden
, was met ANTHOINETTE DE
Vliesgehuwd
RAMBURES uit welk huwelijk zijn gesproten
drie kinderen :
I. ADRIANE DE BRIMEU gehu.wd met JAN
DE BERGHES 5 Heer van Walhain.
II. ADRIAAN DE BRIMEU, Graaf van Me en
in 1477, gehuwd met MARIE DE MAILLY zonder nakomelingen overleden , en
III. EUSTACHIUS DE BRIMEU , Graaf van
Me en in 1544 , gehuwd met BARBE DE HILLE
of HILLERY, uit Welk huwelijk twee zonen zijn
voortgekomen , als :
I. CAREL DE BRIMEU 5 Graaf van Me en in
, Heer van Humbercourt , Ridder van
n.
het Gulden Vlies , Stadhouder van Gelderland ; hij stierf ongetrouwd , zijne erfgename
was zijne nicht MARIE DE BRIMEU , die volgt :
II. GEORGE DE BRIMEU Heer van Quinry,
gehuwd met ANNA DE WALTHUSEREN of WALHAUSEN, nit Welk huwelijk twee dochters, als:
I. MARIE DE BRIMEU Gravin van Me
in 1571,
gehuwd met CAREL DE CROY, Hertog
van Aarschot , Prins van Chimay.
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II. MARGUERITE DE BRIMEU gehuwd met
CLAUDE DE BERLAIMONT.
Hieruit blijkt dus , dat GUY DE BRIMEU

Heer van Humbercourt , Graaf van Me en
degrootvader was van CAREL DE BRIMEU
Graaf van Me en , Heer van Humbercourt ,
die in 1559Stadhouder van Gelderland was.
Beiden komen ook voor in het werk van
J. B. MAURICE Le Blason des armoiries de tous
les Chevaliers de l' Ordre do la toison d' or. La
Haye 1667 , bl. 85 en 248.
J. F. L. C.
[Het bovenstaande vinden wij geheel bevestigd
in het antwoord van den belezenen V. D. N. , wiens
hand ons verwijst op J. LE CARPENTIER Histoire de
328.]
Cambray ,

Mr. Cornelis Jacobsz. Ploegh I. • 1. 236
296 • II. • bl. 24). De Heer J. HONIG, JZN. JR.
heeft mij eene dienst bewezen met zijne opgave • gaarne wil ik dit beantwoorden en daarom
zijne aandacht vestigen op het en , als hem
welligt onbekend , over den vermaarden
PLOEGH is gezegd door CLAAS BRUIN , No rdMoll. Arcadia , Amst. 1732 , bl. 93 , 94 en in
de noot aldaar , waar niet alleen zijn geslacht
van vader op zoon , maar ook zijne vrouw en
kinderen worden vermeld, alsook de verwantschap van zijne dochter, die met ZEVENHOVEN
huwde waarvan , bij de verschijning van
BRUIN' S werk , nog teAmsterdam en Purmerend
nakomelingen bestonden. Ook in de Dagwgzer
der Geschiedenissen van G. KLINKHAMER wordt
het overlijden van Mr. CORNELIS PL ,
anders Meester KNELIS te Jisp, op 14 Mei 1696
aangeteekend.
V. D. N.
De WelEerwaarde John Paget I. bl. 314).
Buiten twijfel uit eene Engelsche of Schotsche
familiegesproten , weer naam sours ook PAGETT Of PAGETIUS geschreven wordt , was
JOHN PAGET de eerste vaste Predikant der
Engelsche (Presbyteriaansche) gemeente te
Amsterdam.'
kwam aldaar in 1607 , Meld
er den 5den Februarij de eerste predikatie in
de daartoegereed gemaakte kapel , werd in
April bevestigd en bleef op deze zijne standplaats 29 jaren. Een andere PAGET , l eer
derzelfdegemeente , was THOMAS , beroepen
van Blackeley in Engeland en te Amsterdam
bevestigd in November , 1639. Hij verliet
die stad den 29sten Augustus , 1646 en be of
zich naarShrewsbury in Groot-Brittannie.
Hi' had tot Neef, ROBERT PAGET Of PAGETIUS,
van 1638 tot 1685 predikant bij de Schotsche
gemeente te Dordrecht , a man of extensive
biblical knowledge, but of extreme modesty",
zeer bevriend met JACOBUS BORSTIUS ; tweemaal naar elders beroepen , eens naar de
Presbyteriaansche kerk te Amsterdam en
eens naar Utrecht in 1655, mar te Dordrecht
gebleven tot aan zijn dood in 1684 (zie de
Lyste van de namen der Predikanten in de Pro-

vintie van Utrecht , door H. VAN RHENEN, ult.
1705, bl. 66). Voorts , behalve het Kerkelyk
Alphabeth van VEERIS , WAGENAAR ' S Amsterd.
en BALEN' S Dordrecht , kan men raadplegen
the History of the Scottish Church of Rotterdam ,
by the Revd. WILLIAM STEVEN , M. A. ; Edinburgh and Rotterdam , 1832 , en het Kerkelijk
Dordrecht van SCHOTEL Dl. I. ; bl. 457 en de
noot (2) en Dl. II. • bl. 217 , alwaar omtrent
ditgeslacht , voornamelijk met betrekking op
ROBERT , eenige bijzonderheden worden medegedeeld. JOCHER Gelehrten Lexicon ,
vindt men vermeld : EPHRAIM , EUSEBIUS en
WILUELMUS PAGET , alien in Engeland t'huis
behoorende.
V. D. N.
De WelEerwaarde John Paget. In de Resolutien derStaten-Generaal, wordt van dien predikant melding gemaakt. Aldaar leest men :
» 9 January 1607. Op te requeste van JOHN
» PAGET, predikant van de Engelsche regimen» ten , isgeordonneert de selve te stellen in
» handen van den Oversten HORACE VEERE
Ridder, omme ordre te stellen, dat den suppl.
» van syn tractament mach worden betaelt".
Van ditgeslacht hebben er te Leyden gewoond , zoo als men opmaken ma uit het
huwelijk, aldaar voltrokken den 7den Januarij
1649 , tusschen MATHYS PAGET, smid , jongman van Leyden , en MARIA PIETERS DEL
TOMBE, mede van Leyden. Ook vindt men ter
Akademische boekerij nog eenige brieven door
JOHN en THOMAS PAGET aan C. HUYGENS.
N

. • ELSEVIER.

Jacobus Gadelle • bl. 314). Van dezen
Amsterdanischen schoonschrijver zal niet veel
meer te weten zijn , dan dat zijn portret, even
als dat van zijnen stadgenoot MEURS van
L. VAN COPPENOL [COLLOT D ' ESCURY heeft COPPENEL] , VAN DEN VELDE MARIA STRICS en
anderen , verschenen is in de eeuw toen de
schoonschrijfkunst in de hoogste achting was.
Men zie daarover SCHOTEL , Letter- en Oudheidkundige Avondstonden , Dordr. 1841 , bl.
97 en 117, en de aldaar aangewezen schrijvery , als MEERMAN, COLLOT D ' ESCURY , VAN
BERKHEY enz. In de Naamlijst van den Atlas
van BUSSERUS • Amst. 1782 , bl. 142 • wordt
GADELLE

Schriffmeester bij de Joden genoemd.
V. D. N.

Jacobus Gadelle • Johanna Koerten Blok, (II.
bl. 119). Op de vraag door J. C. K. gedaan (I.; bl. 314) naar JACOBUS GADELLE •
kan ik mededeelen, dat hi' een der allereerste
lichten was in de Calligraphic of schoonschrijfkunst , Welke , even als de schilderkunst ,in
de XVIIde eeuw en reeds vroeger , zulke
groote vertegenwoordigers onder onze landgenooten bezat. Ik ben eigenaar van eenige
zeer fraaije stukken , door hem vervaardigd.
GADELLE' S verdiensten zijn, met die van ande-
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re bezongen (door den dichter E. Pi FEITAMA
en een ander) in het Stamboek op de papieren Snykunstvan JOANNA KOERTEN, huisvrouw van ANDRIES BLOB , uitgave in 8°. , 1735 , b1.187.
Mogt de geeerde vrager van 't onder hem berustende portret, dat mij onbekend is, afstand
willen doen , het zoude mij aangenaam zijn ,
door het schutblad van DE NAVORSCHER te vernemen, op welke voorwaarden hi' dit verlangt.
BU deze gelegenheid kan ik eene vraag niet
terughouden , die ik mij reeds voorgenomen
heb te doen bij de lezing van het artikel omtrent KOPPERS I. • bl. 219 , 306) , van wien
mij evenwel niets bekend is , namelijk , of er
nog in ons vaderland werken aanwezig zijn
behalve die ik zelf hetgeluk heb te bezitten
van deze zoo beroemdepapierknipster , wier
lof door zoo vele dichters engeleerde mannen
van dien tijd bezongen en dan door groote
calligraphen in schrift gebragt werd • waar
zich die kunstgewrochten bevinden en welke
het zijn? Aangenaam zoude het mij wezen ,
hierop eenig antwoord te mogen bekomen.
INT*: .
Vervolg op Wagenaar ; Tegenw. Staat der
Nederl. I. ; bl. 314). Er bestaan twee Vervolgen op WAGENAARS Vaderlandsche Historie , het eene te Amsterdam ,
bijIZAAC DE
JONGH en WYNAND WYNANDS , betiteld : Vaderlandsche Geschiedenissen, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden , uit
egte gedenkstukken onpartijdig zamengesteld. Eerste deel. Beginnende met het Jaar 1752, waar
mede de Heer WAGENAAR eindig,
t van welk
Vervolg het eerste deel in 1781 het licht zag.
Dit werk loot slechts tot het zeventiende deel,
beginnende met het jaa
r 1787. Wie daarvan
de schrijver geweest is ,
heb ik
te weten komen. Het andere, welks eerste deel
in 1786 te Amsterdam verschenen is bij JOHANNES ALLART, draagt als opschrift : Vaderlandsche Historie, vervattendede Geschiedenissen
der Vereenigde Nederlanden , zints den aanvang
der Noord-Americaansche onlusten, en den daar
uitgevolgden oorlog tusschen En eland en deezen
Staat, tot den tegenwoordigen tijd. flit de geloofwaardigste Schrijvers en egte gedenkstukken
zamengesteld. Met Plaaten. Ten Vervolge van
WAGENAARS Vaderlandsche Historie; het is
voortgezet tot in het begin dezer eeuw en beslaat acht en veertig deelen. Als den autheur
van het laatstgenoemde Vervolg nu , vermoedelijk het door HORA R. bedoelde , heb ik wel
eens hooren opnoemen , den als dichter en
prozaschrijver gunstig bekenden ADRIAAN
LOOSJES PZN. Wijlen mijn Vader , zeer met
gemelden Heer bevriend , was in deze mijn
zegsman.
In de Tegenwoordz:ge Staat der Nederlanden
zijn niet alle de Provincien door dezelfde hand
bewerkt • zoo worden de elf eerste deelen of
de Algemeene Beschrgving des Lands1
benevens

de Provincien Gelderland , Holland , Zeeland
en het eerste deel van Utrecht algemeen aan
J. WAGENAAR toegeschreven. Het tweede
deel zijn wij echter gedeeltelijk aan RINSE
VAN NOORT, gedeeltelijk aan Mr. M. TYDEMAN verschuldigd. Wie de Provincie Friesland behandeld heeft , heb ik niet kunnen
nasporen , en Over
Overijssel heb ik nu eens aan
G. DUMBAR , dan weder aan J. W. RACER hooren toeschrijven ; misschien wel dat beide bekwame mannen er de hand ingehad hebben ,
maar het komt mij onwaarschijnlijk voor, dat
G. DUMBAR aan het laatstegedeelte heeft gearbeid, wijl dit eerst in 1803 het licht zag ,
en het eerste deel van 's mans Kerklyk en
Waereldlyk Deventer bereids in 1732. De Provincie Stad en Lands hebben wij aan Mr. J.
A. DE SITTER en Mr. T. MODDERMAN te danken. Onbekend is almede wie de oorspronkelijke schrijver van de Tegenwoordige Staat
van Drenthe geweest zij, maar de veranderingen, ophelderingen en bijvoegselen zijn van
Mr. J. H. P. VAN LIER , eerst Rentmeester van
's Lands Domeinen, later Raadsheer bij den
Hove van Justitie ingemeld landschap.
A. J. V. D. AA.
Oudste, nog bestaande HSS. van de beide Verbonden I. ; bl. 314). Aangaande die van het
0. T. is niets met zekerheid te bepalen. Sedert de Joodsche schriftgeleerden
, vooral te
eleerden
Tiberias , van de zesde eeuw onzer jaartelling
af, den tekst der heilige boeken onderzochten
en vaststelden, kregen alle HSS. een stereotypen vorm , die het nagenoeg onmogelijk
maa
maakt
den hoogeren ouderdom van het eene boven
dien van het andere te bewijzen.
Het oudste afschrift van het N. T. is de
Codex, die , op het Vatikaan bewaard , bij de
kritici orader den naam van B. bekend is , en
waarschijnlijk in het midden der 4e eeuw geschreven werd. Daarop volgen in rang van
ouderdom Codex C, in de Koninkl. bibliotheek te Parijs berustende , die in de eerste
helft , en Codex A , in het Britsche Museum
bewaard , die in de tweede helft der 5e eeuw
zalgeschreven zijn. CONSTANTER.
Oudste, nog bestaande HSS. van de beide Verbonden. Daar zijn geene oudere bekend dart
de vier volgende :
Het Vaticaansche exemplaar (B van GRIES,
BACH) dusgenoemd omdat het der boekerij
van het Vaticaan te Rome toebehoort, werd
vermoedelijk tegen het laatst van de vierde
eeuw afgeschreven. Oorspronkelijk bevatte
het dengeheelen bijb
el thans
,
echter is het
zeer verminkt , en mist men er in het N. T. ,
de Brieven aan TIMOTHEUS , aan TITUS en aan
PHILEMON. De Openbaring is van eene andere
hand , waarschijnlijk niet ouder dan de vijftiende eeuw.
Het Parijsche of Ephremsche exemplaar C.
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GRIESBAC II ) is een palimpsest in de

ci-devant

koninklijke (welhaast keizerlijke ?) boekerij te
Part s. Ook dit was eertijds een afschrift van
den geheelen Bijbel , in unciale letters , op
kalfsperkament , in de vierde of vijfde eeuw
vervaardigd. Het oorspronkelijke is gedeeltelijk uitgekrabd om plaats te even aan de
schriften van EPHREM, die , naar de letters te
oordeelen , omtrent de twaalfde eeuw er op
gekomen schijnen te zijn. Dit exemplaar is
zeer onvolmaakt en hoogst moeijelijk te onti feren.
Het Alexandrynsche HS. A. GRIESBACH)
werd in 1628 door CYRIL'S , Patriarch van
Constantinopel , aan KAREL I van En eland ,
ten geschenke gegeven. Dit is een prachtig
exemplaar van den gansehen Bijbel , sedert
1753 op het Britsche Museum berustende ,
en vermoedelijk te Alexandri6 in de vijfde of
zesde eeuw te zamen gesteld.
4°. Ilet Cottonsche HS. (mus C. X.V.Cott.
IISS.) is een zeer cud overblijfsel van een
exam la der Evangelieen , op purperkleurig
kalfsperkament , met gouden en zilveren letto s,, 't welk uit de vijfde eeuw herkomstig is.
Dit HS. , zeer besehadigd door een brand in
de Cottonsche boekerij , is thans aan het Britsche Museum toevertrouwd. Lie TAYLOR and
WALTON, xxcVr, ch.7.044, London 1837, Inleiding p. XIV , sqq. waarin ook het ac-simile
van een gedeelte dezes HS. aangetroffen
wordt. Verg. ook MONTFAUCON, Palaeographia
e

j

Graeca , smoLz , Prolegomena ad Nov. Test.
TUSCO.

Moon en muy (I. ; bl. 314). Wat hieromtrent
als gissing wordt voorgesteld , vindt zijne bevests in in de : Leersehool, Jaarg. IV, 1847,
. 16 en 17 , waar men aldus leest » Het
bl
-woord wool in deze beteekenis , hebben wij
overgehouden uit den tijd der Spanjaarden ,
uit weer taal wij het met meer andere woorden
hebben overgenomen. Het oorspronkelijke
Spaansche woord heeft de beteekenis van ons
slechts [? vrij , zeer , uitstek]." De gemeenzame spreekwijs: » ' t Is 2nooi leelijk" , welke
men alhier niet zelden hoort , vindt aldus
eene goede verklaring.
J. H. VAN DALE.
[Wij hebben deze uitlegging liever dan die van
WEILAND , welke — V. D. N. heeft het ons opgetee— zijn Taalkunclig Troordenboek , het woord
trend
niooi of moj wil hebben afgeleid van Mei, den naam
der schoonemaand bij uitnemendheid, ook thans nog
ltIoj geheeten in sommige streken onzes Vaderlands.]

_Nieuwsgievig Aagje van Enkhztizen I. •; bl.
314). Wie zij was, kan ik niet stellig aanwijzen • dan , bij II Nederl. Hist. , Bock VI,
bl. 246 (Amsterdam 165(3 •; Dl. II , bl. 350
der nieuwe uitgave) wind ik melding gemaakt
van eene AACHT JAFJENS stokhoudster van
de Sint Janspoort te Haarlem , die door den

toenmaligen Schout aldaar gebezigd werd ,
» om dergoede luyden deuren en huizen te beluisteren of hen door deglazen te beloeren —
en anderzins tot p
siede of spion". Kan dit
op den we bran en tot een meer bepaald antwoord op de gedane vraag? Zou die AACHT
van Enkhuizen afkomstigkunnen geweest zijn,
en daar zij later openlijk verbrand is , haar
naam met hare gansch nee t prijzenswaardige
handeling , het rondsnuffelen en beluisteren ,
aan de spreekwoordelijke benaming haar oorspronc, gegeven hebben? Die het weet , deele
E. A. P.
het merle.
.Nieuwsgierig Aagje van Enkhuizen , sehijnt
het onderwerp eener oude vertelling te zijn.
BII.DERDIJK althans maakt er gewag van , als
hij op HUYGENS' Klucht van Trijnyen Cornelis ,
het volgende aanteekent • » Nichtje plach , als
naam van verwantschap , een woord van toegenegenheid te zijn , en vervolgens van liefkozing , en zoo we het allengs in Amsterdam tot aanduiding van een licht meisjen, een
spotnaam. — Dit woord Nichtjen , waardoor
TRIJNTJEN CORNELIS hier misleid wordt , 1111Sleidt ook (schoon daar bespottender wijze
gebruikt) nieuwsgierz:g AAGJEN van Enchuysen
in de oude vertelling, wanneer zy 't in Amsterdam zich hoorde toeroepen, en den spotter die
't deed, voor haar NeefJAN VAN SPANJE
welke zich van dat misverstand ook bediende
om haar in een slecht huis te brengen , dronisbruiken en uit te schudken te waken , tom
den ; en haar dus tot een spreekwoord te maken dat in mijn jongen tijd te Amsterdam nog
algemeen en in ceders mond was. Het zou
zeer wel zijn kunnen dat HUYGENS deze gesehiedenis, by de toen dolle drift der Hollanders om Andover en te bezoeken, in deze zijn
Klueht slechts op Andwerpen toegepast had •;
immers mijn Overgrootmoeder , toen over de
tachtig jaar oud, had by elk blijk van nieuwsgierigheid , dat er voorkwam , van uit haar
jongen tijd, het nieuwsgierz:g AAGJEN van Enchuysen altijd in den mond , en de geschiedenis
kan dus niet veal jonger zijn dan het jaar
N. P. BIBLIOPHILUS.
1648".
[P. E. Z. vermeldt als resultaat zijner nasporingen
het gebleken historisch bestaan — wanneer geeft hij
zert
niet op—van een AAGJE, burgeres der stall Enkhui,
op dus bittere wijs het slagtoffer harer nieuwsgierigge worden , als de door BILDERDIJK herhaalde
held
vertelling ten blijvenden afschrik overgeleverd heeft.
Jammer slechts , dat wij , deze uitkomst vernemende,
geenerlei inlichting ontvingen no ens den weg, langs
welken P. E. Z. daarhenen geleid is. Ware het antiers , wij zouden welligt , genoe cr zaam toegerust ter
beoordeeling , Diet langer aarzelen het pleit voldongen te rekenen en E. A. P. 's verklaring wel zeer
ig maar weinig gestaafd en meer of min nit
vernuft
de lucht gegrepen , overwonnen te heeten door do
kracht der historische werkelijkheid .1

Pets us Johannes Tinctorius (I .; bl. 314).
Da er , in het begin der 17de eeuw . cone fit-

144
milic VERWER. te Amsterdam ewoond heeft , teekeningen vend ik , dat LUDOLPH POTTER
is blijkbaar uit verscheidene huwelijksacten vermaard bestuurder der Latijnsche school ,
meermalen van DREBBEL gezegd had dat hij
van dat geslacht.
Er bestaat ook nog eene Le disser- een geleerd man zoude worden. een getatie , of D ever eene verzameling Theses , in schriftje van POTTER zelven blijkt , dat hij in
't jaar 1593 bij FRANC. RAPHELENG. gedrukt, 1585 over Brie maanden 75 en in 1588 over
aan den bier bedoelden persoon aldus opge- gelijken tijd 100 carolusguldens inkomen genoot. In 1578 was te Alkmaar nog rector
dragen •
Clarissimis, multaque experientia celeberimis viris POMPEJUS ELLEMA ; POTTER is dus eerst later
aangesteld. Het jaar van zijn overlijden Lan
NICOLAO PLEMPIO auo suo ,
ik niet opgeven , daar mij wel de vroegere
JOHANN' DVVEIO
rectoren , maar niet zijne opvolgers bekend
PETRO TINCTORI
.Medicinae Doctoribus : Patronis ac .Mecoenatibus zijn.
c. W. BRUINVIS.
suis inter primos prima obseruantia dignis , hosce Ludolphus Potterus. Hi' werd te Groningen
sui in Medicinaprofectus moris amoris ergo geboren en was reeds in 1595 rector of opdedicat , consecratque JOHANNES ANTONII , Am- ziener der Latijnsche school te Alkmaar. Immers dit vermeldt hi' aan bet hoofd van een
ste rodamensis.
Zou deze JOHANNES ANTHONISSEN ook de Grieksch gedicht ter eere van PIETER FOREEST,
oprigter zijn geweest van het Orgelhuis , in Med. Doct. to Alkmaar , to vinden achter
dicns werk , getiteld : Observationum et CuraDE NAVORSCHER , II. ; bl. 116 , beschreven?
De naam van TINCTORIUS hierboven TINC- tionum Medicinalium etc. libri duo. Lugd. Bat.
TOR gebeeten , zal in het oorspronkelijke wel ex off. Plantiniana apud FR. RAPHELENGIUM
PIETER VERWER, ZOOD. van JAN VERWER, zijn: 1596 , in-8°.
Ik geloof dat doze taalkenner reeds in 1605
terwijl de verlatijnschte benaming slechts in
werken voorkomen. Ik weet moetJ,
overleden zijn, wat namelijk of te leiden
gee
echter niet of hi' iets in druk heeft gegeven ; is uit het werk van c. KILIANUS Etymologicon
aan de Leydsche I-loogeschool heeft VERWER Teutonicae Linguae , quarta ed. op. L. POTTERI.
Alcm. 1605, in-8°.(hetwelk met latere editien
althans nietgestudeerd.
In de Resolutien der Staten van Holland van van dien aard voorhanden is op de bibliotheek
3 Januarij 1598 (bl. 1) wordt gewaagd van der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde
DIRK PIETERS VERWER, bij de Garde van Prins to Leyden).
Nog moet ik berigten, dat er eene dissertaMAURITS gediend hebbende , genietende f 18
tie (theses) » de Possessionibus" bestaat van den
per maand.
Schepen van de tad Rhenen was ook , van Alkmaarder JACOB COOREN opgedragen aan
't jaar 1548 tot 1569, zekere HERMAN VERWER. zijnen varier OLBRANDUS COOREN , en aan
Zie DODT VAN FLENSBURG , Archief , II. ; bi. DOLPHUS POTTERUS J. U. D. wien hi' daar
noemt zijnen leermeester aan het gymnasium
14 en 47.
Bovendien is er op deboekerij der Leydsche te Alkmaar. Deze theses zijn in 1593 to LeyHoogeschool eene buitenlandsche dissertatie den gedrukt bij FR. RAPHELING. en bevinden
van CHRISTOPHORUS TINCTORIUS (Drengfurten- zich onder meer andere , in die zelfde stall op
sis Borusfus) getiteld : De Convulsione etc. , to de Bibliotheca Thysiana.
POTTER'S aanstelling als rector , de tijd
Bazel, ten 'are 1634, in-4°. gedrukt , door de
Erven van JOH. SCHROETER Akademiedruk- zijns overlijdens en welligt andere bijzonderELSEVIER.
heden hem betreffende, zullen in het stedelijk
kers aldaar.
archief van Alkmaar moeten worden opgeLudolphus Potterus (I.; bl. 314) , wordt go- zocht • doch weinigen hebben den lust tot
no and door C. VAN HERK, in zijn Almeria lite- zoodanige nasporing , lets waardoor de kenrata , waar hi'j zegt dat CORNELIS DREBBEL door nis der historic nict vooruitgaat.
Indien zijn geslacht het zelfde was , dat
zijnen vader toevertrouwd werd aan het onderwijs van POTTER , toen rector der Latijn- zich DE POTTER Of DE POTTERE noemen liet
ache scholen to Alkmaar , wiens onderrigt hi' danben ik in staat veel daarover uit het arzich zoo uitmuntend ten nutte maakte, dat hi' chief van Leyden male te deelen.
Ik vermeld bier slechts , dat te Leyden in
den wensch zijns vaders en van zijne leermeesters verre overtrof, alien die met hem leerden 1621geboren werd: LODEWIJK DE POTTER
te boven strevende; w elk laatste echter betwij- die, na ter Leydsche Hoogeschool gestudeerd
fold wordt door J. P. VAN CAPPELLE , in het to hebben , den lsten Augustus 1647 met
Bijvoegsel tot de levensschets van DREBBEL wijl kerkelijke attestatie naar Amsterdam vertrokdeze, in de opdragt van zijn Perpetuum mobile ken is en zich daar alsgeneesheer gevestigd
aan Koning JACOBUS , verklaart niet genoeg- heeft.
.. ELSEVIER.
zaam met de Latijnsche taal bekend te zijn ,
om zijne meening volkomen uit te drukken.
» Voxpopuli , vox De i" I. • bl. 314). Deze
Wat hiervan zij , in mijne geschrevene aan- vraag word reeds geopperd in NOTES AND
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QIIERIES voor Maart 1 en in het volgende
nummer beantwoord door Dr. ROCK. » De
Aartsbissehop van Canterbury", zegt hij, » gebruikte die woorden als tekst voor de inwijdin reek toen EDUARD III tot den t roo p geroe en werd in plaats van zijn afgezetten vader EDUARD II. Dit vernemen wij van WALSINGHAM : » Archiepiseopus verb Cantuariae
»praesenti consensit electioni ut omnes praela» ti, et archiepiseopus quidem, assumto themate: voxpopulivox Dei, sermonem feeit populo,
inexhortans omnes ut apud Re em re
)) tercederent electo". WALSINGHAM , Hist.
An 1. ed. CAMDEN
,p
. 126. Doch in Mei 1851
schrijft ROCK t. a. p. , dat hij dit spreekwoord
-lapg voor EDUARD III aangetroffen heeft. 'mtilers WILLEM VAN MALMESBURY, de wijze vermeldende waarop ST. ODO omtrent 920 zich bereid verklaarde Aartsbisschop van Canterbury
te wordendrukt
,
zich aldus uit : » Reco gitans
illudproverbium : vox populi vox Dei" GULL.
MALM. De Gestis Pont. L, I, fol. 114.ed. SAVILE.
TUSCO.
[Dit berigt in NOTES AND QUERIES , , 381 , is
evenmin onopgemerkt gelaten door N. P. BIBLIOPHILUS. ODO ' S verheffing tot het aartsbisdom schijnt later dan 920 , en niet voor 940gesteld te moeten worden , immers zoo hij die hooge waarcligheid aan Koning EDMUND is verschuldigdgeweest , wiens regering van het laatstgenoemde jaar dagteekent. Zie
LARDNER ' S Cabinet Cyclopaedia , Europe during the
middle ages, Vol. III. p. 256.]

Urbanus en Isabella I. ; bl. 314). Tot de
blaauwboekjes-verzameling behoort eene (in
4°.gedrukte) berijmde zamenspraak dezer
eehtgenooten. De man , door losbandig gedrag , van zijne gade verwijderd , komt , tot
den bedelstafgebragt , terug , zonder dat zij
hem herkenten
,
wordt afgewezen :
lak geef geen bedelaar,, ga vrij mijn deur voorbij".

Samenspraak , die eene ware gebeurtenis tot
onderwerp heeft , blijkens de volgende Voorreeden :
» Na my de Historie van URBANUS en ISA» BELLA verhaalt en verseekert was , een ware
geschiedenis te zyn , binnen de stad Deft in
» het begin der 15de Eeuw gebeurt te wesen
» zoo hebbe eerst een Samenspraak tusschen
» URBANUS en ISABELLA uytgegeeven in Quarto,
» en naderhand verandert by wyse van een
Spel, waar merle ik denke meerder genoegen
» aan de Rethorykers geeven zal. loud dan
» deeze myne moeite ten besten en vaart wel.
A. V. STEYN".

Degeschiedenis komt eenvoudig hierop
neer : URBANUS is gehuwd met ISABELLA. Zij
zijn vermogende lieden • maar de man weelderig en ongebonden levende , verkwist zijn
goed, en wordt uit de stad gebannen. Na langen tijd in armoede en ellende rondgezworven
te hebbenkomt
hijs al bedelaar aan de deur
,
zijner vrouw eene aalmoes vragen. Hi' durft
zich niet bekend te maken en wordt of ewezen • doch door zijn aanhouden en het verhaal
zijner lotgevallen gaat spoedig een licht voor
haar op, en zij herkent haren echtgenoot. Hi'
heeft berouw , belooft beterschap en wordt
daarop door haar weder aangenomen.
J. J. NIEUWENHUIJZEN.
[Ook CONSTANTER vermeldt ons in korte trekker'
de aandoenlijke troostvol-eindigende geschiedenis van
URBANUS en ISABEL. Hi' herinnert daarbij de kinderprent , waarschijnlijk zeer oud , maar telkens herdrukt, waarin de treffendste feiten deer historie afgebeeld , en tot veelvuldig nut der jeugd , door toepasselijke bijschriften uitgelegd en opgeluisterd zijn.]

Het geslacht vanVossenburg (I. • bl. 314).
In het oudegeslaehtregister der familie VAN
DER BURCH komt voor:ANTONIE VOSSENBURCH,
Raad en Vroedschap van Gouda , A°. 1631
URBANUS.
Sehepen bij afwisseling van 1632-1643 ;
Burgemeesterbij afwisseling van 1645-1660;
"Och! juffrouw , zoo gij wist wat ho er dat ik 1b".
Zijnaanhouden en voorkomenboezemen haar Gecommitteerde Raad van Holland 1639—
belangstelling in , die al gaande we sterker 1641; Hoogheemraad van Schieland 1656.
wordt; nu volt de ontknooping en verzoening. Hij was gehuwd met Vrouwe HESTER VAN DER
Op het einde der vorige eeuw was dit stukje GRAAF. Hunne dochter , Jonkvr. SARA VOSnog niet tot den laagsten rang in de boekenkas SENBURCH geb. 12 Sept. 1634, overl. 30 Mei
1716 , trouwde AALBRECHT VAN DER BURCH
gedaald , en , even als Floras en Blanchefleur
in het geheugen der Nederlandsche huisgezin- geb. 13 Maart 1632 , overl. 29 Sept. 1681.
pen vastgeprent. Ik twijfel of het dp onzen Deze was van 1672 tot 1678 Raad, Schepen
bodem oorspronkelijk zij, en wenschte er wel en Burgemeester van Gouda, en van 1679 tot
zijn overlijden Gecommitteerde Raad van HolL. J.
iets meer van te vernemen.
Urbanus en Isabella. De berijmde Samen- land. Hij en zijne Bade liggen begraven in de
spraak tusschen Urbanus en Isabella is , tot in St. Janskerk te Gouda , alwaar ook voor de
het begin dezer eeuw , onderscheidene malen omwenteling in 1795 , hunne wapenborden ,
gedrukt, en wordtmede gevonden in het men- met 8 kwartieren van elk , werden aangetroffen.
B. W. WTTEWAALL.
gelwerk van sommige Amsterdamsche Alma[Van ANTONIE VOSSENBuncn gewagen ook J. V. D.
nakken der vorige eeuw. Zij is tevens bewerkt
en V. D. N. , maar nog andere leden der familie zijn
voor het tooneel , in het Bly-eyndend-Spel
in hunne antwoorden opgeteekend. J. V. D. , die
Geveynsde Bedelaar. Gerymt door A. VAN STEYN. VOSSENBURGH schrijft , en het geslachtwapen opgeeft
Tot Del , Anno 1661 , in 8°.
„ een burg met een klimmenden vos op de kanteelen ,
A. VAN STEYN is ook de vervaardiger der beide van keel op een veld van goud", voert uit de re19
D.H.
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geringslijsten aan REND= DIRRSZ. VOSSENBURGH ,
Raad der stad Gouda in 1618 en ten volgenden j are
overleden, en Mr. ARENT VOSSENBLTRGH , met dezelfde waardigheid bekleed in 1667 en in 1693 gestorven.
V. D. N. vermeldt GISBERTUS DE VOS 'a VOSSENBURCH , van wien hem eenportret bekend is , den
man in 1630 op 72 jarigen leeftijd voorstellende ,
en dit ten onderschrift hebbende : Ex antiqua nobili
familia oriundus Amstelodamo Batavus etc. etc. Deze, steeds in buitenlandsche betrekking, diende, zegt
ooze berigtgever, vooral het Oostenrijksche Hof, aan
't welk hij ruim 36 jaren het eerambt van Consiliarius
et Archiator Cubicularius vervullen mogt. Zoo is dan
ook zijnportret , oorspronkelijk in Aula Caesarea te
Weenen voorhanden, door s. SAVERY gegraveerd. Het
wapen, nevens die afbeelding, gansch ongelijk aan dat
der VOSSENBURCHEN in het Hoogduitsche Wappenbuck, kan daardoor slechts den twijfel versterken , of
GISBERTUS DE VOS werkelijk onder de leden dezer familie te rekenen zij , en niet veeleer tot het geslacht
van vos behoord hebbe, 't welk voormaals te Antwerpen in aanzien , later ook in Noord-Nederland
vermaagschapt en onder anderen met de VAN DER
DOESEN is verbondengeweest.]

Psalmberijming door P. de Groot (I.; bl. 314).
Mr. PIETER DEG ROOT, Z0011 van den vermaarden HUGO DE GROOT , Pensionaris van Rotterdam en NederlandsAfgezant aan het hof van
Frankrijk , heeft eene schoone Uitbreiding der
Psalmen en Lofzangen vervaardigd , waarbij
hij zich evenwel noch aan de dichtmaat van
DATHENUS , noch aan degewone zangwijzen
gebonden heeft betoond. Eerst na zijn dood
is deze in het lichtgegeven door den taalkundl en KORNELIS VAN ARKEL , Remonstrantsch
Predikant te Rotterdam, A°. 1724 , in 4°.
Dit werk is vrijen
op een
•
trant berijmd
, en
van vele Psalmen blijkt het , dat de Autheur
die met toepassing op zich zelvengedicht
heeft en op de omstandigheden waarin hij zich
bey ond tenjare 1672 , toen hi het voorwerp
van den algemeenen haat des y olks was. Het
geheel is besloten. met eengebed en een very
op de geboorte des Heeren JEZUS CHRISTUS.
Zie A. ANDRIESSEN, Aanmerkingen op de Psalmberijmingenvan P.DATH ENUS.Middelburg 1756,
4°. , bl. 200, 201, en J. VAN IPEREN, Kerkelije
k
Historie van het Psalmgezang , Amsterdam 1777,
gr. 8°. , Dl. I-, bl. 223.
B.
[P. DE GROOT ' S Uitbreiding der Psalmen, door KOR-

NELIS VAN ARKEL ten druk bezorgd, is ook, tot antwoord aan X. Y. Z. in herinnering gebragt door J. C.
K. , A. J. V. D. AA , J. J. WOLFS , V. D. N. en w. P.
BIBLIOPHILUS. Van deze heeft J. C. K. , behalve de
Rotterdamsche uitgaaf des werks in 1724 , ook eene
Amsterdamsche van 1765(bij A. VAN DER KROE) ,
insgelijks in V., medegedeeld , en de Uitbreiding wijders onbruikbaar genoemd voor het kerkgezang , bij
de verzuimde inachtneming der melodien. Hij verwijst ors naar J. DE VRIES , Schets der Dichters van

de XIIIde tot de XVIIde eeuw, D. I., bl. 249, even.-

zeer aangehaald door V. D. N., die als andere bronnen opgeeft — bij den Catalogus van J. HONING, 1833,
bl. 253 , N°. 918 en dien van WA CHENDORFF ,
1811 ,
bl. 54, N°. 602 --: ANDRIESSEN s VAN IPERENFOP,
PENS, in de Biblioth. Belg. , p. 980, en
CATTENBURCH,
in de Biblioth. Remonstrantium ,
p. 91 (Amst. 1728) •
-en door x. P. BIBLIOPHILUS, die voorts de raadpleging

aanbeveelt van SIEGENBEEKS Gesch. der Letterk. ,
bl. 160. A. J. VAN DER AA berigt ons , dat een exemplaar der Rotterdamsche editie gevonden wordt in de
Bibliotheek der Maatschappij van Nederlandsche
Letterkunde te Leyden •; ter wijl wij eindelijk niet verzwijgen willen , wat v. GR. aangeteekend heeft : namelijk dat in de Honingbije , eene zeer goede verzameling van uitgegevene en nog niet uitgegevene
gedichten , te Leeuwarden bij A. FERWERDA omstreeks 1766 in 't lieht verschenen(herdrukt in 1778),
de X Vde en CIVde Psalm te lezen zijn, door onzen P.
DE GROOT in rijmgebragt, die opzigtelijk den laatsten
zich nog al wat vrijheid schijnt vergund te hebben.

Grafschrift van Graaf Jan 11 I. ; bl. 315).
Ditgrafschrift wordt gevonden in de Chronyk
van Holland van den Klerk uit de Laage Lander
by der Zee : nooit voorheen gedrukt. Met eenige
aantekeningen zoo van PETRUS SCRIVERIUS als
van den uitgeever (FRANS VAN MIERIS). Leyden
by PIETER VAN DER EYK , MDCCXL , in 4°.
Aldaar leestmen op bl. 202 •:
Chy gist le gentil JAN de Pris ;
Jadis eust dessous luy compris
Quatre Pais degrand noblesse ,
C'est Hainau come bien apris
Zeelande & Friseque moult pris
Et Hollandeplain de richesse.
En son temps fat Chief de proesse ,
Fleur d'honneur , surjon de largesse.
Mil trois tens &quatre fut prit
De la Mort, qui bien scait l'addresse.
Orprions Dieu que l'ame addresse
Commentque le corps nit mespris.
.. ELSEVIER.

Het wapen van Drenthe (I. ; bl. 315). D De
vrouw met het kind op den schoot" beduidt
MARIA met het Kind JEZUS. Hoe deze provincie aan dat wapen gekomen is , leest men in
de beschrijving van dat gewest door P. H.
WITKAMP, voorkomende in de Aardbol, aldus:•
» De oorsprong van het Drentsche wapen kan
men hoogstwaarschijnlijk afleiden uit de ondergeschiktheid van den Deken van Drenthe
aan den Proost van St. MARIA te Utrecht.
Eerstgenoernde toch was aan den Proost , als
Officiaal des Bisschops, onderworpen, en wegens zijne handelingen verantwoording en
rekening schuldig.
Deze •
verwantschap
(in
het geestelijke en kerkelijke) met en ondergeschiktheid aande St. MARIA-kerk , zullen ,
daar toch het kerkelijk opperhoofd van Drenthe tevens wereldlijk opperheer van het land
was, den inwoners van Drenthe ligtelijk aanleiding gegeven hebben , om een MARIA-beeld
in hun wapen , zegel en banieren te voeren".

C. W. B.

[Met deze verklaring van WITKAMP hebben ook

J. J. WOLFS en P. E. Z. de voorgestelde vraag be-

antwoord. Is zij evenwel van ongedwongenheid vrij
tepleiten , als men den aard desgezags gadeslaat ,
hetwelk de Proost van St. MARIA enkel in naam en
op last van den Bisschop , — immers hij was diens
officiaal, — over Drenthe ma hebben uitgeoefend?
Ware de bedoeling geweest, Utrecht's oppergebied in
het Drentsche wapen te symbolizeren , ons komt het
voor,, dat men zijne afbeelding veeleer aan ST. MAAR.
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TEN, den der Bisschopskerk, dan aan die der
proostdij , zelve ondergeschikt aan het geestelijk en
wereldlijk opperhoofd , ontleend zoude hebben. Was
ook nietreeds
in 1040 , gemelde kerk door Keizer
,
HENDRIK III met landerijen in Drenthe begiftigd geworden , en had niet ditgunstbew ijs , zes jaren later
gevolgd door de toezegging des Graafsehaps aan den
Bisschop, (zie HEDA Ilistor. Episcopat. , p. 120, 221
et 124.) , in zekeren zin dengrond gelegd tot de betrekking , die sedert Utrechts magtigen Heeren zulk
een ruimgezag in de Drentsche zaken verwerven
mogt? Doch ook dit alles daargelaten, andere gissingen zijn over Drenthe's wapen in 't midden gebragt,
g enwaaronvo eenigbaar met de gegevene uitleggin,
door ten minste zoo veel blijkt , dat het onderzoek
daaromtrent nog geenszins als gesloten kan worden
aangezien. Leenen wijeth oor aan ICHNEUTES.]

Het wapen van Drenthe vertoont nietblootelijk
vouw met een zuigeling", maar MARIA
eerier
met het Kind JESUS. De Teg enw oor di g e Stacit van
95 , bl.
1750, geeft
Drenthe , Amsterdam enz.
daarover bet volgende te lezen :
1> Het wapen bestaat in een gekroond MARIAbeeld , in het blaauw gekleed , zittende tusschen twee zuilen , met een naakt kind, welks
hoofd met stralen omringd is , op de rechter
[linker] knee. Ter wederzijden wordt het waP , 't welk met een kroon gedekt is , van
twee staande leeuwen vastgehouden. Alle
deze sieraden , benevens bet schild of veld ,
zijn verguld. Beneden op den voorgrond ziet
men de letters C. T. D. Indien dit wapen
oorspronkelijk dat van het Landschap zij, zullen de gemelde letters , nit vergelijking van
oude oorkonden , deze woorden te kennen
geven: Communitas Terme Drentiae" .
Intusschen is het niet onwaarschijnlijk ,
dat dit wapen door bet Landschap is °vergenomen van het Stift Dikkening en. Immers men
vindt onder de zegels , aan oude perkamenten
bt
hangende , dit zelfde wapen bij
den Aof
Overste van dit Stift , we ens hetzelve gebruikt. Ook schijnt er meerder reden te zijn ,
om te vermoeden , dat dusdanig een wapen ,
door oude Roomsch-Katholieke Landheeren of
Bisschoppen , aan een Geestelijk gestigt , dan
aan een politiek Staatsligchaam , zal gegeven
zijn. De letters C. T. D. kunnen tot geene
tegenwerping dienen , om deze onderstelling
te wettigen , vermits deze letters ook kunnen
uitdrukken : Sigillum Terrce Dikkeningae.
Want het is bekend , dat men meermalen
in oude latijnsche boeken , het woord Sigillum
met een C ziet be •; en zeer ligt kunnen
de afschrijvers verzuimd hebben den circumflex (sic ?) onder de C. daarbij te voegen".
)

ICHNEUTES.
[Niet gering is echter de zwarigheid , hiertegen geopperd door A. J. V. D. AA. Want , terwijl volgens

De voormalige Kloosters in Drenthe
J. S. MAGNIN ,
eschiedkundig beschouzvd , bl. 27 , het klooster te
g
Dikkeningen (beter Dikninge) , eerst van den 'are
1325 dagteekent , vinden wij en bij denzelfden schrijver (M. 131), een Charter van 1315, do bij dien van
het Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden ,
(
D. III. bl. 512.) nog daarenboven een van 1293

aangehaald , waarin het vermelde wapen van Drenthe
reeds beschreven zalgeworden zijn. Een ander gevoelen heeft TORGAI voorgedragen. Naar zijne bewering is dit wapen van het Klooster te Aspen overgenomen , welks gebouw,, van oudsher voor de zittin en des Drentschen Landdags gebezigd , thane
nog tot een zetel der provinciale regering ingerigt is.
C. & A. spreekt van verschillende wapens van Drenthe in de onderscheidene tijdperken. Hij verwijst daarbij op MAGNIN ' S Geschiedkundig Overzigt van de Bestu-

ren , die voor de herstelling van Nederland elkander
in Drenthe zijn opgevolgd.]

d' Ontroerde Leeuw" (I.; bl.315). De schrijver van dit werk 1S TOBIAS VAN DOMSELAER.
Zie : COMMELIN Beschrijving van Amsterdam ,
H. G.
bl.866.
H. van Wyn , over het Egmondsche HS. der
vier Evangelieen I. •; bl. 315). s Er worden" ,
zegt Mr. J. C. DE JONGE , in zijne Levensschets
van HENRIK VAN WYN» onder 's mans nagelatenepapieren aanteekeningen gevonden ,
waaruit blijkt , dat hi' zich ijverig bezig hield
met de voltooijing van die Verhandeling ,
welke zonder twijfel van het hoogste gewigt
zou geweest zijn , doch veelvuldige werkzaamheden beletteden hem eerst , dien arbeid
te eindigen , en hooge ouderdom en afnemende krachten vangeest en ligchaam hebben
hem zulks daarna verhinderd. Wenschelijk
is het , dat een of ander oudheidkundige die
taak op zich neme". --Zoo schreef DE JONGE
in 1832 , en zijn wensch is tot heden , voor
zoo ver ik weet, onvervuld gebleven.
N. P. BIBLIOPHILUS.

H. van Wyn , over het Egmondsche HS. der
vier Evangelieen. Ten antwoord op deze vraag
moge dienen , dat VAN WYN' S geheele letterkundige nalatenschap op de Koninklijke Bibliotheek te 's Hage berustende is •; dat daaronder zich wel een doorschoten exemplaar bevindt van zijn Huiszittend Leven , voor zoo ver
bet is uitgekomen , met duizende belangrijke
aanteekeningen van de hand des geleerden
schrijvers , doch Been spoor van eenig opstel,
estemd om het 2de Hoofdstuk uit te maken
b
van zijne Verhandeling over het Egmondsche
N. N.
Ilandschrift der vier Evangelieen.
Landbemesting (I. ; bl. 315). Dat een zeker
landman te Zoeterwoude of Steenwijkerwolde
(niet een monnik) in 1350 (niet in de 11 de of 12de
eeuw) voor het eerst in ons land, en met goed
gevolg, de bemesting van landerijen beproefd
heeft , wordt ons opgegeven in de tijdrekenkundige tafels , 1°. van P. N. MUTT achter
diens Algemeene Wereldgeschiedenis voor de Arederlandsche Jeugd , bl. 223 ; en 2°. in het TOschrift De Oefenschool , 5de deel , bl. 137
alsmede 3°. in de Chronologische opgave van
Nederlandsche uitvindingen en ontdekkingen
achter bet Chronologisch Handboek der Vaderlandsche Geschiedenis , door. H. , b1.146.
19 *
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Maar nu het betwisten daarvan in de vraag
voorgesteld , op grond, dat in den Bijbel reeds
van mesten gesproken wordt. Wat wordt betwist ? Dat de landman te Zoeterwoude de eerste was , die velden bemestte ? Maar dit heeft
men niet beweerd. Laat die uitvinding vele
eeuwen vroeger en in het Oosten gesteld worden • nogthans kan de landman te Zoeterwoude
wel de eerste geweest zijn , die de veldbemesting in ons land , let wel , niet uitvond , maar
beproefde. Eerst schijnt de betwister den voorsteller , en later de voorsteller 6n den betwister en zich zelven niet begrepen te hebben.
Een twist dus , waar eigenlijk geen verschil
P. FRET.
was.
LOok J. H. VAN DALE herinnert ons MUYT 'S aanteekening no ens het gelukkig bedrijf van den , 't zij
dan Zoeterwoudschen of Steenwjkerwoldschen , landman in 1350 , en overtuigt met een achttal woorden
het verkondigde geschil van hersenschimmigheid.]

Dengek scheren I. ; bl. 315). D De baard ,
vroeger het sieraad des ecrwaardigen, leende
de namen aan de wizen des y olks , zooals
aan de Priesters der Ouden , de Drulden en
aan onze Barden , den schoonen eeretitel aan
den eersten ADELBERT, de toejuiching aan
SIEGEBERT overwinnaar , den danktoon aan
HUBERT, Hoeder en Herder der volken" J. F.
MOESMAN , Taalbeschouwing , Aflev. I , bl. 5),

Het behoeft ons dus niet te verwonderen, dat
men hem diegeen baard bezat , eenigermate
als onverstandig , onwijs
of gek beschouwde.
Het afscheren van den baard kostte framers
eens eenen vorst zijne echtgenoot en een koa ? D arom zegt ook A. A. J. MEIJLINK
ningrijk
in zijne dikwerf aangehaalde Verhandeling ,
bl. 293 : » Ik ben er medegeschoren is hem onverstaanbaar ; maar had hij in onze geschiedenisgelezen , dat in vroegere tijden , het
ontnemen van den baard eene schande of ten
rninste iets belagchelijks was , hij zoude dit
beter verstaan , even als het bekende gekscheren" Wij gelooven dat dit -wel voldoende
zal zijn om de gestelde vraag op te lossen.
J. H. VAN DALE.

Dengek scheren. D Men moet opmerken" ,
zegt
t BILDERDIJS (Verkl. Geslachtl.)
, » dat er
onderscheid is in 't eenvoudig den gek scheren,
en met iemand dengek scheren. Het eerste is
vrolijkheid ; het laatste , iemand voor den
gek houden , dien men al jokkende scheert.
Scheren op zich-zelfs is het hair of den baard
afnemeneene
baldadigheid waardoor men
,
iemand bespottelijk maakte , of onteerde.
Doch schoon ditscheren een daad van moedwil terbespotting was , (zie 1 Chron. XIX ,
een voorbeeld ,) ons scheren , als bespotten
is echter eengeheel ander woord". BURMAN
evenwel heeft het anders begrepen. of en
hem beteekent dengek scheren: een gek het
haarzfnemen , en daardoor diets waken , dat

hij moet vechten; omdat de kampioenen in de
Riddertijden het hoofd geschoren , de voeten
bloot en de nagels van handen en voeten kort
gesne den moesten hebben (zie Taalle. Illagazyn,
I , bl. 300). » Scheren" , aldusgaat BILDERDIJK voort , » is scha-eren , hard lachen , een
onomatopoioumen.on even als schateren, 'tgeen
het zelfde met een sterker schuddin.g en klatering uitdrukt. Scha-eren, of scheren is lachen
dat men schudt , maar schateren , dat men
schokt. Het eenvoudige scheren (ook scherenen
voorheen) is dus lachen en spotten , en hi
van bescheren of bescherenen bespotten". In
deze laatste beteekenis nu werd scheren door
onze oude schrijvers algemeen gebruikt. Talrijke bewijsplaatsen zijn in onze midderx-nederlandschegeschriften voorhan.den. Men
zie slechts CLIGNETT Bijdragen
bl. 10 , 67 ;•,
LULOFS Handboek , enz. (Glossarium).Het
subst. sceren, elders scerne, in den Roman van.
Karel en zyne XII Pairs, scaren, komt ook di kwijls voor in de beteekenis van bespotting
spotternij , scherts. N. P. BIBLIOPHILUS.
[De hoofdsom van dit berigt is ons door J. J. WOLFS
wedergegeven, maar opmerkelijk mag ook heeten, wat
hij ons omtrent dengek scheren (in tegenoverstelling
aan met iemanddengek scheren) uit dezelfde Geslachtlist van onzen grooten taalkenner heeft medegedeeld :
„ Het is degech , [guig of huig] het kittelig gedeelte der
keel , schuren , het een kittelen of iemand doen lachen ,
beteekent , en by-uitbreiding , lachen verwekken."
V. D. N. brengt, ook hij, de verklaring van T. BURMAN te berde (Aenmerkingen de Nederd. Tael enz.
aengaende , Utr. 1768 , D.I., bl. 70 , 71.) van het
gebruik afgeleid om den kampioenen , die tot de niet
edelen behoorden , het hoofd kaal te scheren , alvorens zij tot den strijd werden toegelaten. Tevens berigt hij eene opmerking van denzelfden sehrijver ,
(a. w. D. II. , bl. 225.) waar deze , op onze spreekwijs terugkomende, het over sceren van MELTS STOKE,
in den zin van onwaarachtig , herinnerd heeft , en
daarbij aangestipt , dat , indien zulks afkomstig zij
van gek scheren , die uitdrukking al van zeer ouden
oorsprong wezen moet ; met welk zeggen V. D. N.
op zijne beurt het gevoelen verdedigt, dat hare eigenlijke beteekenis nog tot de onbesliste zaken te rekenen zij.
P. E. V.D. Z. zond ons de navolgende mededeeling
lilt TUINMAN : „ Gek - zal afstammen van het Chaldeeuwsche gechaek , lagchen en belagehen , bespotten, omdat gekkên (overmatig) pleg en te lachen
g
Pred. VII: 6.) en zich belagehelyk aan te stellen.
Van gek komt begekken, het een dus zegt : belagchen,
bespotten. Hiertoe kan men gigchelen, d. gekkelijk lachen,, brengen , als ook het Latynsche cachinnari". — Dengek scheren zegt : ijmand spottelyk
handelen als eenengek , gelyk men dus ijmands
baard kan scheren, dat hy belagchelijk ten toon wordt
gesteld. Cf. 2 Sam. X: 4. Van daar : Scheerje my
wat? en : scheeren wy malkanderen? Ook : hy is wel

gebarbiert , — hy is in de re to barbierswinkel , dear
men hem welfijntjes zal poetsen , en : ijmand een opzetje
geven •; en : de knevels bra g opzetten, gelyk door 't
bestryken metpomade plecgt te geschieden. Het
eerste noemt men ook den aap scheeren."
En dan ter onzer volkomene verpozing afgemat
als wij ons nog voelen van die geleerdheid zijns eersten onderzoeks , — onthaalt P. E. V. D. Z. ons ten
slotte (wel eens meer ziet men 't hooge drama door
een kluchtspel vervangen), op het gevaar of van ons
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te doen scha-cren , met de voorstelling van dien barbiersjongen , welke een wegens zotheid befaamden
onder 't scheren allerlei snakerijen opgedischt heblyende, diens vraag , of dat nu alles waarheid was,
aldus met veel snedi gheid beantwoordde „ Och peen
mUnheer, toen ik het u verhaalde, schoor ilc den gelc."]

Verhandeling over de Barometers door Mr.
d' Alancd (I. ; bl. 315). Ten antwoord aan
V. S. moge dienen, dat ik in het bezit ben van

een werk , getiteld : Verhandelingen over de
, Thermometers
en Notiometers o
t
Bar
f
Hygrometers door den Heer D.... uit het Fransch
vertaalt. In ' s Gravenhage by GERARD BLOCK ,
vertaler
1738 ; zonder naam van
den , terwijl
op de titelplaat staat: In' s Gravenhage by JACOBus DE JONGH en het teeken van den plaatsnijder: JAC' . {?] SCHOONEBEEK del. et fecit. Be-

itelprent , bevat het 35 platen met
halve diet
afbeeldingen der verschillende werktuigen ,
aan Wier beschouwing het geschrift is toe ewijd. De eerste zin luidt dus : » De aardkloot,
dien wij bewonen , word van eene zekere
vloeibare en doorschijnende staff omringt
die men Lucht noemt" ; terwijl het slot der
aanmerkingen bijvoegselen handelt over
de bevochtiging der kabeltouwen , het middel
door FONTANA gebezigd om de zuil of naald
die zich voor de St. Pieterskerk te Rome verheft , op te rigten ; waarbij het berigt gevoegd
is eerier gelijksoortige , met g oed gevolg aangewende bewerng,
ki ter plaatsing van de zuil
in den Hippodrome te Constantino el , zooals BUSBECQ die heeft medegedeeld.

N. D. F.
[Ook J. V. D. heeft dit boekske in zijne verzameling , 't welk in kl. 8°. formaat , 138 bl. en dan nog
een Register bevat. In de opgaaf des titels komt hij
geheel overeen met N. D. F. , en ook hij spreekt
van een aantalplaten , die bet werk tot sieraad verstrekken , maar degegraveerde titelplaat met bet bijgevoegde : In 's Gravenhage , by JACOBUS DE JONGH,
leidt hem tot de meening , dat het voor een latere
druk te houden zij. En te regt , nademaal c. J. HELLINGWERFF , die in de derdeplaats opkomt als bezitter van een exemplaar der Verhandelingen , en den
titel wederom juist zoo beschrijft als de beide vorigen,
daarbij echter den naam GERARD BLOCK onvermeld
laat, en als drukker des werks alleen opgeeft JACOBUS
DE JONGH, met het jaartal 1730, in stede van 1738. —
Voorts beijvert zich deze berigtgever aan te toonen ,
waar en hoe de gedrukte titel verschilt van die des
IL S.'s door v. S. ter onzer kennis gebragt.]

Olivier Cromwell in het Staatscheleger I. • bl.
315). In de Resolutien der Staten-Generaal
van 1618-1619 zal men verscheidene bijzonzijne dienst hier
z te
derheden opmerken , die
lande betreffen.
H. G.
P. E. Z. beschouwt CROMWELL'S Hollandsche
krijgsdienst als een zuivere fabel. Hi' grondt zijne
meening eensdeels op het stilzwijgen cens geschiedschrijvers
a s WAGENAAR , andersdeels op den al
l
te jeugdigen leeftijd van OLIVIER in den jare 1622.
Het eerste komt ons voor zeer weinig afdoende te
zijn ; het andere verliest alle kracht door de opmer, , dat niet gelijk P. E. Z. beweert , de 3de
king

April 1603 , maar de 25ste April 1599 de geboortedag
des Protectorsgeweest is. — Met dat al hadden vij
gaarne gewenscht, dat ons lets meer bepaalds en uitvoerigs ware medegedeeld van die Resolution, waarin
H. G. het feit , thans ter sprake gebragt , zoo stellig
en met vele bij zonderheden wedergevonden heeft .Misseinen zoude ons dan eenig licht verschaft zijn over
het nu zoo donkere vraagstuk, hoe die berigten te vereenigen met de omstandigheid, dat niet slechts — zoo
ver wij het kunnen na aan — geen van CROMWELL'S
biographen iets van 's jongelings verkeer onder de
Hollandsche vanen opgeteekend heeft , maar ook de
inhoud hunner verhalen daarvoorgeene plaats overgelaten en alzoo de zaak reeds voorafduidelijk schijnt
weersproken te hebben. Volgens hunne voorstelling
toch hceft de jeu gdige OLIVIER , na zijn huwelijk met
ELISABETH BOURCHIER in Augustus 1620 , ongeveer
tien jaren in stille afzondering doorgebragt nabij
Huntingdon , in het landelijk erfgoed hem door zijns
vaders dood in 1617 aangekomen , welks bestiering
hij bijkans al zijnen tijd en den ganschen omvang zijnor zorgen tocwij d.de. Schoon hij ook, naar den inwenh, door
digen
menschooger en heiliger belangen bezig
gehouden werd , daar hij j uist te dezen tij de dien grooten strijd des gemoeds heeft mogen leveren , volhouden en gelukkig ten elude brcngen , door welken der
klemmende vraag over bet eeuwig heil zijner ziele ,
haar troostend, zegenrijk en voor altoos vredegevend
antwoord bevochten worden moest : een strijd echter,
die in zijn aanvang en ontwikkeling het hart hem met
diepe neerslagtig
h eid vervulde , ja hem soms een dus
angstvolle vrees ingaf, dat zijn toestand aan vertwijfeling grensde. Zoo verhaalt MERLE D 'AUBIGNE ( The
Protector , 3d. edit. Edinb. & Load. 1848 ,p. 47)
die ook hier vooralgebruik gemaakt heeft van TH.
CARLYLE 'S uitmuntend werk , CROMWELL' S Letters
and Speeches (Lond. 1846) : The next tenyears
werepassed in seclusion — years in which a man
is formed for life. CROMWELL busied himself in
farming , and in industrial and social duties living as his father before him had done. But he
was also occupied with other matters. Erelong he
felt in his heart theprickings of God's law. It disclosed to him his inward sin ; with Saint PAUL , he
was disposed to cry out : 0 wretched man that I am!
who shall deliver mefrom the body of this death? and
like LUTHER ,pacing the galleries of his convent at
Erfurth, exclaiming. „ My sin ! my sin ! my sin !"
OLIVER, agitated and heart- wrung, uttering groans
and cries as of a wounded spirit , wanderedpale
and dejected along the gloomy banks of the Ouse
beneath a clouded sky. He looked for consolation to
God , to his Bible , and to friends more enlightened
than himself. His health and even his strong
frame were shaken , and in his melancholy he would
often send at midnight for Dr. SIMCOTT , physician
in Huntingdon , supposing himself to be dying. At
length peace entered into his soul." — een weinig later. 49) : ,,MILTON, who knew him well,
says of him :1/1/ He had grown up in peace and privacy
at home, silently cherishing in his heart a confidence
in God and a magnanimity well adapted for the solemn
times that were approaching. Although of ripe years,
he had notyet stepped forward into public life , and
nothing so much distinguished him from all around as
the cultivation of a pure religion , and the integrity
of his life." " — Aan dit verborgen levee werd CROMWELL eerst onttrokken ten jare 1629 , toen de keus
zijner medeburgers hem tot eene Parlementsplaats
geroepen had, in een tij dsgew richt zwanger van groote
jammeren , dat reeds de donkere wolken zamengepakt vertoonde, die eerlang, verwocstcnd doodend,
maar ook reddend en herstellend , over Engelands
kerk- en burgerstaat uitbarsten zouden. Te dier gele-
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genheid was dan ook melden ons weder de geschiedschrijvers — de indruk zijner eerste openbare
verschijning zoodanig , als geheel den eenvoudigen ,
meer of minplompen en boerschen landbewoner weder of ,
ansch niet iemand
, die , de school eener
g
buitenlandsche krijgsdienst doorgegaan , daarvan althans eenige beschaving en verfljning naar het uiterlike ontvangen had. — „He wore a plain cloth suit,
which seemed to have been made by a bad country
tailor ; his linen was not of thepurest white •; his
ruffles were old fashioned; his hat was without a band;
his sword stuck close to his side ; his countenance
was swollen and reddish ; his voice sharp and intunable " &c. MERLE D ' AITBIGN g
n p.
vciOr
55 e hem Sir
PHILIP WARWICK Memoirs, p. 247 , Lond. 1701. —
Vijftien jaren later ontvlamde werkelijk de burgeroorlog tusschen Koning KAREL I en zijne onderdanen , en nu greep ook CROMWELL naar de wapenen ,
om die zaak dergodsdienst en der vrijheid in het
weld tegaan verdedigen , die hij tot nu toe zoo wakkerlijk in's lands vergaderzaal gehandhaafd had. Dit
nu vermeldende hebben 's mans biographen wederom termengebezigd , die alle denkbeeld buiten sluiten, alsof deze ingetredene loopbaan niet zijne eerste in militaire dienstgeweest zij. Ja ook ooze Geneefsche schrijver, die alle de vroegere geraadpleegd
en vergeleken heeft , zegt hierbij even stellig als duidelijk : „ (CRomwELL) was living quietly , like many
othergood citizens and loyal subjects , who , as well

as he ,had never once thought of theprofession of arms."
(MERLE D ' AUBIGN p. 66.)]

Lijkrede van W. Senguerdius op W. Wilhelmius
I. • hi. 316). Ik lees in de Geschiedenis van de
voormalige G elder sche Hoogeschool en hare Hoogleeraren, door HERMANNUS BOUMAN, bl. 654,
dat dit hoogst zeldzame stuk onder den titel van
WOLF. SENGUERDII Sermo funebris in obitum
W. W., Lugd. Bat . 4 , loch met verkeerde
vereer
k
opgave van jaartal , voorkomt op bl. 61
van het 4de deel der Bibliotheca Emtinckiana
sive Catalogus librorum , quos collegit et rely vat
Mr. SIMON EMTINCK Toparcha in Noordwijkerbout • Amst. 1753, 4 deelen in 8°. Deze Bibliotheca wordt door BOUMAN geprezen als eene
verzameling , waaruit men de kennis van vele
oude en zeldzamegeschriften kan putten.
J. C. D.

Uraagterkene.
Nederlandsche Porceleinfabrieken. Welke
porceleinfabrieken hebben er in de Nederlanden bestaan?Op welken tijd , door wie
en waar zijn zij opgerigt geworden en wanneer hebben zij het werk gestaakt ?
Hoe
danig waren de gebruikelijke merken ter aanwijzing der verschillende fabrieken en bezat
al hetgeen zij leverden een onderscheidend
teeken ? De letters M. 0. L. worden menigmaal op Nederlandsch porcelein aangetroffen en , somtijds , het woord Amstel; wat is
de beduiding hiervan en de tijdsbepaling ,
waartoe een en ander ons brengt ? Zoo vindt
men ook op Nederlandsch , naar men ze gt in
den Haag vervaardigd , porcelein een Ooievaar • is er werkelijk eene 'a Gravenhaagsche

fabriekgeweest , wie teekent mij dan hare
geschiedenis op ? Heeft men ook in Arnhem
porcelein gemaakt? en , zoo,, wat was het
merk ter onderscheiding?
0. M.
NOTES AND QUERIES , V. p. 343.
Andries Schraver. In den Zeeuwschen YolksAlmanakvoor 1840 , vindt men eenige merkwaardigheden uit het leven van den Ingenieur
ANDRIES SCHRAVER. Daarin wordt echter wel
gezegd , dat deze beroemde man den 27sten
Februarij 1754 te Brouwershaven geboren
werd , maar men zoekt te vergeefs naar den
tijd en de plaats van zijn overl y den. Wie zou
mij zulks kunnen opgeven ?
B.
31 December. Zou iemand mij kunnen opgeven , of de 31ste December ook gekenmerkt zij door de geboorte of het overlijden
van eenen vermaarden Zeeuw, of door eenige
belangrijke Zeeuwsche gebeurtenis ?
B.
Speelrijmen. » Eun deun dip" . Menigmaal
had ik , over de straatgaande , 't volgende
deuntje door kinderen hooren opdreunen ,
wanneer ze bij hunne spelen aftelden. Nimmer den zin begrepen hebbende , kwam 't mij
voor , door de kleinen zelve te zijn uitgevonden, en het verwonderde'
dus niet weinig,
toen ik in Zuid-Holland en evenzoo in de
omstreken van Winterswijk , Lich tenvoorde
en Groenlo , hetzelfde'
, 't geen mij
doet denken dat het jetsbeduidt.
Wie zou mij nu behulpzaam willen zijn ter
opsporing der beteekenis van:•
Eun deun dip ,
Ikke de kane flip ,
Ikke de kane boekenemane
Eun deun dip. — ?

Er wordt bij het uitspreken van elk der
aangehaalde woorden rondgeteld , en hij , op
wren de vin er bij het laatste rust , s is het"
of moet krijger zijn.
RUDOLPH.
Nieuwe kleederen met Paschen. Waarom is
degewoonte zoo algemeen , dat vele et sonen zich met Paschen nieuwe kleederen doen
vervaardigen ? Is dit gebruik niet overoud
en als een zinnebeeld aan te merken ?
ONDERZOEKER.

Hoe kwam een Athener aan zijn beroep ? In
eene rede aan de Atheners laat XENOPHON
(Apomnem. IV. , cap. II, 5.) zekeren EUTHYDEMOS ze en : Geeft mij het beroep van
arts." Mot 'Co iccrptx`ov s piyov 66rE. Is daaruit of
te leiden , dater vergunning van Staatswege
werd vereischt om 't eene of andere beroep
of bedrijf te mogen uitoefenen ?
J. M.
Aurora te paard. Onlangs zag men bij eene
feestviering te Me el , AURORA op een too-
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te paard afgebeeld.
Velen vonnee
en
den zulks bespottelij,
k daar de Godes van
den dageraad bij HOMERuS en latere dichters
gewoonlijk voorkomt op een wagen met tweespan. Intusschen meen ik ergens jets te hebben gelezen , dat de voorstelling te Meppel
mythologisch zou kunnen regtvaardigen. Wie
der Navorschers zoude mij op den we willen brengen om hierin tot zekerheid te koJ. M.
men ?
Kourt Syverts Adelaar. De geschiedschrijver BRANDT spreekt in het Leven van DE RuiTER, bi. 378, van ^ KOURT SYVERTS ADEL AAR,
A door zyne manhafte daaden teen de Turken
vermaardt, en nu in dienst van den Koning
van Denemarken." Weet ook iemand nadere
bijzonderheden omtrent dien reeman op te
A. J. v. D. AA.
even?
g
Capucyners. Waarom wordt een zeker soort
van erwten toch Capucijners genaamd ?
AALTJE DE ZUINIGE KEUKENMEID.

Jon ens van Jan de Wit. Van waar de benaming en wat is de re to beteekenis van het
gezegde : Gij zijt een 'on en van JAN DE WIT?
EEN OFFICIER.

Witachtige Pa en. ORLERS zegt (Beschr. van
Leyden ; II. ; bl. 97) :
Waer by haer belo oft was deselfde Pastorie te doen bewaren van twee witachtige
"Ovog.
papen". Wat zijn dit ?
Vaderlandschegeschiedenis van 1688-1702.
Welke bronnen kan ik raadplegen omtrent de
eschiedenis van Holland van 1688-1702 ?
g
Welkegeschiedkundige werken zijn er over
ANDREAS.
uit lien tijd zelven ?
Het Kompas luchtreizen. Zijn er door
luchtreizigers waarnemingen gedaan omtrent
de beweging van het kompas op aanmerkelijke
hoogten ? zoowelke
aj,
uitkomsten hebben
diegeleverd en waar vindt men er de bijzonderheden van vermeld ? Ik herinner mij alleen, in de Revue des deux Mondes van het vorige jaar , het verslag eens luchtreizigers ,
waarin hi' berigtte , dat het kompas had stil
J. N. Q.
estaan.
g
t Groot Hoorns , Enkh: , Alkm: en Purmerender Liede-Boek" Wanneer is uitgegeven :
't Groot Hoorns , Enkhuyzer , Alkmaarder en
Purmerender Liede-Boek,vercierd met veelmooye
Bruylofts-liedekens en Gezangen •; t' Amsteldam,
by JOANNES KANNEWET Boekverkooper in de
Nes in de Gekroonde Jute Bybel? Het exempl.
inmijn bezit is in 16°. formaat maar zonder
J. N. Q.
jaartal.

Vastenavond-mommerijen. Welke is de oorsprong van het gebruik om zich , bij gelegenheid van vasten-avond, gemaskerd in het
openbaar te vertoonen en optogten te houden,
zoo als dit order anderen in Italie,Frankrijk,
Belie en ook in ons land — schoon , v0Or
zoo ver ik weet, alleen in de provincie NoordBrabant —geschiedt ?
FREDRIK.
A. en J. Ploos van Amstel. Eerstgenoemde
schreef eene Verhandeling over het reeht van
Commercie, tusschen onzijdige , en oorlogvoerende
Volker, 1760 , Amst. bij Erven F. HOUTTUIN.
De tweede: eene Aanleiding tot de uiterkke welsprekendheit , op den Kansel, voor de Balie, in 't
bijzonder lezen, dock voornaamlijk op het Toneel,
1766. Amst. bij K. V. TONGERLO.
Gaarne zou ik omtrentdeze twee Heeren
eenige bijzonderheden weten. Wie ziet er kans
toe mij die te verschaffen ?
J. C. K.
Francois Caron,Wernic van Batenborchenz.
Weet iemand omtrent onderstaandepersonen
ook eenige mededeeling te doen , of werken
op te even waarin over hen gehandeld wordt;
zulks zoude mij tot root genoegen zijn :
FRANCOIS CARON moet geweest zijn
directeur van den Japanschen handel. Waar en
wanneer ?— WERNIC VAN BATENBORCH ; haar
zinspreuk was : Seigneur , quant serace. EVERARDUS BOmmELIUSpredikant te .... ? in.
1598. — NICOLAAS PETRI, geboren te Deventer.— JOHANNES VAN GIFFEN. - SIMON SCHOTTUS. PETRUS VAN DER VORM , Predikant in
Oost-Indij —?
LEGENDO ET SCRIBENDO.
Jan van Loenen. Welke is toch de oorsprong
van de benaming : Jan van Loenen, waarmede
men de Hongaarsche dokters of kwakzalvers,
die nu en dan ons Vaderland doortrekken
om hunnegeneesmiddelen aan den man te
brengen , betitelt ? Men voegt er soms een
verse bij , dat volgens mine herinnering aldus luidt:
Jan van Loenen,
Met spijkers in zijn schoenen ,
Een kastjen op zijn rug ,
Zoo komt hi' van de Oude brug.
BRINIO.

Vlieg , vlieg , Vlindertje vlugt" Wie kan
mij inhoud en maker van het Lentelied Opgey en, dat aanvangt :
Vlieg , vlieg , Vlindertje vlugt
Vlieg fladderend door de lucht.— ?

Grafschrift op Voltaire. Weet men ook wie
het grafschrift op VOLTAIRE gemaakt heeft
luidende :
Cigit l'enfant gatd du monde ,
gata.
?
E. L.
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Amalia van golms. Bestaat er eene levensbeschrijving van deze voortreffelijke vrouw ?
tooniet , welke zijn dan de beste bronnen ,
behalve de gelijktijdige geschiedschrijvers en
dichters als VONDEL en HOOFT, de werken van
TEMPLE en de Me'moires de GUICHE om tot de
kennis van hare staatkundige en burgerlijke
betrekkingen , huishouden en leven te geraken • in het kort — welke is de litteratuur
over dit onderwerp ?
Heemskerk's D Batavische Arcadia" Welke is
de beste uitgave ; is er ook eene met taalkundie aanteekeningen of een' critischen en
exegetischen commentaar voorzien ? Welke
letterkundige heeft zich voornamelijk met de
taalkundige verdiensten van dit werk bezig
gehouden ? Waar kan men de uitlecminoder
r,t)
vele daarin voorkomendegeheel of half verouderde woorden vinden ?
n Het Nassauers Trompettertje". Wie weet
eenig narigt te even omtrent een rnij als
hoogst zeldzaam genoemd boekje , getiteld :
Het Nassauers Trompettertje ?
v . 0.

De haan op kerktorens. Van waar komt het
dat de haan zoo veelvuldig voorkomt als windvaan op eenen toren ?
V. 0.
Hulkestein. Gaarne zou ik lets vernemen
omtrent degeschiedenis van 't kasteel van
dien naam , dat tusschen Bunschoten en Harderwijk moet hebben gelegen, op eene plaats,
welke thands van de Zuiderzee sinngenomen.
A. N, Z.
Klaplooper. Weet ook soms DE NAVORSCHER
de beteekenis van 't voorvoegsel /dap in dit
woord ?
A. N. Z.
Huis van KeurvorstFrederik te Rhenen. Bestaat het huis te Rhenen nog , waarin FREDERIK, Keurvorst van de Paltz, gewoond heeft?
E. L.
't Huis Blikkenburg. Wanneer en door wien
is het riddermatig huis Blikkenburg , gelegen
nabij Zeist , Provincie Utrecht , verwoest?
Wie was toen de bezitter van het huis ? Bestaat er nog eene afbeelding van ?
E. L.
Spaansche Letterkunde. Op welken trap staat
tegenwoordig de Spaansche letterkunde , en
welke zijn de voornaamste hedendaagsche
Spaansche werken en schrijvers?
M. s. n.
Doopsgezinde Gezangen. Zou iemand der
lezers van DE NAVORSCHER mij ook de namen
kunnen opgeven der diehters van de Gezan-

gen nit den grooten en kleinen Bundel" bij
de Doopsgezinde gemeenten in gebruik ?
H. T.
Den bink stele en , speibelen. Onlangs hoorde
ik twee woorden bezigen , die ik in het eerst
niet begreep, doch welke mij naderhand werden opgehelderd. Het is : den bink steken en.
speibelen : voor het meer gewone stukjes draai'en , of , uit school blijven. Deze of gene
zal welligt er de beteekenis wel van weten.
Sl. L.
Blommerhett of Blommerhart. » BLOMMERNETT (ook BLOMMERHART) was een oud Nederlandsch held in de volksvertellingen , by
onzegrootouders nog gedacht , nu gants verloren." (BILDERDIJK Aanteeken. op HOOFT
bl. 162.) Wie weet mij jets meer van dien
held te verhalen ?
N. P. BIBLIOPHILUS.
Arent Roggeveen. Weet iemand levensbijzonderheden van ARENT ROGGEVEEN, schrijver van 't Nederlantsche Treur-spel , synde de
Verkrachte Belgica , Vertoonende cl' onheylen
daer in voorgevallen ; t' Sedert den 25 October
1555. tot den 10. July 1584. daer aen volgende ,
Gecomponeert (alles conform de letter en aen den
Leser) Door ARENT ROGGEVEEN Liefhebber
der Matthesis ...... tot Middelburgh , Gedruckt
by PIETER VAN GOETTHEM ?
N. P. BIBLIOPHILUS.

Het Gebed zonder end. Staat deze naam
voor de St. Clara-dwarsstraat in eenig verband met de kloosters, die van ouds in de Nes
waren en op den Voorburgwal uitkwamen ?
Zooja , hoe?
CONSTANTER.
Amsterdamscheplaatsbenamingen. Bekend is
de Amsterdamschegeestigheid , om den Westertoren lange Jan, de Kalverstraat de Koe-kinderstraat, de Goudsbloemgracht de Heerengracht
zonder boomen , en het Ras huis op den Heiligen we , het Houtzagershoje te noemen ,wee
kan nog meer zulke vonken van volksvernuft
onder de Amsterdammers aanwijzen.? en behooren daartoe ook de namen : Komkommerbuurt, Frikkedellenbuurt , het 1?oode dorp?
CONSTANTER.

Aanstekelijkheid van het gapen. Welke zou
wel de reden wezen dat, als mengaapt , de
nabijzijnden denzelfden aandrang gevoelen ?
F. K. W.
Hendericus du Booys ; Helena Leonora de
Sieveri. Van dezepersonen bestaan portretten
door CORNELIS VISSCHER naar VAN DYK.
Wat is er van hen bekend?
G. A. C.
TES AND QUERIES ; V. , 370.
NO
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Zantttlitningen.
Frederick Houtman. In de Ikon en Letterb.
IV . 37, voor 1836, gaf de Hoogleeraar LAUTS,
naar aanleiding van het stukje: » Over het Leven
en de Letterkundige vercliensten van FREDERICK
DE HOUTMAN", van den Heer BODEL NIJENHUIS:
) N og lets over FREDERICK HOUTMAN " , en maakte
daarbij eene bepaalde afscheiding tusschen
F. DE H. van Gouda ; en F. H. van Alkmaar ,
van de vier door den Heer B. N. vermelde
reizen , de beide eersten aan dezen , de beide
laatste aangenen toekennende.
SIERKSMA , welke van eenen F. H. , Raad
van Alkmaar , verhaalt , die , naar Indie gezonden, Gouverneur van Amboina werd, en,
in zijn vaderland teruggekeerd, in 1627 athier
overleed , heeft niets dan waarheid gezegd ,
daar wij H. onder de in 1618 door Prins
MAURITS benoemde 24 Vroedschappen , en
bovendien zijn graf in de Groote Kerk vinden.
Van het thans gehcel onleesbare opschrift
gelukte het mij voor eenige jaren nog het volgende to ontcijferen , hetgeen ik DE NAVORsmut ter bewaring geef :
HIER LA EYT BEGRAEVEN
FREEDERICK PIETERSOON HOV
TMAN IN SYN LEEVEN GE
T GUVERNEUR
VAN
O
WEES
MB OINA MEDEE
A
TINDIEN
VAN 00s
MIT
ENDE
DE RAET
ALCMA
DEN
00VE
DER MAENDT
In bet midden dezer inscriptie staat in een
medaillon eenpaauw met opgeheven staart en
dit omschrift : 'T WAPEN VAN FREEDRICK PIETERSOON HOVTMAN. Opmerkelijk is het dat de varier van H. hier PIETER geheeten wordt , zooals ook door Prof.
MOLL in de Vroegere Zeetogten der Nederlanders
beweerd wordt , hoewel dit niet uit de registern der stad Gouda schijnt to blijken. Meer
opmerking verdienen nog in de hoeken des
zerks vier schildjes , waarvan twee dit figuur
en de beide anderen het wapen van Gouda
vertoonen. Een en ander doet mij de zaak
weder tot de me ening des Heeren B. N. terug
brengen , en FREDERICK HOUTMAN als inboorling van Gouda en als inwoner van Alkmaar beC. W. BRUINVIS.
schouwen.

0

Ben-je Zestig" ? Een man van 60 jaren
had , volgens de Romeinen , een stemregt
mer. Was , bij geval , iemand van dien leeftijd op de plank gekomen, die --om to maken
dat men slechts een voor den stemmen zou —
over eenen gruppel naar de bus voerde , zoo
ontstond plotseling het geroep van D SexageD.II.

Al doende leert men.

narii de ponte" ! (Zestigjarigen de brug af!) In
Delft , om tot ons land weder to keeren , bestond vroeger eene wet, waarbij , aan menschen van dien ouderdom elke RegeringsP werd ontzegd. Vandddr is de spreekwijs:
XXVI.
» Ben-'e zestig ?"
Vuistdicht van P. Scriverius. Het volgende
is naar een afschrift , van denzelfden tijd als
het oorspronkelijk , gevolgd :
acn ibrn crt-c van i4rtnulitt(*) trtchtnbt

flat btu Prince in't Irger voor lagnberck,
brit 18 3ung 103.
Carts vac batljg ijoutvrettr p an )4oltant
en Wtst p ritstanb gtworbtn was.
Hoe is de jacht geraeckt dus deerelyck om 't leven ?
Om dat men locht en velt aen d'overtreders geven ;
Om dat men niet bespeurt dan sloffheyt en onmin !
Men weet van hooft noch staert van't eynde noch begin;
En alles loot
in 't wilt. met redenmocht men vraegen,
p
Of Baer van niet de naem ons Wildernissen dragen?
Maer antwoort aen de nijt, myn Musa, metter spoet,
en 't quaet kan worden
Dat haest een ding verkeert:en
goet ;
Suet hier het Tydt Verdrijff der Princen ende Graven,
Het eerlijck handgebaer, dat wijlen lath begraven ,
Ryst van den Kerckhoff op, waer HEENVLIET deer van
't velt
Eij ! scheijt niet off dit stuck is teenemael herstelt.
Maer gij volgt uwen Heer , die in voorleden Soomer
De Maes, ons he eft bevrijdt, en dondert des te vromer,
Nu aen den Kculschen stroom, als Gelder en Rynberck
Ons toegevallen zyn soo valt gij aen U. werck, (nen
Godt gunne dat dien Bach ons haestlyck mach verschijEn 't oorlogh neem een eijndt, Ick hou doch van gem
mijnen ,
Als van het Knijn gem aeckt, ick hou van vree en recht
En dat men met de Falck, geen Falckenets en vecht,
En nu met sack en schilt , nu met de honden Jagen ,
Och waer is nu de tijt, waer syn de weijtse daegen, —
En isser dan alhiergeen ander Wiltbraet goet
Dan dat men buy-ten coopt met soo veel menschenbloet?
PETRUS SCRIVERIUS.

Ex tempore.

* *
*•

Doom en Thor. Alle plaatsbenamingen ,
den klank van Door of Door in zich
welke
bevatten , duiden mijns in ziens op THOR , als :
Doorwerth, Dobrnspijk, Wijk bij Doorstede,
Hellendoorn, Yzendoorn, Apeldoorn, 't Huis
Doornik , Indoor enz. Bij de meeste van
die Thoorstedens vindt men uiterst merkwaardige oudheden.
H. H. H. Jongelui, die wegens hun slecht
gedrag naar de kolonien werden gezonden ,
kregen tot voorschrijving de volgende letters
in hunne recommandatie-br ieven mede :
H. H. H.
d. i.
Houd Hem Hier !
Eene alliteratie we schoon , maar niet pleL. S. P.
zierig!
(*) JOHAN VAN DEN KERCKHOVEN , gezegd rovr,
ANDER , Heer van Heenvliet.
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Maw.
Genealogie van van Middelhoven. Het geslacht der
VAN MIDDELHOVEN 'S , oorspronkelijk uit Dordrecht,

hertrouwd met — en de derdegade geworden van.
DS. JOH.ANNES STEENBAKKER , Predikant te

land, dien zij overleefd heeft.

Prinse-

was door huwelijken ,
met verscheidene familien van
aanzien , vooral in Zeeland , verbonden , n. 1. LIENS,

Welwillende bijdragen, om dit gdslachtregister tot
de meest mogelijke volledigheid te brengen, zullen
met dankbaarheid in gewacht worden door
B.

BORSSELE VAN SPREEUWENSTEIN, VERMUYDEN, WERKENDETDE MUINCQ , EVERSDYK , enz.- MICHIEL
,
JANSZ. VAN MIDDELHOVEN , geboren te Dordrecht in

Balthazar Gerards— Prins Willem I door van Bieselingen. In het Woordenboek van HOOGSTRATEN is

1562, is van 1592 tot 1634 Pred. te Voorschoten geweest , overleed te Leyden in 1638 , en had 7 zonen
die , nog bij zijn levee,, alien Predikanten geworden
e b kend : NATHANAeL VAN
iijn. Onder dezen zijn
MIDDELHOVEN, die sedert 1624, eerst te Katwijk aan
Zee, en vervolgens van 1632 te RotterdamPredikant
was, waar hij, ongehuwd, den Hden Maart 1639 overleden is ; SAMUEL VAN MIDDELHOVEN , die den 21sten
Mei 1634 zijnen varier te Voorschoten opvolgde , en.
aldaar op het einde van 1636 overleden is, en bijzonder zijn 'on Ste zoon DANIeL VAN MIDDELHOVEN, geboren in 1612 , die sedert het begin van 1636 Predikant was bij de Nederlandsche Ambassade, eerst te
Veneti e , en daarna te Parijs • vervolgens in 1638
Predikant te Tholen, en eindelijk in 1662 te Bergen
op Zoom , alwaar hi' den 23sten Mei 1670 overleden
is. Laatstgenoemde , gehuwd met JOHANNA LIENS ,
heeft drie zoons en twee dochters nagelaten. Van de
zoons is de oudstegeweest : MICHAeL VAN MIDDELHOVEN, geboren te Tholen, den.... April 1645, die eerst
Predikant te Wouw,, en eindelijk van 1677 tot 1706
Predikant te Zaamslag geweest is, overlijdende te
Axel, den lsten Julij 1706. Uit zijn eerste huwelijk,
met ADRIANA JACOBA VAN WIELANDT, iS teZaamslag
den.... November 1677geboren,DANIeL, die in 1703
gehuwd iS met ELIZABETH VAN DER SCHOOTE.
Uit zijn tweede huwelijk , met SARA D 'HAP , zijn te
Zaamslag geboren:
1. JOHANNA , den.... Januarij 1684.
2. JONA , den 17den October 1685.
3. MARIA, den.... December 1687.
N°. 1. JOHANNA VAN MIDDELHOVEN is den 1 lden
Maart 1707gehuwd met Ds . JACOBUS VAN DER STERRE,
Predikant te Zaamslag. Deze , haar echtgenoot den
28sten December 1739 te Tholen overleden zijnde ,
stierf als kinderlooze weduwe den.... April of Mei
1752 te Axel.
N°. 3. MARIA VAN MIDDELHOVEN is, in middelbaren leeftijd , getrouwd met den Heer PIETER ROOS ,
Koopman te Middelburg.
N o . 2. JONA VAN MIDDELHOVEN, die van den 19den
Julij 1705 tot den 27sten September 1757 Predikant
te Axel geweest , en aldaar den 30sten October 1770
overleden is , trouwde den 29sten Augustus 1715 te
Axel met DINA KELLE, uit Welk huwelijk te Axel zijn
geboren :
a. SARA , den.... Jan uarij1 7 1 7 .
b, MARIA , den ... Januarij 1719.
c. ANNA ELIZABETH, den.... Februarij 1724.
d. MICHAeL , den ... November 1730.
a. SARA VAN MIDDELHOVEN, getrouwd te Axel den
Eden November 1738 , met Ds. WILLEM TE WATER
Predikant te Zaamslag. Zij overleefde haren echtgenoot , die den 26sten Maart 1764 te Axel stierf, met
vier kinderen , en overleed te
, den
b. MARIA VAN MIDDELHOVEN ,
getrouwd met Ds.
JACOBUS LE FRANCQ , Predikant op den Hoek
C. ANNA ELIZABETH VAN MIDDELHOVEN, ongehuwdgestorven.
d. MICHAeL VAN MIDDELHOVEN was Predikant te
Serooskerke in Schouwen , van den 30sten Junij 1754
tot aan zijn overlijden op den 28sten September 1762.
Hi' is getrouwd te Axel , den 19den September 1758 ,
met JANNA DE LEGE. Eene der beide dochters nit dit
huwelijk , met name DINA ELIZABETH , is als weduwe

aangeteekend, dat CHRISTIAAN JANSZ. VAN BIESELINGEN, te Delft, eene afbeelding maakte van BALTHASAR
GERARDS , moorder des Prinsen van Oranje ; schoon
de Staten verbodenhadden, iets dergelijks te vervaardi en. Hi'nd
voook toen gelegenheid om 's Prinsen
lijk te zien en er eene schets van te nemen , waarin
hij degelijkenis zoo naauwkeurig wist te treffen, dat
men deze teekening boven alle andere van 's Vorsten portretten de voorkeur schonk.
Is er ook eenig verzamelaar van portretten , teekeningen of curiositeiten , die mij kan opgeven of
van de beidegenoemde afbeeldingen plaatdrukken
bestaan , en of de, oorspronkeAjke teekeningen ook
nog er ens bewaard worden?
A. A. A.

De Hennequins. Na mij met de reeds gedane nasporingen , betrekkelijk het aanzienlijke geslacht
der HENNEQUINS , bekend te hebbengemaakt , werd
mij van eenegeachte zijde verzocht , betrekkelijk
hetzelve eenige vragen te rigten tot de Heeren Medewerkers aan dit Tijdschrift , als zijnde er reeds menige vraag, betrekking hebbende op geslacht en wapenkunde, in behandeld. Ter inlichting diene het
volgende , aan particuliere berigten ontleend.
Als de oudste bekende afstammelingen komen voor:
1. MICHEL HENNEQUIN, Seigneur de Cury, etc. etc.
vers 1480 ; gehuwd met CATHERINE GOBAILLE , Kite
de Crecy.

2. Hun zoon : OUDART HENNEQUIN , maitre des
Comptes, decede l'an 1558; gehuwd met ANNE MICHON,
fille d'ANTOINE MICRON , maitre des Comptes , Seigneur
de la Plesse etc. et de MARGUERITE DE CHAMBELLAN
on de LOUISE LE FAUVE , 2de epouse.
3. De zoon des voorgaanden : JEAN HENNEQUIN ,

Seigneur de Cur , Genicourt et Baron de Villepinte
maitre des Comptes,
etc. mort it Paris et enterre a
Cury , le château du premier aieul , leur Seigneurie
P de Soissons ; gehuwd met CHARLOTTE LE GRAND,
enterrd 'a Cury , 1599 ; fille de BENOIS LE GRAND ,
Seigneur de Plessis , maitre des requetes et de CHARLOTTE DE BOUDEVILLE.
NB. BENOIS LE GRAND etait fill de CHARLES LE
GRAND , Seigneur de Plessis et de Marets. ANNE DE
BAUVAIN etait sa mere.
CHARLOTTE DE BOUDEVILLE etait fille de N. DE
BOUDEVILLE , Seigneur du dit lieu.

Het vervolg der geslachtrekening ontbreekt.
In Champagne is heden nog een oud adellijk geslacht
van de HENNEQUINS in wezen , van wie , volgens een
manuscript van GAFFICOURT , Anno 1662 , geslachtregisters bestaan. Ook het blazoen of wapen. In
eene Nota wordtgezegd : „ Lors de la Revocation de
l'ddit de Nantes une branche de cette ancienne famille
Francaise s'est refugide it l'aranger."
Het blazoen van die HENNEQUINS , ook volgens het
werk in folio , Louvain , GILLOT, page 25, is : „Varie
d'or et d'azur , au chef degueule , charge d'un lion
passant d'argent."
Het wapen dat het tegenwoordige geslacht bezit ,
is volmaakt dat van hetgeslacht KROMER : „ porte
d'azur au chameau d'argent ," echter met dit onderscheid, dat de kameel alhier loopend , en op het waP en der HENNEQUINS in rust of staande wordt voorgesteld.
D at het albier verblijvende geslacht der HENNEQUINS
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uit Frankrijk, na de herroeping van het Edict van
Nantes , herwaarts is overgekomen , blijkt uit het :
„ Afschrift van een eigenhandiggeschreven stuk door
den Heer PIETER HENNEQUIN , filiUS JACOB , ten j are
1733", luidende als volgt : „ Mijn vader JACOB HENNEQUIN, Z0011 van PIETER HENNEQUIN en MARIA LE LEU,
is metgemelden zijnen vader , moeder en Brie broeders en twee zusters van onder hetgebied van den
Koning van Frankrijk , naar deze landen , om de
vrijheid van religie ,gerefugieerd op den 3lsten Augustus 1698 ; doch waren geresolveerd om den 14den
Augustus 1698 te komen •; doch alzoo zij van hunne
verkochte vastegoederen een geld konden ontvangen , zoo hebben zij nog moeten tarderen tot den gemelden 3lsten Augustus , en als wanneer zij met
groote benaauwdheid des nachts van daar zijn vertrokken. Hetgoud dat zij hadden , heeft haar moeder eenigen tijd te voren in een brood gebakken."
Het is echter blijkbaar , dat reeds vroeger , ja reeds
in 1686 , afstammelingen van het geslacht der HEN»
NEQUINS zich in het land van Kadzand bevonden
hebben , en aldaar woonachtig waren. Op bovengemeld jaar toch worden in het doopregister der Waalsche Gemeente te Kadzand , als „ Parein et Mareine"
van het eerste kind , datgedoopt is geworden , opgegeven : JEAN HENNEQUIN et RHODE CLERBAU, femme
du dit HENNEQUIN. " Dat deze familie vermaagschapt
was met den reeds genoemden JACOB of JACQUES
HENNEQUIN en JEAN en JACQUES HENNEQUIN broeders
waren , komt mij zeer waarschijnlijk voor , te meer
wijl in het trouwregister der voornoemdegemeente
gevonden wordt :
„ Sont compares par devant le consistoire de Cadnand, JACQUES HENNEQUIN fill de PIERRE HENNEQUIN et de MARIE LE LEU , natif de herli , castelnie de
lisle...... et MARIE FLORENCE HENNEQUIN, fille de feu.
JACQUES HENNEQUIN et de MARGUERITE LE ROY , native de herlie , castelnie de lisle. jACQUES HENNEQUIN assiste et accompagnd de
PIERRE HENNEQUIN Son pere et de MARIE ANNE HENNEQUIN d'une part — et MARIE FLORENCE assist&
d'autre part de MARGUERITE LE ROY , sa dit mere et
de PHILIPPE DU BOIS son beaufrére, lesquels etc. Cadzand , 15 Juillet 1705."
Hieruit toch blijkt dat verscheidene HENNEQUINS
zich op Kadzand bevonden , en 't komt mij niet onwaarschijnlij k voor, dat de bier vermeldefeu JACQUES
HENNEQUIN, JEAN HENNEQUIN en PIERRE HENNEQUIN
elkander van nabij bestonden.
RHODE CLERBAU werd den l2den Januarij 1703,
en MARGUERITE LE ROY , een nude vrouwgenoemd
den 2den Junij 1706 te Kadzand be raven.
MARIA LE LEU werd den 4den October 1705 te
Sluis begraven , en haar echtgenoot PIETER HENNEQurx , den 24sten Julij 1720 , oud 74 jaar.
Van JEAN BENNEQUIN , echtgenoot van RHODE
CLERBAU en JACQUES HENNEQUIN i echtgenoot van
MARGUERITE LE ROY , is de tijd van overlij den en begraven onbekend gebleven.
Na deze inliehtingen zoude het mij aangenaam
zijn , antw000rden te ontvangen op de volgende
vragen :
1 0 . Een vervolg der geslachtsrekening der familie
HENNEQUIN van 1580 b, 1590 tot aan de herroeping
van het Edict van Nantes ; met opgave of het bovengestelde onder 1, 2 en 3 juist is ?
2°. Indien hieruit blijken ma g , dat het geslacht
der HENNEQUINS , dat zich alhier en in de omstreken
gevestigd heeft , Nan het bovengenoemde afstamt
wat dan de oorzaak zij van de veranderin g van het
geslachtswapen ; en
3°. Of er eenige betrekking bestaan hebbe tusschen degeslachten KROCHER en HENNEQUIN?
d
SiS,

J. H. VAN DALE.

Afbeelding eens .Regtsgeleerden. VOOr mij ligt een
gegraveerd portret , voorstellende : een be' card en
vrij gezet man , gepointeerd in medallion ; boven ziju
hoofd bevinden zich in den rand eenige eikenbladeren,
en ik zie er bijgevoegd : ca. LXVII. Van onderen
op een voetstukje , leest men deze reels :
Die JAN tot raader kiest
Volt
zijn geleide alleen :
g
Kan iemand teffens rechts
En lings (sic) gaan ? immers neen.
adde

1. 10 r. D. , de just. 6^ jure.

,
Hier staangelijk
men weet de
,
bekende woorden:

Justitia est constans etperpetua voluntasjus swum cuique
tribuendi.
Onder betportret , dat in klein quarto formaat is
staat : W. VAN DE WALL del. J. KOBELL sculp.
J. KOBELL nu leefde van 1782-1814 en stierf in
Amsterdam. Zijn leermeester was w. R. V. D. WALL.
Er zijn er, die dit Nederlandsch portret houden voor
dat van JOANNES VAN DER LINDEN , beroemd Amsterdamsch regtsgeleerde , geb. 1756 , gest. 1835 : doch
diens 67ste levensjaar is 1823; dus 9 jaren na KOBELL'S
dood ; en degeheele houding der gravure verwijst mij
tot de jaren 1800-1810.
Het ware nog wel der moeite waardig een zoo ervaren Nederlandsch regtsgeleerde te kennen.
BODEL NIJENHUIS.

Prins Willem I. een vervolger der Roomschgezinden.

In de „ Volksalmanak voor Nederl. Katholieken voor
1852 , door J. A. ALB. THIJM en H. J. C. VAN NOUHUYS"
komt een stuk voor van A. KEMPENEERS te Luik ,
getiteld : „De hoofdoorzaak van de beroerten der Nederlanden in de XVIde eeuw" • waarin onder meer op
bl. 198 aan wiLLE3a. , dien ik anders steeds als een
buitengewoon voorbeeld van christelijke verdraagzaamheid hoorde voorstellen , worden toegeschreven
„de voornemens tot eene wreedaerdige vervolging
„ der Catholyke Kerk".
Ik neem de vrijheid te vragen , waaruit die voornemens „zoo klaer schenen" als de schrijver uit
Belgie beweert , en dit jaarboekje onzen landgenooten te lezengeeft ?
B. P.

Verduitscher van „Don Quixote". In den Konst- en
Letterbode van 7 Julij 1843 , wordt de vertaling van
CERVANTES ' gevierd werk „ Don Quixote de la Mancha" , welke in 1657 te Dordrecht uitgegeven en in
1732 voor de zevende maal te Amsterdam herdrukt
is , om verschillende daarbij vermelde redenen , zeer
g
eroemd. Vol ens dat tijdschrift schatte BILDERDIJK
die vertolking zeer hoog, en heeft JACOBUS SCHELTEMA
met lof van haargewaagd , waar hi' zegt : dat SIMON
STIJL een ijverig lofredenaar er van was , toen hi'j zich
beklaagde den naam des vertalers niet te hebben kunnen opsporen.
Mijne vraag is , of de vertaler,, die zich onder de
letters L. V. B. heeft verscholengehouden , later
is bekend geworden , en of men mij hiervan in DE
NAVORSCHER mededeeling zou willen doen ?
FREDRIK.

J. C. Amman. Gaarne zou ik meer van dien beroemdengeneesheer weten , dan dat hi' te Haarlem
of te Amsterdam zijne praktijk uitgeoefend en teen
het einde der 17de eeuw er zijn werk vangemaakt
heeft om aan doofstommen onderrigt tegeven. Ten
dien einde wees hij , voor den spiegel , zijnen leerlingen de beweging aan der tong, lippen en kakebeenen,
welke er vereischt wordt , om de onderscheidene letters en lettergrepen uit te spreken. Hi' geeft daarvan
verslag in een werkje , getiteld : Surdus loquens , in
1692 , naderhand meermalen , ook in andere talen ,
20 *
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liitgegeven, en welligt hetzelfde, dat ik elders aangehaald vond , onder den titel : J. AMMAN en VAN HELMONT , Konst wiz dooven en stommen te leeren spreken ,
metplaten , in 12°. , zonder vermelding van jaartal
J. C. K.
of drukker.

Fen Utrechtsch oculist bfj den Koning [?] van Marokko in 1695. Zagen wij vroeger (NAVORSCHER I. ;
bl. 28-7) , hoe de geneeskundige bekwaamheden onzer
voorouderen eenen Prins uit het hooge Noorden naar
dezegewesten lokten , om er eene genezing te vinden, overal elders te vergeefs gezocht , ook aan het
Zuiden was die roem onzer vaderen niet onbekend.
In den 'are 1659 too een plegstatig gezantschap uit
Sald naar de Vereenigde Nederlanden zoowel om de
oude tractaten te vernieuwen , als voornamelijk om
een' bekwamen oogartsvoor den koning van Marocco
op te sporen. De Hollandsche Mercurius van het jaar
1659 heeft hieromtrent het volgende :„
In dese maent
(Julij) arriveerden drie statelicke Dude Gesanten tot
Amsterdam van Zalde , afgesonden aen hare Ho : Mo :
van den Koningh van Marocco en Fez , tot vernieuwine
g
der oude Alliantien met desen Staet , dock

allermeest om uyt dese Landen derwaerts te brengen
een expert oculist , om te cureren den voorsz. coning
van Marocco , overvallen met een sware sincking op syn
een ooge" AITZEMA ; Saken van Staet en Oorlogh
heeft degansche ambassade , waarbij de beroemde
GOLIUS vroeger koopman te Amsterdam , toen reeds
hoogleeraar in de Oostersche talen te Leyden, als tolk
gebruikt werd , breedvoerig besehreven , deel IV,
fol. 459-463 en komt ook op deze bijzonderheid neder , doch verzwijgt de omstandigheid , welke wij alleen in den Hollandschen Mercurius vinden te bock
gesteld , dat de aanvrage om een' oculist mede een
gewenscht gevolg had ; — „gelyck •• sy dan op sekere

condition ses zveken hier na met een oculist van Utrecht
na Zalee zijn afgevaren" Zijn naam wordt echter
nietgemeld ; weet een lezer van DE NAVORSCHER
J. H. DE ST.
Mien ook uit te vorsehen?

Jerven Blonckebyle. Ik heb van dezen sehrijver gewag gemaakt gevonden in Het geletterd Zeeland van.
F. DE LA RUE , 2de druk , bl. 197. Volgens een mijnor aanteekeningen van vroegeren tijd, zou zijn voornaam JERVEN geweest zijn en hij zelve scheepstimmerman. Hij heeft depen gevoerd tegen zekeren
ADRIAAN UYTTERSCHOUT , waarvan DE LA RUE een
aantal schriften heeft medegedeeld. BLONCKEBYLE
heeft tegen een daar van , in de genoemde aanteekeping, voorkomende onder den titel van : Aanmerkingen op het zelvstandig of niet zelvstandi g bestaan des
Satans, geschreven. In de voorrede deer aanmerkingen
heeft hi' zich van de volgende naam- en beroepsspeling bediend : „ Terwijl dat de Leraren met geleerde
„predicatien hun pligt doen zal ik ook met mijn bijl
„ toehakken , is het soo glad niet of het geschaaft was,
„ ik sal evenwel linie in voorschrift bij den opper„meester gesteld , trachten te houden — en onder
„ Gods zegen de knoesten en kwasten— soo lang kerven
„en hakken, dat er de spaanders van vliegen sullen".
De bezitters van schriften dezer Zeloten [?] worden
POMPONIUS.
verzocht die mede te deelen aan

Godeschalk Aelten. In mine aanteekeningen vind
ik GODESCHALK AELTEN , of GODESCALCUS ALTIUS 2
vermeld als een vermaard Godgeleerde , die in 1575
te Harderwijk geboren en in 1645 te Arnhem overleden is. Al wie icts meer omtrent dien man weet , zal
mij dienen met een zoo dra mogelijk ingezonden berigt.
A. J. VAN DER AA.
Zelfopoffering bid* Crasnicky, Oct: 1813. In de Herinneringen nit den veldtogt van Rusland , door D'Auzox

DE BOISMINART, bl.
k
192 , vind ik eenen
tre van edeie
zelfopoffering opgeteekend van den Tamboer-Majoor
bij het 124ste regiment, als in de maand October ,
1813 in de buurt van Crasnicky aan den dag gelegd.
WO nu de schrijver den held van dit verhaal ongenoemd laat , zou het mij bijzonder aangenaam zijn ,
indien er bij de lezers van DE NAVORSCHER soms een
gevonden werd , destijds in hetzelfde Regiment gediend hebbende , wien het behagen mogt, den naam
A. J. VAN DER AA.
van dien braven op te geven.

Draveman. Men verlan gt inlichting omtrent zekeren DRAVEMAN en zijne familie , van wien men vermoedt dat hi' , nagenoeg honderd jaar geleden , Burgemeester in Haarlem is geweest.
Almanak door Petrus Forestus. Den 24sten Julij
1555 werd aan „ Mr. PIETER VAN FOREEST Docter
in de Medicine, woonende in de Stadt van Alkmaer,"
bij perkamenten brief door den Keizerlijken geheimen Raad te 's Hage , vergund „te doen stellen in
Prente ende uittegeven zekere Prognosticatie en
Almanac, inhoudende den Cours en Loop van dezen
toecomenden Jaere zes en vijftig". Zie BOOMKAMP ,
Alkmaar , bl. 126. Daar ik niet verwachten kan dat
van dezen Almanak bij de opik titel
dentellingen zijner medische werken vinden zal , verzoek ik bezitters van dit oude stukje hem in „ DE NAVORSCHER " te willen opgeven , liefst met een kort
woord over het meer of min belangrijke van den inhoud.
C. W. BRUINVIS.
Oude Zangzvifzen. Kent iemand een of meer van
de zangwijzen , in de oude Liederenboeken aldua
aangeduid :
Het wasser een engelsche dame plesant.
Carolus koning weest gegroet.
De deugd zvord overal bemind.
Coridon komt hier watpraten.
Berghe Maske.
Komt sondighmensch.
Het staat een casteel , een rjjk casteel.
Petit Brissac of Sinte Norberte.
Een opgave in noten, of der plaats waar die te
den zijn , zal mij
ho welkom wezen.
ogst
L. J. A. TH.

De Predikant Jan Cornelis(I. •; bl. 219 , 306). In,
de Pui-boeken der stad Amsterdam leest men de volgende aanteekening van REMBRANDS voorgenomen
huwelijk met SASKIA UILENBURG :
„ 10 Juny 1634. REMBRANDT HERMANSZ. VAN
RIJN van Leyden , oud 26 jaeren , wonende op de
Breedstraet, vertoonde des moeders consent ten eenre, ende SASKIA VUYLENBURGH van Leeuwaerden ,
wonende op 't Bil tot St. Annenkerck , op het versoeck van haren neefJAN CORNELIS Predikant , ter
andere zyde."
Er wordtgevraagd , waar deze JAN CORNELIS Predikant was , en of er eenige bijzonderheden aangaanP. S.
de hem bekend zijn ?

2tntroaorbtn.
Nederlandsche Nieuwsbladen (II. ; M. 29,61,
94, 126); Amsterdamsche Courant (II.; 61, 96);
Haarlemsche Courant (II. ; 29 , 96 , 126). Ter
aanvulling moge nogethvolgende strekken ,
FT'S Wenar
, van Prof. DE VRIES :
it
u
ar
Tweemaelen ter Week leest me'r van blat tot blat,
De Couranten nouvellen uit de vier hoeken der Stat.
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In Amsterdam kwamen alzoo in 1617 reeds
tweemalen 's weeks Nieuwsbladen uit. BREDERO , in zijn Spaanschen Brabander (1618)
spreekt merle van nieztwe tijngjes. In 1594 ,
1599 enz.,
verschenen in Engeland
couranten
,
uit liet Hollandsch vertaald , en op het einde der
17de eeuw werd te Lonclen eene vertaling der
Haarlemsche Courant uitgegeven.
J. HONIG JZN. JR.

Shibboleth I. • bl. 19, 38, 99, 196). In 1381
waren de Venetianen in oorlog met de Genuanen , dwongen Chioggia om zich op lijfsgenade
over te geven , en Maakten er 4000 krijgsgevangenen uit verschillendo natien. Om te
onderscheiden wie Genuanen waren , brat
en deed hun het woord
die 4000 bijee
n
men
it) nazeggen
, hetwelk die van Genua
Cavra (ge
met eene verplaatsing der r , als Crava uitspreken.
Bij de Siciliaansche vespers liet men het
oord ciriage of cerase (kersen) herhalen door
w
ben, van wie men veronderstelde dat zij FranJ. T. D. H.
schen waren.
zeren Kooien (II. • bl. 30 , 97). Waarom
If
,
bij al die ijzeren kooien, ook die niet geplaatst,
waarbinnen JAN VAN LEYDEN, spreekwoordelijker gedachtenisse , met of gelijk sommigen
zijner volgelingen is opgesloten geweest ? Ik
meendat
ze nog in Munster voorhanden is.
,

wil ik alleen aanmerken , dat , ofschoon ook
bier (in strijd met den geest dezer eeuw, zoude
men haast zeggen!) nog veel belang wordt gesteld in geslacht- en wapenkunde , het land
evenwel te klein is , en de liefhebbers ook te
weinig in getal zjn , om de kosten van zoodanige onderneming te dekken •; en dat , wat
den lust betreft om het bedoelde HS. uit toeven , het in de eersteplants noodig zoude zijn
te weten , of het zoodanig is ingerigt dat het
tot genoegzame handleiding kon dienen , en
,
vooralof
de tegenwoordige bezitter bet tot
dien einde zoude willen afstaan. De Heer
NIJHOFF te Arnhem , die het , zoo ik meen , en
denkelijk in commissie , op de auctie kocht
zal welligt in de mogelijkheid zijn om daarvan
V. D. N.
meer aan. K. mee te deelen.

i

Munten , maten engewigten (II. ; bl. 98). In
antwoord op het gevrangde in DE NAY ORSCHER
I. • bl. 55 , kan ik , behalve de door anderen
opgegevene bronnen , hier aanbevelen ter lezing de beide verhandelingen , die over Munten, Maten en Gewigten voorkomen in de Landhuishoudkunclige Almanak voor 1851 en 1852.
(Groningen bij J. 00MKENS J.zoon. Onder Redactie van M. D. TEENSTRA.) Daar ingemelde
vraag naar een klein werk over genoemd onderwerp verlangd wordt , zal welligt dit antwoord aan IOTA het best bevallen.
LEGEND() ET SCRIBENDO.

R. E.
Oude nCrnen van landen en steden (II. • bl. 30,
97 , 126). Hieromtrent is ook eene nooit nit
teputten bron te vinden in de belangrijke
Aanteekeningen op BONDAM ' S Charterboek van

-Gelderland.

P. N.

Muzyknoten (1. • bl. 22 , 49 , 50 , 78). Ten
tide der reformatie, (zoo althans leest men in
den Almanak voor Blijgeestigen voor 1836) is
de hymne , die vroeger door GUIDO 'S 'dgnooten als een middel teen
eene heesche
g
zangstem , even als een dokters-recept , werd
aangewend , op de volgende wijze veranderd :
Utqueant laxis resonare fibris mira Baptistae
famuliprecamur solve polluti labii reatum
to Deus aline
En ook nog aldus :

Cur adhibes tristi numeros cantumque labori ?
UT RElev et Auserum FAtuni soLitosque Ab or es .
Later nog werd het SI er bijgevoegd :

Corde Deum et fidibus gemituque alto benedicam
Ut re mi faciat solvere labra SIbi.
H. W. K.

Wapenboekin HS. ,herkomstig van Alkemade' s
verkooping (I. ; bl. 30). Daar tot heden niemand hier een antwoord op gegeven heeft,

Kadaster (I. ; bl. 56 , 86 , 103 , 201). Wij
vinden bij MACHIAVELLI, Histoire de Florence,
Livr. IV , ann. 1427:
» Cette guerre (entre Florence et Venise ,
contre PHILIPPE VISCONTI) durait depuis cis
ans , et les Florentins , fatigues des impOts
etablis jusqu'alors , resolurent de les renouveler , afin qu'ils fussent en proportion avec
les richesses des contribuables ; fat arrete
qu'ils seraient etablis sur les biens et que celui , qui aurait cent florins de fonds , paierait
un demi florin.
La loi seule et non plus les hommes faisant
la reparation de cet impOt , fut trouve tres
onereuxpour les citoyens puissants , et ils le
discreditaient, avant merne qu'on refit mis
en deliberation. ne fut soutenu que de
GIOVANNI DE 3d:DICIS qui parvint enfin a le
fairepasser.
Comme pour la reparation , on reuniit
tous les biens de chaque citoyen , ce que les
Florentins appellent accatatastare (amonceler)
C. L.
cet impOt fut no mme catasto".
Barbierspalen (I.I ; bl. 100). Een zoodanige stok , geheel naar den eisch ingerigt ,
namelijk omringd van de nationale kleuren
en met een gelen knop voorzien , is nog op te
merken aan den Helder in eene dwarsstraat
van de tweede Langstraat".
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Ik ben zoo vrij ter mijner teregtwijzing te
vragen , of:
1°. Barbierspaal niet zoude moeten zijn chirurgidnsstok ?
2°. De Nationale kleuren niet juist het bewijs opleveren, dat de stok nietnaar vereischte
is ingerigt ?
Indien mijn twijfel gegrond mot zijn , zou
die stok een' witten of anderen li sten grond
moeten hebben, en daarom een zwarte of donkergekleurde slang geslingerd wezen. Dan
ware het woord knop in kop te veranderen.
Deze wijziging steunt op een bij mij verouderd
denkbeeld dat hier de kop eener slang moet
voorgesteld worden. Immers het heugt mij
zeer duidelijk dat , -toen ik jong was , er in de
stad miner geboorte vijf a zes stokken bij chirurgijns gevonden werden , alle met een wittengrond en daarom eene zwarte slang geschilderd • terwijl ik den k,nop altijd als den
kop dier slang beschouwd heb.
Uit dit aangevoerde zal men bespeuren dat
ik den bedoelden staf aanmerk als di en van
AESCULAAP. Zie 1°. NIEUWENHUIS, Algemeen
Woordenboek van Kunsten en Wetenschappen •;
a. Letter E. bl. 532, Esculaap-Slang ; b. Letter
169 •; Geneeskunde bij : b1.169.
G. b1.168169
2°. Het Groot Natuur- en Zedekundig wereldtooneel of Woordenboek van Aegyptische , Griekache en Romeinschebeeldspraken; a. I. ; bl. 497,
498, 499 •; b. II. , bl. 621 achter het vers van
HOOGVLIET • c. III. , 478. .Artzenijkunde-Geneeskunde. Hier vindt men onder anderen.
D Uit dat denkbeeld van AESCULAPIUS zijn
» hier overgenomen de quastige stok met de
D slang daarom geslingerd".
Het kan nu mogelijk de vraag zijn , of er
ook een barbiersstok is ontstaan, die de national° kleuren zoude moetendragen en een'
gelen kop hebben , om naar vereischte te zijn
ingerigt ? Hiervan heb ik echter niets kunnen
vinden.
Men denke echter niet, dat ik zou willen
tegenspreken , dat er vele barbiers zijn geweest , die een zoodanigen Aesculaap-stok
totgroote ergernis van geadmitteerde Chirurgen hebben uitgestoken , maar voor zooverre ik heb kunnen nagaan , is dit misbruik
eerst na Januarij 1795 ingeslopen , en dit geschiedde mogelijk zonder dat zoodanige pure
en simpele barbiers immer aan den ouden Brieduizend-jarige
n AESCULAAP , veel min aan zUne
slimme of voorzigtige slang hebben gedacht.
Waarschijnlijk was het meer onwillekeurig ,
doch in hunnen toestand niet oneigenaardig,
dat zij de national kleuren bij hun triomfanten roof hebben aangenomen en gebezigd.
intusschen acht ik het mogelijk , dat men
voor de stelling , dat zulk een staf het oorspronkelijk symbool van het baardscheerdersgild is geweest , de weleer gelijke beteekenis
van chirurg en barbier zal aanvoeren , en hier-

voor kunnen inderdaad bewijsgronden worden bijgebragt, die een schijn hebben, als men
zich herinnert dat bevorens niemand van
ambtswege haar en baard mogt scheren , dan
alleen de erkende chirurgijn.
Zie te Haarlem b. v. , onder ander Keuren voor het chirurgijns-gild , die , gedagteekend 15 Maart en afgekondigd op den 27sten
dier maand vanhetjaar 1700.
S Art. 1. Zal niemand vrijstaan de kunst
der chirurgie te exerceeren , Hoch ook has
of baard te scheeren , ten zij hi burger dezer
stede zij , en daarenboven bij Deken en Vinders dezesgilds , alvorens zij getenteerd , zijn
manuaal welgedaan hebben , zijn examen uitgestaan en alzoo bekwaam erkend en geadrnitteerd zijn, op poene van de winkel aanstonds te moeten sluiten en daarenboven ten
behoeve desGilds te verbeuren vijftig Caroli
Guldens".
Deze bepaling is nog op den 14den Julij
1763 van Burgemeester en Regeerders vernieuwd.
Dergelijke Keuren zal men op vele plaatsen
gehad hebben , en ongetwijfeld ook wel te
Amsterdam • ten minste ik herinner mij zeer
wel, dat wanneer men in de vorige eeuw
aldaar in een logement vertoefde , de bediende altijd aan de logeergasten afvraagde :•
D hoe laat begeert Mijnheer den chirurgijn te
hebben ?" en dat er nimmer van een barbier
gesproken werd , even als dan ook nog niet
vele jaren geleden , een. bejaard Amsterdamsch ingezeten in Londe n in een hotel gelogeerd zijnde , aan de persoon , die hem bediende, opdroeg, om toch vooral te zorgen
dat de chirurgijn des voormiddags preties te
negen uur zoude komen. Debediende, die natuurlijk den vreemdeling bij het woord vatte,
vroeg of Mijnheer ook een bepaalde keus had
en kreeg ten antwoord : P 0 neen , bestel hem
slechts , diegewoonlijk dit huisbedient , want
dat zal zeker wel een bekwaam mensch zijn".
Op het bepaalde uur kwam de chirurgijn voor
in zijne koets met twee paarden bespannen.
Aangediend zijnde , vond hi scheerbekken
zee p en scheerdoek netjes op tafel gBreed. Na
dengewonen wederzijdschen groet werd weldra het misverstand ontdekt , en de Amsterdamsche heer betaalde eenguinje, voor het
vaderlandsche misbruik van het woord'
rurgijn.
Wanneer ik nu tevens opmerk , dat men bij
den aanvang dezer eeuw , to en de patenten op
de neringen in dit land werden ingevoerd ,
aan een chirurgijnsknecht een patent als
baardscheerder(barbier) weigerde , omdat hi
geen geadmitteerd chirurgijn was , en alzoo
de bevoegdheid tot baardscheren alleen aan.
de chirurgen was toegekend, dan is het zeer
waarschijnlijk , dat men vroeger den barbier
slechts bij den chirurgijn zocht.
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Ik heb in der tijd een zeer bejaard chirurgijn-operateur , breukmeester en baardscheerder • hij was een Zwaab van afkomst ; hooren
beweren, dat het regt om menschen den baard
te scheren , door Keizer KAREL bij octrooi
den chirurgen alleen en met uitsluiting van
alle anderen was toegekend , op grond , dat
daartoe een zeker talent werd vereischt , en
ofschoon ik dit octrooi niet heb kunnen yinden , heb ik, in de Keuren van Haarlem , duidelijke sporen aangetroffen , dat het scheren
van den baard alleen door geexamineerde chibeoefend
rurg ijns , die het manuaal hadden , beoefen
P. A. J . C.
.
werd.
Gabel I. ; bl. 156 , 235). tit de Celtica I.
door Dr. L. DIEFENBACH, het volgende Mittellate inisch Gabella, gablum etc. = census •
auch in abgeleitetem Sinne gabella = Besatsung. Sp. Port. gabela (nach SOUSA bei DIEZ
I. • 304 v. Ar. gafar) = It. gabella = Frz. gabelle; E. gavel, gavelkind= Ir. gabhail—cine. Ir .
gabhallas m. .= the division of land amongst a
tribe -1-- cine =race, family , wie Cymrisch ahnlich. Vgl. noch .Ags. gafol n. =-.Rhd. (Althochdeutsch?) gaffel (s. SCHMITTHENNER h. v.)
Abgabe • Innung und selbst Armenisch (aus
dem Rom. entlehnt gabal douane , monopole".
Dr. ROMER.
D

Afstamming van Ilk. van Jutphaes I. •; bl.
160 , 237). Deze HENDRIK , vermeld bij DRAKENBORCH t. a. p. bl. 58 en 22 , als de broeder van FLORIS VAN JUTPHAES , Z0011 van.
WILLEM Wiens moeder eene natuurlijke dochter van Graaf FLORIS van Holland was) , is
dien ten gevolge , in de 3de generatie van den
i het,
Graaf afgestamd. Wanneer men dus, geljk
Haar Ik meen , gewoonlijk wordt berekend ,
voor iederen menschenleeftijd , gemiddeld
dertig jaren stelt, voorts in aanrnerking neemt,
dat beide broeders leefden tusschen 1300 en
1330 , en, van die jaren , er 90 voor de drie
generatien terug gaat, dan komt men tot den
leeftijd van Graaf FLoms IV , die van 1223
tot 1234 of 1235 de kroon droeg , en alzoo
volgens die opklimmende reeks , het waarschijnlijkst de bedoelde zal geweest zijn •
verder heb ik daarvan meen bewijs aangetroffen , dock zeer denkelijk is het , dat DRAKENBORCH zulks heeft vermeld gevonden bij den
van de vele auteurs door hem t. a. p. genoemd. Wijl het antwoord op deze vraag ,
bl. 237 voorkomende , blijken geeft dat men
haar niet wel heeft begrepen , en zij dus
onopgelost is gebleven , heb ik eene poging
willen
aanwenden om daarin te voorzien.
will
V. D. N.
Cucujus (Biophloeus) pusillus WI. • Laemophloeus Clematidis Er. I. ; bl. 160). Gaarne
had ik gezien dat het antwoord op deze vraag

door iemand ware gegeven , die meer Coleopteroloog is dan ik. Dit evenwel tot hiertoe
nietgebeurd zijnde , waag ik het, alleen bij
wijze van gissing , daarop te berigten , hoe 't
mij voorkomt , dat deze torretjes eerstelijk op
de kurk gelokt zijn geworden door de sterke
reek van het vocht , waarmede de flesschen
met insecten in Oost-Indie gevuld worden ,
welk vocht , en voornamelijk wanneer de
flesch niet zeer digt gesloten is, der kurk eene
weekheid mededeelt, welke vooral moet toenemen en bewaard blijven , ingeval de kurken met katoenen la es omwikkeld zijn , die
ook zelve door het sterke vocht verteren , en
alzoo met de kurk te zamen tot bederf overgaan. Deze alzoo ontstane zelfstandigheid
moet men achten dat deze diertjes tot aas verstrekt , en ik herinner mij dat ik zelf ook wel
eens deze of dergelijke kleine torretjes op
zoodanige half vergane kurk waargenomen
heb. Dat zij er als ea ingekomen zouden zijn ,
acht ik minder aannemelijk • dan toch moest
men de worm es of hue afgelegde huidjes en
ledige popjes ontdekken, waaruit 't volmaakte
insect voortkomt. In hoeverre nu bij de fiesschen , waarvan hier sprake is , de gelegenheld heeft bestaan, dat dit kleine gevleugelde
diertje daar bij kon komen , kan ik niet beoordeelen. De geeerde vrager , aan wren 't
bekend zal zijn icings welken we g die ingevoerd
werden , zal daartoe beter in staat zijn. Daar
beide soorten en geslachten , volgens den Catalogus van DEJEAN bijna uitsluitend aan
zuidelijk of noordelijk Europa en aan Amen zoude men daaruit moeten
rika eigen zij,
afleiden , dat zij er onder we , waar dan ook ,
op gevlogen zijn , immers indien 't eene
daarop gelijkende Oost-Indische soort kan wezen, die zich reeds daar te lande op de kurken
begeven heeft , waartoe zich antlers de gelegenheid zou hebben kunnen aanbieden,inzonderheid als de flesschen daar eenigen tijd voor
de verzending reeds gereed stonden of lagen.
De zaak dient dus nader door den ENTOMOLOOG
D
zelven opgelost te worden.
* •
NT* *

38). Ik lees in
Koppermaandag (II. ;
Geslachtlijst der _Naamwoorden ,
s by
wa ons
Aanvullingen , bl. 347 : Oudtijds
ons het koppen (ventouses zetten) zeer al emeen , en ieder liet zich dit ten minste dens
's maands doen, sommigen drokker. Dit bedoelt CATS , als hy zegt :

BILDERDIJK' S

In het jaar eens bloed gelaten,
In de maand eens in het bad.

Dat is : eens 's jaars adergelaten , en eens
ter maand koppen gezet •; want dit koppen of
koppen zetten geschiedde by 't baden.
Deze operatie geschiedde by de barbiers
die daarom ook nog lang Baders heetten ,
waarvan de spreekwijs in Duitschland : ei nen
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zuin Bader schicken, voor iemand een gat in
wier winkel daarvan ook in
den kop•;slaan
Duitschland nog eine Badstube (dat is badstoof)
heet. De vrouwen lieten zich hetzelfde doen
door kopsters, die daartoe ook wel badstoven
hadden , en den naam droegen van meteen
koppelaarsters te zijn.
Men hield niets zoo gezond te zijn , en het
was by die lieden eene dagelijksche nering ,
terwijl men daar ook eenvoudig of zweeten
of de warmtegenieten kwam , en altijd gezelschap vend •; 't geen zich onderling of met
depraatjens van den dag en nieuwstijdingen
van de koppers of baders onderhield, en waar
ook het eerst de zoogenaamde borrels -vverden
ingevoerd. Maar gelijk de oude Almanakken
eenige dagen aanwijzen,waarop de Astrologie
verbood bleed te laten, waren dan de badstoyengesloten , en de koppers hadden vierdag.
Inzonderheid wilde men niet dat het jaar
met bloedstorten beginnen zou , en dus hadden de koppers en kopsters of koppertjens op
den Maandag na dertiendag of Driekoningen , bun feest , als zijnde die Maandag teen
't begin van het werkjaar. Toen de Nieuwjaarsdag verzet werd ; bleef echter het bygeloof we ens het koppen op lien Maandag. En
dus bleef hy koppertjens vierdag of vacantie ,
ook bleven zy dan hun nieuvvjaarswenschen
doen. En hiervan begonnen dan ook de Hoven van Justitie hunne zittingen , nog in mijnen tijd.
Maar waarom wenschen de Boekdrukkersjongens dan ook Nieuwjaar op dien dag ? Zy
traden in deplaats der vroegere boekschrijvers, librarii, en hadden van ouds de naauwste betrekking tot de kop of badStoven, want
daarplachten zy , voor de badenden en de
niet badende lediggangers , hunne liedjens en
romans voor te lezen en te debiteeren , en
de badstoof was meergezocht en in trek ,
naarmate men daar amusante voorlezingen
hoorde en opdeed.
Oranje , blanje , bleu
• 186, 239, 297 ;•(I.;bl
101). Ik heb in DE NAVORSCHER
I. ; bl. 297, mijne denkbeelden opgegeven
over den oorsprong der Nederlandsche vlag
en vooruitgezet , dat ik voor raj de overtuiging heb , dat ze niet afkomstig is , noch
kan zijn , van de liverei , paluren of kleuren
uit het wapen des Prinsen van Oranje I Nimmer heb ik evenwel aan iemand hieromtrent
mine denkwijs op willen dringen, maar steeds
heb ikgemeend en gehoopt , dat de tusschenkomst van DENAVORSCHER een doeltreffend
middel zou blijken te zijn om ook over dit punt
een helderder licht te verspreiden en de waarheld daaromtrent op vasten grondslag te vestigen. Het zij verre dat ik begeeren zou er
eenig twistgeschrijf over te beginnen
•; ik voel
Inij , al verlangde ik het ook , daartoe onge-

II. • 11 ,

schikt • maar de bewijzen , door mg aangevoerd , zal ik in het kort aanvullen , waar ik
hoofdzakelijk V. D. N. (II. ; b1. 11 en V. GR.
(II. • bl. 101) genoegen mee wensch te verschaffen.
Sedert eene reeks van jaren heeft mij het
onderzoek , omtrent den oorsprong van ens
Nederlandsch rood wit en blaauw , bezig gehouden • ofschoon ik volgaarne beken dat ik
nimmer tot eene mathematische overtuiging
heb kunnengeraken. Zoo ik er dus , als bij
nadering, eene verkregen heb , is die overtuiging op onderstelling en bewijsvoering gegrond , en heb ik , ter aangehaalde bladzij ,
er den weg toe aangewezen , dien ik nog wel
eens ter loops betreden wil.
Bij het lezen der Vaderlandsche Geschiedenis heb ik steedsgejuicht en genoten, wan neer
ik der voorvaderen ongelooflijke nijverheid
en ondernemingsgeest ter zee, bijna op iedere
p a vend aangeprezen. Onder welke vlag,
dacht ik, hebben zij die wonderen gedaan en
het voorbeeld dier?
gegeven? Ik
toch weet evenmin welke vlag boven de strijders bij Damiate gewapperd heeft , als ender
welke kleur onze handel en visscherij reeds in
Holland's Grafelij ken tijd tot zulk eene hoe to
steeg , en ik zou niet kunnen bepalen Welk
dundoek in de 15de eeuw van Amsterdams
koopvaardijvloten woei, aldaar uitgerust en
vandaar met oorlogschepen vergezelsch,apt ,
enz. enz. enz.
Graaf wiLLEm I. deedden togt naar het
Heilige land, naar Damiate ; welke vlag heeft
hij gevoerd?
Degeschiedenis leert hem kennen als een
Vorst, onderscheiden door beleid, bekwaamheid en dapperheid , en juist zulke personen
zijn de toongevers , aan wie het volk in zijn
overleveringen en gebruiken herdenkt, want,
wat in den mond of de handelwijze van het
y olk voortbestaat, heeft meestal een' grond
van waarheid.
Ten opzigte nu der viag leeren wij dat onze
graaf het eerst in zjne
i veldteekens en oorlogsbanieren , en, t'huisgekomen , op zijne munt
en zegels, den Hollandschen Leeuw geprent
en alzoo in zwang gebragt heeft , een herkenningsteeken , dat in vervolg van tijd het gebruikelijke wapen van 't Graafschap Holland
geworden en gebleven is. Hieruit kunnen w ij
eene vlag voor den Souverein, maar noggeene
voor den staat, lever nog voor het algemeen,
afleiden : want, nog op den huidigen dag ,
voert de Souverein
vlagniet"
van zin yolk,
of het y olk de kleuren van zijn beheerscher —
draagt de Vorst er geen uit ziin wapenschild,
maar uit dat van zijn land afkomstig. — Zoo
is de Engelsche Koningsvlag zamengesteld
uit de wapens van Engeland , Schotland en
Ierland • de Russische, Oostenrijksehe en
Pruisische Keizers- en Konings-vlaggen, zijn
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naar de wapens deer monarchien , met hunne
t*eehoofdige adelaars , ingerigt. Onze Konings-vlag is hier evenwel eene volkomene
afwijking•: zij is niet ontleend aan het wapen
of de kleur van Oranje, het is niet de Hollandsche Leeuw of het oude Statenwapen van Neland , maar het is de nationale vlag met
der
het wapen van Nassau in het wit. Nergens heb
ik eene vlag ontmoet, die uit paluren afgeleid
was , veelmin kan ik de onze beschouwen als
gevormd uit de paluren van een Vorst, die toen
nog een Souverein van Bit land was , ook
niet, omdat de zeevaart reeds zulk eene rootheld verkregen had , dat het , dunkt mij , onmogelijk moet geweest zijn die vlag zoo plotseling te veranderen , daar onze duizende
sche onder tractaten, wetten en reglementen voeren en handelden , en derhalve ook de
be vlag bij voortduring moesten vertoonen van den Souverein , die de wetten en
tractaten gemaakt had (*). Die onm ogelijkheid
was nog bestendigd door de verschillende partijschappen der steden en plaatsen , welke nu
Staatsch , dan wed Spaansch , zoo dikwerf gedwongen waren te veranderen •; Amsterdam zelve to bleef zeer lang het laatste.
De geschiedenis leert ons, dat men de plakkaten van KAREL V. , gedagteekend 19 Junij
1551 en van FILIPS II. , 31 October 1563 , in
de ver eene Nederlanden ook na de afzwering tot een rigtsnoer voor de beoordeeling
van zeezaken of van den handel ter zee tusschen bijzondere personen is blijven gebruiken • is dit waar , dan is er aan geene verandering van vlag te denken geweest en , zoo
de heerschappij van KAREL V. Spanje en ons
verbond , is het ook , wat mijn persoonlijke
denkwijze betreft , meer dan waarschijnlijk
dat wij, met Spanje, Bezel vlag gehad hebben — en die was • rood, wit, blaauw, de oude
Spaansche koopvaardijvlag. Later , of in den
opstand , is zelfs van de Spaansche zijde , op
2 Augustus 1590, eene ordonnantie gekomen,
D waarby ter oorzake van de -wederspannig» he en de rebellie van onse provincien en de
» eylanden van Holland , Zeelandt en de an) dere omligghende landen , glieweken van
» onse ghehoorsaemheyt, en om te onderhou) den, de navigatie en de neerynghe van onse
D andere goede ondersaeten, ende wederstaen
» to hens de zeeschuymynghen en de roovyn» ghen , die de voornoemde vyanden ende re) belle doen" bepalingen werden vast gesteld,
waaruit toch blijkt dat in de vlag nog geene
verandering was gekomen , aangezien toeh
zij , die van vlag veranderd waren , van zelve
aan de beschermende wetten ontvielen.

Spanje voerde in de 14de en 15de eeuw
eenen zeer uitgebreiden handel , vooral in het
Noorden • een slecht bestuur , en bij name
het verdrijven der Mooren , zijn nijverste
bewoners, deed echter dat vertier geheel verloo en, Wel gaf het ontdekken van America,
etrokken
werd, een nieuw
waar alles
heeng
leven en eene andererigting, maar , wiji er aldaar niet dan in 's Koningsimam gebeurde
en Spanje's oude koopvaardijvlag er dus
minder te pas kwam , mogen wij , ten minste
ik, ik, denken, dat, toen het oude rood, wit en
blaauw bij de Spanjaarden in onbruik is geraakt , te meer , wijl na den opstand die lastige Hollanders (men denke hier slechts aan
JOL, LONCQ en PIET HEIN) hen dadelijk op den.
nieuw ontdekten grond bestookten en die gehate vlag voerden.
No een voorval , hoewel 't wat vroeger
N
plaats heeft gevonden , mag hiertoe bijgedragen hebben; ik bedoel hier de huwelijksvereeniging van FERDINAND en ISABELLA , welke
de -wapens van Castilie en Arragon in de
Koningsvlag overbragt en een geheel nieuw
tijdsgewricht voor de eenheid van Spanje deed
aanvangen ; ook dit kan medegewerkt hebben
om de Spaansche koopvaardijvlag te doen
wijzigen en het oranje , blanje, bleu in verval
te doen era en , wat Spanje betreft.
Dit is alles meer onderstellenderwijze ge,
sproken , doch het volgende niet : dat de vrijheidskamp de rood , wit en blaauwe vlag hier
d Ien dit kan men uit het werk des Hee,von
ren DE JONGE , dat ik bij mijn eerste schrijven
de hand had , ook opmaken : want ,
niet bid
in zijn Oorsprong der Nederlandsche Vlag ,
bl. 11 , zegt hi , sprekende over de roemrijke
overwinningen van 3WOUT PIETERSE WORST
en LOPS BOISOT , ten jare 1573 en 1574 : » Op
» het tafereel dier overwinningen , dat , in ta» pijtwerk gebragt , voor de kennis der ge» steldheid van het zeewezen in dien tijd van
» het hoogste belang is , komt de Nederland» sche vlag veelvuldige malen voor, waardoor
»h et zeker is , dat die vlag , toen deze tapijten
» vervaardigd werden, algemeen hier te lande
(*)• ; ja , waardoor wij met
» was aan en
» eene en grond mogen verrnoeden dat dezelve
» reeds van de eerste ti' den van den opstand
» to en Spanje in gebruik is geweest."
Tot zoo ver de Heer DE JONGE zelf •; en ,
wat hij meldt , is bier voldingend , want de
afzwering van Spanje bee eerst plants gehad
in 1581 , en de overwinning van dien Admiraal E. P. WORST vie in 1573 voor •; het zou
immers een groot anachronisme wezen , om ,
na die overwinning wider het rood , wit en

(*) Ik heb die tractaten bier genomen als meest
overeenkomende met den tijd , waarover ik handel ;
ze zijn te vinden in het Groot Plakkaatboek , I. : bl.
783 en 796. Voor het tractaat van 1549 raadplege
men IV. , b1.1219.

(*) Niet toen de tapij ten vervaardigd werden, want
dat had nog heden ten dage kunnen gebeuren , maar
in het voorgestelde gevecht voerden de sche en juist
dezelfde vlag , die nog heden waait , rood , wit en
blaauw.

D. H.
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blaauw, die zelfde vlag of te leiden uit lateren
tijd en van 's Prinsen kleuren! Bovendien
zou men wiLLEm I den lof der slimme voorzigtigheid geheel moeten ontzeggen, wanneer
men hem , reeds voor de afzwering , tot zulk
eene daad van Souvereiniteit wail laten overgaan , als het doen opnemen van zijne paluren in het Nederlandsche dundoek zougeweest zijn. Ten andere leze men de geschiedenis en men zal bespeuren , dat hem ongelukkiglijk de Souvereiniteit eerst veel later is
aangeboden,
terwijl ANJOU en LEICESTER ook
nog tusschen beide staan.
Mb , door vele omstandighecien er toe gedrongen , kost het eene de minste moeite te .
gelooven , dat de tegenswoordige vlag in de
besprokene tijden reeds algemeen was en het
gebleven is , juist omdat zij er was.
Kooplieden volgen in het algemeen hunne
belangen , offeren die ten minste hoogst zelden op aan ijdelheden of bespiegelingen; dus,
toen zij met de rood , wit en blaauwe vlag
kondengaan handelen, zullen zij uit preutschheld ergeene genomen hebben , die eene andere kleur droeg, welke nergens bekend was,
en kwalijk konde toegelaten worden , voor de
erkenning dezer landen in 1648. In den beginne zullen of kunnen er botsingen door ontstaan zijn , vooral op bet oogenblik toen de
euzen, uit En eland verjaa
Waterg
g e d, r juist
weggestooten wierden , omdat zij niet kw
men om te handelen met koopvaardijschepen,
doch met bodems ten oorlog toegerust , aan
geen Souverein toebehoorende , of , liever
nog , als scbaeverhaalders en aldus de al
meen erkende of bekende vlag misbruikende.
Toen heschen zij een tweede vlag en wel die
van de stad hunner uitrusting of van die ,
waarvan zij het poorterregt bezaten , want zij
waren eerlijke lieden , vaderlanders ! Deze
vlag , in oorsprong en Joel , even vreemd als
toevallig , heeft den naam van Geus behouden, en is, indien ik mij zoo ma uitdrukken,
de bekrachtiging geweest van onze nationale
kleuren, door onze oorlogschepen sints dien
tijd onveranderd gevoerd ! Ik bid V. GR. dit
weinige vobr lief te nemen , schoon het genoeg zij , daar , wat ik gezegd heb , ook na
onderzoek , maar op gissingen berust ; hartelijk hoop ik eienwel dat navorsching op dit
punt ons tot meer klaarheid , ja tot de wezenlijkheid geraken doe.
IL cp.
Britsche Pairs uitHollandschbloed (II.; bl. 20).
De bijdragen , welke men zich beijverd heeft
daaromtrent te leveren, geven mij aanleiding
om te vermelden, dat de Graven van Denbigh,
van vrouwelijke zijde,
ook uit Hollandsch
bloed afstammen. Ik doe dit te meer , omdat
een Engelsch Tijdschrift , la belle Assemblde
in Februarij 1825 het portret gevende van
MARY ELISABETH KITTY, Countess of Denbigh ,

bij de opsomming van het edel geslacht der
FIELDINGS , den Hollandschen familienaam
volstrekt niet scheen tekennen , en die : DE
JOHNGHE of YOUNG , te Utrecht in Holland ,
noemde. Ook van eene andere omstandigheid
scheen de schrijver geheel onkundig, daar hij
ISABELLA DE JOHNGHE, tot nadere verklaring,
zuster van de Markiezin van Blandford heette,
terwijl hi , onder verbetering , haar tot dat
einde , liever deNicht van
• den in Engelands
geschiedeniS ber oemden
Oemden EVERARD VAN WEEDE
van Dijkveld had behooren te noemen.
De zaak is deze , dat WILLIAM , Grave van
Denbigh en Desmond , Burggraaf Fielding en
Baron van Newham ad , in En eland , omstreeks 1718 te Utrecht huwde met ISABELLA
DE JONG, aldaar geboren den 5den April 1694,
dochter van Mr. PIETER HAACK DE JONG, Raad
en Burgemeester te Utrecht , Dijkgraaf van
den Lekkerdijk Benedendams , en van ANNA
MARIA VAN WEEDE, dochter van WILLEM VAN
WEEDE, broeder van EVERARD, straks bedoeld.
Uit dit huwelijk werd een eenige zoon geboren , BASIL FIELDING , Viscount Fielqing
den 3den Januarij 1719. Hij overleed den
14den Julij 1801 en was de grootvader van
den tegenwoordigen Earl of Denbigh.
De Markiezin van Blandford was MARIA
CATHARINA DE JONG , die aan dezelfde ouders
te Utrecht, den 10den September 1695, het
licht verschuldigd was. Zij trad den 25sten
April 1729 in den echt met WILLIAM GODOLPHIN , oudste zoon van FRANCIS , Graaf van
Godolphin , en van HENRIETTA CHURCHILL ,
Hertogin van Marlborough, oudste dochter van
den beroemden Hertog van dien naam. WILLIAM GODOLPHIN voerde naar den titel zijner
moeder dien van My Lord Blandford. Hi' stierf
kinderloos den 24stenAugustus 1731. Zijne
weduwe, MARIA CATHARINA DE JONG , huwde
in tweeden echt Sir WILLIAM WYNDHAM
Baronet, weduwenaar van CATHARINA SEYMOUR , dochter van den Hertog van Somerset.
—d.
Zwolle (II.; bl. 40 , 67). Zwolle is Zwol E'e,
dat is :gezwollen ee of aa. De stad wordt
namelijk besproeid door de groote en de kleine
Aa of Ee (de Engelsche a) , riviertjes , van
waar Middelwijk de naamsverandering ontleende.
BENONI MI.
Ante en Lis' (I.; bl. 219). Aan den NALEzullen bekend zijn de vraag en het antwoord over ditzelfde onderwerp , voorkomende in de Nehalennia ,Jaarboeki e v o or Zeeuwsche Gesch. 1849 en 1850 ; doch wijl de zaak
daarbij niet is uitgewezen, kan het nuttig zijn
dat men ook uw lezers er van onderri gte. In
den jaargan g voor 1849 werd door Mr. DE
WIND gevraagd : s Wat is Annetje en Lijsje ,
4 Mei en 2 November ?" --en , onmiddelijk
ZER
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daarop , door V. 0. verwezen naar DRESSELin de Zeeuwsche Volks-.Almanak 1837
van.
bl. 56, die het houdt voor eene wijziging
oorspronkelijke volksfeesten en het Hanneliesje noemt ; in den volgenden jaargang wordt
eene andere oplossing gevonden , alsof het
eenvoudig een paar boerenmeisjes geweest
zijn , wier namen gegeven werden aan die
marktdagen , waarop zulke deems vooral
verschijnen.
aan
De benaming zou dan gelijk
st met :
DJAN , PIET en KLAAS (wanneer men wil
drukken , het alge2neen , Jan Allman , hier :
alle meisjes) om en daar" welke verklaring
dengeleerden vrager evenwel niet voldeed ,
waarom het wenschelijk is , dat DE NAVORV. D. N.
SCHER in zijne begeerte voorzie.

HUIS ,

De Heer van Ruwiel (I.; bl. 219). LUD.
Schatkamer van Nederl. Oudheden
maakt melding van dit feit , zonder op te gey en naar hi' zulks vermeld vond. Het schijnt
dat er bij den eersten opteekenaar te dien aanzien eene vergissing heeft plaats gehad , en
dat men door de Boogschutters vanRuwiel zal
moeten verstaan, die van Ruelle, ook wel voorbetzijdaarmede bedoeld
komende als leuwel ,
werd degemeente van dien naam in Frankrijk , hetzij Naar naamgenoot in Henegouwen
of wel het geslacht van RUELLE , ook in Braband t'huis behoorende.
Mijn vermoeden wordt versterkt door het
t. a. p. dat GIJSBRECHT VAN
zeggen van SMIDS,
RUWIEL, die omstreeks 1265 heeft gebloeid ,
de eerste stichter van het huffs te Ruwiel bij
Breukelen, zoude geweest zijn , terwijl dat
WILLEM de Yeroveraar, Koning van Engeland,
reeds in 1088 overleden is. Wel leest men ,
dat , in lateren tijd , WOLTER VAN AMSTEL van
Mijnden, , die het huffs te Ruwiel in 1355 van
den Bisschop van Utrecht kocht , 1407
Graaf WILLEM VI van Holland met man schapV. D. N.
pen diende te Woudrichem.
SMIDS

Bevolking van Amerika I. • bl. 219 , 307
308, 363). Sedert het door mij in DE NAVORSCHER, I. ; bl. 307 aangevoerde , kwam mij
etter
d Maandin handen het Algemeen letterlievend
schrift , Jaarg. 1843. Op bl. 824 der Mengelingen vond ik eene bijdrage » Over den oorsprong der bevolking van Amerika" , waarin
de schrijver tracht te betoogen, dat de Amerikanen van de Joclen afkomstig zijn.
De Joden der tien stamnen zouden na de
wegvoering naar Assyrie door SALMANASSAR
(722 vthir cHRIsTus) , van de oevers van den.
Eufraat naar het noordoosten van Azle getrokken zijn, onderweg vele gezinnen in Tartar ye en China achtergelaten hebben , waarvan men in lateren tijd de sporen ontdekt
heeft, en vervolgens over de Behringstraat
naar het vaste land van Amerika , dat nog

geen acht uur hiervan verwijderd is , °vergestoken zijn. Van dezen uithoek meent men ,
dat zij zich gedurende een tijdsverloop van
2000 jaar over geheel Noord- en Zuid-Amerika , doch vooral in de vruchtbare landstreken van Midden-Amerika, als Texas, Mexico
en Peru, verspreid hebben.
Menigvuldige trekken van gelijkenis met
de Joden vindtmen in het godsdienstig geloo f en in degewijde plechtigheden der Indianen , en ten dien aanzien worden hier de zes
volgende hoofdpunten van overeeenkomst
aangewezen :
1°. Hungeloof in eenen eenigen God
2°. Hunne tijdsbepaling naar de feesten ,
bij de nieuwe maan gebruikelijk ;
3°. Hunne verdeeling van het jaar in getijden ,
overeenstemmende met de Joodsche
feesten
4°. De oprichting van eenen tempel naar
de wijze der Joden , met eene arke des verbonds en altaren
5°. De verdeeling der Natie in stammen ,
elk onder eenen aanvoerder
6°. Hunne voorschriften bij de offerhanden, afwasschingen, huwelijken enz. ; hunne
plechtigheden bij het maken van oorlog en
sluiten van vredehet
verbod van sommige
,
spijzen te nuttigen , overeenkomstig met de
gebruiken der Joden , hunne overlevering en
geschiedenis, hun karakter en voorkomen, de
verwantschap hunner taal met de Hebreeuwdurend verbond
sche en eindelijk hun altijd
van erfschap , blijkbaar in eene blijvende
overdracht van de bezegelin g in hun vleesch.
Eene korte uitwerking en toelichting dezer
punten is overigens in de bijdrage vervat.
De Majoor NOAH , uitgever van een dagblad in New-York (1843) , zelf een Israeliet,
heeft in 1837 in Clinton-Hall eeneuitgewerkte
lezing over dit onderwerp gehouden. Reeds
in 1650 verzekerde MANASSEZ BEN ISRAEL
dat de Amerikanen van de Joden afstammen,
en de kwaker WILLIAM PENN, grondvester
van Pennsylvanie, benevens zendelingen, geschiedschrijvers en reizigers hebben hetzelfde
evoelen omhelsd. In 1801 schreef de Graaf
g
e Reizen door
van Crawfurd en Lindsey in zijn
Amerika : » Het is eene waarheid , dat de Indianen van de Tien Stammen afkomstig zijn;
tijd en nasporing zullen deze stelling meer en
meer bevestigen". Zie verder het aangehaalde,
dat deze mijne aanteekening in breede trekken
J. J. WOLFS.
bevat.
Geboorteplaats van Elsje van Houw ening en ;
lem van Velde (II.; bl. 102). Ove,r de namen van
beiden zie men : SCHELTEMA Mengelwerk, Dl.
III,b1. 229, alwaar hij, erkennende datELSJENS
afkomst hem onbekend bleef , zegt te vermoeden dat zij de dochter of nicht geweest zij van
ERASMUS VAN HOUWELINGEN ook wel eens
21*
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genaamd , en onder de
geleerde mannen van Dordrecht bij BALEN ,
bl. 228 vermeld. Een ander , niet minder
emakkelijk middel dan dat door .. ELSEVIER
g
aan de hand gedaan om hare geboorteplaats op
te sporen , zoude zijn , na te gaan tot welk
Kerkgenootschap zij behoorde , en daarvan de
Lidmaten-boeken te doen opslaan , in welke
gewoonlijk de plaats van waar men herkomg is , of
sta de
attestatie is afgegeven , werd opgeteekend; waartoe men met die te 's Gravenhage kon beginnen. —Het moge waar zijn dat
WILLEM VAN VELDE zich nietgelijk bleef in
het schrijven van zijn' naam, doch SCHELTEMA
toont op goeden grond aan t. a. p. , dat die
VANVELDE moet geweest zijn, naar de riddermatige hofstad Velde , in Maasland gelegen ;
die bij de drie eeuwen door zijn geslacht werd
bezeten, en welks wapen hi' voerde •; gelijk
ook zijn vader geheeten werd coRNETAs VAN
V. D. N.
VELDE.
Geboorteplaats van Elsje van Houweningen.
Inde onderstelling dat ELSJE te 's Gravenhage getrouwd zoude zijn, heb ik de oude huwelijksregisters op het stadhuis aldaar nagezien.
sacte luidt aldus :
De verlangde huwelijk
10 Aug. 1625. WILLEM VAN VELDE , jongman van Naeldwyck , met ELSGEN VAN HOUWENINGEN,i onge dochter, woonende in 'sGravenhage.
Men ziethieruit dat Mr. WILLEM VAN VELDE
teNaaldwijk moet geboren zijn , en dat ELSJE
bij haar echtvereeniging te 's Huge woonde ,
schoon de bepaalde melding bier gemist
wordt, datzij in de Residentiestad geboren is.
Misschien zijn de geboden , welke meer
licht over de vraag zouden kunnen verspreiden , ook te Naaldwijk gegaan.
.. ELSEVIER.
VAN HOUWENINGEN

Bijzonderheden , opgemerkt in het XXste Deel
vanWagenaars » Vaderl. Historie" I. •; 223 ,
313). Bij het een omtrent de uitgaven van
WAGENAARS Vaderlandsche Historie gezegd is
dient nog vermeld te worden , dat er van de
vijf eerste deelen een tweede druk bestaat ,
Amsterdam, by ISAAK TIRION , 1752. Het
schijnt dat het werk rooter debiet gehad
heeft, dan men in den beginne verwachtte, en
heeft gedaan , wat de Heer MULLER ten
men
vorigen jare met de twee eerste afleveringen
DE NAVORSCHER herhaald heeft. Ofschoon
Van
tweede druk slechts op de titels der vier eerste
deelen gelezen wordt, voeg ik er ook het vijfde
bij, daar dit deel in de eerste uitgave het jaartai 1751 op de,n titel heeft. De titels geven
Zoo zou men
niet altijd op wat zijesten.
mo
volgens den titel aannemen ,dat
d het tweede
stuk van FEITH' S Proeve van eenige Gezangen
voor den openbaren godsdienst , in het jaar 1804
was uitgekomen •; doch men behoeft slechts

den titel om te slaan , om'
zen dat dit eerst
in het volgende jaar kan hebben plaats ge-

had. Men heeftgeen nieuwen titel voor dit
stuk willen latengraveeren, dien van het eerstegenomen en er eenvoudig tweede druk op
doen zetten.
J . C. D.
Luchtverschijnsel te Oranje , 7 Mei 1665 I.
bl. 225 , 336 , 337). Betreffende het bl. 336
vermelde schouwspel der kroon in de lucht
te Oranje , moet ik berigten , dat ik voor mij
heb liggen eene gedrukte attestatie Bier gebeurtenis, van den 7den Mei 1665, in 4°. De personen , welke van het feitgetuigenis hebben
gegeven , zijn geweest :
BEDARRIDES 9 Rechter • PREDINES , Consul •
L. FELIX , Consul ; DE DEVRON , AUTRAND , LA
BONNETIERE, SAINT MARTIN , BRISEMUS , G
C.
BASTIDE , L. DES LONGES , PELETII , H. DE LA
PIZE en DE LUZYN.

Er onder staat het Latijnsche vers van c.
de vraag opgeteekend.
Van het bedoelde luchtverschijnsel moet
ook spreken L. AITZEMA, in het 5de deel zijner
Historie , fol. 595 , doch ik heb er in de 4de
editie geen melding van gevonden.
Als eene merkwaardi gheid voeg ik hi
bij , dat dezelfde luchtverheveling op dezelfde
plaats ook aanschouwd is den Eden Mei 1688.
In eengedrukt Verhaal van een Kroon van
Licht die boven de stad van Oranje in de lucht is
gezien , op den Eden van Bloeimaand 1688, leest
men :
» En nu in dit tegenwoordig jaar van 1688,
op den zelfden dag der Maand (Mei) en op die
eigenste plaats is er weer diergelyk een Kroon
verscheenen, blyvende daar drie uuren lane
,
staanzo
dat hy van alle de inwoonders van
Oranje gezien is , en al het onderscheyd dat
er in de Kroon van dit jaar , en die van 'tjaar
1665 was , bestondt hierin , dat er om deeze
een roode rant was.
Ditis uyt Oranje geschreeven door een oud
Professor (?) in de Medicyne, die al boven t'zestig jaar is , en derhalven niet zo heel gereed
om iets op hooren zeggen aan te neemen.
Hi' schryft , dat hy zo wel als de geheele
stad, meer dan twee uuren lang met groote
verwonderin g na deeze vertooning in de lucht
.. ELSEVIER.
hebben staan kyken."
HUYGENS, in

H. Elisabeth I. • bl. 250 , 340 , 363). In de
Christi. Kunstsymbol. u. Ikonographie • Frankf.
a. M. 1839. S. 23, 31, 113 worth gezegd, dat
ELISABETH van Hessen wordt voorgesteld al
omgeven van bedelaars , met Brie kroonen of
twee in de hand en eene op het hoofd , somwil len ook draagt zij of ziet men aan hare zijde
i
De
een korfje met brood en eene wjnkan.
Heer KRAMM zal dus wel juist geoordeeld hebben, toen hij hetmonster in menschelijkegedaante
vooreenen behoeftige aanzag. Van hem ver-
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schilt echter de schrijver van de bovengenoemde Kunstsymbolik ten aanzien der drie
kroonen , welk symbool volgens dezen haar
als maagd , gade en weduwe wordt gegeven.
Zeker schijnt het wel te zijn , dat de kroon
niet altijd de uitdrukking eener vorstelijke
afkomst of waardigheid is,
dan of nu onze
schrijver , dan wel BURGMAIER dwaalt , durf
ik niet beslissen. Het boek als symbool is mij
. Moet ik denken aan de
nog niet duidelijk
meer algemeene beteekenis , of wel aan eenig
bijzonder fit , als bij den H. LUDGERUS f
Zelfs in het eerste geval mag die beteekenis
wel nader worden opgegeven , daar zij ook
(Ian in de symboliek nog al onzeker is. Van
waar b. v. dat van de twaalf Apostelbeelden,
in eene onzer vaderlandsche Protestantsche
kerken uit den Katholyken tijd overgebleven,
Hoch MATTHEUS , Hoch BARTHOLOMEUS , JACOBUS ZEBEDEI, JOHANNES, ANDREAS noch SIMON
ZELOTES , maar alleen de overigen dat symDr. ROMER.
bool hebben ?

Het boek )) detribus Impostoribus" (I.; b1.251,
344, 364 ; II. • bl. 16). In CREUZERS autobiora p hie (getiteld : Aus dem Leben eines alten
g
Professors , von Dr. FRIEDRICH CRELIZER in
Heidelberg. Leipzig en Darmstadt, 1848, 8°.),
vind ik op bl. 19 het volgende : De philosooph
C. C. E. SCHMID had uit de familie-bibliotheek
van zijn' kweekeling VON HARDENBERG-NOVALIS, die rijk was aan oude boeken , een manuscript van het beruchte werk De tribus-Imposton. SCHMID liet
ribus tengeschenke ontvange
het boek in 1792 te Giessen drukken, dock zekerheidshalve met de opgave : Berolini. De
zaak werd echterspoedig ruchtbaar , met dat
evolg , dat scmumverscheidene verhooren
g
te onzer aan had. Vol ens WACHLERS Literaturgesehichte , I. , bl. 39 , worden de in beslag
genomen exemplaren nog bewaard aan de
J. C. D.
Universiteit te Marburg.

CLAAS , welke laatste huwde met DIRK PIETERSE POELENBURG (1543). Een der zeven
kinderen uit dezen echt, GERRITJE (geb. 1550,
gest. 1630) had tot tweeden man PIETER
DIRKSE TULP (gest. 1608). Uit dit huwelijk :
GRIETJE PIETER S TULP (geb. 22 Sept. 1586,

gest. 23 Jan. 1587).
DIRK TULP (geb. 6 Feb, 1588, gest. 1618).
TRIJNTJE TULP (geb. 14 Junij 1590 , gest.
15 Junij 1604).
NICOLAAS TULP (geb. 9 Oct. 1593, gest. 1.2
Set.
p
1674).
De laatstgenoemde , Raad (1622) Schepeh
(1654) Burgemeester (1663,1664,1665,1673,
1674) , leefde in eersten echt met AAFJE EGBERTS VAN DER VOEGT en verwekte bij haar :
PIETER TULP (geb. 29 Sept. 1618, gest.
7 Dec. 1647).
EGBERT TULP (geb. 23 Aug. 1619 , gest.
18 Feb. 1639).
GERRITJE TULP (geb. 26 Jan. 1621 , gest.
20 Maart 1621).
CATHARINA TULP (geb. 18 Junij 1622 ,
gest. 15 Jan. 1664).
DIDERICH TULP (geb. 6 Junij 1624 , gest.
6 Maart 1682).
NICOLAAS TULP (geb. 14 Nov. 1625 , gest.
26 Nov. 1654).
Deze DIRK, Schepen van Amsterdam (1655,
1656) bewindhebber van de 0. I.Comp. en
Meesterknaap van Holland (1657), nam op den
22stenDec. 1672 tot tweede vrouw CATHARINA
RESTEAUW, dochter van DANIeL RESTEAUW en
ELISABETH VAN DEN BEMPDEN () en Weduwe
van LAURENS DE COLENAAR de Jon e. De kinderen uit dezen echt waren :
ESTER ELISABETH TULP (geb. 15 Februarij
1678) (f), geh. met JAN V. D. BEMPDEN (§).
NICOLAAS DANIeL TULP (geb. 21 Februarij
1678(t)est.
,g
14 Maart 1681).
JOHANNES TULP (geb. 6 Dec. 1679 , gest.
1680).
ANNA CATHARINA

Nederlandsche Baronets I. • bl. 251 , 364
IL ; bl. 131) • De familie Gans b1.132. Tot
aanvulling der opgave omtrent de familie GANS
(VIII) kan dienen, dat :
CORNELIS GANS, Heer van Nielant, bij zijne
tweede vrouw ANNA MARIA TROMP heeft verwekt : een zoon(eenig kind) genaamd :
D JOHAN MAERTEN GANS , die in zijn jeugd
al speelende , bij ongeluk met een pistool werd
doodgeschoten
door JAN VAN HEURN of
,
HEURM , voormaals Scheepen , en jegenwoordig (1737) Pensionaris der stad ' s Bosch".
A. A. A.
Nederlandsche Baronets •; De familie Tulp (bl.
132). Ook nu wedergeef ik uit mijn familieregister het een er ten aanzien van DIRK TULP
en zUne afstammelingen voorkomt.
Uit het huwelijk van ALEID ANNA HERMANS
met CLAAS sproten voort ALEID en GRIETJE

TULP web. 20 Nov. 1681,

gest. 29 Sept. 1713).

Dr.

ROMER.

Simon Stevin ; het geslacht de Viry (II. ; bl.
43, 68). Dat de weduwe van SIMON STEVIN
hertrouwd is met MAURITS DE VIRI , heb ik
reeds vrij duidelijk aangetoond.
(*) Hi' was Heer van Beaufort, Boguay , Lessines,
mitsgaders Rijkspenningmeester van het Duitsche
Rijk , zijeddochter van JOOST V. D. BEMPDEN , zoon
van JAN V. D. BEMPDEN en CATHARINA PANNEMAKER
en gehuwd met CATHARINA DE WINDEL.
(t) Is in eene van deze opgaven welligt eene font
ingeslopen ?
(§) Geb. 17 Oct. 1661, Bewindhebber van de W. I.
Comp. (1686) Secretaris van Amsterdam (1688) ScheA en Raad (1702) Gedeputeerde wegens Holland
bij de Koningin van Portugal (1708) President-ScheP (1711) gest. 30 Mei 1722. Zijn varier was GILLES
V. D. BEMPDEN , zoon van JOOST, broeder van ELISABETH ;

zijne moeder

ANNA SUSANNA DE NEUFVILLE.
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Zie Kier ten overvloede de huwelijksacte ,
zoo als die te 's Hage bij den Burgerlijken
Stand voorkomt :
28 Februarij 1621. MAURICE DE VIRY
jongman , met Jouffr. CATHARINA CRAY , weduwe van wylen SYMON VAN STEVYN , i nsyn
leven Raed enSuperintendant van finantien
van syne F. H. de Prince VAN ORANJE, be de
.. ELSEVIER.
woonende alhyer.
Hetgeslacht de Viry. Vol ens de Genealogie- in mijn bezit , was FRANCOIS DE VIRY ,
Heer van St. Raphian , Hofmeester van WILLEM I., Prins van Oranje , en werd hi' , op
den 16den Mei 1573, aangesteld tot Houtvester van Holland , in welke ambtsbetrekking hi' ook voorkomt bij BALEN, Geslachachter het artikel : muYs
ten van Dordrecht,
VAN HOLY. In 1593 deed hi' afstand van zijn
Houtvesters-waardigheid ten behoeve van
Prins MAURITS , en zal denkelijk toen als tot
schadevergoeding met het bl. 68 vermelde
pensioen begunstigd zijn geworden. Hi' was
gehuwd in 1574 met FRANVISE DE WITTE ,
dochter van GERRIT DE WITTE, 13aljuw van
Naaldwij,
k en van CORNELIA STALPART VAN
DER WIELE. Zij hadden zes kinderen , als :
1. WILLEM , Heer van St. .Raphian , web.
13 Julij 1576 , Kapitein en Kommandeur van.
Bijleveld , gehuwd in 1598 met JULIANA GOUBLETH (sineprole), ten 2den male met JULIANA
MARIA PALMS , en ten 3den male met MARIA
VAN LEYDEN, gezegd VAN LEEUWEN. Van
hem stamt het thans nog bestaande geslacht
DE VIRIEU in re to lithe af.
2. VINCENT, geb. 7 Sept. 1577 , overl.
2jaren oud.
3. VINCENT, geb. 13 Sept.1580,ongehuwd,
g
esneuveld in Vlaanderen.
4. GUNTHER, geb. 12 Nov. 1582 , was
Kapitein bij't leerg
van den Staat.
5. CATHARINA, geb. 14 Sept. 1586.
6. MAURITS, geb. 14 Maart 1595, Baljuw
van Hazerswoude ,
getrouwd met CATHARINA
CRAAY, die overleden is 5 Januarij 1673 , en
be raven in de St. Pieterskerk te Leyden.
Zij hadden es kinderen , als : 1. FRANCOIS ,
overl. in 1652 , mede be raven in dezelfde
kerk • 2. JACOB •; 3. PIETER •; 4. CORNELIA ;
5. MARIA • 6. CATHARINA; de laatste, getrouwd
met HUYBERT ROOZEBOOM , President van 't
Hof van Holland, is overleden 20 Apri11673,
en begraven in de Groote kerk te 's Gravenhag,
e hebbende 2 dochters nagelaten.

W. D. V.
11.1.1.1,1.1.....

De Eenhoorn (II. •; bl. 43 , 104 , 105 , 132).
Toen het berigt van een zeer voornaam inwoner van de Kaapstad, den Heer H. CLOETE,
betreffende—
Eenhoorn en van het aanbod om, tegen behoorlijke betaling , zulk een
dier te leveret , in het jaar 1791 in Nederland
ontvangen wend , ontwaakte , als van zelve

het verlangen van alle natuuronderzoekers
om nu toch eindelijk , nopens het bestaan van
dit zoo lang betwijfelde wezen, eenige meerdere zekerheid te erlangen : onder anderen
ook bij mijnen toenmaligen leermeester en
vriend , den Hoogleeraar BRUGMANS. Ik herinner mij echter niet of, zoo als te verwachten
was , het voorstel des Heeren CLOETE eenige
gevolgen heeft gehad , en ben dus zeer verlangend om door DE NAVORSCHER hieromtrent
te worden ingelicht. Inmiddels heeft nog onlangs de natuuronderzoeker v. MULLER ons
medegedeeld , dat hi' in Kordofan geloofwaardige personen heeft ontmoet , die den
Eenhoorngezien en van zijn vleesch zouden
gegeten hebben.
P. J. v. M.
Tijl Uilenspiegel (I.; bl. 282. •; II, ; bl. 49
50). Bij het reeds aangevoerde kan men nog
voegen , wat Prof. L. G. VISSCIIER meldt in
zijn onlangs verschenen Eerste stub van het
tweede deel der Beknopte geschiedenis der Hederlandsche Letterkunde. Bij de korte biografie van den vrolijken kwant voegt zijn Hooggel. eene lijst van de verschillende uitgayen van den Ti,jl Uilenspiegel, in het plat- en
hoogduitsch , in het latijn , nederlandsch ,
fransch en engelsch.
J. J. WOLFS.
Glastranen (II. •; bl. 74), Behalve de aangehaalde schrijvers , vind ik bij MORHOFII ,
Poly histor , Lib. II. , p. 1. , cap. 18. , nog
I HOOKIUS, in Micrographia" en ^» SAM. REYHERUS, in Libro suo deacre" vermeld. Hij toe m.t
de Glastranen: Springgldsern.
P. II. T.
Cornelis Grapheus(I.; bl. 283.; II.; b1.74.
OffltrelltCORNELIS GRAPHEUS (zich ook diwijls noemende C. SCRIBONIUS of DE SCHRIJVER) , geboren te Aalst in 1482 , en in 1520

Griffier"
Antwerpen , verwis ik naar het
Xde deel van de nn 'r de la bibliotheque
royale de Belgique , alwaar de Baron DE REIFFENBERG eene naauwkeurige list mededeelt
van de, door hem uitgegevene werken.
In 1515 trouwde hi' met ADRIANA PHILIPS,
waaruit onder anderengeboren wend ALEXANDER GRAPHEUS, die zich ook op de letteren
heeft toegelegd.
JAN GRAPHEUS was in 1527 Boekdrukker
te Antwerpen , en heeft verscheidene werken
van zijnen reeds gemelden broeder CORNELIS
van de P
ers doen komen.
Doch wijl die CORNELIS reeds in 1558 overleven moet zijn , kan hi' niet de Amsterdamsche Notaris van geweest
Bien"
zin,
welke in 1598 nog in leven was.
Ondertusschen vestig ik de aandacht van
n.
den vrager op eene aanstelling van HARM
NUS GRAPHEUS , als Notaris te Haarlem, op
den 8sten Julij 1581 ,
voorkomende in de
Resol.van Holland 7 bl. 321. .. ELSEVIER.
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Gezondheidsbron te Vianen (II. ; bl. 86). Tot
be vestiging van het op genoemde bladzijde
medegedeelde door POMPONIUS , laat ik bier
volgen,
hetgeen door w. A. BACHIENE zijne
Vaderlandsche Geographic enz. , I. , bl. 524
vermeld wordt, dus luidende : » Het Dros» faarts Huis van Vianen, is nab y 't slot Batenstein. In deszelfs tuin is , voor eenige jaren,
een welle ontdekt , welks water gezegt werd
» mineraal te wezen , en 't vermogen , ter geD nezin g van verscheidene ongemakken , te
» bezitten. Er was zelfs eengeneesheer , on» derden titel van Bronne Doctor •; daarover
aangesteld : Pit water is, ook van veelen,
»(zo men zegt,) met een goed gevolg, gebruikt
»geweest •; zonder dat wij durven te bepalen ,
» of tot heden in die achting gebleven zij."
LEGENDO ET SCRIBENDO.

Schoot- en steekvrijheid (II. ; bl. 115). Heteen in de werken van SENNERTUS , over de
g
kunst om zich schoot- en steekvrij te maken ,
gevonden wordt, is bijeenverzameld, vertaald
en uitgegeven onder den volgenden titel :
Verhandelingh der Toover-Sieckten. Geschil van
de School- en Steecle-vrije. Geschil van de WapenSalve. PARACELSI Vrije-Konst. Wt verscheyde Latynsche Boecken D. SENNERTI vertaelt , en by een geschickt door D. JONCTYS. Tot
N. P. BIBLIOPHILUS.
Dordrecht , 1638.
Het Geuzenveld (II. • bl. 137). Aan de, blijkens de antwoorden op deze vraag , vele belanastellende Navorschers , vermeen ik geen
odienst te zullen doen , door te herinneren ,
dat van de Hofstede Geuzenveld , waarschijnlijk dezelfde als die ANTIQUARIUS bedoelt ,
Afbeeldingen moeten bestaan gelijk daarvan
ook vier stuks voorkomen op den Catalogus
van BUSSERUS, Amst. 1782, 1ste stuk, bl. 179.
V. D. N.
Het Geuzenveld. In antwoord aan ANTIQUARIDS en tergeruststelling van den Heer J. HOIG JZ. JR. , die vreest dat gemelde naam in
N
vergetelheid zal geraken , diem, dat hoewel
zuiks door Been uiterlijk opschrift blijkt, eene
boerderij aan de Haarlemmer-trekvaart, circa
1400 roeden van Amsterdam, nog altijd Geuzenveld wordt geheeten. Deze boerderij behoort aan het Weeshuis der Doopsgezinde
Collegianten , genaamd de Oran 'e Appel , en
door de Administrateuren wordt steeds gergd dat de naam Geuzenveld niet verloren
zo
ryt in alle officieele documenten en be,ga ,maar
scheiden blijve voortleven.
J. II. L.
pken
rozawer
itschi en van Italiaansche
Verdung
(II. ;1)1. 117). Om aan den wcnsch van N. P.
BIBLIOPHILUS gevolg te geven , mean ik te
moe,ten vermelden de vertaling van den historischen roman : ETTORE FIERAI\IOSCO 0 disfida di Barletta, racconto CUMASSIMOD'AZEGLIO,

ten 'are 1847 uitgegeven bij S. E. V. NOOTEN
te Schoonhoven.
Dr. ROMER.
Vertaling der » Simplex et fidelis Narratio"
van J. Utenhove I. • bl. 289 • II. ; bl. 139).
Ofschoonde vertaling van RHONDINGUS mij
niet bekend is(wie was deze 111-10NDINGUS?
ik vind hem niet vermeld) , zal het welligt
C. & A. aangenaam wezen te vernemen , dat
over den inhoud zeer veel voorkomt bij Is. LE
LONG , Kort Historisch verhaal , Amst. 1751
alwaar tevens bl. 57 in de Hoot , de titel van,
het zeldzame Bodeje van J. UTENHOVE, uitgegeven te Bazel in 1560 , in de Latijnsche taal
beschrijvende de Reize van JOII. A LASCO en
zijn gezelschap , breedvoerig wordt medegedeeld • ook bij MEINERS , Verliaal van Oostvrieschlandts Kerkelyice Geschiedenisse , Gron.
1738 , vindt men vele uittreksels uit het werk
van UTENHOVE. Dit te herinneren dacht mij ,
na hetgeleverde antwoord , niet overtollig te
wezen.
V. D. N.
Vander Wel in Tromp veranderd I. ; bl. 290.;
II.; bl. 140). C. & A. zegt dat LAMBERT JANSZ
VAN DER WEL gehuwd was met JOHANNA VAN
DER BLOCK. Deze was echter zijne tweede
huisvrouw ; de eerste heette JUCTERTJE JOOSg
TEN bij wie hi'
eeene
kinderen verwekte.
A. A. A.
Mr. Cornelis Jacobsz. Ploegh (II. ; bl. 24 ,
141). Al hetgeen no ens dezen vermaarden
ledenzetter door CLAES BRUYN in zijne HoorclHollandsche Arleadia , door SOETEB0031 , en
door CATS onder het opschrift Openbaer gebrek
heymelijle genesen in zijne Trouringh gemeld is
vindt men naauwkeurig verzameld en met
nasporingen omtrent zijn geslacht vermeerderd , in het 2de deel , b1.159-168 van de
Geschiedenis der Zaanlanden door J. HONIG JZ.
JR. , welke daarbij tevens het zoo zeldzaam
voorkomendeportret van Mr. CORNELIS heeft
doen herdrukken.
C. W. BRUINVIS.

Mr. Cornelis Jacobsz. Ploegh. Behalve door
KLINKIIAMER Dagwijzer der Geschiedenissen
I. ; bl. 257 , wordt van hem gewaagd in de
Aardbol (Nederland) bl. 110. PLOEGH werd
geboren te Jisp in 1624 , en overleed aldaar
den 14den Mei 1696. Hi'j was beroemd als
wondheeler en ledezetter en was bijna door
naa van
Europa bekend onder den naam
g
Mr. K NELLS te Jisp. 'Ons is niet bewust of hij
eenige schriften in druk beeft uitgegeven.
Zijn portret , hem op 58jarigen leeftijd -vertoonende , beeft het volgende onderschrift :
bits 't Beelt van Meester-PLoEoll; ons Kenmerlantsche-wonder;
Die kreupelen duet gaan , gebroken leden-heelt ;
'T verminkte weer herstelt; een wys , en trou vermonder
Van 's Ileemels gunst en macht (te rent in hem verbeelt.)
Dies sal syn lof en kunst steels door de werelt klinken,
Tot dat wy alle syn , daar Israel niet sal hinken.
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p9eoffert aan D H. KORNELIS V .D . PLOEGH
Aet. 58. Burgerm.etc.totJisp. doorsynG.V. A.
MATAL de oude. (?)
LEGEND() ET SCRIBENDO.
[Ook de Heer J. SCHREUDER heeft ons verwezen
e werk van den Heer J. HONIG
op het verdienstelijk
JZN. JR.]

Vervolg op Wagenaar •; Tegenwoordige Staat
der Ver. Nederl. (II. • bl. 142). Ik meen dat
de schrijver des Vervolgs in 48 deelen, niet is
de Bo ekhandelaar en Di chter A. LOOSJES PZN.,.
rnaar zijn varier P. LOOSJES ADR.ZN. Doopsgezind Predikant te Haarlem , geboren . . . .
November 1735, overleden 12 Januarij3.
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Van de pen zijns vaders , ADRIAAN leeraar
bij de Doopsgezinden te Westzaandam , zijn
deberigten omtrent de Zaan en Zaanlandsche
dorpen afkomstig , welke den grondslag uitma ken van hare Beschrijving in den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde .Nederlanden.
FRED. MR.

Tegenw. Staat der Ver. Nederl. Van de Tegenwoordige Staat van Overyssel , die , althans
in druk , nooit volledig is geworden , weet
ik dat zij tezamengesteld is door GERARD DUMBAR, een' Deventersch geleerde en kleinzoon
van den niet minder bekenden GERARD DUMBAR , die het Kerklyk en Waereldlyk Deventer
eschreven heeft.
g
Men zie omtrent deze opgave den Overijsselschen Almanak voor Oudheid en Letteren ,
v. S.
1836 , bl. 84.
Nieuwsgierig Aagje van Enkhuizen (II. • bl.
143). In het Bijvoegsel tot het Leven en Bedrif
van CLEMENT IVIAROT, vindt men op bladz. 125
een Klugtig Avontuur van nieuwsgierz,g AAGJE
vanEnkhuizen verhaald , hetwelk misschien
op waarheid is gegrond en aanleiding tot gezegde benaming heeft gegeven. Het komt
kortelijk bierop neder : Ten tide van het
twaalfjarig bestand woonde AAGJE eene
smidsvrouw , te Enkhuizen , welke van een'
buurman, schipper op Antwerpen , zoo veel
van die stad hadgehoord dat zij van haren
man de toestemming , Tievens 100 gulden ,
wist -te verwerven om FREER-buttr te vergezellen. Te Antwerpen aangekomen, gaat deze
met zijne vrachtbrieven de stad in. AAGJE
kleedt zich irimiddels aan, en zijne terugkomst niet kunnende afwachten, neemt zij
het
de
het geld met zich en vertrouwt
den 'o
schuit.Van hare moeder bad zij wel eens
van eenen neef JAN , die in Spanie handelde ,
en daarom JAN van Sane
genaamd werd ,
p
vernomen. Ontmoette zij dien dan zou hi'
haar wel kennen, begreep zij. Welbaast komt
zij een Spaansch-Brabander tegen , welke
goeden dagN igteken" zegt. » Wel Neef JAN
vanSpanje" , antwoordt zij , ben je daar" ,
s

en verhaalt hem hare komst , alsmede hoe
veelgeld zij bezit. De quasi Neef brengt haar
in een hues bij vrienden , tracteert op Spaanschen wijn , en list eindelijk het beschonken
AAGJE de 100gulden uit den zak, enz. Eenige
vriendinnen ontdoen Naar nu van kleederen
zilverwerken gouden doppen trekken haar
een bootsgezels pakje , dat voor gelag was
blijven staan, aan, en een viertal dragen haar
in eene bakermand een eind wegs de straat
op , waar zij den volgenden morgen door het
y olkgevonden wordt en , nog nietgeheel
ontwaakt, naar haren neef JAN van Spanje
begint te vragen. Spoedig ontstaat een oploop en gejouw,waarbij ook F REER-Inntr komt,
die dengeheelen nacht had loo en zoeken
en haar niet eerder in haar mansgewaad herkende , vo o r zij hare haarvlechten getoond
had. » Hoe AAGJE 'tHuis gekomen is , kan
de Leezer ligtelyk denken. Dog tot Enkhui» zen wierd dit Avontuurtje zoo veel verduis» terd als het mogelyk was , maar te Ant
»pen verstrekte het voor een confortyfje in
veelgezelschappen , want der een wist te
» spreeken van Neef JAN van Spanje en zyne
» C onfraters . "
c. W. BRUINVIS.
D

D

» d' Ontroerde Leeuw" (I.; bl. 315; II. 147).
Van het antwoord op de laatstgenoemde bladzij door H. G. ingelascht, moetik de juistheid
betwijfelen. CO3IMELIN t. a. p. , en ook WAGENAAR in zijne Voorrede van de Beschr. van
Amsterdam, geven DOMSELAAR op als den
schrijver van het Ontroerde » Nederland" , gelijk reeds vOarlang de geleerde VAN WACHENDORFF in mijn exemplaar had aangeteekend ,
bestaande uit twee deelen in 4°. , uitgegeven
te Amsterdam bij MARCUS WILLEMSZ. DOORNICK, 1674 en 1676 , -waarbij gewoonlijk zijn
gevoegd, als Vervolg of 3de Deel, de tweejaerige Geschiedenissen voorgevallen in de Jaeren
1674 en 1675 door V. T. V. • Amst. 1678 by
JOH. V. SOMEREW • waarvan opsteller is geweest GERARD BRANDT derde Z0011 van den

autheur der Reformatie • zie Leven van G.
den Jonge, bl. 3 , 8. Gem van deze
geschriften kan het werk zijn,door L.bedoeld,
daar het, volgens hem, is uitgegeven te Amst.
bij STEVEN SWART en 3 deelen beslaat.
V. D. N.
BRANDT

Vaderlandsch A. B.boelc I. • bl. 315). Oox
EEN NAVORSCHER

heeftgevraagd of het Va-

derlandsch A. B. boek, uitgegeven in 1781 ,

nog bestaat ? of het in 1813 bij de Wed. ALin 't lichtgekomene er een herdruk
van is ? en of men omtrent den schrijver des
eersten works eenige bijzonderheden mededeelen kan?
Ten antwoord hierop dient , dat het Va-

LART

derlandsch A. B. Boek voor de Nederlandsche
Jeugd , uitgegeven in 1781 , bij W. HOLTROP
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te Amsterdam , en meteen motto van J. n.
SWILDENS , regtsgeleerde , op den titel , een
zeldzaamgeworden boeksken is , zoo als wel
met vele kinderwerkjes van vroeger en later
tijd het geval zal zijn. Ik bezit er een welbewaard exemplaar van , dat van mijns vaders
jeugd afkomstig is , die het altoos op hoogen
prijs stelde , gelijk het ook wel verdient , en
slechts eenmaal zag ik het op den Catalogus
eener boekenveiling met de bijvoeging van
zeldzaam vermeld. Het bevat bij iedere letter
van 't Alphabeth een zeer lief plaatje , met
daarondergesteld verse ter verklaring , dat
telkens wel doet aan een vaderlandschgezind hart • bij de N. b. v. een varier met zijn
zoontje op den arm, tot hetwelk hij, wijzende
op de kaart van de VII Provincien , zegt :
„Neerland is uw Vaderland, veilig woont g'er in
» Als gij root zift , hebt gij ook ddrir u w huisgezin."

Voorts bij elke letter een plaatje met kleinere voorstellingen • nog een ander met onderscheidene voorwerpen , de
op
studie van
kunsten en handwerken betrekkelijk ; 66n ,
waaröp het Heelal of zonnestelsel, omringd
van de vaste sterren • dan reken- en leesoefeningen , grondtrekken voor eene Vaderlandsche en Christelijke opvoeding , ook voor het
gebed ; lessen in vaderlandschen zin tot eerbiediging der overheid, enz. --door welk alles het boekske zijnen titel waardig is. --Of
nu het in 1813 uitgegevene werkje er een
herdruk van is , kan ik niet bepalen , daar ik
dat nimmer onder de oogen gehad heb • doch
het verdiende dien ongetwijfeld , en terwiejl
het de rij der kinderwerkjes geopend heeft
in een tijdvak, arm aan zoo danige geschriften,
zoude het ook door alle tijden heen van blijvende waarde voor de jeugd kunnen wezen.
Deplaatjes zouden echter, als Wier oorspronkelijk naar alle gedachte niet meer bestaat ,
door nieuwe dienen vervangen te worden ,
en ook de inhoud hier en daar eenige wijzig in behooren te ondergaan. Wie de schrijver van het lieve boekskegeweest is , kan ik
mede niet bepalen , mogelijk wel die van het
motto op den titel, doch hiervan blijkt anders
in het werkje niets , waarin alleen gezegd
wordt , dat deplaatjes door den auteur zelven
geInventeerd , door P. WAGENAAR den Jon
geteekend , en door L. BRASSER , N. VAN DER
MEER, enz. gegraveerd zijn, maar dat men het
kaartje van ons land aan de stift van J. CONDET
verschuldigd is. Hi' was dus zeker een nederig
man, die echter daarom , en om den goeden
geest , waarvan hij in dit werkje getuigenis
gaf , op hoogachting aanspraak had.
N***.
Vaderlandsch A. B. boek. Men vindt het
aangekondigd in de Al erne Vaderlandsche
Letteroefeningen , 1781 , bl. 48. , n als zijnde
7) veelzinsgeschikt om den kinderen indrukD. II.

» sels te verleenen , die tot ons Vaderland ben trekkelijk zijn." Wel heb ik het in mine
jeugd mogen bezitten , maar het is , gelijk 't
veelalgaat met kinderboekjes , (dus ook met
een St. Nikolaas Almanak met gekleurde (!)
afbeeldsels), tot mijne spijt, in later jaren versleten of verloren geraakt. Het bevatte onder
anderen de indeeling in keel- , tong- en Upletters • voorts had het plaatj es, een van welke de optogt der Schutters voor het Stadhuis
te Amsterdam vertoonde , tot navolging hunnen kinderen voorgesteld , en daarnevens
omschrijvingen , die , bij den geest door den
Amerikaanschen onafhankelijkheids-oorlog
aangevuurd , welligt niet zonder invloed gebleven zijn op sommige jeugdige harten, toen
men zoo ijverig in de weer was, vrijkorpsen op
te rigten. Het beloofde Nader Onderrigt tot het
vereischte gebruik van hetVaderlandsch A. B.
boek vind ik noch in dien Jaargang der Letteroefeningen , noch in de twee volgende aangekondigd.
L. J.
Het Vaderlandsch A. B. boek en he Nederlandsch A. B. boek (bij de Wed. J. ALLART en
Comp.) hebben niets met elkander gemeen.
Het heugt mij, dat ik het eerste, nu meer dan
eene halve eeuwgeleden , in de school gebruikte. Het had fraaije koperenplaatjes. Bij
, elke letter een plaate e en een tweere elig vers1 je. Van de laatste herinner ik naj nog eens e.
B. v. onder B. aan welke letter een plaatje
was toegevoegd, voorstellende het optrekken
der burgers — schutters zou men thans zeggen , — naar de wacht , de volgende regels :
Burgers gij beschermt de stall , stelt hierin
„
,
uw
u eer
„Dit moet elke burger doen , zelfs de grootsteheer."

Ton ik eens een exemplaar van dit boeksken, waaruit ik de letters leerde , macho
worden!
C. & A.
[Dezelfde wensch wordt ook door A. & A. ontboezemd , volgens wien ons Vaderlandsch A. B. boek
uitgegeven zou zijn door het Edamsch Genootschap ,
van 't welk de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
eene dochtergenaamd mug worden. Voorts is ook bij
hem de indruk nog levendig van die „ Wapenoefening
op den Dam" , maar herinnert hij zich tevens vreedzamer,, liefelijker tafereelen als dat van den ploegender landman , met het onderschrift : Akkerman —
het nutste werk enz. • hoedanige evenwel , mogen zij
al vrij talrijk in dit boekske worden aangetroffen, den.
heftigen tegenstand zeker niet verminderen, het pletterend anathema niet bezweren zullen , waarop —
wat wij tot hiertoe vernamen predikt het ons maar al
te duidelijk — onze goede vriend N***. zich te bereiden heeft van den karat onzer tegenwoordige „Vredesvrienden" , blijft hij in zijne stoute zucht volharden, om dit leerrijk en zedelijk Alphabeth tot vroegere
bekendheid en glorie, tot iijne eens zoo schooneplaats
in de harten der kinderen weder opgevoerd te ziend

Vaderlandsch A. B. boek. Dit boek , hetwelk mij nog zoo genoegelijk de dagen mijner
jeugd herinnert , immers daaruit heb ik de
eerste lettersgeleerd aan den schoot mijner
dierbare , te vroeg ontslapene, moeder, --is
22
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geschreven door Mr. J. II. SWILDENS , die in
het laatst der vorige eeuw Hoogleeraar in het
Natuur- en Staatsregt te Franeker geweest
is ; omtrent wien ik evenwel niets meer heb
kunnen te weten komen , dan ik van hem geboekt heb in het Biographisch , Anthologisch en
Critisch Woordenboek van Nederlandsche Dichters, ten vervolg op WITSEN GEYSBEEKS Woordenboek der Nederlandsche .Dichters, Dl. III,
bl. 217.
A. J. V. D. AA.
[Onze Correspondent P. FRET berigt ons ter gelegenheid des tegenwoordigen onderzoeks , dat hij onder zijne berusting heeft een aardig en zeldzaam A. B.
bock , niet van 1781 maar van 1761, dus getiteld :

Opregt onderwijs van de Letter-konst, bekwaam 0712 alle
persoonen in korten tad wel ende volkomelijk te leeren
Spellen en .Lezen ; alwaar 't ook dat ze in Naar Jeugd
nog A nog B geleerd hadden. Ten dienst van alle gemeyne Schoolen en Schoolmeesteren. Beknoptelijk zamen gesteld, door B. HAKVOORD. Van nieuws Overzien,
Gecorrigeerd , ende verbeterd. Tot Amsterdam , By
JOANNES KANNEWET Boekverkooper in de Nes , in de
Gekroonde Jugte Bijbel. 1761 — Met deze didactische poezy tot motto , ons eene treffende voorstelling
gevende van de geboorte, den groei, de ontwikkeling
en de latere heerlijkheid der letteren
11 qabben

one Uoor-oubero ono nitt btorigtutn,
era, .taut, Ottotig, tube Onbtoncbtn maar
ono Arum.
Want zg bt ttttrtn, en 't Sptittnlitbben
vonbtn
Chnrmenigi5onbtrbliaartn, tnbt lunge otonbtn.
MERCURIUS QUINTUS , ZO DIODORUS Itgb

htaar,,
Uonb mot be Cilium in eggpttn bat 'o mar :
CADMUS brotg er ztotitn baar na in Orithen.
tanb
Die hg zttfo fantazttrbt boor Rijn Utrotanb.
MELICUS ging baar tot nog Uitr orbinttren
PALAMEDUS nrig Mier, ato nun Zrogrn ging
Destruccrtn.
AXANAGORAS sic), s chreef 't eerste Both
mtt
btligcnt.
LAURENS COSTER, t' ,aar.trin uonb ttrot be
Prent,
Waar boor onoDugztnb bingtnnuoptnbaartn,
Die trrtiibe bugottr en vtrborgen waartn.
Vrincipaat bc Zorn honoten bit turn Itcrb
.S.cbooltn
Die altano itt btgterttc fttren mag tttet boottn
Sg in Biibtl, Wttten, tn unbar ijistoritn,
roorb ern geagt Man tot ttutpigcn altmorien :

laiikbom enbeitcriiikbegb io'crintett briagen,
Wel brill bit lionottn zotht bit (eat nitL brbacon."
Stof tot opdissching van veel aardigs nit dit Onder-

wijs ontbreekt den Hoer FRET in geenen deele. Maar
zoodanig verhaal acht hij trans minder geschikt , als
buiten de grenzen gaande, waardoor, naar den inlioud

der vraag , de hier voorgestelde nasporing noodwendig omvat wordt. Mogt men zich echter begeerig toonen, hij verklaart zich — en wien zou dit aanbod niet
welkom wezen! volgaarne bereid tot eene mededeeling no ens het vreemdsoortig stelsel van Onderrigt , door meester HAKVOORD uitgewerkt en aangeprezen.
Van A. B. C. boeken in de A. B. C. dagen van den
Nederlandsehen Staat , tevens de hagchelijkste maar
ook schoonste, mannelijkste dagen van Nederland ho
verhevener aard hoegrooter verstand, des te liefderij.ker zorg voor kinderen , des te sterker zucht naar —
en inniger sympathie met het kinderlijke) geeft ons
iets onze wakkere vriend R. E. in het volgende Besluit der Staten van Holland van den 28sten 1VIei 1580:
,7 0p 't versoek van MARYTGE SHVIONS tot Delft , is
geappostilleert : De Staten hebben de suppliant alhier
geconsenteert te mogen drukken ende uytgeven de
groote ende kleine A. B. C. boeken in franehyn [let wel!]
endepapier voor ses jaren". (Eene boete van 10 gouden realen teen den nadrukker).]

Huffs te Brakel in den Boemelerwaard Y.
bl. 316). Eene afbeelding van het eerstehuis
zal er wel nietbestaan , daar het waarschijnlijk reeds in 1007 of 1009 door de Noormannen is verwoest. Laterwas er echter op
nieuw een slot , in 1321 leengeworden van
Gelre , maar ook dit is in 1407 door het
krijgsvolk van GraafIVILLEM VI vanHolland
aan de vlammenprijs gegeven. Ten jare
1672 wederom, lieten de Franschen het toenmalige huis in de lucht springen , en sedert
is het ook niet meer opgebouwd.
Uit de opmeting , in 1816 , blijkt dat er
eenmaal een aanzienlijk slot heeft gestaan ,
't welk den omtrek had van 22 Ned. ellen over
kruis , met twee ronde tore ns naar het oosten en westen , elk van 6 , en een vierkanten.
van 8 Ned. ellen ; waarnevens depoort en
de brute, welke naar het voorgeburgte liep
dat meer dan 40 Ned. ellengroot was , en
waarop zich , bij een rond en een vierkant
torentje, de poortkamer, de stallingen en het
bouwhuis verhieven, in 1703 of reeds ingestort of opgeruimd. Op den voorliof , waarhenen men zich begaf door evengemelde
voorpoort en brug , stonden neerhuizingen
als : eene bierbrouwerij en dergelijken op de
plaats , waar , in 1768 , het nieuw e heerenhuis en de stallingen zijn opgerigt.
v. D. v. B.
Francois van Hoogstraeten. » De Schoole der
Wereld" enz. Dordrecht 1682 I. ; bl. 316).
Deze uitgave der illengeldichten, reeds in 1761

voor lagen prijs verkocht , —zie FERWERDA'S
Boekenlijst , zal eene vroegere , welligt de
eerstegeweest zijn des werks, in 1725 te Amsterdam , bij J. HAYMAN, in8°. verschenen
waarvan melding gemaakt is bij ARRENBERG
in het Naamregister van Nederd: Bodeen, door
J. VAN ADKOUDE, 2de druk, Rott. , 1788. Te
vermoeden is het, dat exemplaren van die vroegere editie than zeldzaam voorkomen, dan ,
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0 kluisken overal bemint
ofschoon nietgenoemd in het berigt der LetVan elk , die lust in Leven vind,
teroefeningen over de familie HOOGSTRAETEN ,
Wat loof zal ik nu best bedenken
zijn de Gedichten gansch niet onbekend aan
Om U tot eene kroon te schenken?
de liefhebbers en verzamelaars, gelijk daarvan
Uw bouw en buitenstegezigt
dan ook een exemplaar aangetroffen werd in
Valt voor onze oogen slecht en ligt ,
Maar binnen zyt gy groot van waerde ,
de boekerij des Heeren ROBID1 VAN DER AA •;
Ja rooter dan een ding op aerde •
zie den Catalogus , Arnhem 1851 bl. 105 ,
Nadien de ziel die gy besluit ,
N°. 267. 8°. Ook WITSEN GEYSBEEK heeft,
Met een doordringende geluit
zijn Biogr. Woordenboek, , de uitgaaf van 1725
Zyn beden doet naar boven keeren ,
Daar heilige Englen
r
t iomfeeren ;
ander de werken van FRANCOIS VAN IIOOGDie vangen zulk een edle vlucht ,
V. D. N.
STRAITEN opgeteekend.
Zulk een voortreffelyk gezucht
Francois van Hoogstraeten. s De Schoole der
En offeren 't der lichten bronne ,
Wereld" enz. _Dordrecht 1682. Hi' heeft verd'Onzienelyke Hemelzonne.
taald D. STELLA, Versmacling der wereltse ydelUw huiswaard metgenadedouw
Daarop bevochtigd, heeft geen roues
heden waarop men een lofdicht vindt in H.
Zoo lan e hy ademtocht kan haelen.
DULLAERTS Gedichten bl. 83, en , uit het LaHy licht en glinstert met zyn straelen ,
tijn van JOSEPH HALL , Bisschop van Exeter
En loot na 't voorgestelde wit,
en Norwich , de Schoole der Wereld , cement
Daar hy gerust ter seder zit.
irz CXL vliegende bedenkingen , op veelerhande
0 kluisken ! waerdig om te looven
voorvallendegezichten en zaelcen •; een werk , 't
Gy spant de kroon by Vorsten hoven.
welk den o-verleden Heere JACOB CATS toegeS. VAN IIOOGSTRAETEN heeft dit vers 00k
eigend , met zinnebeeldige plaatjes versierd opgenomen in zijn. Liederenboekje: Goude
is door A. HOUBRAKEN, en bij VAN HOOG- Schalmey , 1651 , langw. 12°.
L. J.
STRAETEN zelven uitgegeven , to Dordrecht , [C. KRAMM - den titel eenigzins anders opge1682 , in hl. 8°. Daar achter zijn gedrukt vende , waar hi' voor geprent: geopent en voorvallende:
's mans Mengeldichten, bevattende meest brui- voorvallen schrijft — vermeldt de bijzonderheid , dat
de oorspronkelij ke autheur van de Schoole der Wereld,
loftsverzen en bijsehriften op uitgegevene Bisschop
JOSEPH HALL , een der Engelsche godgeboeken of afbeeldingen. Zie hies dat
dat op leerdengeweest is , die de Synode te Dordrecht hebERASMUS :
Het bygeloof en misverstand ,
Den volke die p in 't hart geplant ,
Nerd beter dan. men maiden kan,
Bestreen van de en grooten man.
Nog trok hem 't hart na d'Eenigheid ;
Dies hem tot lof werd nagezeid :
„EllAsmus, Hollands herder licht ,
.
„ Heeft op zijn naam geen kerk gesticht"

Wel verdient in de herinnering bewaard
te blijven zijn Kluislcen, of Heremitagie:
0 kluisken , eenzaam in het woud
Van vrouw Natuure zelf gebout
In eenen hoek zoo wyd versehoven ,
Gy spant de kroon by Vorstenhoven.
't Is waar , een wereltsch Koningshof,
Is van een kostelyke stof
Tot aan den Hemel opgetogen
En wonderlyk in ieders oocren :
Maar wat zich buiten sclIon opdoet
Is binnen dikwyls gal en meet ,
Het Hof heeft buitenglans en straelen ,
Maer onrust is er in te haelen :
Dat tuig de Keizer die vermast
Van zoo onciragely-k een last,
Zyn scepters neerley en zyn kroonen
En ging gerust het land bewoonen.
Dat twig de Keizer die den slag
Verloor , en van dien tyd en dag
Zyn heerschappye ging begeven ,
En leide in eenzaamheid zyn Leven.
Dat tur ban duizend andren meer,,
Die am van Koning , Vorst en Heer
Na zoo veal moeylykheen verlieten ,
Om eens het leven te genieten.
Die zulk een godgewyd petal
Wil tellers , ter met eenen al
D'ontelbre speelmaets van de Maene
Wanneer ze jaegt door 's hemels baene.

ben bijgewoond. Hi'j zest voorts bezitter te zijn van
een exemplaar des tweeden druks, te Amsterdam bij
MARTEN SCIIAGEN in het licht verschenen , zonder
jaartal , in klein 8°. formaat. Dat voor 't overage
Dr. SCHOTEL dit geschrift stilzwijgend is yoorbijgeaan,, waar hi' over de VAN HOOGSTRAETENS handelde
in de Letteroefeninyen van Julij 1850 en Februarij
1851, moet, volgens den Heer KRAMM, daaraan worals
nog
geleerde
er toenma
den toegesehreven, dat die g
geene kennis van droeg , maar het eerst later , bij
onzen berigtgever , oncler de oogen gekregen heeft
eene inzage , die hem zonder twijfel tot eenige mededealing aansporen zal.]

Stouppe • s la Religion des Hollandois" (I. ,
bl. 316). De schrijver van dit thans zeldzaam
voorkomend boekje , tegen hetwelk in 1675
een geschrift verscheen, getiteld : La vdritable
Religion des Hollandois, avec une Apologie pour
la 1?eligion des Estats G e neraux des P. U. contre
le Libelle Diffamatoire de STOUPS , par JEAN
BRUN , Illinistre (he Roy des Armees , etc. Amst.
in 12°. , was geboren in Graauwbunderland
omstreeks het jaar 1620. Na, volbragte stadia

in de godgeleerdbeid , werd hij Predikant bij
de Fransche gemeente te Londen, toonde zich
een groot aanhanger van CROMWELL , en ver-

liet na diens dood Engeland om door de Nederlanden naar Frankrijk te trekken. Hier ,
(waar hij een vreemdsoortigen aap, te Amster-

dam aangekocht, der Koningin ten geschenke
zal gegeven hebben) west hi zich zoo wel aan
te prijzen , dat hi' eerlang het bevel ontving
over eene compagnie soldaten, ja ook vervolens door zijn broeder , die in root aanzien

bij het Hof was , tot Luitenant-Colonel bij
22*
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zijn regiment bevorderd werd. In die betrekking kwam hij met het Fransche leger herwaarts over in 1672 , en was bij het gevecht
tegenwoordig omtrent Zwammerdam en Bodegraven. Hier echter moet hij zich onvoorzigtig
en gansch niet heldhaftig gedragen hebben ,
en daardoor aanleiding tot wanorde gegeven,
die, zoo 't niet door anderen verhoed was, op
den ondergang der geheele armee des Hertogs
van Luxemburg uitgeloopen zoude zijn. Hij
overleed te Parijs in 1700 (niet in 1692 , zooals BAYLE Dict. Art: SPINOSA opgeeft, en anderen hem verkeerdelijk hebben n.agezegd)
kens de Monathl. Ausz. A°. 1700 M. Aug.
p. 489 , A°. 1701 , M. Jan. p. 83 sqq. Deze
en meer bijzonderheden hem betreffende , kan.
men vinden in de Preface des vermeldengeschrifts van JEAN BRUN , en vooral in het door
VOGT, Catalog. etc. aangehaalde werk, MENCKENIORUM (OTTONIS et FRED. OTTONIS)Biblioth.
Virorum militia aeque ac scriptis illustrium;
siae 1734. Men zie ook SAXE, Onom. Lit. T. IT,
p. 211, alwaar onze held genoemd wordt D JOHANNES NICOLAUS STUPPA sive STUPPIUS sive
V.D. N.
STUPANUS, Rhaeto Helvetus".
C. & A. verhaalt dat STOUPPE of STOTIPPA , hoofdofficier in het leger van LUXEMBURG , zich in 1672
binnen Utrecht bevindende, den 8sten Augustus eene
memorie over den toestand dier stad gezonden heeft
aan den Minister LOUVOIS. Hij wil over hem geraadpleegd hebben het werk : Campagne de Hollande en
1672 ,p. 117.
Men kan over STOUPPE ' S betrekking tot OLIVIER
CROMWELL nog al wat merkwaardigs vinden bij BURNET, History of his own time , welke schrijver zelf erkent , zijne berigten omtrent den Protector(vroeger
nergens medegedeeld) voornamelijk aan dezen man
verschuldigd
zijn. Immers CROMWELL
te
t hem
plag
veel in
toen
de handelingen met het buitenland, waarvoor hij vrij groote bekwaamheden aan den
dag schijnt te hebben gelegd. Schoon leeraar der
Fransche kerk in Savoye (niet te Londen , zoo als
V. D. N. opgeeft) , was hij echter,, zegt BURNET
slechts een Protestant voor het uiterlijke , en kon hij
overigens , bij al het eerzuchtige en indringende van
zijn karakter ,gansch niet aanspraak maken op den
lof van stipte zedelijkheid.
De hoop der Fransche Gereformeerden was in dezen tijd vooral op Engelandgevestigd. Die van 't
zuiden inzonderheid toonden zich bezield met de
schoonsteverwachtingen, twijfelden bijkans niet meer
aan hunne bevrijding, binnen kort , door de hand des
magtigen Protectors , smeekten in plegtige vasten bededagen , het behoud af van den wakkerengeloofsbeschermer,, wien zij niet ophielden te verkondi en als „naast God hunne eenige hope". — Toen
begaf zich de Prins van CONDE tot CROMWELL met
een veelbelovend aanbod. Hij zou tot de Hervorrning
over aan , en, wilde CROMWELL hem hey en met eene
vloot en metgoede troepen, eerlang Guyenne vallen , van waar hij , door de Protestanten bijgestaan ,
Frankrijk dermate dacht te benaauwen ,dat
d het hem
weinig kosten zoude
meest guns
tige voorwaarden
,
af tepersen , beide voor de Hervormden en voor
Engeland.
Dan CROMWELL , hoe moedig van aard , muntte
ook uit in voorzigtige wijsheid. Daarom moest hij
zich afkeerig voelen van ceder ontwerp , waarbij onberaden verleende hulp berekend scheen , het verderf

volkomen en reddeloos der hem dierbare zaak te wee g te
brengen. Dus eerst degemoederen gepolst, eerst zich
betere kondschap verschaft van den toestand der Fransche Gereformeerden , alvorens , waar elke andere
poging vruchteloos bleef, gewapend voor hunne regten op te komen. Tot zoodanige zaak nu besloot
CROMWELL gebruik te maken van de talenten en de
geslepenheid van onzen STOUPPE , wien hij daarom
in lastgaf geheel Frankrijk to doorreizen , met de
voornaamste Hervormden betrekkingen aan te gaan
de hulpmiddelen dier partij te onderzoeken , hare
stemming en inzigten gade te slaan , zich van de verdrukking haar nog opgelegd te vergewissen , en ook
de vraag tot klaarheid te brengen , welk vertrouwen
door haar gekoesterd werd in de voornemens des Prinsen van CONDE. Hij moest er tevens op uit zijn,haar van
CROMWELL ' S genegenheid , van zijn ernstig streven
naar hare vrijheid, verzekering te seven , maar zich
nooit anders aan haar voordoen dan als een reiziger.
STOUPPE aanvaardde het werk. Hij begafzichnaar
Paris , van daar langs de Loire naar Bordeaux vervolgens naar Montauban , en toen door het zuiden
des lands naar Lyon. Maar hoe root was niet zijne
verwondering Kardinaal MAZARIN, door ontzag voor
CROMWELL gedreven , le de toenmaals alien ijver aan
den dag voor de stipte toepassing der edicten, vroeger ten gunste der Hervormden verordend , maar die
zelden anders dan hoogst g
e brekkig waren uitgevoerd.
In nietgeringe mate had dit hunnen toestand verbeterd , en zoo kon men als uit eenen mond aan STOUPPE
betuigen dat de vorige misnoegdheid geweken was ,
dat men zichgallschniet gestemd gevoelde voor eenen
opstand, dat men bovendien met wantrouwen vervuld
was jegens den Prins van CONDE , bij wien toch niets
meer gold dan zijne eigene grootheid , waaraan hij
ten alien tide gereed was zijne
vrienden en elk door
hem omhelsd belang ten offer te brengen.
STOUPPE brat dezen staat van zaken den Protector
over , en zijn verslag besliste den aard der hulp , die
CROMWELL sedert voor de Fransche Protestanten bestemde. Want hij begreep thans volkomenat
, dater ten
hunnen voordeele met de wapenen niets , maar het al
slechts door zijn. zedelijken invloed uitgerigt worden
kon , welks vruchtbare aanwending hem nu dus regt
innig ter harte begon te aan. Hij vernam toen ook
dat de Prins van CONDE zoo naauw omgeven was van
de spionnen des Kardinaals, dat deze kennis droeg van
alles , wat zij beide met elkaer verhandeld hadden.
Dit spoorde hem aan alle betrekking tot den Prins
vaarwel te zeggen, wien hij, sprekencle met STOUPPE,
aldus moetgekenschetst hebben : „ Stultus est et garrules et venditur a suis Cardinali".
Zie BURNET
a. w. Lond. 1725 p. 102 , 115 sq. MERLE D'AUBIGNE,
The Protector, p. 341 sq. Andere trekkers van STOUPPE 'S verkeer met den Protector vindt men bij BURNET
opgeteekend p. 119 sqq. , 124 , 125.]

Oorzaak van Cromwell' s dood (I. ; bl. 316).
De bedoelde woorden van PASCAL zijn deze :
CROMWELL allait ravager toute la Chrkientd, la famine royale etait perdue et la sienne
a 'amain puissante , sans un petit grain de
sablequi se mit dans son uretere; Rome meme
allait trembler sous lui. Mais ce petit gravier
s'etant mis la, it est mort, sa famille abaiss6e,
tout enpaix et le Roi retabl
i". Lie Pense'es
(dd. de PROSPER FAUGi:RE) T. I., p. 185.
De ziekte, waaraan CROMWELL is gestorven,
was eene heete koorts • maar deze heeft wel
het gevolg kunnen zijn eener andere kwaal
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(het graveel), zoo als men uit het zeggen van bij het afsterven nog geene maand te voren zijner flierL.
bare dochter , Lady CLAYPOLE een half jaar na het
PASCAL ZOU opmaken.
leed over eene andere dochter uitgestort, Mrs. RICH,
Oorzaak van Cromwell' s dood. Van vaders die tot den roues der weduwen verwezen was. Dit,
zijde een afkomeling des Graven van Essex , gepaard met zijn hagchelijken strijd in 's lands bestiedien magtigen minister van HENDRIK VIII ring , schijnt alle waarheid te geven aan MERLE D 'AUwe ens de opheffing der kloosters , de ^» ha- BIGNE'S eenvoudige woorden (p. 388) : „he was sinunder the weight of care and fatigue ; England
mer der monniken" (malleus monachorum) king
was pressing on him and killing him. Domestic trials
bijgenaamd , en door zijne moeder aan de increased his disorder ;" — in Welke wij kortelijk
koninklijke familie der STUARTS vermaag- zaamgedrongen vinden dit aandoenlijk tafereel bij den
schapt , heeft CROMWELL zich een krachtig Groom of the Bedchamber : „He ever was a most in- .
•
gods- dulgent and tender father , his affections being re uvoorstander betoond der Protestantsche
lated and bounded with such Christian wisdom and
dienst , en is hij zelfs in Bien ijver somtijds prudence
, which did eminently shine forth in all his
welligt te ver gegaan waar aan het , gedeel- relations. The sympathy of his spirit with his sorely
telijk althans , zal toe te schrijven zijn , dat aflicted and dying daughter, his great burdens, cares
er zoo veel aangaande hem verdicht gewor- andlabours in government;the hard censures,bitter recalumnies from friends; the plots,
J .pots,
den is. Dit nu is zeker , flat men weinig be- proaches, and unjust
conspiracies, and
of enemies, of all whom
i
roemde mannen aanwjzen
kau , waaromtrent he better deserved; his deepesense
of suffering Chrishet historisch verhaal meer geleden heeft van trans in otherparts of the world, as far as the Protestant
allerlei opgedischte fabelen. Evenmin als het interest extended; all this, and much more, which such
waar is, flat CROMWELL te Delft begraven ligt, a large heart as he had did take in, was enough to have
sunk the most undaunted courage in the world".]
g a g PASCAL geloofd worden , waar
eve
hi' een » petit grain de sable" vermeldt als
Verlangde vertaling naar Ovidius I. bl. 316).
zijnen flood veroorzaakt hebbende. Historisch
is het navolgende : Den 2lsten April 1658 In de maat van het oorspronkelijk , maar niet
werd cuomwELL door de koorts aangetast , zeer schoon , kan men het aldus uitdrukken :•
die , al heviger en heviger geworden , hem Wordt eene vrouw ooit de uwe, dan die uw er waardig
kan schijnen
na dertien dagen ten grave sleepte.
De 3de September was de verjaardag Door hare schoonheid, gewis wordt dan g ees enkele
uw vrouw.
ziiner overwin.ningen bij Dunbar en bij WorL. Tlt.
cester. Op dien dag gaf hij den geest , v661.
[Alhoewel het volgende niet overeenkomstig de
den avond , tusschcn 3 en 4 ure.
lien ge- maat van het oorspronkelijk zij , achten wij het veel
denkdag van zijn roem en van zijne zegepra- te keurig om er eene verdiende plants aan te weigelen , behaagde het God , al zijne sterkte op res. Men vergelijke slechts
aarde te vernietigen.
P. E. Z.
(Si , nisi quae formapoterit te di na eider
Nulla futura tua est , nulla futura to est.)
[MERLE D 'AUBIGNE wederspreekt in zijn Protector
(p. 402 sq.) deze bewering van PASCAL ten stelligste. Indies , ten zij haar schoon gelijk aan 't uwe sta
Na de plaats te hebben aangevoerd, zegt hij het vol- Nooit eene uw gale wordt, nooit wordt er eene uw gad
gentle : „PASCAL's woorden leveren het bewijs van
zijne mindere bedrevenheid in de hikorie , dan in
'Ov oi Oeoi Tatoiio-tv x. T.
; bl. 316). Deze
Christelijke en wiskundige -wetenschap. Geen korrel

zands was het , maar eene felle koorts , hem in het- reel wordt door STOBAEUS in zijne verzamezelfde paleis overvallen , waar zijn geliefde doehter ling van Zedespreuken Tit.117. aan MENANDER
den jongsten snik gegeven had , door welke de groot- toegeschreven. Ook onder de yvc;iptat van verste Brit van de zeventiende ecuw werd weggerukt. •schillende schrijvers komt hij voor doch
Dan , onder wat gedaante hij zich vertoone , altoos
met deze wijziging
is het dezelfde worm , die rusteloos knaagt aan alle
mensehelijke magt en heerlijkheid. —„ „ Alle vleesch
60v rip ?t)cii OEOg ideirOOVignal
is als gras ,
alle zijne sierlijkheid als cane bloem
des veld. Het gras verdort , de bloem valt af, als
SAX() SYLVIUS.
[Ook. TUSCO heeft het vers bij
degeest des Heeren daarin blaast” ". — Treffend is het
Gnornici gevonden (edit. Brunckianae, Strasb. 1784 , p. 231). Wij
verhaal van CROMWELL' S sterfbed bij dezen schrijzien het voorts door STOBAEUS niet alleen
ver, te belan g,rijker, naarmate hi' hies zuiverder bron
MEgebezigd heeft •: uitgegeven mededeeling van de ll NANDER 'S ig ' EcurcrreLvroc aangevoerd , maar ook,
kamerdienaar ,ge der laatste worsteling en van met eenige verandering aan HYPSAEUS toegekend ,
het verscheiden des Protectors. (A Collection of seve- aldus :
ralpassages COnCeilling OLIVER, cromwELL's sickness,
NA; O'curOnvO' Oirctva Fats/ Osoc.
by one who was the Grown of his Becichamber , Lond.
1659). Helder blinkt ons daarin toe het kinderlijk , De daarin uitgedrukte stelling heeft, men weet het,
overwinnend geloof des opregten Christens, die sterk bij de Ouden eene route vermaardheid bekomen. Zij
in onbedriegelijke hope , de doodsvalleije veilig en werd om stria gevierd door dichters en wijsgeeren.
blijmoedig doorgaat aan de hand zijns Zaligmakers. Veel is daaromtrent bijeengebragt in den vermelden
Hoe plegtig is die toespraak aan zijne weenende echt- Titulus bij STOBAEUS (120 ed. GAISFORD) maar wie
genoote en kinderen ! Welk een rijkdorn van liefde haar regt sierlijk uitgewerkt en met vernuft engezien wij ten toon gespreid in die jongste smeeking leerdheid aangedrongen vinden wil, hij leze het schoovoor zijn yolk en voor zijne vijanden I Maar de ter ne boekske van PLUTARCHUS , Consolatlo ad Apollosprake gekomen oorzaak zijns doods noopt ons in nium, waar —
•
dit vooral niet te vergeten
— het beherinnering te brengen• die fene bitterheid zijner smart sprokene vers, juist zoo als bij STOBAEUS, aangehaald,
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en, even als door dezen, aanlVIENANDER toegeschreven
wordt. Hier zijn ook sommige der voorbeelden malegedeeld waarbij men een. vroegen dood als het loon.
van uitstekende vroomheid , door bijzondere Goddelike tusschenkomst geschonken achtte het gebeurde
namelijk met CLEOBIS en BITON, met AGAMEDES en
TROPHONIUS , met PINDARUS en met EUTHYNOUS. —
Voorts treft men hier een zeer merkwaardigepleats
aan uit den, helaas verlorenen Eudeinos van ARISTOTELES, ten betooge van de oudheid tevens en waarheid
et hbeste is van alles,
der leer, dat nietgeboren te zijn
gestorven te zijn beter clan nog ender de levenden te
verkeeren : eene leer meermaal g estaafd door godspraken , en reeds aan MIDASgeopenbaard door SILENUS,
die op de dringende vraag, wat toch 't verkieslijkste
zij voor de menschen , eerst lang geaarzeld , maar
eindelijk geantwoord zou hebben
ACCil./01/0; a7rcir6vo yT6;01g X0C1I7riiS i50),ti.spov
7W;)(2eZt01/
rmipp.a , [LE' PLgECTOE xer., a
cal)77627.7.70;
vac, tET ' ecroi,2; .,/p 76:Y9 OtZEiGiV
io; . dno9pc;yrrot; rcoip,Trav OUZ. EG'21 7E145700a TO
it-vs-co y f:ipt7701), ozA‘k pzrarszeiv T7 TOi;) a.)Tic7ov
Ocmg. p1.0-'7011 yap Irat7t. X0et. 77CC
' GOCL; TO Fti 7,:vicOac
TO cJTOG ITO T6TO zaiTO rrpcn-ov76)Vdn&JVCCVVG7011,
Tc:CZGGTa.OE,'JTEP OV 6i , TO 7zvoll.ivov; ci7roeccvsiv
PLUTARCHUS, CO22S.adAPOLL. Capp. XXXIV, XIV,
XXVII..277,252,sq.,267
Sq.ed.TAUCHNITII, 1829.]
P

Elkander aanziende borstbeelden op munten
I. • bl. 316). Vo or zooveel de vraag op munten betrekking heeft ,diene het volgende :
VOOr het huwelijk van PHILIPS van Span .e
met de En gelsche koningin MARIA in 1553 ,
vertoonde reeds de dubbelde Spaansche gouden dukaat van FERDINAND V en ISABELLA de
aangezigten dezer vorsten naar elkander toeekeerd.
g
Zie hier voorts eene reeks van munten ,waarop betzelfde waargenomenwordt: deDaler van
Savo en heeft LODEWIJK en MARGARETHA
de Daler van Saxen , FREDERIK en JOHAN GEORGE • een andere aldaar , MAURITS en JOHAN
ERNEST; de Daler van Brunswijk, HENDRIK V
en ERIK gevet 3. [?] de Daler van Brandenburg, GEORGIUS en ALBERTUS (1538) ; een andere deszelfden lands (1543) stelt ook twee elkander aanziende beelden voor • de Daler van
Munster (1541) draagt de aangezigten elkander toegekeerd van St. PETRUS en St. PAULUS.
Hiertoe behoort ook nog de Festoen van
Navarre des jaars 1553 , ANTONIE
die ^
en JOANNA in beeldtenis vertoont.
Eindelijk kwam zoodanige munt , -vOcir de
inwisseling der oude Spaansche , in Nedbare, munten nog dikwerf
land steeds gang
bij ons voor als onderdeel der zilveren Ducatonnen , met de aldusgeplaatste borstbeelden van ALBERTUS en ELISABETH, Aartshertogen van Oostenrijk, Hertogen van Bourgondien Braband enz. (1602). Bedrieg ik mij
niet , dan is bij de liefhebbers van muntverzamelingen , dit stuk onder den naam van
Philippus-Gulden bekend.
Voorts op Gedenkpenningen komen elkander aanziende borstbeelden menigvuldig voor.

Die b. v. ter gedachtenis van den vrede des
jaars 1598 tusschen Frankrijk en Spanje ,
met HENDRIK IV en PHILIPS.
Zoo ook hebben de Vlamingen er een geslagen op het huwelijk van ALBERTUS en ISABELLA
ten 'are 1599. Nog kent men drie
strooipenningen op dezelfdegebeurtenis, drie
ook op de inhuldiging dezer Vorsten te Gent
in 1600, en dan een Le ginnin g met hunne
borstbeelden, op het Roomsche jubeljaar ten
zelfden tide,.
enz.
ICHNEUTES
{G. A. C. S. vermeldt eenige der Spaansche en
Duitsche munten , die wij in het berigt van ICHNE UTES
vinden opgesomd.
J. V. D. spreekt van de Festoenen van Navarre
waarop HENDRIK II en,KATHARINA DE MI:DICIS (1543);
van de Brabantsche dubbele, enkele, halve en kwartguldens ,der jaren 1599 , 1600 en 1601 en van vele
Ned erlandsche legpenningen ter eere der verschillende
huwelijken van PHILIPS IT.
W. D. V. heeft in zijn bezit onderscheidene muntstukken, zoo in goud als zilver, met de beeldtenissen
van ALBERTUS en ISABELLA , altoos in de houding,
waarvan bier spraak is. Uit lat ere da gen kent hi'j eene
medaille door HOLTZHEY vervaardigd, ter gelegenheid
des huwelijks van Prins WILLEM V. in 1767 , op
Welke evenzoo de Vorst en Vorstin elkander aanziende worden voor g esteld. Hij zegt haar beschreven en
afgebeeld in het Vervolg op YAN LOON , 5de Stuk
onder N°. 405.
C. W. B. herinnert ons eenlegpennin g van Utrecht
(1577) met PHILIPS en zijnegemalin, voorts de groote
medaille op den moord der gebroeders DE WITT, twee
medailles op de krooning van wiLLEm III en MARIA
te Londen , eene met deportretjes van BLUCHER en
WELLINGTON , die op het Concordaat met Rome in
1827 , en eindelijk eene fraaije medaille,, waarop het
beeld van wijlen Koning LODEWIJK PHILIPS en dat
zijner echtgenoote.]

Elkander aanziende borstbeelden op munten.

De overgrootouders van PHILIPS, FERDINAND
en ISABELLA, staarden elkander insgelijks
aanen
dus was de Engelsche munt slechts
,
eene navolging van de Spaanscbe. Men vindt
ook een later voorbeeld hiervan op een Duitschen gedenkpenning , die zelfs beter beantwoordt aan de toes elfin van BUTLER , want,
op de voorzijde ziet men een man en eene
vrouw , die elkander omarmen en kussen
met dit omschrift :
WIE. KUSSEN. SICH. DIE. ZWEY. SO. FEIN.

en op de keerzijde : eene non in kloostergedenboek en rozenkrans in de
e
waadmet
geb
,
handen , en het omschrift :
WER. KUSST. MICH. ARMES. NUNNELEIN.

De eerstgenoemde stellen voor den Hertog
JOIIAN CASIMIER van Sak,sen-Coburg en zijne
tweedegemalin MARGARETHA , wier huwelijk
plaats had den 16den September 1599.
De non verbeeldt 's Hertogs eerste gade ,
ANNA , dochter van den Keurvorst van Saksen , die hi' in 1595 verstooten had.
Nog hebben wij een dergelijk voorbeeld op
een gedenkpenning des jaars 1650_, geslagen
in Saksen, ter herinnering van het algemeene
vredefeest.
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Voorzijde: De Vrede door Gods oog be
straald , met het omschrift •
GOTT. LOB. DER. UNS. SO. GiiTIG. LIEBT.
DEM. KRIEGE. WEHRT. UND. FRIEDE. GIEBT.

Keerzijde : Twee nonnen , de Goedertierenheid en deTrouw voorstellende, van wolken omgeven , en onder welke de Nijd op den
grond geworpen is. Omschrift :
WO. GUT. UND. TREU. SICII. RUSSEL
LIGSTU. 0. NEID. ZUM. FiiSSEN.
S.S. S.

De Leeuw in Europa (I.; bl. 316). HEROUS , -VII. ; 125 , 126 , meldt ons dat , in.
DOT
Paeonie , de kameelen. van XERXES door leeuwen overvallen engedood werden, terwijl hij
t dat men die verscheurende dieren
er bijvoeg,
alleen tusschen den Nessus en den AchelOus
aantrof. Ten tide van ARISTOTELES echter
was hungetal grootelijk
s verminderd , want
deze natuurvorscher heeft, zest hij , geenen
leeuw zien ontleden. Doch, dat zij in de tweede eeuw na CHRISTUS nog in Europa gevonden werden , leeren wij uit PAUSANIAS , Lib.
VI. , cap. 5. , waar hij beweert , dat men ze
Coen hij leefde , in Thracie bespeurd had. De
oorzaak hunner verdwijning behoeft Beene
opheldering. 'Lie ,
overvloediger narigt ,
het Leidsch Tijdschrift voor Nat. Hist. enz.
1839 , 1843.
A. W.
Venetiees onder an (I,
; bl. 316). Zonder
te willen beweren dat de ontdekking van den
weg naar het Oosten over de Kaap, de eenige
oorzaak van Venetiees ondergang geweest
is, gelooven wij no tans dat zij , door het
verminderen van den Venetiaanschenhandel,
zeer veel tot den kwijnenden bloei dierRepubliek, en dus tot haren ondergang heeft bijgedragen.
In
p ,Genua en
laats van
Venetie
Florence werd nu Lissabon de groote marktplaats der Indische waren , van waar de overige volken ze met hunne schepen kwamen
halen ; terwijl vdOr dien tijd
d
e Italiaansche
steden den alleenhandel bijna zonder uitzonBering bezaten.
Met betrekking tot ons land toch vindt
men uitdrukkelijk gemeld » Anno 1493. Was
er nog een Indische specerij in Neerland ,
dan die van Venetien hier gebragt werd". —
Als eene tweede oorzaak van Venetiees ondergang beschouwen wij de daarop gevolgde ontdekking van Amerika , daar, door den thans
ontstaanden wereldhandel , die der Italiaansche steden natuurlijk nog meer verzwakken
moest.Ten derde: de kruistogten waren geeindigd , de daaruit voortvloeijende voordeelen
werden gemist, en daarenboven waren en werden haar de landen, welke zij in Griekenland
en elders bezat , door de meer en meer voortdringende Turken ontnomen. Cyprus viel
ten laatste in 1570. — Wordt hieruit, naar

ons voorkomt, genoegzaam duidelijk, dat een
zamenloop en opeenvolging van nadeelige
gebeurtenissen , den onder an van den eertijds zoo magtigen Staat , in de 15de en 16de
eeuw bewerkt hebben.
J. H. VAN DALE.
Venetiees ondergang. Om den onder an
vanVenetiees koophandel alleen / aan de ontdekking van den we naar Indie om de Kaap
de Goede Hoop toe te schrijven , is zeker ongegrond •; het is echter buiten twijfel, dat die
ontdekking , benevens die van Amerika, het
hare er toe bijgebragt heeft. Verschillende
oorzaken hebben, bijna te gelijker tijd , tot
vernietiging van dien uitgebreiden handel
medegewerkt.
Vangrooten invloed was de verovering
van Griekenland door de Turken ; daardoor
werd het onmiddelijke vervoer der Oostersche
producten naar Venetiee onmogelijk gemaakt;
want de Turken lieten al dieproducten naar
Griekenland brengen ; daarenboven werden
de Europeanen in de meeste Turksche havens
mishandeld, zoodat de Venetieers die plaatsen met hunne schepen niet meer durfden te
bezoeken.
KAREL V, bragt Venetieens wereldvertier
den doodsteek toe. Hi' wilde namelijk Oran
tot stapelplaats van den handel met de noordkust van Afrika makers , en daartoe dwong
hij de inwoners van Venetie om de waren ,
door hen gewoonlijk aan de Mooren verkocht,
aldaar aan to voeren ; onder bedreiging van
hun anders den toegang tot zijn
e havens te
verbieden. Onder de regering van PHILIPS
II. nam de verbittering der Spanjaarden te0-en Venetiee cer toe dan af. De handelaren
werden inhunne verrigtingen gedwarsboomd,
hunne schepen in de havens in beslag genomen of op zee overrompeld • men was ten
laatstegenoodzaakt krijgslieden op de
koopvaardijschepen to plaatsen , ten einde ze
teen dat willekeurig geweld to beschermen.
Nog werkte tot den ondergang van den
Bens zoo bloeijenden Venetiaanschen handel
merle , het verlies der eilanden Cyprus en
Can die.
Men raadplege verder : DARU Histoire de
la Republique de Venise , IV. 112. (Ed. Brux.)
ROBERTSON, History of the Reign of CHARLES
,)
V. IV. 329. (London1802.
N. P. BIBLIOPIIILUS.
[De te niet gang des Venetiaansehen handels
werd, volgens het beweren van sommigen , door
eene voorspelling aangekondigd , welke de verflensing van zijnen bloei met de verzanding van de haven in verband bragt. \Vie deprofeet was , kunnen
wij ons niet herinneren ; welligt zal het geheugen
van onzegetrouwe lezers , dat ons zoo dikwijls heeft
bijgestaan , ook bier niet to kort sehietend

Askoliasmus (I.; bl. 316). Het spel , waar
doelt in zijn vers :

VIRGILIUS op
Mollibus

in

pratis unctos saliere per utres.
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hehoort tot de vrolijke tijdkortingen van het ARISTOPHANES 7 edit. DUBMER , (Par. 1842.)
landleven uit den ouden tijd,en bestond daar- p. 382 , en de noten p. 608.
J. M.
[Tusco , die lilt LEONARD SCHMITZ, Diet. of Antiq.
In , dat men op uit huiden gemaakte , met
lucht of water gevulde en met olie of was be- ook nog aangehaald heeft romeux IX, 21 en HESYstrekene zakken lie of danste , iets waartoe CHIUS in v. ' Acrxcatgovrec, merkt op , dat de Schonatuurlijk vlugheid en oefening vereischt liast bij ARISTOPHANES (Plut., 1130) de '.A.Txcatot
een feest genoemd heeft, daar zij slechts
werden , ter i'1 onbedrevenheid meermalen verkeerdelijk
een deelplagten nit te maken van de vreugdebedrijven
aanleiding gaf , dat knaap of meisje op den der Anthesteria en andere aan DIONYSOS toegewijde
grond tuimelde. Waarschijnlijk gebruikte men feesten. Dit laatste is volkomen waar , doch sluit
er oude wijnzakken (ciencoi) toe en de feesten echter de mogelijkheid niet uit , dat het eigenlijke
van DIONYSUS zullen er de eerste aanleiding wijnoogst-feest de landelijke Dionysien (E-(3E Atov/grEcc
ciypoz5c) ook wel met den naam van 'Amecato:
toe hebbengegeven. PLATO zinspeelt er op
in zijn Symposium , c. 15. Men zie ook het (gelijk met dien van Ozoivac) is aangednid geworden.
Lexicon Platonicum van TIMAEUS in voce , en. Deze toch schijnt de meening van BOECKH te zijn in
zijngeschrift over de onderscheidene Dionysus-feesaldaar RUHNIKENIUS. Het spel moet veel ge- ten
(in de Berlin. Abhandl. hist.phil. Cl. 1816) p. 77.
lijkenis gehad hebben met het loo en op eene
Van P. C. K. hebben wij een zeer beknopt ,
losliggende ton, 't welk men nog hier en daar HENRY een uitvoeriger antwoord ontvangen. Deze
verwijst onder andere naar PAPE 'S Lexicon , en leidt
in zwang vindt.
SAXO SYLVIUS.
voorts ecolccatoz of van Co-A; zak en avcalerrOca erg ens
Askoliasmus. De 'AG-x(0,Eu waren feesten
die bij de Atheensche landlieden ter eere van opspringen (beter inspringen). Waarom niet, zoo al aan
dit verbum (wat wij betwbfelen) gedacht moet worBACCHUS gevierd werden. Zij droegen dien
den het simplex anso-sat in plaats van dat compositum
naam naar hetgebruik dat daarbij gemaakt
aangevoerd? Van depraep. iv is toch wel niet het
eitenve
werd van een zakswijze opgeblazen
gl minste spoor te vinden in cio-x(0,c2. — RuHNKENIus
('Acneoc, een lederen zak) , doch niet als mu- in not. ad TIMAEI Lexic.)
teekent op, dat men zoo wel
ziek-instrument , doedelzak , maar om daar- cirrxcaietv als cia-xcatc'*tv plagt te bezigen, en verop , nadat het wel vet ingesmeerd , en dus meldt ook de vrij zonderlinge woordafleiding van
g
libberig geworden was, met het eene been te PHRYNICHUS (bij BEKKER, Anecd. Or.. I, 24) die hier
huppelen, te dansen of voort te hinken. Daar crzcaoc (een doom of elk ander untie voorwerp) te
dit veelal aanleiding tot vallen gaf , droeg hulp erne en,, en het hinken als van een gestokenen
het uitlagchen der tuimelaars niet weinig bij te kennen wilgegeven hebben. Als plaatsen der ouden,
tot de vrolijkheid van dit boeren-feest. Men waar ciEcrwatc'*Ev voorkomt , noemt hi' ons , be al
onze ,beantwoorders hebben aangewezen , PLUverstaat dus volkomen het zeggen van VIRGI- die
TARcH.Sympos. I, 4, p. 621, E, AELIAN., Hit.Anim.
LIUS Georg. Lib. 2. v. 384. dat » de vrolijke III, 13, ALCIPHRON, III, ep. 51, p. 392, en verhaalt
» herders , onder het ledigen der bekers , in ten slotte, dat ANT. FR. GORICTS, Inscript. Antiq. P. II,
p. 104, uit een anaglyph de afbeelding gegeven heeft
D degrazige werden , op ingesmeerde lederen
» zakken rondsprongen". Ook bij ons beoefent van zoodanige springers of dansers op met olie bemen nog dit spel , eenigzins gewijzigd , uit, smeerde zakken .]
door op eene liggende ton , doch met gebruik
Ough , hoe in 'tt Engelsch uitgesprok,en I. bl.
van de beide beenen , al voortrollende te 318). Een berigtgever , die , even als wij , de
huppelen.
ICHNEUTES.
zinnelooze drukfeil heeft opgemerkt , Welke
Askoliasmus. De Grieken vierden van ouds, het woord » lough" den klank van look toeeere van DYONYSUS (BACCHUS) een vrolijk schrijft , waar lock gemeend is , vereert ons
feest, geheeten Ascolia , naar de lederen zak- met het volgende , ontleend aan de NOTES
ken (ciptO0 daarbij gebruikt. De bok werd ge- AND QUERIES ,
IV. ; 292. :
houden voor een viand des Wijngods, omdat
I.
hi' den wijnstok aantast. Zakken van bokkeuf of
o
of
vel, met wijn gevuld en besmeerd met olie ,
Though from rough cough
r o hiccough free ,
uf
werden te midden der zaamgevloeide feestThat man haspain enough ,
vierders in het theatergeplaatst. Wie op ddn
ow
oe
ow
been er 't langst op danste won den prijs en
Whose wound through plough , sunk in a slough
kon zooveel wijn drinken als hem lustte •; wie
uf
ok
er afgleed werd door de schare hartelijk uitOr lough begins to slough.
II.
gelagchen.
'T is not an easy task to show
Het zakkenloopen in onzen tijd is met deze
0
fete Champetre te vergelijken.
How o, u,g,h sound , since though
Wie 't fine van deze zaak begeert te weten,
ok
ow
zij verwezen naar de noten van J. H. voss, op
An Irish lough and English slough ,
Georg . II 384. (Des P. VIRG. MA Leindl.
of
of
And cough and hiccough , all allow ,
Gedichte , Alton.—
, III. 4012.) naar
oe
uf
DROYSEN MULLER en SEEGER in de noten op
Differ as much as tough and through,
hunne vertalingen van ARISTOPH. Plutus , V.
1129 •; maar bijzonder naar de Scholiasten op
There seems no reason why they do.
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Hier wordt alzoo aan hiccough ,iets waarvan de lezer steeds bevrijd zij , het geluid —
niet van hiccup, zoo als ter aangehaalde bladzij
wordt voorgeschreven maar van hiccoftoegekend. Op doze klankverwisseling zinspelende , zegt onze vriend :
The first line , you see ,
Does , alas ! not agree
With the last line but three :
And , to settle thispart
Of a difficult art,
This advice I impart —
So does Mr. SMART
Inhis „WALKER improved" —
That , ifyou be moved
To rhyme hiccough with up ,
Then write it hiccup !

geefs naar den naam Dodaars , of Dodo , of
Dronte , hoezeer men in het tweede deel
(bl. 282) een e keurige afbeelding van dezen
vogel vindt en op bl. 283 daaromtrent aangeteekend :
Dronte of Dodaers.
» Op het eiland Mauritius inzonderheid
» houdt zeker vogel , van een wonderlyke gestake, Dronte , en by d'onzen Dodaers ge» noemt. Hy is van groote tusschen een vo»gel-Struis en Indische
Haen•: en verschilt
» ingestalte , en komt ten deele daer mee
over-een, ten aanzien van de veeren , plui» men en staert. Hy heeft een root en wan» staltigh hooft met een vel bedekt , en verS beelt dat van een Koekoek : d'Ooghen zyn
» groot en zwart : de hals krom, vet, en steekt
» vooruit. De bek is bovenmate lang sterk
» en blaeuwachtig wit : behalve d'einden
» waervan d'onderste zwartachtigh en bovenS stegeelachtig zyn , en beide spits en krom.
» Hy spert den bek leelyk en zeer wyt open ,
» is kort en vet van lyf , dat met zachte en.
»graeuwe pluimen , als die van den struisvo»gel , bedekt is. De bulk en aers is dik , die
» byna op d'aerde hangt • waerom, en van wegen hunnen loomen gang , deez vogel Do» daers by d'onzen genaemt wort. Aen beide
» zyden zitten eenige kleine pluymige pennen
» inplaetse van vleugels, uit den gelen witach» tigh, en achter aen den stuit, in plaetse van
» de steert, vyf gekrulde pennen-veeren van
» een zelve kleure. De beenen zyn geelachtigh
en dik , maer zeer kort, doch met vier vaste
» en lange pooten. Deze vogel is langzaem
» vangang en dom, en laet zich lichtelyk van»gen. Het vleesch , inzonderheit dat van den
» borst, is vet en eetbaer. Hy is zoo zwaer ,
dat hondert men en aen drie of vier Dron» tengenoeg 't eeten hebben. Het vleesch van
» d'ouden is , zoo niet Baer gekookt is , zwaer
om te verteeren. Het wordt ook ingezouten.
» Veeltyts hebben zy een grooten en herden
steen in de ma ge , die holachtigh en even» wel hart is."
Mogt de steller der vragen , de Heer
STRICKLAND, eenige nadere inlichtingen verlangen omtrent het werk van JOHAN NIEUHOF dan ben ik steeds daartoe bereid.

Vragen over den Dodaars I. ; bl. 319). Bepaaldelijk op de 2de , 3de en 5de vraag geven wij ten antwoord, dat onder de oorspronkelijke schrijvers , die van den Dodaars
een levenden vogel gewagen , behalve de in
vraag 3 opgenoemde,
ook vermeld behoort
te worden JOHAN NIEUHOF, in zijn werk getiteld » JOHAN NIEUHOFS gedenkweerdige Bra» siliaense Zee- en Lantreize , behelsende al het» geen op dezelve is voorgevallen benejfens een
bondige beschryving van gantsch Neerlants Bra-,
sil , zoo van lantschappen , steden , dieren , gewassen, als draghten , zeden en godsdienst der
inwoonders :en inzonderheit , een wytloopig
» verhael der merkwaardz:gste voorvallen en ge» schiedenissen , die zich, geduurende zijn negen»jariq verblyf in Brasil , in d' oorlogen en opstant
der Portugesen , teen d' onzen , zich sedert het
»jaer 1640-1649 hebben toegedragen. Door»gaens verciert met verseheide afbeeldingen , na't
» leven aldaergetekent." Te Amsterdam, voor
de Wed. van JACOB VAN mEups , op de Kei» zersgracht Anno 162.
Dit in foliogedrukte , in zes talen uitgegevene en meerniaal lierdrukte werk , versierd
met welligt meer dan honderd keurig op koP gegraveerde platen , met het afbeeldsel
van JOHAN NIEUHOF en het daarondergeplaatste zesregelige vers van D. LINGELBACH,
schijnt niet algemeen meer bekend te zijn.
Het is opgedragen aan den Heer NICOLAES.
WITSEN , Burgemeester en Raad der stall Amsterdam , en het door de Staten van Holland
3. M. VAN MAANEN.
[Ook
verwijst naar het werk van
en Westvriesland (14 Dec. 1671) , voor den
tijd van 15jaren verleende Oetrooi aan JACOB
VAN MEURS tot het uitsluitend drukken en
Vragen over den Dodaars. » Op 't Eyland
Mauritius in Oost-Indien, alsmede . op souluitgeven dezes werks , in zijn geheel aldaar
opgenomen , draagt de onderteekening van » mige andere plaetsen , gelijk mede in WestJOHAN DE WIT.
»Indien , vindt men Vogels sou groot als
Het exemplaar in mijn
bezit bestaat nit » Swanen , die men Don- (sic) aersen of Drontwee deelen in folio , doch in eenperkamen- »ten noemt , Si' hebben groote hoofden , en
ten band te zamengevat. Het is voorzien » daerop een velleken in manier van een Ka
van twee bladwijzers , welke evenwel niet al- » ken , sij hebben een vleugels , dan in plaets
les vermelden wat in het boekgevonden » van dien 3 of 4 Swartepennekens , en daer
wordt immers in beide zoekt men te ver- p haer staert behoorde te staen, daer sijn 4 of
D. II.
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D 5gekrulde

Pluijmkens , van graeuwachtige
verwe. Sij hebben een dikke ronde Naers ,
at haer
d
de naem van.
D daer uijt het schijnt
D Dod-aers toegekomen is : in de maegh heb»ben sij gemeenlijck een Steen van een vuijst
» groot, deze is bruijn van verwe, en Vol gaetD kens, en holligheijd doch soo hart als graeuD we Bentemer-steen. Het Bootsvolck van
D JACOB VAN NECK, noemdense Walg-vogels ,
» om dat se die niet rechtgaer of morruw kon» den koken, of om dat se sooveel TortelduijD y en konnen bekomen, dieleckerder smaeck» ten , dat se van dese Dod-aersen de Walgh
» kregen. Aen 3 of 4 van dese vogels had al
D 't Scheepsvolck van een schip , voor een
)) maeltijdt genoegh to eten : Dose Dod-aersen
D hebbense oock ingesouten en op de reijs me» degenomen".
Uit het werk : C. PLINI SECUNDI , Des wijdvermaerden Natuurkondigers yid! Boecken enz.
Hier sijnbygevoeght de schrzften van verscheyden
oude autheuren, de natuer der Dieren aengaende.
Ende nu desen laetsten druckwel het vierde part
vermeerdert , uijt verscheidene nieuwe schrifvers
enz. Amst. Is. V. D. PUTTS , 1733. Boven
het artikel vindt men eene wonderlijke houtsnee(op den titel voor koper uit event voorstellende den Dod-aers.
G. P. ROOS.
[The Literary Gazette van Maart j . 1. (p. 303)
bevat een belangrijk artikel over den Dodo van

D

W. J. BRODERIP , waarin , onder andere merkwaardigheden , ook deze aanhaling van G. r. ROOS te berde

gebragt , j a zelf,s de „wonderlijke houtsnee" keuriglijk
wedergegeven wordt. Daar is echter eene veel oudere
editie gebezigd van Des wydt vermaerden Natuurkondigers vyf Boeken , namelijk
de Amste
rdamsche
van
ABRAHAM WOLFGANGH, 1662. Voorts vindt men daar
Professor OWEN ' S blijdschap over den ontdekten Dodaars in het Prins mAtrRiTs-Huffs te 's Gravenhage ,
door hem zelven medegedeeld op de navolgende wijze :
„ Whilst at the Hague in the summer of 1848 , I was
much struck with the minuteness and accuracy with
which the exotic species of animals had been painted
by SAVERY and BREUGHEL in such subjects as Paradise, Orpheus charming the Beasts &c., in which scope
was allowed forgrouping together a great variety of
animals. Understanding that the celebrated menagerie
of Prince MAURICE had afforded the living models to
these artists , I sat down one day before SAVERY'S
Orpheus and the Beasts , to make a list of the species,
which thepicture evinced that the artist had had the
opportunity to study alive. Judge of my surprise and
pleasure in detecting in a dark corner of the picture
(which is badly hung between two windows) the Dodo,
beautifully finished , showing , for example 0 though
but three inches long, the auricular circle of feathers,
the scutation of the tarsi , and the loose structure of
the caudalplumes. In the number and proportions of
the toes , and ingeneral form , it accords with EDWARDS' S oil-painting in the British Museum • and I
conclude that the miniature must have been copied
from the study of a living bird , which it is mostprobable formedpart of the Mauritian menagerie" .] .

Hugenoten (I. •; bl. 319). Hoe deze naam
ontstaan zij , kan Diet met zekerheid worden
opgegeven. Behalve de verklaring van STRADA bl. 319 medegedeeld , vind ik nog , dat

men den naam heeft willen afleiden van de latijnsche woorden hue nos , waarmede een van
de leeraars der Hugenooten , in eene zamenkomst mot den Kardinaal van Lotharingen ,
dezen kerkvoogd be on aan te spreken , maar
toen steken bleef. Dit door den geestelijke
ruchtbaargemaakt zijnde , zoude den , naam
Huguenots in de wereld hebben gebragt.
Nog anderen gissen dat de naam van de
plaatse ontleend zij , waar deze Hugenooten
hunne eerste vergaderingen hebben gehouden.
Mr. J. VAN LENNEP spreekt in zijn Voorn.
Gesch. van Noord-.Nederland , Afd. II , St. I
bl. 71 , van » de Fransche Hervormden (of
D Hugenooten , gelijk men hen in Frankrijk ,
» door verbastering van het woord Eedgenoon ten , noemde".) Ook LEIPOLDT noemt Hugenooten , eene verbastering van Eedgenooten of
Zwitsers.
J. J. WOLFS.
Hugenoten. De Gereformeerden droegen in
Frankrijk den naam van Huguenots;welke naam
volgens sommigen een spotnaam zou geweest
zijn, even als die van Geuzen in ons Vaderland,
en of te leiden van eene kleine munt, huguenot
genaamd. Vol ens anderen was dezelve to
Tours ontstaan, van een vertelsel , dat Koning
HUGO aldaar in den omtrek van hunne vergaderplaats , bij de Hugo-poort , 's nachts rondwaarde ; ook zegt men dat zij zich eenvoudig
naar HUGO CAPET (987) zoudengenoemd hebben. W. BUSCH , Beknopte Gesch. der Christelidke Eerie , bl. 125. Noot van den vertaler.
C. W. BRUINVI,S.

Hugenoten , ook wel Hugonoten , is een verachtelijke naam , den Protestanten in Frankrijk tijdens de hervorming gegeven. Waarschijnlijk is die afkomstig van zekere poort
in de stad Tours , depoort van Hugo of de
Hugo-poort geheeten , alwaar zij gewoon
waren in de eerste dagen der reformats zamen to komen.
Vol ens anderen hebben zij dien naam van
de Zwitsersche eedgenooten, omdat de hervorming van CALVIJN uit Zwitserland in Frankrijk gekomen , zich daar spoedig al meer en
meer heeft uitgebreid. Nog antler en zoeken
hem t'huis bij Koning HUGO , wiens geest gezed word 's nachts bij Tours te verschijnen ,
daar ook zij in den nacht la ten to vergaderen.
Hugenoten dan heetten de Protestanten in
Frankrijk , die , ondanks de vervolgingen onder FRANS I en HENDRIK II, overal aanmerkelijk toegenomen waren. De meesten hingen de
leer aan van CALVIJN , maar ook de Lutherschen werden met dien naam aangeduid
schoon hi' eigenlijk alleen den Hervormden
gegeven was.
Tot welkegevolgtrekking leidt het navolo. ende ?
b
't fransch D een
Huguenot
,
f. — otte) is in
(
Hugenoot" , en
Huguenotte, f. beteekent s een klein ijzeren of
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card kagcheltje met een ijzeren pot daarop,
insg
elijks een ketel zonder voeten".
P. E. Z.
[De Heer P. E. Z. zal ons wel vergeven de nietplaatsing van zijn tafereel der Hugenoten-geschiedents van 1555 tot op de Restauratie der Bourbons,
aangezien dat stuk , schoon belangrijk , niet meer behoort tot het antwoord op de voorgestelde vragen.
Ook volgens H. W. K. en BIBLIOPHILUS SCHIDA-.
MENSIS mag de Hugo-poort te Tours den bewusten
naam in bet levengeroepen hebben. Deze verwijst
hierbij naar WEILAND 'S Kunstwoordenboek , in voce,
en heeft evenzeer de meening opgegeven gevondenbij
HAMELSVELD,Kerkel.Gesch.,D1. XXI, bl. 186 volg.,
van wien hi'j ook geleerd heeft , dat sommigen hier
denken aan HUGO AUBRIOT Provoost van Parijs, die
als ketter zou veroordeeld zijn in 1381. Voorts vergeten zij beide ook de ageiding van Eidgenossen niet.
E. en P. N. verwijzen naar den Kunst- en Letterb.
van 1847 , waar in eenpaar nummers wel een tiental
verklaringen worden medegedeeld en zeldzame belezenheiddit stuk onloochenbaar is. P. N. bezit
een exemplaar van dien jaargang en stelt dat gcarne
ter beschikking van J. C. K.

Proedri ; bl. 320). Mijn antwoord op de
vraag van PHILO-GRAMMATOS bevat de vermelding van een fragment uit de Res publica
Atheniensium van ARISTOTELES te vinden in
Fragmenta Historicorum Graecorum, Vol. II.,
p. 112 , edit. FIRMIN DIDOT. Paris 1848.
IlpOapot ixXv2poidvTo TCJV IriOUTIOZCOV zaa'ixrio-rnv
wpvraveiccv (1. ixxXzeriocv) Er;
inicrnis
7031V
irpuravevot5cmc ,
WS; C I'M pi T C3C; izzLicia;
Occimouv. 'EncX61Pro
irpOdpot, iireteiarep 731 rOpeuov TeLli
v cindorTwv. ThAloixt;
t-Oi)voi.tx
Ircept3c Tag' );,...ropatv , c4. X0C1 Irupde ANA 0 CT a eInt
TUB
ZOCT 'kap °TIM/ 0; net Aicyzivr eV XCETZX KTnatT6J. VT OC.

'07t 6"o zca6t.cevog i7ncrrcis-nc

cv.'"roi);, z'ipnxxv
'ApterroTiLlc iv ' A,a)lvocicav irolersiF.
Dr. BOJESEN , Handboek der G
rieksche Anti-

guiteiten, zegt over de irpOdpot het volgende :
» Later vindt men nog daarenboven 9 andere irp6dpot uit de verschillende phylae , als
regelaars in de volksvergadering , en nevens
hen eene T uM92 posc7 pr.') ovcra. Zonder bewilliging
Hugenoten. In de Algemeene Vaderlandsche van deze voorzitters kon er geene stemming
Letteroeffeningen, A°. 1780, 1ste stuk, bl. 584, plaats hebben : een regt voor welks uitoefekomt onder anderen het volgende voor *) :
fling zij echter verantwoordelijk waren. BeFR. HAFNERUS (in zijn Theatro Salodurensi, halve de vermeldeproedri hebben eenigen 10
germanice , ed. A°. 1666 , T. I. p. 451.) proedri der 59vM1 irprave6ovcra aangenomen ,
maakt gewag van een Fransch geschrift eener welkegedurende dagen het voorzitterschap
geestelijke dame te Geneve, welke in dat ge- hielden, en uit hun midden de epistaten koschrift op het jaar 1530 , van deze partij spre- zen ; maar dit heeft over hetgeheel weinig
kende, zegt, men noemt dezelve Eugenot, c' est- waarschijnlijkheid."
a-dire en Francois , Bon Allid , zoo veel als
Zie ook G. F. SCHOlVIANN Antiquitatesur
fls
Goede Bondgenoot."
publici Graecorum , p. 217.
C. A. C.
Uit ditgezeg,de leidt HAFNERUS of dat de
[Onloochenbaar schijnt het, dat men in den AtheenSavoyaarden , het Hoogduitsche Bydtgenosz , schen Raad der Vijfhonderd , behalve de negen
in het Nederduitsch Eedgenoot , niet wel kun- Proedri der niet-bestierende Phylen , er ook nog tien
nende uitspreken , in stede van Eydt , Eu , en had ex TYyjsso/Xi; irpuTcasuoiicrnc, telkens voor zeven
dagen bestemd de haar opgelegde taak in oefening te
inplaats van Genosz Genot , gezegd hebben
na welk verloop een ander tiental werd aanwaardoor dan Eydtgenosz hunne spraak brengen;
esteld voor gelijke tijdruimte, zoodat deze wisseling,
g
verbasterd zij tot -Eu not. De reden , ver- viermaal herhaald in dengeheelen duur der Prytanie,
volt hi' , waarom die van Geneve Eydtgenosz niemand der vijftigen voorbijging in de eer der op te
genoemd werden zal geweest zijn omdat zij dragen leiding . En van die tien proedri had telken datoen verbonden waren met de Eydtgenoszische ge een ander het opperbeleid, wien het staatszegel, de
Staten van Bern en Freyburg. Van bier is sleutels der schatkist en die des archiefs waren toeveren voorts even zoo goed de naam a7rtaTci7.71;
het ook , dat deze Dame wat later op het jaar trouwd,
egeven was , als den aanvoerder der negen uit de
g
1532 , van deze verbindtenis gewagende
niet-bestierendephylen. Duidelijk leeren wij dit van
zegt , dat die van Geneve besloten , zich te den Auctor Argum. Orat. DEMOSTHEN. adv. ANDROhouden aan hunne Alliance Eugenote , dat zeg- TIONEM , p. 590.
;Tali sic
'AAVeTreccA 7rOCacv of ravripcovra
gen wil , aan die verbindtenisse , welke zij
t x.Lipov bcci; k..cipas
, of einc, xxrex
0'(pzecv
als Eedgenooten aangegaan hadden. Gemerkt
inccrroc TiLV cilXcula OCTC0 X,1i2p0t)
nu CALVIN meerendeels te Geneve zijn onder- T6Y9 i7rrdc, copcoiwc
,(xpts. 025 relnpetx.9-"Wo-tv at
wijs gegeven heeft , en zijne Leerlingen van Tvzs T3110 iOLUT 02)
p31
cruvipatve VAC c;:ipxoven
daar in Frankrijk gekomen zijn terwij1 ook &TdC )c1f..tipoct.
iXOCMTO
to
i;ipxeov
deLyonsche kooplieden dikwerf door Geneve 6'ipxecv. interro;
c7i play 146vriv ilpxzv; iTreccA
toogen , zoo is er een reden om te twijfelen , hr t o–rci T nc. tC
' c it-dcg 0,64. Tii; xpo7r6Xecoc irrio-Ts6no,
of de benaming lluguenot is oorspronkelijkuit aUT o
7r6Aseiac. 'iv' oil y [4 ash"
het Hoogduitsche woord Eydtgenosz , hetwelk 7L-civra Tejt xp4covroc
de Fr anschen in den aanvang niet verstaan Typocvvid'oc,etdcT OilT 0 Laiocv):)pcipcxvirolouvocinovcigat.
7rEldn'IZOVTOCizal0i).1070 pwr Gil) EL g.L OL
of niet behoorlijk gadegeslagen hebben." enz. CaTiov
Er; hrtcrraiTY;c.
Oinc irp6sOpot •
.. ELSEVIER.
0i
Hetzelfde is ook aan geteekend in Scholiis ad eamd.

(*) Museum Haganum .Historico-Philologico-Theologicum , IV. , p. 1.

Orat.. 595 , Orat. DEMOSTHEN. Timocrateam ,
p. 104 , ad ()rat. AESCHINIS Ctesiphonteam , p. 765 ;
voorts door JLPIANUS ad Orat. in MIDIAM, p. 320 ,
23 *
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in Etymologico Ma no,, p. 364, en op weer andere
plaatsen. Maar , bedriegen wij ons niet , dan blijkt
ook genoegzaam die instelling der tien proedri en
van den epistates uit de leidende phyle , als men de
woorden der oude schrijvers gadeslaat en onderling
vergelijkt , waarmede zij , sprekende van de Volks-vergadering, hen die aldaar tot den voorgang geroepen
zijn te kennen le en te even. Immers daar wij , in
den tijd althans voor DEMOSTHENES , dit geheele werk
Or LI,GrTietv , xionbterrietv , iirepurav, irtxupwroviccv
of etaxupwroviccv 66'6=0 gemeenlUk den prytanen
vinden toegeschreven , (zie THUCYD. VI , 14 ; PLATO,
Gorg. p. 473 E. 474 A., 516 D. E.; ANTIPHON,
irepi T. xop. p. 790 ; ISOCRAT. de Pace , p. 237 [ed.
WOLF. 1570] — PLUTARCH. Aristid. c. 3 gewaagt
van een rp6s0 poc) zoo treffen wij no thans eenige
plaatsen aan , waar , voor dezelfde handeling , de namenrpuToivetc en rpOzepot op zoodanige wijs worden
afgewisseld , dat wij , om geene tegenspraak te veronderstellen , bezwaarlijk aan andere probdri denken
kunnen dan aan genomenen uit deprytanen , zelve
alzooprytanen zijnde en voor het vijftigtal opkomende , en mitsdien zeerjuist met then generieken
term aan te duiden. Dus vinden wij bij XENOPHON,
(Memorab. I 1, 18, IV , 4 , 2) SOCRATES epistates
enoemd bijde stemming over de bevelhebbers van
g
Arginusae ; voorts zijn bedrijf als zoodanig tot de
rytanen teruggebragt door denzelfden XENOPHON
p
(Hellen. I, 7 , 14 sq.) en door PLATO (Apol. Socr. p. 32
B. maar tot de proedren door AESCHINES, den schrijver der Socratische zamenspraak Axiochus (§ 12). —
Dus — wat nog veel sterker is — zien wij bij DEMOSTHENES zelv en, Orat. in MIDIAM, p. 517, de voordragt
aan het y olk (TOxpriliccritv) als in denen adem eerst
denprytanen en daarna den proedren toegekend :
T0i); irpvircivetq aroteiv ix.z172ciav iv ilLov1;crou ,r.l.
ierrepctia iv IlavOiove. iv di Tcc67 xprIzaTiztv

rpc:Yrov Ftiv Trepi iepeLv . — iv di TAUT iradcv
xpniAcrriacionv of 71- ()Oa pot E. T. I. Dit nu is het, wat,
met nog andere redenen , zeer vele geleerden tot de
slotsomgebragt heeft, dat de prytanen, ten alien tide
belast met de uitschrijving , in de beste dagen der
Atheensche demoeratie — immers tot omstreeks de
CXIIde Olympiade — ook het geheele beleid der
volksvergadering zullen uitgeoefend hebben , hetzij
alien te zamen , hetzij , wat zoo veel waarschijnlijker
is en beter met den aard der handeling overeenkomt,
steeds door de tien uit hun midden aangewezene
proedri. De zaak is omstandig voorgesteld door
DODWELL , de Cyclis , Sect. 40; LUZAC , de epistatis
acproedr. Atheniensium, achter zijne Orat. de Socrate
cive , p. 92-123 ; SCHOMANN, de Comitlis Athen. , p.
83 F.-90 G. • TITTMANN, Darstell. d. Griech. Staatsverfassung . p. 169-173. — In de later uitgege1v8e3n8e)
Antiquitates juris publici Graecorum (Gryphisw.
heeft SCHOMANN(§ 31 , N. 4) het gevoelen van BOCKH
Corp. Incr. I , p. 130) aangenomen , die het bestier
(
in de vergadering van de tien proedri tribules op de
en overgegaan rekent tusschen de
negen non
CVIIIe en de CXIIe Olympiade , zich vooral grondende op eene uitdrukking van AESCHINES, Orat. in
CTESIPH .p. 385, welke rede in laatstgemelde Olympiade voorgedragen werd. Want nog in de CVIe Olymp.
en , te oordeelen naar een. woord van
mag het schijn
DEMOSTHENES (gaTty 6Crrq all, 3 rp6E0p6; roz.' e7rElbi5M-eV 9 3; IrpUTCCIn; TOLTNV rt, Orat. in TIMOCR. p. 749)
als of beide klassen: vanproedri gelijkelijk tot de
meergenoemde taak geroepen waren. En als een der
proedri bij het stemmen voorzittende , vinden wij in
dezelfde rede van DEMOSTHENES genoemd ARISTOCLES
den Myrrhanusier , buiten twijfel tot de prytanen gerekend, aangezien de 99/Ail HavOtovic de toenmaals

leidende was en de Myrrhinusiers een deel daarvan
uitmaakten. Met dergelijke zorg belast ontmoeten
wij ook nog de prytanen in de CIXe Olympiade
(zie DEMOSTH. in NEAER. p. 1375 extr.) maar sints
dien tijd zoekt men te vergeefs naar eenig spoor hunner werkzaamheid bij de stemgeving , zoodat het geheele beleid der volksvergadering , vroeger hun , of
liever denproedren en epistates uit hun midden, toevertrouwd, thans voorgoed op de negenproedri nontribules met hunnen epistates schijnt overgegaan ,
wier roe in tot deze taak nu ook volledig bewezen
wordt door menigerlei getuigenis , vooral dat van
ARISTOTELES bij HARPOCRATION S. V. i7rEaTdall; (zie
00k POLLUX , VIII, 96; HARPOCRATION & PHOTIUS
s.v.7rpOsc7p 0 t; TELEPHUS PERGAMENUS ap. EUSTATH. ad
Odyss. XVII, v. 455); die ook al reel vroeger eene
soort van toezigt over het bestier der prytan.en kunnen hebben uitgeoefend (zie TITTMANN , Darstell. p.
173) ; maar waaromtrent wij de gissing van C. F. HERMANN min aannemelijk achten , die (Lehrb. d. Griech.
Staatsalterthiim. § 127 , N. 9) hunne regtstreeksche
uitsluitende tusschenkomst bij de stemmingen niet
later dagteekent dan het vermaarde Archontaat van
EUCLIDES (Olymp. XCIV. j. 2)]

Verguld-zilveren hop voor .Leycester I. bl.
320). WAGENAAR maakt in zijne Vad. list.
VIII. ; 173, niet alleen melding van dit geschenk , ter waarde van f 9000 , door deStaten aan LEYCESTER vereerd, maargeeft tevens
de bronnen op , waaruit hi geput heeft , te
weten , de Resolutien der Staten van Holland en
West-Vriesland.
Deze Resolutien niet overal voorhanden zijnde , deel ik daaruit het volgende merle :
6 Oct. 1586. De Statengehoord hebbende
't rapport van haerl. Gedeputeerden , aengaende het juweel van de groote vergulde
Koppe , die syne Exc. tot een vereeringh
geschoncken soude mogen worden, ende verstaen hebbende dengrooten arbeijd ende koste
daeringhebruyckt, ende dat aen deselve Koppe souden wesen ontrent 3000 guldens aen
silver ende vergult , verstaende oock dat al
sulckegroote stucken Bonder peryckel des le-.
yens niet mogen worden vergult , ende dat by
Meesters van andere juwelen , van kunstige
juwelen , de twee delen voor de kunst ende
arbeyt teens het derdendeel dat de Materialen bedragen , genoten hebben ; verstaende
oock dat de voorn. vergulde Kop is Soo singulierenjuweel als in eenige omleggende Koninghryken soude mogen wesen , ende wesende een stuk daerby de diensten van Syn.
Exc. in lane memorie sullen mogen gehouden
worden • ende aenmerckende deStaten voorn.
datgeen schoonder nochte heerlycker juweel
aen syn Exc. geschoncken soude mogen worden , dat mede 't selvejuweel voor 8000 ponden van Xi grooten niet soude moge werden
gekocht , overmidts den langhduyrigen tydt
die daeraen isghewrocht , als over 18 jaren
eerst begonst zynde, ende den arbeydt eenighsints daervan betaelt soude mogen worden
dan met seergroote somme, hebben de Staten
in aensieninge van dien , ende de goede gele-
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gentheyt van de saecke , ende om Syn. Exc.
in syn goedt voornemen ende diensten te encourageren , verklaert ende geresolveert , dat
voor de voorn. Kop aengeboden sal worden
9000ponden van X grooten, te betalen 3000
ponden gereedt ende d'andere 6000 ponden
binnen twee halve jaren , t'elcken termyn de
helft van dien ,
daer in begrepen de onkosten
by den Meester van 't werck den tydt van 16
woken , sedert dat hy by Mr. PAULUS BUYS
was beschreven , om met het voorn. juweel
in dese Landen tekomen.
Den 7. October is by GERRIT WILLEMSZ
ende JAN LUCASZ als Gecommitteerden van
de Statengerapporteert , dat sy luyden met
de Mr. van 't voornoemde werck eyndelyck
op de voorn. 9000 ponden waren geaccordeert,
op de termbnen als vooren , midts hebbende
ordonnantie op een seecker comptoir ende belofte van den ontfanger , de betalingen op
de voorsz. termijnen precise te sullen doen ,
ende dat den voorn. Mr. daerin mede te maken ende t'accommoderen alsulcken wapen
ende Inscriptie, benevens het wapen van hare
Koningh. Majesteyt , ofte in plaets van de
selve , als de Statengoetduncken sal.
9 November 1586. Is by twee van de Edelen
ende edn uyt elck van de Steden , syn Exc.
gepresenteert het juweel van een vergulde
Kop , dat tot een vereeringe van syn Exc.
by de Staten was gekocht ende gedestineert.
Ofschoon dit antwoord de vraag niet volkomen oplost , ervaren wij er toch uit , dat de
Kop buiten'slands moet zijn gemaakt , en dat
de naam van den maker misschien te vinden
zal zijn in 's Lands Rekeningen , te 's Hage
aanwezig.
.. ELSEVIER.
Het Kasteel Grunsfort (I.; bl. 320), of liever
Gronsfort , is door de Heeren VAN LYNDEN
die het sedert lang reeds hadden bezeten ,
verbouwd, met uitgestrekte bosschen omgeven en door het aankoopen van verschillende
landgoederen verrijkt. Geruimen tijd is het
de verblijfplaats geweest van eenen
schenpriester , als bedienaar van de Katholyken te Wageningen , Rencum en andere
plaatsen in de Veluwe , tot welk amt naderhand is opgeklommen een priester van de
Hollandschegeestelijkheid , PHILIPS DOEKSCHEERDER gebbren te Emmerik. Zie Hist.
of Besehrijving van het Utrechtsehe Bisdom
Leyden 1719 ; III , bl. 142 en 143.
BIBLIOPHILUS SCHIDAMENSIS.

Het Kasteel Grunsfort. Al wat er omtrent
het kasteel , zoo veel ik weet , bekend is , kan
men vinden in het Aardrijkskundig Woordenboa der Nederlanden , D. IV. bl. 847op
, het
art. Grensvoort, en , in het Aanhangsel op dat
A. J. VAN DER AA.
werk , bl. 831.
Het Kasteel Grunsfort. De vrager zegt onjuist , dat van dit huis nog een stuk van een

vierkantgebouw en met gras begroeide puinhoopen te zien zijn • het is geheel gesloopt.
Oudtijds behoorde het tot de domeingoederen
der Hertogen van Gelre. Hertog WILLEM van
Gulik, die van 1372 tot 1402 regeerde , hield
er dikwijls zijn verblijf. Hi' genoot er meermalen het vermaak van de jagt ontving er
soms een bezoek van den Bisschop van Utrecht
en ontbood er zijne Raden , om hem bij de regeling der landsaangelegenheden te dienen.
Hertog ADOLF schonk Grunsfoort aan zijnen
natuurlijken broeder JOHAN, om daarvan naar
zijnen staat als bastaard te leven. Deze echter
in 1478 dengeestelijken stand aangenomen
hebbende , en in het klooster van Mari endaal bij Arnhem gegaan zijnde , gaf Gransfoort, voor eene lijfrente van 50 gulden, over
aan KATHARINA van Gelre , die toen in naam
der minderjarige en gevangen kinderen van
Karen kort te vorengesneuvelden broeder
ADOLF , het landsbestuur op zich had genomen. Later schonk zij het huis aan den oudsten van JOHANS natuurlijke zonen , mede JOHAN genoemd, onder voorwaarde , dat het na
diens dood komen zou aan REINIER tweeden
bastaardzoon van den Mariendaalschen kloosterbroeder. Deze REINIER kwam later , door
huwelijk, in het bezit der heerlijkheid van.
Arssen, en zijne weduwe , Vrouwe van Arssen , verkocht Grunsfoort in 1537 aan Hertog
KAREL van Gelre ,
zoodat het toen met het
vorstelijk domein hereenigd was. Het huis
geraakte daarna weder in handen van bijzonderepersonen , eerst uit het geslacht van
LYNDEN, daarna uit dat van GOLTSTEIN, ZOO als
in den Tegenwoordl:qen Staat van Gelderland,
bl. 516 , te lezen is.
Dit zij voor het tegenwoordige genoeg ter
beantwoording van FARMERSON' S vraag: wellitg
zal in een der Provinciale Almanakken
voor 1853, nader aan zijn verlangen voldaan,
en tevens eene afbeelding van het huis gegeven worden , zoo als het zich voorheen vertoonde.
I. A. N.
Het Kasteel Grunsfort. Als bijdrage ter
beantwoording van deze vraag , zal welligt
niet onbelangrijk zijn te vermelden dat in
eene Copie van het Leenregister van Gelderland,
(afkomstig , zoo het schijnt , van de hand van
Prof. BONDAM) ter bl. 272 wordtgewaagd
van » dat Huys to Gruensfoort" , waarmede
was beleend GERRIT VAN RYSWYK 1473
1481, ARNT en AALBERT VAN LA WICK, fratres,
by transport van GERRITS voorn: en van zyne
Huisvrouw N. VAN 110EKELUM 1492. JOHAN
VAN GELRE , B. Conventuaal te Mariendaal
draagt dit Leen over op de zoo evengenoemde
broeders ; hierop volgen REYNIER VAN GELRE , Heer tot Aarssen en zijne vrouw ALEYT
D

SCHENK VAN NIJDEGGEN ; DIRK VAN GELRE
erfgenaam van REYNIER zijn vader ; CATRYN
VAN GELRE huisvrouwe van GERRITS VAN
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EYL; REYNIER STEPRAET, als erf zijner Moeder
CATRYN ; REYNIER VAN GELRE, Heer tot Aarssen , Er zijns vaders DIEDERICK ; voorts REYNIER VAN STEPRAET en daarna zijn zoon JOHAN, Heeren tot Doddendaal •; SANDRINA VAN
STEPRAET (u tuchtigt haar man ANTHONIS VAN
LYNDEN Heer to Cronenberg") ; REYNIER en
DIRK , zonen van JOHAN VAN STEPRAET, dragen het leen op aan CATRYNE VAN GELDER

1629", zijnde zij de laatste , die in het LeenV. D. N.
register vermeld wordt.
Uraagtetktne.
Soth play quad play" . Welk lezer van de No(of mo est ik niet liever zeggen
van haren Neerduitschen bondgenoot, DE NAVORSCHER ?) kan het oorspronkelijk aanwijzen
van het oude Vlaamsche [?] spreekwoord :
„ Soth play quod play",
aangehaald door CHAUCER in zijn voorspel
voor de Cook' s Tale ? Is er welligt een verhaal
PHILO-CHAUCER.
meg verbonden ?
NOTES AND QUERIES ; V. ; 466.
TES AND QUERIES

Ondankbarekinderenwanneer inAthenegestraft.
Volgens XENOPHON (Apomnem. II. cap. 2: 13.)
straften de Atheners de ondankbaarheid van
kinderen jegens hunne ouders. De vraag is
had ten dien aanzien ambtshalve toezigt
plaats , of wachtte men eene aanklagt van
J. M.
wee de beleedigde personen af?
Zeeuwsche kunstschryvers. Wie kan raij eenige voorname kunstsclarijvers van vroegeren of
lateren tijd opgeven,
die in de onderscheidene
districten van Zeelandgeboren zijn, met opgaaf
van tijd en plaats hunner geboorte ?
B.

4.rchieven van Ootmarsum , Oldenzaal , enz.
Deplunderzieke Bisschop van Munster , c.
B. VAN GALEN, heeft bij zijn' bekenden inval in 1672 , uit verschillendeplaatsen , zoo
als Ootmarsum , Oldenzaal en weer and eren ,
het Archief medegevoerd • weet ook iemand
op te even waar die stukken gebleven zijn
en, zoo ja , of men de hoop ma voeden ze
weer te bekomen ?
NAVORSCHERSGEZELSCHAP te 0.

Twentsche landeweren. In sommige streken
van Twente vindt men regelmatig opgewor pene aarden al en , die men Landeweren
heet • is ook iemand in staat ons te berigten ,
wanneer die zijn aangelegd, bij welke oorto en zij tot verdediging verwering zijn
gebezigd ?
NAVORSCHERSGEZELSCHAP te
Bereittelser ur Svenska Historien , till ungdomens lyenst utgifven af A. Fryvell (Stockholm
1835. vlg.). Ik ben in het bezit van 12 deeltjes
t werk.
van di Het laatste is gedrukt in
1843. Zou niet een der lezers van DE NAVORSCHER mij kunnen zeggen,
of het al of niet is
voortgezet ?
Dr. ROMER.
P. Quesnel: n Avis sinceres aux Cathol. de Hollande" PASQUIER QUESNEL schreef in 't begin
der 18de eeuw (?) een werkje,
getiteld : Les
avis sinters aux Catholiques de Hollande. Wat
is er bekend van den inhoud en strekking?
P. H. T.

Krijtende en kriekende tienden. Zoo als bekend is, zijn onder de algemeene benaming
van tienden (zie art. 796 van ons Burgerlijk
Steven Dassevael. Wie kan mij eenige le- Wetboek) , de van ouds zoogenaamde krytende
vensbijzonderheden opgeven van den Staats- en kriekende tienden, of die van on en van
man STEVEN DASSEVAEL , en bepaaldelijk ook beesten en van bijen-zwermen, niet begrepen.
de datums vanzijne geboorte en zijn overlij- Ik wenschte wel te weten , welke de afleiding
dezer twee benamingen zij, en waarin het onB.
den ?
Willem V als Admiraal Generaal erkend in derscheid tusschen beiden bestaat ?
FREDRIK.
1795. In het Handelsblad van 8 Januarij 11.
lees ik : » Sedert TWENTS terugkomst uit Fransche krijgsgevangenschap in 1795, voerde hi'
Spelling van het woord Leyden. Gaarne zou
op een der oorlogschepen bevel , waarop het ge- ik vernemen waarom er in de spelling van
zag van WILLEM. V als Admiraal Generaal steeds dezen stadsnaam zoo veelgebrek aan overeenwerd erkend" . Nu is de vraag: welke schepen stemming wordt waar omen , terwijl ik tewaren dit en waar was hunne ligplaats?
yens, en met grond , aangetoond Wilde zien
hoe men eigenlijk schrijven moet : Leyden ,
A. J. VAN DER A.
Leiden of Leiden ?
DE LET TERZETTER.
Baunach. Is het schrale berigt dat N. G.
Overblyselen van het voorvaderkke heidenVAN KAmpEN van dezen Fries geeft , als opSteller van den roman Betje Huizing ook aan dom • Alroentjes. In de provincie Groningen
te vullen door een lezervan DE NAVORSCHER? wordt meermalen door boerinnen, in het kabiIn zijne Geschiedenis der Nederl. Letterer en net en bij het linnengoed , bewaard een zeer
Wetenschappen , III. , 216, meldt hij niets an- klein overgeerfd vrouwelijk beeldje, gewoonders van hem, als dat hi' nog jong in Fries- lijk alroentje genoemd , het een voor haar een
land is overleden.
zinnebeeld is van voorspoed en rijkdom. Het is
J. C. K.
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klaarblijkelijk de Godin ALRUNA, in de Noordsche Mythologie genoeg bekend. Zijn er in
ons vaderland nog elders sporen van bijgeloovi en eerbied voor vroegere Goden of Godinnen ?J.
R. te L.

dag van October de woorden : Boeren-Zaturday. Ik zou wel willen weten, wat dat beteeBOUMAN.
kent ?

D Histoire de la Republique des Prov. Un.
1 704". De ondergeteekende bezit een Fran sch
Naamsoorsprong van Antwerpen. Op een werk in vier deelen, getiteld : Histoire de la
stukje scheur-papier las ik eens Zij (de Re'publique des Provinces Unies des Pais-bas ,
stad) schijnt haren naam Antwerpen (fr. An- depuis son etablissement jusques a la mort de
vers ; spaansch : Amberez ;) te hebben afgeleid GUILLAUME III, Roi de la Grande Bretagne (ic
van de Ambivariten,
die CAESAR tusschen de la Haye , chez JEAN VAN MILLINGE MarchanclSchelde en Maas plaatste". --Wat denken Libraire sur la Cour). Dit werk verscheen in
1704, in kl. 8°. , door den plaatsnijder P.
HH. Navorschers hiervan ?
SLUYTER versierd met een afbeeldsel van
NOTETUR NOMEN.
Prins JOAN WILLEM FRISO aan wien 't is op^ Batir des chateaux en Espagne" Wat de gedragen , en wordt voorafgegaan door een
opmerkelijk vertoog (102 bladz. groot) over
beteekenis van Kasteelen in de lucht bouwen is
weet ik zeergoed ,
maar waarom de Franschen 't recht onzer voorvaderen tot het opvatten
hiervoor zeggen : Kasteelen in Spanje bouwen der wapenen tegen Spanje. Wie is de Schrij(Batir des chateaux en Espagne) , weet ik niet. ver van dit werk?
G. K. H.zN.
Heeft ditgezegde misschien ook zijn' oorD
schaapjes op het droog hebben".. Is hierbij
sprong te danken aan eenig voorval uit de
oorlogen , die Frankrijk gevoerd heeft met alleen aan eene verbastering te denken van.
de spreekwijze : zijn scheepjes op het droog hebSanje?
P NOTETUR NOMEN.
ben , in den zin van : niet meer behoeven te varen
Oor- of Hoofdijzer. Dit voorwerp , dat in om zid'n fortuin te maker 7 of moet men aan
vele onzerprovincien nog het voornaamste eenigen anderen uitleg van dit spreekwoord
hoofdsieraad van het vrouwelijke geslacht, en de voorkeur schenken ?
G. K. H.zw.
wel bijzonderlijk van den dienstbaren en landelijken stand , uitmaakt , is gewoonlijk verJan Rap en zijn maat •; Jan Ha el. Hebben
vaardigd van goud of zilver , ook wel van ko- dezegezegden eenen geschiedkundigen oorer , zeldzamer van blik. Hoe komt het dus sprong ? Zoo ja , welken ?
W. T
W.T.
P
aan den naam van ijzer, of zou dit ook veroorMomboirskamers. Was het doel der Momzaakt zijn , door dat men in vroegere eeuwen
zich van ijzeren veren bediende om het haar boirskamers hetzelfde als dat der Weeskabij elkahr to houden, en deze, door het toene- mers ? of anders , welke strekking hadden
men der weelde, eerst zijn veranderd in goud zij ? waarvan is het woord momboir afgeleid
W. T.
of zilver en langzamerhand, door uitbreiding, en welke beteekenis heeft het ?
den tegenwoordigen vorm aan
hebManCCop In CooL. In de Kronijk van den
J. T. D. H.
ben?
Klerk der Laage Lander bij de Zee , in 1740
Saai. Wat is de oorzaak dat het woordje door F. VAN MIERIS uitgegeven , worden op
saai in den laatsten tijd zoo algemeen gebruikt bl. 230, ten einde het jaar 1351 uit te drukwordt om het minder aangename van iets ken, deze woorden gebruikt :
aan te toonen , daar de wezenlijke beteekenis
Man CCop In Co oL.
toch zoogeheel anders is ?
J. T. D. H.
Men vraagt of dit iets beteekent , behalve
Boerendienstverwisseling op Vrouwendag . Het het jaartal MCCCLI?
R. E.
is in vele streken van Noord-Holland een vast
Handwater. » Geen handwater bij iets hebgebruik dat de Boerenk,nechts op den 2den Feb .
verhuizen , dat is : hun diensttijd eindigt en ben" • wat zou de juiste beteekenis van dit
WEETGIERIG.
begint altijd op Vrouwendag , even als zulks spreekwoord zijn ?
op diezelfde plaatsen met de Boerenmeiden
De Zwaan der Lutherschen. Hoe komen
plaats heeft op den tweeden Kersdag.
Wat mag toch wel tot dat gebruik aanlei- de Lutherschen aan het zinnebeeld van de
WEETGIERIG.
ding hebben gegeven en welken dag heeft men zwaan ?
daarvoor eldersgekozen?
BOUMAN.
Portret van ....otius , Aet. 26 , 1661. Is er
Boeren-Zaturdag. In de van oudsvermaarde iemand onder de HH. Navorschers, die mij
Erve STICUTERS Enkhuizer Almanak , als ook kan zeggen van welken zeeheld het portret
in de Alkmaarsche Almanak van COSTER, vindt zoude kunnen zijn , waarop niets anders tot
men telkens op den tweeden of derden Zatur- aanduiding staat dan :
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Agitate 26. 1661. ....01117S , de voorletter
of
letters niet te lezen. Is er een zeeheld met
o
zulk een naamsuitgang bekend ? Voorts , op
de tafel , de kaart van Spanje en de Barbarijache Kust , waarop een. wapen , zijnde drie
staande zilveren halve manen op een azuur
veld. Wiens blazoen kan dit zijn ?
C. K.
Mozes met hoorns. Ik heb dikwijls in oude
prentenbijbels MOZES afgebeeld gezien met
twee hoorns op het hoofd. Hoe zijn de teekenaars aan dat denkbeeldgekomen , en kan
het mogelijk eene aanduiding van de stralen
zijn geweest des goddelijken lichts , waarin
hi' zich be yond op den berg?
E. G.
DeMarokkaansche vlag. Waarom voert Marokko eenegroote (snijders) schaar in zijne
vlag?
E. G.
Jacques van Almonde. In de Rekening van
Vere MS., mij , bij de bewerking der Watergeuzen , vriendelijk geleend door den Heer
S. DE WIND , komt deze naam voor als van
een der Kapiteins die te Vere werden bezoldid. Ik heb hem nergens anders ontmoet ,
want wat VAN LEEUWEN geeft in zijn Bat. Ill.
over hetgeslacht van Almonde of Almmonde—
waar hi'j er twee opnoemt die den naam van
JACOB voerden en die omstreeks 1572 en 73
de een ten minsten, geleefd hebben helpt
mij zeer weinig. Kan mij ook iemand iets
van dezen JACQUES VAN ALMONDE berichten ?

Maar ook nu is de versregel niet zuiver.
Wie kan mij opgeven hoe 't zijn meet en mij
tevens den maker aanteekenen?
K. HEGMAN.

Portret van Mansfeldt. Ik heb eenportret
van ERNST Grave van Mansfeldt waaronder
staat zijn naam titel : Vrijheer tot Helderingen ; weet mij ook iemand te zeggen waar dit
Helderingen gelegen is en wat het wapen van
MANSFELDT geweest ?
OLIVIER GODEFROI.

De Geus Fox. In de Historia Mart rum Batavicorum van PETRUS OPMEER vind ik onder
de Geuzen die te Enkhuizen binnen kwamen
eenen FOX, notae crudelitatis Frisonem cuiquod
claudus esset LIGNIPEDI inditum cognomen fuerat.
De man is mij tot nog toe onbekend gebleven.
Misschien moet ik aan den Frieschen voornaam FOKKE , en dan aan FOKKE ABELS denken. Zie het aangehaalde bock,
bl. 13. Voorts
bl. 14 onder depraedones eenen AENO CAPITO
dien ik , b1.145 , wedervind als : ab Hispanis
strangulatus Ultrajecti, Waarschijnlijk is dit :
AENO CAPITO mede een bijnaam. OPMEER is
vol van onnaauwkeurigheden, en hi' kan zich
zeer wel in deze namen hebben verist
, dock
g
het zou mij aangenaam zijn , indien iemand
mij daaromtrent op den we kon helpen.
V. GR.

Om cen haverklap" . Van waar. is deze
spreekwijze afkomstig ?
C. G. B.

V. GR.

De Nestels van Anna vanOostenrijk. Wat is
er waar van de historie der nestels van ANNA
van Oostenrijk en den Hertog van Buckingham?
DUMAS heeft in zijn..dramatisch werk er zoo
veelgebruik van gemaakt.
NIZZA.
Gijsbertus Masius. Wie kan mij opgeven
het juiste geslachtwapen van GIJSBERTUS MAsms, vierden Bisschop van 's Hertogenbosch,
wens beeld le en in albast op een verheven tombe van toetssteen , in het choor van
de St. Janskerk aldaar gevonden wordt ? Ik
weet niet of het eengouden kruis is op een
veld van sabel , of wel een kruis van sabel op
eengouden veld.
Mr. L. G. VERNE.
Alva te Brussel afgebeeld en gehekeld. Toen
HertogALvA in Brussel woonde, teekende op
zekeren nacht iemand een portret van hem en
zette er onder (als ik het mij goed herinner) :
Estne hie ALVARUS dux iampius immo rudens?

Dit werd aangeplakt. Daags daarop vond
men de afbeelding weer en er stond onder :
Tollantur decimae eterit:
Estne hie Avarus dux impius immordens ?

Geen drenkelingen zonder Overheid op te halen. Overbekend, en nog onlangs las men er de
over
noodlottige gevolgen
overbekend
van
,
is het
dwaalbegrip van het yolk , dat men een' drenkeling niet zonder behulp der Overheid snag
op het drooge halen. Wat kan oorzaak zijn
van dit wanbegrip? Bestonden er vroeger ook
keuren , die daartoe aanleiding gaven ?
G. L. K.
Het wapen der Compostell' s en van Berk' en.
In de Beschrijving van .Dordrecht van BALEN,
vindt men het ova en van het geslacht VAN
BERK, voerende van goud , met een mij onbekend wapenstuk van sinopel ; dit laatste bestaat uit vijf stersgewijs geplaatste , grasvormige , gekartelde (engre116) bladen , in een
gemeenschappelijk punt met een knopje vereenigd • in het wapen van het geslacht COMPOSTELL (N°. 98 van die op de Wapenkaart
der edele en aanzienkke geslachten van Utrecht) ,
komt hetzelfde wapenstuk voor , met dat verschil , dat het slechts vier als St. Andrieskruisgeplaatste stralen heeft. Wie weet mij
deze wapenstukken te noemen?
RUITEN DRIE.

In
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aanttektningen.
VerHaring van een Med. Doctor omtrent de
verwonding van eenen hond. Welligt verdient
het volgende stuk , naar het oorspronkekke afgeschreven , om het zonderlinge der zaak ,
eene plaats in DE NAVORSCHER

Een vliegende Kraal vangt wat.

buydelen te weten : binnen Haerlem eenen
buydel dairin was XX St. , ende noch aldair
eenen buydel dairin was X St.
Item tot Amsterdam eenen buydel dairin
was XXX St.
Item tot Leyden eenen buydel dairin was
XX St.
Item tot Rotterdam mit eengeselle een buy-del dairin was VI Ryns. guld., dair JAN voirs.
hier van tot synen deele of hadde LV placken.
Item tot Haerlemghesneden twie Carolen
Vyftiger , dair hy of hadde XX St.
Welke saeken JAN voirs. bekent heeft voir
scepenen dit ghedaen te hebben , ende want
JAN voirs. jonck is en gelooft heeft hem grotelike te beteren ende hem dese saeken ende
dierghelicken te hoeden ende te wachten, ende
ghenadelyc ghebeden den Gherechte om gracie, soe hebben hem t Gherecht in gracien
ghenomen van syne lyue. Ende want dit sonder correxie ende beteringe niet en behoirt
doer tegaen , noch onghecorrigiert te bliuen
soe sel JAN voirs. hiervoir op die Kake staen,
tot dat die clocke xi'j slaet.
Ende alsdan sel JAN voirs. in een mande
ghehangen worde , aen die wyncraen ouer 't
water, dairoff dat hy hem seluen lossenen sel.
Ende hem dairoff ghelost hebbende , soe sel
JAN voirs. op zyn lyff terstondt wt der stede
van Leyden gaen en morgen wt Rynlant, wten
Hage en wt Hage-Ambocht en dair wt blyuen
XI 'air lanck op zyn lyff.
(Correxie-boek van Leyden.).
.. ELSEVIER .

Op bugben ben xixbenUovembrio 2°. 1635
comparterbe y our mg ISRAEL JACOBSZ openbaar notario binntn 1400rn reoibertube bg
ben bone van ijollanbt geabmitttert in preoentie van be nagenoembe getuggen, ben 6:
PELGROM HERMANS HULLEMAN out ciiirurfoto tube mtbecinat Doctor burger bto VSZ.
Stabto mg notaris wet bekent tube verctaarbe
ten veroorthe 13 an btu tab, beer Mr. JOHAN
VAN F ..... • Mat btr vox. ,Stabt , bat ogn
6. tnigt bagen te vortn veroocbt ognbe um
te visiteren ten linger van benoriven butt
F...... ern (Songni)onbetgen t wet& sin Ob.
orgbe nut ten piotoot geocipten te ogn, boonben bat be toga van boven boor be rechter
aci)terloper grocboten ognbe na ugtwgoen Want
libttegclun geoact was met noel materie bins
Hens brow ontrent be knit off bet mibbatibt
in oppooito duct) nocb ilia gebiopontertognbe
um te ongben, (deo ben roget alobotn nod)
niet conbe gtvortt werben, such op gioter weber !worm ognbt met sin bitnaar enbt ben
coget market. vottenbe , brat ben semen boor
ogn lintellt brim ugt ongben tube ugt lumen
met inotrumenten baar tot bequaam, enbt gun
brekinge off afmoroorlinge Want gebtent vexCornelis van Overstege Willemsz. In BAnomen 1)ebbenbt, — oorbeelt ten groutben co. LEN , Beschrijving der stad Dordrecht, wordt
gel tnbe vermengt met roper te ogn al p aan be VAN OVERSTEGE (bl. 221) vermeld als » een
regd. Min te oien io.'agent vooroz is Jur- scherp-zinnig Rym-schryver" en is onder zijn
claarbe bg Or. HULLEMAN aloula waar te aldaar voorkomend afbeeldsel, het volgende
ogn , pratoenterenbe t otiven tot alien tgben rijm te lezen :
„ Heer OVERSTEGE hier : die om kort-scherpe taal ,
bee flout tube veroocbt ognbe breber geotant te „in
Holland werdt benaamt den tweden MARTIAAL".
been. enbe vtroochtebe vooroz.1)terF .. , . ,
A('. 1662.
A. V. NISPEN J. C.
van een
inn notario bier van gemaact te werben
exemplaar van deze beschrijvin g
acre van atteotatie na be !note forma. erbaan staat onder dit vers , met eene hand welke uit
tot boorn ten bugot van ogn lid: in preorntie het laatst der XVIIde eeuw schijnt , het volvan ben tersanten JAN ROMBOUTSZ VAN HO- gende geschreven :
GEN cube LUCAS TYDO illIVO011btlibe poorte- „ Set ghy dit hier Flateur; voor ernst off tot spot
yen brr vox. Stabt getuggen van gotben glove ,, Want die en was niet zvys, maer omtrent drie quart .. .
Off wilt ghy wyse lien die ghy hier stelt bespotten ,
bier tot optrialgthen vtroocbt, bit be minute „„ Soo
dient gby oock gestelt , by meer andere ......
Dews beneffeno ben comparant tube mg 1110zot"
De aangestipte woorden zullen
saris voornotmt onbergetegchent hebben. 24- en » zotten" moeten beteekenen.
* *
*
•
turn tot bourn ten bag tithe fare ate bourn.
wel D

Quod attestor rogatus
ISRAeL JACOBZ

litoto pal.
**.
Een beurzensnijder in 1485. Om ouermits
dat JAN MATHYS, gheboren van Haerlem , als
by bekent heeft, ghesneden te hebben eenighe
D. II.

Opgave der werken van J. H. van der Palm
aangevuld. Bij de geschriften van J. H. VAN
DER PALM,

opgegeven in het Leven en Karakter

van JOHANNES HENRICUS VAN DER PALM , geschetst door NICOLAAS BEETS • Te Leyden by
D. DU MORTIER en Zoon, 1842 , kan nog ge-

voegd worden het dichtstuk , getiteld : Aan
24
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het genootschap van wapenhandel , onder de zinspreuk pro aris et focis , te Delfshaven, toen hetzelve een vaendel en twee koperen trommen ten geschenke ontving . (22 Set.
1785). Te vinden
P
in de Hollandsche historische courant van 27
September 1785 , N°. 116, en ook afzonderlijk
uitgegeven met twee gedichten van K. VAN
DER PALM en G. J. LONCQ , op dezelfde gelegenheid.
J. C. D.

Sibylle van Griethuysen. Lucretia van Trello. Van
SIBYLLE VAN GR/ETHUTSEN vind ik bij WITSEN GET'SBEEK niets anders dan den naam • wie weet jets meer
van haar? welk Latiinsch werk van HUYGENS heeft
zij „ 't Roomsche Masker afgetogen"? (HUYGENS
Korenbloemen , III. 287.).
Ook zoude ikgaarne eenige levensbijzonderheden
weten van LUCRETIA VAN TRELLO , , het Delfs Puck
y
der Qnversleten vrouwen", op wie HUYGENS het volgende Grafschrift maakte :
Ick weet niet ofs' hier light , LUCRETIA , die waerde :
Degeest gaet niet ter aerde
En sy is niet als geest
Van kinds been afgeweest.

(Korenbloemen , IV. bl. 89) , benevens nog een negental anderen , waarvan er een aldus eindigt :
Die niet en weet wie 't was die langh soo heeft geheeten
En is 't niet waerd te weten.
Ik hoop, dat 1111. Navorschers deze repels niet op
mij zullen toepassen.
Kan men mij ook met zekerkeid zeggen of HUYGENS aan haar zijn Oogen-Troost opgedragen heeft?
N. P. BIBLIOPHILUS.

Hoezee. Van waar komt de oudvaderlandsche kreet:
Hoezee? Dit'woord, op zich zelven beschouwd , beteekent niets , en ik heb hier te lande nergens er den
oorsprong van kunnen ontdekken. Intusschen is mij
door een aanzienlbk en zeer geloofwaardig persoon
verzekerd, dat men op Java nooit de kreet .Hoezee !
maar van Houzee! aanheft , en dat door deskundigen
aldaar beweerd wordt , dat die kreet dagteekent van
de Spaansche tijden , en wel van den zeeslag op de
Zuiderzee teen Bossu , toen vele bewoners der omliggende plaatsen op de dijken verzameld waren , en
de strijdenden door woorden gebaarden tot dapperheld aanmoedigden. Dezen zouden toen aan hunne
moedige landgenooten hebben toegeroepen : Hou zee!
dat is , van land af, in het ruime sop , naar den
vijand ; welk Hou zee! naderhand in Hoezee zou verbasterd zijn. De omstandigheid , dat het voornamelijk Noordhollanders geweest zijn , die zich het eerst
naar Oostindien begaven , kan bewerkt hebben , dat
het oorspronkelijke Hou zee , en deze overlevering ,
diegeenszins van waarschijnlijkheid ontbloot is , aldaar bewaard isgebleven. Jonkhr. Mr. r. C. DE
JONGE, Geschiedenis van hetNederl. Zeewezen , D. III.
St. I. bl. 283.
J. SCHREUDER.

Loen. In een onuitgegeven zinnespel van eene der
Amsterdamsche Rederijkerkamers (16de eeuw) , dat
ten opschrift draagt : een spul van sinnen van den

siecke stadt ende is lanck achtien hondert ende vijven
twintick regelen , waarschijnlijk (volgens bijschrift van
P. c. HOOFT) „gemaekt ten tide van Mr. HENRIK
,, DIRxzoon : als hij en zijnsgelijken hun voordeel de" den met ujtvoeren van kooren•; 't welk hem ook in

„ rechte te last gelejdt is" , — in dat voor Amsterdamsgeschiedenis zeer belangrijk zinnespel komt
loen , vs. 273 , voor als scheldwoord. Hypocrisie zegt :
Wat besmet is met Luterije
Van dierpartijej willense haer voor behoen :
Daerom ist dat haer overste dit doen.
Eij sotte ken! hierom houwense dees maniere.
Mijn vraag is : of loen ook elders in zulk een zin
voorkomt en wat het beteekent ?
CONSTANTER.

„Vergt" of „vergde" . De kennis van de beteekenis der namen van onze vaderlandsche steden , dorpen en gehuchten kan van historisch belang zij.
Hetzelfdegeldt , dunkt mije, van
di
de namen der
landerijen ten platten lande. Menig felt , nu vergeten, zou dan vermoedelijk der vergetelheid ontrukt
zijn. Ook zou men buiten twijfel met de vroegere
gesteldheid des lands beter bekend zijn. De begeerte
naar het laatstgenoemde noopt mij tot de vraag : wat
beteekent vergt of vergde? Meer dan den stuk lands
in deze streken draagt dien naam. En dat hi' eene
beteekenis hebben moet, blijkt daaruit, dat hij niet
sluitend als eigennaam voorkomt. Onder anderen
vind ik in de laatstepapieren van de Abdy van Marienweerd in HS., dat zij als tijns trok 2 gld. 1 braspenn. 1 pond was „ uit een hofstad met een verchde".
Dr. ROMER.
Uitvinder van den watermolen. Op bl. 267 van Het
Nederlandsch Leesboek (uitgegeven bij BLUSS en
VAN BRAAM , zonder jaartal) , lees ik : „ Zelfs de
uitvinder van den ploeg is immers onbekend! Zoo
blijft ook voor ons verborgen ,
wie de uitvinder der
watermolens zij geweest , die toch een Nederlander
moet zijn ; want het denkbeeld om dergelijke molens
te maken , was , zoo veel wij weten, in de 15de eeuw
bij geene vreemde natien opgekomen, en konden derhalve onze landgenooten bij de uitheemschen daarvan geen ontwerp of voorbeeld ter navolging yinden." — Weet misschien ook een der EH. Navorschers wat den schrijver van bovengenoemd werkje
onbekend was ?
NOTETUR NOMEN.

Oudvaderlandsche wetsbepalingen omtrent weeskinderen. In een boekje , getiteld : Rapport van de Burger-Commissie der stad Deventer , betreffende de ingeleverde bezwaren der Burgerij , overgegeven aan de
Commissie uit Raad en Meente [sic] den 6 Januarij
1786 ,gedrukt bij GERRIT BROUWER , 1786 ;
wordt onder meer verzocht , L. N o. 1 1. : ,Dat
,
„voortattn niet meet de Kinders , die hunne Ouders
„ verloren hebben , mogen komen ten laste van de
„Eigenaren van het huis waarin die Ouders gewoond
„hebben."
Welligt zou iemand mij in DE NAVORSCHER kunnen vermelden , of er in ons vaderland meer dergelake bepalingen bestaan hebben , welke van de goede
zorg onzer voorvaderen voor den armen wees getuigden.

Het Pinksterbloem-zingen. De Heer P. H. WITKAMP
Zegt in zijn Handboekje der Aar drijkskunde van Noor dHolland, „dat het Pinksterbloem-zin te Schermerhorn zeer lang heeft standgehouden”. Ook nog
heden ten dage is ditgebruik op vele Noord-Hollandscheplaatsen bewaard gebleven , want onder anderen
in de Beemster en te Purmerendegaan de weeskinderen , als de Pinksterweek is aangebroken , langs de
huizen rond om te zin en;; terwijl een jongen en een
meisje van den troep, in het wit gekleed en met bloemen versierd , voorop treden, hebbende de jongen
een met bloemen omwonden staf , en het meisje een
evenzoo opgetooiden beker in de hand.
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Heeft iets dergelijks ook in andere Provineien
plaats , en van waar nam het zijn oorsprong?
BOUMAN.

Moorclaanslag door 0. Keye , N. Stocram en A.
Rhenanus in' thuis van Commandeur .Lan end ck. Voor
mij lit eene last van eenen moordaanslag teenNederlanders in hunne 0 ost- of West-Indische Kolonien,
omstreeks het midden der 17de eeuw. Het kwarto
blad is in tweeengedeeld. Van boven ziet men, op een'
heuvel, het huis van den Commandeur LANGENDYCK,
en ettelijke andere woningen , door palmboomen omrind. Terzijde een breed water en drie schepen van.
oorlog of koopvaardij . Moordenaars, althans 13 in getai , beklimmen de woning des Commandeurs. Van
onder is in eene kamer de moordaanslag afgebeeld,
die hier een „Baron DOUNILY" geldt en door zekere
OTTO KEYE en NICOLAS STOCRAM wordt aangevoerd.
Terzijde zijn de afbeeldingen van OTTO KEYE en.
ADOLPHUS RHENANUS , met den naam van moordenaars aangeduid. In het bovenste tafereel wordt deze
RHENANUS door zekere moedige vrouw, DEBORA GERBIER geheeten , ter aarde geworpen en hem het raier ontweldigd. Waar toch behoort dit felt te huis ?
P
? De gravure is, dunkt
En uit welk werk ma g het zijn
mij , door NATALIS , van wien ik meer heb.
B. N. te L.

P. van Ray , J. van Gorcum (ook van Broechem).
De Heerlijkheid Bruchem. Onder de eerste Nederlanders , die in Oost-Indie eene voorname rol speelden , komen o. a. bij VALENTYN , V. ; bi. 421-491 ,
Voor : PIETER VAN RAY , JAN VAN GORCUM enz. , die
in 't fort Jacatra bevel voerden , en het moedig teen
g
Indiaan en Engelschman verdedigden. Volgens hetbl. 457 wordt gemeld, zijn zij en geenszins
geen aldaarbl.
VAN DEN BROEKE of KOEN , die toen afwezig was , als
de eigenlijke stichters van Batavia te beschouwen.
Is er van dezepersonen niets meer bekend , dan
het een bij VALENTYN voorkomt?
J. VAN GORCUM was daarna Landvoogd van Amboina , en vervolgens der Molukken , in welke laatste
betrekking hi' ook onder den naam van VAN BROECHEM verschijnt , naar de Heerlijkheid Bruchem, in
den Bommeler Waard , die hem toebehoorde.
In het Aardrijkskundig Woordenboek van den Heer
VAN DER AA worden slechts de eerste bezitters dezer Heerlijkheid opgegeven. Later is zij aan het geslacht TIMMERMAN gekomen , en in 1708 is er een
SAMUEL TIMMERMAN Heer van geweest.
Jets meer van bovengenoemden persoon of van
ezegde Heerlijkheid te vernemen , zoude mij zeer
g
C. K.
aangenaam zijn.

Laarsvormig drinkglas . Aar den kruik met aangezigt
en wapens. Onder de bij mij berustende glazen , bekers enz. , bevinden zich :
I. Een witglas , van eene zeer fine stof, (hoog
13 , bovenaan wijd 8 , de voet lang 9 y 2 Ned. duim.)
in degedaante van eene laars , met eene soort van
spoor er aan , zoo als bier is afgemaald ( ).
Alhoewel nietgrof bewerkt , toont echter zoo de
uitvoering , als de stof , waaruit het bestaat , en de
gegraveerde bovenrand , dat het van oude dagteekening is, en ik vind het nergens afgebeeld of beschreven ,
(*) We zijn verpligt bij deze gelegenheid op te merken , dat zulke houtsneden als de bovenstaande slechts
bij uitzondering in DE NAVORSCHER zullen voorkomen , daar van hen , die in hun belang er op gesteld
vervaardigd en medegedeeld, ook
n dat zijorden
w
zij,
het bedrag der onkosten moet worden gevorderd ,
welke die of bedding met zich sleet.
Aanm. v. h. Bestuur.

)4041111:

II. Eengrof aarden vergiaasd kannetje of kruikje
van bruine kleur,, met witte stippen of vlekjes , den
20sten Februarij dezes jaars , tien Rhynl. voeten onder de fondamenten van eenen kelder in een oud ,nu
afgebroken, huis te Medemblik gevonden. Het heeft
den vorm , welken de nevensgaande teekening anduidt,is 22 Ned. duim hoog en 13 Ned.duim in middellijn.Eenegeringe beschadiging aan het oor bewijst mij ,
dat het uit eene blaauwachtige klei is vervaardigd. Op
deze kruik bespeurt men drie medallions en daarin
wapenschilden , zonder jaartal, hoog ongeveer 7 en
breed 5 Ned. duimen, alien aan elkandergelijk, dock
ruw bewerkt , terwijl zich voor aan den hals een gezigt
met vreesselijkengrooten baard vertoont.
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Kan een der Heeren Navorschers mij ook ze en :
1°. Of hetglas eenige oudheidkundige waarde
heeft , dan wel of het tot de zoogenaamde fantaisielazen behoort? en
g
2°. Van wien het wapenschild en het beeld op het
kannetje of kruikje voorkomende zijn kan ; of er
eenige Antiquarische waarde aan verbonden is , en of
het kan behooren tot de soort, waarvan wij lezen bij
LE FRANCQ VAN BERKHEY, Oud Hollands Vriendschap,
105 en volgende , waar hij , over de flapkannen
sprekende , zegt „ Veel , zeer vele byzonderheden,
zoo in formaat alsgebruik, en schertseryen zelfs zyn
er van de flapkannen bekend , te veel om te melden.
Men heeft er met ringen en aanhangende wapens of
medallions met afbeeldingen en spreuken. Zoo heb
ik er een bezeten , die uit myne verzameling van oudheden verkocht is voor f 5: 5 , waaraan vier ringen
waren met aanhangende beeldtenissen van JAN CAL1TYN gemaakt op de scherts :
,,JOANNES CALVINIS

Gaat daar de beste win is
Haaltze (betaaltze) zeg dat ze voor min is".
„Dit echter in 't welnemen , is het zeker een blyk
dat dergelyke kannen en Happen , zoo wel tot zinnebeeldige beteekenissen als vriendschappelyke betrekkin en' en scherts gediend hebben , als daarna de glazenpokalen en zilveren drinkschalen enz.1!
„Wat nu de figuur van zulke flapkannen betreft ;
de algemeenste waren meestal van een langwerpige
gedaantepieramieds gewyze , overal gemeen , maar
wierden ook wel tot aandenken van vriendschappelyk
Bontgenootschap van sommige heerlykheden en steden, met derzelver wapens, der steden namen daarop
gebruikt".
„ Voorts zijn er by oude familien , landzaten , als
nog verscheiden van allerlei maaksel bekend, te veel
om er hier in uit te weiden ; men vergenoege zich dan
met dat afbeeldsel , dat den naam draagt , Steele
Vriendschap, 't welk doch de beteekenis in der daad
is".
Mr. L. G. VERNEE.

Amsterdamsche nakomelingen van Ambroise Pare.

In de Lien , Journal des Eglises reformees de France ,
21 Feb. 1852, wordt melding gemaakt van afstammelingen van AMBROISE PARE , welke zich , ten tide
van de herroeping van het Eclikt van Nantes, in
Holland zoudengevestigd hebben , terwijl beweerd
wordt dat in 1830 boven de deur van een huis te
Amsterdam nog te lezen stond :
HABITATION DES DESCENDANTS D'AMBROISE PARE.
Is iemand met zulk een huis bekendgeweest en ,
zoo ja , bestaat het nog? Zijn er nog in Amsterdam
nakomelingen van den „vader der fransche chirurgie?"
g
In Frankrijk is zijn
eslacht met RENEE JULIENNE
AMBROISE PARE , onlangs te Laval overleden , uitgestorven.
SABACCO.

Arnoud van Haien' s „Pan Paticon" . De Heer ARNom) VAN HALEN te Amsterdam , zelf uit lief hebberij
teekenaar , schilder , boetseerder engraveerder in
zwarte kunst, begon, in 't laatst der 17de eeuw, eene
verzameling aan te leggen van door hem of door anderengeschilderde en geteekende afbeeldsels der
voornaamste Nederlandsche dichters en dichteressen.
In 1719 was hetgetal dier konterfeitsels reeds tot 200
geklommen, zoodat zij aan LAMB. BIDLOO aanleiding
gaven tot eene dichterlijke beschrijving , welke hij
verschijnen deed onder den titel van : Pan Paticon
Batavum etc. , in 1720 te Amst. bij A. VAN DAMME
in 4°. Na VAN HALEN 'S dood kwam de verzameling
door aankoop voor eene aanzienlijke som , in handen
van MICHIEL DE ROODE , die haar vermeerderde met
111 afbeeldingen. Hi' le de tevens een stamboek

aan waarin de meeste van dieportretten, door de voornaamstepoeeten van zijnen tijd (1732) , met lofdichten en bijschriften vereerd werden. Dit stamboek
werd , ten 'are 1773 , in SO . onder den naam van Pan
Poeticon verheerlijkt enz. , door 't dichterlijk Genootschap : Kunst wordt door arbeid verkregen , te Leyden
in 't Hatgegeven. Na DE ROODE ' S dood bleef het kabinet eenige jaren gesloten , daar het , bij openbare
veiling , de bepaalde som niet kon opbrengen. Nu
geraakte het in het bezit van een zijner bloedverwanten , den Heer ARNOUD DE JONGH, wiens spoedige
dood belette, dat het aanmerkelijk vermeerderd werd:
want slechts 3portretten zijn er door hem bijgevoegd,
en eenige beschadigde verbeterd. Daarop kwam het
in handen van 't reedsgenoemde Genootschap — wanneervind ik niet vermeld — dat eene kosten spaarde
om het te verfraaijen en te vervolledigen, ook met
gegraveerde portretten , die weldra tot een aanzienlijk
getal opklommen. Het Genootschap , evengemeld
heeft zich later , met naamverlies, opgelost in andere
maatschappijen ; maar, wat er nu van dat Pan Padcon geworden is , bleef mij tot nog toe onbekend , en
ilc wend MU tot DE NAVORSCHER , of Ole ook soms
staat is mij daaromtrent in te lichten?
J. C. IC.

Algernon Sydney. De ondergeteekende is voornemess eene levensbeschrijving van ALGERNON SYDNEY
uit te geven , waartoe hij de bouwstoffen verzamelen
gaat. Een groot gedeelte nu van dat leven is op het
vaste land en bijzonder in Holland doorgebragt ;
maar, Qmtrent zijn verblijf in die gewesten moet
nog veel onzekers worden opgeklaard , en sommige
zaken daarbinnen voorgevallen zijn waarschijnlijk
verkeerd voorgesteld. Het z al echter wel mogelijk zijn
dat men tot eene betere kennis, dan wij nu van hem
bezitten,gerake , want over een' man van geboorte
levendige inborst , en groote bekwaamheid als ALGERNON SYDNEY zullen de vele brieven en aanteekeningen van zijne tijdgenooten wel niet hebben gezwegen . Zonder twij fel zijn er in de gelijktijdige fransche
italiaansche , duitsche en hollandsche letterkunde
anekdoten en karaktertrekken op te sporen, die hem
kenmerken. Maar hij, die alleen, zulk eenen hoop van
boeken moet opslaan , kan zich nooit in de zekerheid
verheugen , dat hij niets voorbij ziet. Anderen Navprschers , voor zichzelven arbeidende, kunnen evenwel aanteekeningen en gedenkschriften ontmoet zijn,
voor Opsteller dezes van het grootste gewigt. Ma
dezulken , voor zooveel Nederland betreft , verzoeken , hem de boekwerken , waarin de voor hem
gewenschte berigten vervat zijn , door Bestuurderen
van DE NAVORSCHER of aan zijn adres(84. St. John'
Wood Terrace , London) op te even, of althans het
voor hem belangrijke daaruit mee te deelen?
HE P WORTH DIXON.
NOTES AND QUERIES ; V. ; 318.
JanAppel. Weet ook iexnand mij inlichtingen te
geven omtrent den kunstschilder JAN APPEL , die te
Amsterdam moetgeboren zijn en den 7den Mei 1737
A. J. VAN DER AA.
overleed ?
„Een &hipper en een Konstabelsmaat" Onder dezen titel wordt door J. UYTTERHAGE in het Tijdschrift
Nederland(
, dat de
IV.) een verhaal geleverd
bekende bijzonderheid behelst , uit de tweede reis van
den Gouverneur-Generaal KoEN naar Indie, toen hij,
als IConstabelsmaat vermomd , door een barschen
Schipper verhinderd werd zich ter gelegener tijd te
doen kennen. Van dien Schipper zegt bovengenoemde
opsteller : „ Zijn naam [het is eenigzins onzeker of
hier zijn geslachts- of doopnaam wordt bedoeld] was
MATTHEUS" . CENTEN , in zijne aanteekeningen op
VELIUS, Chronijk van Hoorn , deelt ook , ter bl. 664—
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667 , op getuigenis van VALENTYN en anderen , dit
voorval merle, terwijl hi' aldaar, bl. 617 , als „Hoofdman of Schipper op het schip de Gallias (lees : Galeas)
van Hoorn, REIJER JANSZOON PALSROK " noemt.
Zijn nu door den schrijver der Novelle andere bronnengebezigd, of heeft hij, uit onbekendheid met
VELIUS , onwillekeurig in het Tijdschrift Nederland
eene onjuistheid geplaatst en moeten wij, hetgene hij
verder van de onbekwaamheid van zijn' TEEUWIS en
voorts over hem en diens vader meldt, daarook onder
rangschikken ? Gaarne zag ik dit opgelost.
J. UYTHOORN.

antivoorbrn.

Aardbeving in de Vogelenzang en omstreken
I. • bl. 11 , 259). Op den 24sten Mei , des

ren en mij niet bedrogen hebben , in de rigting van het W. N. W. naar het 0. Z. 0.
2°. Bij geene heeft men die voorteekenen
in de natuur , bij menschen noch dieren bespeurd, waarvan de beschrijvingen van plaats
gehad hebbende aardbevingen melding maken.
3°. VOOr hetjaar 1850 , heeft men , in deze
streken , nimmer eene dergelijke schudding
waargenomen.
4°. In deem
geente Bennebroek en omstreken , zijn de meeste wellen , sedert de droogmaking van het Haarlemmermeer nagenoeg
zonder water.
Bovenstaande opmerkingen te zamen vattende, zie ik mij genoopt te vragen :
1°. Waren deplaats gehad hebbende schuddin en het gevolg eener aardbeving of kan de
droogmaking van het Haarlemmermeer hier
van de oorzaak zijn ?
2°. Kan dit weer met onderaardsche kanalen in verband staan die , terwijl de water-•
spiegel door de aanhoudende stoomkracht
steeds afneemt , de vrije strooming missende
metgeweld eenen doortogt zoeken of zich
naar elders verplaatsen? Heeft daardoor eene
nederploffing van veenlagen plaats of wel is
het eene schulpenlaag of zijn het andere aardla en , welke tengevolge van het gemis van
water, zich trachten te verplaatsen , rijzen of
dalen en daardoor eene golving in den grond
veroorzaken ?
3°. Indien ditgevoelen wordt aangenomen,
in hoeverre is er dangevaar te duchten voor
de bewoners dezer streken , met het instorten
vangebouwen en dergelijke ?
Mot ik in mine zienswijze dwalen, dan zal
het mij hoogst aangenaam zijn , door middel
van dit Tijdschrift eenige teregtwijzing te
A. J. L. LEMPE.
ontvangen.

morgens eenige minuten over half elf, gevoelde men in de Vogelenzang en omstreken eene
vrij hevige aardschudding , uit drie schokken
bestaande, gepaard met een donderend geraas.
De lucht was betrokken , de wind W. Z. W.
de thermometer teekende 56° en in den barometer wasgeene verandeling te bespeuren.
Het vee in de weide bleef rustig voortgrazen.
Kort daarna is het weder eenigzins opgehelderd, de wind stak op ,
doch bleef uit dezelfde
streek doorwaaijen.
Des morgens van den 25sten , omstreeks
half vier, is door sommige lieden wederom
eene schudding waargenomen.
In het jaar 1850,
evoeldeng
de bewoners
dezer streken, op den 9den en 11den Sept.
en den 19d.en en 22sten Dec. dergelijke schuddin en , waarbij nagenoeg dezelfde omstandigheden plaats re en.
In DE NAVORSCHER van 1851 werd van
deze aardschuddingen , Welke ook in Hillegom, Bennebroek, de Glip, Heemstede, Haarlem enz.gevoeld waren , melding gemaakt en
hetgevoelen der geleerden daaromtrent ingeroe en , het een , zoo ver ik weet , zonder
Raadsel van Alcuin (I.; bl. 20 , 41). Ra , ra
gunstigen uitslag is gebleven (*).
Hetgebeurde zou welligt in vergetelheid wat is dat? — De man nam van een ander 8
zijn geraakt , indien hetzelfde geval dezer da- vingers in de hand , hi` liet er 7 glippen , met
gen niet wederom had plaats gegrepen. Stel- de zijne bleven er dus 6 over. Zoo let het
C. & A.
ler dezes acht het wel der moeite waardig , een oude schooljongen uit.
thans hier op terug te komen en den wensch
Sanchoniathon I. • bl. 54 , 140 ; II. • 31).
te uiten, dat deskundigen hierover hun gevoelen mogen mededeelen ; terwijl DE NAVOR- Van de vertaling, of liever verhaspeling door
HERENNIUS PIIILO , bestaat eene HoogduitSCHER hem tot dat einde allezinsgeschikt
sche overzettin g , Lubeck , 1837 , 8°. Ook de
toeschijnt.
Zonder echter mijn oordeel hi eromtrent voor Engelsche van CUMBERLAND is in 't Hood.
geldend tewillen doen door aan ben ik echter uitgegeven door J. P. CASSELL, Maagdenburg,
1755 , 8°.
zoo vrij de volgende opmerkingen te maken.
De beste uitgaaf van den Griekschen tekst,
1°. Alle de waargenomen schuddin gen hebJ. M.
benplaats gehad 1 a 2 uren v6Or hoog water is van J. C. ORELLI , L ei z. 1826.
en, voor zoo ver de gewaarwordingen andeGapers (II. •, bl. 63 , 128). Omtrent de Ga(*) De stukken betrekkelijk den merkwaardigen
pers voor de winkels der apothekers en droaardschok in 1850, den eersten van de reeks hierboven
gisten , meen ik nog te mogen verwijzen naar
genoemd , zijn op verzoek aan de Hollandsche lliaathet min bekende, zelfs zeldzame werkje van
schappij van Wetenschappen ter hand gesteld. Zij konden reeds in het voorjaar van 1851 openbaar zijn ge- G. VAN HASSELT , Over de eersteVaderlandsche
klugtspelen , Utrecht , 1780. Men zal daar ,
Aanm. v. h. Bestuur.
maakt.
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bl. 14 en 15 , vii den , wat onder anderen tot
weerlegging van het gestelde door B. J. A. M.
N.
dienen kan.
Nederlanders in Zweden ; Jacob van Dick
I. • bl. 67 , 113 , 114 , 202 , 229). Onder de
Nederlanders die zich in Zweden verdien.stelijk gemaakt hebben, vergete men niet to noemen den geleerden JANUS RUTGERSIUS en diens
begunstiger , Mr. JACOB VAN DUCK. Vooral
aan den laatsten heeft Zweden groote verpligtin g. Over den eersten is veel in de Nederlandsche Woordenboeken en elders to boek
gesteld , dat stof zou kunnen opleveren voor
eene naauwkeurige levensbeschrijving. De
laatste is minder bekend, waarom wij het niet
onbelangrijk geacht hebben, het een wij over
hem vermeld vonden , hier te doen. vol n.
Mot het andere Navorschers aansporen, zoo
mogelijk het onderstaande aan te vullen.
JACOB VAN DIJCK werd te Haarlem in 1567
eboren. Hi was de zoon van NIKOLAAS VAN
g
DIJCK , vele jaren kapitein in Nederlandschen
dienst , later Kommandant van de sterkte
Crevecoeur en als krijgsman beroemd.
Na tot Doctor in de re ten te zijn gepromoveerd en te 's Hage een' geruirnen tijd als
Advocaatgepractiseerd te hebben, werd VAN
DIJCK door eenige personen naar Zweden gezonden om hunne belangen aldaar te behartigen. Hi' maakte zich daar zoo aangenaam en
gezien, dat hi' als Zweedsch gezant bij de Staten werd aangesteld. Als zoodanig bewees hi'
aan Zweden degewigtigste diensten , en wij
zouden te uitvoerig worden, indien wij hem in
zijne staatkundige loopbaan wilden vol en.
Genoeg zij het ,te melden , dat , na in onderscheidenegezantschappen meestal met goeden uitslag werkzaam te zijn geweest , en gedurende eenige jaren als Ambassadeur van
Zweden te 's Gravenhage te hebben gewoond
hi' in 1620 door GUSTAAF ADOLF , Koning
van Zweden, tot Ridder verheven en tot Burggraaf van Gothenburg benoemd werd , alwaar
hi' in root aanzien is overleden. De tijd van
zijn afsterven is mij Diet gebleken.
VAN DIJCK was een man van uitmuntende
verdiensten , vol liefde tot de wetenschappen
) een groot liefhebber en recht waardeerder
dergeleerdtheyt". Hi' liet zich veel gelegen
liggen aan den opbouw der Nederduitsche
taal, gelijk blijkt nit de door PETRUS SCRIVERIUS, zoo wel in proza als poezij, geschrevene
voorreden voor de Nederduitsche Gedichten
van DANIEL HEINSIUS, waarmede hi' het werk
aan VAN DIJCK opdroeg , waarin hij hem
noemt een » voedsterheer ende varier der gheD leerthey,
t soodat alle kloecke verstanden
» stryden en 't samen spannen om zyn loff enD de eer te verbreyden" , en waarin hij hem
toezong , die opdragt van HEINSIUS werk niet
te doen :

Om uwe hooge staet , niet omdat ghy van Sweden
Hier raedt syt en Gesand , en dat de Koninck wys ,
U, voor zyn eigen volck , gegeven heeft den prys ,
Maar om uwgroot verstand en treffelijke gaven.
HUGO DE GROOT, DANIEL HEINSIUS , VONDEL, RUTGERSIUS en andere beroemde mannen

van zijnen tijd schonken hem hunne vriendschap. DE GROOT wijdde hem een Latijnsch
dichtstuk toe ; VONDEL , die Gothenburg om
handelszaken bezocht , vond bij VAN DIJCK
eengoed onthaal. RUTGERSIUS, die hem dankbaar hoogachtte , noemt hem ergens vir et honoribus et virtute summus. Eindelijk was hij, gelijk wij reeds zeiden , de vriend van SCRIVERIUS , wien hi' met zijnen. raad in de moeijelijkste zaken bijstond en uitnoodigde om de
geschiedenis der uitvinding van de Boekdrukkunst nader te onderzoeken en aan het
licht te brengen , aan welke uitnoodiging wij
SCRIVERIUS ' Laurelcrans voor LAURENS ROSTER
te danken hebben.
Zie verder s. AMPZING , Beschryvinge der
Stad Haerlern, b1.112 en 113 ; THEOD. SCHREVELIUS , Besehryv. v. Haarlem , (1754 , 4°,)
bl. 399 ; het belangrijke werkje , getiteld :
D LODEWIJK DE GEER '' , bl. 30 , 129. •; WAGENAAR , Vaderl. Hist., D. X. bl. 66. ; Leven en
Sterven van OLDENBARNEVELD , (1658 , 4°.)
bl. 322. • Mr. G. W. VREEDE , Nederland en
Zweden , bl. 29 , 45 , 76 , 111 en 180 en de
aldaar aangehaalde schrijvers ; Gedichten van
PETRUS SCRIVERIUS , bl. 29, en diens Leven
er v66r , bl. 17. ; HUG. GROTII , Poemata
(Lugd. Bat. 1717 , 8°.) p. 377. ; Vita RUTGERSII , achter de Poemata van NICOL. HEINSIUS , (Lugd. Bat. 1653 , 12°.) p. 214.
LEGENDO ET SCRIBENDO.

[Nog steeds verwachten wij , en met klimmend
verlangen , de vervulling der toezegging van
v.
aan W. J. L. , I. ; bl, 151, 202, 203.]
W.

D. V.

Stijgbeugels I. • bl. 92 , 121 , 357 ; II.
bl. 33). De inderdaad zeer belangrijke ant,
woorden op deze vraag bevatten juiste tijdsbeseheiden, zoo van het nog niet als van het
wel ingebruik zijn dezer hulpmiddelen tot bestijging van het paard. Ik lees evenwel dat
St. HIERONIMUS (340-420) — en dus een
veel vroegere ti dan de tot nu toe aangehaalde berigten — van stiMeugels meldt :
» MENAGE, apres VOSSIUS , a dit 'que St.
» 3f:ROME est lepremier Auteur qui ait parle

» des dtrivs. Ilfait dire a ce saint, quelorsqu'il

recutquelques, lettres, it alloit monter a che» val , etqu'il avoit ddja le pied dans l' drier ;•
» mais P. DE MONTFAUCON conteste la rdalite
* de cepassage ; et ce qui est dine de remarque , apres avoir Wmoigne sa surprise, de
» ceque des siecles si renommds ont dtd priD yes d'un secours si ndcessaire et si facile a
» imaginer , it place l'origine des driers au

C
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» regne de THEODOSE , que Yon sait avoir ete
contemporain de ST. JEROME. » » On n'avoit
» » pas encore , dit ce savant Benedictin , l'art
» » de faire entrer du bois clans la construction
» » des selles, ce qui paroit par les monumens.
» »Ce n'est que du tenas de TH glODOSE , que
» Von remarque que les Belles ont un porn» »rneau , et que , selon toutes les apparences,
» » le fond en etoit une petite machine de bois :
0 » c'est depuis ce tems-lh qu'on a invente les
» D etriers" " — Zie Dictionaire des origines etc.
Par une Sociótó de Gens de Lettres. Paris 1778.
C. KRAMM.
in-8. II. b1.105.

»

Gutta percha (II. •; bl. 34 , 60). Het doet
mij leed, ook in DE NAVORSCHER telkens de

Engelsche spelling gutta percha, in plaats van
de Hollandsche getah pertsja aan te treffen.
Bekend is het , dat in het Engelsch de ch als
t of
ottsj luidt , en dat de Engelschen zich veel
van de korte u als in but bedienen , om in
Oostersche namen den klank uit te drukken
die met de zeer korte e in de overeenkomt.
Het navolgen der Engelsche spelling van
deze beide Maleische woorden geeft tot allerlei dwaling en wanbegrip aanleiding. Zij doet
aan het Latijnsche gutta , droppel , denken ,
d. i. gom, slechts
dat met het Maleischegetah,
✓
eene toevallige overeenkomst heeft; ook is het
mij weer voorgekomen dat men percha
voor Italiaansch hield en perlea uitsprak.
P. J. V.
Wapens , door onadellijke personen gevoerd
I. bl. 161 •; II. •; 36, 37, 100, 129). HH. Be-

stuurders van DE NAVORSCHER houden het mij
tengoede , dat ik over dit onderwerp aan
A. A. A. het laatste woord nog niet kan laten, aangezien zijne redenering op bl. 129
schijnt gegrond te zijn op het denkbeeld , dat
ik een wapen voor een bewijs van adeldom
ou houden. — Inderdaad ! dan zouden er in
L
ons land bijna meer adellijken dan Plebejers
zijn, want ik ken schier eene deftige familie,
die niet een wapen voert. Ik weet zeer wel,
dat er vrij wat andere stukken noodig zijn om
adeldom te bewijzen •; maar daarover lie de
vraag niet ; zij handelde over het voeren van
wapens door onadellijken, zonder daaraan eenig
denkbeeld van adeldom te verbinden • zoodat,
door het ontwikkelen van het een men onder
edellieden te verstaan heeft, het vraagstuk op
een terreingebragt werd , waar het vooralsnog niet t'huis behoort.
En nu, wat zijn de adellijke teekens, waarvan
in dat antwoordgesproken wordt? Moet men
daaronder verstaan den helm, het helmteeken,
de lambrequins, het devies? Maar dat 4jn
inamers slechts bijkomende zaken ? » Hi' derhalve , die een met adellijke teekens versierd
wapen openlijk voert, zonder te kunnen bewijzen dat hij tot den adelstand behoort , of

door bijzondere vergunning h et regt verkregen
heeft om dergelijk wapen (dus met adellijke teekens versierd) to vertoonen , begaat in principe
eene wederregtelijke daad" , zoo luidt het op
hi. 129. Daar moet men nu toch nit opmaken,
dat hi' , die een niet met adellijke teekens versierd wapen voert , geene » wederregtelijke
daad" begaat. En nu zal men, geloof ik, toch
niet kunnen ontkennen , dat het wapen-zelf de
hoofdzaak is • zoodat men dit , het kapitaalste
van alles , zou mogen voeren zonder te zondigen , doch zich aan vergrijp zou schuldig maken , door de accessoiren , de ondergeschikte
figurer , die weinig of niets afdoen , er bij te
voeren. Verscheidene eeuwen geleden bestond er een reel van dien aard in Frankrijk,
maar men heeft er later het ongerijmde van
ingezien , terwijl men er zich in En eland
nooit aangehouden heeft, zoo zelfs , dat aldaar duizende onadellijke familien de hertogelike kroon boven hun wapen plaatsen, om nog
van de overige adellylce teekens niet te spreken.
Na al de vorenstaande beschouwingen en
overwegingen moet ik blijven persisteren bij
mijn gevoelen , dat de onadellijken niet uitgesloten zijn van het , voeren van wapens , hoe
dan ook versierd , maar dat deze nooit jets
antlers kunnen zijn dan een ijdele vertooning
zonder innerlijke waarde, in tegenoverstelling
met de wapens van adellijke familien , welke
bewijskracht hebben in zaken waarbij wapens
te berdegebragt en gestaafd moeten worden •
,
zoodatmijns
inziens , alleen de erkende en
geregistreerde wapens moeten geacht worden
te bestaan, en die van onadellijke familien
(nietgeregistreerd en dus niet als wapens erkend) voor loutere zinnebeelden of fantaisien
zijn te houden.
Ik ben hetgeheel eens met —d , die vermeent dat een ontkennend antwoord zou moeten volgen op de vraag , of eene onadellijke
familie haar wapen kan beschouwen als een
eigendom of verkregen regt , in den volstrekten zin. Reeds op bl. 100 heb ik mij in lien
geest uitgelaten. Ook vereenig ik mij ten voile
met het door hemgeopperde denkbeeld , om
de zucht tot het voeren van wapens (die, trots
alle revolution en wapenvernielingen wel altijd zalblijven bestaan, zo olang nog een greintie
ijdelheid of eerzucht in de menschelijke borst
blijft huisvesten) dienstbaar te maken tot stuving der schatkist. Thans , nu de adel zune
staatkundige beteekenis en invloed verloren
heeft en een wapen hoogstens nog kan aan ezien worden als eene elegante versiermg voor
briefzegels , zilverwerk en koetspaneelen , geloof ik dat men den voorgestelden maatregel
zou kunnen. beschouwen als eene eenvoudige
financieele operatic, die, zonder iemand teen
zijnen wil te drukkbn, rijke vruchten zou kunnen afwerpen in een tijd , nu men allerwege
rondziet naar inkomsten , waartoe alleen de
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meergegoeden zouden bijdragen. Ditzou eene
vrijwillige schatting zijn, die geen error verwekt en echter , ik houd er mij van overtuigd,
aanzienlijke sommen zou opleveren , indien
de recognitie niet al te exorbitant werd gesteld. Reeds op bl. 162 van het Eerste Deel
van DE NAVORSCHER, gafik op (en dit strekke
ter voldoening aan de laatste vraag van —d)
dat het Engelsc h HeraldsCollege zich 70 guineas
laat betalen voor elk , er door afgegeven
(granted) , wapen.
Ik wil nog even, met een enkel woord, iets
aanteekenen no ens het op bl. 136 voorkomende betrekkelijk de familie VAN DEN BEMPDEN , door A. & A. Het is volkomen waar
dat dikwijls twee of drie adelaars of andere
vogels, ten voile uitgebeeld, op het chef voorkomen • maar , wat ik beweren wilde, is , dat,
als het chef slechts den Adelaar draag,
t deze
dan bijna altijd naissant is.
J. B. RIETSTAP.

titels vindt men op de prent en bovenaangedrukt , met het onderschrift zoo als V. D. N.
heeft opgegeven. Voorts treffen wij geen vetschil in den inhoud aan , behalve dat in de
tweede editie eenige woorden anders gespeld
zijn.

Doch in 1638 verscheen nit die zelfde drukkerij , eene and re uitgave met denzelfden
inhoud, en alsmede voorzien van de rent en
den titel van ComoediaVetus of an ders Ghenoemt Het Bootsmanspraetgen.
De stoktrekker is hier baardeloos; hetpaard
met den ridder en het doode hoornbeest komen op deze plaat niet voor.
Bij het onderschrift is het vraa gteeken we gelaten ; in plaats van Heer staat Hier. Men
leest er dus :
Ey Maet. giet. is. t'. lant. vol gecken 0')
Noom wil myn Hier de stock onttrecken.
De verwijzing door V. D. N. op COLLOT
Holl. Roem, Dl. VI,St. I,bl. 56
schijnt betrekking te hebben op een ander
werk, wel is waargetiteld : Comoedia Vetus of
Bootsmanspraatjes, doch handelende over het
astrolabium door een der zonen van GEMMA
FRISIUS beschreven.Het zou du s het laatste
werk kunnen zijn , bedoeld in de Naemlyst ,
en aangehaald in het Belg. Museum.
.. ELSEVIER.

D'ESCURY

De Predikant Jan Cornelis I. • bl. 219, 306;
II. • b1.156. In WAGENAAR' S Gesch. van Amsterdam iets willende naslaan, valt mine aandacht op de naamlist der predikanten , en.
vind ik als den 18den vermeld » JOANNIS CORNELIUS SILVIUS Amstelodamensis , beroepen
1610, van Sloten , in 't gasthuis , en 1622 in
de Kerken • is 1638 den 19Nov: overleden."
Bij WILLINS Amstell: Arkadia , zie ik , dat
sirvius in 1604 te Sloten beroepen werd. Zou
het deze Predikant niet zijn , waarop in de
vraag gedoeld wordt? Woonplaats en jaargetal kunnen het bevestigen , en ik geloof dat
men in het Puiboek" zijn naam eenvoudig en
ingoed Hollandsch geschreven heeft , zonder
latijnschen uitgang en wijdluftige aanduiding.
J. H. JZN. JR.
Bevolking van Amerika (II. •; bl. 163). In
Manuel du Libraie; 3me Ed.
Bruxelles , 1821 • vind ik ter bl. 406 , N°.
15682 een Essaiaangeteekend sur cette question
quand et comment l' Amdrique a-t-elle dtd peuplde
d'hommes et d' animaux, par E. B. d'E. (BAILEY
D'ENGEL.) Amsterdam 1767 , in-4. ou 5 vol.
in-12.
GANSSE.

J. C. BRUNET ' S

ComoediaVetus I.
1 220, 281 II. ; bl.
102). Over dat werk en den schrijver WILLEM
MEERMAN leze men BRA DT , Hist. der Ref.
II. • bl. 197 , die hem tevens den Autheur
noemt van de Malle wagen , het aangehaalde
boek ten vervolg en verantwoording strekken de .
In 1612 zijn » uytt' Hantwerpen inde Drucker
vande Almanacken" twee uitgaven der Conroedia Vetus van
•: de eerste
de pers gekomen
onder den titel ComoediaVetus en de tweede
ten opschrift voerende :
Comoedia Vetus. of.
anderg. Ghenoenzt. Het Bootsmanspraetgen. De

Blasoen. Het wapen van Lockhorst (I. : bl.
220 , 313, 335 , 363 ; II. ; bl. 40 , 103 , 130).
Dit wapen van het Riddermatige Huis nabij
Amersfoort , en van het daaruit afkomstige
geslacht , is , gelijk reeds werd aangemerkt ,
fraai en zeldzaam. Nu wijlen Heer BARE
Bidder van Lockhorst, van Toll en Veenhuizen ,
heeft het , ongetwijfeld met vergunning van
den Raad van Adel, gevoerd. Indien Q. er
belang in stelt om den heraldieken naam van
dien sautoir , sautoirsgewijze gestelde ruiten
of wat het zijn mo p , te weten , zal hij het
best slagen met een aanzoek bij den Heer
DIRCS,Ridder van Lockhorst,Heer BAREND'SZN.
of door zich bij den reeds gemelden Raad
van Adel te vervoegen ; want al wat deze
ofgene er van zegt is denkbeeldig en zonder
bepaalden grond.
A. & A.
Byzonderheden opgemerkt in het XXste deel
van Wagenaars » Vaderl. Historie" I. bl. 223,
313 • II. • bl. 164). Het is voor de houders
der eerste uitgave van 1749 meer dan noodzakelijk de tweede van 1770 te keno endie
,
evenzeer van WAGENAAR ' S eigene hand is
en ik hebgemeend zijne voorrede bij den tweeden druk , in het XXIste deel of Register , als
Vervolg of Noodzakelijk Berigt bij die der eer(*) Men verandere :
Ey Maet, sie, t'is Viant vol gecken.
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ste uitga-ven gevoegd, ten gerieve der helanghebbenden en niet-bezitters van dienherdruk,
hieronder te moeten herhalen , uit welke voorrede blijken zal , dat vele geschiedkundige en
andere tijdsbepalingen voor die tweede uitgave door hemzelven daarin zijn omgewerkt ,
en dat zebijgevolg uitsluitend gerigt is aan de
bezitters van den oorspronkelijken druk , in
1749 uitgekomen.
By het voorstaande Berigt , welk , voor
de eerste uitgaave , geplaatst was , heb ik , tot
onderrigting der Leezeren van deezen nieuwen Druk, waarin eenige Veranderingen en
Verbeteringen gemaakt zyn , het volgende
wel willen voegen.
D De vier eerste Deelen van het Werk zyn ,
reeds voor eenige jaaren , herdrukt , uitgegeven, met eenige weinige Veranderingen, en
de woorden tweede Druk , op den titel. Die
Deelen zyn nu , voor de tweede maal , met
weer veranderingen , herdrukt , schoon de
woorden tweede Druk op den titel gebleeven
zyn. Doch alle de overige Deelen , op welker
titels, zo wel als op die van den tweedenherdruk,
der vier eersten , de woorden tweede Dru gsteld zyn , zyn maar eons herdrukt : en na dat
het laatste Deel der voorige uitgaave van de
Vaderlandsche Historic uitgekomen was , in
'tjaar 1759 , zyn'er eenige Werken in 't licht
gegeven , van welken ik my , in het myne ,
niet had konnen bedienen. Onder deezen
munt het Charterboek van F. VAN MIERIS uit.
Uit de Stukken, in dit Werk te vinden , heb
ik verscheid en' Plaatsen, in de tegenwoordige
Uitgaave myner Historic, nader opgehelderd,
of beter bevestigd • gelyk nit eene vergelyking
met de voorige blyken kan. heb ook , hier
en daar, van het Groot-Plakaat- en Charterboel„van Friesland , welk de Beer BARON THOE
SCHWARTZENBERG en HOHELANDSBERG, in den
voorleeden jaare 1769 , heeft begonnen uit te
geeven , gebruik gemaakt. In de fimaije Hoogduitsche Overzetting van myne Historic , die,
in agt deelen in quarto , te Leipzig , uitgegeven
wordt , heb ik ook eenige aantekeningen van
den Overzettergevonden , voornaamlyk de
buitenlandsche zaaken van delaatste tyden
betreffende , die my aanleiding gegeven hebben , om den tegen-woordigen druk van myn
Werk , hier en daar te verbeteren.
D Maar 'tgene my de meeste gelegenheid
gegeven heeft , om de twee eerste Deelen myner Historic , op veele plaatsen , te veranderen, isgeweest eene ontstaane twyfeling over
de egtheid der _Ry2nkronyke , die , tweemaal
op den naam van KLAAS KOLYN uitgegeven
is ; doch van welke niemant ooit een oud afschrift heeft konnen te zien. krygen ; behalve ,
deer zeer weinig in gevonden wordt, 't welk
de Opsteller niet , van elders , en met naame
uit de 1?2 nkronyk,e van MELTS STOKE , heeft
konnen ontleenen.
D. II.

» De beer BALTHASAR HUYDECOPER OLICIdeezer Stad , en vermaard kenner en
opbouwer der Nederduitsche Taale en Oudheden, heeft my bevestigt in myne twyfeling,
en doen besluiten om het weinige , welk de
zogenaamde KLAAS KOLYN byzonders heeft ,
geheel agter wee te laaten , en al 't overige
welk met aanhaalingen uit hem gesterkt was ,
met aanhaalingen uit andere Schryvers , te
bewyzen : zo dat deeze Kronyk , die veel te
lang geagt geweest is, de plaats, die zy in myne
Historie.gehad hadt , heeft moeten ruimen.
Ondertusschen , zien de Liefhebbers der Vaderlandsche Oudheden en de hoogschatters
van HUYDECOPERS naam met verlangen uit
naar zyne keurlyke uitgaave der Rymkronyke
van MELTS STOKE , waar by men verwagt de
onegtheid van KOLYNS Kronyke, volkomenlyk,
beweezen te zullen vinden. 't Heeft my , door
byzondere gunst van den gemelden Heere ,
molten
g , verre het grootste gedeel
ebeuren
te
van zynen MELTS STOKE , die genoegzaam afgedrukt is , te leezen en te herleezen , en ik
heb'er, onder anderen, in gezien , dat ik, hier
en daar , in eenige byzonderheden der oude
,
g
Graaflyke Historic
emist hadt
: 't welk in
de tegenwoordige uitgaave , verbeterd is.
Ik maak 'er hiergewag van , voornaamlyk
om mynen hooggeagten Verbeteraar, openlyk ,
te danken, voor de eer my, door zyne heusche
aanmerkingen , aangedaan •; maar ook, op dat
myneLeezers, wanneer de lang verwagtte uitgaave van MELTS STOKE het licht ziet , weeten
zouden, dat zy de Plaatsen, op welke de door
my goedgekeurde Aanmerkingen van den
Heere HUYDECOPER doelen , niet in de laatste,
maar in de voorige uitgaaven myner Historic,
zoeken moeten. — Amsterdam, den 15 May
1770."
Hieruit zal dus naar mijn oordeel genoegzaam blijken dat alle de meeningen tot verklaring der niet doorgaande paginering in het
XXste deel, van bl. 320 tot 325 , geheel
vervallen.
1°. Omdat WAGENAAR deze fout zeker bij
den herdruk zoude veranderd hebben, zoo hi'
dat noodzakelijk had geacht.
2°. Zoo die noodzakelijkheid werkelijk bestaan had , zou hij geheele register hebben
moeten omwerken , iets waartoe hem de verlooping van 130 bladzijden zou hebben gedrongen .
3°. Bij het lezen zal immers de font geen
hinder in het verhaal , of onder hetgebruik
totgeene verwarring aanleiding geven , daar
men de weggevallen paginering toch nimmer
kan aanhalen en de niet aanwezige bladzijden
ook niet in het Register aangehaald kunnen
voorkomen.
4°. Dat er exemplaren zouden zijn , waar
de ontbrekendepaginas in voorkomen , is
mijns inziens een loutere gissing ; want dan
25
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zoudengemelde vier bladzijden juist niets inhouden, wat in het Register diende te worden
opgenomen , of men zou die geheimzinnige
paginas in den Bladwijzer moeten aantreffen ,
en alles was opgelost.
Ik meen alzoo te mogen besluiten , dat WAGENAAR alles begrepen heeft , zoo als ik het
bij redenering uit een en ander heb afgeleid ,
en ik moet vragen of de man , die het voile
vertrouwen van de Regering van Amsterdam
genoot , die twintig jaren arbeidde aan zijn
doorwrochtegeschiedenis — of die man zich,
bijkans op het einde van zijnmoeitevolle werk,
zoo verre zou hebben vergeten , dat hi' gedwongen werd om de pen door vier bladzijden
te halen ? Neen ! want aangenomen dat zulks
hadplaats gehad, zoo had onze geschiedschrijver bij de tweede uitgave , de wond onmerkbaar kunnen heeler, of wel , den vroeger afgesneden tekst , die , na het tijdsverloop van
21 jaren , welligt geen. aanstoot meer geven
kon , er weder in kunnen lasschen.Het in
de vraag meegedeelde omtrent het overeenkomen des HS. met den druk , zou reeds voldoende zijn om alle geopperde bedenkingen
te doen verdwijnen : doch men zou daartegen
nog kunnen aanvoeren , dat ook de copy om
dezeifde reden hetzelfdegetal bladzij den mist.
Wie de Schrijver is van het bijblaadje , gepagineerd 458 , 459 ? Altijd WAGENAAR , zoo
het bijvoegsel gelijktijdig met den eersten druk
is verschenen ; want de voortzetting duidt zijn
regt aan , dat hi' immers bij de tweede uitgaaf
in 1770 nog bezat.
In de eerste uitgave worden de schoonste
plaatdrukken gevonden, ja in sommige exemplaren zoo fraaie zelfs , dat het jammer is die
in boeken als verduisterd te zien. De zoodanige treft men ook in den tweede n druk aan
omdat hi' weer portretten bevat en zij dus aldaar eerste drukken zijn • de liefhebbers echter en bezitters van den eersten druk zijn ,
voor die van 1770 verscheen, reeds op onderscheidene tijden in de gelegenheid geweest
omgenoemde bijafbeeldingen te koopen en
in hun exemplaar te voegen ; ook dad' . vindt
men ze dus weder als eerste drukken.
Zulk eene afievering van platen in omslag ,
die in 1761 het Licht heeft aanschouwd , is in
mijn bezat , met den navolgenden titel ; —
Portraiten van VermaardePersoonaadien , dienende tot een aanhangsel op de Vaderlandsche
Historie , te Amsterdam ,b2 I. TIRION 1761. by
wien de Vaderlandsche Historie in XXI deelen
gedrukt is en uitgegeven tvordt , inhoudende 12
stuksportretten met alle hunne titulaturen ,
en aanwijzing der bladzij en deel waarvoor zij
bestemd zijn. Voor de belanghebbenden voeg
ik hier nog alleen de namen der volgende personen bij : MAARTEN VAN ROSSUM KENAI, SIMONS HASSELAAR JOOST DE MOOR CORNELIS
PIETERSZ. HOOFT, Dr. ANDRIES BIKKER, JOHAN

HUYDECOPER, Mr. JACOB DE WITT , ADRIAAN
BANKERT CORNELIS EVERTSEN , Mr. JACOB
VERHEYE , Mr. CASPAR VAN CITTERS en Mr.
WILLEM VAN CITT,ERS. De achterzijde bevat :

Lyst van alle de portraiten van vermaarde persoonaadien, tot opheldering der Vaderlandsche Historie door den konstryken J. HOUBRAKEN
koper gebragt •; zijnde de namen van 94 stuks ,
en ten slotte : Van deze_portraiten zyn , ten diensten van lief hebbers vanfraaij e prentkonst, eenige
proefdrukken gemaakt op Royaalquarten • en van
die keurlyke collectie zyn eenige compleete Exemplaren by den Boekverkoper TIRION tebekomen.
Later zijn er nog vele verschenen die tevens
dienen konden om in WAGENAAR'S Beschryving
van Amsterdam te worden ingelascht. Zoodanig een exemplaar heb ik voor een root gedeelte verzameld en er bij gevoegd een aantal
oorspronkelijke teekeningen door A. SCHOUMAN en H. POTHOVEN, waar HOUBRAKEN de
gravures naar heeft vervaardigd.
opgesneden voor alle de
Veleprenten zijn
latere drukken , zelfs met veranderingen :
sommige gecopieerd en anders-om voorgesteld, als die van PIETER ADRIAANSZ. VAN DER
WERE , LODEWYK VAN BOISOT, enz. en echter
door HOUBRAKEN zelven inplaat gebragt.
C. RRAMM.

I. H. S. (II.; bl. 42 , 103). Ik herinner
mij een paar jaren geleden eene zeer lange
redeneringover de beteekenis en oorsprong
van deze lettersgelezen te hebben achter het
tweede deer van een roman : het slot Hogestein
getiteld , die kort na SUE' S Alf errant uitkwam, en eene dergelijke strekking had.
THEODERIK.

Luchtverschijnsel te Oranje , 6 Mei 1665 en
1688 I. • bl. 225 , 336 , 337. II. ; bl. 164).
Aan denHeer inzender of andere natuurkenhers rigt ik de vraag , of de beide verschijnselen , ter aangehaalder plaatse beschreven
te houden zijn voor kringen om de zon , dan.
of degemaakte ophef , de le ti verklaringen , het openbaar makers , voornamelijk van
deze,
grond geven om aan eene meer zeldzame
luchtverheveling te denken ?
v. D. v. B.
Het boek » detribus Impostoribus" (II.; b1.16,
165). Behalve de vele bronnen over dit onderwerp, in DE NAVORSCHER I. •; bl. 344) aangewezen, vermeen ik dat alsnog behoort te worden vermeld het zeer breedvoerig artikel ,
voorkomende in de Dictionnaire Historique ou
Memoires Critiques et Litteraires , par PROSPER,
MARCHAND , 1758, Tom. I. p. 312-329 , alwaar alles is aangeteekend g,eworden wat tot
op zijnen tijd , deze zaak betreffende , is opgemerktgeworden , iets dat ongetwVeld tot de
kennis van het beruchte geschrift van groot beV. D. N.
lang ma g gerekend worden.
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Nederlandsche Baronets (I.; bl. 251 , 364.
II. • bl. 131 , 165). Behalve de Nederlanders , welke deHeer Baron D 'ABLAING heeft
opgesomd, meen ik nog de volgende landgenooten als Baronets te kunnen vernaelden:
1. BENJAMIN PO UILLE Schepen en Raad
van destad A msterdam, overl. 1711
2. WALTER SENSERFF Burgemeester van
Rotterdam , overl. 1751 of 1752 ; beiden, zoo
ikgeloof, kinderloos ;
3. MATTHETJS DEKKER , aanzienlijk koopman te Amsterdam , van wien mij evenwel
geene bijzonderheden zijn voorgekomen.
De Secretaris der Admiraliteit te Rotterdam , door den Heer D'ABLAING vermeld , zal
weest 411 : GERARD ZAS VAN DEN BOSSCHE.
ge
W. D. V.
De Eenhoorn (II. • bl. 43 , 104 , 105 , 132
166). In het pas verschenene reisverhaal der
twee ran the Jesuieten mic en CABET , die
gansch Tibet en Tartarije hebben doorgezworven , komt een uitgebreid berigt voor
over den Eenhoorn. Het dier heeft Beene belijkenis op het paardengeslacht , maar is eenvoudig een bok of kleine antiloop , met die
bijzonderheid , dat het eenhoornig is. In geen
ander opzigt wijkt het van evengemelde dieren af. De schrijvers teekenen verder op ,
dat de Brit the Resident te Nepaul in het bezits gekomen van een leveed exemplaar
van de tot nu toe als fabelachtig aangeschrevene diersoort , waarvan hi' , nadat het gestorven was , het vel en den hoorn naar Calcutta hadgezonden.
Van Beeck I. •; bl. 255 , 372). De vrager
had ons het wapen diens VAN BEECK moeten
beschrijven, dan ware men beter op het spoor
gebragt. of ens het portret was hi' in 1602
geboren. Behalve de reeds genoenide personen, haal ik nog aan: is. VAN BEECK , die in
1648 een vers uitgaf op : » Westfrisia , THEODORI VELII, medicini Hornanr inNederduytsche rymen over beset door H. DE GROOT, J.
C. , onder den titel van : Sonnet tot lof des Oversetters, doch met de spreuk : Lief' boven al. Zie
Cronijk van Hoorn , gedrukt bij is. WILLEMS
Hoorn . 1648.
(VAN DER BEECIO ,
In 1600 was predikant te Soeterwoude W.G.
oodat ISAAC VAN BEECK wel diens
VAN BEECK
BEECK, z
zoon kangeweest zijn.
Ook komt, als the en te Breda , voor in
het jaar 1655 : Mr. WILLEM VAN BEECK. Zie
VAN GOOK Beschr. van Breda , bl. 235.
.. ELSEVIER.
Jan, Heer van Egmond , op nieuw bezitter
van Ysselstein I. •; bl. 256 •; II. : bl. 135). In
de Kronijk van het Hist. Genootschap te Utrecht;
° . 1849 , bl. 191 en 365 ; hebben de Heeren
A
HOOFT G-RAAFLAND en DE GEER , een kort verslag geleverd omtrent het Archief der stad

Ysselstein : welk berigt o. a. eenige Charters
mededeelt, die mogelijk ter bevestiging kunnen verstrekken desgevoelens dat JAN VAN
EGMOND reeds voor of ten minsten in 1423 op
nieuw bezitter van Ysselstein moet zijn geworden.
Behalve eenige historische aanteekeningen
over de verwoesting van die stad in het
jaar 1418 , getrokken uit de aldaar nog voorhanden zijnde MMS. Stedeboeken, vindt men
op bl. 367 een Charter vermeld , onder den
eenvoudigen titel van : Regten vastgesteld door
JOHAN , Heer van Egmond en Ysselstein , A°.
1423, Dertien. dag.
Voorts een ander, getiteld : Regten vastgesteld door WILLEM van Egmond Heer van
Ysselstein , ten behoeve der poorte van Ysselstein en de Landen van Achtersloot , Benschop
en Polsbroek , A°. 1436, 1437, 1441 , 1451
en 1557.
Het Charter van PHILIPS van Bourgondie ,
A°. 1457, waarin hi' den Heer van Egmond
en Ysselstein , noemt zijnen getrouwen ridder,
raad en kamerling , is nog al merkwaardig ,
en versterkt in deze mijnen twijfel aan de
naauwkeurigheid van GOUDHOEVEN ' s Chronyl.,
waar uw berigtgever V. D. N. op verwijst.
.. ELSEVIER.
Dichters der Evangelische Gezangen I. • hi.
282. • II. • bl. 51 , 70 , 71 , 107 , 136). Zeer
veel is reeds hierovergeleverd , en toch wil
ik niet terughouden hetgeen mij dienaangaande bekend is, en wel uit eene Copie van het
Apographum, door J. SCHARP, Scriba der Commissie tot het verzamelen en vervaardigen
van een Evangelisch Gezangboek , waarbij door
hem de namen der vervaardigers naast ieder
Gezang in de list aangeteekend zijn , welke
dus ongetwijfeld in deze als gezaghebbende
zal mogen beschouwd worden. Ik wilmij hier
evenwel slechts bepalen tot die , waarover bij
de antwoorden in DE NAVORSCHER , II. • bl.
51, 52 en 107-110 , onderling , of wel met
de aant. van SCHARP verschil bestaat.
Gez. 3.V. D. BERG en A. RUTGERS • 4. ZUBLI
en RUTGERS, naar CRAMER' 5. SCHARF. ; 6. MUNTER, vertaald door V. D. BERG; 7. V. D. BERG,
naar CRAMER en STURM • 8 en 9. Dezelfde, naar
MUNTER • 10. FEITH, naar het Bremer Gezangbock vertaald • 11. FEITH ; 17. A. RUTGERS
naar NEUMARK en VON SALIS • 20. VAN ALPHEN ; 21. RUTGERS , naar LODESTEYN , 22.
VAN ALPHEN4 32. V. D. BERG ; 33. V. D. BERG,
CRAMER • 36. Dezelfde , naar het Hoogd. ;
naar
40. A. RUTGERS • 42. V. D. BERG en V. D. KASTEELE naar GELLERT • 43. A. RUTGERS , naar
LODESTEYN ; 54. FEITH •; 55. Een ongenoemde,
uit het Cleefsche Gezangboek , ingebragt door
LOTZE • 57. V. D. BERG ; 58. SCHLEGEL , ver.taald door V. D. BERG ; 59. V. D. BERG en J.
HINLOPEN naar GELLERT ; 62. RUTGERS, naar
25
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LODESTEYN ; 64. J. VOLLENHOVE; 68. RUTGERS ,
LODESTEYN •; 69. V. ALPHEN en V. D. KAS
naar
TEE ; 70. A. RUTGERS ; 71. Y. D. BERG en J.
HINLOPEN naar GELLERT • 72. 't Haarlemsch
Gezangboek , bewerkt door A. RUTGERS •; 73. V.
D. BERG, naar GELLERT •; 74. Dezeyde naar
CRAMER ; 75. Dezelfde , naar SCHLEGEL • 76.
Dezelfde , naar G. BRANDT • 90. V. D. BERG
verkort uit LAVATER ; 92. V. D. BERG ; 98.
FEITH ; 101. V. D. BERG , naar KLOPSTOCK ;
105. Dezelfde , naar FIERMES ; 112. V. D. KASTEELE naar GELLERT ; 115. V. ALPHEN en V.
D. KASTEELE • 117. A. RUTGERS' 118. Mengelpoezij van V. ALPHEN en V. D. KASTEELE
naar GELLERT ; 119. V. D. KASTEELE ; 120.
naar SCHUTTE • 121. Een ongenoemde , in ebrat door MUNTINGHE •; 125. VOLLENHOVE
door ENGELBERTS ; 132. ELIKINK •; 13 . V. D.
5
BERG naar GELLERT ; 138. V. D. ROEST en V.
ALPHEN, door V. D. KASTEELE; 145.V. D. BERG,
naar LAVATER • 147. w. V. D. VELDE • 156.
GELLERT vertaald door V. D. BERG • 158.
FEITH • 159. GELLERT , vertaald door V. D.
KASTEELE ; 161. Uit het Hoogduitsch, door

Verscheidenen ; 163. Uit het Breemsch Luthersch
Gezangboek , vertaald door V. D. BERG , en
met eenige nieuwe coupletten door SCHARP
164. V. D. BERG en RUTGERS , naar STURM
165. BILDERDIJK, verkort door RUTGERS , naar
MUNTER • 166. MUNTER vertaald door FEITH •
167. STURM vertaald door V. D. BERG •; 169.
De Commissie der Correctie , naar SCHUTTE •
173. SCHARP • 174 en 175. W. V. D. VELDE •
176. CRAMER , vertaald door V. D. BERG ; 177.
V. D. BERG ; 178. A. RUTGERS • 179. FEITH ;
180. BRUINING V. D. BERG en RUTGERS , naar
GELLERT ;• 181. KLOPSTOCK vertaald door V.
D. BERG ; 183. Mej. MOENS ; 184. HERMANN en
SMITH , vertaald door V. D. BERG ; 185. SLUITER bewerkt door V. D. BERG • 186. J. H.
KRaLI vertaald door V. D. BERG ; 188. V. D.
BERG , naar STURM ; 189. V. ALPHEN, bewerkt
door RUTGERS • 190. V. D. BERG naar SLUITER • 192. GELLERT, vertaald door V. D. BERG.
Voorts moet ik opmerken, dat de naam van
JOHANNES RUTGERS op de list niet voorkomt ,
en dat VOLLENHOVEN moet zijn VOLLENHOVE.
V. D. N.
Dichters der Evangelische Gezangen. Dat het
ontkennend antwoord op de vraag : » Hadden
wij vroeger een' bundel Gezangen?" eene zoo
uitgemaakte zaak zoude zijn als DE NAVOR• bl. 52 , beweert , meenen wij te
SCHER
,
moeten betwijfelen •; althans waar men een
bundeltje voor een' bundel wil doen gelden ,
en dien naam (die er trouwens weinig toe of
al doet , daar het meer de bedoeling is te weten of wij vroeger Gezangen hadden buiten de
Psalmen, dan wel of die afzonderlijk in een'
bundel waren verzameld) niet weigert aan
achter dePsalmberijminggevoegdeGezangen.
En deze haddenvoor 1803 wel degelijk.

Niet alleen komen die voor achterde berijming
van 1773, onder den titel van :Eenige Gezangen , maar men treft ze ook reeds aan achter
de bewerking van DATHEEN, zoo als eene Lofzany van MARIA, Het volmaakte Gebed, de Artikelen des Geloofs, Een kortgebed voor de predikatie en andere meer.
Tot aanvulling van de lijst der dichters van
de Evangelische Gezangen , • bl. 107-110
medegedeeld , kan naisschien nog het volgen.de dien.en
Gez. 69. heeft volgens mine list ook tot
bewerkers A. RUTGERS en VAN ALPHEN • 70.
heeft zijne bewerking aan A. RUTGERS te danken • 165. is van BILDERDIJK en bewerkt door
A. RUTGERS • 173. Vol ens mine list 1S dit
gezang van J. SCHARP •; 183. is niet van Mej.
maar van Mei. ANNA MARIA
PETRONELLA
MOENS • 192. De hier niet genoemde vertaler
1S VAN DEN BERG.

/.

Dichters der Evangelische Gezangen. Het
79ste Gezan.g is , gelijk op bl. 136 gezegd
wordt ontleend uit den Grooten Bundel der
Doopsgezinde gemeente te Amsterdam , doch
eenigzins verkort en gewijzigd • maar vervaardigd door Mej. VAN DE VELDE. Zie TER
HAAR , Maandschrift van den Ring van AmsterE. A. P.
dam , 1845 , bl. 49.
[De bereidwilligheid van M. en V. D. N., wier bijdragen op nieuw het bewijs
everen
l
, hoe luttel men
zelfs op authentieke bescheiden ten deze vertrouwen
kan , zou ons bijna doen wanhopen , dat er ooit over
de zaak bier al wederom ter sprake gekomen , die
mate van zekerheid bestaan zal , waardoor men op
meer beslissende wijze, dan tot nu toe geschied is , boven elk Gezang van den Evangelischen Bundel zijn'
maker of bewerker zal kunnen opteekenen. Dat er
zooveel duisternis heerscht verwondert ons niet , bij
het nadenken over de fabriekaartige bereiding en tot
een voeging , waar de liederen van de NederlandschHervormde Kerk hun' oorsprong aan verschuldigd
zijn. Men vindt hier immers vertolkingen , verbeterd en overgezien , waarvan de geschiedenis een'
autheur , een' vertaler en soms twee of drie beschavers aanwijst men vindt hier brokstukken uit verschillende verzamelingen , tot een geheel bijeengeperst en liederen , waarvan slechts dit bekend is , dat
zij door iemand ingebragt" zijn. Verbazen ma
het niemand , zoo de verwarring vanpersonen , van
dichters en verduitschers en bewerkers , op dit punt
bijkans onvermijdelijk is geworden, bevreemden mag
het ook niet wanneer in de meeste gezangen de frischheid , verschheid en het leven wordt gemist , voor
ontboezemingen van het oogenblik onmisbaar. Dock
wij treden op gevaarlijk , ons bijna verboden terrein.
Laat ons dan liever - en met aanbeveling zijns verlangens - de plaats ruimen voor iemand , deze
meer bevoegd :]

Dichters der Evangelische Gezangen. Sedert
eenigen tijd voel ik mij opgewekt tot een kritisch onderzoek naar de Dichters en bewerkers
der Evangelische Gezangen. Vele bouwstoffen zijn daartoe geleverd , en door het Kerkelijk Weekblad de Hervorming , en door DE NA.VORSCHER. Onder mij berusten nog daarenboven 1°. een door mij gekopieerdhandschrift
van m. J. DRIANI • 2°. eene naamlbst, MS.,
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die mij door een geloofwaardigpersoon wordt
opgegeven afkomstig te zijn van een' schoonwelke laatste mede tot
zoon van J. SCHARP
7
degecommitteerden ter verzameling der Gezangen behoorde ; 3°. een los gedrukt vel ,
onder anderen eene naamlijst behelzende , getiteld • Aanwijzing van de Makers der Evangelistuk
en , zoo het sehijnt
sche Gezang
, een van
de Nieuwe Bijdragen tot bevordering van de kennis en verbetering van de eeredienst enz. die wel, meen ik , onder dezen titel in het licht
eer
verseheen , en wel van het jaar 1827 •; en 4°.
eene brochure , geteekend : » Losser, den Eden
Augustus 1848 : J. II. HULSKEN , rustend Predikant"ten
titel hebbende : Namen van de
,
Dichters der Evangelische Gezangen enz. te Deventer bij J. DE LANGE , 1849. Ongetwijfeld
zouden er nog wel meer geschrevene listen te
verkrijgen zijn ; doch ook hier zijn de getuigenissen minder naar hetgetal , dan naar het
gewigt te schatten. En gewis verdienen die
in de eersteplaats gehoord te worden, welke,
zoo veel mogelijk uit de eerste hand , afkomstig te achten zijn van de Verzamelaars zelve,
zoo als het Handschrift van A. RUTGERS (Hervorming , 1849 , N°. 23), eene naamlijst , door
LOTZE, behoudens eenige aanvullingen en verbeteringen , goedgekeurd (Hervorming , 1849 ,
N°. 21 , verg. N°. 23), de boven door mij genoemde opgaven van ADRIANI en SCHARP , en
vooral ook die van het viertalgeschriften
waarvan door U een uittreksel is geleverd in
DE NAVORSCHER , II. ; bl. 108 , van welke er
edn is van ADRIANI -, een ander afkomstig geheeten van een' dergelastigden tot vervaardiging , en het de rde eene list , met soortgelijke
hulp en ook uit andere bronnen te zamengesteld. Zoo zijn er misschien ook authentieke
opgaven onder de zes mededeelingen, die door
U tot dine lijst vereenigd zijn (ni fallor , in
N°. 2 dezes jaars). Van belang zou het intusschen wezen , dat al de inzenders , voor zoo
verre zij dit niet deden , en daartoe toch in.
staat coo ten zijn, op uwe uitnoodiging mededeelden, van welken der Verzamelaars zij op
genoegzamen grond meenden hunne opgave
te mogen afleiden. En zeer zou het mij verligten indien ik door uwe tusschenkomst al
p
die opgaven alzonderlijk ten gebruike mogt
ontvangen (*) , om door eene oordeelkundige
vergelijking , vooral der meest oorspronkeliken , zoo na mogelijk bij de waarheid te
komen , indien ik namelijk tot de niet gemakkelijke taak lust en cooed blijf behouden. Uw
uittreksel in D. II. , bl. 108 , heeft haar al
(*) De vergunning wordt , voor zoo veel ons betreft, gereedelijk toegestaan , ook omdat wij overs ,dat
wat
tuigd zijn
alle in deze van DE NAVORSCHER
is uitgegaan , met winst voor dit onderwerp tot hem
zal wederkeeren. Wij gelooven hier de meening van
elken vroegeren berigtgever Op dit punt na te spreken.
Aanin. v. h. Bestuur.

weder niet liter gemaakt , daar mij nienwe
verschillen zijn onder het oog gekomen , te
merkwaardiger , wanneer , gelijk ik veronderstelde
,
vier geschriften met elkanderen
overeenstemmen, waar het tegendeel door U
niet uitdrukkelijk is aangeduid. En die verschillen worden zelfs gevonden in de beide
opgaven van denzelfden. man , Ds. ADRIAN'
van welke de eene doorU is vermeld, de andere
onder mij berust. Een paar proeven coo
main gezegde bevestigen. Alle , vroeger door
mij geraadpleegde opgaven, ook die van ADRIANI , noemen bij Gez. 3 A. V. D. BERG en A.
RUTGERS , met uitzondering van eene enkele
die alleen V. D. BERG heeft • doch niemand
heeft J. JORDENS lilt A. V. D. BERG en A. RUTGERS , zoo als in uw uittrekselgelezen wordt.
De waarsehijnlijkheid pleit daarvoor ook minder , daar de twee laatsten zelve tot de verzamelaars behoorden , de eerste niet; veeleer
zou men , indien JORDENS hier mede in aanmerking moest
est komen , vermoeden : JORDENS,
geredigeerd door V. D. BERG en RUTGERS.
Overal vind ik bij Gez. 5. SCHARP als maker
aangeduid •; ook door hem zelven •; en, volgens
uw uittreksel , mede door A. J. V. D.AA
doch het meldt vroeger : » Hieromtrent loo
» degetnigenissen uiteen •; M. te Maastricht
» noemt V. D. BERG , RUTGERS en JORDENS".
Bij al de verschillende opgaven der bewerkers
van Gez. 21 (die nogthans oordeelkundig wel
te vereenigen zijn) vind ik nergens V. D. BERG
genoemd, dan in het bovengemeld uittreksel.
Eene uitnoodiging in DE NAVORSCHER , OM
hier verder van dienst te willen zijn , bijzondergerigt tot de nagelatene betrekkingen der
overledene Verzamelaars , zou nog goede
vrucht kunnen opleveren. Zij zou moeten
strekken, deels , om ook hunne opgaven
waarvan zij in het bezit mogten zijn , aan U
in te zenden, doeh alleen dan , wanneer zij
zich verzekerd konden houden , dat die al:komstig waren van dezen of genen, met name
te vermelden, Verzamelaar (van FEITH zou er
vooral ook eene belangrijk zijn) , deels , om
inzage te willen verleenen van het een onder
depapieren der overledenen , ten aanzien der
werkzaamheden van de voormaligeCommissie
tot verzameling , mot te vinden zijn , daar al
de aanteekeningen hunner Handelingen , behalve het contract met de uitgevers en een als
authentiek erkend exemplaar , alsmede eenige
door ADRIANI mij nog in het laatst van zijn
leven medegedeelde bijzonderheden omtrent
de spelling , zijn zoek geraakt , en daardoor
eene gewigtige bijdrage tot de geschiedenis
onzer vaderlandsche Hervormde kerk gemist
wordt. Men kan zich verzekerd houden, dat,
wat men mij ten gebruike zou willen to evertro uwen, goed bewaard en behoorlijk zal terug
bezorgd worden. — Ten aanzien van de list
der Dichters heeftwelligt deze of gene een
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soortgelijk plan. Eene aankondiging van het
mijne in uw geacht maandschrift (waarbij
mijn naam voor het publiek nog niet behoeft
genoemd te worden) of ook een berigt aan
mij van uwentwege , bijaldien U het voornemen van een' ander' ten dezen aanzien mogt
bekend zijn , zou mij aangenaam wezen , opdat niet meerderen hetzelfde ter hand nemen
en zoo noodeloos werk verrigten. Een vriendelijk verzoek , om de opgave ten spoedigste
te willen doers, uiterlijk binnen twee maanden,
zou mij mede gevallig zijn , daar een kritisch
onderzoek natuurlijk veel gemakkelijker is ,
als men al de bouwstoffengelijkelijk onder
het oog nemen en monsteren kan.

meusche Genealogie behooren aan te vullen
door ons te berigten , dat MARIA VAN BRIMEU
tweemalen isgehuwd geweest , en wel : eerst
met LANCELOT VAN BERLAIMONT Heer van
Beauraing , en later , in 1580 , met CHARLES
DE CROY , Prins van Chimay Voorts had min
vriend er nog bij moeten vertellen , dat genoemde MARIA depersoon was die te Gorinchem deed munten.
C. G. B.

Willem Aelst (II. • bl. 77 , 137). Ter nadere toelichting miner vraag hem aangaande
strekke : dat zijn werk , aldaar aangestipt , uit
het Latin was vertaald. 'Voorts dat WILLEM
(ofGuILLELmus)AELsT,Proponent bl de Eerw .
Classis van Walcheren , als Predikant bevestigd is geworden te Aardenburg , den 22sten
Mei 1695 , en aldaar overleden is den 19den
[20sten ?] December 1700. Hi' was gehuwd
met de weduwe van zijnen voorganger , Ds.

Verduitschingen van Italiaansche Prozawerken (I.; bl. 289. • II. ;bl. 117 , 167). Ik herinner mij in der tijd Nederduitsche vertalingen gezien te hebben van de navolgende Italiaansche Romans :
La fidanzata Li re •
Ultime lettere di JA OP ORTIS.
Daar ik die vertalingen echter niet bij de
hand heb, kan ik de titels in het Nederduitsch,
alsmede hetjaar en de plaats van uitgave niet
juist opgeven. Het staat mij echter voor , dat
laatstgenoemd werk ongeveer in hetjaar 1832
te Groningen of Leeuwarden het licht zag.
.
Verduitschingen van Italiaansche
•
Prozawerken. In den rijken Catalogus der Bibliotheca
Tieckiana , 10 Dec. 1849 te Berlijn verkocht ,
vind ik onder N°. 3544: BOCCACCIO (GIO.) De
Konst derVrijerij.Uit het Italians vertaeld door
den Ridder G. BRUSONI front. 16°. Amst.
1675. vel.
J. M.

Oudste nog bestaande HITS. der beide Verbonden (II. • bl. 142). De » Codex Argenteus"
B TUSCO' S belangrijk berigt waag ik nog het
volgende te voegen.
Men houdt het er voor, dat, nd de te Herculanum opgegraven MSS. van heidenschen oorsprong , een handschrift , dat te Cambridge
bewaard wordt, het oudste is. Het bevat de
vier Evangelien in het Grieksch en Latijn.
THEODORUS BEZA kocht het in het klooster van
St. IRENAEUS te Lyon, en voerde het naar Cambridge. Lang geloofde men , dat het 30 jaren
na JOHANNES dood zoudegeschreven zijn ,
thans is men het vrij wel eens , dat het uit de
3de eeuw is.
Het beroemde Evangelie van MARK. te Venetie bewaard en op papyrus geschreven , is
door MONTFAUCON bewezen tot de Ode eeuw
te behooren.
Hoogstmerkwaardig is ook de Codex Argenteus op de Akademische Bibliotheek te Upsala bewaard. Hi' bevat een door Bisschop
ULPHILAS in de 4de eeuw bezorgde maesogothische vertaling der vier Evangelien. Met
gouden voor- en met zilveren tekstletters geschreven , op zeer glad , blaauw en rood perkament heeft het , helaas ! door ouderdom en
vocht veelgeleden. Enkele bladen ontbreken
er aan • het eerste bladbegint 1VIATTH. V: 15
en ook het slot is zoekgeraakt. Oorspronkelijk was dit ham dschrift het eigendom van een
Benedictijner klooster in West halm , later
werd het naar Keulen, en noga l ter naar Praag
vervoerd. Na de verovering dezer la atste
stad , door IONIGSMARIC in den 30jarigen
oorlog , kwam het te Stockholm. Van daar
nam ooze vossms het naar Amsterdam mede ,
totdat de kanselier DE LAGARDIE het voor
400 Thalers kocht, het in een zilveren band
liet bindenen het, na zijnen dood , aan de Bibliotheek te Upsala vermaakte.
Zie hierover SCHMIDT ' S Bibliothek- Wissenschaft , en ANDERSEN' S Reis door Zweden.

•
Hetgeslacht van Brimeu (II. • bl. 140). Mijn
vriend STEENECRUYS tali er had zijne Bri-

[Van den Codex Argenteus , door KOENIGSMARK
aan Koningin CHRISTINA vereerd en van harentwege
den beroemden ISAAC VOSSIUS, haren bibliothecaris ,

JACOBUS VAN DER PLOUGH.

Van denpersoon, heb ik nu voor mine behoeftegenoeg , maar zijn werk , H. H. Navorschers ! Het uittreksel des boeks , in handschrift, is zoo onduideAjk !
Hetgewaagt b. v. , zoo als van meer geleerde Aardenburgers, ook van zekeren ROTHCANTHIUS, J. C. Pad. J. NIEUWENHUIZEN
•;
Leerreden en tweeVerhandelingen , Amst. M. DE
BRUYN, 1798 • noemt hem : D RECOUITIUS " [?],
een Dichter en Raadsheer van deze stad. Wie
en wat was hi ?
G. P. ROOS.

» Tegenwoordige Staat der Ver. Nederlanden
(II. • b1.142 , 168). Kan iemand mij bewijzen, dat de Tegenwoordige Staat van Gelderland
werkelijk door JAN WAGENAAR geschreven is ?
. . .F .

i
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geschonken , meldt ons DICHO hoe PUFFENDORF het
schoonegedenkstuk in 1662 , op last van den Graaf
DE LA GARDE , voor denprijs van 400 Rijksd. B.
(nagenoeg f 390) heeft aangekocht. Aan de mildol
held van dezen Graaf isin
1669 , de Hoogescho
,
van Upsala den Codex Argenteus verschuldigd geweest.
Te bejammeren is het echter dat van dit oudste Manuscript in de Moeso-gothische taal slechts een deel is
bewaardgebleven , daar het XIXde Hoofdstuk van
JOANNES ' Evangelie het nog voorhandene besluit.
De tijd heeft er het zijne toe bUgedragen om de
letters , die meestal slechts te bespeuren zijn wanneer
men de bladzijden tegen het licht aanhoudt , weg te
vagen ofgedeeltelijk uit te wisschen. Elke pagin g is
met eene rij kolommen , door Bogen verbonden , opgesierd.]

Ghisbertus Fredericus (II. ; bl. 314). In het
Archief voor Kerkel. en Wereldl. Geschiedenis
van J. DODT VAN FLENSBURG 7 • bl. 140
wordt vermeld G HYSB. FREDERICUS als Schep
en van Achttienhoven.
Eeni g e testamentaire dispositien van den
Predikant ISAAC FREDERICI 7 te Utrecht voor
Notaris engetuigen gepasseerd, A°.1627, zijn
ten dienste van den vrager.
.. ELSEVIER.
Petrus Johannes Tinctorius (Verwer) (II.
bl. 143). Bij de personen die den ter laatst
aangehaalde bladzij opgenoemden naam van
VERWER gedragen hebben , voege men JAN
JANSZ. VERWER wiens weduwe te Haarlem
het JAN VERWERS hofie gesticht heeft (zie c.
DE KONING, Tafereel der Stad Haarlem , D. I:
bl. 250.); aismede den taalkundigen ADRIAAN
VERWER , over Wien. Prof. SIEGENBEEK 7 Ban.
Gesch. derNederl. Letterk. , bl. 320 en 322.
LEGENDO ET SCRIBENDO.

Olivier Cromwell in het Staatscheleger I. ; bl.
315 ; II. ; bl. 149). In het belang der historische waarheid zou de berigtgever H. G. wel
doen, zoo hi' de Resolutien der Staten-Generaal
van 1618-1619 (of, zijn die te langwijlig,
althans , de dagteekeningen van de besluiten)
hier vermeldenging, waarin gehandeld wordt
over OLIVIER CROIVIWELL in Staatsche dienst
opdat ook zij , die hem zijne meening betwisten , vangevoelen naogen veranderen.
Uit het artikel over den vermaarden Brit
voorkomende bij HOOGSTRATEN (Groot Al em.
Woordenboek) blijkt genoegzaam dat OLIVIER
CROMWELL in krijgsdienst is geweest , zoowel
toen Rochelle werd belegerd als hier te
lande ; voorts, dat hij zich ook te Leyden bevonden heeft, enz. Men zie de bij HOOGSTRATEN opgenoemde schrijvers : (a) MANLIUS , de
Rebell. Anglic. ; (b) BATEUS Elench. motuum
nuperorum in Anglia • (c) SALMONET 7 Histoire
des troubles d' Angleterre ; (d) LUDLOW , Gedenkschriften ; (e) LITI Leven van Cromwell.
In de Rcsolutien van Holland van 26 Aug.
en 17 Sept. 1575, leest men reeds een verzoek

van den Engelschen kapitein RAPHEL CROMWELL , hier te lande op eene maandelijksche
bezoldi g ing van 24 Vlaamsch dienende.
Van lateren tijd is de notarieele acte, waarin twee kapiteins , WILLEM en JOHAN ' R MWELL, voorkomen. Zij is te Utrecht door den
Notaris WOLFHARD ZWAERDECROON opgemaakt , en luidt aldus
» Op buyden den 23 Octobris desjaers 1630
compareerden etc. den E. JOHAN STRATCH ,
veendrich van den Capt.. BERINGTON , my notaris wel bekent, ende verclaerde ten versoeke
van d'erfg. van RAPHAeL BOYER , dat hy comparant in den jaere 1628 in garnisoen gelegen
hadde binnen Staden alwaer onder de Compie
van den Capt n . WILLEM CROMWELL , was liggende FRANCIS BOYER 7 die hi' comparant wel
gekent hadde , ende dat denselven op Saterdash den 26 Aprilis 1628 olden style daechs
voor t over even van de voors. stadt Staden
aen den Keyser binnen deselve stadtbegraven
was. Allegerende voor redenen van wetenschap dat by Comparant op des voorn. FRANCIS BOYERS begrafenissegeweest hadde , constituerende ende machtich maeckende , omme
tgene voors. is , by eede in syns Comparants
siele te verclaeren , LOUIS PETERIN adelborst
onder de Comp ie van den Capt n JOHAN CROMWELL " etc.

In eene notarieele acte van den 24sten Dec.
1653 mede te Utrecht door den Notaris G.
HOUTMAN opgemaakt , wordt vermeld een
ROBBERT MORDAUNT (gehuwd met ELISABETH
RUYSCH) » vendrich van de Compagnie Infantery van den Heer Collonel C ROMWELL , ten
dienste der vereenichde Nederlanden".
Uit het hier meegedeelde blijkt, dat er reeds
vroegtijdig eenige CROMWELLS voor onze Republiek de wapens gedragen hebben. Een bepaald onderzoek in 's Rijks Archiefte 's Hage
(o. a. Staat van Oorlog) zou de bedoelde vraag
kunnen oplossen.
.. ELSEVIER.
Olivier Cromwell in het Staatsche leer. Mogt
het kunnen bewezen worden uit de Resolutien
, van 1618-19 , gelijk
der Staten-Generaal'
H. G. beweert, dat CROMWELL eenigen tijd
in Nederland heeft doorgebragt ; welk bewijs
ikgaarne zou erlangen ; dan verkrijgt de volgende anecdote eenige waarschijnlijkheid , als
steunende op CROMWELL' S bekendheid met onze taal. — ALLARD PIETER VAN JONGSTALL
met BEVERNING-H , NIEUWPOORT en VAN DER
PERRE ten jare 1653 in gezantschaps-betrekkingen met den Protector , was , als voorstander van 't huis van ORANJE geen vriend van
CROMWELL. Zoo zou het bij eene of andere
gelegenbeid , eens gebeurd zijn dat deze
hem vroeg : » Waarom hij zulk een' schandeliken naam droeg, "wijl de spreuk waarheid
bovatto :
Die jot,g 4(11 was oud eon (lief?"' —
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en de gezant hem daarop geantwoord hebben :

» der Fransche Kerk inSavoye, niet te Londen,
» zoo alsV .D.N.opgeeft" . Deze stelliqe uitsp rack
heeft mij wel moeten bevreemden , want , of„ Gelooft niet dat er hemel of hel is."
schoon ik gaarne met Bestuurderen van DE
Men leest dit verhaal in de Fragmenten om- NAVORSCHER den Historieschrijver BURNET
trent het geslacht der VAN HARENS , door J. H. zeer geloofwaardig reken, acht ik hem echter
HALBERTSMA • Dec. 1829, bl. 51 en 52 • die
niet onfeilbaar. V. D. N. heeft bovendien ziin
er bij voegt : » Is het z66 gebeurd , het zou van gezaghebbers opgenoemd en hecht nog altijd
D VAN JONGSTALL ' S vaardigheid en luim getui- aan het een men in de
Bibliothecavirorum Mili)gen , schoon een van beide in zijne brieven tia aeque ac Scriptis illustrium van MENKENIUS,
D te ontdekken zijn." Die er meer van weet
bl. 444, leest : » primum Theologiae se consehoude het niet achter baks.
» cravit et tantos in ea fecit[progressus?] ut
J. C.K.
» dignus haberetur, qui Ecclesiae Gallicae, quae
Olivier Cromwell in het Staatsche lege" r . H. G. » Londini est,
Ecclesiastes constitueretur". In het
zou wel doen met op te even de dagteekenin- aangewezen werk van JEAN BRUN , alhoewel
gen van de Resolution der Staten-Generaal , minder te vertrouwen zoo uit den aard der
waar de bijzonderheden voorkomen , die OLI- zaak , als wijl het een scherp tegenschrift is ,
VIER CROMWELL in zijne dienst bij het Staat- leest men evenzeer : »
qu' en sa jeunesseSTOUPPE
sche leer betreffen, want naauwkeurige na- » a etudid en Thdologie et a este receu Ministre a
sporingen dier bescheiden , van de Resolution D Londres dans l'Èglise Francoise" .
zoowel der Staten-Generaal als van de Staten
\Vie nu in dezegelijk heeft erken ik vrij
van Holland , over de jaren 1618-1619 , op onverschillig te zijn, maar dit neemt niet we
's Rijks Archief ingesteld, hebben een uitslag dat ik het noodzakelijk acht mine betwiste
in den zin des antwoords van H. G. opgele- opgave te regtvaardigen , opdat de lezers van
verd.
A. A. A.
DE NAVORSCHER niet zoudengelooven , dat op
mine opgaven weinig staat te maken valt, terFrancois van Hoogstraten. » De Schoole der wijl ik er altijd op uit ben om zoo veel doenlijk
Wereld." (I; bl. 316; II; bl. 170-171); mine antheuren 7 gelijk hier , te no en.
Joseph Hall •; Afgevaardiqden uit En eland op
V. D. N.
de Synode van Dordt. De oorspronkelijke autheur van de Schoole der Wereld is niemand
Een Rotterdamsch Navorscher in de vorige
anders dan JOSEPH HALL, Bisschop van eeuw • Mr. G. Meerman' s onderzoek over het
Exeter en Norwich, maar die Bisschop papier (I.; bl. 320). De beroemde Rotterdamheeft de Synode te Dordrecht niet als af- sche Pensionaris MEERMAN, den oorsprong
evaardigde bijgewoo
g
nd. Immers uit een desgebruiks van het Linnen-Pa nagaande,
handschrift in mijn bezit , — daar ter plaatse was van meening, dat men den tijd der uitvintijdens het vergaderd zijn der Synode ge- ding zou behooren te zoeken tusschen de jaschreven , — en ook uit het thans zeldzaam ren 1250 (of mogelijk 1270) en 1302. Eene
voorkoniende boekje : » Oordeel des Synodi Na- nadere bepaling echter van belang rekenentionalis der Gereformeerde Kercke van deer- de , noodigde hi' , in het jaar 1762 , bij geeenichde Nederlanden :ghehouden binnen Dor- druktengeschrifte , de liefhebbers uit , om
drecht. In den Jare 1618. ende 1619; blijkt dat, de zaak eens Oink na te vorschen , en beloofvan we en Groot Britannia , geene anderen de eenegifte van 25 gouden Dukaten aan dennaar de Synode te Dordrecht zijn afgevaar- g
one , wien het gelukt zou wezen het oudste
digd geweest , dan de her volgenden :
gedenkstuk er van op te speuren •; hoedanig
MARTINUS GREGORIE, Episcopus Landaven- eene toezegging ook was uitgegaan van den
sis • 2. JOANNES DAVENANTIUS , Presbyter, Doc- vermaarden LUDEWIGIUS 9 in het jaar 1744
tor ac Sacrae Theologiae publicus Professor in, en van wee de Koninklijke Gottingsche .MaatAcademia Cantabrigiensi di Collegii 1?eginalis ibi- schappi, j, in het jaar 1755. Dezeprijsuitschrijdem Praeses • 3. SAMUEL WARDUS , Presbyter
vine was velen tot aanmoediging, waaronder
S. Theologiae Doctor , Archidiaconus Faunton- ook de oplettende Spaansche geleerde MA.JANnensis dfi Collegii Sidneyani in Academia Canta- sms, aan wien de belooning , namens den
brigiensi Praefectus • 4. THOMAS GOADUS 9 Pres- Heer MEERMAN , werd uitgereikt.
byter , S. Theologiae Doctor, Cathedralis EccleEn ofschoon de uitslag dezer pogingen niet
siae Paulinae Londonensis Praecentor • 5. GUAL- in alien deele beantwoord hebbe aan hetgeen
TERUS BALCANQUALLUS, Scoto-Britannus, Pres- de voorstellergewenscht had , zij strekten
byter , S. Theologiae Baccalaureus.
evenwel ter bevestiging van het gevoelen, dat
A. D. S.
waarschijnlijk het Linnen-Papier ten naasten
bij den afloop der dertiende eeuw in gebruik
Stouppe » la Religion des Hollandois" (II. ; bl. zalgekomen zijn. Men zie het bovengemelde
171,172). Ter aangewezene bladzijde, reg. 27 g
eschrift van den Heer MEERMAN verduitscht
ne 28 v. o. leest men : » STOUPPE was leeraar in de V
en , II. ,aderlnschLtofi bl.
„ Die zegt , dat krom wel is,
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630-639 , en de gevolgen zijner uitnoodiging behandeld in een Tractaat , getiteld :
G. MEERMANNI et Doctorum Virorum ad eum
Epistolce atque Observationes , de chartce vulgaris
seu lince origine. Edente JAC. VAN VAASSEN.
agae , apud N. VAN DAALEN , 1767 , in-8°.
H
Men raadplege voorts de HedendaagscheVaderlandsche Letteroeffeningen van 't jaar 1774;
II. • lste stuk , bl. 124-125 , alwaar het
Woordenboek van CHOMEL en CHALMOT wordt
.. ELSEVIER.
aangehaald.
{Ook ***. is niet achterlijk geweest om ons , en op
het gezag van J C. BRETNETfi/S , Manuel du Libraire ,
van
pag.Tom.
399, naar de Epistolae
2de edit.
IVn.
MEERMAN en zijn geleerde medenavorschers te verwijzen.]

Aanwijzing van Charters (1. • bl. 321). De
beide eerste stukken zijn te vinden op het oud
Archief der stad Nymegen. Ik twijfel niet of
het stedelijk bestuurzal daartoe aan A. A. A.
in het belang der wetenschap , volgaarne den
—s ...f.
to an verleenen.
De » Navolging van Christus" I. ; bl. 321).
Ik kan niet deelen in den wensch van —11.
dat zijn gegeven raadsel door middel van DE
NAVORSCHER mot worden opgelost , dewijl
zoodanig onderzoek waarschijnlijk een omhaal van zaken zoude vorderen , waartoe dit
Maandwerk mij mindergeschikt voorkomt.
Daarenboven, wie zal daarop met zekerheid
het antwoord kunnengeven? Het zoude alzoo,
naar allegeclachten , zich tot gissingen moeten
bepalen , en dagrom ben ik van oordeel , dat
men beter doen zal na tegaan, al wat in vroeger en later tijd , voor en tegen de aan a KEMPIS toegekende vervaardiging des works in
het midden is gebragt , een vraagstuk , dat
naar het woord eensgeachten geleerden , op
stroomen inkt" te staan zou komen. Wie
tot dergelijke nasporing lust moat gevoelen
vindt daartoe rijke stof voorhanden in het
werkje van den Heer G. D. J. SCHOTEL , _lets
over de Navolging van Jezus Christus , Breda
1845 , alwaar in de Aanteekeningen
,
zoo ik
vertrouw, alle de schrijvers over dat punt in
kwestie, benevens de verschillende uitgaven
van hetgeschrift zelve , aangehaald zijn.
V. D. N.
De » Navolging van Christus". . Men vraagt
waarom dit onschatbaar werkalgemeen
,
aan
THOMAS a KEMPIS(eig. THOMAS HAMERKEN ,
van Kempen) toegeschreven , niet onder de
werken des beroemden Mystikers voorkomt ,
gqdrukt omstreeks 1470. Mgr. J. B. MALON ,
Oud-Hoogleeraar der Leuvensche Universiteit , thans Bisschop van Brugge , heeft , naar
het oordeel van des bevoegden , de aanspraak
van THOMAS a K. op het auteurschap der
Navolging voldoende gewettigd in zijn werk :
Recherches hist. et crit. etc. Echter vermoedt
de achtbare kritikus , dat de Navolging eene
D. II.
D

samenstelling zij van verschillende grondstoffen door onderscheidene der Broeders van 't
Gemeene Leven , leden van het Deventersch
broederhuis , bijeen-gebracht. Een nieuwe
grond voor deze onderstelling vindt men in
een artikel van Prof. VAN VREE, voorkomende
in den Katholiek van Sept. 11. en gerezumeerd
in den TO , N.H. C. van 5 Nov. 11. In dat
artikel worden, in voortreffelijk Middelnederlandschvan de XVde Eeuw, twee hoofdstukken tithet IVde Boek der Navolging meegedeeld,welke blijken dragen van vroeger dagteekening dan de bekende Latijnsche tekst der
Imitatio. Die stukken komen in het te Warmond berustend Middelnederlandsch HS. in,
geheel ander verband voor, dan in het genoemde IVde Boek , en hebben dus mode behoord
tot den fons , waaruit de verschillende hoofdstukken der Navolging door THOMAS a K. als zoo
vele heldere beken zullen zijn afgeleid. Men,
heeft dentederenschrijver van het Rozenhof en
Leliendal (THOMAS a K. , als verzamelaar en
schikker aangemerkt
de van
Navogg,
l in en hem
dus niet boven GEERTGROTE , TAULER of anderen het uitsluitendauteurschap willen toekennen.
ALB. TH.
De » Navolging van Christus".. Het volgende
berigt , dezer dagen door meer dan ddn onzer
nieuwsbladen medegedeeld, en, naar ik meen,
het eerst opgenomen in het Dagblad van' s Gravenhage, verdient welligt een plaatsje in de kolommen van DE NAVORSCHER.
» De bibliotheek van het klooster Gaesdonck
bezit een zeer merkwaardig handschrift van
het beroemde werk : Over de Navolging van
CHRISTUS. Het bevat de vier boeken en is in
1427geschreven, en dus het oudste tot dusver
bekende , daar het afschrift , voorheen in de
bibliotheek der Jesuiten te Antwerpen , thans
te Brussel in de Bourgondische bibliotheek
bewaard, van hetjaar 1440 dagteekent. Hierdoor is het vraagstuk beslist , of de schrijver
(THOMAS a KEMPIS) het vierde boek v66r het
jaar 1440 voltooid had , waarover de geleerden het oneens waren. Bovengemeld handschrift behoorde oorspronkelijk aan het klooster van Bethlehem, bij Doetinchem , nabij
Zwolle ( ?I) Door zekerenprior der Kruisheeren in Emmerik , namens TAUSCHLIFFER ,
werd het aan zekeren FREDERIK KETTELER ten
geschenke gegeven , die als canonicus regula,
het HS.
ris in het klooster Gaesdonck gin en
aldaar schijnt gebragt te hebben".

I

P. MR. te R.

Schilderijen van Pieter en Paulus Potter I.

bl. 321). Of de schilderij van den eerstgenoemde, waar NOLPE de prent naar heeft
gemaakt , nog aanwezig is , voorstellende de
bloem van Amstels burgerij te paard , gelijk
zij H. M. de Koningin van Engeland op den
30sten Mei 1642 hebben ingehaald , kan it
26
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niet meedeelen. Ik zou haast meenen dat er
eigentlijk geene schilderij , zoo als de vraag
het opneemt , van bestaat , maar dat alles in
het graauw (en Camayeu) is geschilderd geweest om er de gravuren naar te vervaardigen, hetwelk destijds en vroeger veel in gebruik was, zoo als ik van lien aard onderscheidene voorbeelden hebgezien en zelfs
bezit als van ADRIAAN VAN DER VENNE en
anderen ; zelfs heeft nog ADRIAAN VAN DER,
WERFF voor DE LARRY ' S Geschiedenis van En eland alle de afbeeldingen met het bijwerk, zoo
als degravuren het ons vertoonen opzettelijk in het graauw geschilderd; Welke gerekte
voorwerpen toen,even als de genoemde optogt
tepaard , omdat men ze voor den wand ongeschikt eneene bastertsoort voor de kunstboeken achtte, veelal zijn verloren gegaan. De
hierbedoelde plaat is eene bijprent , die niet
voor de uitgave van De Blyde Inkomste , enz.
bestemd is 9 gelijk men , daar ze gevouwen
moetworden aan de hoogte kan opmerken
jets wat NOLPE zeker had voorgekomen, waar
ze tot verciering van zijn boekwerk had moetenstrekken ,
hij, die met de Groote Cavalcade
voor de Blyde Inkomste enz. van MARIA DE
MEDIC'S wel deugdelijk heeft gezorgd dat z ij
alleen in hare lento werd gevouwen. Van
deze beide werken is alzoo een exemplaar in
mijn bezit zelfs met de beroemde plaat de
vier Burgemeesters van SUYDERHOEF naar T.
DE KEYSER die in het laatstgemelde zeldzaam
voorkomt. De tweede vraag kan ik meer stellig beantwoorden , en heb dit reeds in vroegeren tijd elders gedaan, toen ik gezegd heb
dat de schilderij , bekend onder den naam
van e pissende Koe , in 1646 door PAULUS
POTTER geschilderd thans berustende is te
St. Petersburg , in het Museum l'Ermitage. Zij
is op Russische kosten aangekocht voor de
som van 190,000 Fr. op de verkooping der
goederen en kunstzaken uit de galerij van
Malmaison 9 waarheen zij onder het Fransche
keizerrijk uit Cassel vervoerd was geworden :
do ch niet in den _Louvre teregt gekomen zijn de,
werd ze bij de Restauratie niet terug gebragt
naar deplaats des eigendoms en ging alzoo
met andere woorden , voor Cassel te niet , zoo
als ook wij en vele andere landen met ons in
dergelijke zaken bij ondervinding kunnen getuigen. Het blijft echter vreemd , dat onze
'on to kunstgeschiedschrijvers het lot van
ditberoemde stuk uit het oog hebben verloren.Van deze schilderij bestaat eene fraaije
gravure van den beroemden CARL KUNZ.

werp eenigzins aanstootelijk gevonden en
daarom het stuk van de handgewezen hebben.
Onder NAPOLEON heeft het met weer
kunstwerken den tot naar Parijs gedaan , en
thans bevindt het zich te St. Petersburg. Of
Keizer ALEXANDER het van onzen Koning ,
't zij ten geschenke ontvangen , 't zij bij koop
verkregen heeft , ben ik niet in staat met zekerheid aan te wizen.
EL. BRUCADOR.

Haagsche Rederijkkamers (I. ; bl. 322). Behalve de twee kamers door ICHNEUTES genoemd namelijk de Corenbloem , l evies : met
geneuchten en de groene Lauwrierspruit, levies :
Jeugd neemt aen werd in 't begin der 16de
eeuw eene derde kamer te 's Gravenhage gesticht 9 onder den naam van de Batavier. (Zie
daarover H. VAN WIJN Nalezing op WAGENAAR, bl. 100.) Van de Corenbloem kan ik alleen nog melden , dat hare leden aan de intrede te Leyden (1596) deel namen , en dat
haar blazoen den dubbelen keizerlijken arend
vertoont , met een kroon van korenbloemen
gedekt vastgehouden ter re ter door St. LAURENS , ter linker door het kind JEZUS 9 dat op
de wereldklootgezeten korenbloemen plukt.
't Geheel wordt omstrikt met een lint , waarop de genoemde zinspreuk.
Het blazoen van degroene Lauwrierspruit
een naam, die op den schutsheilige van 's Gravenhage, St. LAURENS, doelt, kwam mij nooit
onder de oogen.
Het berigt van PARS in zijne Katwijkse Ouclheden , rust zeer waarschijnlijk op eene misvatting. VOOr mij lit een blazoen dat geheel met zijne beschrijving overeenkomt. De
hoofdfiguur daarin is MARIA met het kind JEZUS, door een schitterenden lichtglans omgeven. Twee engelen , ter wederzijde zwevende , kroonen haar. Boven de kroon vertoont
zich eene duif, als zinnebeeld van den H.
Geest; boven de duif, te midden van wolken,
een menschenbeeld met een driedubbele kroon
en een langen baard , de regterhand uitstrekkende en in de linker de wereldkloot vasthoudende, eene voorstelling derhalve van den
drieeenigen God. Onder de figuur van MARIA
vertoont zich een kreupelbosch van geele violetters, waardoor een lint slingert met het opschrift : Sonder bedroefde barters , terwT. geheel onderaan, te midden der violetten, eene
vrouwengestalte zittende is afgebeeld , met
het bijschrift : Rethorica.
Dit blazoen, datgeheel met de beschrijving
C. KRAMM.
van PARS overeenkomt behoort echter niet
Schildery van Paulus Potter I. • bl. 322). Be- aan eene rederijkkamer van 'ss Gravenhage
drieg ik mij niet , dan heb ik eens in oud mis- mar aan de kamer te ' s Gravenzande , die de
drukgelezen , dat PAULUS POTTER zijne voor- geele violetten tot mark en Sonder bedroefde
stelling der koe in haar onbehagelijkst oogen- ten tot zinspreuk had.
CONSTANTER.
blik voor eene Prinses vanOranje op het doek
[De bevestig ng van het bovenstaande wordt ons
gebragt heeft. Hare Hoogheid zou het onder- door C. & A. imedegedeeld. Alleen meldt hij als
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waarschijnlijk , wat CONSTANTER als ontwijfelbaar te
kennengaf , dat Jeugd neemt aen de spreuk is geweest
van degroene Lauwrierspruit.j

ren stond, waarbinnen het immers hoogstwaarsehijnlijk zeer spoedig zou uitgegaan zijn.
Of deze wijze van veilen of verkoopen nog ,
hier of elders , in gebruik is, is mij onbekend.
P. J. v. 31.

Kaarslicht by veilingen (bl. 322). Dit gebruik
is mij in den aanvang der zestiende eeuw voor[De twijfeling van den achtenswaardigen P. J. V.
gekomen. In 1501 liet KAREL VAN EGMOND ,
Hertog van Gelre , een accijns op de bieren M. wordt met Ja! opgelost door een' vrager in de NOverpachten en bepaalde daarbij onder ande- TES AND QUERIES, IV ; 383:
„ Veertig of vijftig jaar geleden ," schrijft J. S. A.,
ren , dat dit in het openbaar en bij de bran- „plagt men in Groot Brittann%goederen ter open-dende kaars moest plaats hebben. Het schijnt bare veiling bif de kaarse aan te kondigen. Op somtoen reeds een on gewone zaak geweestte zijn. mige verkoopingen toch was men gewoon daartoe
Ook is nog voorhanden een getuigenverhoor, eene kaars te gebruiken , cirkelsgewijze met rood
, en , op het oogenblik dat het licht een
in het jaar 1509 afgelegd voor Rigter en Sche- gemerkt
dier merken had bereikt , werd de koop als toegeslagene van Arnhem , waarin HENRIK BENTINCK gen beschouwd aan hem , die 't hoogst opgeboden had.
onder eede verklaarde, dat hi' als Ambtman Op andere veilingen weder werd een gewone kaars
en Rentmeester der bezittingen van den Heer tot dat einde aangewend." Is vonkje leeft nog , dat
van Batenburg in de dorpen Barneveld , Put- overbekendepandspel, aan de Nederlandsche plegtigten , Nijkerk en Ermelo , de inkomsten daar- heid welligt zijn' oorsprong verschuldigd ?]
Kaarslichtby veilingen. Elke verkooping van
van in het jaar 1505 verpacht en by der bernenonroerend
goed , had alhier tot onder het franhad.
Met
der kerse den slach dair van gegeven
eenige moeite zouden welligt meer voor- sche bestuurplaats bij een aangestoken lampje.
beelden van dit gebruik te vinden zijn. Hoe Zoo lang het brandde was er gelegenheid om
lang het echter in Gelderland stand gehouden te bieden, maar was het , na driemaal ontstoheeft en wanneer het afgeschaft is , is mij niet ken te zijn geweest, voor de derde maal uitgegebleken. Zeker is het, dat het onder het Fran- bluscht , dan werd de koop als gesloten besche beheer op nieuw is ingevoerd , namelijk schouwd. Bit gebruik is in het vierde District
bij het keizerlijk decreet van den 20 Augustus van Zeeland door het omroepen (niet afmijnen
1811 , regelende de wijze van veiling der Na- zoo als elders) vervangen geworden.
G. P. ROOS.
tionale Domeinen. Ten gevolge daarvan werd
onder de algemeene voorwaarden het volgenVerhandeling over ' t getal Zeven I. ; bl. 338).
de artikelgevonden :
»L'adjuclication sera faite a la chaleur des Aldaar op de tweede kolom, in 't midden, vind
» encheres et a l'extinxtion des feux , et elle ne ik. geene vraag ,,maar een twijfel uitgedrukt
wie er toch over dit onderwerp een verhandeD sera definitiveque lorsqu'un dernier feu auling zou geschreven hebben ? Men wete dan
et6
allume
et
se
sera
&Feint
,
sans
que
pen» ra
in 't licht is gekomen over
»dant sa duree it ait ete fait aucune autre en- dater een Vertoog
het getal Zeven door Dr. S. J. MULDER , in Ver» chere.
oorts dat men daar»Par l'extinction des feux s'entendent les spreide Lettervruchten. V
e zal in het Letterlievend
gets aantreffn
S petites bougies qu'on allume durant les en- over
van Augustus 1844 ; Mac-benak
»cheres , et qui devront briller au moins de 4 Maandschrift
HEEREN , Ideen enz. I. ; bl. 453 in de
bl.
153
;
» a 6 minutes."
DE
De beschrijving is duidelijk genoeg. Ge- aanteek. ; Wandsbecker Bothe , I. ; bl. 65 ;
AULUS GEL171
;
Bibl.
Dogmatik
,
§
WETTE
,
woonlijk behoefde het kaarsje niet meer dan
P. H. T.
hoogste
driemaal
ontstoken LIUS , Lib. III. c. 10.
ten
hoog
tweemaal , of
[De belangrijke nasporing , welke de Heer en Dr.
te worden , zoo als de nog aanwezige procesverbalen dier veilingen uitwijzen. Met het S. J. MULDER openbaar heeft gemaakt in de Verspreide
•; Leyden bij D. DU MORTIER en Zoon ,
einde en van het Fransche beheer is deze ge- Lettervruchten
1844 • was hem Bens tot onderwerp eener wetenschapwoonte dadelijk afgeschaft.
pelijke voordragt in het Wiskundig Genootschap :
I. A. N.
Onvermoeide arbeid komt alles te boven. Dit heeft ooze
Kaarslicht bij veilingen. In mine jeugd was berigtgever N. opgeteekend.]
ik , een en andermaal , nit nieuwsgierigheid
Het refit van den gouden ring (I. ; bl. 346).
tegenwoordig bij eene zoodanige verkooping
De
Senatores en Equites hadden het regt om
(echter slechts van onroerende goederen) in de
Casselenye van den Hove van Holland en Zeeland, gouden ren en te dragen. De plebs mot er
te 's Gravenhage , en werd zij , indien ik goed slechts ijzeren hebben. Toen CAESAR bij het
onthouden heb, genoemd Verkooping bid' den overtrekken van den Rub , aan zijne sollichte of by den wassche. Er brandde namelijk daten verklaarde dat hi , om bun te voldoen ,
een kort einde waskaars , vermoedelijk van zelfs zijn' gouden ring zou willen missen , en
eene bepaalde lento en dikte , en zoolang het daarbij zijne linkerhand , waar die ring aan
stak , ophief , dachten deze , die hem niet
aan was mo st ieder een nog opbieden.
Ik kan mij echter niet herinneren dat het goed konden verstaan , dat hi' hun het 'us
licht onder een zoogenaamd rnolglas te flikke- annulorum , d. i. den rang en daarbij ook den
26
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census der Equites beloofde. Zie SUETONIUS
in vita JUL. CAESAR. , C. 38.
Zij verkregen die echter niet ; doch later ,
onder SEVERUS werd , volgens HERODIANUS
het jus annulorum aan de soldaten toegekend.
kh
oe
Uit hetvermelde ziet men duidelij,
het regt om een gouden ring te dragen , den
Romeinen steedsgewigtig voorkomen moest.
De vrijgelatenen , aan vie de Keizers dit
regt toestonden , werden dan ook grootendeels met de ingenui gelijk gesteld. Men zie
de 1. 5 & 6. Dig . de jure aur.ann., (L.XL.t.10.)
en de Tit. Cod. de jure aur. ann. L. VI , 8.)
alsmede de Commentatoren , o. a. VOET , ad
Pand. Tit. laud. , HUBER , Praelect. etc.
Er bleef echter no'g onderscheid bestaan ,
totdat JUSTINIANUS bij de 78ste Novel alien libertini gelijke re ten gaf met de ingenui.
Dat men reeds vroeg begonnen heeft met
hetjus annulorum aan vrijgelatenen toe te kennen , blijkt o. a. uit een berigt van APPIANUS
volgens hetwelk AUGUSTUS dit regt zijnen geneesheer ANTONIUS MUSA. geschonken zoude
hebben. Men zie CASAUBONUS ad SUETONIU1VI,
in vita AUG. C. 73.
Omtrent het verschil in kleeding tusschen
vrijgeborenen en vrijgelatenen kan men overigens de noten raadplegen van DEMPSTER ad
ROSINI Antiquitatum Rom. Corpus , p. 77 sqq.
L.
Het regt van den gouden ring. Wanneer een
slaafgemanumitteerd werd, verkreeg hij, zoo
als bekend is, wdl de vrijheid loch was hi'
geen ingenuus •; dit spreekt ook van zelf, daar
niemand ingenuus is dan een vrijgeborene.
Onder de Keizers evenwel kon de libertinus
door bijzondere vergunning van den Princeps
de rechten der ingenuiteitveikrijgen; zoo le zen
wij reeds van AUGUSTUS : » neminem unquam
D libertinorum adhibitum ab eo coenae, except°
D MENA, sed asserto in ingenuitatem". (SUETON. in Vita , c. 74).
Deze rechten werden 6f alle , áf ten deele
gegeven. Alle , door de natalium ristitutio ;
ten deele , door hetjus aureorum anulorum.
In 't eerstegeval wend de libertinus beschouwd als vrijgeboren ; » illis enim utique
» natalibus restituitur , in quibus initio omnes
» homines fuere , non inquibus ipse nascitur ,
D cum servus natus esset ; hic enimquantum ad
D totum jus pertinet , perinde habetur atque
» ingenuus natus esset" (1. 2. Dig . de nat. rest.)
In 't tweedegeval verkreeg hij de jura ingenuitatis salvojure patroni (1. 6. Dig. de jur. aur.
an.), d. hi' verkreeg het recht om officia publica waar te nemen, dock bleef onder den invloed van de patronaatsrechten. Van datir zegt
dan ook PAPINIANUS : » Jus anulorum ingenuitatis imaginem praestat , salvo jure patronorum
patronique liberorum" . (Vat. fr. §. 226 , pag.
172 , BUCHHOLZ).
Het voornaamste dierpatronaatrechten was

het erfrecht, dat dan ook bij den dood van zulk
een libertus in kracht kwam, evengoed als hadde hi' nimmer het 'us aur. an. bezeten 0. 5. D.
eod., 1. 3. D. de bon. libert.l. 2. D. de nat.rest.)
Dit drukt ULPIANUS uit door de woorden :
» vivitquasi ingenuus et moritur quasi liber» tus" (1. 3. Dig. de bon. libert.).
Noch dit 'us , noch de natalium restitutio,
werden zonder toestemming van den patroon
gegeven , ten minste vinden wij , 1. 3. de jur.
aur. an., dat » Divus COMMODUS 'us anulorum
» datum ademit iis, qui invitis aut ignorantibus
»patronis acceperant" , waaruit , dunkt ons ,
wel tot dengewonen reel der Imperatores besloten worden mag. Wat dezelfde vraag ten
opzichte der natalium restitutio betreft , dit ligt
buiten ons bestek. Doch, al verkreeg de libertinus door de aurei anuli de jura ingenuitatis ,
hi' wend toch eigenlijk niet beschouwd als ingenuus, gelijk hi die de natalium restitutio verkregen had. » Honor ejus auctus, non conditio mu» tata", zegtMARCIANUS,1. 33. § 2.D. de cond.&
dem. ,in overeenstemming met het rescript van
SEVERUS & ANTONINUS (CARACALLA). Slechts
TRYPHONINUS (1. 44. § 3. D. de exc.) zest dat
hi' » in ordinem ingenuorum" is overgegaan.
De verklaring dezer tegenstrijdigheid laten
wij aan bekwameren over. Verg. 1. 2. Cod. de
jur. aur. an.
Er waren dus, met betrekking tot de Ingenuiteit , Brie klassen van libertini, te weten :
1°. Die de natalium restitutio hadden verkregen , en dus voor ingenui gehouden werden
en den naam libertini niet meer droegen;
2°. Die het 'us aureorum anulorum hadden;
3°. Libertini zonder eenig voorrecht.
JUSTINIANUS hief in de 78ste Novelle het onderscheid op tusschen de libertini der twee
laatste klassenen
bepaalde , dat elke,
slaaf
,
diegemanumitteerd wend , te gelijk met de
vrijheid en zonder eenige uitdrukkelijke vergunning van den Princes te behoeven , de
jura ingenuitatis salvo jure patroni (zie cap. 2) ,
en dus, als 't ware , het 'us aureorum anulorum
verkrijgen zoude. Wat de woorden 7roatyyzvsgiag einctov hier beteekenen, is ons niet recht
helder. Degewone opvatting is , dat zij de
natalium restitutio te kennengeven • hoe echter
hiermee de be alines van cap. 2. over66n te
brengen is , zien wij niet in.
ZIMMERN Gesch. d. Rom. Privatr. S. 788
en nti hem WALTER , Gesch. d. Rom. R. S. 516
der 1 ste uitgaaf , hebben uit het lste en 5de
cap. dezer Novelle aanleiding genomen om te
verklaren,dat JUSTINIANUS de patronaatsrechten had afgeschaft, of liever dat hi' ze beperkt
had tot obsequiums ingrati actio. PUCHTA
wien WALTER in
Cursus der Instt. 2, § 215 h,
zijne tweede editie, § 474 , 85, bijgevallen is
heeft zich op cap. 2. gegrond om deze meening te bestrijden.
Het is mij niet gelukt eenig voorbeeld te
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vinden , dat het jus anulorum vOOr AUGUSTUS
zougegeven zijn. Zie hier de mij bekende :
1. Het voorbeeld van MENAS of MENODORUS
(DIO CASSIUS , XLVIII , 45 , SUET. in Aug.
74 , APPIANUS , de Bell. Civ. V, 80).
2. Dat van MUSA (DIO CASSIUS , LIII , 30).
3. Dat van ICELUS , den libertus van GALBA
).
(UET.
in Galb. 14 • TACIT. Hist. 113
S
4. Dat van een libertus van VITELLIUS (SUET.
in Vitell. 12, TACIT. Hist. II. 57).
In alle deze plaatsen (behaye bij DIO, LIII,
30) wordt het geven van den gouden ring te
samengenoemd met het verheffen in den ridderstand. Verder zijn alle de dätir genoemde
vrijgelatenen Of liberti van den Princeps zelven (N°. 3 en 4) Of personen die den Princeps
op eene of andere wijze van dienst waren geweest en aldus hoog in zijne gunst stonden aangeschreven , in beide gevallen dus aanzienlike mannen.
Hieruit zou ik dit besluit trekken :
In de eerste tijden verhieven de Principes
libertini , die door rijkdom , verdiensten of iets
antlers hunne gunst verworven hadden , of
welke zij aan zich verbinden wilder , in den
ridderstand , engaven hun dan als teeken dezer verheffing den gouden ring. Later echter,
toen het recht om die ringen te dragen aan
alle an en toekwam , zelfs aan de soldaten ,
(HERODIAN. III, 8, 9), kon diezelfde gift eenen
libertinus gedaan, volstrekt niet meer zoodanig
gevolg te weeg brengen ; toen was de rin
het teeken der ingenuiteit en toonde
het dragen daarvan door den libertinus, slechts
dat hi de jura ingenuitatis had. Ddarom, en
door den invloed der al meer en meer liberale
begrippen , werd men dan ook milder met het
schenken van diengouden ring , zoodat einaar
om
delijk ieder hem kreeg,
die er
m vragen
mogt (Nov. 78. c. 5) ; weshalve JUSTINIANUS
het eenvoudiger vond te be glen dat elk , die
vrijgelaten werd , den ring van zelf ontvangen zoude.
Ook WALTER (§ 332.) schijnt in deze meening te deelen , zonder dat hi' evenwel onderscheid maakt tusschen vroegere en latere dagen. In denzelfden geest zegt CASAUBONUS, ad
LAMPRIDIUM in Sev. 19 , ter verkiarin g van
de woorden : » libertinos nunquam in equestrem locum redo it ," — e. » jure anulorum
on donavit.''.
n
Dit moot ook nagenoeg het gevoelen zijn
van BURMAN , de jure aur. anul. in OELRICIIS
Thes. Diss. , naar ik uit de tweede hand veromen heb. In hoeverre echter min resultaat
n
met het zijne overeenkomt , kan ik niet opgeven, daar ik het werk niet bij de hand heb.
Dit moge voldoende zijn
ot tbeantwoording
van DRAUDE ' S vraag. Slechts veroorloof ik
mij de as „0-, dat libertus niet beteekent
het voile Romeinsche burgerrecht , maar de vrijhead.

Met betrekking tot zijne vraag naar de Interpretes , raad ik hem de lezing aan van den
Tit. Dig. de jure aur. anul. (XL. 10), denzelfden titel in den Codex (VI,8.), voorts de eene
of anderegeschiedenis der Rom rechtsinstituten(Rechtslehren), b. v. het werk van
ZIMMERN, het aange
haalde stuk van BURMAN,
LIPSIUS Electa , II. 8.
Voorts bestaan er nog verscheidene monographieen over deze instelling , waarvan hi'
sommige aangehaald kan vinden in de noot
van RELVIARUS op DIO CASSIUS XLVIII. 45:
Gecommentarieerde editie s van TACITUS
,
bezit ik nietdoch
ik gelo
of we te kunnen
zeggen , dat in de noten op Hist. I 12. dergelijke monoographieen aangehaald zijn.
A. J. W. FARNCOMBE S.

Henricus Storm (I.; bl. 346). De hier bedoelde Mr. HENDRIK STORM , werd te Delft
geboren en volbragt zijne studieen aan de
Leydsche Hoog, eschool alwaar hi' den 4den
April 1581 als Student in de Re ten was opgenomen , blijkens de MSS. Registers der ingeschrevene Studenten, welke het aldus vermelden :
» 4 Apr. 1581. HENRICUS STORMIUS 'uric
studiosus , Delfensis".
Den 19den Maart 1593, stond hij, din ende
naar het Griffierschap van den Hove van Holland, reeds op het drietal , waaruit evenwel
door Zijne Excellentie gekozen werd JOHAN
DE RECHTERE. Men zie de Resolution van Holland , b1.79.
Volgens J. VAN ABKOUDE, Naamregister enz.
I. • bl. 349 , schreef H. STORM reeds ten 'are
1617 een werk in-4°. over den Oorlog der Grieken en Romeinen, waarvan ik den titel niet kan
opgeven.

hier
hierboven
Hi' moet , na de teleurstelling
opgeteekend , zich te Amsterdam hebben gevestigd , uithoofde zijner betrekking van Raaden Advocaat-Fiscaal der Admiraliteit te dier
stede, en leefde er nog in 1620 , of te leiden
uit een werk dat hi' den lsten Januarij 1620
opdroeg aan de Ghecommitteerde Raden ter Admiraliteyt der Vf
y
Collegien , residerende in de
respective Quartieren van Holland , Zeeland ende
Vriesland, getiteld : M. ANNAEUS LUCANUS, van
't borer oorlogh der Romeynentusschen C. JULIUM
CAESAREM ende GN. POMPEIUM MAGNUM , overeset in Nederlands rymdicht doorD. HEYNDRICK
g
STORM. 't Amsterdam by MICHIEL COLYN
Boeckvercooper op 't Water , a° 1620 in-8°.
Op het laatste blad leest men , dat het geschrift te Amsterdam, in evengemeld jaar, gedrukt is door BROER JANSZ wonende in Sinte
Niclaesstraet ; doch in het Biogr. Woordenboek
van Nederduitsche Dichters van den Heer A. J.
VAN DER AA wordt de uitgave van 1640 vermeld, zoodat hier Of eene drukfout ingeslopen
Of eene latere editie aan gehaald is.
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liet work wordt verder versierd door lof,
VOOCHT
credichten van G. A. BREDERON.
P. C. HOOFT , J. V. VONDELE , NICOL. a WASSENAER (Amsterod. 1VIedicus) , benevens door
verzen van een drietal ongenoemden , met de
spreuk ;
R. T. Lyt en hoopt
Leerende leer ick
en Over al thuys.
In de Resolution der Staten van Holland komt
de naam van STORM menigmaal voor , o. a. in
1578. HENDRIK JANS STORM, te Zevenbergen,
die trekpaarden mogt invoeren , en, in
1594. HENDRIK MAERTENSZ. STORM , Ontvanger of Rentmeester der Kloostergoederen te Delft.
Behalve de reeds opgegevene berijmde vertolking , bezit de Maatschappij van Ned. Letterkunde te Leyden , nog een antwoord door
J. STORM in dichtmaat, op de vraag , voorgesteld den 17den December 1695 van werre
de Redenkamer Liefd boven al (te Haarlem?).
De vraag was :
1k vraag het onderscheyt van Rymers en Poeten
En wat een dichter dient het nodigste te weten ?
.. ELSEVIER.

Herfstdraden (bl. 346). Een bijzon dere soort
van kleine spinnetjes vermenigvuldigt zich
zeer bij het einde van den zomer , en omkleedt
zich met een weefsel , zoodra het najaar met
zijn koelen ademtogt ze waar schuwen komt
g
dat men zich teen
de reeds koudere nachten
moet wapenen. Wanneer even el de nog heete middagzon de lucht begint te verwarmen
gooien de spinnen het nachtgewaad van zich
en wij zien het als herfstdraden zweven
schoon vaak onze blik met een de weefsters
bespeuren kan, die op nieuw de stof opzetten,
welke zij voor den toekomstigen avond behoeven. In den wintergaan zij schuil , maar de
warmere Februarij-dagen doe haar somwijlen reeds heur pakjen als overbodig beschouwen , en het den winden totspel verstrekken.
WILLIAM.
[Niet anders heeft ons , op het gezag eens kundigen
landbouwers , de Heer
s
F berigt. Ook
gewaagt van de kleine „ spinnekens ," die zich bij het
Wegkwijnen van den zomer het liefst op de heidevelden ter woon vestigen , als de miskende vervaakdigsters van de zoo geheimzinnige draden , wier held
wit ons oog trekt in de blaauwe lucht. Welk buff tenman herinnert zich niet hoe, in zijn vrolijke jeugd, hij
menigmaal het weifelende rag eene plaats heeft aan
wezen, daar het , naar zijn kinderlijk oordeel eindelijk
nedervallen moest en het over beg en steg nagehold ,
waarhenen ook de winden het voortstuwden , om ten
leste nog te bespeuren , dat hi' misgeraden had. Voor
hem, die afkeerig is van zoo „ijsselijk natuurlijke"
verklaringen , als de wetenschap one geeft , zal scroLus welligt eene meer bevredigende oplossing hebben
gevonden in het „ sprookje ," dat hier volgt :I

Herfstdraden. Te Saltzwedel vertelt men
de volgende gebeurtenis , die in een dorp niet
verre van daar zoude voorgevallen zijn. Er
leefde een arme weduwe met hare eenige

dochter , MARIA genaamd. De moeder kon
wegens ziekelijkheid niet meer werken. Evenwel , daarom nietgetreurd! haaPmeisje was
de meest ervarene spinster , zij kon dagelijks
Brie stukgaren leveren , en hare draad was
toch de fijnste. Hiermede onderhield zij zich
zelve en hare moeder. 1VIaar — helaas ! dat
er een maar bij moestkomen ! — het kind had
eengroote font . . . Ze was dol op de pret ;
overal, waar iets te kijken viol en bij elken
dans moest zij tegenwoordig zijn. Alle vermaningen waren vruchteloos, Voornamelijk
in den naherfst en denwinter, als het jonge
dorpsvolk tot spinnen bijeenkwam , was het
meisje gek van plezier. Er werd natuurlijk
meer levengemaakt dan gesponnen. In plants
dat men op den bepaalden tijd van elkander
scheidde, werd het gedurig later en MARIA
g
in g altijd de laatste naar huis. Toen het
meisjen , op Mariendag , zich moeder tot hare
medespinsters begafzei de moeder nog : » Beloof mij slechts , dat gij heden v4:56r midder,nacht binnen zult komen. Het is van daag
Onze-Lieve-Vrouwen-dag , en wanneer de
kinderen den hunnen ouderen ongehoorzaam
zijn worden zij dadelijk gestraft". MARIA
gaf haar woord , dat ze niet meer dense
zou , zoo waar maan aan den hemel stond.
Met doze toezegging nam zij haar spinnewiel
en vertrok. Zij had echter naauwelijks eon
uurg
esponnen,of daarbuiten weerklonk hot
vangezang en muziek en daar verschenen de
jonge dorpsgasten. Ze hadden speellui met
zich medegebragt . . . men wierp de spinrokkens van zich, alles danste en sprong. MARIA.
wilde wel is waar , in den beginne niet meedoen, maar het snarenspel en de aanzoeken
der jongens, maakten meer indruk op haar dan
het woord aan hare moedergegeven. Het
was reeds lang na middernacht , toen men
eindelijk begreep dat het tijd was om naar
huis tegaan. De muziekanten hadden evenwel
nog niet vrij af, ze moo het vrolijke troepjen op den we begeleiden , en , toen dit
voorbij het kerkhof gekomen was en de poort
open vond , greep elk jongman zijn meisje ,
trok het op den Godsakker en het dansen
vin g met nieuwen mood aan. MARIA had hare
toezegging geheel vergeten en huppelde lustig
mee in den hellen maneschijn. Ondertusschen
zat hare moeder onrustig in haar kamertje en
wachtte met smart op het kind. Daar hoorde
zij plotseling nit de verte het geschreeuw en
gedruisch op het kerkhof, zij kon het niet
langer uithouden , maar liep naar het geraas
toe. Daar kwam zij en zag hare dochter in
het midden van al het gespring en gewoel.
Die aanblik was hartverscheurend. Zij bevel
haar, zoo dadelijk me de naar huis to gaan ,
maar het meisje of tot antwoord : s Och, Moeder , kijk , de maan schijnt nog zoo holder , ga
maar heen, ik kom voort !" Daar zag de oude
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vrouw naar de maan op en vervloekte hare
dochter. » Ik wildewel ," zeide zij , » dat het
ongehoorzame kind in de maan zat en daarboven spinnen moest I" Nauwelijks had zij
de woorden gesproken,
of daar was MARIA
uit de rij der dansenden verdwenen en men
zag haar , met haar spinnewiel in de hand
bliksemsnel naar de maan vliegen. Daar zit
zij nog en spint en , bij zeer helderen maneschijn , kan men haar duidelijk bespeuren.
Zij spint fine zachte draden, welke teen
den najaarstijd naar beneden op de aarde vallen ; de wind zit ze achterna en verscheurt ze
en jaagt ze op he en en boomen. Het yolk
noemt ze Mariendraden.[TEmmE, Volkssagen
d. Altmark , N. 49 , each den Alden des AltSCIOLUS.
mark:Vereins f. Geschichted

[Deplaats van VITRUVIUS , door J. M. te berde
g
ebra gt , schijn
t ascia niet zoo zeer als een hamer of
houweel aan te duiden , maar veeleer de dubbelde beteekenis te bevestigen , die BASILIUS FABER aan dat
woord heeft toegekend. „ Sumatur ascia ," dus lezen
wij daar,et
quemadmodum materia dolatur, sic calx
„
in lacu macerata asciatur. Si ad asciam offenderint
calculi, non erit temperata: cumque siccum et purum
ferrum educetur, indicabit earn evanidam et siticulosam : cum veropinguis fuerit et recte macerata circa
id ferramentum, utiglutinum haerens, omni ratione
probabit se esse temperatam.." — Wijerken
m
voorts
op , dat FABER op. 1. (edit. Lips. 1735.) in V. Acisculus, nog gewag maakt van tive oude glossen : de
eene: „Acisculus, Xotr6i,tog " ; — zie SPANHEM, de Usu et
praest. ninon. vet., Diss. X., p. 76. •; de andere : „ Aciscilium, s./.z 4tov(een bijl); z— ie MEURSIUS, Exerc.
Grit. , P. I. , 1, 10; in welke hi'j ook Aciscularius
vertaald gevonden heeft ),(xT61.40;, een steenhouwer.]

Veem I. • bl. 346). Indien EEN AARTS-FIhet Woordenboek van WEILAND opslaat, ,zal hi' daarin de meening leeren kennen, dat veem enfehm, van gelijken oorsprong,
Acisculus (I.; bl. 206 , 346) is blijkbaar het eigenlijk een gezelschap , welks leden onderdiminutief van Ascia, dat in de beteekenis van ling verbonden zijn beteekent ; eene bepaling, die in Amsterdam toepasselijk is op twee
hamer of houweel voorkomt bij VITRUVIUS
VII. 2en
,
bij PALLAD. , I. 14, 43. Acisculus bijzondere rotten van waagdragers , ondervindt men als substantief bij een enkel schrij- scheidenlijk bekend onder de bijnamen van
ver • dat het evenwel als zoodanig gebruikt Klapmutsen en Bontehoeden; en voorts , dat
werd, schijnt te blijken uit QUINCTILIAN. VI. deze woorden verwant zijn aan vaam en vadem,
3 , 53 , waar van iemand , welke lien naam beteekenende eene zekere hoeveelheid van
droeg , gezegd wordt dat hi' liever PACISCU- sommige din en ter hoogte en breedte die de
maat van een vadem bedragen; — ook nog, dat
LUS moest heeten, quia pactus esset. Overigens
komt ACISCULUS als eigennaam voor bij PRU- dit veem sours veen, y en of vein genoemd wordt,
waarvan veennoot, vennoot afkomstig is. Door
DENTIUS Peristeph. IV. en de XVIII Martywelk een en ander hi' zich omtrent den oorJ. M.
rib . 19.
Acisculus. In den eersten Lexicon den bes- sprong van de beteekenis van dit woord, naar
ten, dieni ik opsloeg, en zelden te vergeefs ge- ik vertrouw, genoegzaam ingelicht vinden
V. D. N.
raadpleegd had , den ouden BASILII FABRI zal.
Veem. In BILDERDIJK ' S Verkl. G eslachtl.
Thesaurus eruditionis scholasticae , Lipsiae , A°.
1710, vond ik op pag. 15, 1ste kolom : » Acis- leest men : Veera, Onz. als collectief te Amculus et Aciscularius , quaere in Ascia" •; en sterdamgebruikt , doch eigenlijk is het Vr.
toen op pag. 199, 1ste kolom in voce Ascia , als ve-ing, hetzij als 't Hoogduitsch Befehdung ,
het volgende waarmede ik meen dat aan den hetzij in den zin van het Deensche ven, vriend,
dat van ve-en (conversari) is, en dus eigenlijk
weetlust van P. H. T. voldaan zal zijn:
dengene met wien men omgaat beteekent.
D Ascia, ae , et fabri lignarii instrumentum
» est , et murarii: illiusquo ligna dolantur et Het woord is dus inderdaad vangelijke belaevigantur ; hujus quo calx maceratur." teekenis alsgilde en genoodschap. En dit is
,
zoo waarin
de zoogenaamde Pakicersveemen
(Een timmermans- of metselaars werktuig
waarmede deze het hout bedisselt of glad te Amsterdam, die zich door de kleur hunner
schaaft,ne
ge de kalk beslaat : — een dissel hoedenplachten te onderscheiden en steeds
daarnaargenoemd bleven , als in de Westofschaaf, of een schop) enz.
Association
eig
faalsche veemgerichten , enlijk
Ab ascia deducit PHILIPPUS A TURRE
op Keizerlijk gezag rechtoefenende , van de
Monum. Ant. Cap.H.p. 22. diminutivum Ads» culum, quae vox , etiam figura , in nummis Landheerlijke Gerichtstoelen onafhanklijk ,
en waarover onkunde en vooroordeelen zoo
»gentis Valeriae conspicitur , (vide eundem
»p. 6. in tabula) ut Acisculus sit quasi ascicu- veel duisters verspreid hebben."
N. P. BIBLIOPHILUS.
» lus , seuparva ascia."
J. J. WOLFS , die merle ons BILDERDIJK 'S verklaMaar dan zou het niet, gelijk VAN BEVEREN
opgeteekend heeft, merkt ook aan, dat „ veembij
meent (NAVORSCHER bl. 206.) een banter , „ring
HOOFT, BREDERO en anderen voorkomt in den zin van
,
wat
op
de
munten
van
diesel
zin
maar een
„ „ eene hoeveelheid menschen vangelijke soort , of
L. VALERIUS ACISCULES voorkomt.
„ „ wel van zaamverbondenen tot het eene of andere
dunkt
Alias (I.; bl. 346). Dood eenvoudig,
mij : iemand,
die zich anders voordoet dan
..S. ...F.
hi'j is.

ICIINEUTES.

LISTER

„ ,doel of bedrijf" ;

ook als afdeeling , Marti . , ace-
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„hang , stott, trein" , — zoo als in het Uitlegkundig
Woordenboek op HOOFT is aangewezen. „ Teem" , dus

Trijntje van Boskoop. In 1831 is biJ
den
Boekhandelaar J. P. BRONSTRING te Purmevervolgt hij, !! thans nog pier te lande in gebruik voor
rende uitgekomen een boekske , getiteld : Het
een bepaald rot wagedragers , staat in zoo verre in
Boek desgeheims, enz. waarin de zoogenoemde
verband met het veemgericht der middeleeuwen, als
„
„ ook dit een gezelschap of maatscha,ppij of vereeni ging profetieen van TRIJNTJE VAN BOSKOOP mede „was : eene beteekenis , waaruit het verschillend gegedeeld worden. Alzoo ik er de correctie van
„b
ruik dezes woords moet worden afgeleid".
had, herinner ik mij nog , dat deze voorzeg,
P. E. Z. geeft ons uit wAGENAAR (Amsterdam,II.
g in en gedrukt zijn naar een afschrift, waarin
bl. 449 , volg.) een uitvoerig berigt van het ontstaan
en den voortgang der Amsterdamsche veemen , en vermeld werd , dat zij door een der Burgepanne gesteldheid bepaaldelijk ten 'are 1766. Hoe het meesters van Leyden bekrachtigdzouden zijn.
waagdragers gild aldaar werd opgerigt in 1616, maar
Wat daarvan zij , wil ik niet beslissen. Den
de naam van dragers reeds veel-vroeger aan deze soort tijd dezer voorzeggingen vindt men er niet in
van arbeidersgegeven was. — Hoe den 26sten Maart
aangewezen. Van een vroegeren druk is mij
te dienjare de eerste ordonnantie uitkwam voor de
gemeene gezwore arbeyders aan de wage, waarbij 6n niets bekend. Ook twijfel ik er aan , of de
uit ever verzamelaar der in dit boekske vooranderepunten geregeld werden , de benoeming der
overluiden vastgesteld. Hoe , van tijd tot tijd , om- komendeprofetieen , daarvan iets geweten
treat 150 deter gildebroeders in ploegen of veemen hebbe. Op CASPER HAUSER zullen de voorzaamgetreden zijn , en die daartoe niet behoorden
spellingen van TRIJNTJE VAN BOSKOOP wel niet
met den naam van vrijluiden werden aangeduid. Hoe
meest alle die veemen door zekere teekens aan den betrekkelijk zijn. Immers dus luiden ze:
» Het was op een Buren herfstdag , dat er
hoed , of wel door de kleur der hoeden onderscheiden
waren, welke teekens — het Groot-Memoriaal (VIII. » een acme grijsaard aan de deur van TRIJNTJE
f. 218) berigt het — soms met verlof der Burgemees- D VAN BOSKOOP verscheen en haar om eene aalters werden ingesteld. Hoe de oprigting van een
» woes vroeg. Zijn lange baard en veelbeteekeveem , oorspronkelijk vrije daad van eenige waagdragers , bij keure des jaars 1654 van den wille der Over- » nend uitzigt hadden die uitwerking op haar,
dat zij hem mildelijk beschonk. » God zal u
heid afhankelijk geworden is. Hoe onder de oudste
veemen ongetwijfeld behooren dat der Blaauwhoeden D » een besloten loongeven!" was zijn antwoord.
en dat der _Klapmutsen , maar het ontstaan des Zeeuw- » En daar TRIJNTJE aan een overhaal woonde,
schen veems eerst dagteekent van 1668. Hoe, allengswaarvan zij gedeeltelijk leefde , vroeg hi'
egroeid
etal
kens aang
, het
gder veemen 19 beliep in
» haar verder, of zij hem ook over wilde zet1685 , 22 bereikt had in 1766, het tweemanschap niet
meegerekend , 't welk met den naam van Kaasveem » ten, waaraan zij voldeed •; doch naauwelijks
bestempeld was. Hoe de meeste veemen uit 5, 6 of 7
» waren zij van wal, of de grijsaard geraakte
leden , sommige echter uit 8 of 9 arbeiders waren za» in eene zinsverrukking , en sprak Coen met
mengesteld. Hoe zijtveelal hun ze el hadden in kamers
»grooten
nadruk en wijsheid over de din en ,
of kelders nabij den Dam gelegen enkele andere
» die verborgen waren en in deze landen zouplaatsen , meer verwijderd van het middenpunt der
onderheden meer,, waarvan » dengebeuren , namelijk van de scheuring
stall. — En nog vele bijz
het relaas besloten wordt door de nomenclatuur der
» der kerk en hoe het wederom tot den zou
veemen in 1766, maar bij welke ons toch verwonkomen • alsook hoe het land gestraft zoude
dert , dat onze vlijtige vriend niet der herinnering
»
wordenom
de grootheid van zonden.
,
waardig gekeurd heeft de verzen in den Spaanschen
verstomd
»TRIJNTJE stond als verbaasd
waarin wij JEROLIMO,
Brabander van
D over hetgeen zij hoorde ; sprakeloos zag z ij
die zoogaarne den voornamen koopman uithing , op
de volgende wijs beschreven vinden :
» den veelbeteekenenden man na , die aan de
„ Hy is met zyn Makelaars in 't packhuys om zyn balers
» overzijde van het schouw uitstapte en als in
te wegen :
» een oogenblik verdween.
Hy teyckentse elck op haer limber, met zyn eyghen
»Niemand had dezen man hier ooit gezien en
merck ,
nimmer heeft TRIJNTJE VAN BOSKOOP naderWant hy het al de Blauhoeden en de Klapmutsen in 't
werck , » hand iets van hem gehoord , hoeveel moeite
Met een deel Vlamingen van Packers en andere uyt» zij ook deed, om hem op te sporen.Zijne voorheemsche opslagers :
» spellingen waren haar echter geheel bijgeWil y gaenjy meught, ick ga boven by de Verschieters
» bleven , zoodat zij besloot, die aan de Magien Korendragers.]
» straat te Leyden mede te deelen, hetgene zij
Trijntje van Boskoop (I. • bl. 346). Indien » woordelijk deed. Hier verhaalde zij » Deze
landen zullen vergiftigd worden door eene
BAVO de voorzeggingen van TRIJNTJE VAN
nieuwe secte uit Frankrijk , en wanneer
BOSKOOP verlangt te le en , kan hi' die vinden
,
dan zal het
in Het Boa des geheims, in 1831 tePurmerende, » » deze haren invloed krijgt
Christendom ellendig vervolgd worden.
bij J. P. BRONSTRING uitgegeven. Pat boekie
be , zoo als het voorberigt zegt , de voor- » » Men zal de altaren vernielen en daarmede
den spot drijven en al wat heilig is ontheispellingen van JOH. VAN LELIeNDAAL en van
» » lien. Er zal een kind geboren worden ,
TRIJNTJE VAN BOSKOOP in haar geheel; die
van RICCI, NUSE , MERCIER en LUDEMAN zijn » en den ouderdom van p onder en een jaar
bereikendezal
,het sterven , wanneer de
er gedeeltelijk , en voor zoo ver men meende
scheuring in Holland komt."
dat ze op den toenmaligen tijd betrekking
Naderhand kwam zij te Leyden en werd
hadden , in opgenomen.
FREDRIK .
BREDERODE

» »

D »

209
» om hare voorspellingen gegrepen op de
» Breestraat bij den grooten blaauwen steer
» waaronder de priesters begraven liggen , en
» van daar naarHeeren Burgemeesteren ge» brat , die haar vraagde(n) of zij dit alles
»gezegd had; zij beantwoordde dit met : » Ja T.
» » dit houde ik staande en zal het nimmer loo» D chenen • ik deel niets anders mede , dan
» » het een mij door den geheimzinnigen man
» » is medegedeeld." — Zij zeide dit met aki» veel vuur , dat zij in onmagt viel. De Hee» ren Burgemeesteren hoorden met verwon» dering alles , wat zij , bijgekomen zijnde ,
» hun mededeelde en alvorens men haar in
» vrede lietgaan , teekende men eerst naauw» keurig de voorspellingen op , die van dezen
» inhoud zijn :
» Men zal tijden beleven , dat de mannen
» met lane stokken en staken zullen moeten
» uittrekken , alsmede dat de vrouwen dan
» doeken zullen dragen met lange slippen, be» nevens lane kappen en hoofdijzers , en de
als of het
» mannen broeken zoo lang en wijd
D vrouwen rokken zijn. Op deze tiiden moet
» men letter, want wanneer die aanwezig zul» len zijn , dan is de verandering zeer nabij. —
» Er zullengroote schattingen geeischt wor» denmaar
,
niet alien worden volbragt. Er
» zullengeheele koffers met geld ter verzen» ding gereed zijn
, doch als men deze denkt te
» verzenden, zal hetzelve reeds geschied zijn.—
» Er zal een dijk doorgestoken worden en het
» land onder water loo en , maar dit zal niet
» baten. De overheid zal onmagtig worden •
» doch dan zal de tijd van verlossing nabij zijn.
» Er zal een vorst met eengroot leger komen
D en alsdan zal een zeer oude Nederlandsche
» stad over aan , zonder eenige moeite , want
» de sleutels zullen hem tegemoet gebragt wor» den. — Er zal eengroot leger door vele ste» dengaan , doch dit zal ons niet hinderers ,
» daar zij alleen maar doortrekken. Bij een
» voornaam dorp in het Zuiden zal zulk een
» groote en vreesselijke veldslag zijn , zoodat
» men tot aan de hielen in het bloed zalloopen.
» De Rynstroom en Ysseldijk zullen het kwaad
» hebben. Er zal in de nabijheidvan eene groote
» stad een hevig gevecht plaats hebben, waarbij
» de boeren met stokken en boerengereedschap
» gewapend, zullen helpen. — Het zuivel , dat
» de boeren ter markt brengen, zal zoo slap en
» week zij,
n dat het algenieen ontsteltenis en
» verwondering zal baren. Des avonds zal men
» slapen aan , en des morgens eensdenken)
d(?
1) opstaan,
doch schrikken en beven voor de
» menigte soldaten en voor de veelheid men» schen, die over de straten zullen gaan. Dan
» zullengelukkig wezen degenen , welke zich
»2 a 3 dagen in huis houden , dewijl zij dan
»geen gevaar hebben. — Er zullen Brie ma» tie Potentaten den oorlog aanvaarden , als
» eenuit het Weston en twee uit het Oosten.
D. II.

» Die zullen uit vrees teen
g elkander vechten ,
» en daar zal veel bloed onbedacht vergoten
» worden , maar dat zal niet naar veler genoe»gen zijn; zij zullen echter elkander naderhand
b wel verstaan en zich vereenigen. — Er zal
» eenegroote sterfte onder het menschdom ko» men , waarbij de boosheid zal worden uit e» roeid • daarna zal het , als het ware , een
» nieuw land wezen , alwaar de menschen
» voortaan in vrede, rust , eendragt en geluk» kig zullen leven".
G. VAN SANDWIJK .
Op zijn oud Harleveenseh I. ; b1.346. De
bedoeldeplaats is Aarlanderveen , bij verkorting ook wel Aarleveen , en verbs ter , Harleveen genoemd , misschien ten gevolge van
de nits rack der h voor de a , zooals die b. v.
te Gouda vernomen wordt. De eenvoud in
leefwijze en zeden moet aldaar eertijds zoodanig geweest zijn, dat zij later ten spreekwoord
geworden is. Voor een root deel schrijft
men zulks toe aan eene talrijke familie , die
wat meermaalsgebeurt ten platten lande
vangeslachte tot geslachte aldaar woning gehad en zich uitgebreid heeft , en die in dit
opzigt het voorbeeld moet gegeven hebben.
V.

L.

Op zijn oud Harleveensch. D By het tegenwoordig verval van onze Taal" , zegt BILDERDIJK, D waarin byna alle oude spreekwizen , in mijn kindschen en bloeitijd gemeenzaam , zoogoed als Arabisch geworden zijn ,
hoop ik dat men echter nog weet wat Aleveensch ingoed Hollandsch beteekene. Het
isplomp , onbedreven , en zonderling , en
daardoor belachlijk in 't oog. Het Dorp Aarlanderveen (in de wandeling Aarleveen genoemd) , oudtijds door zijne ligging weinig
bezocht en weinig gemeenschap met eenige
stedelijke beschaving hebbende, onderscheidde
zich ten dage onzer Overgrootvaders geweldig
door het zonderlinge van manieren en zeden •
en vandaar die benaming , die echter niets
van het smadelijk bespottende in zich hield ,
, van dien aart ,
aan andere uitdrukkingen
en
doch op Buitenlanders slaande , verknocht •;
als een Kamer stuicjen be aan , Engelseh verstand ergens van hebben , Fransch gelcoeter , en
dergelijke". (PERzius, Hekeldiehten, nagevolgd
door Mr. w. BILDERDIJK , bl. 75). Onder deze
laatste zegswijzen behoort ook het bekende :
Er met den franschen slag over been loo en ,
waarvan Dl. I. • bl. 347 , de ware beteekenis
N. P. BIBLIOPHILU S.
gevraagd wordt.
Dezelfde verklaring hebben ook V.D.N., C.G.B.
[
en A. L. B. voorgedragen , waarvan de eerste op zijn
oud Harleveensch(Aarlanderveensch) uitlegt: „op eenvoudige oud-Hollandsche wijze , naar vaderlijke zeden en gewoonten , zoo als die in zwang gebleven waren te Aarlanderveen, eenegeheel landelijke gemeente
in Zuid-Holland , niet verre van den Leydschen
Rh n" ;— tem ijl A.. L. B. , te Aarlanderveen geboren
en opgevoed, de spreekwijs door zijne dorpgenooten
27
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meestal gebezigd verhaalt in den zin van „eenvoudig,
zonder omslag , ietwat boersch". Vol ens hem wordt
zij in sommige streken nog meer verbasterd uitgesproken : op zifn oud Harlevinksch , waaraan men de beteekenis te hechten heeft van scheef , immers zoo
A. L. B.'s huisvrouw tot de ware interpretatie doore drongen is.]
g

Zoo oud als de we van .Kralingen I. •; b1.346).
Dit spreekwoord is oorspronkelijk van een
ouden weg onder de gemeente Kralingen , bij
Rotterdam , thans nog de oude we van Kralingen of de Oude dijk genoemd. Deze we , ofschoon in weeken en moerassigen grond geled , is zoo vast, dat men daarop, buiten alle
vrees van inzakking, zonder heiwerk de zwaarstegebouwen zetten kan. Sommigen willen ,
dat deze weg een overblijfsel zij van eene oude
heirbaan der Romeinen anderen beweeren
en wel in de middeneeuwen zou
dat hi'j later ,
zijn aangelegd. Het eerste gevoelen is naar
ons inzien het waarschijnlijkste.
A. J. VAN DER AA.
De Steenen Roeland I. • bl. 346).Wat er
van dit beeld des dapperen Paladijns geworden is, weetik niet. Eene afbeelding , grooter en naauwkeuriger dan die BERKHEY gegeven heeft, wordt gevonden in de Naamlooziana , of vertoog zonder naam , over vraagen
zonder vinding, enz. Amsteldam, 1772, in 8°.,
tegenover bl. 320. Het beeld stond op den
N. Z. Voorburgwal , over de Kolk , voor het
vierde huis van de Pottebakkers- of korte
Kolksteeg.
J. J. NIEUWENHUIJZEN.
De Steenen Roeland. In den -Willem Levend
leest men : n RYZIG ontstelde : hi' stond eerst
als de stomme stiene Roeland , die nu evel
weggebrooken is , zo als onze FY mij verteld
heeft." — Dit is het eenige , wat ik over
dit onderwerp gevonden heb.
N. P. BIBLIOPHILUS.

De Steenen Roeland. In de Lantaarn voor
1800, door AMURATH EFFENDI (lees : P. VAN
WOENSEL) heb ik het lot van het standbeeld
waaromtrent SCIOLUS inlichting vroeg , beslistgevonden. Ik zie er de woorden »quitantien op ROELAND STEEN " door eene aanteekening uitgelegd , welke mijn Amsterdamsche voorzaten vangruwelijk Vandalisme beschuldigt. Men oordeele slechts :
» Daar deeze Kassier reeds voor eenige
jaaren verwandeld is in bik-steen , kan men
daar uit opmaaken dat deeze gebeurtenissen
niet melkvers zijn, of dat onze Held [het Tr ojaansche Paard] getrokken heeft op een huis,
dat failliet was." t. a. p. bl. 100.
GANSKE.
[Hoe het met den Steenen Roeland gegaan is , vinden wij stellig en duidelijk medegedeeld : Amsterdam, in zijne Geschiedenissen enz. 0171 te dienen ten
vervolge op het werk van JAN WAGENAAR , Amst. en
Harlingen , 1788. Dit toehleest men daar op het jaar
1774 „ Zints onheugelijke tijden hadt, op den Nieu-

„ wezijds-Voorburgwal, teen over de Kolk, gestaan,
„een steenen Standbeeld, bij den naam van Steenen
„Roeland bekend , het zinnebeeld , naar men meent ,
„ van eene vrije Marktplaatze. Vol ens sommigen
„ zouden , op nog twee andere plaatsen in de Stad ,
„ weleer, diergelijke Beelden gestaan hebben. Dit
„laatste , zeer beschadigd zijnde , door tijd en ouder„dam , werdt , op last van Burgemeesteren , op den
::v
nioem
rdeenn„.Januarij , door Stads Werklieden, we eVoorts ma g , zoo over de Roelandsbeelden in het
algemeen als over den Amsterdamschen Steenen Roeland in het bijzonder , merkwaardig heeten de navolgende plaats bij den vlijtigen WAGENAAR zelven
Amsterdam enz. 1765 , II. ; bl. 414 : „ De Markten
„ stonden , hier te Lande en elders , al van ouds , on„ der de byzondere bescherming van den Vorst , en.
„ elk , die aangeene zwaare misdaad schuldig, of bal„ling geleid was , mot , veiliglyk , derwaarts gaan
„en keeren. Menplagt, van deeze bescherming des
„ Vorsten , en van de veiligheid der Markt , bier
„te Lande , veeltyds , kennis te geeven, door het
„ opregten van Kruissen , aan 't begin en einde der
„ Marktplaatsen , 't welk nog tegenwoordig , hier en
„ daar , en , onder anderen , in den Haage en in de
,, Beverwyk , in gebruik is. In Duitschland , duidde
„men hetzelfde aan , door het opregten van houten
„of steenengewapende beelden, Roelands beelden ge„ naamd , naar den beroemden Krygsman ROELAND ,
„ die ten tyde van KAREL den Grooten, leefde, en van
„wrens dapperheid de Moniken wonderers verdigt
„ hebben. En 't is my ten hoogste waarschynlyk, dat
„de bekende Amsterdamsche Steenen Roeland , die
„ in den stoep van een oud gebouw , op den Nieuwe„ Zyds-Voorburgwal , over de Folk , staat , tot zulk
„een einde is opgeregt. 't Beeld is geharnast, en heeft,
„ zo 't schynt , eertyds , een opgeheeven zwaard in de
„ hand gehad. En 't is bekend , en nog aan eenige
„ tekenen te merken , dat er , oudtyds , eene markt
„langs de westzyde van den Nieuwe-Zyds-Voor burg„ wal, van de Molsteeg tot aan de Dirk-van-Hasselts
„ Brugge,, geweest is. Veelligt , heeft deeze markt
„ zig verder , en tot aan de plants , daar 't beeld stoat ,
„ uitgestrekt. Zeker is 't, ten minste,.dat op de Kolk,
„ regt over den Steenen Roeland , van ouds, eene
„ openbaare Veemarkt geweest is ; dat er ook, met an„ dere waaren , isgemarkt , en dat de Folk zelfs de
„ eenigste plaats in de Stad was , waar , volgens eene
„ Keure van den zesentwintigsten April desj cars 1550,
„ de Aventuriers , of Kwakzalvers , gelykze , sedert ,
„ genoemd zyn, mogten voorstaan. De oudste opdragt„ brieven van het huis , in welks stoep het Roelands„beeld staat , zeggen , zo my berigt is , alleenlyk , dat
„ het huis , van ouds , Steenen Roeland genaamd was :
„ waaruit blykt , dat het beeld er al zeer vroeg gestaan
„ heeft. Doch wanneer het opgeregt zy , is my ner„ gens voorgekomen”.
De vraag over den Steenen Roeland heeft ons einlijk herinnerd de besehrijving
sterdamsche
der Am
tappers-winkels in JAN DE REGT'S bekend gedicht ,
Slechte tijd. Na het tafereel van vat die plaatsen inwendig opleveren , komt de schildering van het een
daar buiten omgaat , op de volgende wijze
„ Heb wat geduld , gij zult de gasten uit zien komen
Daar is 'er een, die stoot zijn kopstuk aan de boomen;
En deze , loot schier een lantarenpaal aan twee
Dien hi' ma danken , dat hi' niet in 't water glee ,
Waar in hi'j , door den drank verhit , misschien zou
sissen.
Een ander zal zich weer in straat of steeg vergissen.
Die, stort voorover en blijft hangen , krom en lam,
Als 't Vlies van JASON, op een keten aan den Dam.
Eon ander ,
ziet men met den Steenen Roelandvechten.
Die wil een kokerbooin met reden onderregten ,
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ander° geschriften , ook raadplegen , La plus
nouvelle Acadthnie universelle des Jeux , Tom.
II. Amst. 1752.
V. D. N.
Tokkodielj e Als antwoord op de vraag van
INVESTIGATOR, waag ik eene gissing. Op den
Tokkodielje (I. bl. 347). Het Toccadille- of klank of van het woord tokkodielje , dat geen
wordt
even
als
het
) toc ,
Toccategli-spel (jeu
Fransch is, vermoed ik dat het eenen SpaanTric-trac en het Backgaming [backgammon] , schen oorsprong heeft , waartoe ik eenigen
gespeeld op een dubbel bord, (waartoe meest- grond vind in de woorden tocar , toco , toca
al het inwendige der met scharnieren open- (vatten , aanraken enz. met nog velerhande
slaande dam- en schaakborden ingerigt is) beteekenissen). Zou dan de naam, gegeven
en wel met vijftien zwarte en even zoo vele aan het hier bedoelde spel , ook kunnen ontwitte schijven, benevens twee merkteekens , staan zijn uit de snelle zamentrekking van
wier verplaatsing , gedeeltelijk door het aan- tocar a deguello, toca a deguello (den aanval blatal oogen telkens met twee dobbelsteenen ge- zenhij
,
blaast den aanval) ? Men bedenke ,
worpen , gedeeltelijk door het beleid der spe- dat de Spanjaarden de ll uitspreken even als
N.
lers geregeld wordt.
de Franschen in de woorden anguille en al[P. J. v. M. , die het tokkodielje ook thans nog
guille.
veelmalengespeeld verzekert in ons vaderland, merkt
In het Fransch heet dit spel : jeu de tric-trac,
insgelijks op , dat het dubbele bord tot dit spel gebeen ten onzent was het in de XVIde en XVIIde
zigd , van binnen met lakensche punten bekleed, geen
ander is dan het zeer bekende verleeer-bord , 't welk eeuw bekend onder den thans verdrongen
ook nog den Engelschen te stade komt voor hun vernaam van verkeerbord. In onbruik is het niet
makelijk Backgaming . Van C. G. B. vernemen wij
geraakt •; want , bijaldien INVESTIGATOR someene bijzonderheid omtrent de schijven, namelijk, dat
tijds societeiten bezoekt , kan hi' zich overze in vroeger tijd. sours gestempeld waren als munten,
tuigen dat dit spel nog tot de mode behoort ,
met de beeldtenissen van Romeinsche Keizers, of ook
wel tergedachtenis van den Turkschen oorlog (VAN
en zelfs zeergezocht is.
LOON , lnleiding tot de Penninglcunde , bl. 271, in fol.) ;
Dat onze voorouders veel smaak hadden
immers,dat schijven met dezen laatsten stem el nog in
in
verstrooijing door middel van spel en ook
berustten,
thans
KNOTTERS
1734 onder hetgeslacht der
hierin hunne Batavische afkomst niet verin het bezit zijn van onzen Correspondent zelvend
Tokkodielje. Dit spel, Toccodille of Toccategli, zaakten , kan de reeks van spelen getuigen,
bl de Latijnen lusus latrunculorum genaamd , die ik hieronder volgen doe. Zij is ontleend
eigenlijk het bekende Tric-trac , schoon thans aan de Gargantua van den bekenden geestiminder algemeen in gebruik dan in vorige gen schrijver RABELAIS , door den vertaler
CLAUDIO GALLATIO (Amst.
dagelijks
ti den , wordtnog
echter
, hier of van diens werken,
daar in ons landgespeeld , en waar zulks het 1682 , D. , bl. 76-810 , doch zoo dat hi'
geval niet is, zijn toch de Toccodille-, nu veelal in deplaats der Fransche spelen , de namen
Enfiladeborden genoemd , gewis nog wel voor- opgegeven heeft van diegene , welke omhanden . De oorsprong van dit spel is onzeker, streeks het midden der XVIIde eeuw , ten
sommigen achten het van Spaansche, anderen onzent het meest in trek waren.
van Fransche of Duitsche herkomst , doch
San allerleije Spulletjes die GARGANTUA
meest waarschijnlijk hoort het in /ta/iet'huis.
speelde met zijn gezellen."
Het Tric-trac deze hoofdnaam omvatte ook
H
1. Van den vloed • 2. van de voorsten of
het Toccodille -werd op verschillende wizen
gespeeld , en kwam onderscheidenlijk voor derden zoeken •; 3. van de vlugt of sakjagen
4. van 't pand-rooven ; 5. van 't troeven • 6.
als le Revertier , le Toutatable , le Tourne case
les Dames rabattues en le Toc , welke benamin- van 't piketten • 7. van ten honderden uit • 8.
en , zoo ik meen , hier te lande in onbruik van der has en •; 9. van 't ram en • 10. van
g
eraakt zijn , waar thans alleen bekend is : le 'tschuiren •; 11. van 't pas-dijsen ; 12. van ten
g
jeu d'Enfilade. Dit nu wordt gespeeld tusschen een en dertigen uit •; 13. van twee en twee ;
van ten drie honderden uit • 15. van de
14
twee personen en bestaat daarin , dat zij met 14.
een beker de dobbelsteenen werpen een verlorene • 16. van de verwezene ; 17. van de
dubbel bord , in het elk 24 fieches (pijlen) , vermorste kaart ; 18. van de onvernoegde ;
onderscheidenlijk licht en donker van kleur , 19. van het landsknegten. ; 20. van de koemeestal wit en groen , zijn afgebeeld, 12 voor koek ; 21. van die se heeft , spreekt •; 22. van
elken speler , waarbij dan nog ieder 15 stuks op en of • 23. van Pijke delje • 24. van schoon
datum of schijven erlangt , insgelijks door Belij •; 25. van kikkermik ; 26. van ik denk ;
wit en zwart onderscheiden. Deze worden 27. van doe dit, doe dat ; 28. van Ka, Ka, vole
g voor iedere so ort me na • 29. van de dwerl loop of wild 'a en ;
met inachtne min der reels,
van spel voor es , telkens zoodanig 30. van 't osje ; 31. van die wint , verliest ;
geplaatst , als de oogen aanwijzen die met de 32. van wiege wage •; 33. van draijen wij •;
ha ; van
36,
dobbelsteenen geworpen zijn. Wie meer hier- 34. van Amerol • 35. van hi'
van begeeren te kenn.ea mogen , behalve wie vint , die wint •; 37, van dammen •; 38. van
Ofpothuis , claar hij zich schier aan te barsten stiet.
Verschoon mij , zeit hi' , Heer,, ik zag u zeker niet,
Dit ongeluk kwam vaak den besten wel eens over."
enz.]
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schaaken • 39. van Reintje de Vos • 40. van van soutemoute • 149. van 't zooltje • 150.
moertje , moertje ; 41. van 'tkoeijtje •; 42. van van alle ambachten : 151. van toffeltje geit •
trekken • 153. van tuimel
blanke bestemoer • 43. van Jan springt hoo- 152. van strootje
ger dan Trijn ; 44. van drie teerlingen •; 45. in de peperzak •; 154. van 't knippen.
's hans
d stelle INVESTIGATOR zich
Voor
van tafeltje rondom • 46. van knik knak Knebikkelen
lis • 47. van
't •; 48. van houd op en metdit weinige te vreden --en , zoo hi' nog
houd an ; 49. van tiktakken •; 50. van 't ganse eenig esprit de jeu be zit , denke hi' de re ee rd ; 51. van uileberd • 52. van wie wil 't len uit , volgens welke al die spelen gespeeld
b
robje van en ; 53. van 't vrouwtje • 54. van werden.
Toccodille is di ter bijt he Italiaansche toccare,
[
'tspookertje ; 55. van ik eerst , ik andert •;
bij bet Spaansche tocar. En wat toccategli aan56. van met steekers te werpen • 57. van de dan
gaat , dit is zuiver Italiaansch , en beteekent : raakt
sleuteltjes • 58. van goeman • 59. van eeven hen aan, treft ze.]
of oneeven • 60. van kruits of munt • 61. van
't matertje •; 62. van vogeltje vet • 63. van
Dichteressen van den Evangelischen Gezangklootschieten ; 64. van 't schoenlappertje
bundel I. • bl. 347). JOHANNA PETRONELLA
65. van den uil •; 66. van den hond na 't haas- DRYFHOUT behoorde , zoo ik het wel heb , tot
je •; 67. van lanterluijen •; 68. van verkentje eene Middelburgsche familie. Omtrent CLARA
gaat voor ; 69. van 't aaxtertje • 70. van den FEIJOENA VAN RAESFELT,
geb. VAN SYTZAMA ,
toethoorn ; 71. van adieu • 72. van de nieuwe komt een artikel voor in WITSEN GEYSBEEK'S
or • B' h' Anthologisch en Critisch Woordenb.
neepjes ; 73. vanUlenspiegel in de en
bijkf
74. van 'tpaardje te beslaen • 75. van 't der Nederduitsche Dichters, IV. ; bl. 149. Aanschrobbelen ; 76. van waar zal die man staen ? gaande Mej. VAN LIER heb ik vruchtelooze na77. van handslag ; 78. van stomme beevaard ; sporingen in 't -werk gesteld ; toen ik voorne79. van 't touwtje te in en ; 80. van 't mens was eene geschiedenis van den Evangespeetje te wenden • 81. van over de steen te lischen Gezangbundel uit te seven , voor welke
dragen
•; 83. van 't ik reeds eenige bouwstoffen verzameld had ,
trekkers • 82. van den saktete
rammelaartje • 84. van even uit , even in • 85. toen opgekomene omstandigheden mij de uitvan valvijgje
val • 86. van heerom danst in voering voor alsnog verhinderd hebben.
,
't hemd; 87. van wien zal ik gooije • 88. van
A. J. VAN DER AA.
't vosje villen •; 89. van versche ton •; 90. van
Dichteressen van den Evangelischen Gezanghaver verkoopen •; 91. van doove koolen opblazen • 92. van vraag en antwoord • 93. van. bundel. CLARA FEIJOENA VAN SYTZAMA, gelijk
leefthet manneken, of is 't flood? •; 94. van d'ij- zij zich teekende bij de opdragt der Eersteling
zers uit den oven • 95. van den boozen boer- harergedichten,werd geboren te Leeuwarden,
man; 96. van 't afbossen; 97. van den gebulten den 5denApril 1729. Zij was eene dochter
hoveling ; 98. van den gevonden heilig • 99. van PIER WILLEM VAN SYTZAMA , Heer van
van de mey te planten •; 100. van pimpanpet • Bellingweer tot Bellingerveer , Winsum , enz.
101. van 't hoepelen ; 102. van 't pinken • 103. Luitenant-Kolonel en later Lid van ondervan dequinkert •; 104. van de rol •; 105. van scheidene hooge Collegi6n , als van de Rehol of bol ; 106. van 't Duinkerkertje • 107. kenkamer in 's Hage, en van de Staten-GenevanSpinloo •; 108. van balslaan •; 109. van real we ens Stad en Lande. Haar moeder was
kaatsen •; 110. van kolven • 111. van 't koo- EBEL JULIANA AEBINGA VAN HUMALDA, de eerten • 112. van knikkeren •; 113. van 't kege- ste vrouw des Heeren VAN SYTZA1VIA . Zij huwde
6 Set.
p
17 te Bellingweer ISAAK REINDER VAN'
len ;114. van 't palet • 115. van 't rinket
116. van 't schriksetten •; 117. van 't tolsetten •; RAESFELT , Heer van Ileemse en Alerdincl c,
118. van den tol te slaan • 119. van schoppen • Ka stein bij een Overysselsch regiment. Haar
ortret , geteekend door WASSENBERGH en
120. van schijven; 121. van trokken •; 122. P
van klossen • 123. van negenkuil •; 124. van gegraveerd door J. C .PHILIPS (1745), benevens
van ik zat en haar wapen en een vierregelig vers daaronder
kritzen ; 125. van heeven •;. 126
vero • 128. van den gesteld , treft men aan v6Or hare Bellingweerder
ik zat •; 127. van straatjen
Uitspanningen, behelzende Geestelijke en Mender en zoeker • 129. van 't molenaartj .en ; 130
van den windbol; 131. van blindpot • 132. gelstoffen , Gron. 1746 in 8°. Naar het oorvan paardje sta vast ; 133. van steentje veer- deel van WITSEN GEYSBEEK, zijn hare vroegere
der • 134. van neus in aars •; 135. van Frank- verzen van weinig beteekenis , doch later , op
voorte en huisje hetvoort; 136. van kap- haar eenzaam Lan dhuis in Overyssel , schreef
monik • 137. van ik visch, ik visch • 138. zij in 1774 een Hof- , Bosch- en Veldzang ,
van
suikerroompje
• ; 139. van moet ik in je Heemse getiteld, in vier zangen , te Utrecht
landtje treden ? 140. van 't begraasen •; 141. gedrukt in 1784, flat ongetwijfeld een bevallig
dichtstuk heeten mag, in 't welk
leer
van beuijtelen •; 142. van springen; 143. van en
rijschenkelen •; 144. van 'thinkelen •; 145. van uit de verschillende geaardheid der natuurhuis
manman
ik ben op je
blok• 146. van voortbrengselen , gepaste en nuttige zedeles,
schuilewink • 147. van mollemollemol • 148. sen worden afgeleid. Hare overige gedichten
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zagen het licht te Amsterdam in 1794. Van
JOHANNA PETRONELLA DRYFHOUT wordtgewag
gemaakt in V. D. AA' S Vervolg op WITSEN
GEYSBEEK. Jufvrouw VAN LIER schijnt te hebben t'huisgehoord aan de Kaap de Goede
V. D. N.
Hoop.
Met V. D. N.'s levensberigt van Mevr. VAN SYTZAMA komtgeheel overeen dat , hetwelk ons door
A. WASSENBERGH is toegezonden. Deze vermeldt ook
het overlijden der dichteres , als te Heemse voorgevallee , den lsten September 1807. Hij telt nog Poi en
den Dooren onder de heerlijkheden van haren echtgenoot , en brengt tot 1783 de verschijning van haren
Hof- , Bosch- en Veldzang Heemse. Hij verbetert ten
slotte het berigt van L. J. , die (bl. 109 hier boven)
deze spelwijs gestaafd had verklaard door Heemse's
Opdragt aan mijne kleinkinderen" : C. FEYOENA V.
„
RA.ESFELDT, geb. VAN SYTSEMA, terwijldaar aldus hare
naamteekening is gegeven : CLARA FEYOENA VAN
RAESFELT geboren VAN SYTZAMA (*).
LEGENDO ET SCRIBENDO neemt , ook hij , de ware
spelling in acht en schrijft VAN SYTZAMA. Hij geeft
dag en plaats harer geboorte, zoo als die door V.D.N.
en A. WASSENBERGH waren aangewezen.]

De meestoof in Zeeland (I. ; bl. 347). Het is
onbekend
wanneer zelfs de meecultuur hier
on
te lande is ingevoerd. Waarschijnlijk is de
plant uit Syrie afkomstig en door de onzen
tijdens de kruistogten aldaar gevonden en
herwaarts overgebragt.
REYGERSBERGE N BOXHORN noeh SMALLEvermelden iets van meestoven. De
GANGE
eerste geeft alleenlijk op , in zijne Chronyk
van Zeeland , II. bl. 373 , dat in 1506 de
avonture van den mee zoo root was, als in
meet en tijd te voren niet gebeurd was. Er
waren dus te dier tide ook meestoven.
TOXANDRIOS.

J. F. R. van Hooff • bl. 347).
Dit eerbiedwekkend beeld vertoont VAN HQOFF BaDie by 't Rom einsch gelaat Romeinsehe deugdentvaove7t:
Een zielgevoelloos voor den glans van goud of gaaven ,
Maakt Hem, als CURIUS, met weinig vergenoegd :
Gewoon in elken stand zijne eerlijkheid te toonen
Zag Hijzijn' deugd en trouw driewerf met boeiên
loonen.
J. S.(CHELTEMA).
7 Jul
y
1798.

Dit alles staat onder een root in folio partret, fraai in zwarte kunst (mezzo tinto) gegraveerd , en verder : » C. H. HODGES , del. et
» scut- s. na't egte schildery, in de laatste dagen

» van deszelfs staatsgevangenis in' thuis in' t Bosch
»bij den Haag , na 't levee geschildert, door den

»Konstschilder KUILENBURG, 1798."— De plaat
is uitgegeven door E. MAASKAMP te Amsterd.
C. KRAMM.
[Wij ontvingen het vers insgelijks van R., ICHNEUJ. C. K. V. D. N. en S1.—R. meldt ons dat VAN
TES,
HOOFF 'S portret hem te aanschouwen geeft in Romeinsehe kleeding,en voorts fraai ma genoemd worden om
uitvoering en uitdrukking. Wie meer begeeren te weten over VAN HOOFF, Rep resentant ter Nationale Ver(district Leenden
aderin g we gens B ataafs eh B raband
g
)
en die te Eindhoven met ter woon gevestigd was , —
kunnen, naar V. D. N.'s aanwijzing te rade gaan met
het Vervolg op WAGENAAR ' S Vad. Hist., Register Dl.
XLVII en XLVIII , waarin ook 's mans portret door
R. VINKELES, Dl. XL. tegenover bl. 160 ; en met
C. ROGGE, Gesch. d. Staatsreg. v. h. Bataafsche Volk,
Amst. 1799, waarin zijn silhouet op de Vide Plaat
wordt aangetroffend

Uraaottkeno.
Jan Lobe of Lobbe. In degeslachtsrekening
van GILLis,voorkomende in de Genealogies des
families des XVII Provinces, Tom. III., p. 148,
wordt melding gemaakt van JEAN Losg;(LosBE) , Kolonel, Gouverneur van Ostende, die
aldaar in 1604 sneuvelde „ en tot vrouw had
GEERTRUIDA VAN SWIETEN. Wie weet iets
me van dien krijgsman ? Ik vind hem , behalve t.a.p., nergens opgenoemd. C. & A.

Johannes Capito (I.; bl. 347). In de Beschryving der Stad en Lande van Breda , door
THOMAS ERNST VAN GOOR, vindt men op bl. 76
de namen der predikanten die in de gemeente
van Breda de H. Dienst , zoo onder het Kruis
als vervolgens hebben waargenomen , en daaronder ook , ten 'are 1568 , JOHANNES CAPITO.
Eene bepaalde geschiedenis van de HervorHetgraf van Abdal Zamet. Omstreeks 1600
ming te Brugge , nit de stadsboeken bewerkt,
is mlj o nbekend. In BRANDT' S Hist. der Ref. kwam ABDAL ZAMET met SIRI MOHAMMED ,
en debijhem aangehaalde bronnen kan men gezantschap van den Koning van Achem (Atsjin op het eiland Sumatra) met de Zeeuwsche
antlers vrij wel te regt komen. .. ELSEVIER.
schepen onder GERARD DE ROOI en LAURENS
Indie in het vaderland. De eerste,
Onbenoemde planeet van de Gasparis I. ; bl. BIKKER
347). De bedoeldeplaneet 2,
November 1850 hoofd derAmbassade, stierf in Zeeland, waar
ontdekt, is genaamd EGERIA (zie Populair men hem een eeregraf oprigtte. De tweede
Sterrek. Jaarb. van F. KAISER voor 1852 , bl. trok naar Prins MAURITS , in het leer voor
23). Na deze zijn A°. 1851 nog ontdekt: 20 Grave , had bij den Vorst audientie en goed
Mei , IRENE, door HIND, en 29 Julij, EUNOMIA onthaal, bezocht de voornaamste Hollandsche
door DE GASPARIS , die onlangs weder eene steden en keerde daarop naar Zeeland tern
waar hij eenigen tijd vertoefde •; edn jaar later
nog niet benoemde planeet ontdekte. J. M.
vertrok hij weder naar Indie. (Zie LUZAC
H. Rijkdom
, I. , 248 en 249 en de Geschied.
.
(
*) De verbetering FEYOENA voor FEYVENA werd der Nederl. 0. I. Comp., D. I. , bl. 58 sqq.) —
ons
doo r L. J. aangewezen ; de font is van den
Nu vraag ik , in Welke plaats van Zeeland
Corrector.
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stierf ABDAL ZA1VIET en bestaat het graf nog ,
J. II. DE ST.
dat men hem stichtte ?
Claude tie Charrenton. Weet men ook levensbijzonderheden van CLAUDE DE MARREN, w in BUNGENER opnoemt in zijn Sermon
TON
S0 LOUIS XIV? Zoo ja , waar zou ik het een
en ander betrekkelijk hem aantreffen ? En ,
zoo er van zijne leerredenen of andere geschriften nog jets overig is en het licht heeft
gezien , welke zijn daarvan de laatste uitgaven ?
HENRY.
Het voormalige Zaamslag . In welk werk zou
er eenig berigt te vinden zijn van het voormalie dorp Zaamslag, in Staats-Vlaanderen, hetwelk ten 'are 1584 in den stria met Spanje
B.
verwoest werd ?
» Op een schopstoel zitten" beteekent , of in
een huurhuis wonen , of een ambt tot wederopzeggens toe waarnemen. Van waar is dit
spreekwoord ontstaan ?
C. G. B.
Neerduitschepoäzy van R. van Ommeren en,
L. van Santen. Van beidegelukkige beoefe-

naars der Latijnsche poezy, bezit ik een di htstukje in het Nederduitsch. Indien er meerdere door hen vervaardigd zijn , verzoeke ik
daarvan de mededeeling , zoo als ik bereid
ben van de mijnen , die niet zonder verdiensten zijn te doen.
POMPONIUS.
Plantidd. Dit woord hoort men somtlids in
den zin van voortdurend bezigen. Werd het
vroeger meer gebruikt?
I. A. GRO.
Gilles C. Cam en. In den zee-oorlog to
En eland ten tide van DE RUYTER in 1665
was GILLES C. CAMPEN Vice-Admiraal bij het
eskader van CORNELIS TROMP en voerende
het schip Coeverde , van 60 stukken en 240
koppen. (Zie P. SI1%IONS , Jan de Wit en zijn
tijd , Ilde Deel , Bijlage E.
Weet een of ander welwillend Navorscher
ook iets naders op te even we en afkomst
en daden vangemelden Vice-Admiraal ?

A.B.C.D.
Zegel van Simon Episcopius. Aan het slot
der aanteekening omtrent SIMON EPISCOPIUS
en diensgeslacht , meldt ons ICHNEUTES I. ;
b1.189 : D dat zijn wapen of cachet nog onder zijne familie berustende is" , 't geen dus
op den tegenwoordigen tijd schijnt te doelen.
Waar evenwelbevindt zich die familie en dus
ook dat zegel? Steller dezes , die ook nog
jets , van dien beroemden man afkomstig , in
bezit heeft,en er veel belang in had om charbij een afdruk van bovengenoemd wapen of
cachet te verkrijgen , zoude gaarne hieromtrent, zoo mogelijk, eenige nadere aanwijzing
middelijk of onmiddelijk door DE NAVORSCHER

bekomen, ten einde eene poging tot bereiking
van zijn doel te kunnen aanwenden.
N.*.
Gorden voor het Amsterdamsche tooneel door
J. Kuyper. Wat is er geworden van de wel
verarmde, maar toch altoos, zoowel in tee kening als ordonnantie, schoone tooneelgordijn
van den Amsterdamschen Stads-schouwburg ,
welke door den beroemden JACQUES KUYPER
geschilder d was en thans door een ander verBestuur
of lezers
van is
enKan
? het
een
der
van DE NAVORSCHER ,
mijook omtrent haar
N* *
niet-vernietiging geruct stellen ?
•
» Diaison". Bij een , bijna gelijktijdig , afschrift van eenen brief des jaars 1582 , luidt
de aanhef aldus :
ALEXANDER, prince van Parma vnd van
DIAISON , Stadthouder , Gouverneur vndt Capitan Generael.
Wat beteekent Diaison ? Ik heb reden hier
aangeen schrijffout voor Plaisance te denken ,
want bij een later afschrift van een anderen
brief en ook van eerie andere hand , komt hetzelfde woord voor. Bij WAGENAAR , BOR en
ook elders, zocht ik to vergeefs.
P. N.
» Occultus Mercatus Jesuitarum". In 1617
of 1618 werd de correspondentie der bier to
lands gevestigde Jesuiten met den G-eneraal
der Orde onderschept en uitgegeven , onder
den titel van : Occultus Mercatus Jesuitarum.
Dort daarna zijn de in omloop gebragte exemplaren wederom opgekocht en vernietigd ; het
is evenwel mogelijk dat sommigen bewaard
zijn gebleven •; is zulks het geval, dan zal eene
bekendmaking er van mij hoogst aangenaam
zijn.
N. P. BIBLIOPHILUS.
Voogden van Graaf FlorisV. Uit WAGEVad. Hist. , III. • bl. 3-9 , kan men
afleiden , dat Graaf FLORIS V , achtervolgens
verscheidene voogden moet gehad hebben ,
die niet vermeld zijn. Ik vraag dus , wie zijn
voogden geweest zijn , en hoe lan ce ieders
voogdijschap geduurd heeft ?
.. R. E.
NAAR ,

Joost Bjl. Wie was JOOST BIJL , die in
1594 to 's Gravenhage heeft uitgegeven :
Cort-Begryp van de stucken der Geschiedenissen
van ANTONIO PEREZ, uit het Spaensche ghetoghen
door JO ST BIJL , in-4°. , waarvan melding
gemaakt wordt in het werk , getiteld •: Antonio
Perez et Philippe II , par M. MI ET , Brux.

1845 in-4°.p. 158 , ook te vinden in het Jour-

nal des Savants?..

R. E.

» Corruptio optimi fitpessima". Waar vindt
men den oorspronkelijken zegsman van dit

spreekwoord ?

Hs.
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Huant lepuisnd. Ten mijnent is een kleine
bonbonniere vangoud , keurig geemailleerd
metportretten en landschappen , waarop dit
bijschrift : D IIUANT LE PUISNi,' PINXIT h BERLIN " . Waar kan ik iets betrekkelijk dezen
kunstschilder vinden ?
A. 0. 0. D.
NOTES AND QUERIES , V. • 346.
Mercuriusbeeld door A. de Vries van 's Ha e.
In mijn bezit is eene prent, voorstellende een'
vliegenden MERCURIUS met eene vrouw in zijn
armen zij draagt in de regterhand een cyathus.
Daar onder staat :

II.

CAESAR'S AVGVSTI
JVSSV ItVDOLPIII.
ADRIANYS DE VRIES HAGIENSIS FACIEBAT. PRAGAE.
OPVS ALTITVDINIS PEDVM OCTO EX AERE. 1. 5. 9. 3.

Beyond zich ooit zulk eenegroep tePraag?
Wat is daarvan de beteekenis en de uitlegg
in van den eersten re gel des onderschrifts ?
TECEDE.
NOTES AND QUERIES, V. ; 346.
»Graecia sal gentium" . In zijne aanteekeningen op » TO Ott; vrii" 7iic" (Matth. V : 13)
geeft HUGO DE GROOT als gelijkluidend dit
uittreksel uit Livius : » Graecia salgentium".
Waar is dit in Livius te vinden? T. K. R.
NOTES AND QUERIES , V. ; 296.

Loire d' um voyage littdraire fait en 1733 en France,
en Angleterre et en Holland (par c. E. JORDAN,
Biblioth6caire du roi de Prusse) la Haye 1735,
kl. 8°. wordtgesproken van een' sleutel op
cenige der brieven van H. GROTIUS , in het lyezit van den beroemdenarchaeoloog DE BOZE
en waarvan de schrijver van bovengenoemd
werkje , tijdens zijn verblijf te Parijs , inzage
verkreeg. Is van dozen sleutel meer bekend?
is hij uitgegeven ? zoo ja, waar en door wien ?
MART.

Plasdank. Van waar de uitdrukking » Hij
wil eenplasdank verdienen ?"
NIZZA.

Begraafplaats van J. en C. de Witt. Er
schijnt eenige twijfel to bestaan , omtrent de
plaats waar de assche rust van de gebroeders
DE WITT. Eenigen willen dat hunne liken te
's Gravenhage zouden zijn ter aarde besteld
anderen daarentegen meenen , dat dit zon geschied zijn te Dordrecht. Wie zal met genoegzamengrond van zekerheid de begraafplaatsen dozer beroemde mannen opgeven?
B. B. B.
Het Bisdom Brit. HOOGSTRATEN en BROUe-

zeggen in hun Groot Algemeen
Historisch enz. Woordenboek , D. I. , bl. 422
dat ANDREAS VAN OOSTENRIJK onder anderen
ook het Bisdom Brit verkreeg. Weet ook iemand op to geven, waar dat Bisdom gelegen
was , of indien de opgaaf , zoo als ik denk
onjuist is , welk Bisdom er dan mode bedoeld
wordt?
A.J. V. D. AA.

RIUS VAN NIDEIC

Evang. Gez. 44 en 154. Bekend is het , dat
Evang. Gez. 44 en 154 ontleend zijn uit de
Gedichten van Vrouwe VAN RAESFELT ; Amst.
1794. — Daar ik deze gedichten niet bezit
zoude men mij verpligten met de opgaaf,
?mar en onder welken, naam deze beide Liederen
B.
daarin te vinden zijn ?
Hetgeslacht van Montfoort. Blijkens VAN
LEEUWEN Batavia Illustrata , zijn de Burggraven VAN MONTFOORT reeds in de eerste
helft der 13de eeuw bekend , maar komt bij
hem als eerste op de stamlijst van dat geslacht
voor : FLORIS VAN MONTFOORT , in het begin
der 15de eeuw.
Men vraagt eene hooger klimmende opgave der afstamming van dat geslacht.
X. X.
De geslachten van Altena , van Baersdorp
Corstius enz. Bestaan er ook geslachtregisters
ende famili6n : VAN ALTENA, VAN
der navol gende
BAERSDORP corisnus, VAN CUYCK , VAN DASHONT, VAN IIEEMSKERCK , VAN DER LECKE ,
VAN LISSE , VAN DER MIJE , VAN NIJENRODE
VAN OS , VAN OUDSCIIOTEN PLANCIUS , VAN
SEVENHOVEN (die bij VAN LEEUWEN, Bat. Ill.
p. 1000 , betrekkelijk het geslacht VAN DER
LECKE is toch slechts cone bloote opgave van

namen)?

X. X.

Sleutel op eenige van Grotius' brieven. In eon
zeldzaam en voor de letterkundige geschiedenis niet onbelangrijk werkje , getiteld : His-

)) Ons Patroon van Alyce. In Mr. w. B1 I,
DERDIJKsi Geschiedenis desVaderlands, D. VI.,
bl. 241, wordt gesproken van eon lied, welks
coupletten sloten met het referein :
Ons patroon van Alven
„
Zal u met zijner zalven
Bestrijken al zoo wel."

Wect ook iemand onzer Navorschers dit
ziju geheel mede to deelen?
A. J. V. D. AA,
Wollebrandt Geleynsz. de Jon he. In de
verzameling mijns vaders bevinden zich vole
papieren betrekkelijk dozen Alkmaarder
0. a. het oorspronkelijk van zijn testament.
oor
Eerst onlangs is hi'
d het verhaal van
Mevr. BOSBOO M TOUSSAINT, getiteld : D Alk-maarsche Wees" , moor algemeen bekend geworden. Zijne lotgevallen , van de ontvlugting nit het Burgerweeshuis of tot de terugkomst in 1648 , schuilen nog grootendeels in
het duister. Hi'j word Raad van Indio en
Directeur-Generaal in Perzie. Iser ook iets
op to sporen van zijne verrigtingen als zoodanig?
BRUINVIS,
C.

216
Albert Seba. Van dezen vermaarden Oostbezit rnijn
fries
• vader vele stukken , waarbij
brieven van BOERHA.VE en GAUBIUS , betreffende zijnberoemd plaatwerk. Ter voltooijing
zijner levensschets vernam ik gaarne waar
iets omtrent hem te vend is , behalve in
COLLOT D'ESCURY , Holl. Roan en het Algemeen
Noodw. Woordenboek der Zamenleving.
C. W. BRUINVIS.

De Mirakelsteeg te Leyden. Te Leyden is
eene steeg , Mirakelsteeg genoemd. Waar is
daze naam van afkomstig? Is daar vroeger
lets gebeurd dat voor een mirakel gehouden
DAVID.
werd
Feil op eenekaart, aangewezen door Karel V.
Men verhaalt van KAREL V— ten bewijze,dat
hij niet all een een ijverig voorstander , maar
ook eengelukkig beoefenaar van kunsten en
Bathe op eene der beste
wetenschappen was—dat
kaarten van de toen bekende wereld eene
aardrijkskundige fell ontdekte en verbeterde.
Men vraagt of een der lezers van DE NAVORSCHER ook zou kunnen zeggen , welke fout
L. J. V.
dit mag geweest zijn?
Afkomelingen van Anna Engels en Konstantijn Sohier. Bestaan er nog afkomelingen van
ANNA ENGELS en KONSTANTIJN SOHIER, op wier
vrijerij MONDEL de bevallige Maydeuntjes zong
(te vinden in zijn Poezy , D. II. , bl. 451 ed.
in 4°.)? of anders , menschen , die in staat
zijn , iets aangaande hen mede te deelen aan
J. VAN LENNEP ?

Musschen om haar getalbij een Regtsgeleerde
vermeld. Welk regtsgeleerd Commentator
heeft ook Weer , te midden van deftiger bespiegelingen , het getal der musschen opgeteekend, die hi op een punt bij elkander zag?
GANSKE.

Het Oranje-legioen. Weet iemand ook iets
merle te deelen over het Oranje-legioen , dat in
het begin van 1814 te Schwedt aan den Oder,
ward georganiseerd en van daarnaar Holland
H.
op marsch ging?
Hibbaeus Magnus. Ik ben in het bezit van
een mansportretje, vervaardigd met 0. I. inkt.
De persoon daarop voorgesteld , is gekleed
met een pels en een halskraagje. Aan zijnen
Bosch is voor het overige niet te bespeuren ,
welke zijne betrekking of stand geweest zij.
Rondom hetportret least men : HIBBAEUS
MAGNUS Natus A° . 1574. Obijt Hagae Comitis Anno1638.vicesimo secundo Au Usti Aetat.
64. Zoo iemand mij omtrent dezen man eenige
berigten kan mededeelen , zal 't mij aangeLEGENDO ET SCRIBENDO.
naam zijn.

Hommeles. Waar stamt het woord hommeles
J. V. A.
van af? wat Bette kent het ?
Luthersche Gezangen. Wie zijn de dichters
derGezangen , than bij de Herstelde Evangelisch-Luthersche gemeente en bij de Evan.gelisch Luthersche gemeente hier te laude gebruikt wordende ? Welke Gezangen in die
beide bundels voorkomende zijn oorspronkelijk ? Welke nagevolgd? Waaraan of aan
Wien zijn de nagevolgde ontleend?
J. v. A.
D Een bunsschermate " . In zeker oud stuk
van het jaar 1433 vend ik , dat eene weduwe
ter eere Gods en tot zaligheid harer ziel aan
zekere kerk vermaakte een quart bunsschermate
Olys , om het altaar te verlichten. Wat is een
P. N.
bunsschermate?

»Genealogie van de Fursten van Gelre" . Ik
lees in de voorrede der Beschr. van Doesburg
door A. HUYGEN , 2de druk , opgesteld door
den geleerden C. W. VONCK , bl. 93 , dat ten
are 1656 , aan » Jo er BIARIA MARGARETHA
J
» VAN ACKERLACH , voor de presentatie van
» seecker Boeck , continerende die Genealogic
» van de Fursten van Gelre , door de regering
»van Nijmegen toegelegd is f 30 in eens". Indien wij Bit boek uit de belooning moeten beoordeelen , kan zijne waardij niet root geweest zijn. Doch deze gevolgtrekking gaat
Diet altijd zeker. 1k he er een verder berg
van bekomen , zegt VONCK , en wij met hem.
Indien een of me er der lezers van DE NAVORSCHER daaromtrent gelukkiger zijn , laat ze
J. C. K.
het meedeelen.
Zeetogt op last van Koning Alfred. ALFRED ,
Konen van En eland , zond in het jaar 900
een schip naar het Noorden van Europa en
Azia , om eene doorvaart naar de Indian te
zoeken ; weet ook iemand iets naders hieromJ. SCHREUDER.
trent ?
Freund Hain . M. CLAUDIUS droeg, A°.1774,
het eerste deal van zijn Wansbecker Botlie op
aan zijn la bar Freund HA IN , met welken naam
ook later in Duitschland en zelfs bij ons , de
De
Dood vrij algemeen ward be stem
vraag is , van waar CLAUDIUS dien naam ontlean de , Ban of het eigen vinding was ? Ik
herinner mij niet hem in een ouder schrift te
J. M.
hebben aangetroffen.
Blaauwe zonnepaarden. Uit welke mythologische stoeterij ma VONDEL het voorspan
van den Daggod hebben , waar hij zingt :
De blonde Titan rijst aired
Met blaauwe paarden uit de zee. —?
J. M.
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2anitchtningtn.
Damianus de Goez. In het G. en A. Woorclenboek van D. VAN HOOGSTRATEN, IV.; bl. 13,
vindt meneene korte levensbeschrijving van
dengeleerden Portugees DAMIANUS DE GOEZ.
Aldaar wordt gezegd : De Koning van Portugal , die hem uitgekipt had om de geschiedeen, bewees hem
nissen van dat rijk te beschrijv
alle teekenen van achting en gunst. Dit verdroot zijne misgunners , die hem zoo vele
moeijelijkheden verwekten , dat men hem vast
zette •; en naderhand, de stad Lissabon tot zijne
gevangenis gekregen hebbende , werd hi' op
een tijdt dood gevonden ,
zonder dat men weet
of hi' aan eene beroerte gestorven is of dat
zijne vijanden hem geworgt hebben , enz.
Doch wij worden, op eene toevallige wijze,
beter omtrent het afsterven van DAMIANUS DE
GOEZ onderrigt , door een verzoek van zijne
dochter ISABELLA , voorkomende in de Resolutien der Staten van Holland , dato 1 Maart
1595 , bl. 51 , luidende aldus :
» Op 't versoeck van juffr. ISABELLA DE GOES
(GoEz) , woonende in Alengner (Alenquer) in
Portugael, dat haer suppliante vergunt soude
worden handtlichtinge van haer moederlyke (*)
goederen alhier in Holland gelegen, ende den
Ontfanger van de geannoteerde Goederen belast , haer suppliante tot haer onderhoud deselvegoederen te laten volgen , ten aensien
haer suppl. Vader DAMEN DE GOES seeckeren
D tyd geleden by de Jesuiten gevangen ende
D geapprehendeert zynde , naer langhduyrige
gevangenisse omgebracht is , uyt saecke dat
hy met ERASMO in syne 'one dagen root
D famillariteyt gehouden hebbende , seeckere
Brieven ende Boecken (t) van den selven
ERASMO onder hemgehou den h adde,waerdo or
alle syne Goederen waren geconfisqueert" ,
soo dat de suppl. geen middelen en heeft om
haer t'onderhouden , ouermidts dat hare moeders achtergelaten Goederen in Hollandt gele en , alhier waren geannoteert , ende sy
suppl. een eenige dochter van haer moeder is,
500 haer Broeder FRUETUS DE GOES 7 met believen van de Staten uyt dese Lan den ten
dienste teens de Moren getrocken zynde , in
den slagh aldaer is ghebleven, ende mids haer
jonckheyt van jaren haer ongelegen was albier te Lande over te komen, ten aensien oock
van
dede
groote pericule
van Piraten , en dat
oock alle Commercien tusschen Hollandt ende
Portugael gepermitteert wierden , enz.
.. R. E.
Dajacksch bijgeloof. GANTI mijn leerling
bad mij verlof om voor eenen dag van school
(*) Haar moeders naam was :
nit 's Ha e.
(t) Ook de Lof der Zotheid?
D. II.

JOHANNA HARGEN,

Aanzien doetgedenken.

te blijven , opdat hi' zijnen Oom bij diens arbeid helpen mot. — » Zijtge dan bij uwen Oom
D in huis ?" — vroeg ik — » mij dacht ge woon» det bij uwen Vader ?" Ja" — zeide hi' —
mijn Oom , dat is mijn Vader !" Het gebeurt
namelijk somtijds dat , wanneer een Ouderenpaar bij herhaling kinderen verliest , Vader
en Moeder zich door hun overgebleven kroost
Oom en Tante laten vernoemen , om alz66 den
Wurgengel wijs te maken , dat zij geene kinderen meer hebben. —Een kind zal ook nimmer den naam zijns Vaders,' of zijner Moeder,
noch dien van zijnen Oom of Tante , nimmer
dien zijns grootvaders of zijner grootmoeder
uitspreken ; evenmin zal een Dajacker het wagen , om zijn eigen voornaam te zeggen. Is
iemand in doodsgevaar geweest van — om jets
te noemen — door eenen Krokodil (Bidjai)
verslonden te worden, zoo verandert hi' terstond van voornaam en kleedij. r-- VAN nOFENS
Tagebuch. Berichte d. Rhein. Missionsgesellsch.
N°. 2. , 1850.p. 23.
.Nog een extempore van Li sins. Bij bet lezen
van LIPSIUS extempore , II. ; b1.121 , herinnerde ik mij eene aanteekening in de Boekzaal
van April 1743 , bl. 444 , dus luidende :
» Men verhaald dat de met roem bekende
D LIPSIUS te Leuven op zijn sterfbed liggende
» den val van den toren van de St. Pieterskerk
» aldaar, die in 1606 door een geweldigen
» storm van boven nederstortte , vernemende
dit tijdschrift maakte :
oMnIaCaDVnt.
» Men voegt er bij dat hi' terstond daarop
overleed".
LEGENDO ET SCRIBENDO.
Grotius Roomschgezind ? In Monumenta varia
inedita variisque linguis conscripta nunc singulis
trimestribusprodeuntia e museo JOACHIMI FRIDERICI FELLERI Jenm 1716 , komt in het Trimestre VII voor een Specimen novi eponymologici critici — — de claris quibusdam scriptoribus
seculi XVI. 4, , waar, onder meer, van
GROTIUS gezegd wordt : » Quand on spit a
Parisque Mr. GROTIUS etoit mort a Rostock
lepere PETAU , qui etoit persuade gull etoit
Si.
Catholique , dit la messe pour luy".

Uragtn.
Portretten derfamilie Thoe Schwartzenberg and
Hohenlandsberg. VO6r mij liggen negen gegraveerde
portretten van personen uit het hoog-adellijk Friesch
geslacht THOE SCHWARTZENBERG UND HOHENLANDSBERG. Zii beelden of vier elkander opvolgende generatien , waarvan de vroegste haar aanvang neemt in
1513 , en sommigen althans voortleefden tot 1658
(het jaar der in plaat brenging), teen er nog vier
leden uit overig waren. Teekenaar is van alien dezelfde : gelijk zulks ook met den Graveur het geval
is. De eerste heet PETER SCHIK , de laatste JOHAN
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scliwriztu, beide gebloeid en gewerkt hebbende in
Duitschland in de tweede helft der 17de eeuw ,gelijk
ook degeheele gravure een duitschen oor,sprong
verraadt. Het jongste portret is in 1658 gesneden.
Ze zijn alien in folio en en malaillon. Andere gravures van SCHWEIZER heb ik nooit onder de oogen geMastler-Lexicon , Th. XVI.
had, hoewel NAGLER ,
S. 137., er vier opnoemt , doch van de onze zwijgt.
Tweeportretten dezer negen worden met een enkel
woord aangeduid door NAGLER (hetzelfde werk , Th.
XV. S. 220.) , op den Teekenaar r. SCHIK • doch het
is onzeker of ze tot een boek en , zooja , tot Welk geschrift ze behooren. Er wordt dusdezen gevraagd :
is er ooit omstreeks den jare 1658 in Duitschland (of
Nederland?) een werk verschenen , waartoe deze negen portretten. van dit hoog-aanzienlijk geslacht hebben kunnen vervaardigd zijn ? Mij is het niet bekend
geworden en ik heb ze nooit elders aangetroffen. Zouden ze ook bij een der nog levende Baronnen vox
SCHWARTZENBERG te vinden zijn ? Is er ook(vragen wij bij deze gelegenheid) bij hun een geschilderd
portret van den uitgever van het Friessche Charterbock? Inplaat gebragt is het niet.
Uit degeboorte- en sterfjaren, onder de afbeeldingen zelve , is het mij gelukt nog een en andermaal
FERWERDA ' S GedaChaliSt dezer familie aan te vullen.
J. T. BODEL NIJENHITIS.

Wolffsglazen. Onder dezen naam zijn oude, keurig
fijngestipte bekers bekend , van hooge waarde. (Zie
Leeskabinet,1850, D.I.,b1. 109. lets over de Kretam,
de Baker en de Min.) Nergens evenwel vied ik iets
over WOLFF , den graveur dezerglazen , aangeteekend , noch bij IMMERZEEL,
in de Levens en Werken

der Hollandsche en rlaamscheKunstschilders , Beeldhouwers , Graveurs en Bouwmeesters, noch bij COLLOT
D ' ESCITRY Hollands Roenz in Kunsten en Wetenschappen.
Kan ook iemand mij iets zekers aangaande woLrr
mededeelen , of mij opgeven waar iets over hem geschreven staat ?
Mr. L. G. VERNgE.
„ _De Pylen , die my eerst te samen niet en weken".
Onder andere opgeruimde prullen, vermoedelijk herkomstig van het archief der voormalige Admiraliteit
van Middelburg , is gevonden een fraai perkamenten
geschrift , dat op een geschiedkundig feit betrekking
schijnt te hebben en waaromtrent een beroemd historiekenner al vruchteloos onderzoek heeftgedaan.
Het stuk bevat twee beelden aan iedere zijde , met
den rug naar elkander toegekeerd, Romeinsche krijgslieden voorstellende, met schild en uitgetogen zwaard
gewapend ; tusschen beiden eengierenkop , in welks
bek het jaarcijfer 1686.
Daaronder staat ingroote Romeinsehe letters :
VERSAEMDE MACHT
HEEFT DOBBEL KRACHT.
en ingewone schrijfletters van dien tijd , het navolgende vers :

Ile peen, btomg east to oamen nitt en when,
Ilan ick met ten, voor ten, °tick p an er mogte
brthen.
Den foam. ter en Did, vat ban be ilogeto
atn ,
216
um men. lloof, burr stet to Kamen
eta tn.
39 't bat glig wilt beStabt ,
vanm
en tiganbt
Wt non ,

Maakt bat be Borgers mot , gtvetbragtig
ogn van binnen,
lava Uganbt bort ono vett, met Ara* of
2rgetiot
2tio quart boa aen ern Stat , ben Borgertgrken Zwiet.
en onderteekend

r T. of M. D. CLERCQ Junior.

Men zoude het bovenstaande als eene algemeene
raadgevende waarheid kunnen beschouwen : maar in
tijden van rust worth zelden het denkbeeld tot zulk
een vers bij een dichter opgewekt. Weet iemand het
stuk ook in degeschiedenis van het tijdvak te huis te
brengen ?
DE NALEZER.

Balaeus Carfenna Hylander. Bij niemand onder
Geschiedschrijvers lees ik eenige melding van de
Oratio depacanda et componenda Republica , ad Belgas : in qua malorum publicorum , turn praeteritorum ,
turn praesentium et futurorum, praesentenz patriae
ruinam minitantium , causa vera cum veris eorundem
remediis , bona fide etquasi digit° demonstrantur , a
BALAEO CARFENNA HYLANDRO. Aan het slot dezer
Oratie staan deze woo den:: Excusa Irenopoli anno
Salutis CIDIDLXXVIII mense Junio , gratia et privilegio Summi Pontificis et Regis Catholici. Dat niemand
echter dit onderschrift opvatte als een bewbs dat de
schrijver een Roomsche , Spaansch- of vredesgezinde
was. Integendeel , de Oratie is geheel in er' om
den vrede met Spanje of te raden , en aan te sporen
tot het voortzetten van den oorlog. Zij staat in GERDES Scrinium Antiquarium , T-.- , P. II. ,p. 201
sqq. , was oorspronkelijk in 8vo. gedrukt , en in het
bezit van Prof. WESSELING. Waardig is zij Hader
bekend te, zijn , want schrijver dezes twljfelt geen
oogenblik of zij heeft krachtigen invloed uitgeoefend
op de Keulsche vredehandeling en op den geest der
vaderlandsehe manners, die toen het bewind der zaken in handers hadden. Maar wie is de Orator, BALAEUS CARFENNA HYLANDER? De naam is blijkbaar
een verdichte , een aliasnaamdoch
waarmede ik
,
geen raad weet. Het woord HYLANDER is voor vertaling vatbaar , als saamgesteld uit an en ciapOc , en
kan woudman beteekenen, maar het baat mij weinig.
GERDES vermoedt dat het niemand anders is dan de
persoon van AGGE Of AGGAEUS ALBADA , een voortreffelijke Fries en in 1579 Orator der Nederlandsche Gezanten bij de vredehandeling te Keulen.
Doch in eene noot, p. 210 , oppert GERDES het vermoeden als of de schrijver dezer Oratie een Predikarat was. Ik neem de vrijheid daaraan te twijfelen ,
omdat. 265 eene aanmerking van den schrijver
voorkomt , die duidelijk te kennen geeft dat hi' een
Rechtsgeleerde was (ALBADA was zoowel God- als
Rechtsgeleerde , zoo als ten overvloede uit zijne brieven blijkt). In de Acta Pacfficationis Coloniensis ; de
uitgave van 1580, Lugcluni (Leyden , niet Lyon, zoo
als METEREN , zonderling genoeg , vertaalt) apud
Andream Schutenum ; komen verschillende aanteekeningen voor , waaronder ook sommige en vrij uitgebreide uittreksels uit degenoemde Oratio. Daar het
er met vele waarschijnlijkheid voor gehouden wordt
dat ALBADA deze Editie der Acta gegeven heeft ,
krijgt , we ens de aanhaling' Bier uittreksels , het
vermoeden eenige waarschijnlijkheid , alsof hi' ook
de schrijver der Oratio kon zijn. Ook ADOLF VAN
MEETKERKE wordt door sommigen gehouden voor
den auteur der Acta, doch waarschijnlijk is hij dat
alleen van eene andere Editie , te Antwerpen uitgegeven , ex Officina ennisTorx. FLANTINI mede
1580. — Voor mij zelven heb ik tot nu toe de overtuiging , dat ALBADA de scbrijver der Oratio is (zij
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sehijnt niet te zijn uitgesproken geweest) • maar het
is mij niet genoeg en ik acht het van eenig belang ,
daarvan nog meerdere zekerheid te hebben. Weten
de Friessche Oudheidkundigen ook eenig licht ?
V. GR.

Het Schaakspel in Nederland. Men doet weinig
opsporingen tot verkrijging eener geschiedenis van.
het Schaakspel in Nederland. Wie zou ons daaromtrent kortelijk willen berigten , met vermelding zoo
van de Vaderlanders in dit y ak uitgemunt hebbende,
als van degesehriften Kier te lande verschenen. VAN
EFFEN 'S Nederl. Spectator (over het Kaartspel) , bevat eene aardige beschouwing ook der schaakspelers,
engewaagt daarbij van L. (bl. 292 der miniatuuruitgave bij FUHRI 1851). Men veronderstelt de mogelijkheid dat met dien L ..... een historisch persoon bedoeld wordt, in zijn tijd als schaakspeler beroemd.
De sprekers in het vertoog hebben wel blijkbaar verdichte namen , maar L..... wordt niet zoo onfatsoenlijk behandeld. Wie kan mij inlichten hem betreffende ? — Eindelijk wenscht men aan te koopen, of te
zien [of te weten , waar te zien zijn] de hollandsche uitgaven van jACOBUS DE CESSOLIS: Hier begint
een suverlyc boec van den tydverdryf edelre heren ende
vrouwen als van den Scaecspul
,
Gouda , GERARD

LEEU , 1479 , fol. Delft 1783. 4°. no g g ene s. 1. et a.
fol , en done vierde mede s. 1. et a. , in 4°. ; benevens
het latijnsche liber de moribus hominum et officiis nobilium super ludo schaccorum Ultraj. NICOL. KETELAER ,
GERARD DE LEEMPT 1473. fol. Ook andere uitgaven
in vele talen zouden welkom zijn.

Jacob Mats. In het Kronijk-register van de voornaamste kerkelijke en weereldlyke geschiedenissen, enz.
tot denjaare 1784 door ISAAK ABRAHAMSEN , in zijn
leeven Krankbezoeker te Vlissingen , 8sten druk, least
Heeft eene JACOB MATS,
men op bl. 46. Anno 1544 „
zijnde een brillemakers noon te Alkmaar , voor de
eerste maal uitgevonden de Perspectiven of Buizen ,
waardoor dingen die ver of zijn , zeer nabij gezien
worden. Hij voegde als toen twee brilglazen te zamen
in een hollepijp of buize , 't eene glas in 't midden
dik en aan de rand dun, het ander in 't midden dun
en aan de rand dikgeslepen , 't Welk tot veel gebruik
is dienstig , zoo voor die ter zee varen als voor de
Astronomisten , die naderhand daardoor aan de Zon ,
Maan enSterren verscheidene observatien hebbengedaan en verscheidene nieuwe sterren hebbengevonden, in de jaren 1572 , 1577 , 1600 , 1604 en op andere tbden meer". Noch in WITKAMPS Handboekje ,
noch in A. VAN ZUTPHEN , Uitvindingen en Ontdekkinen der Nederlanders , vind ik lets van dezen JACOB
g
MATS gemeld. 't Zou mij dus aaBgenaam wezen lets
van dezen man te vernemen , met aanwijzing of het
bovenstaande waar zij en in walk opzigt zijne uitvinding alsdan met die van ZACHARIAS JANSSEN en HANS
LIFFERSHEY (1590) verschilde.
J. H. VAN DALE.

du Boisgenaamde Predikanten. In welke onderlinge
familiebetrekking zouden de volgende NederlandschHervormde Predikant en tot elkandergestaan hebben?:
1. GODEFRIDUS DU BOIS , die sedert 1695 achtervolgens te Kruiningen , Spijkenisse en Schiedam Predikant was.
2. PETRUS COUWENBURG DU BOIS , Pred. te Deventer en Le,yden,die in 1764 als Hoogleeraar overleden is.
3. JACOBUS DU BOIS , Pred. te llijp en te Leyden ,
en aldaar in 1661 overleden.
4. PETRUS DU BOIS , Pred. te Elkerzee en te Aardenburg , en aid. in 1680 overleden
5. PETRUS DU BOIS , Pred. te St. Kruis , Axel en
Aardenburg , en ald. in 1698 overt.

6. PETRUS DU BOIS, Pred. te

Gorinchem en Ans.

sterdam , en ald. in 1698 overt.
7. JOHANNES ADRIANUS DU BOIS , Pred. te 's Heer
en Zuidland ,en
aid. in 1815 Emeritus geworden.
B.

Arendskerke , Ouddorp , den Bommel

De mantel van Frederik Hendrik. Waarin bestond
het voorregt voor den bankroetier (?) , dat wij onder
anderen in de volgende verses , in den jare 1720 ge.
maakt, leeren kennen ? :
Lied van den dekenverkooper.
Ik roepe wel met deekens ,
Maar niemand koopt er wat ;
Pit zijn geen goede teekens !
Maar 'k heb het algevat ;
De Zuide en Weste winden ,
Daar 't alles nu van kraakt ,
Die hebben deze vrinden ,
Te moedernaakt gemaakt.
Voor deze naaktegekken ,
Is dan geen beter raad ,
deekens, bun niet dekken ,
Dan wisseling van staat.
Ga finks dan naar Vianen ,
Voort , scheer je maar van bier ,
En dekje daar voor 't manen ,
Met schilden vanpapier.
Of benje niet voor 't loo en? —
Zoo moet je FREDERIK
Zi,jn kale mantel koopen ,
Al is hi'j niet te dik ;
En dek je naakte laden
Ten minste met die lap ,
Bij mankement van kleeden.
groet jelui en stap. —
In het bekende werk Groot tafereel der dwaasheid
op den windhandel van 1720 gemaakt, komt ook eene
plaat voor , met het onderschrift : De verreeze FREDERIK HENDRIK , ouwerwetspatroon der verkeerde barmhertiyheid en de aldaar ingelaschte Pasquinswindkaart
op de wind-negotie van't jaar 1720, voert ten titel het
volgende tweeregelig versje :
Prins FREDERTES mantel is voor al de Laanws-gezinden
Nu de een' ge schuilplaats om bun veiligheid te vinden".

Waaraan had Prins FREDERIK HENDRIK bovengenoemd epitheton te danken ? welke waren de grenzen
van het bewuste voorregt ? waaraan ontleende het zijne
J. H. DE ST.
kracht ?

Nederlandsche Volksoverleveringen. „ Heuningbieke
kom er is veur" . Te Geertruidenberg ziet men , in de
maand Mei , tusschen de straatsteenen kleine hoopj es
zand liggen. Daaronder huist een honigverzamelend
insekt, bij de Entomologen waarschijnlijk wel bekend.
Wanneer nu een straatjongen zoodanig een zandhoopje
rappen
op de steenen in den omtrek ,
ziet, gaat hi'
t
ten einde het insekt te doen naar boven komen en
zingt daarbij het volgende deuntje :
Heuningbieke kom er is veur,,
Geef m'een looiken koffie ;
Voor mijn niet , voor jou niet;
't Is voor Anneke Klapgat
Die achter op den wagen zat ;
Kom laat me nu niet langer staan,
Of ik zal op een' ander gaan .
Wanneer dit liedjen uit is , neemt hi' het boo 'e
zand met zijne hand we , zoekt de bij daarin en vindt
diegewoonlijk. Hij doet het diertje dan somtijds in
een fleschje, waarin er reeds meer zijn of ...... hij
28*
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steekt het beestje in den mond en zuigt het uit , zeggende dat het een zoeten smaak heeft. Dit laatste had
ik Never niet verteld • intusschen heb ik misschien
honderdmaal de handeling gezien en juist het laatste
gedeelte daarvan is oorzaak van het in stand blUve n
der gewoonte.
Heeft iemand ook op andereplaatseniets dergelijks
opgemerkt ?
J. A. GRO.

Pieter de Lange , Pieter van den Broeke , Hendricus
Zwaerdecroon. Wie der lezers van DE NAVORSCHER
zou mij eenigzins kunnen berigten omtrent het leven
en de verdiensten of daden van den Vice-Admiraal
PIETER DE LANGE , die in den 'are 1712 moet geleefd
hebben , aan mine familie verwant was , en van
wien ik , dien tengevolge , een paar fraaije metalen
stukjes geschut bezit, die in der tijd aan hem tengeschenke werdengegeven , en , behalve zijn naam en
die zijner echtgenoote , GEERTRUYD VAN DEN ENDE ,
ook beidergeslaehtwapens en het genoemde jaartal ,
onder meerdere versierselen, dragen ; — alsmede of er
van hem eenportret , en , zoo ja , door wien vervaardi d, bestaat ? Zoo wel nit dit natuurlijke als uit een
geschiedkundig oogpunt , zou 't mij zeer aangenaam
zijn, op deze vraag eenige opheldering te bekomen ,
daar mij niets meer van den man bekend is.
Op dezelfde gronden zoude ik zeer gaarne eenige
aanwijzing verkrijgen omtrent de levens en daden
van PIETER VAN DEN BROEKE en HENDRICUS (of HENDRIK) ZWAERDECROON (aan wien BRANDT zijne Historie van 't leven van HUGO DE GROOT opdroeg) , die
beide Gouverneur-Generaal van Neerlands-Indie zijn
geweest en mede tot mine familie behoord hebben ,
doch van welke , vooral den laatste , mij ook weinig
N**.
bekend is.

LTzers , in 't huis te Brittengevonden. In de Resol.
der Staten van Holland , dato 4 Januarij 1595 , vin.dt
men vermeld :
Degecommitteerde Raden &z. hebben op 't versoeck by den Heere GILPIJN , Raedt van we en hare
Majesteyt (van Engeland) , in den Raedt van State
gedaen , om te mogen hebben een van de drie yzers ,
over eenige jaren na den storm bevonden in den
Hui se van Britten tot Catwyck , geaccordeert , verklaert endegeordonneert, verklaren ende ordonneren by desen , dat een van de voorn. drie yzers , wesende van eender forme , den voorn. Raets-Heer
GILPIJN onder syne recepisse , ende dat eene van de
andere twee ysers blyven sal in 't Gasthuys tot Catwyck , ende een ander tot een antiquiteyt alhier in
den Ha e, binnen den Huse van Wassenaer ; waernae den ontfanger van de Goederen van Wassenaer
hem sal hebben te reguleren.
Ik vraag , wanneer heeft die stormplaats gehad
wat waren dat voor ijzers en zijn zij nog voorhanden ?
.. R. E.

Lollard of Lollaert. Sprekende van FLORIS VAN
WEVELICHOVEN , zegt HEDA. :
„Fecit et eNhumari ossa cujusdam haeretici MAT„ THAEI LOLLAERT atque ante atrium Pontificale com„ buri , cineresque in fossas urbis disspergi". Hist.
Episcopor . Ultraject. p. 259.
Ofschoon de naam , MATTHAEUS , doopnaam van
dezen LOLLAERT, niet overeenkomt metdiengemeenlijk aan LOLLARD toegekend , en ook het voor even ,
dat zijne beenderen uitgegraven en te Utrecht verbrand werden , niet strookt met degewone lezing dat
LOLLARD levend te Keulen ter brandstapel gedoemd
werd , is het eehter klaarblijkelijk uit de aanteekening
op deze reels (p. 263 1. 1.) , dat HEDA te dierplaatse
gewaagt van den stichter der sekte van de Lollards.

In deze Hoot beroept hi' zich op P RATEOLUS en WALE
SINGHAM , wier boeken ik opensloeg om den oorsprong
zijner berigten op te sporen , maar helaas ! te vergeefs.
Zij even maar eene zeer schrale geschiedenis van het
ontstaan der Lollards. HEDA moet dus' eene andere bron hebbengeput , want het is niet aan te nemen dat hi' deze bijzonderheden verdicht zou hebben.
Uit den vorm des naams van LOLLAERT , zou men wel
denken dat LOLLARD een Hollandergeweest is , en
dit komt wel overeen met de berigten dat hij in
Duitschland predikte.
Hoe wenschelijk ware het , dat een lid der velegeleerde oudheidkundige maatschappijen , thans in de
Nederlanden bestaande, een poging in het werk
stelde om degeschiedenis van dien LOLLARD op te
helderen uit de archieven der stad Utrecht , bijaldien
zij nog voorhanden zijn , en zoo ver terug gaan als de
veertiende eeuw.—FroRis werd Bisschop van Utrecht
in 1379 en stierf in 1394.
J. B. McC.

't Britsche Museum.
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Pontianakh. Het Javaansche volksbijgeloof telt
onder zijne booze geesten er ook eene van het vrouwelUke geslacht , PONTIANaKH geheeten , waarvan de
sage zegt, dat zij wel een schoonuiterlijk bezit, maar
hetgeheele achtergedeelte van Naar ligchaam hol is.
Nu meldt de Noordsche fabelleer hetzelfde van de
Nelcken. Van dezen schrijft ANDERSEN, ik meen in
zijnen Speelman , dat zij van achteren uitgehold zijn
gelijk eene baktrog. Is deze over en geheel toevallig , of hoe kan die vreemde overlevering bij twee
volken , bUna aan de tegenovergestelde zijden des
aarbodems wonende , ontstaan zijn ?
Japara,
Maart 1852.
EEN BELANGSTELLEND LEZER.
V ermisteboeken van Livius. In de voorrede van zijne
•
Romeinsche Geschiedenissen , is te deel , zegt STUART,
dat „ wij eerlang van den Abt DE VELLA de Latijnsche overzetting en uitgave van eenige gevonden
Arabische afschriften van verscheidene vermiste boeken van Livius, behelzende het belangrijkste tijdvak
dergeheele geschiedenis , volgends deszelfs beloften
ontvangen" ; is dat eerlang reeds aangebroken? en
waar,, en wanneer en onder welken titel is het werk
in het licht verschenen ?
THEODERIK.

Heeren van Heenvliet. In welkjaar werdgeboren:
JAN VAN DEN KERCKHOVE , KERCKHOFF Of KERKHO-PEN , Heer van Kerkhoven en Heenvliet , Houtvester
van Holland en West-Friesland,gestorven te Sassenheim den 7den Maart 1660 ?
In welk jaar huwde hi' CATHARINA STANHOPE ,
dochter des Graven van Chesterfield? Ten welkenj are
werd geboren hun noon : KAREL HENDRIK , Heer van
Heenvliet en Baron van Rua , die in 1659 Schout
was der stad Breda , en op welke dagteekening werd
genoemde KAREL HENDRIK door den Koning van
En eland verheven tot Graaf van Wotton ?
A. I.

SCia ten tide van Augustus. Heeft men goeden
grond om te gelooven , dat de Senaat te Rome, ten
tide van AUGUSTUS , bepalingen en reglementen
maakte (natuurlijk in den vorm van SCta) voor de
municipien en provincien , in tegenoverstelling van
de comitien , waarin deze (in den vorm van wetten)
uitgevaardigd werden voor het yolk te Rome • zoodat
hetgebeuren kon dat, wanneer de eene of andere
zaak bij eene wet door het yolk geregeld werd , de
Senaat te gelijker tijd in een afzonderlijk SCtum besloot over dezelfde zaak , voor de rnunicipien en provincien ?
PROPAEDEUTICUS •
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Znituporben.
Aardbeving in de Vogelenzang en omstreken
(II. • bl. 189). De Heer LEIVIPE, wiens belangrijke vraag wij , zoowel ter bespoediging als
omdatzij op eene herhaling van 't zelfde feit
betrekking had , in de rubriek Antwoorden
hebben opgenomen , verzoekt ons te berigten
dat hi van den aardschok op den 24sten Mei
1852 heeft gewaagd om het gevoelen der geleerden over ditpunt nader te vernemen.
Schapperag (I.; bl. 18 , 37 , 72 , 227). Aldus noemde men ook de zitbanken in de Turnhoutsche Kerk. Want op den 9den Apri11606
werd er doorSchepenen en Kerkmeester van.
die stad besloten , dat men voor iedere sch
de en aen de burpraei binnen de Kerk staende
geren toebehorende de geringe som van 10
stuivers moest betalen , en dat deze banken
binnen de veertien dagen met de namen der
eigenaars behoorden geteekend te worden.
der Stad en Vrijheid Turnhout
die .g o
door P. J. HEITVELMANS , V. ; bl. 60.
A.A.A.

tijgbeugels (I. • bl. 92, 121 , 357 • II. • bl.
S
33, 99 , 190). Bij al het een reeds over dit
onderwerp is gezegd voeg ik nog , dat men
tijdens de eerste tournooijen en in het begin
der kruistogten , als een middel ter bestijging
van het ros, aan elkandergeknoopte koorden
bezigde nit kostbare stof en sautoirs geheeten ,
een term welke in de heraldiek nog
is bewaard gebleven. Een to itore , nit Bayeux (Frankrijk) afkomstig , draagt het bewijs, dat in
Normandiegedurende de 11de
eeuw de stijgbeugels , ofschoon
niet algemeen bij het krijgsvolk in gebruik
A. A. A.
waren.
Barbierspalen (II. • bl. 100 , 157). In mine
jeugd heb ik in verscheidene Noord-Hollandsche steden meermalen de aldusgenoemde
pa aan de huizen der Chirurgijns opgemerkt. Doorgaans waren ze , bij wijze van
vlaggestokken aan den post van de deur
zes zeven voeten boven den beganen grond ,
in een daartoe bestemden ijzeren koker gevat.
In Alkmaar onder anderen , herinner ik mij
ten 'are 1806 er nog vier gezien te hebben.
Sommigen waren met donker roode strepen ,
op een Witten grond beschilderd •; een , geloof
ik , droeg de nationale kleuren. In beiden
lie en die strepen wel slangsgewijs naar den
vergulden ronden knop , maar slangenkoppen
heb ik noch te Alkmaar , noch elders aan het
boveneind van die staken aanschouwd. Behalve dit zinnebeeld , den winkel eens chirurijns aanduidende, waarin nimmer eene kleine
g
apotheek en de onmisbare scheerstoelontbrak,

zag men bovendien , voor een van de ramen ,
een klein koperen scheerbekken, met een roodenband omhangen , bevestigd ; terwij1 de
deurof hoofdingang, op de klink zijnde als
die van een winkelhuis, voor iederen voorbijganger zonder voorafgaande schel toegankelijk was. In de jaren 1811 en 1812 vond men
nog bij vele Chirurgen te Amsterdam den toegang tot den winkel op de beschrevene wijze
ingerigt•de palen ontbraken wel , doch het
scheerbekken en de roods band waren toch
altijd in het oog loopend zigtbaar. In 1814 heb
ik bij een chirurgijn te Haarlem , in een gesloten hues wonende, dit laatstgenoemde kenmerk nog voor de glazen zien hangen.
Deze teekenenen onderscheidden de Chirurgen van de gewone Barbiers en waren de
ontwijfelbare overblijfselen der voormalige
gilden, welke, hoogst naijverig omtrent elkandersgebied, vaste zinnebeelden ter aanwijzing
van het bestaande verschil bezaten , van onheugelijke tijden of aan dagteekenende en op
bepaalde costumers gegrond. Immers in de
Encyclopedie raisonnee •; Tom. IV. pag. 591
A°. 1771 , in 4°. • leest men , dat er in Parijs
tweegilden werden aangetroffen , die volgens
hunne statuten, het regt hadden om openbare
scheerwinkels te houden en een scheerbekken
als uithangbord te voeren, en dat wel met
deze bepaling, dat de eerste , die der Mr. chirurgijns geele bekkens , en de tweede , die der
paruikmakers , Witte bekkens moesten ten toon
hangen.
J. G. V.
De vliegende Hollander (II. ; bl. 100). In het
maandwerk Nederland, jaargang 1850, Dl. I. ;
b1.131 , kan wie het verlangt een stukje over
den Vliegenden Hollander lezen van den overleden' Wilnisschen leeraar , F. MEER JR.
THEODORIK.

Cucujus pusillus yVl, Laemophloeus Clematidis Er. (IL • bl. 159). De Heer N'Ve . was
zoogoed zijne meening omtrent bovengenoemde diertjes mee te deelen •; ik kan niet
ontveinzen, dat ik verblijdde in menig opzigt met 4jn gevoelen en redenering te kunnen instemmen. Daar de Heer N* **. aan
het slot van zijn artikel bij mij aandringt op
de vraag en het antwoord nog eens terug te
komen, wil ik hem gaarne berigten , wat ik
ergedurende geruimen tijd over gedacht en
opgemerkt heb.
leder Entomoloog , al is hi' slechts dilettant , weet dat verscheidene insektengroote
reizen doers •; maar het is menigeen onbekend
ebleven , dat er nu en dan een insekt uit de
g
keerkringslanden meegevoerd wordt, dat zich.
hier voortplant •; 't ma ongelooflijk schijnen,
mij is het evenwel niet vreemd. Ik heb zelf
keversgevangen , die in Amerika te huis behoorden, en de groote bevreemding zal ophou,
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den, indien men zich tot reel stelt : ieder
insekt kan overal leven en voorttelen , indien het
slechts zijn door de natuur bestemde voedsel vindt.
Om mine meening door bewijzente staven,
zal ik zoo vrij zijn hier eenige insekten aan te
teekenen , diemij onder 't schrijven inval— Deneer N***. schijnt den Catalogus
van den Graaf DEJEAN te bezitten, ik heb die
op 't oogenblik niet in handen, maar wel diens
Iconographie. Aldaar vindt men Deel I. b1.129
hetgenus Plochionus. Deze tor komt voor in
Noord-Amerika en op Ile de France •; DEJEAN
verzekert , dat zij ook te Bordeaux onder de
schors vanpijnboomen leeft , to "1 STURM
mededeelt, dat hi' dezen kever eregtstreeks
uit Java ontvangen heeft. De laatste ti' heeft
het bewezen, dat het diertje op genoemde
boomsoort zijn verblijf houdt , en dus waarschijnlijk hier gevonden wordt.
Wie denkt niet aan de Blatta orientalis , die
de schepen in alle luchtstreken verzelt?
De Heer FALDERMANN beschreef ons eenen
heerlijkenPtinus hololeucus uit Perzie , en toen
deze Heer Odessa bezocht, vond hi' (zoo als
MOTSCHULSKY het mij persoonlijk verzekerde)
het diertje daar ook. Een ander Entomoloog
trof hetzelfde insekt op een schip in LiverP ool aan , en ik heb het van den Heer SUFBRIAN tengeschenke bekomen , die het uit
een zeehavengekregen had.
Wie, die met rijst handelt , heeft niet ontelbaar vele exemplaren van Sitophilus oryzae
er ingevonden uit Italie ingevoerd en ook
ongetwafeld hier voorttelende?
DEJEAN en STURM vermelden hun Dorcatoma
flavicornis, afkomstig uit Noord-Amerika; een
miner entomologische vrienden in Dusseldorp, kweekte het diertje in grooten getale uit
den Boletus ignarius • en de Heer STURM verzekerde mij , dat het hetzelfde dier was. Zullen nu al deze diertjes ook niet op den Boletus
ignarius leven , die in Amerika tamelijk gemeen is?
Onze HollandscheCarabici : Carabus auratus en hortensis vindt men op de Apennijnen
en wel daar , waar de barometer denzelfden
graad aanwjst
i
als hier te laude , waar zonder twijfel andere insekten leven , die hun tot
aas verstrekken.
De overledene Insektenminnaar , de Heer
D ' AILLY toonde mij , eenige jaren geleden ,
verscheidene tuinboonen uit Genua, die oogenschijnlijk gezond (gaaf) waren , maar bij
de opening vond ik een a twee snuitkevers
(Bruchus concolor?), ik heb ze lang in het leven
gehouden en ben verzekerd , dat als ik deze
diertjes met de boonen geplant had , zij wel
deugdelijk hier te lande zouden voortgeteeld
hebben, onbekommerd of zij hier of in Italie
leefden.
Ilk heb in tabaksvaten dikwijls den Diaprepes Spengleri gevonden (een der heerlijkste

snuitkevers) en durf beweren , dat het diertje
op de tabaksvelden van Hongarije of Amersfoort even zoogoed als in Cuba te vinden
zoude zijn , indien men slechts de moeite wilde doen er eenige en individuen heen te
brengen.
En wat nu de twee eerstgemeldekevers betreft , neemt men mine stelling aan , dan is
het bijna zeker, dat vele insekten uit de keerkrings- en andere landen , indien zij hunne
spijze om of bij zich hebben , hier en elders
kunnen overgeplant worden en er als ei , larye of volmaakt insekt inkomen of ook welligt
zich onderweg transformeren. Mij is ter kennis en ondervinding geraakt dat Cucujus
pusillus zich in specerijpakhuizen ophoudt ,
'teen REDTENBACHER , Fauna Austriaca ,
bl. 184 ook bevestigt) doch op welke vrucht,
is nog onbeslist. Om mij to verzekeren dat
het diertje , dat ik uit Banka ontving , hetzelfde was als dat wat in Zuid-Duitschland
voorkomt , zond ik er exemplaren van aan
SUFFRIAN , CORNELIUS , STURM , ROSENHAUER
en WALTZ , die het voor eenen echten Cucujus

pusillus verklaarden.
En nu mijn vermoeden : welligt was het
vocht, waar de voor mij bestemde Coleoptera
in waren , zoo stork aromatisch , dat de diertjes er door gelokt werden, even als de Musca
vomitaria zich door hare reukorganen laat verstrikken en hare eijeren op de stinkende S'tapelia let , in plaats van in rottend aas.
De Heer N*,*wordt om nadere kennismaking verzocht met
EE ENTOMOLOOG.
St. Petersburgsch exemplaar van den s Spieghel
onser Behoudenisse" I. • bl. 160). Ofschoon
het verlangde antwoord op deze vraag niet
kunnendegeven, wil ik toch niet verzwijgen,
dat er een exemplaar van de Boekzaal in de
Leydsche Bibliotheek voorhanden is , en teyens doen opmerken dat het exemplaar van
den Spiegel , en wel van den eersten Hollandschen druk, aan Czaar PETER I afgestaan,
volgens sommigen zoude toebehoord hebben
aan den schilder J. VAN CAMPEN • zie c. A.
ABBING

Geschiedenis der Groote Kerk te Hoorn,

1839 , bl. 11 Aant. Van waar dit ontleend
zij , is mij echter niet gebleken. Dat VAN
CAMPEN den Spiegel in eigendom bezat , leest
men bij P. SCRIVERIUS Laurecrans , bl. 102 ,
105 en very., door wien genoemd exemplaar
tevens wordt omschreven, zoo dat het ze
gen van J. BONING , over de Boekdrukkunst ,
1816 , b1.129 , in de noot(1) , mij dot veronderstellen , dat hem die bijzonderheid niet
zal bekend zijn geweest. Dat het exemplaar
met aanteekeningen van de hand van SCRIVERIUS voorzion was , zoude daarom niet bewijzen dat het aan dezen toebehoorde ; het laat
zich niettemin vermoeden dat VAN CAMPENS
exemplaar, door SCRIVERIUS ZOO breedvoe-
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rig beschreven , in zijn bezit zal verbleven
of latergekomen zijn , en hetzelfde wezen ,
dat naar St. Petersburg werd overgemaakt.
Zoude het thans zoo onmogelijk zijn van daar
eenig berigt hieromtrent in te winners , en
zich van de al of nietgegrondheid der zaak
toovertuigen door een doeltreffend onderV. D. N.
zoek ?
Vertrek van Le tester uit ons Vaderland in
1586. Het is zoo, eene vraag over dit onderwerp in D. I. •; bl. 162 voorgesteld , is reeds
D. I. • bl. 238 beantwoord • maar ook is het
waar, dat dit antwoord helaas eigenlijk geen
antwoord op de vraag is. V. D. N. , die
het leverde, moge al de belangrijkheid om
den juisten dag van vertrek uit Vlissingen
te weten, niet inzien , hi' zal evenwel toestemmen, dat het hiermede kan zijn , even
als met medicijnen : wat voor den eenen onstrek den anderen
noodig zoude zij,
tnsoms
tot genezing. Een duidelijk bewijs daarvan
heb ik voor mij zelven in het een V. D. N.
niet beseft • en daar ik te Vlissingen, door
het verbranden van het archiefaldaar in 1809,
niets desaangaande kan te weten komen, zoo
hoop ik , bij het vermoeden dat de juiste dag
van LEYCESTERS vertrek uit Vlissingen in 1586
wel in een of ander historisch werk wordt
bepaald , door herhaling der vraag , een gelukkiger en juister antwoord te zullen bekomen.
P. F.

dat de titel wel geschikt is om de nieuwsgierigheid op te wekken , die dan ook bij het lezen van het werk niet onbevredigd blijft , terwijl men menige bijzonderheid verneemt uit
denBelgischen opstand onder JOZEF II. —
In devoorrede van zijn bock verklaart de
schrijver door zijne vijanden genaamd te zijn :•
Kapitein der geestelijke VIJGEN. Vijg was de
bijnaam van de den Keizer getrouw geblevenepriesters , ook bekend onder den 'imam
van Royalisten en Monarchalen. In eene Noot
spreekt hi' over den oorsprong van dezen bijnaam aldus : » Sommigen zeggen , dat de oproerige zoogenaamde patriotten dezen titel
hebbengegeven aan de Keizers-gezinden ,
om dat zij hen wilden vergelijken bij zekeren
landverrader, voortijds te Antwerpen opgehangen , toegenaamd VIJGE. Anderen meenen dat zulks voortspruit uit hoofde , dat al
de keizerlijke troepen eenig teekeniin den hoed
of casket dragen , hetgene eenige betrekking
heeft op de Vijge, enz." Eindelijk zegt hi' (en
dit verdient opmerking) •
D Ondertusschen vind ik in de Kronijke van
Vlaanderen , als dat dit woord » j e" , van
ouds aldaar bij het graauw in 't gebruik is en
toegepast is op al de genen , die voortUds ten
tide der revolters getrouw zijn gebleven aan
hunne wettige souvereinen , de graven van.
Vlaanderen.Getuige hiervan is de Heer LA
HALS , Schout te Brugge , enz. in de jaren
1488, aan wien wij lezen , dezen naam van
Vijge toegepast te zijn geweest om zijne trouw
aan MAXIMILIAAN , Graaf van Vlaanderen.
Wat wonder dan , dat deze toenaam wederom
in deze onze Papen-Revolte , door deze botterikken als eene oude koe uit degracht is gehaald ? Ziet de Kronijke van Vlaanderen , 3de
Deel, folio 85. Item : Tableau fidele des troubles
arrives en Flandre etc. fol. 208, par Mr. BEAUCOURT , chez VAN HESE , a Bruges 1791, in 8°."
Het bovenstaande is een bewijs te meer ,
dat het woord Vi' of vi' reeds vroeg , oo
ook
in het Vlaamsch, als scheldnaam gebezigd
werd. Welligt hangt de eene beteekenis met
de andere , welke het woord in faire la figue
iemand de vi' even , enz. bezit , op de eene of
andere wijze zamen. In alien gevalle kwam
ons, het een wij over Vi' aangeteekend vonden , niet ongepast voor ter vermelding. Ten
slotte nog eene enkele opmerking. Lou de
naam, SINCERUS VIJGE, des uitgevers of drukkers niet verdicht zijn ? En waar lit zijne
woonplaats Waere-ghem , 't verblijf der waarheld. Aileen bij toeval is mij het werk , en
dan nog slechts het derde deel , in handen
J. H. VAN DALE.
ekomen.
g

Faire la figue, Vijg , een scheldnaam • I. • bl.
172,205, 327; II.; bl. 33, 65). Na al het een
over faire lafigue enz. gezegd is , wagen wij
het nog eenmaal daarop terug te komefi. Het
spreekwoord of gezegde : Iemand de vi' geven,
is door den Heer HARREBOMft behandeld in
een der laatste stukken van Dr. DE JAGER'S
Archie voor Taalkunde, weshalve wij , om
kort te zijn , daarheen verwijzen. Ten andere
elooven wijgeene ondienst te doen met aan
g
,
te halenwat
wijderhand
na
vonden in het
zonderlinge werk , getiteld : Wonderbaer en
rugtbaerlevenvan PIETER FRANCIS DOMINIQ VERVISOR, by der gratie Gods en die van den Room-.
schen Keizer Pastor , Gouverneur en Commandant van de Keizerlijke stede en Koningligke schans
vanSt. Lieven op de Schelde, gezeid, Liefkens7
hoek. Derdeboekdeel,behelzende de zeldzaemste
avanturen van zijn leven als Krijgspastor , VeldPaepe ofte Aumonier , enz. Alles nae de rechtzinnige waerheid door hem zelfs strijdenden , lijdenden en triumpherenden ex-Capucin in zijn
vangenissen opgenomen zonder vooropneming , en
metgeen ander inzicht als het beschermen zijner
eer enpersooneele faem , raids ceders die zijner
Koppermaandag (II. • bl. 38). Ads eene bijvrienden , boven al , die van zijnen verlosser en
waeren Vader van het Vaderland , vertrooster drage tot dit meermalen behandelde artikel ,
der bedrukte, JOSEPH II. — Waereghem, SINCE- kan nog dienen , dat ik onder eene collectie
RUSV IJGE , in den g eschoren Leeuw. Alen ziet Koppermaandag-gedichten van vroegeren en
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lateren Aid , er een gevonden heb van n de
gasten ter drukkerije van K. KEMNA, te Haarlem", met dit opschrift :
)Achtste Kopper-wensch aan onze Heeren
en Meesters , op Flora maandag , den 11den
van Louwmaand des jaars 1734".
Wat wil nu Flora-maandag zeggen?
N*** •
ritsche Pairs uit Hollandsch bloed (II. ; bl.
B
20 , 162). De reeds aangevoerde namen zijn
nog met e6n' te vermeerderen : want de nog
levende Schotsche Graaf van Kintore , de Sste
van dien titel en wiensgeslachtsnaam FALCONER is, had Groningsche dames tot overgrootmoeder en tot bed-overgrootmoeder.
In DEBRETT ' S Peerage , 1814 , II. ; 743 sqq.
leest men dat :
WILLIAM FALCONER, ten 'are 1762 zijnen
broeder in diens titel opvolgende, zich nederzette te Groningen , en aldaar eene dame (de
naam is niet opgegeven) huwde , welke den
22sten October 1799 ter zelfderplaats overTeed. Haar man was reeds in 1776gestorven,
en in den titel vervangen door zijnen zoon, ANTHONY ADRIAN FALCONER, den 5den Graaf van
Kintore, die gehuwd was met Jonkvrouwe
CHRISTINA ELIZABETH SICIITERMAN te Groningen, uit welk huwelijk de grootvader van den
thans levenden titularisgeboren is.
W. D. V.
Medaille van Graaf Christoffel I. ; b1.191
274, 301). Wie was CHRISTOFFEL, wiens ligchaam a la rotte de Movrick gevonden werd ?
Wij vermeenen ons met het antwoord van
W. M. Z. te kunnen vereenigen , daar van al
de toen dusgenaamde Graven slechts de
Paltzgraaf CHRISTOFFEL kan bedoeld zijn ,
als degene , wiens lijk te Bier plaatse is ontdektgeworden. Dat door Movrick, Moock beteekend wordt, hetgeen METEREN en REYDT
Mowick schrijven , zal men wel niet tegenspreken. CHRISTOFFEL , Graaf van OostFriesland, toch sneuvelde in 1566 in Hongarije , CHRISTOFFEL, Graaf van Oldenburg , bekleedde eenegeestelijke waardigheid en overTeed Ann. 1566 , CHRISTOPH, Graaf van Manderscheid, was Abt van Stablo en ontsliep in
1576 , en CHRISTOFFEL, Graaf van Mansfeld,
stierf niet voor 1591. Men behoeft dus niet
te twijfelen of in de aanteekening van JOAN
VAN MATENESSE is bedoeld CHRISTOFFEL
zoon van FREDRIK III , Keurvorst van den
Paltz, geboren in 1551. Het Paltzische huis
voerde ook den titel van Hertogen van Beijeren • van daar dat sommige onzer geschiedschrijvers hem Hertog noemen , to i'1 de
jongere Vorsten uit dat huis gewoonlijk
Paltzgraven werden geheeten. De jeugdige
Graaf had reeds in 1573 met zijnen ouderen
broeder JOHAN'
, eene hoeveelbed
van 50000pond buskruid , voor ALVA be-

stemd , vermeesterd en verbrand.Wel ver-,
melden onze meestegeschiedschrijvers, (volgens VIGLIUS , Epist. ccxxx , ad HOPPERUM)
dat de liken van LODEWIJK en HENDRIK van
Nassau en van CHRISTOFFEL nimmergevonden werden , doch uit deze aanteekening en
het verhaalde bij BOR zou men opmaken , dat
zulks alleen met de beide eersten hetgeval isgeweest.
De medaille in de aanteekening vermeld ,.
is afgebeeld en beschreven in J. J. LUCKII ,
Sylloge numismatum elegantiorum, etc. Argentor.
1620, in fol. , en wel pag- 231. Op de voorzijde ziet men de borstbeelden van JEANNE
D ' ALBRET , Koningin van Navarre en van haren zoon HENDRIK , later bekend als den
grooten HENDRIK IV. ; binnen het randschrift:
IOANNA ET HENRICVS RE GES NAVARAE 1569. De keerzijde heeft in eenen
lauwerkrans het opschrift : PAX CR
ETA.
VICTORIA INTEGRA. MORS HONESTA. Men bemerkt eenig verschil in de opschriften met die door MATENESSE vermeld •
doch daar deze hoogstwaarschijnlijk den penning niet zelf gezien , maar daarvan door
anderen kennisgekregen zal hebben , is dit
lit te begrijpen.
Het slaan van dienpenning berigt ons
THUANUS, p. II. fol. 712 (*) met deze woorden :post gratias a Navarraeo et Condaeo actas,
foedum renovatum cusa aurea moneta , in cu us
anticaparte Navarraeae et HENRICI filii expressa
effigies , etc. De aanleiding daartoe was de
volgende :
In het jaar 1569 zond FREDERIK III , Keurvorst van den Paltz, eene legermagt tot hulp
der Protestanten in Frankrij,
k onder bevel
van zijnen bloedverwant WOLFGANG , Hertog
van Tweebruggen: eene andere afdeeling werd
door zijnen zoon JAN CASIMIR aangevoerd.
Bij dit leger bevonden zich onder meer DuitscheVorsten , WILLEM , Prins van Oran en
zijne broeders LODEWIJK en HENDRIK van
Nassau. WOLFGANG , de fransche grenzen
overgetrokken , vermeesterde la Charitd , trok
na eenige gevechten over de Loire , en naar
den kant van Limoges , om zich met het leer
der Hugenoten onder NAVARRE en den 'on en
CON1A te vereenigen , Welk leger na het sneuvelen van den Prins van Conde bij Jarnac ,
zich in den omtrek van AngouMme beyond en
oprukte om zich bij de Duitsche hulptroepen
aan te sluiten. Inmiddels stierf WOLFGANG in
de armen van Graaf LODEWIJK van Nassau
op den 11den Junij te Nesson bij Limoges , en
werd door Graaf VOLRATH van Mansfeld in
het opperbevel opgevolgd. Daarop had de
vereeniging der beide legers plaats ; het verdrag werd vernieuwd of bekrachtigd , en de
penning geslagen , die vermoedelijk aan de
(*) Londensehe uitgave in folio..
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voornaamste Vorsten en beveihebbers zal zijn
vereerd. Is het nu niet hoogstwaarschijnlijk
al vindt men hie rvangeene melding, dat Graaf
CHRISTOFFEL,
broeder JOHAN
n
hetzij met zijne
cAsimm, hetzij met de beide Nassausche Graven , wier lot hi' later deelde , almede dezen
veldtogt zal hebben bijgewoond, daar destijds
de meeste 'one Vorsten elks gelegenheid
zochten om zich in den krijg te oefenen en
roem te behalen , en dit te meer , als men bedenkt dat de wapenen gevoerd werden voor
de Protestantsche Godsdienstwaarvan
,
de
Paltzgraven ijverige voorstanders waren ? Zijn
leeftijd van 18 jaren zal , in dien tijd althans ,
daarvoor een beletsel hebben opgeleverd.
J, F. G. MEIJER.
.....................

Rtiften en Rooven (II. • bl. 40). Na het een
hierovergezegd is , zal het volgende , overgenomen uit de Geschiedkundz:ge beschridving van
Leeuwarden , enz. door w. EEKHOFF , 4de afl.
b1.187 en de Aanteekening daarop , 6de alley.
bl. 338 , nog wel waardig zijn onder de aandachtgebragt te worden.
Degeringe buurt , ...... draagt pier
den naam van Ruiterskwartierniet
,
naar een
verblijf van ruiterij of paardenvolk , zooals
men wel eensgemeend heeft , maar naar de
woningen van armen of bedelaars , die hier
veelal in zoogenaamde nacht- of slaapkwartieren verblijf houden, en met den algemeenen
naam van schamele ruiters bestempeld worden".
» Dat deze buurt den naam ontleent van het
verblijf of kwartier van armen , bedelaars ,
sjouwers of straatloopers , die destijds met
den naam van schaemele ruyters werden aangeduid, bewijzen menigvuldige plaatsen in de
geestelijke en weeshuisrekeningen van dien
tijd. Ook GIJSBERT JAPICX, Fr. 1?ijml.,II.; 95,
noemt schaemelruwtters in kociters in de bete ekenis van dienstbaren, zoo als in de oorspronkelijke verhandeling staat , in HALBERTSMA'S
Hulde ,11.; 44. Elders komt het woord ruyter
ineermalen in mingunstige beteekenis voor :
als bij GABBEMA, 143 » ruitter en brandstighter",
nadat hi' op bl. 131 een » schaemel ruitter een
armen beedelaor" genoemd had. Bij VAN KIEL
en anderen staat de beteekenis van rue ter met
roover gelijk en verbonden •; zoo als ook bij
P. VAN THABOR, II. • 136 ; SCHARL, 110°, 115°;
SCHOT, 586. Het bekende Duitsche rijm uit
de onveilige vijftiende eeuw geeft dit insgelijks op :
D

Ruten and Roven dat isgheine sehandt
Dat dhon de besten imganzen Landt.
(DOLZ , All em. Gesch. , II , 99, Overijss.
Alm. , 1836 , 19.) In die zelfde eeuw werd
door ruiter de laagste stand aangeduid •; gelijk
nit het Chartb. I , 448 , blijkt , dat men in
1422 bij het beboeten van misdaden de standen onderscheidde in Geestelijko, Hoofdling,
D. II.

Huismanen Buller. Misschien is het woord
afkomstig van het bijv. naamw. rut , voorkomende in SCHARLENSIS, Voorrede : D de natuere des volcks was als doen zeerplomp ,
rut
ende grof ," waar het met onbeschaafd
J
en met het Latijnsche rudzt en het Fransche
rude gelijk staat. Later waren ruiters bepaaldelijk dat gemeerre yolk , hetwelk men voor
geld huren kon , om te vechten. BURMAN
spreekt daarvan in zijne Utrechtsche Jaarb. ,
III , 503, met deze woorden •: D Ruiters , geen
paardevolk , maar schuim van y olk uit alle
Natien , welke omgeld een ieder dienden ,
waarbij eenig voordeel of roof te halen was ,
en die dikwijls de we en onveilig maakten.
Zij worden ook Di en en Roovers genoemd ,
bij MARTENE , Coll.Vet. Script. , IV , 289
827 ; MATTHAEUS, Anal. , I , 536." Van hi
ook , dat de uitdrukking nog is overgebleven
van ruiter tepaard , welke somtijds verkeendelijk voor een pleonasmus wordt aangezien.
MATTHAEUS spreekt ook van raters tho vaete."
De schrijver zegt verder deze afleiding, welke
hem zeergegrond voorkomt , verschuldigd to
zijn aan wijl
en Jonkh. VAN HUMALDA.
J. H. VAN DALE.

Op de Bommelsche moat (I.; bl. 251). VOOr
de invoering van het decimaal-stelsel had elks
stad hare bijzondere maat en was de Bommelsche kleiner dan die van Tiel , 's Hertogenbosch en Gorinchem • waarom een kooper
te Zalt-Bommel , hiermee onbekend, minder
kreeg dan hij verwachtte.
A. & A.
_.._,......
Nederlandsche Baronets I. • bl. 251, 364 ;
II. • bl. 131 , 165 , 195). Boven het et der
Nederlandsche Baronets, door mij opgesomd,
heeft W.D.V. nog van drie personen gemeld.
DEBRETT ' S Baronetage of England , London
1824 , maakt van POUILLE en SENSERFF geen
gewag •; terwijl zekere DECKER daär wel ge,
zegd wordt in 1716 tot Baronet verheven to
zijn, dock een ander dan DECKER of London.
Zoodanige aanwijzing van woopplaats was
oorzaak, dat ik DECKER evenmin genoemd
heb als de andere schijnbaar Nederduitsche
geslachtsnamen , zoo als VAN LOER , 1628 ,
VALKENBURGH , 1642 , VAN ACKER 1701 , en
JANSSEN, 1715.

1VTij bepalende tot de Nederlanders , die
minstens eenigen tijd , nadat zij den Britschen
titel hadden gekregen , in het vaderland zijn
gebleven , heb ik het stilzwijgen bewaard ten
aanzien van JOSUA VAN NECK , verheven den
11denDecember 1751 , en van CAREL VAN
NOTTEN , verheven den 2lsten Junij 1791.
Wenscht men al het oorspronkelijk Neder,
landsche bloedonder
de Engelsche Baronets
aanwezig , vermeld te zien, dan zoude nog
WILLIAM HOSTE , den 21stenSeptember 1814
tot Baronet verheven , vole DEBRETT , af29
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stammen van JACQUES HOSTS uit Middelburg , in 1569 naar En eland geweken.
CORNELIUS CUYLER uit Albany, in NoordAmerika, geboortig , die den 29sten October 1814 de Baronetswaardigheid verkregen
heeft, kan mijns inziens welligt van de OudNederlandsche volkplanters afkomstig zijn.
Het bovenstaande is alles , wat ik ten aanzien der Britsche Baronets , uit DEBRETT heb
kunnen opmaken. W. D. V. schijnt and re
Baronets als Engelsche bedoeld te hebben , of
wel betere bronnen te bezitten, die hi' wel.
zoo vriendelijk zal wills zijn bij een.e volgendegelegenheid op te seven.
W. J. Baron D' ABLAING VAN GIESSENBURG.

De Eenhoorn (II.; bl. 43, 104, 105, 132,
166, 195). Het dier , onlangs door HUC en
CABET beschreven, is waarschijnlijk van dezelfde soort als datgene wat PIETER VAN DEN
BROECK , ten 'are 1623 , in Persien gekregen
heeft : een' bok met 6en hoorn midden voor
den kop welke hoorn om de twee of drie
maanden moest worden afgezaagd , wijl anders depunt naar binnen groeide. Zie NeReizen , D. VII , b1.107.
Hebben H. en C. nietsgeschreven over de
rigting van den hoorn ? dit schijnt hier nog al
van belang.
A. &. A.
Hi' heeft het te Keulen hooren donderen" I.
bl. 284 • II. •; bl. 80). Omtrent dit spreekwoord leest men in de Konst- en Letterbode,
1818 , N°. 24. » Hi' staat , als of hi' to Keulen
hoort donderen. In Keulen namelijk werden
eertijds gedurende een onweder wel 300
klokkengeluid , zoo dat het onmogelijk was ,
den donder te hooren. En wanneer het nu
aldaar evenwel donderde, niettegenstaande
ging van hetzelve door
de afsmeeking of verja
klokkengebrom , zoo stonden de bijgeloovige
Keulenaars ten uiterste verbaasd."
W.
Het Geuzenveld (I.; bl. 288;11.; b1.137,167).
Van de hofstede Geuzenveld bestaat eene afbeelding in Hollands Tempe verherelijkt , te
Amsterdam bij LEONARDUS SCHENK , 1728 ,
in welk jaar deHeer ANTONY KLOK (zie b1.137)
reeds overleden was en de hofstede werd bewoond door zijne weduwe. Men ziet op die
afbeelding het schip , vermeld in het gedicht
van A. BOGAERT (zie bl. 137) als windwijzer
esteld op het hoofdgebouw of misschien wel
g
een'grooten koepel. In de Poetische (?) Beschrijving van G. TYSENS , bij dat werk gevoegd , leest men :
Nu word myn aandagt weer naar Geuzeveld gedreven,
't G een met zyn spitsse kruin 't geboomt' te boven
en gaat.
Ik zal, o Geuzeveldi uw huis- en tuin-sieraad
Niet pogen in myn zang te malen naar het levee ,
Dewyi een ander wydlopig heeft beschreven.

o Neen ! ik wens alleen dat steeds uw luister groeid
En met den naam van KLOK inglans en glorie bloeid,
Om zyne weduwe nog lang tot vreugds te strekken.

Wie die ander was, leest Men op bl. 137.
T. v. B.
Vertaling der s Simplex et delis narratio" van
J. Utenhove I. ; bl. 289 ; II. ; bl. 139 , 167).
Eene Hoogduitsche vertaling dezes werks heb
ik tot nog toe niet gevonden , doch JAKOBUS
ISEBRANDUS HARKENROTH Oostfriesche Oorsprongkelykheden , Groningen 1731 , zegt in de
noot op het gedicht van GERARDUS OUTHOF
(Predikant en Rector te Kampen) :
Want de hayren oozes hoofdes moeten te
berde ryzen , als men die schrikkelyke en onherbergsaame bejegeningen leesdt, welke de
Luiteraanen onze Geloofsgenooten , uit Engelandt voor MARIAAS woedegevlugt,aandeeden,
gelyk de Ooggetuige Hr. UTENHOVE berigt in
zyn Narratio delis gedrukt te Base11560
en waaruit ik zelve een Uittrekselgemaakt hebbe
in myne » Waarschouwinge" vanp. 181 tot 208."
In het aangehaalde werk (de Waarschouwingekenik niet) zal men veel over UTENHOVE
en a LASCO aantreffen. No ens den laatstgenoemde zal men ook niet vruchteloos
opslaan•:
T. D. WIARDA' S OstfriesischeGeschichte,
I.D.
A°. 1793, en JOHN SOUTEIERDEN BURN ' S Hist.
of the French , Walloon , Dutch and other Foreign Protestant Refugees settled in England, etc.
London 1846 , een werk dat almede voor afstammelingen van om der Godsdienst wille
gevlugte familien zeer belangrijk is.
Lezenswaardigmoet ook zijn Londens tw eemaliee Nederduitsche Psalmverwisseling beschouwd
en beredeneerd , in eene Leerrede over Col. III.
v. 16 , door H. PUTMAN , Predikant te London
Leyden 1784 • waarover men een verslag leest
in de Vaderl. Letteroefeningen van 1785 , St. I.
bl. 539.

.. ELSEVIER.

Album van Hermanus Pricker (I. ; b1.290
II. • bl. 140). Niet in degelegenheid zijnde
om Das Gelehrte Ost-Friesland van TJADEA. te
raadplegen , moet ik echter berigten dat PRICKER' S naam evenmin voorkomtbij T. D. WIARDA , Ostfriesische Geschichte, Aurich 1793 , als
in de Oostfriesche 0 orspr ongkelykheden van JAK.
ISEBR. HARKENROTH , Groningen 1731 , ofsch o on de laatstaangehaalde schrijver, b1.134,
opteekent , dat de eerste zitting in het nieuw
gebouwde stadhuis te Emden plaats had den
1 sten Nov. 1576. Onder de Raadslieden vindt
men ook JOHAN PRIKKER opgenoemd.
Op bl. 472 vermeldt hi' den bouw eens vuurtorens op het eiland Borkum , ten are 1576 ,
op last der Emdensche regering volbragt. De
Borkumsche Predikant D°. SAMUEL SNETLAGE.,
zond aan HARKENROTH in 1705 een opschrift
aan de zuidzijde van den toren staande , luidende aldus :
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» Im jahr 1.5.7.6. De Schipfahrt van EmD den erboud mich , ich woerde volend als
men Michaelis vierden
Doerch ANTONIUS PRICKER , BERENT TUBBBEN , ALLERD DIRCKSEN , JACOB GERITZO De
)) mich regierden." --.. ELSEVIER.
D

D

Vervolg op Wagenaar (II. • bl. 142 , 168)
Tegenw. Staat der Ver. Nederl (II. •; bl. 142 ,
168 , 198). In het berigt van den Heer A. J.
VAN DER AA heerscht eene ongeloofelijke verwarring van personen. De schrijver , zoowel
van het Onmiddelijk Vervolg op WAGENAAR ,
als van het verdere Vervolg , is niemand angel). Nov.
ders dan PIETER LOOSJES ADRZ. ,
1735 , gest. 12 Jan. 1813 , over wien , gelijk
over diens vader ADRIAAN en diens Z0011 ADRIAAN PZ. , men uitvoerige artikelen vindt in
G. NIEUWENHUIS Woordenboek van Kunsten en
Wetenschappen , werwaarts wij den onderzoeker slechts hebben te verwijzen.
Ook omtrent hetgeslacht der DUMBAR'S
treft men dezelfde verwarring aan. De schrijver van den Tegenw. Staat van Overijssel is
G. DUMBAR, geb. Sept. 1743 , wiens eigene
hand in de voorrede voor het Tweede deel van
het Kerkekk en Wereldlijk Deventer , in 1788
uitgegeven, omtrent zijnen grootvader en zijn
geslacht eenige berigten mededeelt. Hi' zelf
was Secretaris van Deventer tot 1787, toen hij,
gelijk vele anderen , zijnenverloor.
post . In
1795 werd hi' hersteld en in het volgende jaar
benoemd tot Griffier der Provincie , welk
ambt hi' bekleedde tot 1798 , toen hi' het neBerle de , omdat hi' den eed aan het nieuwe
bewind niet wilde afleggen. Die weigering
had tengevolg dat hi' den 8sten Februarij
van dat jaar in zijn huis gearresteerd werd
en onder eskorte eerst naar den Haag ,
vervolgens naar Hondsholredijk vervoerd ,
waar hi' gevangen bleef tot aan de tegenomwenteling in de maand Julij. Later werd hi'
lid van de Wetgevende Vergadering en stierf
6 Aug. 1803 [?]. Behalve van andere geschriften is hi' ook schrijver van het nog altijd belangrijke werk : Oude en nieuwe Constitutie der
Vereenz,gde Staten van .Amerika, Amst. 1793, 94,
96, 3 deelen. Verg. verder SAXII Onom.
P. VIII.. 457, SCHELTEMA , Staatk. Ned.
SAX() SYLVIUS.
D. II.
Vervolg op Wagenaar; Tegenw. Staatder Ver.
Nederl. Dat PETRUS LOOSJES ADRIAANSZ .geb.
,
den 20sten November 1735 te Westzaandam,
de schrijver is van het 47 Deelen beslaande
Vervolg op WAGENAAR - het 48ste deel is geheel Register , en heeft geen jaartal -- wordt
almede vermeld in zijn Levensberigt , Konst- en
Le 1813 , I. •; bl. 356-363 , alwaar hij
tevens wordt genoemd als de schrijver van
de drie deelen , uitmakende het Onmiddelijk
Vervolg op WAGENAAR, en loopen de van 1752,
waardeze eindigt , tot 1774 •; terwijl het Ver-

volg , waarvan het eerst Deel verscheen in
1786, het laatste in 1811 , aanvangt met het
uitbreken van den Amerikaanschen Oorlog ,
en lootp
tot 1806 of het einde van het Bewind
van den Raadpensionaris. In het Levensberigt
van ADRIAAN LOOSJES door zijnen Z0011 PETRUS ,
te vinden vOcir de Plaatsbeschniving der Zaanlandsche Dorpen, overgenomen in de Konst- en
Letterbode voor
or 1795, vermeldt laatstgenoemde
dat WAGENAAR meerendeels de stukken tot de
Tegenwoordige Staat vervaardigde , schoon hij
echter in het 8ste Deel de hulp van ADRIAAN
Looms wat de Zaanl. Doren betreft , heeft
erkend. Mr. GERHARD DUMBAR , Lid van het
Wetgevend Ligchaam der Bataafsche Republiek, overleden te Deventer 6u .11802 [?],
wordt aangeteekend als te hebben uitgegeven
de keurige Beschrijving van de Pr v. Overijssel
in de Tegenwoordige Staat vervat. Zie Konsten Letterbode 1802 , II. • b1.114.
V. D. N.
Tegenw. Staat der Ver. Nederl. Was niet de
beroemde simoN STIJL opsteller van het gedeelte van den Tegenwoordigen Staat , waarin
de Provincie Friesland wordt beschreven ?
H. V. ROLLEMA.

Ludolphus Potterus I. ; bl. 314; II. , bl.
144). Bij nader onderzoek bleek mij dat hij
omtrent 1615 moet zijn gestorven. Immers
in de korte Voorrede van het in dat jaar uitgegeven Reglement van de Alkmaarsche Latijnsche Schoolen, zegt de Rector FRANCISCUS OSDORPIUS ,
dat het nog tijdens
het beheer van
POTTER , onlangs overleden , ontworpen was,
alsmede dat hi' gedurende 30 jaren het Rectoraat aldaar had waargenomen. Hi' schijnt
voor zijne betrekking wel berekend te zijn
geweest , want in C. P. SCHAGHENS , Alcmaar
Lofdicht , Amst. en Alkm. 1744, in 4°. wordt
van hemgezegd :
bleef 't School verwoest
loch POTTER poot weer aan ,
Na hem Est weer verjaaght :
Na

11 NURDIELLIUS]

Behalve zijne reeds genoemde leerlingen
en den regtsgeleerde COOREN , verdienen mede als zoodanig melding, de Latijnsche dichters JANUS FORESTUS en JACOBUS a

DREBBEL

TEYLINGEN.
M. WINSEMIUS noemt hem in het Leven van
ADRIANUS METIUS van de Pausselijke leer. Bij
zijne uitgave van C. KILIANI , Dictionarium ,
(in 1605 bij JACOB MEESTER) voegde hi' nog

lets over de Nederlandsche namen van Manners
en Vrouwen , bl. 765-772 , en eene Beschrijvan g der Dieren , Vogelen en Visschen. Ook het
vers voor den gevel van ons Waaggebouw is
C. W. BRUINVIS.
van zijne hand.
Schoolboekjes voor 1800 •; het D Vaderl. A. B.
bode," (II. ; bl. 169), » Burger- en Huismans
Alm each".. Ik bezit van dit schatbaar boekske
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een vrij gesleten exemplaar, gedrukt bij w. joor (de toenmalige graad tusschen kapitein
Wie de schrijver is, weet ik en luitenant-kolonel) in het regiment van den.
niet. Ik herinner mij echter niet in een ant- kolonel CROMWELL. Commissie van 14 November 1644.
woord vermeld te vinden een ander werkje ,
kennelijk aan stijl en strekking, van dezelfde
Engelsche namen komen to dien tide in het
hand. De titel is : Burger- en Huismans Alma- Nederlandsche le per zeer menigvuldig voor.
A. A. A.
nach en leerzaam belang boekje voor alle standen
en kostwinningen , voor het par 1790. Reeds
Stouppe » la Religion des Hollandois" I. ; bl.
in 1789 is een eerste stukje uitgekomen bij
W. HOLTROP , dat ik niet bezit. In dat van 315 • II. •; bl. 171 , 172 , 200). Het belang1790 vindt men voor iederen dag van 't rijke werk van JOHN SOUTHERDEN BURN , getijaar eenige merkwaardige gebeurtenis uit de teld : The history of the French , Walloon ,
Vaderlandschegeschiedenis. Onder elke Dutch and other Foreign Protestant Refugees ,
maand aanwijzingen voor den tuinbouw. settled in England etc. London 1846 , bevat
Voorts onderrigting omtrent de winden en bl. 34-36 , a list of ministers of the London
het weder in ons land, eene populaire ver- WalloonChurch,en daaronder op het jaar 1652,
handeling over de belangen der menschen , JEAN BAPTISTE STOUPPE. In de noot op bl. 35
waarin vooral de middelen van bestaan ; zegt de schrijver : A disagreement took place
iets tot aanprijzing van beter onderwijs • de about 1652 , between DELME , and his colanden van Europa en onze handelsbetrek- pastors CISNER and STOUPPE , as to the obserkin en er mede ; de raven die bij ons in de vance of holydays; CISNER and STOUPPE with
verschillende Provincigngebouwd worden • the Consistory suspended DELMil, whoappeawhile CISNER contended
eene belangrijke verhandeling over de in- led to the Colloquy,
landsche bieren en de infame wijnbrouwe- that the Coetus should decide the matter. In,
1656, agreat many families of the Congregarijen.
ti-t•
tionpresented a petition to OLIVER CROMSchoolboekjes voor 1800 • De » Vorstelylce
py
raing a reference of the matter to
Koninglyke en Princelyke Atlas enz." Tot deze WELL ,
soort van werken behoort ook : Vorstelyke , the Colloquy , which was accordingly granKoninglyke en Princelyke Atlas , en Dagboek van ted. (STow, vol. I. , p. 443.)
Het blijkt dus dat JEAN BAPTISTE STOUPPE ,
Nederlandsche Gebeurtenissen, en oprecht VaPredikant bij de Waalsche Gemeente van
derlandsch Staat en Stadhouderlijk A. B. Boek
beginnende met de vroegste Historie onzes Vader- Londen, en dus naar alle waarschijnlijkheid
lands, en eindigende met 't einde van den 'care dezelfdegeweest is , die bij SAXE , Onom. Lit.
1789, met pl. , to Amst. bij WILLEM COERTSE. T. V. p. 211 , voorkomt onder den naam
Dit bock heeft eerst het A. B. C. in onder- van JOHANNES NICOLAUS STUPPA, aangehaald
door V. D. N. in DE NAVORSCHER , II. ; bl.
scheidene vormen , als Duitsch , Romeinsch
.. ELSEVIER.
Cursyf, en nieuwe schriffletters. Ook de ver- 172.
schillende Getalletteren • voorts over het getal ,
de verdeeling en het gebruik der letteren • over
Elkander aanziende borstbeelden op munten
de zin-scheid-teekens in 't lezengebruikelijk
I. • bl. 316 • II. • bl. 174). Behalve de Shilling
enz., waarna volt de Atlas , met 24 platen ,
gerangschikt naar de letters van 't alphabeth, van PHILIPS van Spanje en MARIA van En eland
met bijgevoegde zesregelige verses en korte komen in mine verzameling de volgende manbeschrijving • dan het Dagboek in versmaat , ten voor, waarop de borstbeelden elkaer aanen eindelijk de korte Catechismus in vragen en schouwende zijn geplaatst, het een men bastes
antwoorden • het geheel beslaat 78 bladzijden affrontes noemt , terwijl ze bastes accollds wordengeheeten , wanneer de beeldtenissen nein 8°.
V. D. N.
yens elkander staan.
1-3. De dubbele, enkele en halve gulden
Olivier Cromwell in het Staatsche leer I. •
bl. 315 • II. • hi. 149 , 199). Uit aanteekenin- van ALBERTUS en ISABELLA in 1599 , 1600 en
gen , onder mine berusting zijnde , ben ik in 1601 to Maastricht en Antwerpen geslagen.
4. Rijksdaalder der gebroeders HENRIK
staat bepaaldelijk to kunnen opgeven de aanstellingen van JOHN CROMWELL en WILLIAM WENCESLAUS en CAREL FREDERIK, Hertogen
van Munsterberg een Oels in Silezie , 1620.
CROMWELL , zoo als die in het antwoord van
5. Halve Rijksdaalder van JOHAN ER ST en
.. ELSEVIER (bl. 199) voorkomen.
JOHN CROMWELL wordt kolonel over het BERNHARD, gebroeders , Vorsten van Anhalt,
regiment van wijlen den kolonel MORGAN. 1567.
6-8. Op de keerzijde der geheele , halve
Commissievan 24 December 1642.
THOMAS DOLMAN wordt kolonel over het en vierde Rijksdaalders van den Keurvorst
regiment van wijlen den kolonel JOHAN CROM- CHRISTIAAN II van Saksen , komen de borstWELL. Commissie van 18 September 1663.
beelden zijner broeders JOHAN , GEORGE en
WILLIAM CROMWELL wordt sergeant-maAUGUSTUS op gelijke wijze voor , daar deze
HOLTROP , 1781.
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Vorsten het land onverdeeld met hunnen broeder bezaten , 1602 , 1606 , 1610.
9. Rijksdaalder van JOHAN CASIMIR, Heitog
van Saksen-Coburg en zijnen broeder JOHAN
ERNST van Saksen-Eisenach , 1619. De beide
Vorstengeven elkander hier bovendien de
re ter hand.
10. Vierde van den Rijksdaalder, als voren.
11. Vierde Rijksdaalder der vier gebroeders van Saksen-Altenburg, 1618. Twee borstbeelden nevens en twee tegenover elkander.
12. Rijksdaalder der vier gebroeders FRANS
HUGO , CAR. FERD. , CHRIST. MAUR. EUG. en
MAX. FRED. van Konz:qseck , 1759. De borst beelden eveneensgeplaatst als op N°. 11.
13. Rijksdaalder van Markgraaf GEORGE
den Vrome van Brandenburg Anspach en zijnen
neef ALBERT IV (Alcibiades) van Culmbach
1542. Deze is, zoo ver mij bekend is, de oudste munt , waarop deze plaatsing gevonden
wordt • de Romeinsche munten uitgezonderd.
14-15. Geheele en vierde RAjksdaalder
van JOHAN CHRISTIAAN en JOHAN SEYFRIED
gebroeders, Vorsten van Eggenberg, 1654, 55.
16. Scudo van MARIA LOUISA , Koningin
Reenter en haren zoon CAREL LODEWIJK ,
Koning van Etrurie, 1806.
Deze munt van den Vorst , die , later als
Hertog in Lucca en eindelijk in _Parma geregeerd hebbende destijds slechts 7 jaren oud
was, is voor zoo ver mij bekend is, de laatste
waarop eene zoodanige plaatsing der borstbeelden wordt aangetroffen.
Deze opgave zou nog met eenige munten te
vermeerderen zijn , welke ik niet bezit •; ik
herinner mij hier de Testons van ANTOINE de
Bourbon en zijne gemalin JEANNE d' Albret ,
Koning van Navarre , de 1 1/2 Livres-stukken
van FRANCOIS, Prins van Conty en zijne gemalin LOUISE MARGUERITE van Lotharingen , de
halve Ecus van MARIE de Bourbon en haren
gemaal GASTON van Orleans als Vorsten van
bombes. Onder de gedenkpenningen treft men
er ook vele zoodanige aan : o. a. eene van
WILLEM CAREL HENDRIK FRISO en zijne gemalin ANNA. Van bustes accolles zouden wij eene
veel uitgebreider opgave kunnen doen. Wij
ho en evenwel dat Q. Q. Q. hiermede mope
voldaan zijn, en DE NAVORSCHER ons geschrijf
welwillend opnemen.
J. F. G. MEIJER.
P.S. Op gouden munten komen dergelijke
borstbeelden mede voor , en zelfs op Nederlandsche dubbele en enkele Dukaten
doch deze waren slechts navolging der
Dukaten van FERDINAND en ISABELLA
Koningin van Castilie •; West-Friesland ,
Zeeland en Overijssel o. a. hebben ze doen
slaan.
Venetiees ondergang (II. • b1.175. Het volende teekende ik naderhand nog aan uit het
g
Nederl. Museum , bl . 5 , jaarg. 1852. In 1508

sloten de Paus , de Keizer van Duitschland
de Koningen van Frankrijk en Spanje een
verdrag, bekend onder den naam van de Ligue
vanKamerijk, ten einde de magt van Venetid
te vernederen of te vernietigen. De republiek
kwam dit met eenige verliezen te boven , en
had spoedig daarna de toenemende grootheid
der Turken te wederstaan , maar het uur van
haren val had reeds geslagen. COLUMBUS en
VASCO DE GAMA vernederden eene mat,
g
welke
g
eene Pausen , Vorsten of Sultans hadden
kunnen doen wankelen of in een storten. Zij
ondervonden dat degoudrivier van hen was
afgeleid om anderen te verrijken. VOOr de
zestiende eeuw ten einde lie was de republiek van haar hoog standpunt reeds tot een
staat van den tweeden rang gezonken, en nog
had zij de vija
ndschap der Turken het hoofd
te bieden. Zij was gelukkig genoeg , de gevaren van het Christendom of te wenden , waarmede het door de Ongeloovigen bedreigd werd,
en den trotschen naam te verwerven van :
» Europa's bolwerk tegen het Ottomannische
rijk", en hoewel het traktaat van Passarowitz
haar naauwelijks een gedeelte van hare uitgestrekte heerschappij in het oostelijke gedeelte
van Europa overliet, behield zij echter voor
eenigen tijd nog haren ouden staat van luister
en zij werd voortdurend met eerbied behandeld.
De ontdekking van Amerika en de invallen
der Turken worden dus ook hier als oorzaken
van den ondergang der Republiek beschouwd.
J. H. VAN DALE.

Kaarslicht by veiling en (II.; b1.203). Niet alleen bij veilingen , ook bij verpachtingen had dit
gebruik plaats. Ten bewijze teeken ik aan uit
de Stads-Rekeningen van Sluis , van het jaar
1586. 1 Zoo heeft ANDRIES VAN [DEN] BERGE,
ten lien tide
de Ontfanger wesen de van der Sluis
bij laste van mijn heere van rekeningkamer
gestelt te pachte de voorn. partijen erve end
zijn (deze) eyndelinge gebleven bij den uytgane
van der keer sfe den voornoemden PR . HAY enz."
J. H. VAN DALE.

Kaarslichtbij veiling en. Tot in 1838 was het
eengebruik ons bij wettelid k voorschrift opgeled , waar executoriale verkoop van onroerende goederen plaats had.
Vroegere inzenders op de vraag schijnen
do Art. 707 en 708 van den Franschen Code
de Procedure Clyde over 't hoofd te he bben
gezien.
Art. 707
AussitOtque les encheres seront ouvertes, it sera allum6 successivement des bougies prepar6es de maniere que
chacune ait une dur6e d'environ une minute.
Art. 708. Aucune adjudication ne pourra
etre faitequ'apres l'extinction des troll bouies allumees successivement.
g
Gelijke bepalingen behelsde de Fransche
wet van 11 Brumaire , an VII.
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DE GROOT , Inl. Boek III , Deel 14 , § 31
maakt me melding van verkoop n bij de
brandende kaarse."
Hetgebruik is dus oud Hollandsch , oud
en nieuw Fransch — en volgens bl. 203 van
DE NAVORSCHER, 00k oud Engelsch.
J. G.N.

vonden; ddne spin echter, de T. obtextrix spint
bij het krieken van den dag (terwij1 zij regt
op zit) zeer lane draden , welke door den
wind opgevangen worden en het di
meme
devoeren.
Deslotsom is deze : de herfstdraden ontstaan door lange spinsels , welke eenige spinnen vervaardigen •; zij doen dit op dezelfde
Augustus de Colenaer (I. •; bl. 346). Van manier als de vagabond of trekspinnen , die
dezen ziet men een zeer net handschrift in het geene webbenmaar lane draden maken , zoo
Album van MARTINUS ROSIUS, gedagteekend als de Thomisus citreus Deg. en Th. viaticus L.
» Hagae Comitum , 1586 , mense Majo , sine welke men op planten , bloemen en velden
fraude doloque" ; lager staat : In adversis , vindt • de wijze waarop deze die lange draden
maken, kan men het best waarnemen bij despectanda fidesque. Boven aan leest men •
zulken, die d'Ahlia-stokken tot heur verblijf
Sal vitae , amicitia. v. cic.
kiezen • dan toch, om niet genoodzaakt te zijn
Cum Deus intonuit, non se subducere nimbo
van naar een anderen stok tegaan , schieten
Id demum estpietas, id socialis amor.
zij (heen en weer loopende) lane draden ,
Verder bleef hi' mij onbekend , evenzeer die zich door de kleverigheid lit vasthechten
als zijn vriend uosius , van wien alleen uit en tot brug dienen.
het Album blijkt , dat zijn vader HENRICUS geDe Entomologen kunnen het niet eens wornaamd was , en dat MARTINUS in die jar en
den, welke spin zich uitsluitend bezig houdt
van 1585-1590 , een 'on elfin was , gelijk met de vervaardiging der herfstdraden — en
ook DE COLENAER zijn vers toewijdt , Pietate , dus zoude het wenschenswaardig zijn , indien
doctrinamorumque integritate praestanti s ad s- de een of ander tijd en lust had , zooveel
centi" L. M. ROSIO animi anei et amoris (ut spero) herfstdraden als mogelijk op te garen , in de
aeviterni, testandi gratia scripsi L. M. De hoop ook de vervaardigsters daarvan op tezaspreuk van ROSIUS zal geweest zijn •: Benydt melen, ten einde de verschillende? dieren met
zonder erch.
V. D.N.
elkander te vergelijken en daardoor de wetenschap te doen gewinnen.
Herfstdraden (II. • bl. 206). Ik ben beteZou de Heer ..... S...F..., die verzekert
heel eens met WILLIAM , dat de herfstdraden dat de autheurs der herfstdraden de heidevan spinnen afkomstig zijn, dock moet eenige velden enz. bewonen , zoogoed willen wezen
aanmerkingen maken , die W. mij welligt zal mij eens bijelegenheid
g
te doen toekomen de
tengoede houden :
namen of eene korte beschrijving van de spe1°. Zijn het niet allen zulke kleine spinne- cies aldaar te vinden, omdat het te miner
tjes" , welke de herfstdraden vervaardigen •; kennis nog niet gekomen is , dat ook zulke
b. v. de Tetragnatha extensa L. is 7-9m spinnen , die eene webben maken , de heideg
root •; deze leeft tusschen de biezen aan den velden tot verblijfplaats kiezen?
oeverkant, — en de Argyroneta aquatica L. ,
EEN ENTOMOLOOG.
die in en bij het water haar verblijf houdt • de
eerste spint van bies tot bies — de andere
Acisculus (II.; bl. 207). In mine Latijnsche
van uit haar nest (in het water) tot de water- Lexica heb ik dit woord Dietgevonden •; maar
planten; beiden om mu men en vliegen te ver- alleenlijk in STEPHANI, Dictionariumhistoricum,
rassen.
poeticum , cet. het volgende aangetroffen :
2°. Ken ikgeene inlandsche » herfstdra» Acisculus, idem valetquod Dolabella. Erat
denspinneressen" , die voor najaarskoude inter cognomina gentis Valeriae. Nummus
vreezen : het tegenovergestelde heeft plaats , vetus : L. VALERIUS ACISCULUS. Meminit FAB.
wijl ze zich juist bij dag schuil houden en 's 6. 3. PRUD. Hym. 4. =pi q-eio.
nachts te voorschijn komen, wanneer toch de
Afra Carthago tua promet ossa
koudegrooter is.
Doctor,
Ore facundo
3°. Zullen vele Entomologen welbevestidabit et zoeuxm
Corduba
gen willen , dat er eene spinnen zijn , die er
Tresque coronas.
een nachtgewaad" op na houden.
Wn.
De wederlegging van WILLIAM' S laatsten
volzin zal wel overbodig zijn.
Het Coomans Gilde I. • bl. 347). De schrijfHet isbewezen dat alleen de jonge
n rvan wijs Kom-en-eisch- Winkel, thans menigwerf in
T. extensaL. zich met de weefsels , waarin de nieuwspapieren gebezigd, waar, omtrent
zij zich alsdan nog bevinden , gedwongene Komenys bedrij,f het eene of andere bekend
luchtreizen maken , op welke to ten de mees- moet wordengemaakt , is voorzeker geten doorgebrek omkomen. Nimmer heb ik zocht en niet aannemelijk. Zulk een winkel
een volwassen exem
van deze snort ge- isloch niet meer eene plaats waar men binnen
D

CYPRIANE
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k,omt om te eischen , dan elk andere , waarin
't zij levensbehoeften of welke waren ook , te
koop voorhanden zijn. Natuurlijker is de afleiding , bij verbastering , van het woord Kemenye , door KILIAEN uitgelegd als » Caminus"
» focus"; gall. » cheminee" : alzoo de vuurhaard
of schoorsteen, of die plaats waarin gestookt
engekookt wordt , en wel inzonderheid die
din en worden aangetroffen die tot de keuken
behooren , als : olie , stroop zee p zout
amandelen, rozijnen en honderd andere keuken of komenijs waren. Kemenye wordt ook
nog bij KILIAEN aangeduid voor coena, culum,
coenatio , de eetkamer , zoo dat ook van die
zijde een Komenijs of ifemenijs winkel een zoodanige ware , in welken taken voor de eetkamer te koop gegeven worden.
ICHNEUTES.

Het Coomans Glide. Kooman of koomen
schijnt vroeger in plaats van koopman te zijn
gebruikt , althans KI LIAEN heeft : » Kooman ,
vetus, j. koopman" • en in MEYERS Woordenschat leest men : » Kooman, koopman" — In
dien zin komt het woord /women ook voor bij
A. KEMPS , Leven der Doorluchtige Heeren van
.Arkel, encle Jaar-Beschryving der stad Gorinchem, alwaar men leest » dat Jonkker JAN VAN
» ARKEL , tot Gorinchem op straat eenen vro» lyken 'on en koomen ontmoette , die hem om
D G odts-wil bad, syn marss' te verbeteren".
A. J. VAN DER AA.
Het Coomans Gilde, » Komen" , z est de Heer
J. A. ALBERDINGK THIJM, in zijn. werkje : Over
de spelling van de Bastaardwoorden" , bl. 80 ,
D was, gelijk men weet , eertijds koopman ,
kramer, te zeggen" , tot staving waarvan hi
verwijst naar »de kleine kOmetjes op de groote
vaerten" , bij HOOFT Warenar , I. • bl. 247.
Dus zal Coomans Glide hetzelfde zijn als
Koopmans glide , terwijI van koinen , zoo als
bekend is, Komeng moet worden afgeleid.
J. J. WOLFS.

Het Coomans Glide. Ten antwoord op de
vraag van M. J. M. geef ik de volgende plaats
uit J. H. HOEUFFT ' S Proeve van Bredaasch Taaleigen , bl. 320 : » Koomanschap voor koop2nanschap. Echter heb ik hier nooit het woord
kooman gehoord, 't welk nog te Dordrecht
van het Coomans-gilde in gebruik is; zie BAALEN,
Beschrijv. van Dordr. , bl. 76 , en in vele andere steden ; zie VAN OOSTEN DE BRUYN, Gescli.
van Haerl. • VAN BLEISWYCK, Besch. van Delft
bl. 642, en meer andere stede-beschrijvers.
Bij KILIAEN komt kooman reeds als verouderd
voor. Koo2nanschap vindt men bij MAERLANT
Spier'. Hist. I. ; 253 :
Gherne , sprac soe , en indien
„
Gino elc , om sinen bederve sien
Van comanscepen harentare".

en II. • 200 , als ook in de oude Bijbelvertaling , Spreuk. III : 14 • : Haer beach is beter

dan comanscap" . In de me to stukken en gedichten van dien tijd vindt men bijna altijd
coemannen voor kooplieden. Zie onder anderen
eene aanhaling van HUYDECOPER , op MELIS
STOKE, II. • 231. Koomanschap vindt men nog
bij CONSTANTIJN HUYGENS. Ik vond onlangs
bet woord ko2neny, zooveel als komanny (waarvan nog ko2nenijswinkel) afgeleid van het werkwoord komannen , voor koopmanschap drifven ,
doch , naar mijn oordeel , met weinig waarschijnlijkheid."
N. P. BIBLIOPHILUS.
Het Coomans Gilde. Komens- of Komans- of
Comans-glide is Koopmans-gilde, en Komanschap
werd oudtijds voor koopmanschap of ook wel
koopwaar gebruikt. Eene menigte oud charters uit de 14de en 15de eeuw strekken ten
bewijze. Zie O. a. het Vervolg der Handvesten
van Nymegen , bl. 99 , en NIJHOFFS Gedenkwaardigheden, uit de Geschiedenis van Gelderland,
passim.
P. N.
[Evenwel , een later schrijven van den Heer P. N.
behelst het volgende :
De vrager vergelijke vooral RAEPSAET, Supplement

l' analyse hist. et Grit. de l'origine et des progres des
droits civ.poll t. et relig. des Bel es et Gaulois. Deze
leidt het woord comavnen, metgrooten schijn van regt,
van het woord commune af, en bewijst verder, dat onder comannen-gilde verstaan moet worden depoorteriA
en geenszins een koopmans-gilde, daar, althans in Belgie, nimmer eene Confederation des corps de metiers bestaan heeft onder zulk eenen naam. Zieintusschen ook
DU CANGE, in v. Gilda en V. MIERIS, Charterb. I.; 189.
J. H. VAN DALE stelt eene afleiding voor die Coo-

man terug brengt tot een oud werkwoord comen, voor
koopen , 't welk volgens hem nog overig is in komenschap doen. Gelijk dan Icon man nit den wortel van
koopen en het zelfstandig naamwoord man , zou
Cooman nit den wortel van coomen en hetzelfde sub-

stantief zijn zamengesteld, zoo echter, dat van den eersten de wortelmedeklinker ware weggelaten. Voorts
verdedigt ookhij de sehrijfwijze komenijs in plaats wan
kom-en-eisch-zvinkel,maar gelooft het coomans-gilde,gelijk beteekenend met het vette wary glide , wel te moeten onderscheiden van het koopmans-gilde, in 't welk de
voorname handelstand zou begrepen zijn geweest.
C. G. B. verhaalt , dat depenning van 't Coomansgild uit Dordrecht herkomstig is , getuige VAN DER
CHIJS Tijdschrift van lifunt- en Penningkunde , St. 6,
bl. 559, en dat hi' in zilver en in koper in zijne verzameling gevonden wordt. Hi' beroept zich voorts op
den Catalogus van de verkooping des Heeren BARNAART van Bergen , 25 Nov. 1831 , N°. 308 , bl. 8.
/. herinnert zich een feuilleton van den sints lang
bezweken Avondbode , waarin , even uitvoerig als
grondig , Kommenjj gesproten betoogd werd uit cooman, 't welk oudtijds voor lcoopman in zwang was.
Duidelijk bleek vooral daaruit hoe de letter p verloren
geraakt was. Maar ontzettende schrik was vriend
op 't lijf gejaagd door 's vragers schrijftrant Kom-eneisch. Dat had hem te binnen gebragt de gedrochtelike meaning van dien Engelschman , die den naam
Alexander the Great in betrekking plaatsen durfde tot
des Macedoniers veronderstelde voorliefde voor geroosterde eijeren, eene neiging welke den Engelschen
kok des vorsten , zoo dikwijls hi' zijn hear zag naderan, den kreet tot zijne jongens ontiokt zou hebben :
„ All eggs under the grate" (alle eijeren onder de rooster)
wat de onnoozele Indianen en Perzen , der Britten
taal niet verstaande , als den naam des monarchs
plagten op te vatten.]
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Elizabeth Schröters (I. ; bl. 347). Het is niet
te ontkennen dat dit huwelijk den 5den April
1681 te Amsterdam isgesloten , blijkens de
volgende huwelijksacte :
JACOB DE HAAN , van Haerlem , oud 26 jaren , woont in de Warmoesstraet , ouders
dood, geasissteert met JACQUES VAN HOORN
ter eener ; en ELISABETH SCHROOTERS (SCHROTERS ?) van Amsterdam , oud 21 jaren ,
woont op het in el , ouders dood , geassisteert met haer voogden GERRIT REESEN en
HUYBERT KIEFT."
Hare zuster, CHRISTINA SCHROOTERS, is

den
24sten Mei 1680 in 't huwelijk getreden met
JACQUES VAN HOORN , koopman te Amsterdam. Doch daar de ongenoemde vrager bepaaldelijk weet , dat ELISABETH SCHROTERS te
Amsterdam op den 19den November 1059
geboren is , komt het mij voor , dat bij hare
geboorte-acte, ook haar onders naam zal vermeld zijn , wat bij den Burger/ijken Stand te
Amsterdam kan worden nagezien, alwaar
de oude doopboeken nog voorhanden zijn.
Indien echter depogingen daar niet voldoende uitvallenschiet
,
er een ander middel
over , dan het Archief der Oude Weeskamer
te raadplegen , alwaar de aanstellingen van
gezegde voogden opgeteekend zijn geworden.
Het familiewapen van ELISABETH is mij onbekend.
.. ELSEVIER.
Afbeelding van Christus met ongedektenhoofde
(I. ; bl. 347). Het gebruik om den Zaligmaker en zijne apostelen met ongedekten hoofde
voor te stellen, is meer dan waarschijnlijk
Afkomstig van de gewoonte , nog bij de R. C.
in zwang , om die heilige mannen of te be
den met een lichtkrans om den schedel , 't
welkmoeielijk geschieden kon, wanner men.
ze met eenen tulband of om 't hoofdgewrongen doek afmalen bleef.
Krachtmeting des Verrekijkers (I. ; bl. 347).
Is MILO eenigermate een physicus, dan zal het
hemgemakkelijk vallen , uit de stand puntsafstandender glazen des kijkers de vergrootin g volgens de daarvoor bestaande formulen
te berekenen. Wij el oven zulks echter te
mogen betwijfelen , daar hi' dan toch die handeling wel voor den geest zou gehad hebben.
Bovendiend
de vergrooting is nog niet altj
de maatstaf van het vermogen eens kijkers
daar helderheid en zuiverheid nog van meer
belang zijn. Niets is gemakkelijker dan de
ers te doen toenemen
vergrooting eens kijk
g
maar de kunst der samenstelling lit
vooral
daarin, dat behoorlijk gezorgd worde voor de
bewaring der helderheid en duidelijkheid.
Het beste middel om het vermogen eens
kijkers te bepalen , is dien te richten op een
verwijderd voorwerp , en te beproeven wat
men daarvan door denkijkermeer onderschei-

,
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den kan dan met het bloote oog (of door een
anderen kijker , indien men twee werktuigen
onderlingvergelijken wil). Geschikt zijn daartoe b. v. torens , die met veel kanteelwerk of
fine sieraden of wijzerborden zijn voorzien
en op een paar uren afstands gelegen ; maar
vooral de maan met hare bergen •; deplaneten,
b. v. Jupiter met zijne wachters , Saturnus
met zijn ring, de kwartiergestalten van Venus
en Mercurius, enz.; en, voorkijkers van grooter vermogen, de nevelvlekken, dubbele sterren en sterrenhoopen , b. v. het Trapezium in
de nevelvlek van Orion , de verdeeling in den
ring van Saturnus , de wachters van die plafleet , enz.
Bij alle deze proeven , en bij het gebruik
van kijkers in het algemeen , is men zeer afhankelijk van de luchtgesteldheid , omtrent
welkemenigeen dwaling verkeert. Wanneer het verschietmet donkerblaauwe of bijna
zwarte omtrekken hoog boven den Horizont
zichtbaar is , meent de oppervlakkige beschouwer, dat het buitengewoon helder is.
Wanneer men dan evenwel door een kijker
ziet, zal men de voorwerpen in het verschiet
onduidelijk en in eene golvende of trills
beweging waarnemen. Drooge , koude winternachten en heldere lentemorgens (v66r den
sterksten zonneschijn) heeft steller dezes (in
Noord-Holland) steeds het geschikst bevon,den voor hetgebruiken en beproeven van kijkers. Sterke zonneschijn werkt over het algemeen nadeelig op de helderheid der lucht.
Wenscht men bepaaldelijk de vergrootende
kracht eens kijkers te onderzoeken , zoo stelle
men op eenige tientallen voeten afstands eene
lat, verdeeld b. V. in Nederl. palmen en duimen , richte daarop den kijker , en ga dan
na , met het Gene oog in den kijker en het andere op de lat , hoevele palmen op deze door
den duim in en kijker worden bedekt ; waaruit dan deer rootin g of te leiden is. VerWont zich b. v. 66a duim in den kijker even
groot als vijf palmen op de lat , zoo vergroot
de kijker vijftig maal de middellijn der voorwerpen , d. i. 2500 maal de oppervlakte.
Hiertoe is echter eenige oefening noodig.
Wil menzien, hoe nutteloos de vergrooting
is zonder helderheid , men neme dan uit een
kijker van Diet al te root vermogen (b. v.
die 30 a 40 maal in rniddellijn vergroot) , de
verschuifbare oogbuis we , en stelle daarvoor inplaats een gewoon microscoopjen van
30 a 40 maal vergrooting. Als men dan op
de heldersten dag door den z(5•5 toegerusten
kijker naar een verwijderd voorwerp ziet ,
zal men eene verbazende vergrooting gewaar
worden , maar het tafereel zal zich voordoen,
alsof het een donkere nacht ware , zoodat
men bijna niets kan onderscheiden.
Over hetgroot verschil in werking tusschen gewone kijkers , achromatische kijkers

enspiegel-telescopen van dezelfde lengte , is
het bier niet deplaats te handelen , daar de
L. Tlt.
vraag er eene aanlei ding toe geeft.
Oud Naarden (I. ; bl. 347). Hiervan leest
men in de Schatkamer van L. SMIDS het volgende , dat tevens eene aanwijzing bevat van
de daarover schrijvende werken :
D Naarden in Gooiland , aan de Zuiderzee
wel eer belegerd , verbrand en vernield ; en
deswegen niet dan een droeve puinhoop , van
degenoemde zee verzwolgen. Immers ziet
men nog (met een gestadig waaijen van zekeren wind, de zee te rug loopende) rumen van
Kerken, met takken van afgeknaagde boomen
omzet. PARIVAL Vermaak van Holland , 160
bladz. Het Geschrift van Keizer OTTO den III.
van het Jaar 996, by den Heer ALTING, 131 pag .
Notit. 2 Part. — Maar , wanneer en van wien
is Naarden op deeze wijs , tot een puinhoop
geworden ? Men zegt , hoewel zonder getuigen , door JAN VAN ARKEL , de 47ste Bisschop
vanUtrecht , omtrent A°. 1348. BOXHORN
Stedeboek, 318 bladz., Zaanl. Arkad. I B. 26 bl.
Voorts toonden die van Naarden , A°. 1296 ,
een ongemeenen ijver en trouw voor Graaf
FLORIS V , enz. — Maar , wat nu het hedendaagsche Naarden aangaat , dat is , omtrent
A°. 1350 , bij vergunning van Graaf WILLEM,
ticht niet verre van
ges
Hertog van Beijeren,
de nude ruin, op de slinker zijde. GUICCIARDIN, Additament., 3 Part. 124 pag. PARIVAL
Vermaak van Holland , 18 H. 159 U. etc. Oud
Naarden wordt Nardinc genaamd, in den Giftbrief van GIJSBRECHT VAN AMSTEL gegeven
A°. 1233 aan het Klooster van Reinsburg , en
Gooz7and Nardincland , in de Giftbrieven van
GOEDELA Abdisse van Eltena bij MATTH.
Analect. Tom. III. Fund. Sacr.pag. 457".
C. W. BRUINVIS.

op de plaats waar het gestaan had , een RegnHers monniken kloostergebouwd is. Zoude
men aan een ander klooster te denken hebben
bij ACKER STRATINGH Aloud Staat enz., I.; bl.
239) waar het volgende gelezen wordt? : D Be-.
kend zijn nog de grondslagen van Oud Naarden, en op het Muiderzand bevindt zich een hooge en harde grond , Welke bij de schippers den
naam van Papenbraak voert , misschien" ",
zegt SCHELTEMA )) » van een gewezen klooster,
waarvan het muurwerk in de lade eeuw nog
aanwezig was" ".
J. H. VAN DALE.
[A. J. VAN DER AA verwijst naar het art. OudNaarden in het Aardrijksk. Woordenb. der Nederlanden , VIII. ; bl. 23 ; Dr. ROMER haalt BOXHORN, Tooneel van Hollandt, aan ; BIBLIOPHILUS SCHIDA(ENSIS
noemt HALMA 'S Tooneel, KOK'S Woordenboek , en de
Hist. of Beschrijving van het UtrechtscheBisdom,Leyd.
1719, II. ; bl. 367 en de aanteekening op bl. 373..}

De Fransche slag (I. ; bl. 347). Men weet
dat aan de Franschen over het algemeen ligtzinnigheid en daaruit voortvloeijende oppervlakkigheid wordt ten laste gelegd. Het is
dan ook hunnegewoonte , over de meeste zaken maar list heen te loo en , het een bij den
Nederlander minder hetgeval is. Gebeurt
hem dit no tans ,
dan ze st men ook van hem te
regt Hij loot er met een franschen slag over,
Deze uitdrukking is echter niet eenig in hare
soort. Zoo zegt men ook dat jets geschieden
zal naar alle franschegedachten , dat is : dat er
slechts weinig kans is dat het gebeuren zal.
Zoo spreekt men nog van eenen franschen eed,
als van eene belofte , welke men niet voornemens is te houden. Wat den oorsprong de-,
zergezegden betreft, wij gelooven diente moeten zoeken in de ervaring , die onze voorouders opdeden in hunnen twintigjarigen omgang met deze , hen onderdrukkende natie.
dan
Motg
dit zoo zijn
, is het ook weder een
bewijs te meer voor den invloed der geschiedenis op de taal een yolks.

Oud Naarden. F. HALMA, in zijn Tooneel
der Vereenigde Nederlanden , in voce , van deze
J. H. VAN DALE.
plaats sprekende , bepaalt zich voornamelijk
tot het opsporen van den tijd wanneer zij door
Pietje bedroefd I. ; bl. 347). Deze benaden viand en verder door de zee verwoest
mag zijn. Het eerste moet volgens hem al min g aan de 1/8 Zeeuwsche rijksdaalders of
v66r 1350plaats gehad hebben •; terwijl hi' 6 1/2 stuiverstukken bijgezet , is afkomstig
eenen brief van WILLEM van Beijeren van dat van hetpoppetje daarop te zien , 't Welk het
jaar aanhaalt , waarin den inwoners vergund wapenschild van Zeeland in de hand houdt.
wordt » eene nieuwe stede te timmeren en te Toen dit wapen uitsleet kreeg het de gedaanbezitten, in al zulken re ten , als die stede te van een' zakdoek en het beeld werd tevens
van Naarden plagt te staan , eer zij verbrand- door 't slijten blind, zoo als men nog duidelijk
de". De Zuiderzee moet haar vervolgens wel op deze muntstukjes hespeuren kan.
KIEK-KIEK.
ter ruimte van 200 roedenbedekt hebben
zoodat nog jaren daarna , bij laag water , de
grondslagen van huizen en gebouwen , voorSoutendle (I. ; IA. 347). Welk kruid is dat
namelijk die van de Kerk , zigtbaar waren. geweest? Geen ander dan de Convolvulus SolDe schrijvers door F. HALMA aangehaald, zijn
danella van LINNAEUS, de Zeewinde. Hetgroeit
teen kort aan de Noordzee gelegene duinen
HOU-PE, Handv.Kronijk, I. ; fol.11. BOXHORN,
Holl. Toon., bl. 318. VAN LEEUWEN , Bat. Ill. doch slechts op enkele plaatsen , zoodat men ,
bl. 200. W. VAN GOUDHOEVEN meldt nog , dat den zeeoever langs gaande, het nu en dan aan40 jarenna de verwoesting van Oud Naarden, treft. Bij DE GORTER is opgeteekend, dat t
3Q
D. H.
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achter ' s Gravezande langs de zeeduinen en
Maaskanten groeit , waar het steeds in menigte gevonden wordt. Op de kusten van Engeland , waar de Soutenelle algemeen voorkomt, zamelt men er de eerste uitspruitsels
van in, om die in pekel te bewaren en te eten
zoo als de Salicornia (zeekraal , kraalkruid) genuttigd worth. Flora Batava, D. X, N. 766,
met afbeelding.
Bij LINNAEUS , Nat. Hist. , door HOI7TTITYN,
vindt men er het volgende van te boek gesteld : » Dit kruidje groeit aan de zeekusten
van En eland , Normandie , loch inzonderheld overvloedig aan die van Zeeland in onze
Provintien , alwaar men 't zelve Soutenelle of
Zeewinde , in Vrankrijk Chou de Mer dat
is Zee-Kool, en in Engeland Sea-Bindweed
noemt" enz.
ICHNEUTES.
Soutenelle. Even als J.C. K. stuitte ik op
dit woord in » La descripion des Pays-Bas par
M. LOUIS GUICCIARDIN p. 350",
alwaar men
leest : n La famine s'accrut tant dans l'Ecluse,
qu'ils (de Spanjaarden) ne purent nourrir les
esclaves, (t. w. Turksche of Moorsche galeislaven) mais furent contraints de leurpermettre de chercher leur manger -ez environs aux
pays inondds, fouissant et cueillant une herbe
qu'ils appellent Soutenelle laquelle y croft en
abondance." Over dit kruid vond ik iets in
SMALLEGANGE Cronijk van Zeeland, Iste deel,
3de boek , bl. 315. Aldaar leest men : »Onder verscheidene dienstige kruiden groeit
daarop (d. i. op de schorren) een struik , bij
ons Soutenelle genoemd , zeer gezond om het
bloed van scheurbuikige vuiligheden te zuiveren, terwijl het de milt komt openen, en de
ziltige, zwaarmoedige humeuren daaruit verdrift. Dit kruid plukt men in de maanden
Augustus , September en October enz. Hiernageeft de schrijver op , hoe de bladeren dezerplant behooren gekookt en ingelegd te
worden 't welk wij met stilzwijgen voorbij
gaan. Den naam Zoutenelle zal deze plant ,
even als de Zouterik(Zeekoraal) wel aan haren
smaak te danken hebben. Tegenwoordig is
dezeplant noch te Sluis , noch , voor zoo ver
mij bewust is , op andere plaatsen in het 4de
district van Zeeland , bekend.
J. II. VAN DALE.
[Ook TOXANDRIOS vereenzelvigt de Soutenelle met
de Zeekoraal , welke „ op de Zeeuwsche schorren gevonden wordt en een ziltigen smaak heeft." Insgelijks
ook P. J. v. M. , die dit kruid zelfs nog heden ten
dage niet alleen gegeten, maar ook op velerlei wizen
toebereid , maar ook door menigeen voor eene lekkernij gehouden , verhaalt. B. grondt zich op CHOAIEL Huish. Woordenboek verkort , Amst. 1802 , D.
III., bl. 56 , 57 , om Soutenelle door Melcle-plantte
vertalen, en berigt tevens dat zij, „even als de Spinazie ,genuttigd of als groenmoes gereed kan worden
gemaakt. C. w. BRUINVIS dankt de redding der Tarken , die in 1604 te Sluis met den hongersnood worstelden , aangeen ander kruid dan het ons overbekende postelein (dat nu wel hoog in waarde stijgen

zal bij de lezers van DE NAVORSCHER) door de Latijnen van ouds portulaca , door de huidige Franschen
pourpier , of ook wel Soutenelle geheeten.]

Soutenelle. geef in bedenking of het woord
Soutenelle niet eene verbastering zoude kunnen zijn van Zoute Mel of Melde (in het fransch
Arroche).
Op dat denkbeeld ben ik gekomen door het
werk van HOBIUS VAN DER VORM aangehaald
door P. DE LA RUE, in zijn G eletterd Zeeland ,
bl. 224 , onder den titel van :
» Atriplex salsum vulgo dictum Soutenelle
essentici , viribus et operationibus suisprimo
descriptum. Amst. apud J. a WAESBERGE
1661 , in 12°."
Bij F. A. W. MIQUEL , Beschrijving der Artsenij-Gewassenvolgens de Natuurlijke rangschikking , Amst. C. G. SULPKE , 1838 , wordt op
b1.217 over de Porseleinbladige en Strand-Melds
enz.gesproken.
.. ELSEVIER.
De Jordaan I. bl. 348). Noch bij WAGEnoch , voor zoo verre mij bekend is ,
is , bij andere schrijvers , vindt men den naam
van Jordaan voor eenig bepaald gedeelte van.
Amsterdam. Algemeen wordt daaronder echter datgene begrepen , hetwelk tusschen de
Leydsche-, Prinsen-, Brouwers- en Lijnbaangrachten ingesloten ligt , en , bij Amsterdam's
derde ver rootin g ,
na daartoe verleend octrooi
van 's Lands Staten in het jaar 1609 , aan de
stadgetrokken werd. » In die uitgestrekte
ruimte" , zegt WAGENAAR » werden veele
»graften , straten en dwarsstraten gerooid ,
in welke nog een groot getal sloppen en gangen lie en , die door den tijd zeer digt met
D huisen en huisjes betimmerd werden" en zeer
natuurlijk kreeg elk daarvan achtervolgends
zijn eigen naam , die , uit wat oorzaak of om
welke reden dan ook , waarschijnlijk zonder eene voorafgemaakte bepaling , — grootendeels aan boomen heesters en bloemen
ontleend werden. In dit gedeelte der stad
destijds naar men denken ma g niet geheel bebouwd , immers nog genoeg ruimte voor
nieuwe inwoners aanbiedende , zetteden zich,
na de herroeping van het Edict van Nantes in
1685 , zeer vele Fransche vlugtelingen neder ,
die de straten engrachten van het door hen.
bewoonde kwartier met name uit het plantenrijk afkomstig bestempeld vindende, zich zeer
natuurlijk als binnen eenen hof of tuin , un
Jardin gevestigd beschouwden , en daarom
aan dat oord, woonplaats der meeste rdfugies,
den naam van le jarclin , misschien wel van
notrejardin gegeven hebben. Maar dit fransche woord , destijds onder Amstels burgers ,
hen althans die tot datgedeelte behoorden ,
nog niet algemeen bekend, viel hun ook moeijelijk nit te spreken •; het klonk hun , wanneer
de Franschen van lejardin spraken , in de
ooren als lejordaan , waaraan zij beter kennis
NAAR ,
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droegen. En zoo is deze benaming tot op heden behoudengebleven , terwiejl zij , die er
aanleiding toe cr aven , al te zeer vergeten zijn.
P. J. v. M.
De Jordaan. Ik heb altijd gehoord dat dit
woord afkomstig is van het fransche jardin.
Het is overbekend , dat de refugids zich gevestigd hebben op die grachten, en in die straten,
die nu met den naamjordaan worden aan eduid, blijkens de opschriften van vele pakhuizen en andere gebouwen , zoo als l' Union en.
dergelijke. Bloemgracht , 1?ozengracht , Anjeliersgracht , zouden die namen niet aan den
Jardin ontleend zijn? De tuin is wel niet rijk
aan liefelijke geuren , maar de goede Franschen namen het zoo naauw niet , en dit is
zekerdat
die grachten toen beter waren dan
,
C. B. A. D.
rill.
De Jordaan. Toen na de opheffing van het
dict van Nantes door LODEWIJK XIV in
e
1685vele
Hugenooten naar ons vaderland
9
gevlugt waren, kwamen zij ook in grooten getale te Amsterdam, en gingen hier bepaaldelijk hunne woonplaats vestigen in het genoemdegedeelte der stad , dat toen nog meest onbewoond was, en tuinen bevatte van moesroente"
en ,
waarin
kruiden en diergelijke
g
ook bloemen niet te vergeefs gezocht werden.
Jordaan nu komt van het Fransche jardin
tuin, — en vele straten en grachten van de
Jordaan hebben Karen naam van bloemen
J. J. WOLFS.
bekomen.
De Jordaan. Toen Amsterdam nog eene
kleine stad was, waren er vele warmoestuinen 9 waar thansgroote koopmanshuizen
staan , en daarvan hebben de Warmoesstraat
en Warmoesgracht hare benaming verkregen.
In het westeliik gedeelte der stad, waar thans
velegrachten en straten zijn , had men vroeger eene menigte bloemtuinen , waarin zich
de Fransche vlugtelingen neerzetteden , die
om desgeloofs wille in Frankrijk vervolgd
waren en in Holland eene schuilplaats zochten.(Herroeping van het edikt van Nantes
1685.) Deze Franschen noemden dieplek
gronds Jardins , en daarvan draagt dat gedeelte van Amsterdam nog heden den naam
naam van Jordaan. Hier bouwden zij van tijd
tot tijd huizen ,
zoodat er weldra zeer vele
straten engrachten ontstonden , welke grootendeels nog heden met de namen van blocmen worden aangeduid , zoo als : de Rozenstraat , Laurierstraat , Bloemgracht , Egelantiersgracht , Leliestraat , Anjeliersstraat , enz.
J. DE LIEFDE , De mensch en de dieren , 2de
deel , lste stuk , bl. 58. — DeLeerschool
Tijdschrift voor aanlcomende Onderwiizers , enz.
5de Jaarg. , bl. 41.)
D

J. H. VAN DALE.

De Jordaan. VOOr de uitlegging der stad ,
werd (in 1612) bijna de geheele ruimte van
de Raamstraat tot aan de Braak door thee-

tuinen ingenomen , waarom ook de grachten
en straten, daar sedert aangelegd , bijna alien.
naar bloemengenoemd zijn. De uit Frankrbk
na de herroeping van het edict van Nantes
uitgewekenen la ten daarom dit gedeelte
lesjardins te noemen , 't geen het y olk in jordaan verbasterde 9 te eerder omdat dit woord
hun uit de bijbelsche aardrijkskunde bekend
en gemeenzaam was.
CONSTANTER.
De Jordaan. In mine jeugd verhaalde men
mij , dat de huisjes en tuinen op de paden aan
de westzijde der stad , vtiOr de vergrooting
van het jaar 1612 9 veelal bewoond werden
door Fransche vlugtelingen, die bij de langdurige vervolging
der Protestanten, herwaarts
de wijk hadden genomen (waarvan welligt het
Fransche pad nog een overblijfsel is); dat dezen , wanneer men naar hunne woonplaats
vroeg, gewoon waren te antwoorden : » labas,
dans les jardins" , en daarom deze streek ,
aan de stadgetrokken sints het jaar 1612 ,
den naam heeft verkregen van de Jordaan.
C. C. C.
Nog is deze vrhag beantwoord door K—t. , A.
TERSTALL , C. P. , J. Z. , ICHNEUTES , A. AARSEN en
P. E. V. D. Z. De verbastering uitjardin wordt door
allengelijkelijk beaamd. De meesten erkennen dan
ook het aandeel, 't welk den Franschen, voor hetgeloof herwaarts overgekomen, in deze naamsgeving
moet worden toegekend , die hen niet uitdrukkelijk
vermelden , zijn alleen J. Z. , A. AARSEN en P. E. V.
D. Z. Daar blijft alleen verschil bestaan over het
tijdstip , waartoe de vestiging dezer lieden in de jardins allcreerst moet worden teru ggebragt , vtiOr da
dan
wel na de refuge van het laatst der XVIIde eeuw ;
een verschil, 't welk onzelezers zeker in de geplaatste berigten hebben opgemerkt. Dat de vlugtelingen
na 1680 de latergeheetene Jordaan nog in haar alouden moes- en bloemrijken toestand gekend en bewooed zouden hebben , en dus van hunnejardins geken zin , mag vrij onder
konden in den eigenlij
waxen
hikt worden , en is dus
g
dwalingen
gerangsc
de
ter kwader ore beweerd in het aanteekeningboekje
van 1C—t. Daar waren , toen het edict van Nantes
herroepen werd , reeds omstreeks zeventig jaren verloo en , sints men begonnen was de tuinen aan den.
westkant met huizen te bedekken , in straten te veranderen , vangrachten te doorsnijden , kortom , in
eene stad te herscheppen , wie 't ook rasch niet aan
tal van inwoners mangelde. Dit weet een iegelljk ,
wien Amsterdam's historiegeen geheel vreemde zaak
is , terwijl het ook ligte moeite zou wezen , aan te
toonen, dat in het nieuwe gedeelte der stad , haar toegevoegd door de derde vergrooting , de namen der
straten ,grachten enz. reeds lang voor 1680 waren
vastgesteld , zoo dat het wel deze zullen geweest zijn,
die , waar zij meestal planten , bloemen, enz. terug
gaven, den Franschen, sints gemeld jaar aldaar nedergezet, hunne benaming van jardins aan de hand gedaan hebben , veeleer dan de vorige oordsgesteldheid , waarvan toch de sporen , welligt bier en daar
eenige uitzondering , toenmaals wel niet meer
met
aanwezig konden zijn. — Alles raadt ons eehter te gelooven, dat de vestiging van Hugenooten in die streek
reeds veel vroeger begonnen is dan ten 'are 1680 , en.
alzoo de traditie van C. C. C. waarheid behelst,welke deze stelling als grondslag aannemende , de tuinen
zelve , al voor 1612, bepaaldelijk ter woonplaats verstrekken doet aan zulke vlugtelingen om het geloof.
Zcer bekend is toch degedurige overkomst van vele
[
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rransche Protestanten naar Nederland en. mar Amsterdam, tegen het elude der XVIde en in de eerste

helft der XVIIde eeuw , waarover 't geuoeg zal zijn
te verwij zen naar Mr. H. J. KOENEN 'S Geschiedenis
hier
van de vestiging en den invloed der Fransche Vluchtelingen in Nederland , Leyden 1846 , bl. 74 , volg. en
Jkhr. Mr. w. E. J. BERG'S .Refugies in de Nederl. ,
na de herroeping van het edict van Nantes, Amst. 1845,
bl. 7 , volg. Deze laatste schrijver heeft daarom , wat
Amsterdam betreft , ook zulke bewijzen in 't midden
gebragt , die aan plaatselijke benamingen ontleend ,
het tegelijk zeer waarschijnlijk maken , dat onze
Jordaan zich reeds in die vroegere dagen , 't zij al
voor de vergrooting van 1612 , 't zij meer bepaald
daarna , toen zij der stad was ingelijfd , door eene
steeds talrijker Fransche bevolking gekenmerkt hebdat, waar
,
begelij
k het trouwens ni et bevreemden
telkens nieuwe vreemdelingen toevloeiden , hun eerst
en vooral de nog ledige woningen van den nieuwen
aanleg werden ingeruimd. Derhalve is Jordaan van
jardin , nit den vroegeren toestand Bier plaatsen
afgeleid , misschien tot veel ouderen datum tern
te brengen , dan het tijdstip der beruchte herroein g; hoezeer 't aan den anderen kant onloochenbaar
P
schijnt , dat ook die gebeurtenis , en wat Naar onmiddellijk voorafging en volgde , het getal Fransche
bewoners der Jordaan in niet geringe mate vermeerderd heeft. Sterk is toen evenwel de nederzetting
eweest, ook in andere gedeelten der stad, met name
g
in diegene , welke tot de vierde of laatste uitlegging
1658 ) behoorden. Spreekt niet WAGENAAE van een
(
fabriekant , PIERRE BAILLE wiens werkvolk het geheele .1Voordsche Bosch bezette in 1683?
De Meer P. E. Z. vergunne ons ten slotte eene
teregtwij zing. De namen Wolvenstraat , Beerenstraat , Reestraat , Elandsstraat en andere dergelijke,
zijn , volgens hem , afkoxnstig van een dierentuin of
gaarde , die daar in de nabijheid gelegen was. Maar
de schrijvers over Amsterdam zoeken dien oorsprong
in de fabrieken der leerlooijers en huidenkoopers ,
welke in dezen omtrek zeer talrijk plagten te zijn.
„ Ook in ons vaderland" , lezen wij bij BERG , a. w.
bl. 248 noot , „ waren de leerlooijerijen een vreemde
tak van nijverheid ; althans eerst na de eerste heift
van de XVIde eeuw werden zij een belangrijke tak
van bestaan voor de ingezetenen." WAGENAAR,
Amst. , II , bl. 456. De uitleg van Amsterdam in
1613 werd voor eengedeelte van de Elandsstraat af
door de Kooplieden , die in huiden handelen , bewoond, terwijl nog verder naar de Vesting de touwers
woonden , die de huiden en het leer bewerken ; men
denke hier aan de Looijersgracht en straat , Passeerdergracht en straat , Huiden- , Run- , Wolven- , Beeren- , Harten- , Ree- , Konijnen- , Hazenstraat , enz. ,
die alle de zoogenaamde Peltiers , Huidenkoopers en
Looijers herinneren •; , > daaromtrent", zegt FOKKENS ,
pag. 91 , „ woont weinig ander yolk als die leer bereiden , en men komt eenegroote streek voorbij, daar
men niet anders doet."]

Loevestein I. • bl. 348). Het zal tot ons
oogmerk voldoende zijn, slechts het volgencle
over te nemen uit de fraaije Verhandeling over
de Loo-en , Woerden en Laren , voorkomende
in het Archief voor Ned. Taalk. , verzameld
door Dr. A. DE JAGER , 3de Deel , iste Stuk ,
in welke Verhandeling de geleerde D. BUDDINGH Loo eenvoudig verklaart door water.
Wij aan zijne gronden hiervoor , hoewel ze
belangrijk genoeg en wel eene opzettelijke
overweging waardig zijn , hier met stilzwijgen voorbij , en be ale ons tot de aanhaling

van het een te vinden is op bl. 40 van genoemd tijdschrift : s Wider de o , oo in ons
Lo , Loo , fr. l eau (zijnde de 1 weder het daarmerle zamengesmolten artikel) , als in bac-lo
bac-laos , d. i. beekwater , La-beki (9de eeuw)
waterbeek • Yen-lo , veen-water • Lo-ven , waterveen • Wt-la , witla , aan den mond van de
Maas , = Uit- Water • Mar-lo = Zee- , moermoeraswater en eene menigte anderen. Dit Lo,
Loo gaat wederom over in oi , io , als Laura
in het Westland , Loire in
•; in oe :
Frankrijk
Loeven-stein , Loe-nen , Ans-loe (aan het water) • in eu : Leu-ven • -ai •:
•; -oy : LoysLais-den
den • in u = oe : Utrecht, (overtogt over het water) gelijk in A-trecht , en verklaart ook Loosdrecht(overtogt over het water) , Loos-duinen ,
Los-dunum , Lug-dunum, (water-duinen), volkomen in overeenstemming,
zoowel met de
ligging van het Lugdunum Batavorum , als het
nabij gelegene Los-dunum in het Westland" .—
De beteekenis van Loe-ven-stein zoude dan wezen : stein of stins , aan het waterveen. Of men
echter bij yen wel aan ons tegenwoordig men
mag denken, is eene vraag , welke ik niet bevestigend durf beantwoorden. De oorspronkelijke beteekenis van yen offen= slijk zoude,
dunkt mij , beter met de plaatselijke gesteldheid overeenkomen. Eveneens zoude ik het
phen in Zutphen verklaren. Een blik op de
kaart, gevoegd achter Dr. STRATINGHS Aloud
Staat en Geschiedenis desVaderlands , Deel I
is voldoende om ons te doen zien dat noch bij
Loevenstein, noch bij Zutphen, veenen worden of
werden aangetroffen.
J. H. VAN DALE.
Loevestein. De naam van dit merkwaardig
kasteel is mij reeds voorgekomen in oorspronkelijke rekeningen van den oversten rentmeester des Hertogs van Gelre , van de jaren
1394 en 1396-1397. Het wordt daar beurtelings Loeuenstein en Louenstein genoemd. Ik
meen ook ergens in een oud stuk Lupestein
gevonden te hebben ; de plaats is mij ontgaan,
maar ongetwijfeld moet daar de u als ou of oe
uitgesproken worden. — Doch men vraagt
naar den stichter , den stichtingstijd en den
naamsoorsprong. Ik meen den laatsten in den.
eersten te vinden. Deplaats waar het slot besticht werd , behoorde tot het land van Altena •
het verloop der rivier heeft het blijkbaar daar
afgescheiden , en het is ook eerst bij een der
jongste indeelingen van onzen staat aan Gelderland gehecht. Tot het land van Altena nu
stonden oudtijds de Graven van Kleef in eene
zeer naauwe betrekking • dezeGraven en de
Heeren van Altena waren zeer denkelijk scamgenooten, en de heerlijkheden Altena en Woudrichem waren nog tot 1332 leenroerig aan
Kleef. (Zie hierover VAN SPAAN , lne
lid. tot de
[list. van Gelderland ,III. • bl. 210-213).
In hetgeslacht der Graven van Kleefnu was
LOEF of LOUF (rnisschien bij verkorting voor
LUDOLF) een niet ongewone bij- of toenaam.
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Heer LOEF, zoon van Graaf DIRK VI, die van
1261 tot omstreeks 1277 regeerde , was Graaf
van Hilkerode en komt als zoodanig voor tot
het jaar 1299. Zijn zoon , opvolger in dat
Graafschap , heette ook LOEF. In 1288 vind
ik in een fransch stuk den vader genoemd
THIERRI dit LOUF , in eene latijnsche oorkonde
van 1290, THEODERTCUS dictus LULF DE CLEUE,
in een van 1299 THEODERICUS dictus LOEF DE
THEODERICUS dictus LUF DE
CLYUO. Zijn zoon,
CLECE wasgetuige van Graaf REINALD, toen
die in 1312 stedelijke regten aan Arnhem verleende, en mede in 1314 , toen hi' uitspraak
deed ingeschillen over regtsgebied bij Beesd
en over de viescherij in de Lin e. (Zie Gedenkw.
nit de Geschiedenis van Gelderland, I.; b1.18,19,
75 , 133 , 134 , 152-154). Dit laatste maakt
het hoogst waarschijnlijk , zoo niet volkomen
zeker , dat Heer LOEF van Kleef in die streek
geerfd was : het is toch bekend , dat de Vorstengewoonlijk de namen van diegenen hunner raden, als getuigen hunner handelingen ,
in de daarvan opgemaakte oorkonden lieten
opteekenen , welke daarbij meer bijzonder belang hadden. Uit aanmerking van dit een en
ander meen ik het er voor te molten houden
dat of deze LOEF of zijn vader de stichter is
eweest van Loevestein , welk steenen huis of
g
sterkte alzoo van hem den naam zalverkregen
hebben,
terwijl men het ontstaan daarvan dus
in het laatst der dertiende of den aanvang der
I. A. N.
veertiende eeuw stellen mag.

schaffen (deprijs behoeft hem niet afte schrikken : ik meen dat het boek , 600 bl. bevattende, slechts e en gulden kost):
Das alteste Mahrchen- und Legendenbuch des
christlichen Mittelalters , oder dieGesta Romanorum , zum ersten Male vollstandig aus dem Lateinischen in' s Deutsche iibertragen , aus gedruckten
und ungedruckten Quellen vervollstandigt , mit
Anmerkungen und einer Abhandlung fiber den
wahren Verfasser und die bisherigen Ausgaben
und Uebersetzungen derselben versehen , von Dr.
JOHANN GEORG THEODOR GRaSZE. - Dritte
wohlfeilere Ausgabe. — Leipzig , 1850.
N. P. BIBLIOPHILUS.

De » Gesta Romanorum". Er bestaan van
dit merkwaardige werk twee Nederduitsche
vertalingen : 1°. die gedrukt te Gouda .. bij
GERARD DE LEEU , 1481 ; 2°. die te Zwolle
bij PETER VAN OS , 1484. Eene Hoogduitsche
werd in 1489 uitgegeven bij H. SCHOBSER , te
Augsburg, eene Fransche van PIERRE GRINGORE , verscheen omtrent 1516 , onder den
titel : Les fantaisies de mere sote. Deze vertaler
leverde niet weer dan dertig histories van de
oorspronkelijke Gesta , zonder zijne bron te
noemen, en schijnt kort daarna eene minder
onvolledige vertaling gegeven te hebben , aldusgetiteld : Le violier (bloempot) des hystoires Rommaines : moralisez sur les noblesgestes
faitz vertueulx et anciennes chroniques de toutes
nations degens , fort retreats et moral , waarin
149 van de 181 kapittels voorkomen. Een
ander Fransch werk , Gestes Romaines , hebDe Gesta Romanorum" (I. ; bl. 348). Be- ben sommigen voor eene vertaling der Gesta
halve eene menigte Latijnsche uitgaven van gehouden , doch het is niet sneer dan eene
dit beruchte werk, meest alle uit de 15de eeuw, kortegeschiedenis der Romeinsche republiek.
en verschillende Engelsche , Fransche en. Le violier is zonder jaartal gedrukt, bij PHILIP
Hoogduitsche vertalingen, bestaan er drie ver- LE NOIR , te Parijs , 4°. , herdrukt aldaar in
folio , bij JEAN DE LA GARDE , 1521, en andertolkingen van in het Nederduitsch, namelijk :
1°. (H)ier beghinne ter ere godes I ende totter maal in 4°. bij DENIS JANOT , 1529.
Ook in 't Engelsch vindt men eene vertamenschen lerini ghe ende salicheyt seer notabilel
historienghetoghen wten gesten 1 ofte croniken ling , die echter nog onvollediger is. Gesta
der romeynen tracIterende efi roerede van die Romanorum • orforty-five histories originally
doechl den ende sonden ende dieghelmoralizeert (as 't 2.8 faid) collected from the Roman records
with applications or morals for the fupprefsing
endeghetoghen tot I ene gheesteliken sinne —
Dit boeck dat men hiet diegesten of I gheschie- vice , and encouraging virtue and the love of God.
nisse van romen is voleynt I ter goude in holldt. Vol. I. newly and with care translated from
by my GHERAERT / LEEU Int iaer one heren the Latin edition , printed A.D.MDXIV. (*),
M.CCCC / endelxxxi. opten laetsten dach van 1 De vertaler teekent zich B. P. Deze vertolking
werd omtrent 1720 zonder jaartal herdrukt
den april. Lo heb god. -- fol.
2°. Hier beginnen ter eren gods ende totter vermeerderd met 14 histories , die in de Gesta
menschenleringhe end salicheyt seer notabile H.ysto- niet voorkomen, en nog mails met hetzelfde
rienghetogen uten gesten ofte croniken der Romey- bijvoegsel , dock in de taal veranderd , in
1722 , beide in 18°.
nen enz. Zwolle. PET. VAN OS. 1484. — fol.
Zooveel over de vertalingen.
3°. Gesta Romanorum,Inhoudende zeer vreemVan 't oorspronkelijke is, zonderling, geen
de Exempelen ende vele schoone ends notabele
Historien der Romeynen. diewelcke ghemoralizeert handschrift bekend. Even min weet men iets
ende in dengheestelycken sin wtgheleet zyn. Ant- van den auteur ; FoPPENs (Bibl. Belg. I. ,
i als zoodanig G.
p. 553.) noemt verkeerdeljk
w erpen • HENDRICK ECKERT. 1512. — fol.
Indien A. A. A. begeerig is de Gesta Romanorum in hun geheel te lezen , kan hi' niet
(*) Op de list der edition komt er geen voor met
beter doen dan zich bet volgende werk aan te het jaartal 1514.
D
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DE LEM- , den vermelden Goudschen uitgever.
Van gedrukte uitgaven geeft F. DOUCE eene
rij van vier en dertig. De zes oudste zijn zonder jaartal , en 't valt moeijelijk te bepalen ,
welke van alle deeerste is. Eene in folio ,
gedrukt bij NICOLAES KETELAER en GERARD
DE LEEMPT teUtrecht, wordt door LAMBINET,
in zijne Recherches sur origine de l'imprimerie ,
(Brux. 1799, p. 246.) tot 1473 gebragt. Twee
andere, de eene in folio, de andere in 4°., zijn
gedruktte Leuven, bij JOAN VAN WESTPHALEN,
ofschoon de titel plaats noch naam vermeldt.
LAMBINET. 205.) spreekt van een exemplaar in de lioninkl. Bibliotheek te Parijs ,
met het m. s. jaartal 1473. Deze beide laatste editien , met nog eene in folio , waarvan
in 't Britsche Museum een exemplaar , met
de typen van ULRICH ZELL gedrukt, voorhanden is ,
zijn de oudste , welke alle de Gesta in
181 kapittels bevatten.
Met het jaar 1480 begint eene nieuwe reeks
van uitgaven , ende
tot 1555, waaronder
loop
twee te Gouda (1480, 1490) , zes te Parijs
(1499-1521), ne en zonder opgaaf van drukplaats , en de overige te Hasselt , Straatsburg (2) , Leuven , Hagenau (2) , Venetie (3)
Rouaan en Lyon.
Met de echte Gesta, die van Duitschen oorsprong schijnen te zijn , moet men niet verwarren een Engelsch namaaksel , waaromrent men naauwkeurig berigt vindt bij F.
DOUCE , Illustrations of Shakspeare , London
1807, II. , p. 335-428. Van dienzelfden
schrijver heeft men eene Dissertation on the
Gesta Romanorum , waaruit de bovenstaande
bijzonderheden zijn getrokken.
J. M.
[Als bijvoegsel tot dit antwoord ontvingen wij later nog het volgende :]

De Gesta Romanorum" . De laatste vertaling van de Gesta Romanorum werd bezorgd
door J. G. T. GRRSZE : Das älteste Meirchen- und
Legendenbuch des christlichen Mittelalters. Dresden und Leipzig , 1842 , 2 Th. in 8°. GRaszE
noemt als vermoedelijken schrijver der Gesta,
den Franschen monnik HALINAND (f 1227).
TH. WRIGHT daarentegen houdt de in Erfgelanduitgekomene Gesta voor de oorspronkelike verzatneling, die men tot den tijd van RICHARD II zou hebben terug te brengen. Voldoende oplossin g verwacht men van een door
A. KELLER ingesteld on derzoek. (Verg. J. DUNLOP, Hist. of fiction , in zijn Essays on the literature, popular superstitions and History of Engl.
in the middle-ages. (Londen 1846) , II , bl. 61.
F. LIEBRECHT spreekt in zijne vertaling van
DUNLOP ' S History of fiction (Berl. 1851, S.485)
van eene nieuwe door de Roxburgh-Club bezorgde uitgaaf der Gesta Romanorum van
F. MADDEN.
DeGesta Romanorum. De Bibliotheek der
Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leyden , bezit hier van de eerste zeld-

zame Nederduitsche uitgave, onder
den titel •:
Historien ghetoghen wten Gesten ofte Croniken
der Romeynen , tracterende ende roerede van die
doechden ende sonden , ende dieghemoralizeert
endeghetoghen tot ene gheesteliken sinne , Gouda,
GHER. LEEII , op den lesten dach van April
1481 , (met gekl. houtsn., oude bruin led. b.,
fol.) Aan het slot wordt dit werkgenoemd: Die
Gesten of geschienisse van Romen. Zie hierover VISSER Naaml. , bl. 11 (bl. 262 der
Fransche vertaling) , PANZER Ann. Tiyp.
Tom. I., p. 444 , N°. 24 , en EBERT , Bibl.
Lex. , N°. 8456. De Bibliotheek der Leydsche Hoogeschool bezit een fraai op perkamentgescbreven MS. des oorspronkelijken
.. ELSEVIER.
werks.
[Dit laatste berigt van den Heer .. ELSEVIER wederlegt alzoo J. M.'s opgave , dat er van de Latijnsche Gesta geen handschrift meer te vinden zou zijn.
Wij vestigen voorts de aandacht van dien vlijtigen
Correspondent op de zijn vorschend oog , naar 't
schijnt, ontgane derde Nederduitsche vertaling , te
1512. Wat de eerste betreft
Antwerpen in den 'are
(Gouda 1481) , men zal opgemerkt hebben , dat haar
titel niet zonder eenig verschil in de schrijfwijze medegedeeld is door de Heeren N. BIBLIOPHILUS en
.. ELSE VIER.]

Doodstraf door trouwbelofte voorkomen I.
bl. 348). Voor het oogenblik herinner ik mij
geen ander voorbeeld dan het volgende , ontleend aan het werk van FaCHIER .lifemoires
sur les Grands Jours tenus en Auvergne en 1665
—1666, en aangehaald in de Bibliotheque Universelle de Geneve (in een der aflev. van 1847) :
S Un condamne auxgaleres ouIt dire que si
une jeune fille consentait Pdpouser, sa peine
serait acquittee. AussitOt interesse a son
sort toutes les dames de Clermont, qui n'eurent ni treve, ni repos jusqu'a ce qu'elles eussent trouvd une jeune fille disposee la chose •;
mais bienque Mule TALON employfit son influence auprés de son fils , celui-ci affirms qu'il
n'avaitpoint connaissance d'une loi semblable • elle neparvint pas lui faire changer
d'idde et la pauvre jeune fille ne sauira pas le
condamne. 11parait cependant que Mr. TALON
se trompait dans cette occasion, car Mr. GONOD
n oemde Memoires van
(uitgever der bovenge
FaCHIER) a trouvd dans un ancien recueil
des Coutumes du hault et du bas pays d' Auvergne,
Lyon 1575 •: s En plusieurs pays et lieux est
de coutumeque si une femme marier et mesmement si elle est pucelle, requiert un homme
mary qui est condempne morir, et est mend
au gibet , on le deslivre la dicte femme et
elle lui sauvera sa vie" ".
N. P. BIBLIOPHILUS.
Doodstraf door trouwbelofte voorkomen. BoR,
Oorspr. , Begin en Voortg. der Nederl. Beroerten • III. , St. II , bl. 69 verso , verklaart , dat
men » ten tide van den Hertoch van Alba sommighe boosdaders het leven gegeven heeft op 't
verbid den van eenigheghemeyne vrouwen".—
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Doch het waren niet altijd vrouwen uit de lagere volksklasse, die den arm der geregtigheid
zochten te keeren. Met hetzelfde doel bood
ten tide van LEYCESTER eene edele jonkvrouw
den ter dood veroordeelden DU MAULDE hare
hand ; haar verzoek, om , naar het oud gebroil, , op
de strafplaats ten aanhooren van
het y olk haar aanbod te herhalen , werd door
den Leydschen magistraat geweigerd. Zie de
Bijvoegs. en A anm. op WAGENAAR , , 72.
Hierbij verwijst de Heer VAN WYN naar de
boven aangevoerde plaats uit BOR en voegt er
bij • » in de oude vonnisboeken zowel als in
de vroeere
Duitsche re ten vindt men nu en
g
dan spooren van deze gewoonte". Het schijnt
echter dat onze Nederlandschegeschiedkundi en geene kennis droegen aan meer voorbeelden van dien aard. De Heer D'ESCURY
betuigde buiten het laatstgenoemde geen andere te kennen. Zie Hollands Roem in Kunsten
en Wetenschappen , IL , A anteelc. en Bijdr., bl.
179 en 180. De Heer s. DE WIND vestigde in.
zijne Bijzonderheden uit de Gesch. van het Strafregt in de Nederlanden , bl. 47 , de aandacht op
centweede voorbeeld, gegeven te Harderwijk
in den 'are 1578 , waar een misdadiger op
verzoek eener vrouw , die hem tot haren man
be geerde , werkelijk van de doodstraf bevrijd
n losgelaten is. Zie SCHRASSERT, Beschr. van
e
Har derwijk , I. , 131. Ds. ISAK VAN HARDERinvermeld
de Edele
K vond een derde geval
IJ
W
Chronycke van Vlaanderen , bl. 7 op het jaar
1518 , en in het Antwerpsch Chronyclje van
F. G. V., Leyden 1743 in 4°. •; bl. 11 en 12.
Hij deelde het mede in zijne Geschied- en Letterkundige Bijdragen, uitgegeven te Rotterdam
b1.2024,
— maar had een ongunstigen
in 1837 ,
uitslag te vermelden : het was der Antwerpsche deerne , evenmin alsjofrou WTENBROECIC
straat te verbidden. Een vierde
elukt den magi
g
geval herinner ik mij gelezen te hebben bij
Traj, ddat
BUCHELIUs Descriptio Urbisectinae
gelukkiger uitkomst erlangde. Het kwam
hoofdzakelijk hierop neder : Een knappe jongen zou den 28sten Junij 1598 buiten de
Waardpoort te Utrecht worden opgehangen :
de ladder stond reeds aan de g al es , de strop
was gereed , de lijkzang bijna ten einde uitgezongen , toen een mooi meisje van achttien jaren zich opwierp tot zijne bruid ; de geestelijke,
die hem in zijne laatste oogenblikken bijstond,
bad nu eene anderepligt te vervullen en verbond ben openlijk in den echt. Ofzij gelukkig
waren en kinderen kregen , meldt de historic
niet. In de meeste landen bleef dezegewoonte
nog langen tijd. Belden als een voorregt van
den krijgsmansstand •; bij ons verviel zij met
de Hervorming , om de eenvoudige reclen, dat
het huwelijk toen ophield een sacrament te
zijn. Het misbruik werd weggenomen en de
beleedigde maatschappij hernam hare rem
ten.
Zie ook BOERMER Observationes selec-

tae ad CARPZOVII Pr. Rer. Crim. , ad Quaest.
149 , N°. 58 ; D'ESCURY t. a. p. en Mr. s. DE
WIND 0. 1. V. Over het trouwen met eenen ter
dood veroordeelden misdadiger , bl. 43-49.
J. H. DE ST.

Doodstraf door trouwbelofte voonkomen. Behalve wat BOR en WAGENAAR, door POMPONIUS aangehaald , hebben opgeteekend , is 't
mij gelukt de volgende voorbeelden uit te
vorschen , tot de XVIde enXVIIde eeuw betrekkelijk en veelal van ongunstigen uitslag
voor depatienten. In October 1518 zaten
driegebroeders te Deurne bij Antweipen , in
eene kroeg te drinken. Zij raakten in twist
met den waard, die zOóhoog lie dat zij hem
doodelijk verwondden. De Pastoor , die den
gekwetste wilde bedienen werd met een gelit* lot bedreigd. Kort daarop werden zij gevan en en naar Antwerpen gebragt. Ter doodstra y veroordeeld , werd de oudste het eerst
geregt , daarna die op hem volgde; maar toen
de beurt aan den jongste kwam , trad er een
meisje (bruid) op , dat hem wenschte te huwen. Toen de overheid nietgenegen scheen,
dezen wensch gehoor te geven , ontstond er
zulk eenegroote beweging onder het yolk,
dat de beul niet durfde voortgaan
aan
, verschrikt
door den kreet die opging : Als gij hem
rest , dan slaan wij u dood!" De schout gelastte de schutters nit degilden den misdadiger in hunne bewaring te nemen. Deze
bragten hem in 't huis , daar de schutters van
den ouden voetboog vergaderden , en wilden
hem vrijlaten •; maar de heeren der regering
hem terughalen , wien de schutters te gemoet
voerden : » Wij zijn geene vleeschverkoopers" Toen eindelijk twee burgemeesters hem
opeischten , werd hi' overgeleverd , en vier
of vijf dagen daarna , des nachts bij zijne
broeders aan de oudegalg opgehangen (*).
Het tweede voorbeeld , vangelukkiger
slag , vond ik gegeven te Harderwijk , in 't
jaar 1578. Drie boosdoeners , ter dood veroordeeld, zouden de straf onder aan. Aan
de twee eerste was die reeds volbragt , de
derde zou hen nu volgen , maar zic, daar trad
eene vrouw toe, die hem tot echtgenoot begeerde. De Ma g istraat vond geene termen
haar dit te weigeren. De patient werd vrijgelaten en trok blijmoedig of aan de hand van
zijne redster , die hem waarschijnlijk niet onbekend was (t). Zoo goed lie bet niet of
met VINCENT CLAESZOON , die , onder meer
boevenstukken, zich schuldig
e g maakt had
aan doodslag, desertie en uitbraak. Als hi'
den 9den Februarij 1583 te Utrecht zou
evonnisd worden , had eene vrouw bet
g
J. V. IIARDERWIJK, Geschied- en Letterkund;ye,
22 enz. en 't Antwerpsch Chronykje
bl. 11 en 12.
(t) J. SCHRASSERT , Beschr. van IlarderwUk , 2de
druk , I. 131.
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voornemen opgevat,hem op of voor het schavot
ofschoon haar verzoek en dat van
te verbidden,
VINCENT' S vrienden door het Hof was gewezen
van de hand. Om nu te beletten dat deze toeleg bij de executie , op marktdag , een oploop
verwekkenmogt ,
besloot men haar niet uit te
stellen tot 's anderen daags , maar den schout
tegelasten emelde
en hare vrienden
, vrouw
g
zoo lang bij zich in de kamer op te houden ,
tot dat het vonnis voltrokken zou zijn. Toen
ook nog andere voorzorgen genomen waren , '
werd VINCENT ten bepaalden tide met het
zwaard ontzield, anderen tot afschrik (*). Het
vierde voorbeeld , ook door Utrecht opgeleverd, is merkwaardig om den gunstigen afloop en de bijomstandigheden. In Juni .) 1598
werd een schoon en krachtvol jongeling , wegens veelvuldige misdrijven , veroordeeld
omgehangen te worden. De bewoners der
voorstad buiten de Waardpoort, waar hi' zich
vroeger opgehouden had, stelden nu alle middelen in 't werk om hem vrij te krijgen •; zij
deden zulks met goed gevolg , en zie bier hoe
zij die zaak hadden aangelegd. De patient
wordt naar de strafplaats gevoerd , op het
Vreeburg. De scherpregter en zijne knechts
zijn daar reeds ijverig werkzaam. De ladder
staat aan de galg en de strop is gereed hem te
ontvangen. De gewone lijkzancren worden
aangeheven. Daar ziet men een schoon meisje
naderen van 18 jaren ,
als eene bruid met
bloemkransen versierd. Zij smeekt om vergiffenis voor den misdadiger , dien zij tot harenman begeert. Dit verzoek , 't welk der
Overheid niet vreemd is, wordt ingewilligd ,
op zekere voorwaarden en na ernstige vermaning. Een priester verbindt hen openlijk
in den echt ,
terwij1 het omstaande yolk bidt.
Bij het einde dezer plegtigheid klapten de
beulsknechts van blijdschap in de handen (t).
Het vijfde voorbeeld dat ik te vermelden heb,
hadplaats te 'ss Hertogenbosch , tijdens de belegering dier stad door . Prins MAURITS , in
1603. Tweehonderd vijandelijke soldaten
waren hem in handengevallen; hiervan zouden — om het regt van wedervergelding —
twaalf bij loting ter galg verwezen , en de
overige vrij gelaten worden. Deze loting geschiedde met zoo vele opgerolde briefjes als er
manschappen waren • daarvan waren twaalf
met eenegalg geteekend , en die nu het ongeluk had een van deze laatsten te trekkers , zou
des anderen daags worden opgehangen. Elf
die het noodlottige briefje getrokken hadden ondergingen de straf, maar de twaalfde
ontving genade , op de voorbede eener jonge
dochter , die beloofde hem te trouwen (§).
(*)Tijdschr0 voor Gesch. , Oudh. en Statist. van
Utrecht, 1842 , VIII. , bl. 380.
(t) a. w. 1835 , I. , bl. 179 , ontleend uit RUCHEpus, .Des.cript. Urb. Traject.
(§) VAN METEREN, Nederl. Hist. in fol. B. XXV,

Zonderling voorzeker was dit gebruik , 't
welk zelfs een ALVA eerbiedigde, en dat, voor
zoo ver wij weten , zijnen grond niet had in
eenige wet.
Met andere bevreemdendegewoonten is
het van tijd tot tijd ingeslopen. Het heeft
welligt zijn oorsprong te danken aan eene instelleng der oude Romeinen. Als eene Vestaalsche maagd eenen misdadiger ontmoette ,
die ten doodegeleid werd , beschouwde men
dien strafvrij , mits de maagd onder eerie verklaren kon, dat deze ontmoeting bij toeval
geschied was (*). Volgens BURINGTON ' S Observations — die ik echter niet heb kunnen
raadplegen -- was dit gebruik in Engeland
niet vreemd. In de Fabelen en Vertellingen van
GELLERT , Nederd. vertaling (mihi) II., bl.
86 (t) , leest men, onder den titel : » Het kloekmoediq besluit" , het verhaal van een misdadiger , die , ter strafplaats gekomen, door eene
vrijster , onder de bekende voorwaarde , bij
den re ter vrijgesproken werd. Als men hem
dit aankondigde , zag hi' de vrijster , die den
reedsgeknielden trachtte op te heffen , zijdelings aan , en sprak :
„ Ja, 'k merkgij hebt me een route dienst gedaan
„ Maar 't baat mij niet. Ik kan 't gevolg daarvan -.
„Naar ik u aanzie, kwam 'tgewis mij duur te staan,
„ Gij zoudt daarvoor mij al mijn levee la en
„ Wat mag ik lancer mij beraan ?
„ Sla toe ! 'k Ben dan in eens van alle smart ontslagen !"

Zoo riep ook een Engelschman , tergalg
verwezen , tot eene vrouw, die hem begeerde
te trouwen, toen hi' haar aanzag : » Han en.
Han en ! beter een korte pijn , dan een lange ! (§) gedachtig welligt aan het spreekwoord :
„ Spits van neus en spits van kin
„ Daar woont de duivel in".

Hi' die nog meer dergelijke gevallen uit den
voortijd onzes vaderlands in DE NAVORSCIIER
op te even weet , zal daarmede verpligten
J . C. K.
Doodstraf door trouwbeloftevoorIcomen. Ik heb
uit de Ost-Friesische Geschichte van T. D. WIARDA ,
III B. 10 Buch. XX §,
13 , aangeteekend
dat een der zeeroovers(Watergeuzen) ter dood
veroordeeld door een Oost-Friesch Gerechtshof, door eene maagd die varier nosh moeder
had , en aanbood hem te trouwen , op dat
aanbod van den dood bevrijd werd.. Dit geschiedde volgens een oud Fri esch recht , den
bl. 469 b. WAGENAAR , Vaderl. Hist. , Dl. IX , bl.
160 , spreekt van 150 van even.
(*) Die hieromtrent meer begeert , kan te regt bij
COLLOT D'ESCURY, Hall. Roem, DI. II, aanteekening,
bl. 181 enz.
(t) GELLERT ontleende het lilt BURCARD WALDIS ,
int 4ter Buche seines Esops , S. 288.
(§) Zie TUINMA.N, Verzamel. van Nederd. Spreekty.,

I., 65.
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lsten Aug. 1571. Mijne aanteekening zal misschien Dietgeheel juist zijn ; ik he WIARDA
niet bij de hand , doh het fit is ter aangehaaldeplaats te vinden. Waar evenwel dat
oude Friesche re ht te zoeken is, weet ikniet.
V. GR.
[Tot narigt van . . ELSEVIER merken wij op , dat
de aanhaling uit WAGENAAR , 1). IX , bl., 160 , slechts
in zoo verre onnaauwkeurig is , als het berigt der
verbidding door eene jonge dochter , oorzaak van het
lijfsbehoud eens gevangenen en met elf anderen tot de
galg verwezenen (voor 's Hertogenbosch , A°. 1603),
niet bij dien schrijver zelven voorkomt, in het relaas
dezer kwbtschelding opgenomen, maar te lezen is in
VAN WYN 'S Bijvoegs. en Aanmerk. op de vermelde
plaats , daar ook de gelegenheid herinnerende , waarbij van die gewoonte vroeger mededeeling wasgedaan (Bijv. en Aanm. op WAGENAAR , VIII, bl. 263,
hetgeval van DU MAULDE in 1587). Onze geleerde
vriend heeft voorts , ook hi' , het uit BUCHELIUS getrokkene Utrechtsche voorbeeld (28 Junij 1598) opgeteekend , en daarbij aangestipt , dat lets van dien
aard ook te Leyden moet plasts gehad hebben , alsmerle te Antwerpen in 1511, naar 'teen MERTENS
in zijne Beschrijving B ier stad heeft medegedeeld.
Welligt echter,, dat dit laatste eenzelvig is met wat
ons J. H. DE ST. en J. C. K. als te Antwerpen gebeurd hebben opgegeven , schoon 't in hunne bronnen
wordt terug gebragt tot het j aar 1518. — Een geval als
het ons voorgestelde in Het kloekmoedig besluit , verzekert J. Z. in het Al em. Handelsblad gelezen te
hebben. M. M. behandelt de zaak, hoe beknopt , dan
toch veel ernstiger , daar hij ons verwijst naar Mr. S.
DE WIND , Bijzonderheden uit de Geschiedenis van het
Strafregt in de Nederlanden 2 bl. 46. CONSTANTER en
G. P. ROOS hebben hier het veld der historie ter zijde
gelaten, om zich te vermeiden op dat der volkspoëzij.
De eerste komt ons te gemoet met het lied van 't schrijvertje in de Horae Belgicae van HOFFMANN VON FALLERSLEBEN , II , bl. 153; de andere wijst ons op De
man-dragende maeght en op Twee verkracht , twee getrouwt. — Wat liefelijk bescheid ontvangt hier POMroraus van de zoete JOKASTE !
„Men heeft hier in het lant by wylen goet gevonden,
Dat schoon daar eenigh man in ketens waer gebonden,
En van degantsche Wet geeygent aen de doot
Dat hem een'J,once maeght moght breeken uyt de Hoot.
Dat sich een
aen den Rechter tomaeght moght aen
nen ,
En met een roosen-krans den droeven vrijer kronen
Ja kiesen tot haer lief; en als het wasgedaen
Soo liet degantsche Wet de twee gelieven aen •;
Men liet de koorden los , men hiet de banden slaken
En siet, geen vinnigh swaert en moght den man genaken,
Geen beul de straffe doen , ter eere van de maeght,
Die voor het schuldigh hooft den Rechter had gevraeght.
Soo gunstig is van outs een man te willen trou wen
Het kan een felten beul van straffen wederhouwen
En dit is menighmael voor desen hier geschiet ;
Waerom tochgunt men my het eigen voordeel niet ?"
CII Z .
Gelukkig voor MENANDER , dat in die Grieksche
vierschaar noch onze deftige JOHANNES VOET , noch
onze strenge ANTONIUS MATTHAEUS iets te zeggen
beeftgehad ! Schoon wij 't aan den anderen kant alles behalve onmogelijk beschouwen , dat ook hunne
hardheid zou versmolten zijn door de kracht dezer
bekoorlijke , dezer geheel oil y ergelijkbare pleitrede :
en alzoo de literatuur des Strafregts nu hetgemis zou
hebben te lijden van de volgende passages : „ Nee amD. II.

plius usu servatur corruptela ilia, quh olim supplieio
capitis subducebatur condemnatus, quem in matrimoniumpuella poposcisset". J. VOET , ad Tit. Pand. de
Poenis (XLVIII, 19) N°. 7. — „
Idem indulge ndum
censent nonnulli ei, quem puella aliqua poscit maritum sibs dare : ridicula ,
imo impia rations , tanquam
gravius sit uxorem alicui dari ,quam furca gladiove
puniri. (Hoc) uti falsissimum , ita exemplo perniciosum est: quippe hac spe evadendi hominibus improbis
ostentata , eo promptius atque audacius ruerent in
scelera". A. MATTHAEUS , Comment. ad.libr. XLVII
et XLVIII Dig. de Crimin. Colon. Munat. 1715 ,
p. 598. N°. XVII.].

Duifsteenen weg of muur in denWieringerwaard
bl. 348); de stad Grebbe. Hetgene volgt is
overgenomen uit het fraaije werk van Dr. G.
ACKER STRA.TINGH, Alôude staat engeschiedenis
des Vaderlands. Op bl. 52 van het 1ste deel lezen wij : s Men heeft echter op verscheidene
plaatsen in en aan de Zuiderzee, muren of steenen we en ontdekt, waaron der er van Romeinschen oorsprong schijnen te zijn en die men ook
wel voor dijken houdt.Zij zijn nagespoord door
de oudheidkundigen ADRIANUS JUNIUS , den
Markies DE ST. SIMON , vooral door PALUDANUS en laatstelijk door J. SCHELTEMA , die het
buiten twijfel stelt,
dat DRUSUS in die streken
dijken heeft aangelegd. Men heeft ze nagespoord van de straat bij Texel , zuid-oost van
de Koog , door den geheelen Wieringerwaard
over de Gammels en ten noorden van Stavoren.
De muur of weg in den Wieringerwaard , door
PALUDANUS onderzocht , was van tufsteen en
is tot op eene lengte van 1300 roeden kunnen
vervolgd worden , te weten 1000 roeden in
dien Waard en 300 roeden buitendijks aan
weerzijden. Dezelve schijnt zich nog verder
uitgestrekt te hebben , en wel, volgens de rigting, westwaarts naar Medemblik, omtrent 100
roeden bezuiden deze stad voortgaande. Immers op de voornoemde Gammels, of Gambles,
het vaarwater tusschen Medemblik en Wieringen , ontdekte men insgelijks , ter lento van
omtrent 300 roeden, een' rug van stem
op sommige plaatsen wel 20 voeten breed is
en bij gewoon ti' 8 voeten onder water list ;
bij Venliuizen wil men iets dergelijks onder
dengrond gevonden hebben. In den Waard
lag deze muur 1 , 2 of 3 voet onder de oppervlakte van deng rond ,en buitendijks was deze
muur zoo hoo p dat er geen bootje
r ove
kon.
De muur bestond uitgroote tufsteenen , hoedanige men aan de oudste torens , kerken en
muren vindt. In den Waard , daar hi'j door
ploegen en spitten gedurig afgebroken is, was
e breedte , maar in het water
hi'j van ongelijk
kon hi'j bestendig 17 Alkmaarsche houtvoeten
houden. De hoogte uit den grond was van 6,.
tot 10 voet, naar de ongelijkheid van den baI. •

dem, waaruit hi' opgetrokken was. Volgens

zijn er nog overblijfsels van een'
steenen weg tusschen Enkhuizen en Stavoren.
SCHELTEMA schijnt te vermoeden , dat de weg
DE ST. SIMON
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zelfs in verband heeft gestaan met den ouden
tveg , die uit de Zuiderzee door Friesland loo pt
waarschijnlijk ook het werk der Romeinen
en
is". De schrijver gaat daarna voort met den
loop van dezen ouden weg te beschrijven ,, en
spreekt verder over de zoogenaamde Wier- of
Weerdijken aan of nabij het lie , alsmede over
een riggel , de Bipel geheeten , door sommigen
ook voor een weg van tufsteen gehouden ,
welks loop en beschrijving wij achterwege laten, om niet te uitvoerig te worden. Aileen
voegen wij hier nog bij, dat de schrijver in het
lste stuk van het 2de deel, bl. 413, in de noot,
ook Spreekt van Romeinsche overblijfselen
van tufsteenen muurwerk, ja zelfs van eene
geheele stad, Grebbe, opgespoord 66n half uur
gaaris ten noorden van Wieringen , met welke
hi' den besproken weg in verband schijnt te
brengen. Hi' houdt dan ook , met de voornaamste deskundigen, deze we en voor opzettelijk aangelegd , en verwerpt het gevoelen dat
zij tot dijken zouden gediend hebben. Wij besluiten dan met den onderzoeker en weetgierige naar het aangehaalde werk te verwijzen
uitgegeven te Groningen bij R. J. scHIERBEEK,
lste Deel , 1847 en 2de Deel lste Stuk , 1849.
J. H. VAN DALE.
[De hoofdsom van Dr. ACKER STRATINGH ' S mededeelingen over den duifsteenen weg had onze kundige vriend A. J. VAN DER AA in der tijd van de plasts
zelve ontvangen voor het artikel Wieringerwaard in
zijn Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden.
CONSTANTER vindt den weg of muur vermeld in bijna
alle nieuweregeschriften over den alouden staat onzes
Vaderlands. Zoo in het werk van E. M. ENGELBERTS
.dat van ACKER STRATINGH (DI. I, bl. 238 , 245) , het
daar aangehaalde Mengelwerk van J. SCHELTEMA, Dl.
VI, St. 2 , bl. 67 , en het insgelijks daar bijgebragte
Geschiedk. onderzoek van den Koophandel der Friezen
door J. DIRKS , bl. 87.]

Duifsteenenweg of muur in denWieringerwaard;
de stad Grebbe. Omtrent de vraag in DE NAVORSCHER, N°.XI,
aangaande een verdronken
stad in de Zuiderzee, zie ik mij in staat gesteld
eenige berigten mede te deelen, afkomstig nit
eene nog onuitgegevene briefwisseling van
den beroemden AmsterdamschenBurgemeester NTXOLAAS WITSEN, die in het begin der vorige eeuw naauwkeurige peilingen in de Zuiderzee heeft laten doen en twee kaarten vervaardi en waarop alle zanden, droogten en diepten naauwkeurig werden afgeteekend , welke
kaarten bij die briefwisseling zijn gevoegd.
Ofschoon ik vrees, dat mine mededeeling wel
wat uitvoerig zal worden,
zoo reken ik de
zaak toch belangrijk genoeg , om mij daardoor niet te laten afschrikken ,
en zal nu maar
terstond overgaan tot den eersten brief van'
den 18den Augustus 1710 op
de Zuiderzee
,
zelvegeschreven.
Ik hebbe eenerijse te water in de Su derzeegedaen , en mij nader geinformeert over
de stat Grebbe , enuijt Heeren van de magistraet tot Medenblik verstaen, dat waerlyk die

statgelegen is geweest benoorden Wieringen
omtrent sekere die to of zeesinbogt , die wij
de Balg noemen,
en dat er tot Medenblik nu
nog menschen waeren , die de fondamenten
der mueren met lee g water hadden gesien ,
sou als men mij nu van de waerheit op Teel ,
de Helder en elders versekert. —De sommige
se en mij , dat het al een groote plaets is geweest en int rondegelegen maer of deselve
bij Romeinen of in de donkere eeuwe gebouwt
isgeweest , weet men niet. Ik sal ordregeven op het eijlant Wieringen, dat of het gebeurde seer laeg water te sijn , dat men een
stuk steens daer van afbreekt , waeraen misschien sal konnen werdengesien , of het Romeijns werk is , of niet , en mede de groode
engedaente laeten opnemen.
,
Hetgebouw dat
onder water dwars van
de Kreupel (het Kreupelzand) en droogte, die wij
Gammelsnoemen, [ligt,] staet twee of drie voet
boven degront , omtrent op twaelf voet water : dit is swaer muerwerk • de sommige oordeelen het een kerk , andere dat een klooster
isgeweest. Eenige onser schippers hebben
daer in en vast opgeseten: men vint er so hier
en daergroote stenen , die betast met lange
stocken of haekengevoelt konnen werden.
Ik bevinde , dat de dieptens , die wij in de
suijderzee hebben , van klijagtige gront sijn
maer de droogtens en kanten der die tens
santagtig, 'tgene mij een teken schijnt te sijn,
dat dese die tens van outs de rivieren sijn geweest en de droo gtens de oevers of hoge landen nabij de rivieren gelegen. Onder water
sun nu verscheiden dorpen geraekt , welkers
naemen de huijsluijden aen de dijken bij Medenblik weten te noemen.Op het ijlant Urk
heb ik weder barnsteen doensoeken en gevonden : 't is bijsonder, men vint er barnsteen
in de aerde, welk ontdekt wert, als de zee het
cant afspoelt , en dat allerhande soort , witte ,
geele , heldere en donkere van coleur , ja in
sommige stukken sie ik onreijnigheden van
bladertjens en andersins.
Tot Medenblik heeft men onlangs nog sparren en houtgehadt , dat in de suijderzee op
de Kage , een droogte , was geWassen , veer
in zee van de kustgelegen. Men bespeurt
merle, dat bij seer laeg water omtrent ,het
ijlant Wieringen uijt de gront soet water ontspringt , 't gene gewisselijk uijt onderaertsche
kanaelen komt uijt de LIsfel , so als ik meijne
aen UED.geseyt te hebben , dat wij een put
op Uric hebben , die met de LIsfel wast en
daelt., waermede enz."
In eenen volgenden brief , zonder dagteekening , schrijft WITSEN onder anderen :
» Ik hebbe nader kennis van de stat Grebbe
gekregen. Eenige Bier gebouwen , nu alle in
zee , sijn van duijfsteen gemaekt , so als aen
een brok, daer onlangs van afgebroken, blukt.
Een zeedijk op Wieringen is nog heden ge-
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naemt Marschegrebbe , dat is na mijne uijtlegging de grebbe van of bij Mars of bij Mars tempel , gelijk het zee at daer onse schepen
door in zee vaeren in Texel het Ilfarsdiep wert
genaemt so ik mein na den heidenschen godt
MARS. H et is waer ,dat de sommige beuselen,
datdit woord Mars sonde herkomstig sijnvan
iemant , die met een mars op den rug gong ,
daer koopwaeren in sijn 'tgene voor verdigtsel houde. De verstandigste personen op
Wieringen houden dese plaets een oude stigting der Romeinen te sijn , maer omdat de
duifsteen , so ik meijne niet onder Romeinen, maer in de seven en agthonderste (zevende of achtste) eeuwe aen de benedenlanden bij den Rijn en ook hier gebruikt wiert ,
so soude ik wel agten,
dat dese rudera van die
eeuw so de sijn. Niet lang geleden is een zeeschip op dese gebouwen vast geweest, sodat
eenig yolk in de huijsen of derselver overblijfselen verwart niet konnende uijtkomen
sun verdronken. Ik hebbe ordre gegeven , om
dit werk af tepeijlen en hare omtrek rnj te
doen opgeven."
Voorts bevat een brief van 29 Sept. 1710 ,
het navolgende omtrent dit onderwerp :
D Nader berigten over de stad Grebbe se en
mij , dat de mueren dik sijn ruim een vaedem,
alle van duifsteen. Zij let in 't of aen van de
Harsenen (is een plaet , die tot aen het _Nieuwediep rijkt) aen de noortkant tusschen de Balg
en Miltswin(swin is eengeul ofingaende die to
strekt vorders suit aen na Wieringen toe en
komt tusschen de noorder en suidder seijl : schijnen , dat daer twee seijlen of sluijsen weleer
geweest te sijn in dese stat Grebbe, waerdoor
sij uijtwaterde na het Amsterdiep toe : dit Amsterdiep is een water of die to , dat benoorden
streckende tot de sloot of
Wieringen omgaet,
die to , die aen de suijtkant van Wieringen na
Medenblilc toegaet. De mueren van dese stat
sijn voor een gedeelte reets onder het sant bedolven.
Men tast binnen dit muerwerk eenplaets ,
daer een heidensche temp pel , christelijke kerk
of klooster heeftgestaen of wel eenig ander
swaer engroot gebouw , afgescheiden van de
dicke omtrekmueren , en also de mueren seer
lang sijn , gist men , dat de stat, die daer binnen heeftgelegen , al seer root moet sijn geweest.
De duifsteen , daer dese gebouwen van gemaekt sijn , omdat so lane onder water he bbengelegen, sun om tras of cement to maeken,
nu bedurven, dog voor desen sijn eenige kagen
vol daervan hier tot Amsterdam verkoft door
vissers van Wieringen , maer omdat men nu
bevint het tras 6f cement , daervangemaekt ,
niet goet is , so wert die gewraekt en men
brengt se niet meer.
De mueren, die vrij lang sijn , hebben aen
de buijtenkant een dikte van zes voet bij ma-

telijk ti' , dog binnenwaerts na de plaets
waer de stat of de gebouwen hebben gestaen,
vint men slibber , wier, vuijligheijt, stenen en
aerde. De omtrek agt men vrij root te sijn
geweest. Ik ben van meijninge , behaegt het
God mij gesontheijt te geven, int aenstaende
voorjaer op Texel komende, de geheele omtrek
af te doen meten en alles verstandig te beschrijven en meijnde sulx nu in mijn afsijn te
laeten doen, maer men eischt wat veel geld
om dit uijt te, werken, en behalve dat so sorge,
dat als ik er selve niet bij ben of omtrent , dat
het niet wel betast of afgemeten sal werden.
Seker zeeman heeft een beeltwerk vansteen,
men set
g
raijin de gedaente als van een leeuw
daer afgebragt : ik sal sien , dat te bekomen
engelove , dat men daeraen sal koznen sien
of het Romeinsch werk is of van de duijstere
eeuwe".
Ik zoude uit deze zelfde bron nog meer
merkwaardige bijzonderheden omtrent dit onderwerp kunnen mededeelen , doch dan zeker
te breedvoerig worden voor DE NAVORSCHER
zooals ik misschien nu reeds geweest ben.
SAXO SYLVIUS.

Johannes, Marchio I. • bl. 348). JOHANNES,
Marchio Bergae ad Zomam (Bergizomii , lees ik
op het portret , dat ik bezit) is niemand anders
dan de ongelukkige JAN VAN GLIMES , Markgraaf van Bergen op Zoom Stadhouder van
Henegouwen,Valenciennes en 'Cambresis, Ridder
van het Gulden Vlies. De heerlijkheid Bergen
op Zoom was in 1533 door, Keizer KAREL V
tot een markgraafschap verheven , ter gunste
lfzeverbond
ANTONIE. H i'
van JAN 'S vader ,
zich in 1563 met WILLEM I. EGMOND, HOORNE,
MONTIGNIBREDERODE en anderen ; weigerde
in 1566 de bloedplakaten ten uitvoer te doen
le en en der inquisitie de hand te leenen
werd in hetzelfde jaar met FLORIS DE MONTMORENCY Heer van Montigni , naar Spanje
gezonden om den Koning tot goedkeuring der
moderatie to bewegen, en overleed aldaar lotiet zonder
seling den 21sten Mei 1567 , niet
moeden van vergiftigd te zUn.
J. F. G. MEIJER.

Johannes, Marchio. De hier bedoelde persoon is de in onze Vaderlandsche Geschiedenis bekende JOAN VAN GI-LIMES, Markgraftf van
Bergen. Zie over hem WAGENAAR, Vad. Hist.,
I. • bl. 6, 42, 86, 131, 155, 157,161 en 196.
Zijne afbeelding met een vierregelig latiinsch vers, is ook te vinden in : ()riga historia Belgicorum tumultuum etc. , auctore ERNESTO EREMUNDO Frisio , Lugd. Bat v. apud BARTHOL. VAN DER BILD , 1619 in-4°. , p. 99.
Zonder andere bronnen aan te halen, bepaal ik mij tot Q ACHARD Correspondance de
Philippe II , alwaar men , bl. 535-545 , verscheidene brieven lezen kan , die over zijn afsterven handelen , te Madrid 21 Mei 1567.
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verwijzen wij naar het belangrijk artikel over MON..
Zijn ongelukkige lotgenoot , MONTIGNI
TIGNI ' S uiteinde in de Vaderl. Letteroef. van Julij j .1.
schreef uit Madrid , den 26sten Mei 1567
aan de Hertogin van Parma: » Le marquis de
Rederlanclsche Versmaatkunde (I.; bl. 348).
Berghes ayant eu le 13 , une rechute tresBij
het werk van KINKER iS te voegen : G. HESD violente de fievre, avec chambres de sang , est
SELINK
Dicht2naat en prosodie , en eerlang
D mort le 21 au matin".
misschien
deprijsverhandeling van P. VAN
Den 16den Mei 1567 schreef PHILIPS II aan
DUYSE .
CONSTANTER.
RUY GOMEZ DE SILVA 9 Prins van Eboli • D Au
Neclerlandsche Versmaatkunde. Prof. LULOFS
D casque le marquis (Berghes) meure , RUY
GomEz conferera avec lepresident (Don Dig:- geeft in zijn handboek Over Nederl. Spraakkunst, Stijl en Letterkennis, 1831, bl. 422-453,
), GO DE ESPINOSA inquisiteur-general) et le
»Comte de FERIA , sur les mesures prendre » een enkel woord over de Nederlandsche Prozodij", en belooft in eene noot, dit onderwerp
D pour ses obseques ; sera biers en Bette occasion,
in afzonderlijke voorlezingen nader uit te breiD de montrer le regret que le roi et ses ministres ont
de sa mort et le cas qu'ils font des seigneurs des den, en eene kleine handleiding te verschaffen. Of nu hiervan iets in het licht verscheD Pays-Bas ! RUT. GOMES se concertera avec
nen
is , weet ik niet.
J. J.WOLFS.
D les memes sur les moyens de prevenir la fuite
» de MONTIGNY : it faut avoir l'oeil sur ce derOud HollandscheVolksliedjes I. •; bl. 348).
)) nier, de maniere a ce qu'il ne puisse s'evader". Onze middeleeuwsche volksliedjes zijn , nietMen vermoedt dat hi' door vergif is overle- tegenstaande wij er eene menigte schijnen geden, en ofschoon de bedoelde brieven daarvan had te hebben , bijkans alle verloren gegaan
geene melding hebben kunnen makers , blijkt men kent er slechts de eerste reels van , in
hetgenoegzaam uit de verdere handelingen zoo verre namelijk als zij gebezigd werden
van PHILIPS , dat die zaak alles behalve zui- om de zanuwijzen voor nieuwere liedjes aan
ver was. Hij toonde zich al spoedig bereid te even. Hieruit blijkt dus ten duidelijkste ,
om Bergen's goederen aan te slaan ; zelfs hield dat die oude volksrefereinen algemeen verde Hertogin van Parma den dood des Mark- spreid en geliefkoosd waren; als dit niet het gegraafs aan zijne weduwe geheim , gelijk men val geweest was , dan zoude men niet getracht
leest in eenen brief van den lsten Junij 1567 : hebben de nieuwere door middel van de me» De la mort du marquis,
la duchesse n'en a lodien der ouderen bij het algemeen in zwang
»pas fait mention , quoique la nouvelle s'en te doen komen. Dergelijke aanvangregels
D soit repandue par toute la ville , l'arrivee
zijn in menigte bijeenverzameld door HOFFD du courrier".
MANN Horae Belgicae ,II, 82, en door moNE,
Men kan deze en andere brieven in GA- Uebersicht der Niederl. Volks-Literatur , 207
CHARD ' S Verzameling niet genoeg lezen en
sqq. De weinige proeven , die wij van het
herlezen en met de feiten in verband brengen, volksgezang diens tijdperks bezitten , zijn
om overtuigd te worden , dat de slechte en hoofdzakelijk te vinden in het Letterk. Overmoorddadige staatkunde van PHILIPS en zijne zitg
van de Nederl. Volkszangen van Mr. J. C.
raadslieden den afval der Nederlanden bespoe- w. LE JEUNE, en in het aangehaalde werk
did
heeft en de kiemen in zich gedragen der van HOFFMANN, ook afzonderlijk uitgegeven
g
trapsgewijze vernietiging van Spanje' s voor- onder den titel • Holkindische Volkslieder
malige grootheid.
.. ELSEVIER. gesammelt and erldutert von Dr. H. De meeste
[Ook W. M. Z. , V. D. N. en V. GR. gewagen liederen bevatten iets zoo eenvoudig schoons,
kortelijk van JOAN VAN GLIMES , wiens treurig uit- iets zoo krachtigs , maar gelijker ,tijd iets
einde zoo vermaardgeworden is , en tot zulke on gunzoo liefelijks , in een woord , iets zoo onnastige vermoedens tegen den Koning van Spanje aanvolgbaar naiefs, dat men het bejammeren mag,
leiding gegeven heeft.
Het bedoeldeportret is , zegt V. D. N. , geharnast
dat niet meer voor ons is bewaardgebleven.
en draagt de orde van het Gulden Vlies. Het opschrift
Degroote omwenteling der XVIde eeuw deed
op , ook het middeleeuwsche volkslied tegronde
, M arck g raef van Bergen Zoom
luidt :, JOHAN
Stadhouder vanflenegou, Valenchin en Cambresis 1559,
•; men gevoelde behoefte aan een natioals afgesante, der Landen , in Hispanien , vergeven gaan
1567 " . V. D. N. verwijst voorts naar J. SCHELTEMA, naal volksgezan g , en de gebeurtenissen van
Staatk. Nederland, Pl. 1, bl. 374, bij wien men aan- die roemrijke tij den hadden wel geschiktheid
gehaald vinden kan MEERMAN ' S Vertaling der Paral- om de dichters aan to sporen, hunne krachten
lelen van HUGO GROTIUS Dl. I , bl. 357. A.
tot bereikin g van dat oogme
rk dienstbaar te
ELSEVIER ' S antwoord hoeft op nieuw aangestellen. Dat zij hierin niet achterlijk bleven
toond , — wat ons ook al vroeger door ervaring gedaarvan heeft men een duidelijk bewijs in die
bleken was , dat zelfs vro gen naar het zeer bekende niet altijcl geheel nutteloos worden voorgesteld
belangrijke verzameling historische yolksmaar sours de mededeeling uitlokken van bijzonder- liedjes , die, onder den naam van Geusen Lietheden , die terwijl zij de wetensehap helderder nog boeck beroemd geworden , niet veel minder
en vollediger maken , het licht kunnen doen opgaan
dan een twintigtal uitgaven belevenmogt. » La
ook over zoodanige punten des bekenden onderwerps,
die , meer in de die to liggende , -vroeger geheel of vraie poesie populaire , est anon me" , zest
gedeeltelijk voor ons oog verborgen waren. 0 verigens

ergens SAINT RENE TAILLANDIER, en di is ook
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hier hetgeval. De dichters der Geuzen liedj es
zijn onbekend, immers op vier of vijfna, wier
namen door MONE t. a. p . medegedeeld worden.
De menigvuldige Psalmberijmingen der 16de
en 17de eeuw mogen met even weinig regt onder het volksgezang gerangschikt worden als
de Diversche Liedelcens van MATTHYS DE CASTELEYN, de menigvuldige Gheestelycke Liedelcens
van KAREL VAN MANDER (waarover SNELLAERT, Verhandeling , bl. 192) en de gezangen
of liederen van HOOFT , CATS en zoo vele anderen, die door LE JEUNE als Volksliedjes worden medegedeeld. Dit regtvaardigt eenigzinc het oordeel van WOLFF (Proben alt-hollandischer Volkslieder, XI.) als hi' , van LE
JEUNE ' S werk sprekende , dat noemt : » eine
Sammlung welche allerdings viel Anziehendes enthalt, aber an dem grossen Fehler leidet, dass der Herausgeber den Charakter
des Volksliedes nicht fest zu stellen wusste
und daher viele Gedichten aufnahmwelche
,
auf jenen Namen nicht den mindesten Anspruch machen kOnnen." Als verzameling van
volksliedjes verdient nog genoemd te worden
het Requiem aeternam, dat is het Nederlandsche
Claechliedt(gedruckt buyten Colen , 1568) , een
boekje, mij slechts bij name bekend, het een
volgens VISSCHER Beknopte Geschiedenis der
Nederlandsche Letterkunde ,II. 105. , de voornaamste der toen meestliederen opgenomen heeft.
Gedurende de 17de eeuwgeraakte bet
volksgezang allengskens in verval en ontaardde het in laffe engemeene straatdeunen. » Man
begreift kaum," roept HOFFMANN, a. w. bl. 77.
nit, p wie es mOglich war , lass ein Volk
was sich vor derganzen Welt durch seine
Liebe zur Reinlichkeit und Nettigkeit auszeichnet, in seinen Volksliedern das Hassliche
und Schmutzige so erne hatte !" Bij sommige
gelegenheden zal Wilhelmus van Nassouw en ,
nog wel door het yolk zijn gezongen geworden , misschien ook PERS ' Princelied:
FREDERIK HENDRIK van Nassouw

Prinse van Oranjen ,
'k Dien mijn vaderland getrouw
Teen 't machtig Spanjen.
RHYNENBURGH ' S Hollandsch Roemertjen

•
of
maar het ware volksgezang der zeventiende en
achttiende eeuw bleef verre beneden het middelmatige , de bewijzen hiervan zijn te vinden
in hetgroot aantal blaauwboekjes , zoo als
b. v. de Amsterdamse Gaare-Keuken , de Zandvoorder Speelwagen , de Vermakelyke Slaa-tuyntjes , de Schreeuwende Kat-Soe , meest alle in
den loop der achttiende eeuw te Amsterdam
uitgekomen. HOFFMANN haalt in de Inleiding
van zijn meergemeld werk, een vijftigtal van
dergelijke werkjes aan •; somtijds is het hem
gelukt eene parel uit den vuilnishoop te voorschijn te halen : het goede dat men er echter
noo-in heeft is meestal of liever altijd van ouN. P. BIBLIOPHILUS.
deren datum.

A. J. VAN DER AA heeft het werk van Mr. J. C. w.
LE JEUNE ('s Gravenhage 1828) aangeprezen.}

Joodsche Oudheden I. • bl. 348). De vraag,
of er, behalve de schriftelijke , geenerlei gedenkstukken tot op onzen tijd zijn bewaard
gebleven , als stoffelijke bewijzen van het bestaan des Joodschen rijks, kan nagenoeg toestemmend worden beantwoord. Ik zeg, nagenoeg , omdat er nit den tijd der Maccabeesche
vorsten nog eenige muntstukken voorhanden
zijn , en hier en daar in het Overjordaansche
puinhoopen gevonden worden van gebouwen,
waarschijnlijk onder 't bewind der Seleuciden
gesticht. De graven der Rigters en der Koningen, gelijk ook het gedenkteeken van ABSALOM, zijn blijkbaar uit veel lateren tijd ,
schoon de Palestijnsche monniken de echtheid daarvan boven alle bedenking verheven
achten. Nog komt als bijdrage tot de kennis
der Joodsche oudheden de triumfboog van
TITUS te Rome in eenige aanmerking.
CONSTANTER.

Joodsche Oudheden. Neen , Q. Q. Q ! Er
bestaan, onder andere , koperen muntstukken
van de Maccaben. De meeste dezer dragen
op den eenen kant het gewone kenmerk , een
vaas (*) , en op den anderen een wingertblad
soms ook wel een tros druiven, en op de
keerzijde een palmtak. Andere , zeldzamer
voeren eenpalmboom tusschen twee an en
dadels, en op de keerzijde twee citroentakken
met de vrucht daartusschen , of wel een tak
tusschen twee citroenen. Dc opschriften zijn
in Samaritaansche letters • op de eene zijde :•
VERLOSSING VAN SION, en op de andere het jam,tal. Men vindt er ook die op den eenen kant
smog , en op den anderen : SIMON VORST ISRAELS hebben. Deze SIMON MACCABEUS stierf
135 jaren v66r CHRISTUS , en muntstukken
met zijn naam komen zeldzaam voor. Van JONATHAN, broeder van JOHANNES HYRCANUS
heeft men er ook, zoo wel als van HERODES
den Groote en van AGRIPPA :de beide laatste met opschriften in het Grieksch. Sikkels
zijn voorhanden • schoon de echtheid daarvan, waar zij een jaartal dragen v6Or ooze
tijdrekening , door bevoegden in twijfel getrokken is. Verg. Bibl. Cyclop. s. v. Shekel
BERND, Wappenwesen der Griecher und anderer
alter Volker , S. 129 , 237 • GESNERI _Mnism.
ant. imp. 87 , 14. 88 , 32 • ECKHEL , VI. bl.
495 • FROELICH Annal. reg. et rer. Syriae
18, 20 , 25 , door BERND t.. a.. p. aangTeuhsacaol.d.

(*) In de Bacchische en Orpheische sacra , bij de
Egyptenaren , de Perzen , en zelfs bij PLATO , werden
de vazen(xpo'cptg bij de Grieken geheeten) geacht
tooverkrachten te bezitten , waarmee HERMES BAC CHUS JOZEF (Gen. XLIV: 5.), SALOMO en ALEXAN DER wonderen deden. Zie CREUZER Dion s. aangehaald door BILDERDIJK, Vad. Gesch., D. III, bl. 280.
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D Loop naar de Maan W at is de oorsprong
der spreekwijs : D loop naar de Maan?" Was
Belegering van Aardenburg. Het is genoeg- de Maan misschien bij onze heidensche voorzaam bekend, dat de Aardenburgers zich
ouders deplaats der verdoemden na den dood ?
tijdens de regering van LODEWIJK I Graaf Of beteekent het zooveel als : loop naar de
van Vlaanderen, dapper teen de Gentenaars Turken, d. naar de Algerijnsche zeeroovers,
hebben verdedigd , zoodat deze , na eene be- die zich vroeger tot in de Noordzee vertoonlegering van zes weken , Aardenburg moesten den (le) ?
INTERROGAX.
verlaten. Maar minder schijnt het bekend ,
wanneer ditplaats had. Dat DE NAVORSCHER
Overeenkomstin Friesche geslachtwapens. Aan
hier omtrent jaar- en dagteekening teregt welke bijzonderheid is het toe te schrijven ,
helpe.
dat in zoo vele Friesche geslachtwapens geF.
vonden wordt mi-parti , van goud met den
Eerste Schoolopzieners. of en het 8ste ar- halven arend vansabel. Zie onder anderen
ti el van Neerlands eerste Schoolwet, gear- de afbeelding der geslachtwapens in het Siamresteerd den 15den Junij 1801 , werden, kort boek van denFrieschen Add , van Jonkheer
daarop, door het Uitvoerend Bewind der Ba- DE HAAN HETTEMA en VAN HALMAEL.
A. A. A.
taafsche Republiek , eerst acht , of voor elk
Departement Schoolopziener benoemd.
D Spiksplinternieuw" . Van waar ontleent het
Deze Schoolopzieners hadden reeds op den
woord Spiksplinternieuw of, zooals men het
l6den Julij 1801 eene bijeenkomst te 's Gra' ook welgespeld vindt, spikspeldernieuw zijnen
venhage. Hunne benoeming blijkt dus plaats
oorsprong ?
A. J. VAN DER :AA.
ehad te hebben tusschen den 15den en 16den
g
Julij 1801. Mogte DE NAVORSCHER hier de
Luther's afzondering naar den Wartburg. Op
juiste dagteekening dezer benoeming aan het
wiens last is LUTHER naar den Wartburg gelicht brengen.
F.
voerd ? Men heeft mij dit gevraagd, en ik heb
geen ander antwoord weten tegeven , dan alAprilgekken , Poissons d' Avril. Wie berigt lden dat men algemeen gelooft , dat zijne ontmij den oorsprong van het voor den gek hou- voering door Keurvorst FREDERIK van Saksen
den op den isten April,
der Poissons d' Avril? is bewerkt , of ten minste met zijn medeweten
Sommigen denken hier het feit herinnerd geschied.
te zien , dat onze Heer JEZUS CHRISTUS in die
Kan iemand der meer geschiedkundige Namaand van PILATUS naar HERODES , en van vorschers mij iets bepaalders aanteekenen
dezen wederom naarPILATusgezonden werd. het zou mij grootelijks van dienst zijn.
Anderen, vooral de Franschen, geven er eene
W. J. L.
latere bron voor op. Vol ens hen zou een
Prins van Lorraine, door LODEWIJK XIII op
.Matthys Wachtels. Wie kan eenige Njzonhetkasteel van Nancy gevangen zijn gehou- derheden opgeven omtrent MATTHYS WACHden en een middel hebbengevonden om de TELS, die in het begin der 17de eeuw, volgens
wachters te bedriegen en te ontvlugten op den. eene aanteekening onder mij berustende ,
1sten April , de bijgelegene rivier al zwem- Commandeur was van een schip , groot 64
mende overstekende. De inwoners van Lor- stukken ?
C. & A.
raine, hiermede bekend geworden , zeiden •
dat men den Franschen eenen visch in bewaSchout van denUtrechtschen Dom. 1k vind in
ring had gegeven. Weet een derNavorschers stukken van de 16de, ja zelfs van de 17de
ook iets beters op te halen tot verklaring?
eeuw, melding gemaakt van een Schout van
J. T, D. H.
den Dom te Utrecht. Wat was die betrekking ?
Hoe verre strekte zij zich uit ?
C. & A.
D Een Witte voet". Vanwaar de zegswijze
een witten voetbij iemand hebben" , beteekenenZevende zoon , Veertiende dochter. Van wear
de hetzelfde als : D iemand in een goedblaaclie dat de Zevende zoon en Veertiende dochter
staan?"
H. W.K.
zoo hier als eldersgezegd worden het voorregt te bezitten om zekere ziektens
te •;
genezen
I Kap en keuvel
el verliezen".. Men wenscht den onder welke in Zuid-Holland vooral het Kooorsprong van dit spreekwoord te weten.
ningszeer eene eerste plaats bekleedt ? En
waarom heet de zoon altijd WILLEM FREDERIK?
D Van Nolletje geprikt van Lotje getikt".
T. J. F.
Waarom zegt men van een dwaas mensch :
bij is van Nolletje geprikt ? Wat beteekent
(*) Ditblijkt uit eene uitdrukking in het formulierdat Nolletje?
INTERROGAX.

Uraagtetkens.

gebed , dat tegenwoordig nog op de haringbuizen gebezigd wordt : „bewaer ons voor de Turcken".
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Beeldwit , met een helm geboren". In Dordrecht heb ik in vroegere Jar en menigmalen
van iemand,
die slaapwandelaar was, hooren
zeggen : hi' is beeldwit. Doorgaans werd er de
verzekering bijgevoegd , dat hi' met een helm
geboren was. Kan iemand mij vooral de eerste
uitdrukking ophelderen, en zeggen of die ook
elders in ons Vaderland gebruikt wordt?
Overysselsche iHofgerigten. Weet iemand
den oorsprong en het regtsgebled der Hofgerichten te Ootmarsum , Oldenzaal , Borne
Colmsgate en zoo er nog meer geweest mogten zijn , op te geven ? Dat van Ootmarsum
ging ver over de grenzen van ons tegenwoordig Koningrijk, en in app61 werden de zaken,
voor andere Hofgerichten gewezen , aldaar
behandeld.
NAVORSCHERS GEZELSCHAP te 0.

OdemarusStichter
van Ootmarsum. Volgens
,
een afschrift van TRITHEMIUS , in de stadsrol
te Ootmarsum voorhanden, zoude Ootmarsum
in Overyssel gesticht zijn door ODEMARUS
Koning der Franken, ten 'are 127 overleden
weet ook iemand ons hieromtrent nader in te
NAVORSCHERS GEZELSCHAP te 0.
lichten ?
De CH. en G. voor de T. In het Maga*
van Nederlandsche Taalkunde, Jaargang VI. ,
N°. 1. lees ik in : Eenige bedenkingen door
J. VAN LENNEP " o. a. : hartstocht ; burgerrecht • gewichten , enz. •; daarentegen ook :
zegt, opstijgt : waarom nu ---en dit is de
vraag — in deze twee woorden ook niet de ch?
D

TEUNIS WEETGRAAG.

Hooikes ketsen" wordt meermalen voor
stil uit school blijven gebezigd. Van waar
deze ultdrukking ?
C. G. B.

construeren , die vier in stelling gegevene bollen
r behandelt
aanraakt? Zoo aj,welk schrijve
het dan ? Zoo neen , geeft debeschrUvende
voorgelicht door de la re of analytische
Meetkunst, niet de middelen aan de hand om
dit op te lossen ?
W. S.
Nieuwsbladen van 1460. Voor eenige jaren
lazen wij in een Nederlandseh Tijdschrift
dat er te Brussel wasgevonden een handschrift , waaruit men ontdekt had , dat er
voor het jaar 1460 reeds Couranten moeten
bestaan hebben, welke vermoedelijk te Mentz
werden uitgegeven. Daar wij geene nadere
bevestiging daarvan hebben ontmoet , zoo
vragen wij of bovengemeld handschrift werkelijk bestaat ?
J. S.
Henricus Bornius. Schraal is het berigt dat
de Hoogleeraar SIEGENBEEK ons van dezen
geleerde mededeelt in zijne Geschiedenis der
Leydsche Hoogeschool : dat BORNIUS in 1654 als
Hoogleeraar in de Wijsbegeerte van Breda
naar Leyden beroepen werd , en later de letteroeffeningen bestuurde van den jeugdigen
Prins van Oranje , WILLEM III. Zou er niet
lets meer van hemgeboekt staan ? Zoo ja ,
waar ?
J. C. K.
Vol haken en oogen" . Van waar is de uitdrukking , een geschrift vol haken en oogen
welke voorkomt bij WAGENAAR, Vaderl. Hist.,
(Uitgave ALL ART , D. XIII, bl. 327.) en in
het dagelijksch leven dikwijls gebruikt wordt?
D

LEGENDO ET SCRIBENDO.

Friesche ruiters. Waarom noemt men zeker
werktuig, in het krijgswezen als verdedigingsmiddel ter afstuiting bij veldwerken gebezigd,
Friesche ruiters ?
P.
Door de bank". Men vraagt naar den oorsprong van die zegswijze.
J. T. D. H.
D

Flousen" . Van waar is dit woord oor-

spronkelijk ?

C. G. B.

De Bruid heeft de Kat nietgevoerd" Daar
toch F. K. W. (NAvoRscllER II. • bl. 152.)
een vraagteeken besteedt aan zekere duisterheid betreffende het gapen (de aanstekelijkheid van een slecht voorbeeld zou misschien
eenegoede oplossing van zijne vraag wezen)
durf ik het -0ag en,op mine beurt voor den
dag te komen met mine onkunde , omtrent
den oorsprong van het zeggen De Bruid heeft
de Kat nietgevoerd , wanneer het regent op
een' dag dat iemand de bruid wordt. Waar
komt die vreemde uitdrukking van daan , en
wat beteekent zij ?
RIKA.
3

Meetkunstig vraagstuk. Bestaat er in eenig
werk over de beschrijvende Meetkunst eene
oplossing van het vraagstuk , om een' bol te

Verduitsching van Schiller. Bestaat er er ens
eene vertaling van SCHILLER' S werken in het
Nederduitsch(geheel of gedeeltelijk) ?
P. C. CULTERIUS.

List der Hollandsche beoefenaars der Latijnschepoezy. In den Catalogusalphabeticus poetarum latinorum celebriorum , qui seculo XVI et
X VII floruerunt, ex schedis JOACHIMI FELLER!
ab ejusdent filio contextus , komen onderscheiNederlanders voor. Van hen bestaat
dene
meent men, eene voor eenige jaren uitgegeverse list. Is dit zoo en wordt er opgegeven
waar zij te vinden is , dan zal zij met di Catalogus vergeleken worden om na te gaan of
op gene ook ontbreken die in deze zijn opgenoemd.
Sl.
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C. Sloet. Den 29sten Januarij 1637 kwam
er onder het voorzitterschap van FREDERIK
HENDRIK in den Haag eene vereeniging tot
stand, waarvan , order meer aanzienlijke personen, C. SLOET lid werd. Voor eenegeschiedkundige nasporing
e w nscht men gets Waders
van hem te weten.
•
•••
OXTciTEUXOC. In een MS. Grieksch glossarium
vind ik verwezen naar Oxt-ciTsuxoc. Bestaat er
een boek aldusgetiteld?
J. M.

Stabat Mater" . BILDERDIJK geeft, al dichter van het bekende Stabat Mater , JACOBUS DE
BENEDICTIS op ; rust die bewering op eenigen
grond ? en wie was hi' din?
THEODORIK.
Sclziller' s D Das Mddchen aus der Fremde"
Niemand kan mij zeggen op wie het vers van
SCHILLER : Das Mddchen aus der Fremde, slaat.
Zoude Ma der HH. Navorschers mij inlichtin g kunnen even ?
THEODORIK.
Hypocras. Tot de gewoonten waarvan ONspreekt (II. • bl. 119) behoort ook
het zenden van bruidsuiker of suikeren boonen ,
en fleschjes met hypokras , ook wel bruidstranen genaamd. Vanwaar die naam Hz okra
Is hi' z66 goed geschreven ?
L. J. EG.
DERZOEKER

Pxrsepolitaansch beeld aan Burgemeester
sengeschonken. In C. DE BRUIN ' S Reize naar
Illoskovie , Perzie en Indie , leest men b1.219
dat hi' van Persepolis een beeld heeft weggevoerd (door hem afgebeeld N°. 142.) om ,
door tusschenkomst van denHeer VAN HOORN,
Gouverneur-Generaal van Indie , overgezonden te worden naar Amsterdam, ten geschenke aan den Burgemeester N. WITSEN , en op
bl. 471 leest men , dat WITSEN dit wel ontvan en had. Dat beeld is dus hier te lande bezorgd. Men wenschte wel te weten waar het
zich thans bevindt ?
L. J. T. J.
Portret van G. Tersteegen. Men wenscht te
weten of er eenportret bestaat (hetzij enkel
geteekend of gedrukt) van den vromen mysticus G. TERSTEEGEN ? Hi` was zeer bevriend
met zekereJonkvrouwe D ' ORVILLE , te Rotterdam , en men meent dat deze zijn portret
zougehad hebben. Mogelijk kan deze aanduiding op het spoor helpen.
L. J. T. J.
Goethe' s Braut von Corinth" . waar moet
men de bron, zoeken van GOETHE ' S Braut von
Corinth?
J. M.
Min Zoon, geef op de les uws Vaders" Wie
is de maker van de navolgende reel , die ,
naar ik vermeen , tot opschrift hebben : D De
Ontucht" , enwaar zijn ze te vinden?

Mijn zoon , geef op de les uws vaders
De wijze les uws vaders acht
Hetpad des woesten tucht-versmaders
LootP
uit in d'ondoorkoombre nacht.
Wien zultgij hooren , wien vertrouwen,
Indiengij hem uw hart ontzegt?
Tenprooi van schaamtelooze vrouwen
Verhangen enz.
N. E.

Herhaling van 't woord Ik bij de Zeeuwen.
Wie kan naij den oorsprong aanwijzen of
eenige verklaring geven van degewoonte
der Zeeuwen, om in de taal des gemeenen ley ens hetpersoonlijk voornaamwoord ik te
herhalen , en dus te zeggen : » » ik wil ik , ik
zal ik ," " enz. ?"
T.
Kogel 't Oranjetumult op Kattenburg afgeschoten. Voor een twintigtal jaren weet ik
dat nog bestond de kogel, in het beruchte
Oranjetumult , den 30sten Mei 1787 op Kattenburg alhier geschoten. Bestaat die kogel
nog ,
en weet men waar die zich bevindt ?
K. L. M.
Opene ramen onweder.'
er eenge grond
voor degewoonte , door onze landgenooten
gehuldigd , van de ramen bji onweder te slui ten , om den bliksem te beletten in te slaan ?
Dienstmeiden zullen antwoorden dat het de
tot is , welke den bliksem aantrekt, waar dit
is niet bevredigend voor hem, die eenige kennis heeft van de Electriciteit. Watgelooft DE
NAVORSCHER ?

II. K.

Correevonbtittit.
J. Nieuwenhuyzen's Aardenburg. Op den omslag
van DE NAVORSCHER, Tweede Jaargang, I., words gevraagd naar eene Verhandeling over de stad Adenburg door JAN NIEUWENHUYZEN Leeraar der Doopsgezinden te Monnikendam. Amst. by M. DE BRUIN in de
Warmoesstraat ,groot 8°. Dit werk zal, uithoofde van
de onduidelijkheid van den titel, moeij elijk te bekomen
zijn. Hij is deze :
J. NIEUWENHUYZEN. Verhandeling over de stad Aardenburg en derzelver lotgevallen tot op den vyandelyken
doch mislukten aanval door defranschen op die stad in
1672. Voorgelezen inhet Department der Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen te Monnikendam, den 8 November 1797.
Deze verhandeling is gedrukt in zijne Leerrede over
Psalm LXXX VI vs. 11-13 , tergelegenheid zijner
2 5jarige predikdienst , met nog eene Verhandeling over
de voortreffelijkheid der zvijsheid, te zamen uitgegeven te
Amsterdam by M. DE BRUIN 1798 in 80.
JAN NIEUWENHUYZEN, de bekende eerste oprigter
der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen: In de Verhandeling over de voortreffelijkheid der zvijsheid, vindt
men de opkomst der Maatschappij , met eene opgave
van al hare Departementen , benevens het getal
den. — De Verhandeling over de stad Aardenburg is
uit oude handschriften opgesteld en bevat zeer vele
bijzonderheden over de oude en nieuwe historic dezer
stad , die men elders te vergeefs zal zoeken.,
Zie min Handboek voor de algemeene geschiedenzs der

Nederlanden en Nederlandsche Kolonien.
L. G. VISSCHER.

249

2anttchtningtn.
Luchtverschijnsel door Hollandsche visschers
opgemerkt, 21 December, 1651. D Voor reeckeninghe der Neerlanders en hare zeegebuyren is een voorbeduydinghe ghesien den 21
Decembris 1651 lestleden , ontrent het witte
water , 12 mylen buyten de Mase , 8 A 9 mylen van de wal 's morgens ten negen uren
met helderesonneschyne , by ende van Stierman EWOUDT ARISZ. DROUWERT SEBASTIAEN
DIRCKSZ. en GOVERT BASTIAENSZ. bootsgesellen ; waeraf syluyden acte van verificatie op
Maeslandtssluys hebben ghepasseert • ende
aldaer ten versoecke van JACOB ACKERSZ.
DYCK , Schout , MARTEN MEELISSEN , JAN VAN
BAS en ARY JOOSTEN Schepenen op Maeslandtssluys voorsz. verklaert het gene van
woordt tot woordt is volgende :
Dat sy op Donderdagh voor Kerstydt ,
den 21 Dec. 1651 met malkanderen uyt de
Mase zyn gheseylt, om haer neeringhete dryven, ende gekoomen zynde op Vrydagh ter
plaetse voorghenoemt , hebben met alle het
scheepsvolck ghesien, nadat den Stierroan allereerst met 't opgaen des sons hadde ghesien
eenghesicht , omtrent een mans hooghte boven denOrisont , ghelyck een vlack Landt ,
waerop hem vertoonden een groot deel voetvolck en Ruyters, opgh ekomen uyt het NoordOosten. Na dit ghesicht riep den Stierman
syn volck boven en zeyde : Mannen aenmerckt dit wonderwerek Godts!" En doen
verdween al dit volek ofte schynsel. Daerna
vertoonden hem een vloot scheen to hens
de klare Lucht, op deselve Banek , opgekoomen uyt den Noorden , de sommige de Marszeylen half op , andere de zeylen op de mast ,
andere de zeylen opghegypt.
Ende onder andere eengroot schip , dat
terstondt syn stenghe verloor ; maer weynigh
daernaer was 't weergereedt. En 't scheen
soo naby to sijn , dat de vlagge over 't schip
scheen to waaijen, en was oft een Prince-vlagh
waer met driederley couleuren.
Daerna vertoonden sich op deselfde hooghte
een maghtige vloot scheepen van veelderley
soorten , koomende van 't Suyd-Oosten , 't
lc k twee vlooten scheenen na malckander
we
toetezeylen •; koomende onder malckanderen,
gaf hem een dicke damp op , even als of het
roock haddegheweest, alles to hens malckander vechtende, 't geene het voorige schynwerck verduysterde. Daerna verdween de
damp en vertoonde hem weer als d'eerste vertoonde scheen , soo helder en soo perfect ,
dat men al het touw en blockwerck konde
, 't welck een langhen tijdt duurde.
ken
Daerna verschenen alle de scheen
weder
P
o perfect
so
, als ofse ons aen boordt hadden
ghelegen. Doen vertoonde hem een gheweldigh groat schip , dat voor met het Galjoen
D. IL

Van voren of aan, zeiBILDERBEEIt.

scheen in degront to sincken en met het achterschip stack het omhoogh en daer scheen
noch een ander schip voorbij te seijlen.
Ditghesicht duurde omtrent drie uren ( ! )
en maeckte snick een schrick onder myn volck,
dat veele van haer niet konden eten , maer
waren bevreest.Ende den Stierman langhde
stracx een boeckghenaemt : de Christelycke
Zee-vaert en begon daerin te lenttot versterckinge van hem en syn volck. En in het OostNoort-Oosten vertoonde hem een Leeuw
blyvende aen de Noortkant van de scheepen ;
onder deselve vertoonde hem vremdeten , die elle in scheen veranderden ; maer
hoe dieschepen wenden of keerden , den Leeuw
hielt sich al aen 't Noorden en bleef soo duurende 'tgesicht.
Dit hebben wij om de geloofweerdigheydt
derghetuighen en 't accorderen van deselve
in de verklaringhe , weerdigh gheacht den
Lezer to laten toekomen" (zegt de schrijver
van den Hollandtschen Mercurius van dat jaar,
in de maand December). D De beduydinghe
wilGodt ons ghenadelyck doen ervaren".
Mag hiervan jets worden geloofd , kan een
fatamorgana drie uren duren? Ale droombeeld
is het voor eenvoudige visschers welligt to
ingewikkeld. Denkelijk was het een sprookje
door Prinsgezinden (men voer toen onder de
Staten-vlag) opgesteld , als toespeling op den
toestand en de vermoedelijke toekomst des
lands, geschikt om op het lit- en bijgeloovie yolk eenigen indruk to maken. Moeijelijk kan men het voor eene voorspelling !louden van den eersten Engelschen oorlog , die
het volgende jaar uitbarstte. Over het algemeen : D credat ,Tudaeus Apella"
J. H. DE STOPP.

Straatliecljes in 1480. D Alsoe opten vi' Junio
1480 tot menige tyden geboden is , dat nyement wie zy zyn, pertielike liedekyns en souden Bingen , ende JAN VAN COLEN snyder
YSBRANT WILLEMS en GERYT JACOBS die men
heet Warwyc , geseten hebben ten huyse van
LOUWERYS JACOBS, wonende op de Coepoertsgraft , aldaer dat zy gesongen hebben dat
Liedeky , gemaect to Goude , van de Wtganc,
en desgelycx dat liedeky
hout dy vaste
. . .ymer soe sout is vaste (?)

BREDEROEDE (*)

en nogh een ander liedeky ,
Die cat heft die leuergegeten enz."
en nit de stad
(word envoor drie jar
g ebannen. )
.. ELSEVIER.
(Correxie-boek van Leyden.)
(*) Hiermede werd bedoeld JAN BREDERODE, hoofdman van het voldersgild , die reeds in 1486 to Leyden
is overleden.
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Bataafsche Cohorte in Groot-Brittannie. Het
verblijf en de heerschappij der Romeinen in.
Brittanje , van JULIUS CAESAR tot VALENTINIAAN (A°. 436) is sinds eenigen tijd het onderwerp van ernstige nasporingen ; vooral heeft
de muur van HADRIANUS de aandachtgetrokken , en is hi' van Wallsend (Segedunum) tot
Newcastle (Pons Oelii) naauwkeurig onderzocht. De slotsom van dat onderzoek wordt
gevonden in een werk van den Eerw. J. COLLINGWOOD BRUCE , Predikant te Newcastle
(1851) The Roman Wall , waarin 23 onderscheidene legerplaatsen van Romeinsche
krijgsbenden zijn aangewezen. Onder Galtiers en Asturiers , • Daciers , Dalmatiers
Thraciers en anderen , komt daar ook eene
kohorte Bataven voor , die te Procolitia
thans Carrawburgh , was gelegerd. Dit opmerkelijk feit kan vragen doen geboren worden , die ik liefst aan kundiger overlaat.
Daarom zij deze aanteekening vooreerst genoeg.
J. M.

vleugelen , lofwerk enz. en tusschen de twee wapens
het jaartal 1582. Rondom het medallion eenige letters
of een randschrift , waaruitgeen geheel te maken is
als op sommige plaatsen onleesbaar , zijnde voor het
overige de kruik van het bovenste der medaillons of
zacht geribt, en de voet eenigsints gekarteld , alles
volgenshierbij gevoegde teekening. De kan mist een
gedeelte van den bodem en is op enkele plaatsen , als
aan het oor , lit beschadigd.

Magni,
Daniel Waeywel. Ik bezit een werkje in quarto
Demonstratie we ens de quadratura circul i ,
ontdeckt , en uytgevonden door DANIEL WAEYWEL , tot
Amsterdam , op den 15 Junij 1712 . t' Amsterdam bij
CORNELIS VAN HOOGENHITIJZEN , op de Egelantiersgragt , bq de tweede brug , aan de noordzij. In dit
getiteld :

werkje, 28 pag. in 't Hollandsch en 7 pag. in 't Fransch
bevattende , wil de schrijver bewijzen dat hi' de quadratuur des cirkels ontdekt heeft en stelt de M:0=
1683 : 5288 , terwijl hi' op bl. 28 eindigt met de volgeode woorden : „Indien nu Iemand zich verbeeldt
eenige valschheid in deze Demonstratie te kunnen
aantoonen , die zal mij ten hoogsten verpligten , met
hetzelve zoo spoedig te doen als hem mogelijk zal
zijn , ..... nadien ikgaarn wil bekennen , meer arbeidsgedaan te hebben om (indien er valschheid in
verborgen lag) het te mogen ontdekken , als tot het
zoeken vangemelde Quadratura zelfs •; doch inPlasts
van valschheid heb ik nog andere waarheden bekend
gekregen, die ik niet weet dat alsnog bij eenig auteur
bekend zijn en die ik ook gaarne (naar dat dit tractaatje waardig of onwaardig zal geoordeeld worden)
dan aan ieder zal mede deelen."
Gaarne zoude ik iets naders van dezen DANIEL
WAEYWEL vernemen, namelijk wat ambt of bediening
hij bekleedde , of iets teen zijne Demonstratie in
schrift is verschenen en of de man naderhand zijne
nieuw ontdekte waarheden aan ieder heeftgeop enbaard .
J. H. VAN DALE.
...._.

Versierde kruik van'tjaar 1582.
Eenigen •
tijd geleden, wanner kanik niet opgeven, is te Medemblik, bij
het dempen eener kleine gracht of sloot, waaruit men
eerst den bruikbarengrond spitte , 10 h 12 Rhijnl.
voeten onder de bedding opgegraven eene oude van
binnen en van buiten verglaasde kan of kruik , van
bruin stof , hoog 57 Ned. duimen , de mond of hale
breed 11 Ned. duimen, de bulk wijd 29 Ned. duimen,
de voet breed 19 Ned. duim en . Om den hall een aan ezigt met langen bear vertoonende , loopen zoo aan
het begin ale aan het einde van het oor eenige ringers.
Aan drie zijden een rond of medaillon waarin steeds
dezelfde twee wapenschilden , versierd met helmen

Kan deze opgave van jaartal ook iets bijdragen om
te beslissen of het een ik beschreven heb eenige
oudheidkundige waarde heeft , en weet iemand ook
te zeggen aan wie de wapens , op de kruik voorkomende , toebehooren?
Mr. L. G. VERNgE.

Beeldspraak van 't oude Hollandsche regt. Toen de
bedeeling van het regt nog aan geene vaste vormen
git bonden was, gewoonte meestal voor wet gold , en
registers, akten of idergelijke stukken, bi,j den verwilderden toestand der maatschappij , onbekende hulpmiddelen waren tot zekerheid en bewijs , werden van
lieverlede le ti ingevoerd , die , near den
card dergeregtelijke handeling verschillend van
vorm , strekken moesten om het felt zelve aanschoulijk te maken , de herinnering levendig te houden
openbaarheid te bevorderen.
Hoe de weduwe afstand deed van de nalatenschap
haars overleden mans , leert ons de geschiedenis door
het voorbeeld van MARGRIET van Cleef , die in den
jare 1404 den boedel van Hertog ALBRECHT van Beijeren , om het re to woord te gebruiken , stootte met
den voet.
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Degansche vernederende plegtigheid , in al hare
bijzonderheden van die en zin , wordt medegedeeld
door VAN ALKEMADE , in zijne Beschrijving van den
Briel , I , bl. 310 , 311. Reeds in den jare 1345 was
hetzelfde voorgevallen met de weduwe van Graaf
WILLEM IV van Henegouwen. In Frankrijk hadden
dezelfde formaliteiten , met eenegeringe afwijking ,
plaats (Zie Dr. AREND 'S Geschiedenis , D. II , 2de
stuk , bl. 324 en 325.). Menigvuldig waren de symbolen bij de overdragt van onroerende goederen ; zoo
gold , onder anderen , bij den verkoop van landerijen
het wegwerpen van eenen halm als traditio ficta,
voor wezenlijke overgifte; bij den verkoop van huizen had hetzelfdeplaats met een stuk hout of splinter
en nog tegenwoordig is een stukje hout of bosje stroo
aan een uitgestald , roerend goed gehecht , het kenteeken, dat het ten verkoop wordt aangeboden. Om.
aan hetgebrekkige van het bewijs te gemoet te komen, vond men het even gebrekkige rec-ooren , aurium tractatio nit ; kleine kinderen , welke als getuigen bij den koop tegenwoordig waren, trok men hard
aan de ooren, opdat zij zich langen tijd zouden herinneren , dat JAN aan PIET zijngoed verkocht en overgedragen had (zie _Regtsgeleerde Bijdragen, VI, bl.
74. VII , bl. 233 en 234. IX , bl. 156-159 en 166.).
Bij de openbare veiling der stede en heerlijkheid van
oud en nieuw Vlissingen , den 18den October 1580,
komt mede een vreemde bbzonderheid voor ; men
stelde namelijk als termijn voor de verhooging bij
opbod den tijd , dien eene kaars zoude noodig hebben , om tot het einde toe op te branden.
REIGERSBERG , in zijne Chronycke van Zeelandt
(BOXHORN , I., 204.) deelt dit in deter voege mede ;
de koopgragen door den gezworen exploiteur van
den Hoveprovinciaal opgeroepen zijnde — „ ende
daer naer de wassen keersse ontsteecken zynde, naer
instellinghe ende eenige verhooginge , is by deselve
barnende wassen keersse , laetste verhooger ende
kooper verbleven JACOB nouwENsz." Was deze wijze
van verkoopen alleen eigen aan Zeeland , of was zij
ook elders in zwang? Gaarne wenschte ik ook te weten, waar ik nadere bijzonderheden zoude kunnen
vinden omtrent deze en de menigte andere symbolen
enplegtigheden , bij het oude Hollandsche regt in
gebruik. Zijn zij nog niet het onderwerp geweest van
een academischproefschrift ? is er niet opzettelijk
een boek over geschreven ? komt er nog meer over
voor in de regtsgeleerde of andere tijdschriften? Met
een woord , wie weet mij de literatuur over dit onderwerp op te geven ?
J. H. DE ST.

Afbeeldsels onzer voormalige Graven. In de Hist.
en Letterk. Avondstonden van H. VAN WYN , 2de boek,
bl. 112 , wordt over de afbeeldsels onzer voormalige
Gravengehandeld , en aan de echtheid van sommige
dier„ konterfeitsels” getwijfeld.
Ik vraag dus, of latere geschiedkundige nasporingen meer licht over dat onderwerp hebben verspreid
en met zekerheid laten be glen, welke naar het levee
gemaakte afbeeldsels dier Graven bestaan hebben ,
en thans misschien voor altijd verloren zijn geraakt?
Ter opheldering dezer vraag deel ik hier eenige
berigten mede, getrokken uit de Thesauriers Rekenin-

gen van Leyden.

A°. 1461. MATHYS WILLEMSZ, gegeuen van dat
nuwe tauereel daer die eerste vier Grauen van Hollant
in staen , van hout en van loen , vyftig placken.
A°. 1461. Betaelt JACOB CLEMENTSZ , die schilder,
by beveel van den burgermeestren vandat hy dat
tauereel mit den eersten iiij Grauen van Hollant van
schilderie gewrocht heeft , ende mede van die lysten
en die stantvinck (!) van der bale en dat dairan dient
puntelicken te stofferen mit schilderie , te samen vier
pont gt. vlaems.

A°. 1462. WILLEM ENGEL , die scrynmaker voir
zyn loen betaelt van ijtegro
tauerelen te maken , om
in elck
Grauen van Hollant te maken , ende te
setten op die groene earner ouer die nye halle , van
elc stuc ij Ryns. gl. fac. 5 q . 6 s. 8 d. (Zij worden
door JACOB CLEMENTSZ gestoffeerd.)
A0 . 1464. SYMON JANSZ , die scildergegeuen
, van
een tauereel te stofferen mit myn Genad. Heer den
Hertoge van Bourgondie ende mit myn Genad. Heer
van Charlois , elck• mit horen wapens , 16 Ryns. gl.
A°. 1464. WILLEM ENGEL, gegeuen van de tauerelen te maken op die voirs. Camer , also 662 lair
myn Genad. Heer den Hertoge ende myn Genad. Heer
van Charlois elcx gefigureert zyn etc. 5 Ryns. gl.
Het laat zich dus aanzien , dat er meer berigten,
van vroegeren tijd over dit onderwerp, hetzij hier
of elders, te vinden zullen zijn.
..R. E.

Evangelische Gezangennaar Hoogduitsche Kerkliederen. Op gelijke wijze als de Heer G. P. BOOS (IL
bl. 70) heeft aangewezen , waar eenige onzer Evang.
Gezangen bij GELLERT 'S Geestelqke Gezangen in het
oorspronkelijke te vinden zijn , zoo verlangt men
mede van de onderstaande Evang. Gezangen bepaalde
aanwijzing in de Hoogduitsche Kerkliederen van :
JOHANN ANDREAS CRAMER : Ev. Gez. 4, 13, 29,
32, 33, 74 en 176.
FRIEDRICH GOTTLIEB KLOPSTOCK : En. Gez. 41,
101 , 106 , 140 en 181.
JOHANN CASPAR LAVATER : Ev. Gez. 67 , 90 , 136
en 145.
BALTHASAR MiiNTER : Ev. Gez. 6, 8, 9,165 en 166.
CHRISTIAN FRIEDRICH NEANDER : Ev. Gez. 57.
HEINRICH CONRAD HECKER : Ev. Gez. 36.
NICOLAUS HERMANN : Ev. Gez. 55 , 184.
JOHANN ADOLPH SCHLEGEL: Ev. Gez. 58, 75 en 124.
PAUL SPERATUS : Ev. Gez. 34.
CRIST. CHRISTIAN STURM : Ev. Gez. 7, 164,167
en 188.
TOBIAS CLAUSNITZER : Ev. Gez. 93.
J.... CHR.... ZIMMERMANN : Ev. Gez. 11 en 39.
AUGUST HERMANN NIEMEYER : Ev. Gez. 161.
GOTTFRIED ARNOLD : Ev. Gez. 62.
GEORG NEUMARCK : Ev. Gez. 17.
CHRISTIAN FELIX WEISSE : Ev. Gez. 187.
ULYSSES VON SALIS : Ev. Gez. 17.
F.... SCHUBART : Ev. Gez. 83.
C.... D
J.... A.... HERMES . Ev. Gez. 104 en 105.
B.
M.... J.... G... KRAFFT : Ev. Gez. 186.

Ignatius Loyola in het Amsterdamsche paleis. Voor
eenige dagen het koninklijk paleis te Amsterdam bezoekende , ontwaarde ik aan het einde van de vestibule teen over den ingang , als men van den Voorburgwal afkomt , een standbeeld , volgens mijn' geleider , IGNATIUS LOYOLA moetende voorstellen , en
zich reeds ten tide van Koning LODEWIJK BONAPARTE aldaar bevonden hebbende , wat mij ook nader
bevestigd isgeworden.
Hoogst aangenaam zoude het mij ondertusschen
zijn omtrent de geschiedenis van at standbeeld iets
breedvoerigers te vernemen, en 1k ben daarom zoo vrij
mij met de navolgende vragen tot u te wenden :
Bij welke gelegenheid en waarom is er een standbeeld voor IGNATIUS LOYOLA in de vestibule van het
koninklijk paleis alhier geplaatst ? Is het daarvoor
opzettelijk vervaardigd geworden , en door wien ?
B. v. U.

Handschriften enberigten omtrent het geslacht Baeck
of Bake. Wijlen Mr. JACOBUS SCHELTEMA , in zijn
Geschied- en Letterkundig Mengelwerk , bl. 236 en
volgg. over de hofstede Scheybeek by de Beverwijk
en over haren voormaligen bezitter LAURENS BAECK
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of BASE handelende , drukt zich in dezer voege uit :
„ Wenschelijk zoude het zijn , dat men alles bijeen
bragt , hetwelk tot de geschiedenis en de verrigtingen
van dit beminnelijk huisgezin betrekkelijk is ; misschien wordt dit nog wel eens in het vervolg door
mij ondernomen, vooral wanneer ik in mijne wenschen mogte slagen , om de handschriften en familieberigten , waartoe ik meen op het spoor te zijn , op
te loopen."
Ik moat uit deze woorden degevolgtrekking opmaken , dat er zoodanige handschriften en berichten
bestaan. Het tijdelbk gebruik daarvan zoude my by
de bewerking van VONDELS levee zeer te stade komen: en ik neem diens volgends de vrijheid, al wie in
staat is tot de mededeeling daarvan beleefdelijk uit
te noodigen , die
my
niet te onthouden.
J. VAN LENNEP.

zijn , tot herinnering een gedenkpenning te slaan en
uit tegeven ; of is hi' misschien zeer algemeen ?
Op de eene zijde ziet men eene lane straat , aan
welker einde eenepoort. Vooraan en midden op de
straat is een hooge al opgerigt , waaraan een mannetje
t. Onder
hang
staat geschreven : DAS HAUS
HAMAN.
Op de keerzijde ziet men HAMAN , den te paard gezeten MORDECHAIgeleidende , welke de koninklijke
kroon , scepter en mantel draagt ; daarboven : HAMAN-MARDOCHE en onder: ESTHER VI. De teekening ,
waarschijnlijk des stempelsnijders, is H. K.
K. V. D. B.

Zilveren schaal voor de weduwe van Beyer Pietersen
Crimpen. Een mijner bekenden te R. is in het bezit

Oat go 3n ibtoue inbt maritn names
11)gt Inotorii btoMugs Rugs zo oami
of to Atgotr vrii
Utrittn bgt fgnn mgm bgcbti bg
nutber zo.botghtr trcn fit.
3nb marten btr ktgfergnnen
Demhotgben marftbaltk ftnt quiriin
Moto cud) zo loaf mgn tebt ogn
Ogif brer vtritant tgn damn ftlign
Oat gel) bgt magi. btognntn.
trbt, vgnbt man inbtr attar et
3nti anbtro btr etirbtn nut
3n orrifften mane b bgetorit
tlan grogiftr furfttn tycnbet
Out van cx
fubt grout
Wgt bgt ognt holm zo btr not
3nb. number in ogm Mottle togt
3ft bar zo bobto zanbti nu.

van een zilveren schaaltje , even als een gewone collecteerschaal in 't klein , waarin , boven in de holte ,
in het midden , een figuurtje staat met opgeheven
hand ; binnen in de holte der schaal is een scheepje
gegraveerd ; en binnen in deli rand der schaal leest
men :
„ Anno 1654. vereert aan de weduwe van REYER
PIETERSEN CRIMPEN voor zynegetrouwe diensten,
anno 1654."
Buiten om den rand staan de volgende namen :
J. V. VREDENBURCH , A. V. GRAEF. J. V. KOUWENHOVEN. E. PRINS. .... VERDONK. A. V. BERENSTEIN.
J. 0. KIVIT. Jr. M. V. ADRECHEM. Jr. A. BONTIUS.
W. VISCH. H. HICK. G. VISCH. I. TROMP.
Waarschijnlijk is dit de commissie , die dit schaaltje aan bovengenoemde weduwe heeft ten geschenke
gegeven.
De vraag is nu wie REYER PIETERSEN CRIMPEN
was ; waar dit zilver is uitgereikt ; welke diensten
die belooning voorafgingen ; wie , voor zoo veel dit
is na tegaan, de genoemde personen zijn en tot welke
betrekking zij in de maatschappij hebben gestaan of
welligt tot het zeewezen en eindelijk vooral wie in
1654 die I. TROMPgeweest is?
g
Mot
iemand miner mede-navorschers omtrent
bovenstaande vragen eenige inlichting geven, dit zal
mij hoogst aangenaam zijn.
LEGENDO ET SCRIBENDO.

_Mercurius Amstelaedams. In mijn bezit zijn de vier
eerste nummers van een latijnsch weekblaadje , ten
jare 1699 te Amsterdam uifgegeven , getiteld : Mercurius Amstelaedams (sic). Elk nummer beslaat 4pagina's in 40.
Onderde 4de pagina staat : Singulis Jovis diebus hi
Mercurii hebdomadatim eduntur , en op de drie eerste
nummers: Amstelaedami. ApudJOANNEM LUDOVICUM
DE LORNE ,Typographum in fossa vulgo dicta het
,
Rockinjuxta
portam quae PETRO sacra est. Extant
quoque venales in praecipuis Hollandiae urbibus. Het
vierde nummer kwam uit apud NICOLAUM TEN HOORN,
Typographum in fossa ex transverso 't Heere-Logement (Grimburgwal?). Het was een soort van litersriseh-spectatoriaal tijdschrift. Wie was er de schrijver van? En is het nog verder uitgekomen?

C. & A.

Penning te 'ss Hertogenbosch opgegraven. Kan iemand der Navorschers mij ook zeggen , ter welker
gelegenheid een koperen penning , bij eene ontgravin g te 's Hertogenbosch gevonden , kan geslagen
zijn geworden , en of het onder de Israelites , bij het
vieren van het liamansfeestgebruikelijk kan geweest

Berijmd verhaal van 't beleg van Neuss in 1474. Ik
ben in het bezit van een afschrift van een berijmd
verhaal der belegering van Nuysz in 1474 , beginnende met de woorden :

Hetgedrakte boekde el in 4°. , waarop het handschrift
is vervaardigd, houdt tusschende
de 140 en 150 bladzijden. In letter en in druk komt het overeen met die van
den Teuthonista of Du,ytschlender , welke in 1477 te
Keulen by ARNOLDUS THER HOERNE , in fol. , het licht
zag. Het bock is ongetiteld , zonder nummering der
bladzijden , zonder leesteekens en om de 7 of 8 reels
ontbreekt de kapitale letter aan den versregel.
Navorschingen hebben doen ontdekken dat het gedicht isgemaakt door CHRISTIANUS WEYERSTAASS ,
secretaris van Nuys. Het handschrift be yond zich
weleer op het raadhuis dier stad , maar is niet weer
te vinden , en men beweerde ook dat het nimmergedrukt was , hetwelk echter blijkt eene dwaling te zijn.
Later is van ditgedicht eene vertaling gegeven in
Hoogduitsche verzen , onder den titel : „ Warhaffige

„historia and beschreibung der harten siren lichen and
„langwirigen belegerung der lüblicher Stadtt Neuff ,
„geschehen durch Hertzog KAROLEN van Burgundien
„und Brabant im Jar MCCCCLXXIIII jetz au new
„fleissich in rein Teutzchgebracht and getruct zu
„Colin 1564."
Deze editie van 1564 is eigenlijk eene vertaling in
Hoogduitsche vaarzen. „ Hic multa catholica omissa
quae in originali continentur scripto. Editor GODFRIED msuoRN, Typographus coloniensis reformatae
religionis , fuit falsificator sensus hujus editionis."
Velerleipogingen om een tweede exemplaar van
de eerste editie te ontdekken bleven vruchteloos , en
daarom wordtgevraagd 1°. of iemand ook zoodanig
exemplaar bezit of in eene boekerij
aanwijzen;
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2°. of er ook eenig berigt omtrent het oorspronkelijke
handschrift kangegeven worden ?
A. A. A.

Een blind horlogiemaker te Warmond. In het jaar
1700 leefde te Warmond nabij Leyden een man , die
blindgeboren was en houten horlogien maakte ,
welke zoo net en wiskunstig volgens de regelen der
evenredigheid vervaardigd waren , dat men , naar de
genooten , het moest zien om het
g
etui genis van tijd
tegelooven. Er was een koper of staal in die uurwerken : de raderen waren alien zeer naauwkeurig
ingerigt en lie en zeer goed.
Dit is het eenige dat wij van dezen blinden kunstenaar vonden, in het stuk : De vermaaklyke Leydsche buitencingels , bl. 259. Wij vragen DE NAVORSCHER : bestaat er eene meer uitvoerige melding van
J. S.
dien kunstenaar en zijn werken ?
Munten van het Fransche Keizerrijk met „Republique
Francaise" . Onlangs kwam mij eenig Fransch geld
in handers en , dit toevallig eenigzins oplettend beschouwendetrof
het mijne aandacht , dat daaronder
,
voorkwamen :
Twee vijf-francs, aan de eene zijde van NAPOLEON'S
beeldtenis en het omschrift NAPOLEON EMPEREUR
voorzien, en aan de andere zijde het jaartal 1813 ,
benevens het omschrift RiPUBLIQUE FRANCAISE vertoonende ;
Drie stukken van eenen en een van een halven
franc , met dezelfde omschriften en het jaartal 1808.
Ik herinnerde mij , dat rrAroLEoNreeds op den 2den
December 1804 tot Keizer was verheven, en het wekte
daarom mine bevreemding hoe men op muntstukken,
in de jaren 1808 en 1813 geslagen , de beeldtenis des
Keizers en het omschrift EgPUBLIQUE FRANCAISE had
kunnen bijeenvoegen ; ik had toch hier het omschrift
EMPIRE FRANCAIS verwacht , dat ook op de andere
stukken, waaronder drie vijffrancs van 1810,1811 en
1812, een twee-francs van 1811 en een franc van 1813
te vinden was.
Tot nog toe heeft niemand mij kunnen zeggen , of
deze zonderlinge zamenvoeging aan eene vergissing
te wijten , dan wel opzettelijk geschied zij. Is het ook
FREDRIK.
aan DE NAVORSCHER bekend?

De Smeth' s verzameling van gesnedene steenen. Weet
iemand ook eenige bijzonderheden omtrent de geschiedenis van de verzameling gegraveerde steenen
van den Heer DE SMETH , aan wien FRANS HEMSTERHUIS zijne bekende Lettre sur une pierre antique geschreven heeft? Die collectie is in 1821 door aankoop
ingelijfd in de Koninklijke Verzameling van gegraveerde steenen te 's Gravenhage ; maar men wenschte
te weten : waar DE METH haar heeft opgedaan ? Bijzonder aangenaam zou het ook zijn te kunnen vernemen, wie de vroegere bezitter of bezittersgeweest waren van den beroemden steen, waarover F. HEMSTERHUIS zijne voornoemde Lettre geschreven heeft?
L. J. F. J.
Kloosters en Abdijen van Holland en Zeeland. De
Maatschappij van NederlandscheLetterkunde
Letterkunde te Leyden heeft in hare Vergadering van den 17den Junij
11. eene door mij ingezonden Verhandeling over de
Kloosters en Abdijen in Holland en Zeeland der bekrooning niet onwaardig gekeurd. Ten gevolge van
een voorstel , hieromtrent door mij gedaan , is mij
bereidvaardig de tijd toegestaan , die er noodig ma
wezen tot aan.vulling van het geschrevene door het
raadplegen van meerdere oorspronkelijke bescheiden dan ikgeraadpleegd heb. Dien ten gevolge noodig ik, in het belang der wetenschap, alien, die zulke
bescheiden kennen, uit , mij daarvan , zoo mogelijk
inzage en , kan dit niet geschieden , zulk een berigt

te willengeven , dat daardoor voor het bewuste onderwerp gewonnen worde. Vreemdelingen vragen
door tusschenkomst van DE NA.VORSCHER niet vruchteloos van onze vaderlandsche Ondheidkundigen de
inlichtingen , welke zij begeeren — de landgenoot
zal buiten twijfel niet minder gehoor vinden.
Dell.
Dr. B. 0. B. BiAtEB.

Reershemius, Ost-friesische Prediger Denktnaler..
Heeft iemandgelegenheid mijdoor
,
tusschenkomst
van het Bestuur des NAVORSCHER'S, voor eenigen tijd
ter leen of te staan dat deel vangevraagd hoogst zeldzaam werk (ik meen dat het het tweede is), waarin
voornamelijk de Lutherschepredikanten behandeld
worden ?
J. W. WEIJERMAN.

Zntwoorbtn.
Gebed van Prins Eugenius van Savooien (I.
bl. 6 , 16).
Eindloos God , die aan Uw vingren
't raderwerk der schepping draagt !
Hoorgenadig wat een sterv'ling ,
in het stofgebogen , vraagt :
Wone in mij een vast geloove ,
van de smet der dwaling vrij !
Dat des Christens heilge roe in
mij gestaag voor oogen zij !
Maak mij nedrig , waarheid-lievend ;
zet een' wachter voor mijn mond ,
Dat ik, tijdig en bedachtzaam ,
zwijge of spreke op elken stond !
Laatgeen armoe mij doen kwijnen ,
niet te weinig, niet te veel ;
Maargezondheids kostbre gave
zij , bij 't daaglijks brood , mijn deel !
Weg met schatten , Wier bekoring
Odle wereld-liefde voedt ,
Lae drift en hebzucht prikkelt ,
of ons 't hoofd ligt duizlen doet !
—
Dat ik niemand willens-niemand krenke ofgrieve ook mij !
Leer mij z66 het goede willen ,
dat mij 't kwaad niet doenlijk zij !
Rein zij in Uw heilige oogen
wat ik in mijn hart begeer !
Wat ik denke , spreke of handle —
't zij een lofzang tot Uw eer !
Vader ! leer me als zondaar treuren !
weep' mijn oog een tranenvloed ,
DieAverlichting schenk' van kommer
aan 't met schuld bezwaard gemoed !
Help de wereld mij bestrijden! —
overwinne ik door Uw kracht !
Doe mij blij mijn loopbaan loopen ,
tot een vreedzaam eind mij wacht ! —
Sluit zich eens de rei der dagen —
gaapt de grafkuil aan mijn voet :
Schenk dan me uitgenii. de kroone ,
diegenade ons schenken moet !

Wie was EUGENIUS en wie heeft het gebed,
als het van hem afkomstig is , in versmaat
gebragt ? Ik vond het op een zakje waarin
sigaren waren gehaald.
LUDOLPH te V
[Wie de godvruchtige FRANS EUGENIUS van Savooien geweest zij , die geboren te Parijs 18 October 1663,
gestorven is te Weenen op den 2lsten April 1736,
kan LUDOLPH behalve door 's Prinsen eigene schriften, uitgegeven door SARTORI (in zeven Afl: Tubingen , 1812) leeren uit Mr. DE MAUBILLON ' S Histoire
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du Prince Eugene •; DUMONT en ROUSSET Histoire militair e du Prince Eugene (II Dln. ' s Hage 1723-1729);
FERRARI , de rebusgestis Eugenii (Rome, 1747) ;
KAUSLER Leben des Prinzen Eugen von Savo en (II
DM. Freiburg 1838 , 1839); HELLER , Milittirische
Correspondenz des Prinzen Eugen (Bd. 1, Weenen,
1848).]

mu den I. ; bl. 17 , 35 , 163
Cornelis
bl. 126). Indien men in aanmerking
neemt dat JAN VERMUYDEN (zie SMALLEGANGE,
Chron. van Zeeland , I. • bl. 545 en P. DE LA
RUE , Geletterd Zeeland , bl. 282 en 384) van
1648-1651 Burgemeester der stad Tholen
isgeweest , en uit het Engelsch van WILLEM
COUPER Predikant te Perth en naderhand
Bisschop van Galloway , vertaald heeft :
Spiegel van Godes Barmhertigheyt, A°.1658;
Den Strydt Christi teen den Duyvel , A°. 1659,
en uit het fransch van P. TOUSSAIN Ledightyt-bestedingh enz., A°. 1657 in-8°. , dan komt
VERMUYDEN wel
dat
,
het mij voor
een Zeeuw uit Tholen kangeweest zijn.
Ik word in dit vermoedengesterkt door
JOHN SOUTHERDEN BURN, in zijne History of
the foreign Refugees , settled in England , Lond.
1846 • alwaar op b1.101 een hoofdstuk voorkomt onder den titel van : Sandtoft Chapel ,
Lincolnshire, en gezegd wordt :
A King JAMES took a personal interest in.
the subject (namelijk de bedoelde droogmakerijen bij Doncaster) and a commission was
issued for thepurpose of inquiring into the
possibility of draining it •; and in the reign of
CHARLES I. CORNELItS VERMUYDEN, a Zealander (*) took upon himself to accomplish it ,
and articles were signed in 1626 , between
the Crown and VERMUYDEN, by which VERMUYDEN was to be rewarded with one third
of the recovered lands. His own command
of capital was perhaps not equal to the design,
but he was supported by many of his countrymen , especially by the VALKENBURGH family , the VAN PEENENS Sir PHILIBERT and
ABRAHAM VERNATTI, ANDw . BOCCARD and JOHN
CORSELLIS, andgreat numbers offlemish workmen were brought over.
In 1629 VERMUYDEN received the honour
of Knighthood ," and took a grant from the
Crown of the whole Chase , which contained
apower to Sir CORNELIUS to fulfil his pious
intention of erecting one or more chapels in
the lands granted to him , where service according to the form of the established religion
of England might be performed in the English
or Dutch language."
In eene noot op bl. 102 , betrekkelijk deze
droogmakerijen , verw
ijst SOUTHERDEN BURN
voorts naar de History of the Isle of Axholme ,
by the Rev. w. B. STONEHOUSE, in 4°., A°. 1839,
en the History of the Deanery of Doncaster by
the Rev . JOSEPH HUNTER , fol., 1828.
II. ;

(*) Hoe komt hi' er aan ?

Hi' zegt verder : VERMUYDEN bragt uit Nederland eengroote menigte van werklieden
en vangereedschappen ter droogmakerij over,
in schepen de Trent opgezeild en niet onaardig
als del of van Tarsis bestempeld."
.. ELSEVIER.
Het nieuw vermakelijk Ganzespel I. • bl. 23
102, 138 , 324, 325). Bij al het ingbzondene
hieromtrent, is , naar mijn inzien , alles nog
niet volkonien opgelost en ik zou het belangrijk vinden als DE NAVORSCHER het nog doen
konde.
Ik heb zelf aanteekeningen desaangaande
gemaakt en eenige gegronde aanduidingen
bij het spelen op het zoogenaamde ganzenbord,
toegepast op 's menschen levensbedrijf, uitgetrokken uit : Het menschelijk leven een Ganzenspel. Een fragment uit eene voorlezing , gehouden te R., opgenomen in het Letterkundiq
Magazijn van Wetenschap, Kunst en Smaak ,
voor het jaar 1822. Tweede Stuk , enz. Mengelwerk , bl. 1.
Thans ben ik verpli gt aan den Steller van
het antwoordgeteekend Br. (NAVORSCHER •
bl. 325, 326) deze vraag voor te leggen : of
die voorlezing te R. door hem zelven is gedaan ? in datgeval is het voor mij hetzelfde
of ik in mijne excerpten verwijs naar het genoemd Letterkundig Magazijn , of naar de boyen aangeduide bl. in DE NAVORSCHER • zoo
niet , dan heeft Br. vergeten bij zijn ingezonden stuk te voegen : .Afgeschreven , uit het
Letterkundig Magazijn , enz.
C. KRAMM.

Vertalingen der Legenda Aurea I. •; bl. 90 •;
II. • bl. 63). Hier vindt gij er eenige : Het
passionael dat in latijn gheheten is aurea legenda.
Antw. HENDRICK ECKERT VAN HOMBERCH
1502. (II Dln., gr . 4°. met fig.) , N°. 1626
der Bibliotheek van C. VAN HULTHEM thans in
de Koninklijke te Brussel --en in de Academische boekerij te Utrecht — Dat passionael
met dat Martirologium , JAN VELDENAER, 1480.
in-4., zonder houtsneden , en Dat passionael
metten martirologio. Zwoll , PIETER VAN OS
1490. in-fol. met eenige houtsneden.
Ik bezit eene vroege uitgave van 1489 te
Delft , in-4°. met Houtsneden onder den titel van : Passionael VVinter stuck , achter den
Calender aldus aanvangende : Hier begint dat
prologsdat passionael. en is gehieten in latyn
aurea leg eda dat beduut in duytsche die gulden
legende ;• tot besluit Voleyndt te delfinhollant.
Int iaer os heeré : M. CCCC. en lxxxix op sinte

symon en ludas auont. — Dit is het eerste deel,
loopende met den Calender der feestdagen van
Allerheiligen tot Paaschdag • — het tweede
deel voert den titel van Passionael Somerstuck,,
en vult de daarop volgende feesten aan voor
C. KRAMM.
dengeheelen jaargang.
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Kenmerk en wapenspreuken van den Prins van
Wallis I. • bl. 91 , 155 , 213 ; II. ; bl. 64).
Eene vorst like geschiedkundige vraag ,
waarop ik eigenaardiglijk bescheid wil geven
met de woorden van eenen vorst , zeer bedreven in de geschiedenis en met een scher pins
zinnig oordeel begaafd , met name van Prins
PliCKLER MUSKAU , die in zijne reizen door
Wallis het volgende meldt. Sprekende van
debouwvallen des kasteels , door EDUARD I.
gesticht en door CROMWELL verwoest , zegt
hi' dat er nog een toren aanwezig is , dien hi'
t afklimmen
beklom en vervolgt : » Bij
he
toonde nien mij de overblijfselen van een verwelfd vertrek, in hetwelk , volgens de overlevering , EDUARD H , de eerste Prins van
Wallis , zoude geboren zijn. De bewoners
, namelijk
g
edachtig aan
van Wallis hadden
de verdrukking , die zij in vroegere dagen ,
bij de gedeeltelijke en tijdelijke verovering
huns lands , van de Engelsche gezagvoerders
hadden moeten verduren, aan den Koning op
de stelligste wijze verklaard , dat zij alleen
eenenStedehouder , die tevens een Vorst uit
hunne eigene natie was , huldigen zouden.
EDUARD liet daarop , midden in den winter
zijne gemalin ELEONORE derwaarts komen en
heimelijk hare bevalling op het kasteel van
Caernarvon afwachten. Zij baarde eenen zoon,
en nu liet de Koning de edelen en aanzienlijken des lands bijeen roe , hen le ti afvragende : Of zij zich aan het bewind van
eenen 'on en Vorst onderwerpen zouden ,
die in Wallis geboren was , en geen woord
Engelsch konde spreken ?" Toen zij dit vrolijk , dock verbaasd , met ja beantwoordden ,
bood EDUARD hun zijn eigen' pas geboren'
zoon aan, terwijl hi' in gebroken Gaalsch
uitriep : » Eich dyn !" dat is : » Zie daar uwen
man !" welke woorden naderhand in : » Ich
dien ," het motto van het Engelsche wapen
verbasterd zijn geworden." — Zie PliCKLER
MUSKAU'S Brieven van eenen Afgestorvenen. Tafereelen uit En eland , Wales , enz. Naar het
Hoogduitsch. Haarlem 1823, in 8°. Hide Deel ,
bl. 59-60. Dit alles komt overeen met de
bronnen die MORERI in zijn Dictionnaire Historique , enz. voor het artikel Galles heeft gebruikt.
C. K KAMM .
D

D

D

D

) Heer Pastor" I. ; bl. 122 , 175). Omtrent
dit vers van H. VAN TANGE den Jonge , is verslag geleverd in de Vaderlandsche Letteroefeningen van 1789 , 1ste stuk : bl. 252 , en ge.zed dat dit stukje veel aardigs , doch weinig
nieuws bevat , hebbende POPE reeds dezelfde
denkbeelden naar SWIFT gevolgd , zoodat het
ons verwondert, dat de dichter geen van beidengenoemd heeft •; ten ware de verklaring van
den Text en de scheldnamen op SOCINUS , dat juist
alleen zijn eigendom is, (behalve eenige hervorminen die noo dig waren , om de Engelsche

hem
rwisse
zeden voor Hollandsche te
velen) h
aanmerkelijk genoeg toeschenen, om de bron,
uit welke hi' putte , to verzwijgen.
Men leze the Happy Life of a Country Parson
(zie POPE'S Works , Vol. II. Imitations of English Poets , VII) en straks zal de Vroues die
Con serf maakt , het Paard , het Bier, de Virginische Tabak , de franc° toegezonden Nieuwspapieren , een dikke Concordantie in een versleten band, een oud Kr onijkj e , een CHRYSOSTOMUS om de befglad to houden , ja zelfs het
drinken met den Dorpheer ,het Kussen der Vrouw ,
hetpreeken des Zondags, enz. weder op dezelfde
wijze ons voorkomen • alleen zal men voor
het maken van den Kapstok,
en het waken voor
Regtzinnigheid, bij POPE eenen leeraar ontmoeten die hartelijk dank zegt voor elks nieuwe gift
maar op het noemen van Dr. SWIFT het hoofd
schudt ; kenmerkengenoeg , dat het eene navolging , zoo als de titel eene woordelijke vertaling , naar het Engelsch is.
.. ELSEVIER.
Eva Vlieghen of Bestje van Meurs (I.; b1.158).
ofte Cort
Verhael, Ann. 1624. Boek XV , bl. 179, 180,
het volgende met betrekking op EVA VLIEGHEN
of, gelijk men haar gewoonlijk heet , Bestje
van Meurs :
EVA VLIEGEN is in hetjaar 1575 geboren,
omtrent een half uurgaans van Meurs , op
eeneplaets genaamd Vlieghen-Hof , waarvan
zij is genoemd geworden EEFKEN VLIEGEN.
Zy is van slechte afkomste en van heel geringe middelen , zoodat zy in hare jeugd by
de huislieden de varkens heeftgehoed , lydende dagelyks grooten honger gelyk zy zelfs
bekent. In deze ellende en hongersnood levende, heeft zy God den Heere zeer ernstelyk
meermalengebeden , dat zy van den grooten
hongersnoot mot ontledigd worden. Haar
hartelyk en gedurig bidden is verhoord ; want
anno 1594 is haar appetyt en lust tot eten zoo
kleingeworden , dat zy maar ten twee , drie
of vier dagen een weinig gegeten heeft , daarna heeft zy alleen ten acht , tiers , twaalf, of
veertien dagen een weinig gegeten, en allkens is haar lust tot eten en drinkengeheel
vergaen •; zoo dat zy sedert den 'are 1597 tot
dezen tyt toe , geheel niet gegeten noch gedronken heeft.
Anno 1599 heeft die welgeboren Gravinne
van Meurs , EEFKEN voorzeid , by haar in den
Lusthof genomen , en aldaar met hulpe barer
Staat-Jofferen haar zoo lang en zoo veel genoodigd en gebeden , dat zy eene kers gegeten heeft , waarvan zy straks zoo krank geworden is , dat hare Genade en Jofferen vreesden , dat EEFKEN haar onder de hand zoude
gestorven hebben. Men heeft haar naar huffs
moeten dragen , alwaar zy van langer hand
wederomgezond is geworden. Doch omtrent
eenjaarhierna is EEFKEN in eene groote krank-

w. BAUDART geeft in zijne Memory
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heid gevallen. De Medici hebben goed gevonden en haar geraden dat zy eenen le
vol we of huy van kernemelk of scherpbier
drinken zoude , dewelke zy wel te doe verzocht heeft, maar zy konde het niet inhouden.
Eenen tyt lanck hierna is zy wederomziek geworden , het scheen ofzy wel wet hoendernat
soudegeslurpt hebben, maar als men haar een
weinig in eenen le el gaf, zoo is zy kranker
geworden dan te voren , zoodat zy in den tyd
van 26 jaren geen uiterlyk voedsel van ate n
ofte drinkengenomen heeft , ja dat weer is ,
zy heeft in alle doze jaren nooit honger noch
dorstgekregen : daar zy doch tot hare 21 of
22 jaren gegeten en gedronken heeft elk
gy
andere menschen.
Zy is heel bleek van coleur en to der van
ligchaam , middelbaar van lengte. Zy zegt
dat haar om den anderen of derden dag een
heel klaar licht omschynt, dat geene gelykheid
heeft met het licht des das.
Als dit heldere
g
licht haar beschynt zoo gevoelt zy op hare
tong eene zeer groote en byzondere zoetigheid, die haar sterkte geeft.
Depredikant binnen Meurs, genaamd CONRADUS VELDTHUYSEN heeft langen tyd niet
kunnengeloven , dat dit aldus in der dead
geschiedde gelyk men hem verhaalde maar
heeftgemeend datter eenig bedrog order
schuilde.Om hem zelven en anderen hiervan
te verzekeren , heeft hy EEFKEN voornoemd
a°. 1607 als zy in den avondpredikatie gekomen was, met hem aan zyn huis geleid , en
daargehouden •; hy en andere personen hebben haar in eene kamer met brandende kaareen nacht en dag , dertien dagen lang vlytig
bewaakt en bewaard, goede acht op haar gevende, zoo dat zy gedurende die dertien dagen
en nachten nooit eenoogenblik alleen is goweest. Gevraagd zynde , na verloop der derteen dagen of zy honger of dorst hadde , zoo
antwoorde zy Neen : zoo dat de predikant
nu hy het zelfs zoo oogen-schynlyk gezien en
bevonden hadde, met verwonderinge heeft
moeten bekennen waarachtig te zyn het Ben
hy te voren niet had kunnengeloven. Dat
EVA VLIEGHEN, als voorzeid is, ongeveer 26
jaren lang zonder eten of drinken geleefd
heeft en noch is levende binnen Meurs , kunnengetuigen meer dan duizend Menschen
Edel enOnedel, oud enjong die
haar hebben
,
gesien en gesproken , en Welker eenige met
groote vlyt en naarstigheid daarop zeer naauw
gelet hebben , waarvan eenen Eersamen Magistraat dier stad ook genoegzame certificatie
verscheidene steden enpersonen met hares
Stads-Zegel bekrachtigd gegeven heeft".
lk doe hier volgen het 'Epigramma, gemaakt
a°. 1614 , in het Welk EVA VLIEGHEN haerselven
met verwonderinghe aldus aenspreekt.
Ilia ego his quinos septemque impasta per annos
Fabula sum vulgo , prodigiumque mihi.

Vix credo : Vivoque tamers , seu vescimur anus,
Seu nos aethereo nectare Numen alit.
Deficit ipsa fides , neque vivere credimur ulli
Etpudor est de me jam prope vera loqui.
W. BAUDART

heeft dit vers aldus over-

gebragt :
'k Ben een wonder in myn ooghen, als oock by veel
vremde lien ,
Die wt verre landen comers , om my t'hooren en te lien.
't Syn nu ses en twintichj aren,dat ick Bonder eten leef,
Niemand spyst oft laeft uyt-wendich, 't is God die
my 't levers geeft.
Menspreeckt van m' als van een wonder. En ick
selfs. verwondere m ,
Dat ick niet behoef te doene,als andre,en oock als ghy.

Hierachter volge nog eene Resolutie van de
Staten-Generaal , 24 December , 1614 :
Is Mr. BALTHAZAR FLESSIER , schilder alKier in den Hage, geaccordeert octroy, omme
voor den tyt van vyer jaeren, naestcommende
alleene in de vereenichde provincien te mogen
vuytgeven ende vercoopen het gecontrefeytsel
by hem naer het levers affgebeelt , van seecker
dochter , woo nachtich tot lifoers , met name
EVA FLIEGER die in den tyt van seventh en jaeren geenerley natuyrlycke spyse noch dranck
haeres levens onderhouden noodich en heeft
genooten."
.. ELSEVIER.
firapens door onadelkke personen gevoerd I.
bl. 161 ;; bl. 36 , 37 , 100 , 129 , 191).
Alhoewel ik over dit on derwerp met den Hear
J. B. RIETSTAP niet in eentwistgeschrijf
wensch te treden , waartoe trouwens DE NAVORSCHER ook niet bestemd is , zoo verzoek
ik echter HH. Bestuurderen , mij te vet
nen omgenoemden Heer, doch voor het laatst,
te beantwoorden.
Het een to dezer zaak op bl. 36 is vermeld
bewijst genoegzaam dat het aan een iegelijk
vrijstaat om een schild aan to nemen , veelhoekig, road of ovaal, onverschillig van welken vorm, en dit , beladen met eene zinnebeeldige figuur als een wettig eigen persoonlijk kenmerk to vertoonen.
Ofschoon
niet'
hetzelfde
doe l ngesteld,
bestonden er reeds in de hooge oudheid dergelijke kenmerken .Men herinnere zich slechts de
zinnebeeldige voorstellingen op Grieksche en
Romeinsche munten (NAVORSCHER I. bl. 206)
de wapenborden van de gilden der ambachten , ten deele , voor zoo verre Gend betreft
vermeld bij FgadIX DE VIGNE (NAVORSCHER
IL • bl. 37) de wapens van steden en heerlijkheden — de zinnebeelden en kleuren van
vlaggen en standaarden (*) , welke men alle
kan beschouwen , indien het mij veroorloofd
is die zoo te noemen , als : merken of kenteekenen , onder anderen met het doel ingesteld
engebruikt, om personen en zaken door zinnebeeldige voorstellingen van elkander te on(*) Opzettelijk verzwijg ik hier de uithangborden.

257
» me, elmus ou elmettus , dtait un casque de
noble, un couvre-chef de chevalier, en usage
des le commencement de la troisieme race,
comme accompagnant le haubert et les ar» mes libres." — Ofschoon LODEWIJK XVIII
zich nooit met den ridderhelm had gedekt
en dus met gesloten vizier zijnen viand nooit
was te gemoet getreden , zoo werd toch bij
zijne begrafenis in den lijkstoet een helm
door een der root-di des rijks ,
die met de functien van eersten schildknaap
des konings bekleed was , voor het lijk gedragen. Die helm was un heaume a la royale, gedekt door eene kroon van vermeil , bezet met
edelgesteenten. Daaruit kan het aan den Heer
R. nu genoegzaam blijken dat in heraldiek de
helm niet is een onbeduidend wapenstuk of
versiersel , maar dat hij daar eene gewigtige
beteekenis heeft.
In de oudste zegels van Koningen, Vorsten
en Heeren vend t men den helm niet naar vaste
regels boven het wapenschild geplaatst. Die
regelen zijn hun aanzijn verschuldigd aan instellingen der XVde eeuw. Daarbij werd vastgesteld, dat de helmen van Keizers en Konin en
boven hunne wapenschilden geplaatst zouden
zijn • van goud , en dat zij zouden gezien worden van voren (tare de front) geheel geopend.
en zonder tralien , als bewijs van volstrekte
oppermagt. Die van Prinsen en Hertog en , insgelijks van goud , moesten almede van voren
gezien wQrden , zonder tralien, het vizier nagenoeg geheel geopend. De Mark raven (marquis) voerden eenen helm van zilver, van voren gezien, met elf tralien van goud en boordsel van hetzelfde metaal. De Graven en Burggraven vertoonden eenen helm van zilver, niet
van voren gezien, maar met eene kleine
ding re is (tare au tiers) , met negen tralien
van goud en boordsel van hetzelfde metaal.
De Baronnen voerden den helm van zilver ,
op eene grootere wending dan de Graven
lien va
(tare a demi profil) , met tra
zeven
n.
goud en boordsel van hetzelfde metaal. Edellieden zonder titel vertoonden eenen helm van
glad staal , onder eene vierde wending re is
(tare de profil), met vijf of drie tralien van
oud , naarmate van de oudheid van hunnen
g
adel. Geadelden moesten den helm van glad.
staal vertoonen (tare de profil) en zonder tralien , het vizier bijna geheel gesloten , en : de
Bastaarden, den helm van glad staal , gekeerd
naar de linker zijde (retournd senestre), met
gesloten vizier.
Hoe zal nu de Heer R. de helmen plaatsen.
• de wapenvertooninge n van niet-adellijke
personen , en van week metaal zal hij die
smeden , om van de vorenstaande niet te
OURTIN Encyclopedie moderne , T. III, p.
(*) C
uzurperen? De Fransche schrijver LAINg
392, in het artikel Blason , zegt : „ Car ainsi que
„chacun suit , les nobles seuls avaient et ont conserve aan wien ik ook het vorenstaande ontleen ,
„le droit de porter des arm es." En dit is te meer opvoegt er bij • Mais on pense bien gulls (les
merkelijk , daar de geest van dit werk ijvert tegen
anoblis et les Wards) n'ont eu garde de se
alleprivilegiên.
33
D. H.

, en dit voorzeker is eene wederde
regtelijke daad.
erschillend is het echter wanneer men
V
aan die zinnebeeldige merken toevoegt : teekenen die bij uitsluiting van anderen en door
de bevoegde magt worden verleend aan personen , geslachten , corporatien , geestelijke of wereldlijke ligchamen , standen , enz.
Al wie zich buiten die magt zoodanige kenme toeeigent , is een onregtmatige betitter. En zoo is het ook met de adellijke teekenen , die in de middeleeuwen alleen door
adellijke personen in den krijg , bij de ridderse of bij plegtigheden mogten gedragen
worden , en waarmede zij hunne geslachtwapens re tens versierden , als een bewijs , dat
zij behoorden tot eenen bevoorregten stand ,
• eenen bepaalden rang bekleedden.
waarinzij
Dat regt moge nu door den tijd — die alle
menschelijke instellingen wijzigt of hervormt,
om ze eindelijk onder zijnen alles te niet doende sikkel te doen vallen ook hier en elders,
door gemis aan toezigt of belangstelling ,
schromelijk misbruikt zijn , bet is ook thans
in de heraldische we de eenige maatstaf waarnaar men behoudens wettige wijzigingen te oordeelen hebbe , en dan — ik herhail het — blij ft het eene wederregtelijke daad,
wanneer men adellijke tee kenen en dus adeldom vertoont wanneer men daartoe niet is
geregtigd (*).
En nu , wat zijn de adelliyee teekens , waarvan gesproken wordt?" vraagt de Heer RIETSTAP. De vraag ma , voor het minst genomen, eenvoudig heeten. » Indien daaronder,"
g aat hij voort , moet verstaan worden
zoo
de helm , het helmteeken , de lambrequins
, dan zijn dat sleehts bijkomenen het de
, wee zijn het bijkomende zaken ,
de zaken."
maar die alles afdoen , zoo als duidelijk genoeg te vin is bij de menigvuldige schrijvers, die de wetenschap kennen en haar grondig behandelen. Adellijke teekens zijn : de
ridderhelmen , de kroonen , de mantels , de
banter , de wimpels (banniere , banderolle,
flamme oupennon).
In het werk van CARRE Panoplie (grand in
4°. 1783) kan men lezen , dat hi' den helm
(heaume) no • Casque noble. Duitsche schrijvers in de Conversations Lexicon (BROCKHAUS,
Ste Auflage) van herald sprekende , ze ggen • Der Helm bildet in der Heraldiek nachst
dem Sehilde das wichtigste Stuck eines Wap) pens • — en de Generaal BARDIN een uitnemend scheidsman in dergelijke zaken , zegt
in de Dictionnaire de la Conversation : » le beau-
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A soumettre a cette grave jurisprudence de
blason • il n'y a pent-etre pas eu un seul
» gentillatre en sabots qui n'ait timbre son
ecu d'un casque de prince."
tee
in
Het voorgeven dat de adellijke teekens
En geland zeer misbruikt zouden worden door
personen die daarop een regt hebben , laat
ikgeheel voor rekening van den Heer R. ,
schoon tegen deze bewering nog al het een en
ander metgrond zou kunnen worden aangevoerd , behalve dat het te betwijfelen is , of
men in een rijk als En eland — waar zoo veel
eerbied vo or wetten en wettige instellingen bestaat, waar de adel een gewigtige en veelbeteekenende stand is en waar de overheid
zoo weinig oogluiking gebruikt , zoodra men
zich veroorlooft inbreuken op de re ten van
anderen te maken — dergelijke aanmatiginen ongestraft zou toelaten.
g
A. A. A.
D

D

De Familie Tulp (II. • bl. 132 , 165). 1k
vind , dat NICOLAAS TULP - g eboren 9 of 11
October 1593 engestorven 12 Sept. 1674 —
tot tweede vrouw heeftgehad MARGARETHA
DE VLAMINGH van Oudshoorn, nit welk huwelijk voortkwamen :
a) EVA TULP , in den ouderdom van 72 jaren overleden •
b) MARGARETHA TULP, gest. 19 Aug. 1709,
diegehuwd was met Mr. JOHAN SIX , Burgemeester te Amsterdam, 1691 , en gest. 28
Mei 1700 , waaruit 11 kinderen
c) SIMON TULP, ontslapen ten 'are 1653 ,
oud 16 jaren.
Voorts heet AAFJE EGBERTS VAN DER VOEGT
bij mij EVA EGBERTS VAN DER VOEG.
C. G. B.
Van Beecle (II. ; bl. 195). In een door mij
gezien exemplaar van het bedoelde portret
van s. VAN BEECK is , boven in het ovaal , het
wapen, een kruis X op een veld dat met geel
(omgoud aan te duiden) is afgezet •; boven het
schild zijn drie, naar 't mij voorkomt, zwanen,
van de middelste ziet men slechts den hals.
Als devies er onder : CHRISTUS ONS WAERE
BEECK.
L. J.

Bevolking van Amerika (II. •; bl. 163 , 192).
Behalve het werk van D'ENGEL , waar een
afichrikkende toestel vanis bijeengesleept , hebben oudere schrijvers , LAHETIUS (DE LAET) en zijn vinnige tegenschrijvers H. GROTIUS , CO1VITAEUS , de origine gentium Americanarum, en HORNIUS , de originibus Americanis, veel onzekerheden en gissingen opeengehoopt en gewaagd. In het Hde
Pietjes I. • bl. 288). In mine jeugd is mij
deel der Geschied- en Letterkundige nasporingen wel eens verhaald dat de zevendehalfstuiverover de afkomst en verspreiding der Talen , stukjes vervaardigd waren van het zilver dat
(Delft , ALLART , 1827) b1.297-327 , is , uit op de Spaansche Zilvervloot voorhanden en
den Mithridates van ADELUNG afgewerkt door door den Admiraal PIET HEIN veroverd was ;
VaTER, en van elders , het meeste bijeengezoodat aan deze munt, door den ti en ter gebrat wat over dit veel besproken onderwerp dachtenis, die naam gegeven is.
destijds het licht had gezien. Men kan er de
S. V. W.
schrijvers over de Atlantis , in 't bijzonder
BURY DE ST. VINCENT , Essai sur les Iles fortuVertaling der )) Simplex et fidelisnarratio" van
?tees etc. bijvoegen. Over de gevonden oudhe- J. Utenhove;; b1.139 , 167 , 226). In antden, die er licht over kunnen verspreiden , woord aan den vriendelijken V. D. N. dient,
zal hetgenoeg zijn te wijzen naar VON HUM- dat ik in het bezit ben van een exemplaar van
BOLDT en VON MINUTOLI, Beschreibung einer het hoogst zeldzaam werkje, getiteld : Simplex
,
alten Stadtdie
in Guatimala ontdeckt worden et delis narratio, caet. , maar alleen zoek naar
ist • Berlin, 1832, mit Ku f. • en wijders naar de Hoogduitsche vertaling , vermeld in de
'tgene in Tijdschriften is opgenomen. Nog
Reformationsjubelrede nebst Geschichte der
onlangs is de herkomst der Amerikanen van » Franzasisch reformirten Gemeinde in Emden
de Israeliten opgewarmd en verdedigd in DE von PHILIPP J. WENZ, Preclig,
er 1819". Daar
NAVORSCHER , I. ; bl. 219 e. v. en II. • b1.163.
leest men S. 81. » UTENHOFEN erzahlt auf
L. J.
» eine riihrende Weise die Geschichte der
»Trennung dieser aufgelOszten and zerstreuGeboorteplaats van Else van Houweningen » ten Gemeinde in seiner urspriinglich in latei(H. • bl. 102 , 163). Men zoeke eens te Do r- » nischer Sprache herausgekommenen Schrift,
drecht in de Hervormde Doopregisters , loo- »h auch
auch in Herborn 1603 unter folgenpende van den 'are 1580-1605 ; dat is nog » dem Titel von BARTH. RHODINGUS (*) ins
al zulk een berg niet : vooral niet , waar men
Deutsche iibersetzt wurde , u. s. w.
ze toch meermalen doorbladeren moet en het
C. & A.
geheugen spoedig kan aan even of men eenigen naam ook is to en gekomen.
Cromwell in het Staatsche le er I. •; bl. 315 •;
Waarom te Dordrecht? Omdat aldaar de II. • bl. 149 , 199 , 228). Bij de begrafenis
muntkenner ERASMUS VAN HOUWELINGEN van FREDERIK HE DRIB , Prins van ()ramie ,
woonde.
C. G. B.
D

D

(*) Simplex et delis narratio , cwt.
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welkeplaats had op den 10den Mei 1647 ,
werd deprachtige lijkwagen begeleid door
achttien Kolonels , in dienst van onzen Staat,
onder welkengenoemd wordt een Kolonel
CROMWELL. Deze kan althans de Protector
.
nietgeweest zijn
A. D. S.
Cromwell in het Staatsche leger. Of de volende lasts uit de Brieven van CARLETON
g
bepaaldelijk op OLIVIER CROMWELL betrekking hebbe , durf ik niet bepalen. Zij komt
mij voor opmerking te verdienen en aanleiding te kunnen even tot verder onderzoek
te meer wijl wij hier een vasten datum hebben.
CARLETON schrijft aan den Secretaris LAKE
op den 8sten December 1617, onder anderen :
Votre seconde Lettre ne contenantqu' une
D recommandation en faveur de Mr. CROM) WELL' tacherai d'y repondre par des effets : etquoique l'avancement qu'il avait en
D vue, ne puisse plus avoir lieu , je ne doute
)pas que je ne trouve bientot l'occasion de
n lui fairepith- des fruits de la faveur de Sa
n Majest6 , et de votre bonne volont6pour lui •;
nil est digne de rune et l'autre • c' est un Officier
D de beaucoup de ?write , et fort estime parmi les
troupes" . (Lettres de Carleton 9 Tom. II. , p.
135.)
W. M. Z.
D

D

D

Joseph Hall •; Afgevaardigden uit Engeland op
de Synode van Dordt. In het antwoord (NAVORSCHER, II. • bl. 200) gegeven , wordt
gezegd dat JOSEPH HALL 9 Bisschop van Exeter en Norwich 9 de Synode te Dordrecht niet
heeft bijgewoond.
Doch in de Memoryen ofte Cort Verhael der
Gedenckweerdichste, so Kerckelyke als Werltlicke
Gheschiedenissen van w. BAUDART VAN DEINSE9
2de Editie, Arnhem 1624 , wordt in het lode
Boek, bl. 87 , het volgende verhaald :
) JOSEPHUS HALLUS cranckgheworden synde , is na Engheland verreijst •; in syn plaetse
is op den xvij January 1619 ghecomen THOMAS GOADUS SS. Theologiae Doctor,
Cathedralis
Ecclesiae Paulinae Londonensispraecentor"
In het zelfde antwoord komt voor MARTINUS
GREGORIE 9 Episcopus Landavensis ; maar BAUDART, bl. 81, noemt hem GEORGIUS CARLTON ,
Bisschop van Landsff in Wallia, die den Aden
Nov. 1618 eene schoone latijnsche Oratie
gehouden heeft.
Onder de afgevaardigden uit Gelderland
en Zutphen wordt genoemd :
MARTYNUS GREGORIJ, Doctor in beide Regten , en eerste Raed des Furstendoms Gelre ,
en Graafschap Zutphen.
Deze kleine aanmerking heb ik niet kunnen
nalaten hier mede te deelen.
.. ELSEVIER.
[Ook de Heer c. KRAMM verklaart zich teen
g de
bewering , dat JOSEPH HALL niet op de Synode van
Dordrecht zou tegenwoordig zijn geweest. Hi' grondt
zich voornamelijk op G. BRANDT 'S Hest. der Reform.

(Rotterdam , 1704 in 4°.) Dl. III, in voce J. HAL(L)
en verzekert ons dat genoemde Bisschop , den Britschen Arminianen evenzeer bekend als BOGERMAN
bij de Nederlandsche Remonstrantsgezinden, wel degelijk aan de nationale godsdienstvergadering zijn
gezag is komen toevoegen. Of zon hi' anders in de
zestiende Synodale vergadering eene latijnsche redevoering hebben uitgesproken over Prediker VII , 16
en tot aan de twee en zestigste werkend lid zijn geweest
van die bijeenkomst indien hi' , gelijk A. D. S. betoogt , er nimmer aan deelgenomen had? Neen , redenen vangezondheid enz. hebben den eerwaarden
Bisschop genoodzaakt om een schriftelijk vaarwel
aan die verzameling van godgeleerden te zenden , op
welks voorlezing de Synode besloot : „ dat den President BOGERMAN met zyne assessoren en den Secretaris
der Polityken , HEINSIUS , na het eindigen der sessie
bij den Deeken HAL souden aan en uit aller naam
hun afscheidt van hem souden semen. Voorts wierd
hy voor syn vertrek door HEINSIIIS , van der Staten
wegen , met eene vereering beschonken en heeft men
hem naderhand den Synodialen gouden penning sae
gesonden." —]

De Leeuw in Europa (I.; bl. 316 ; II. ; bl.
175). Ofschoon er in de vraag niet op den
gevangenen, maar op den ongetemden, vrijen
leeuw in Europa is gedoeld, voeg ik bier eene
merkwaardigheid bij , getrokken uit de Geschiedenis der Heerenen Beschryving der Stad
van der Goude, door C. J. DE LANGE VAN WYNGAERDEN , A°. 1813 , iste deel 9 alwaar vermeld wordt dat Hertog AELBRECHT VAN BEYEREN , reeds leeuwen in zijne Menagerie had.
» In het jaar 1360 , op Maendag na bed.
sacraria. dag , zag Jonkheer JAN VAN BLOTS de
leeuwen van Hertog AELBRECHT in den Haag ,
en liet door DIRK VAN DER GOUDE , den leeuwenwachter geven 8 .0 ."
.. ELSEVIER.
Vragen over den Dodaars I. ; b1.66 , 113
319 • II. • b1.177 178).Men vin den Dodaars (in bijna dezelfde bewoordingen als die
opgegeven door G. P. Roos , II. •; bl. 177, 178)
ook vermeld in : » het Begin en Voortgangh van
de Vereenighde Nederlantsche Geoctroyeerde
Oost-indische Compagnie etc. etc. gedruckt in
den Jare 1646" en dat wel op fol. 4 der Reis
van VAN NECK en VAN WARWIJCK 9 alwaar
tevens een afbeeldsel van den vogel in slechte
houtsnede is ingevoegd , al me op fol. 5
der Reis van MATELIEF 9 en eindelijk nog eene
goede afbeelding van den dodaars , fol. 102
van het Journael van VAN DEN BROEK , alien
voorkomende in 't zelfdeboekwerk hierboven
opgenoemd.
W. D. V.
Vragen over den Dodaars. Alle natuurkundi en behooren den Heeren STRICKLAND en.
MELVILLE dank te weten voor hunne voortreffelijke , bijna kon ik zeggen volmaakte
monografie over den Dodaars en zijn geslacht
(The Dodo and its Kindred). In dit onderhoudende en wetenschappelijke geschrift hebben
ons de autheuren nagenoeg al de berigten zamengebragt , die betrekkelijk dit vreemde en
uitgestorvene dier konden vergaderd worden.
33
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1k had evenwel het genoegen , na de verschijning van het werk, aan den Heer STRICKLAND eeneplaats mee te deelen nit RANDLE
HOLME ' S Acailemie of Armory (p. 289 , Chester 1688) , welke hem ontgaan was. De Heer
STRICKLAND bragt haar als aanteekening en
bijlage voor het oog van het publiek in de
Annals of Natural History (Tweede Reeks ,
N°. 16. , voor April 1849). HOLME zegt namelijk: » Hij draagt van sabel een' Dodo of
Dronte , natuurlijk van kleur , bij den naam
van Dronte" en.geeft vervolgens de beschrijving [reeds er el in DE NAVORSCHER I.
bi. 319,sub. IV.].
Nu is het den natuurkundigen altijd een
raadselgebleven, waarom de Dodaars Dronte
genoemd werd. De Heer STRICKLAND vraagt
t. a. p. of er van dien naam boit eene familie
bekend zij geweest en, zoo ja , waar •; voorts
welk wapen zij heeft gevoerd , wijl , door de
oplossing dezer vragen , veel iicht over dit
onderwerp zou verspreid worden. Ik vrees
dat hetgeslacht van DODO slechts in HOLME'S
verbeelding heeft geleefd , maar een voortgezet onderzoek kan evenwel nog belangrijke
stoffen ophalen. Het is niet waarschijnlijk ,
dunkt mij , dat er eenig Britsch geslacht van
dien naam bestaan heeft en dus moet ik , om
inlichting, mij tot uwe buitenlandsche wapenkundige lezers wenden. Vergun mij ondertusschen de volgende gissing : — Het is volstrekt niet duidelijk waarom eigenlijk de voel Dodo geheeten is ; veelal denkt men dat
g
hi' deze benaming aan zijn dof en dom uitzigt
gedragingen verschuldigd is geweest.
V
enan
daar bestempelde men hem als Dodo of gek en
als Dodaars, een bijnaam die zou schijnen in te
houden dat hi' een van die personen was , op
wie de oude RICHARD BAXTER een Shove"
[duw] zou hebben toegepast. Dit evenwel
daargelaten , het is klaar , dat verscheidene
menschen den naam van DODO gedragen hebben. Degeestige schrijver der beoordeeling
van des Heeren STRICKLAND ' s werk (in BLACKWOOD ' S Edinburgh Magazine voor 1849, Vol.
LXV, p. 81 e. v.) vermeldt er twee; een derde
heeft de Abdij van Tewkesbury gesticht • een
vierde was Bisschop van Angers in 837. Maken wij uit dit viertal eene gevolgtrekking op,
dan blijkt ons dat de DODO ' S bepaaldelijk eerie
geweest. Ik ontmoet
kerkelijke familie zijn
een vijfden Heer van dien naam in: ATHELSTAN DODO, Ms du Comte DODO , qui fut au
temps de la Conqueste Comte d'Ardene et de
Someril , et Sieur de Dudley oil it fut inhuand —porte or , 2 lions passans azur" (Add.
MSS. 17455
, op het Britsche Museum). Een
zesden waardigen DODO heb ik leeren kennen
door 31011RI ' S grooten Dietionnaire , en 't is
tot dezen voortreffelijken man (almede van
kerkelijken aart) dat ik de oplettenheid van
uw lezers wil be glen : 3) DODO (AUGUSTIN)
D
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natif de laprovince de Frise , dans les PaysBas etChanoine de S. Leonard a Basle."
Hi'j was de eerste verzamelaar der werken
van den H. AUGUSTINUS en werd weggesleept
in 1501 » par une maladie contagieuse". Zoo
stierf de laatste menschelijke Dodo, dien het
mij gelukt is op te sporen. Of zijn hoofd en beenen er ens bewaard zijn geworden , zou ik
niet kunnen zeggen. Evenmin weet ik, welke
n geweest
de heraldieke stukken
zij , die in het
wapenschild van den Heer AUGUSTYN DODO
geprijkt hebben. Maar hi' was een Fries en
oostelijk van Friesland zie ik Drenthe. Is die
Provincie ooit in Friesland ingelijfd geweest
of zou zij niet in alien gevalle misschien als
» Frisia" kunnen door aan ? Te dier plaatse
dus leefde , in het begin der XVIde eeuw ,
eene familie DODO. Waren zij DODO ' S van
Drenthe ? Hebben de Hollanders welligt , bij
het ontdekken van Mauritius , den vogel niet
Dodo kunnen heeten ter eere of anderszins
van den Heer DODO van Drenthe, wien mogelijk sommigen der ontdekkers verwant waren?
Heeft Dronte ook eenige verwantschap met
Drenthe? Het kan zijn dat de wapenschilders, het wapen van DODO afmalende , een
vreemdsoortigen vogel uitgeteekend hebben
en de Hollandsche reizigers bun onhebbelijke, onsmakelijke walgh-vogels , uit gebrek
aan beter , naar hemgenoemd. De heraldiek
zou over dit onderwerp eenig licht kunnen.
doen opgaan. Mijn eigene familie toch,heeft—
om zich van andere HOOFERS te onderscheiden — sedert eenige generatien een Hooper
of wilde zwaan tot helmteeken en , waarlijk , op enkele der oudere familie-lepels ziet
hi'j er meer uit als een Dodaars dan als een
wilde zwaan , zoodat de een of andere toekomstige RANDLE HOLME hem beschrijven zal
als een » Dronteproper", wijlhij zeer bepaaldelijk een » Hooper improper" is. Welaan
dan , mine Heeren van het Bestuur , waag
uwe kracht eens engeef een antwoord , zoo
gij kunt, op de vraag : Waarom was de Dodo
RICHARD HOOPER.
Drontegeheeten ?
St.Stephens , Westminster.
[Aan deze vraag (NOTES AND QUERIES VI. ; p. 34.),
ofschoon zij ons ook met al hare vernuftspelingen op
Dodo het Fransche
„ DIDON dinait dit-on
Du dos d'un dodu dindon"
herinnere, geven wij hier des te gereeder eene plaats
omdat wij , na zooveel moeiteneming door Britsche
geleerden , het onderwerp , dat zij behandelt , wel
eens nagelezen wilden zien door hen , die in VAN
NECK , REYER CORNELISZ , HEEMSKERR en VAN WESTZANEN landgenooten zullen erkennen. Het is wel
niet ons begeeren , dat men op het voetspoor van
den geestigen vrager ons de list van DODO ' S aanvulle
met een' mannelijken DODO , vermoedelijk tweeden
Heer van Leerdam of met een bijbelschen , wrens
heldhaftige zoon DAVID 'S metgezel was in den strijd ;
evenmin wenschen wij ons op de moeder van den
wizen ZOROASTER Of op DODO VAN EGMOND , in de
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geschiedenis welbekend , gewezen te hebben. Hetzij
wch de naam van Dodo , in het Engelsch door Sir
THOMAS HERBERT ingevoerd, als eene verbastering
aangemerkt worde van des vogels Neerduitsche benaming —hetzij men zich liever aan het Portugesche
doudo (stom) vasthoude, waarvoor het ontdekken van
't eiland Mauritius of Cerne door een' Portugees ,
MASCAREGNAS, pleiten zou — dit is ontegenzeggelijk,
dat bijna al de berigten. over den thans uitgedelgden
vogel door Nederlanders werden overgebragt en bewaard. Blijve de lezer dan ook vruchteloos het antwoord verlangen op de vraag naar den oorsprong van
Dronte zij het eene klanknabootsing of een beschrijvende naam — welligt brengt iemand nog , door
ons aangevuurd , een vergeten Journaal ofte Voyagie
aan, waarvan tot nu toe slechts de muizen, boekwurmen „ et hoc genus omne" kennis genomen hebben ;
mogelijk wil ons, in alien gevalle,het Album derNatuur
een uittrekselgeven der belangrijke schriften , die
over den armen „Walchvogel" in Groot-Brittannie
verschenen zijn. Volgaarne stellen wij , het een wij
daaromtrent hebben , ter beschikking van den toekomstigen bewerker.]

Het Kasteel Grunsfort (L • bl. 320; II. • bl.
181, 182). FARMERSON bedankt BIBLIOPHILUS
SCHIDAMENSIS , den Heer A. J. VAN DER AA
en V. D. N. voor hunne teregtwijzingen en
hi'ch
zi over de belofte van
opgaven , ijlterw
I. A. N. verheugt • evenwel meent hi' dezen
wel Bens te mogen vragen wat er dan nu voor
een stuk ruIne tusschen den Kortenburg en
Renkum staat, omgeven van puin en een hek,
in de weide tusschen de beeken , als dit niet
van Grunsfort is. FARMERSON ' S oogen overtuigen hem dat daar eene ruine staat , maar
als Grunsfort, volgens het zeggen van I.A.N.,
eheel gesloopt is , heeft daar dan misschien
g
nog een ander Kasteel gelegen ? Geen oude
kaartgeeft hiervoor grond.
FARMERSON.

Kaarslicht bij veilingen (II.; bl. 203 , 229).
Het Keizerlijk Dekreet van 20 Augustus 1811
opzigtens de verkoopingen van domeinen ,
was slechts eene uitbreiding van de reeds met
1 Maart 1811 alhier ingevoerde gelijke verordening omtrent verkoopingen voor minderjarigen, bij art. 708 van het fransche Wetboek
van Burgerlijke Regtsvordering (Code de Proddare civile). Bij minderjarigen echter vereischte men slechts lichtjes van eerie minuut
(707) bijden verkoop van plomeinen had men
kaarsen van 4 a 6 minuten ieder.
C. G. B.
Herfstdraden (II.; bl. 206 , 230). Merkwaardig zijn de meer willekeurige reizen der
spinnen door het luchtruim op de zoo
naamde Herfstdraden. Om tot hunne bedoeling te geraken laten de spinnekoppen eene
draad schieten , welke zij , zonder voorafgaande vasthechting , loses doen rondzwieren tot zoolang , dat het weefsel sterk genoeg
is omook hen met zich mee te voeren. Dan

klimmen zij van het land of to en het luchtige
weefgevaarte naar boven. Eigenaardig is het
dat hierbij de spin gebruik schijnt te maken
van de Electriciteit als bewegende kracht.
Vol ens MURRAY en ROSENHEYN toch zijn de
draden negatief electrisch en wordenzij daarom wel door de aarde afgestooten, maar daarentegen ook door de hoogere positief electrische luchtlagen aangetrokken. Hoe ver de
spinnen op deze wijs
k
unnen
voortzweven
leert ons het onderzoek van DARWIN , die
60 mijlen van land of , duizenden van kleine
roodachtige spinnen op zijn schip zag aankomen , elke spin met hare draad.
Deze belangrijke opmerking vindt men in
Dr. M. J. SCHLEIDEN ' S Ueber Fremdenpolizei in
der Natur , opgenomen door het Deutsche Mu1852 , N°. IX.
seum von ROBERT PRUTZ ,
P. N.
)) Zoo oud als de weg van Kralingen" I. • bl.
346 ; II. ; bl. 210). De we , hiermede bedoeld, is vermoedelijk niet die, welke de oude
dijk wordt genoeind , maar een we , die, jets
onder de oppervlakte der weilanden , gevonden wordt bezuiden het Slot Honingen en
eenpaar verdere buitenplaatsen aan 's Gravenweg. Hi' strekt van den hoogen Zeedijk
tot 's Gravenweg en is volgens het gevoelen
van deskundi gen kennelijk een heirbaan der
M. ROTS.
Romeinengeweest.
Tokkodielje I. ; bl. 347 •; II. •; bl. 211). In.
vroeger jaren het enfilade-spel meermalen gespeeld hebbende overeenkomstig de juiste opgaaf van V.D.N. , meen ik echter dat behalve
dit en het Backgammon de overige aangegevene
spelen op het Verkeerbord wel onder de veretene molten worden gerangschikt. Ook ik
g
heb hetgenoegen een kompleet stel schijven
to bezitten van de soort door VAN LOON ter
aangehaalder plaatse vermeld , meest echter
afbeeldsels dragende van de Vorsten van
Europa omstreeks 1690. Paus INNOCENTIUS
II. komt mij voor de oudste en EUGENIUS van
W. D. V.
Savoye de jongste to zijn.
De s Gesta Romanorum" (IL • bl. 237).
Hierachter de Hollandsche drukken , aanvan ende met
1481.
(H)ier beghinnen ter ere godes ende totter menschen leringhe ende salicheyt seer notabilehistorien
ghetoghen wten gesten ofte croniken der romeynen
tracterende en roerede van die doechden ende sonden ende die ghemoralizeert ende ghetoghen tot
ewe gheestelicken sinne. 240 bladen klein folio ,
goth. letter, 35 regels, 2 kolommen met houtAchteraan :
sneden.
Dit boeck dat men hiet diegesten of gheschieni sse van r omen is voleynt ter oude in hollat by my
GHERAERT LEEU Int iaer ons heren M.0 .0
C. C. C.
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ende lxxxi. opten laetsten dach van den April.
f heb God.
Lo
Is voorhanden op de Bibliotheek te Devendefect
, het Stadhuis te Haarlem (schoon
ter
)
en bij de Maatschappij van Nederlandsche
Letterkunde te Leyden.
1483.
Die Gesten oftegheschiedenissen van Romen
uten Croniken der Romegnen, tracterende en roergde van den doechden en va den sonden , en die
ghemoralizeert en ghetogen tot eenen gheesteliken
sin. Delft 1483, klein folio.
Is te vinden op de boekerij van ENSCHEDt
te Haarlem.
1484.
Hier beghinnen ter eren gods ende totter menschen leringhe ende salicheyt seer notabile Hystorienghetogen wten gesten ofte Cronicken der Romeynen , tracterende ende roeréde van die doechden ende sonden. Zwolle in den Stichte van
Vtrecht by PETER VAN O S 1484 , klein folio.
Geheel overeenkomstig de urtgave van 1481
en met dezelfde letter en houtsneden.
1484.
Gouda 1484 , klein folio.
Voorkomende in den Catalogus der boekerij
van HULTMAN, in 1821 verkocht waarbij
verwezen wordt naar PANZER , Annalen , I.
1512.
Gesta Romanorum , Inhoudende zeer vreemde
Exempelen ende vele schoone ende notabele Historien der Romeynen ,
diewelcke ghemoralizeert ende
indengheestelycken sin wtgheleet zyn. Antwerpen, HENDRIK ECKERT VAN HOMBERCH, 1512,
klein folio.
LOWNDES in zijne Bibliogr. Grammar gewaagt van de Engelsche vertaling door RICHARD ROBINSON, London 1595 , 16'. , 157
blades, waarvan vele vroegere uitgaven bestaan en waarin slechts 43 historiengevonden
worden. De laatste vertolking in het Engelsch : with notes by the Rev. C. SWAN , verscheen te Londen in 1824, 2 Vol. 12°.
In het Bulletin Bibliographique voor 1838 ,
p. 167 , treft men de vijfde historie van een
Keizer van Romegenaamd FREDERIK aan ,
overgenomen uit de eerste Engelsche vertaling, gedrukt bij w. DE WORDE, zonderjaar, 4°.
Welligt kon men door vergelijking der
Hollandsche vertolkingen ontdekken of deze
ook niet uit het Engelsch zijn overgebragt ,
daar de drukker G. LEEU met En eland bekend was en zelf een boek , de Chronicles of
England , in de Engelsche taal heeft gedrukt.
DeVrydag een booze dag (I. ; bl. 348). In
de Letter- en Oudheidkundige Verlustiging van
P. NIEUWLAND , II. • bl. 150 , leest men eene
aanmerking over het bijgeloof van sommige
Christenen omtrent den Vrijdag. Hij zegt
aldaar , onderanderen , dat de Christenen
eertijds in h
hunne geschriften den naam

dag niet durfden gebruiken maar hem aanduidden met pridie Saturni , den dag vOOr den
Saturday , en zulks omdat CHRISTUS op den
Vrijdag was gekruist. Hi haalt daartoe voorbeelden aan bij JUSTINU.S MARTYR, bij IGNATIUS
en IRENAEUS aangetroffen , en is van meening
dat dit bijgeloof der Christenen zekerltjk zal
ontleend zijn aan het Heidendom , in hetwelk
men dies nefasti, ongelukkige dagen, had, een
begrip ontwijfelbaar van hooge oudheid en uit
het Oosten naar het Westen overgebragt. Hij
gelooft het echter waarschijnlijkeerbied
, dat
eer
voor den Vrijdag de Christenen genoopt heeft,
dienbij omschrijving tenoemen.Ofschoon door
dit alles de vraag van C. K. niet volkomen
beantwoord wordt , achtte ik het toch dienstig
de aandacht er op te vestigen.
V. D. N.
[Ook s f meldt in de kruisiging des Heeren
de reden waarom men den Vrijdag als een booze dag
plagt aan te zien. 0 blindheid des oordcels ! Hoe oneindig beter wij , die geleerd zijn in lien sterfdag des
Zoons van God den bij uitstek , den alien alleen Goeden Vrijdag te verkondigen en te verheerlijken.]

De V2-ijdag een booze dag. Als eene curiositelt zal het volgende wel een plaatsje verdienen :
» 1503. D'AUBIGNI est d6fait a la bataille
de Seminare le Vendredi 21.Avril par ANTOINE
DE LEVE , dans le male lieu oil avoit eta
vainqueur huit ans auparavant; et le 28 du
meme mois d'Avril , pareil jour , la bataille
de Cdrignole gagnee par' GONSALVE contre le
Due de Nemours, qui fut tile au commencement de l'action, entraina la perte du Royaume de Naples. On dit que ces delix journees
sontepoque de la superstition qui a faitregarder
le Vendredi comme un jour malheureux."
NAULT Abregd Chronologique de l'Histoire de
France.
N. P. BIBLIOPHILUS.
Bijzonderheid aangaande Burman I. ; bl.
350). Is de Bijzonderheid aangaande BURMAN
geschiedkundig waar ? Ik vraag dit , omdat
mij heugt , ik weet niet waar , gelezen te hebben , dat hetzelfde met VOLTAIRE bij FREDRIK
den Grooten zou hebbenplaats gehad. VoLTAIRE had een dichtstuk vervaardigd , en
daarmede zeer ingenomen , wenschte hij het
den Koning voor te lezen. Deze , den eigenwaan des dichters eens willende fnuiken , bepaalde hem een tijd , waarop hi' hem hooren
zou, maar bestelde tevens een zijner gardes ,
die eengoed geheugen had , aan de kamerdeur , met last , om zich het een hi' hooren
zou, z66 eigen te makers , dat hi' het oogenblikkelijk kon mededeelen. Toes nu VOLTAIRE, na zijne voordragt , grooten lof dacht in
te oogsten, zeide FREDRIK, dat het hem speet ,
dat VOLTAIRE zoo onbeschaamd was van voor
eigen werk te willen laten doorgaan, wat eens
anderen, en als zoodanig algemeen bekend
was. De dichter betuigde , dat de Koning
zich vergiste , want dat het dichtstuk zijn
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eigen maaksel was. » Nu ," antwoordde FREwij zullen zien ," engaf bevel , dat
men een door hemmet name gen oemden garde
zou roe en. De man, die aan de deur gestaan
had , kwambinnen. D Kent gij ," zeide de
Koning , D een vers , dat zoo en zoo begint ?"
1 Ja wel ," zeide de garde. » Welnu, zeg het
eens op." En nu reciteerde hi' het vers van
VOLTAIRE woordelijk. P Ziet gij nu ," was
FREDRIK ' S woord, » dat het waarheid is, wat
ikgezegd heb ?" VOLTAIRE zwoer , dat hi'
niet begrijpen kon , hoe het mogelijk was ,
want dat hi'j,
hi' alleen het vers gemaakt had.
De Koning liet hem eens en tijd in zijne verbijstering en vermaakte zich er mede , tot dat
hi' eindelijk den sleutel van hetgeheim gaf.
De vraag •is dus , is de bijzonderheid van
beide waar? of slechts van den van beide ? en
van Wien dan?
E. A.P.

DRIK , ))

Hannekemaaiers I. • bl. 350). Hans is een
verbastering van Johan en de Hansen zijn bij
onze oostelijke naburen , inzonderheid bij de
plattelandsbewoners , even algemeen , als b ij
ons de Jannen. Oudtijds was bet niet ongewoon, om , niet alleen in den gemeenzamen
spreektrant, maar ook in geschrift, den naam
vanpersonen van minderen stand , b. v. van
eigenhoorige of andere servile lieden , door
het achterzetsel ke te onderscheiden en hen
alzoo Klaaske , Peterke , Willemke te noemen
dus ook Hanske of Hannelce voor Hans. En
nu laat het zich lit begrijpen dat, bij de overkomst van een aantal Munstersche boeren
om de onze in den veldarbeid behulpzaam te
zij,
n de onderstelling dat er zich veel Hansen,
onder zouden bevinden, aan hen den algemeenen naam van Hannekemaaijers deed geven :
ceder van hen was een Hannelce de maaijer.
I. A. N.
VAvvot,zoci. XorToci I. ; b . 351). Men vindt
deze namen bij de oudel schrijvers doorgaans
promiscue gebruikt. Alleen HARPOKRATION ,
in zijn Lexicon , maakt eene uitzondering.
Op het woord XorToci zegt hi' , dat deze verschillen, of met zijne eigene woorden, OTt OtaTiT611 EZ/02;VCOV. Op dien grand vermoeden
P
sommigen dat , wat vroeger Euthynen waren
later Logisten werden genaamd. De geleerde
BOECKH beweert in NIEBUHR' S Rhein. Museum
I. • bl. 58-79) dat de Logisten als hoofdambtenaren de rekeningen dergenen opnamen , die aan den staat rekenpligtig waren ,
na dat ze, wat het materieele betreft , door
de Euthynen onderzocht waren. De vrager
zal meergewenschte inlichting en verwijzing
naar de bronnen vinden in 't voortreffelijk
werk van K. F. HERMANN, Lehrbuch der Griech.
Staatsalterthiimer. Heidelb. 1836, p. 333-36.
J. M.

El'huvot ..tai lows- ai. Dewijl PHILO-GRAMMATOS bepaaldelijk vraagt waarin het ander-

scheid tusschen deze overhedengelegen is
en ik reedsgelezen heb dat er antwoorden
hierop ingekomen zijn, wil ik niet de plaatsen
opsommen waar men over die ambtenaren
lezen kan, maar alleen degronden vermelden
waarop een beroemd Duitsch philoloog hun
verschil bewijst.
Dr. AUG. BOECKH , algemeen bekend door
zijn Corpus Inscriptionum , had met NIEBUHR
den beroemden schrijver der Romeinsche Geschiedenis , en met BRANDIS in 1827 een Tijdschrift opgerigt,
hetwelk , onder den titel van
Rheinisches Museum , nog voor weinige jaren
in 't licht kwam , en waarin Philologische
kwesties behandeld werden. De eerste afleveringdaarvan (1827) bevatte een uitgewerkt
vertoog van Dr. BOECKH : fiber die Logisten ,
and Euthynen der Athener.
Na eene voorrede van ongeveer 20 bladzijden, wederlegt de schrijver op vrij scherpen
toon de acht hoofdpunten, waarop de geleerde HERMANN de stelling gegrond had , dat
de Ei'50vvot en de Iorcoci dezelfde overheden
waren , en ontwikkelt dan zelf het bewijs, dat
er tusschen deze magistraten een wezenlji k
verschil bestond.
De eenige plaats , waarin bepaaldelijk gezed wordt, dat de Euthynen van de Logisten
verschillen , komt voor bij HARPOCRATION in
voce lowerz);;g. Hier wordt een betoog vermeld
van ARISTOTELES : i'vrax asixvoTat Oirt OtocOpoucre
(oi lorerrai) T6iv slAvvc;)* v (Et')%voyv). Maar omdat
dezeplaats hier zoo geheel op zich zelve staat,
meenen HERMANN C. s. haar voor bedorven te
moeten houden en de ware lezing deze te zijn :
07G ol') OtocOpovricv. Dan te vergeefs, zegt BOECKH,
zal men , buiten de verdediging eener door
HERMANN begane dwaling , zelfs in de verte
eenige reden kunnen vinden tot deze geheele
verandering van den zin. Maar, vervolgt hij,
ANDOCIDES noemt ons in eenen adem de Logisterien en de Euthynen. Doch wat zou dit
bewijzen ? » Wenn Revisoren in einer Rechnungskammer beschaftigt sind , sind sie
darum einerlei mit den Rechnungsreithen ?"
Den schrijver zijn eene plaatsen bekend , die
van dezelfde ambtenarengewagen ander verschillende benamingen,ten zij waar de rowcaTEi4 zotreic 7rpuTavziotv, en o
c s-zpi TO pptoc en eenige
dergelijke warden aangetroffen. Voorts beijvert hi' zich uit meerdere plaatsen aan te
toonen, dat de Euthynen en de Logisten niet
dezelfde hebben kunnen zijn. Dus b. v. Inscript. 70 , 88 , opschriften tot den Romeinschen tijd behoorende, voorts nog gezegden
bij EUPOLIS en bij LYSIAS , in de volksbesluiten van CALLIAS en PATROCLIDES en bij
AESCHINES. IS alzoo nit ARISTOTELES en andere oude bronnen het bewijs geleverd , dat
de Euttlynen en de Logisten verschillend wa,-
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ren , de vraag dient nog beantwoord , waarin
dan wel het onderscheid bestond. Dr. BOECKH
komt hieromtrent tot het besluit, dat » die Logisten tiberhaupt die Abrechnung annahmen
als HauptbehOrde , die Euthynen aber vor-ziiglich den materiellen Rechnungs- an Thatbestan d untersuchten." En tot bewijs hiervan
dienen hem de Inscript. N°. 76 , benevens
plaatsen uit AESCHINES adv. ütesiphont. en DEMOSTH. pro Corona 7 met de aant. van ULPIANUS, wat alles dan vrij uitvoerig door hem niteengezet wordt. De rekenkamer der Atheners nu bestond nit 10 Logisten , 10 Euthynen en 20 bijzitters (ik weet niet of suppleanten daarvoor eengoed woord is). BOECKH
treedt dan over de Euthynen en Logisten in
nog meer bijzonderheden , die wij echter , als
buiten de vraag van PHILO-GRAMMATOS , onvermeld laten zullen. Van zelve spreekt het
dat ik eene menigte zaken niet heb aangeroerd
uit een vertoog dat ongeveer zeventig bladzijden beslaat. De scherpe en bittere toon , die
betgeheele stuk door tegen HERMANN gevoerd wordt , is zeer aanstootelijk in eene
anders uitmuntende Verhandeling.
C. A.C.
[Op het stuk der Eutbynen en Logisten gelooven
wij de slotsom der vroegere nasporingen juist en
duidelijk wedergegeven door G. F. SCHOEMANN, Antiq.
jur. publ. Graec. (1838) p. 239 , sqq. „ Rationes ,"
zegt hi' , „ ab omnibus , quicumque aliquam rei publicaepartem administrassent , intra certum tern us
referendae erant , imprimis pecuniarum quas ex endissent erogassentve , sed fortasse aliarum quoque
rerum , quascumque in magistratu vel curatione gessissent. Referebantur autem scripto consignatae ad
logistarum collegium , qui decem erant e singulis hand
dubie tribubus singuli sorte creati. Hi relatas ad se
ration es euthynis , qui et ipsi decem erant sorte ca ti
eorumque viginti assessoribus , ab ipsis , ut arbitror,
assumptis , examinandas diligenter excutiendasque
tradebant ;qui si quid deprehendissent , de quo satisfacere ipsis et se expurgare is qui rationem retulerat
non posset , hoc logistis indicabant , iique hominem
in judicium deducebant, cuius ipsi praesides erant,
accusabat autem unus e decem synegoris , quos ob id
ipsum euthyni adiunctos sibi habebant. Poterant autern etiam aliiquilibet e civibus accusatores existere :
quam ob remprovocabantur statis temporibus a logistarurnpraecone , ut si quis accusare hunt vel ilium
propter res in magistratu ant curatione commissas
vellet , apud logistas profiteretur.]

Monsieur Lombard en zijne gedichten (I.; bl.
352). Zeer waarschijnlijk dezelfde als ANDRI
LOMBARD , die 24 December 1684 , buitengewoon beroepen werd tot derden Predikant bij
de Waalschegemeente te Middelburg. Vroeger was hi' leeraar der Savooische gemeente te
Londen. DePredikanten , die van daar kwamen, stonden destijds verdacht van onregtzinnige begrippen , Welke men der Academie van
Saumur ten laste le de. De regering te Middelburg weigerde dan ook eerst hare goedkeuring , doch later bekrachtigde zij het beroe p voorwaardelijk , en zoo trad LOMBARD

aldaar in dienst in Januarij 1685 ; dan reeds
den 25sten Maart daaraan vroeg hij zijn ontslag , om eene roeping naar Koppenhagen te
kunnen opvolgen. In Augustus vertrok hij ,
maar keerde spoedig naar Zeeland terug ,
werkte daar eerst onder de uitgewekenen ,
tot dat hi' in 1687 als gewoon Predikant te
Vlissingen optrad. In 1691 werd hi' aldaar om
groote zwakheid vervangen , doch in 1694 ,
toen zijn opvolger gestorven was , hervatte
hi' den arbeid , waaruit hi' , ruim daar
jaar later , voorgoed verwijderd werd. Men zie
AB UTRECHT DRESSELHUIS, De TVaalsche gemeenten in Zeeland enz. , 1848. Van zijn dichttalent is mij niet gebleken , dock wat betreft
bet vers op den Tabak , 't welk de Vrijheer
VON CANITZ of vervaardigd of vertaald zal
hebben , merken wij op , dat de aanleiding
daartoe welligt gelegen was in diens wedervaren, toen hi' , door zijn behuwdvader DE
LARREY uitgenoodigd een pijp tabakte rooken,
en daarop ongesteld geworden, zich door hem
vergiftigd waande: waarvan het verhaal, ontleend aan het Leven van VON CANITZ v6 0r zijne
Gedichten, medegedeeld is in de Memoir pour
l'Histoire des Refugids Frangois , par ERMAN et
RECLAM , Berlin 1784 , Tom. III., p. 80.
V. D. N.
[Ook G. P. ROOS schetste ons bet leven van deze n
ANDRE LOMBARD , Predikant , eerst te Londen , toe n
te Middelburg, te Koppenhagen en laatstelijk te Vii ssingen. Hi' gebruikte dezelfde bron als V. D. N. , b ij
name het werk van AB UBRECHT DRESSELHUIS, waarin
hi' tweemaal de drukfout aanwees,die onzen LOMBARD
met deneri, stoot op honderd jaren afstands teruggedreven had. Onvermeld liet hi'j ons echter 's mans
tweede Vlissingsche dienst in 1694, als opvolger desgenen , die hem drie jaren vroeger opgevolgd was.
Daarentegen geeft hi' ons den naam diens predikers :
EPHRAIM DE RAILLEMONT , Sr. de la Voute.
A. J. VAN DER AA iS in VROLIKHERTS Vlissingsche
Kerkheme/,b1.332, volg. een tweeden ANDRE LOMBARD
op het spoor gekomdn , neef van den onzen en als
Waalsch Predikant in die stad bevestigd 17 Januarij
1694. Is 'tniet mogelijk dat oom en neef bier identiek
zijn en de jongere ANDREAS een ijdele hersenschim
natuurlijk ontstaan uit dat zeldzame feit der terugkomst van den emeritus? A. J. VAN DER AA vormt
de beste wenschen voor eengoeden oogst van bijzonderheden omtrent den dichter van Doux charme etc.
Maar zoo nee ANDRE ons toeschijnt niemand anders
geweest te zijn dan oom ANDRE : het gaat niet op ,
met ANDRE LOMBARD te vereenzelvigen lien JEAN
LOMBARD (was deze ook de ware neef?) aan wiens
melding onze ijverige .. ELSEVIER een voor 't Christelijk hart zoo treffend en troostrijk verhaal heeft
vastgeknoopt. Hooren wij dien berigtgever :]

Monsieur Lombard en zijne gedichten. In
the foreign Refugees, London.

BURN' S History of

1846 , wordt op bl. 145 genoemd JEAN LomBARD

die reeds ten 'are 1697 Fransch Pre-

dikant te Londen was , en dienst deed in de
kerk le Quarre ook welgezegd l' Ancienne
Patente gelegen in Little Deanstreet , Westminster.
Van dien predikant is het volgende getuigschrift aldaar nog voorhanden (bl. 146.) :
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Aujourdhuy , 9 d'Octobre 1715 , a &é eer tegen MEIJSTER schijnt gerigt te zijn gey, baptizee par Mr. LOMBARD une fille nee en weest. Ook was het de spreuk niet van MEIJSD Afrique , Esclave dans la Jamaique , elevde TEE , die in het boekske Negotianum gebezigd
presque sans aucun sentiment de religion
wordt : Aurea Mediocritas of Medium tenuere
)) jusqu'a Page de vingt cinq ans ou environ
beati en Medio tutissimus ibis.Moeijelijker zal de
»mais la providence de Dieu l'ayant fait tom- bepaling zijn Wien men voor dien koddigen ,
» berentre les mains de Mr. et de M lle REDON- maar ook onreinenpoeet te houden heeft ; tot
»NEL , protestans francois refugiez ey devant
heden wet ik hem niet aan to wizen. — Maar
dans la Jamaique et presentement a Londres, dewijl men in DE NAVORSCHER , I. ; bl. 191 ,
» its ont eu tant de soin de l'instruire dans la voorbeelden verlangd heeft van anlettergrereligion Chretienne qu'elle a voulu en faire pige verzen , zoo wil ik thans nit dit zijn boekje,
profession et en prendre les saintes livries (?) eene bijdrage daartoe leveren :
» dans le Bateme , auquel elle a ete presentee
't Werck spreekt tot den Leser.
»par Mr. REDONNEL qui luy a servi de parrain
'k Ben ernst , noch jock,
PESCHAIRE
qui
ont
» etpar M lles REDONNEL et
Klepel , noch klock
ete ses maraines etqui lui ont donne le nom de
Duster
, noch klaer ,
Y
» SITSANNE. " (get.) JEAN LOMBARD , Ministre.
Voddig , noch raer,,
'k Ben suer , noch soet ,
.. ELSEVIER.
A

0

A

D
A

A

» Alle dinck vergaet" (I. ; bl. 352). De onenoemde dichter Bier 39 regelen , die naar de
kleineproeve te oordeelen eene volledige uitgave allezins verdienden , is mij geheel onbeelde zou ik eer aan
kend.Uit het medeged
e
een rederijker der 16de eeuw , dan aan een
dichter nit het midden der 17de denken. De
spreuk : in minne groeijende , was het zinstaal
van de rederijkkamer te Nieuwerkerk in Duiveland, die de blauwe acoleyen tot blazoen had,
en van de kamer te Middelburg : het bloemken
Jesse , door ' s GRAVEZANDE , Tweede eeuw Best
der Middelb. vrijheid bl. 482, abusievelijk opgegeven : in minnen bloejende.
CONSTANTER.

Jeanplein de Courage I. • bl. 352). Zonder
het stellig te durven bevestigen , komt het mij
niet onwaarschijnlijk voor , dat deze koddige
oeet een ander was dan JAN VAN BERGEN
P
,
die in het laatst der zeventiende en het begin
der achttiende eeuw leefde, en onder den naam
van JANUS MONTANUS, gezegd VAN BERGEN
den Lof der tabak bezong. Zijn Oorlog der
Philosophen enz., komt voor achter het Gemeng
elde Parnasloof, bestaande in verscheidene soort
uitg
te Amsterdam in
van gedichten , egeven
1716, bij JOH. VAN LEEUWEN. Zie verder over
hem het Aanhangsel op WITSEN GEYSBEEK'S
Biographisch Woordenboek , I. ; bl. 112-114.
A. J. VAN DER AA.
Jeanplein de Courage. Alhoewel men het
door ICHNEUTES vermelde boekje van dezen
liefhebber onder de schriften van E. MEIJSTER opgenomen heeft — zie den Catalogus van,
G. VAN LOON , 1759, bl. 210, N°. 1693, waartoe ook behoort de Revenge van denzelfden ,
in DE NAVORSCHER, bl. 150, door J. H. JZ. JR.
aangehaald •; zie ook SCHOTEL , Letterk. Bijdr.
Geschied. v. d. Tabak , 1849, bl. 59 , die echter , bl. 121 , de zaak vragenderwijze voor-.
teld heeft — zoo vermeen ik niettemin zulks
ges
te mogen bestrijden, dewijl het werkje veel-

D. II.

Noch eb , noch vloet,
Noch vis , noch vleys ,
Noch geck, noch wys ,
Nochprins , noch staets ,
Deugdig , noch vaets ,
Sniaecklyck , noch goor,,
Tegen , noch voor ,
'k Ben laf, noch sout ,
Noch dreck , nochgout ,
Noch vals , noch. fyn ,
Noch vuyl , noch reyn ,
Noch hooft, noch start,
Vloeyent , noch hart,
Ryck'lyck , noch schaers ,
Prosa , noch vaers.
'k Ben koorn , noch kaf,
Noch mout , noch draf,
Noch schoen , noch leest ,
Noch minst , noch meest.
Noch nul , noch al ,
Prys'lyck , noch mal ,
Stemmig , noch dol ,
Proefstuck , nochgrol.
'k Ben 't eerst 9 noch 't lest,
Noch 't quaetst , noch 't best,
Noch schrael , noch vet ,
Slordig , noch net ,
'k Ben krom , noch recht ,
Nochpuyck , noch slecht ,
Noch scherp , noch plomp ,
Kunstig , noch lomp ,
'k Ben klip , noch baeck ,
Noch mis , noch raeck ,
Noch quaet , noch goet,
Suycker,, noch roet ,
Honig , noch gal ,
Maer van dit al
Ben ickplerumque
Inter utrumque
Medium tenuere Beati.

V. D. N.
[JEAN PLEIN DE COURAGE , Cologne , behoort tot de

pseudo-aanwijzingen van uitgevers , zoo veelvuldig gebezigd in de laatste helft der 17de eeuw, vooral
ook als het schild, waarachter de strijdende literatuur
der Refugies zich onkwetsbaar zocht te makers. Men.
zie Jkhr. Mr. W. E. J. BERG'S Refugies in de Nederlanden enz. , bl. 179 , volg.]

Vondelhout I. ; bl. 352). In den Dictionnaire
van BAYLE vindt men op de woorden ABARIS
en ZAHURIS vele wonderheden vermeld. Im34
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mers de wonderpijl van ABARIS heeft aan
gegeven om in eene breede
aanteekening van de bedriegerijen te gewagen
door JACQUES AYMAR met de zoogenaamde
Wi;qchelroede gepleegd : welk bedrog , hoe
ook
veel opgangs het in den aanvangmaa
kte,
st ontdekt werd door den Prins
op het tastelijk
van Conde.
BAYLE heeft de merkwaardige woorden
van LEIBNITZ bij dit voorval opgeteekend.
Indien de Prins van Conde zoo veel moeite
niet aangewend en zoo vele kosten niet gedaan had , om dit stuk to onderzoeken en uit
te vorschen, zouden wij nog te strijden hebben met de zoodanigen , die zich liever door
het wonderbare willen laten bedriegen , dan
in de eenvoudige waarheid te berusten."
Over de Wiqchelroede leze men de Boekzaal
van P. RABUS A°. 1696 , bl. 495 , en 1697
bl. 390, en een Vertoog we ens de TVigchelroede, waarin zeker geschrift van P. RABUS , in
de Boekzaal van Mei en Junij des jaars 1697 te
vinden, beantwoord is door 't Collegium Physicum , tot Haarlem.
Deze mededeeling heb ik getrokken uit de
Vaderlandsche Letteroefeningen van 1772 , I. ;
bl. 537-539 , alwaar , bl. 533 , tevens een
merkwaardige brief wordt medegedeeld van
DE LA LANDS , over den vermeenden waterziender, JAN JACQUES PARANGUE , en gezegd :
D Het is waarlijk vreemdM. H. dat iemand
van verstand en bekwaamheid zich heeft kunnen laten verstrikken in een' valstrik, gespannen door eenen kleinen bedrieger. Uwe braafheld heeft hetgetuigenis en de verzekering
van velegeloofwaardige personen niet kunnen wederstaan, en de vooringenomenheid ,
u daardoor ingeboezemd , hebben u de gevallen , waar gij een ooggetuige geweest zijt
doengeloven. Gij zijt zoo zeer niet gewoon,
als wij hier , om blijken to zien , van de verbazende ligtgelovigheid en domheid des yolks,
engij hebt geoordeeld dat eene zaak , door
hetgetuigenis van vele personen bekrachtigd,
waar moest zijn , zonder na to aan , hoe het
bedrog , het vooroordeel , de zucht tot het
wonderlijke , de algemeene bronnen zijn van
de wonderbare , en metgetuigenis bevestigde
verschijnsels in alle tUden en op alleplaatsen;
maar dat de Natuurkundigen dezelve nooit gelovers, wanneer ze aanloopen te de duidelijke denkbeelden , welke wij hebben van
de krachten der Natuur.
Wij leeren, door eene steeds standhoudende ondervinding , dat overal waar een Guit
is en ligtgelovige Lieden zijn , ook altoos
dergelijke wonderers gebeuren. Men behoeft
zich des niet te verwonderen ; maar, wanneer men werkgemaakt heeft , om de menschen te leeren kennen, en weet hoe verre
de ligtgelovigheid van eenigen gaat , en hoe
velengenegen en gereed ziin , om zich daarBAYLE gelegenheid

van to bedienen ; wanneer menduizend voorbeelden van bedrog en onkunde zich kan te
binnen brengen, heeft men zelf de beleefdheid
niet langer om zijn oordeel op to schorten
men beklaagt ze die daaraan geloven ; volharden zij in dat geloof , men veracht ze , en
ik twijfel geenszins M. H. ! of gij zult het welhaast nevens ons doen enz.
Onze geschiedenissen zijn opgevuld met
gevallen , ruim zoo zeldzaam, raim zoo openbaar , ruim zoo met getuigenissen gestaafd;
doch welke niemandgelooft, na dat de smaak
voor het wonderbareplaats gemaakt heeft
voor hetgezonde verstand. Al de wereld, behalve de Natuurkundigen , is op het wonderbare verslingerd , doch doze zijn gewoon , de
verschijnsels der Natuur na te gaan, to bevesti en , to bevatten , uit te leggen en van het
wonderbare of to scheiden."
..ELSEVIER.
Vondelhout. s Op den Eden Januarij 1851, is
to Walton bij Glastonbury overleden een oud
en achtenswaardig man , JOHN EVERDELL geheeten , die tot op het 85ste jaar zijns levens
metgelukkigen uitslag eene kunst heeft uitgeoefend , welke men vroeger als eene der
D verborgene kunsten" had aangeteekend. Het
doel waarop hi' zijne bedrevenheid rigtte was
het ontdekken van wellen , het middel , een
eenvoudige hazelaartak aan het eene eind
vorksgewijs uitloopende. Terwijl hi' met elk
hand een lid van de vark hield vastgeklemd
be of hi'zich daarmede voorwaarts en , als de
roede zich omwrong in zijne vuist, gafzij hem
met bijna onveranderlijke zekerheid de ligging
der verlangde bron to kennen. De berigtgever,
die ons deze belangrijke bijzonderheid in
zonden heeft , meldt ons dat in vele honderden
vanproefnemingen EVERDELL nimmer is te
kortgeschoten, ja dat hi' eene schare van getuigenissen heeft achtergelaten , door de edelen en aanzienlijken uit bijna al de graafschappen van En eland waarover zich zijne werkzaamheden uitstrekten , aan zijne bekwaamheidgebragt". Bristol Journal.
SCIOLUS.
[De vrager zal meenen wij —niet geheel tevreden zijn over 't een DE NAVORSCHER hem brengt.
Immers , heeft .. ELSEVIER op nieuw aangetoond hoe
de rijkdommen zijner belezenheid aan alien lets tot
voldoening kunnen verschaffen , het stuk dat hi' leverde heeft , evenmin als dat van SCIOLUS , de vraagpunten beslist , waaromtrent men hier inlichting had
begeerd. Wel kan het zijn dat ons waterrijke land
zich minder om de hulp der eenvoudige wigchelroe
bekreunt , maar toch , er zijn plaatsen , waar het ziltige nat opborrelt voor de spade van hem die een zoete
bron opspoort , om zichzelf en de zijnen te verkwikken. Zou nu het volksgeloof, dat zooveel heeft overgenomen , slechts het vondelhout als met versmading
hebben afgewezen , schoon Frankrijk , En eland en
Amerika nog bij voortduring het nut van dit werktuig bevestigen ? Het onderwerp is niet zoo kinderachtig als het schijnt.]

Dierick Coornhert I. • bl. 353). Daar is
geen reden om aan to nemen , dat er twee Ne-
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derlandsche Schrijvers van dien naam geweest
zijn. De vertaling der Odyssea is in 1607 uitgegeven (in 1606 gedrukt) , zonder dat er in
die uitgave van eene vroegere blijkt. Indien
dit echter zou moeten bewijzen,
dat er twee
Co HE geweest zijn, uit hoofde dat D.
vz. COORNHERT in 1590 overleden is, dan zou
men ook twee ADRIANUS-JUNIUSSEN moeten
aannemen , daar er van ADRIANUS JUNIUS in
het voorwerk van COORNHERT ' S Odyssea een
latijnsch vaersjen voorkomt en de beroemde
A. JUNIUS in 1575 overleed. VAN KAMPEN zegt
niet, dat COORNHERT ook bij HOMERUS ter scholeging; .maar hi' zegt, als ik mij wel herinner,
even min, dat COORNHERT , de » ijverige wijsgeer en Godgeleerde", zeer getrouw den leerkursus van BOCCACCIO gevolgd en eene allervrolijkste vertaling van diens » Lustighe Historien" gemaakt heeft , op Welker titelblad
hi' zich, even also
op dat der Odyssea , eenvoudig DIERICK COORNHERT noemt , dock , OM
alien twijfel aan zijn identiteit met den later
door WITSEN GEYSBEEK op te voeren dichter
wech te nemen, er b ij voegt » Secretaris der
Stadt Haerlem". De afwijkende naamsspelling bij WITSEN GEYSBEEK duet niets af. BILDERDIJK spelde KOORNHART.
J. A. ALB. Tn.
Dierkk Coornhert. Het boekje , dat de Heer
BAVO bezit, is van den bekenden DIRCK VOLCKERTSZ. COORNHERT. Ik breng hiervoor vijf
getuigenissen bij •
I. In het Leven van D. V. COORNHART dat
voor het eerste deel zijner werken in fol. geplaatst is , leest men (Fol. 1.) :
» Als hy in de dertigh njare oudt was heeft
hy zich begheven om de Latynsche tale te
» leeren, daer in hy onderwesen is gheweest
» deur dengheleerden Doctor JOHAN BASIUS
die naderhant Raedt isgheweest van den
» Prince van Orangien. De oorsake waerom
hy oudt zijnde de Latynsche tale leerde is
» gheweest , dat by in eenighe poincten der
refigie ongberust zynde , ende syn ghemoet
niet connende vernoeghen , meende dat hy
^ inde boucken van AUGUSTYN of andere Pa,» tres (die in 't Latyn alleen gheschreven heb» ben) soude connen onderrechtinghe ende
vernoeginghe vinden : Hy in torten tijdt de
» selve tale sulckxgheleert ende verstaen ,
» dat hy verscheyden boucken uyt den Latyne
in Duytsch vertaelt heeft , als namentlijck ,
onder andere , de Officien CICERONIS , de welD daden van SENECA, de vertroostinghe der Philoso hie van BOeTIUS eenighe stucken van HODAIERUS , de historien van PAULUS JOVIUS
ende verscheyden andere , eensdeels ghe» druckt, ende 't meerdeel onghedruckt."
IL Prof . SIEGENBEEK, in zijne Beknopte G eschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, bl. 61
v.b. , sprekende over D. V. COORNHERT,
schrij ft :
D

D

D

D

D

A

»Nog verdient hier melding zijne berijmde
vertaling der XXIV Boeken van de Odyssea
» van HOMERUS."
III. In den Catalogus van de Bibliotheek der
Maatschappy van Nederlandsche Letterkunde ,
te Leyden , I. • bl. 190 v. b. , vindt men het
volgende werk genoemd :
D'eerste en tweede XII boecken Odysseae , d.
i. de Dolinghe van Ulysse , beschr. in 't Griecx
door HOMERUM nv eerstmael wten Lat. in rijm
verduytscht door D. COORNHERT , Delf, B. HZ.
SCHINCKEL , 1598 , en Amst. , BARENTZ
1609 , kl. 8vo.
IV. De Heer P. H. TYDEMAN geeft in zijne
List van Nederduitsche vertalingen van Griekhi' in 1839 zoowel
in de
h
ache schryvers , Welke
Symbolae literariae , Nederduitsche bijdragen , bl. 33-47 , geplaatst , als afzonderlijk
in 't lichtgegeven heeft , de volgende uitgaven op (Symb. bl. 36.) :
1. D'eerste en tweede XII Boecken Odysseae,
nu wten Lat. in rym verduytscht door D. COORNHERT Haarl. by J. VAN ZUREN , 1561. Delft
by B. H. SCHINKEL , 1598 , en Amst. by H.
BARENTS , 1609 , 8°.
2. D. COORNHERT , de Dolinge van Ulysse ,
Amst. 1607.
3. De tweede XII Boeken Odysseae , door
D. COORNHERT Amst. 1605 , 8°.
4. De eerste X1 Boeken ens. door D.COORNHERT , Delft , 1598 en 1606.
V. Dr. S. F. G. HOFFMANN noemt in zijn
Lexicon Bibliographicum , t. 2. p. 502 , de twee
volgende werken :
1605 , 8°. De tweede XII boeken Odyssea
door D. COORNHERT Amst.
1606 , 8°. De eerste XII boeken Odysseae ,
dat is de doolinge van Ulysse , nu eerstmael wten
Latyne in rym verduytscht door D. COORNHERT

Delf.
Ten slotte merk ik aan, dat DIRK in COORNHERT ' S tijd eens DIRCK, dan eens DIERYCK,
dan weder DIERICK luidde, dat nevens COORNHERT ook COORNHART, en nevens VOLCKERTSZ
W. J. R.
00k VOLKAERSEN voorkomt.
D. VOLCKERTSZ. COORNHERT 'S Vertaling in kwestie heeft, gelijk F.A.S. mededeelt, in de oudste (Haarlemsehe) uitgaaf den navolgenden titel :
DEERSTE TWAELF BOECKEN
Odyssece dat is de dolinghe van VLYSSE , besereuZ int Griecx door den Poeet HOMERUM,
vadere ende fonteyne alder Poeten nv
eerstmael wten Latijne in rijm
verduytscht door DIERICK
COORNHERT.

Tot Haerlem, By JAN VAN ZUREN. 1561.
Met Gratie ende Privilegie.
Van Welk editie de opdragt dan ook onderteekend
is D. V. COORNHERT. Onbekend sehijnt zij gebleven
aan A. J. VAN DER AA , die geene oudere ver m
heeft dan de Delftsehe van 1598 , tweemaal door hem
aangetroffen op den Catalogus der Leydsche Haatschappij , namelijk bl. 190 en 231. Vatten wij zijn
berigt te zamen met die van W. J. R. en van N. P.
BIBLIOPHILUS dan verkrijgen wij de volgende uitga-
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yen van COORNHERT ' S verduitschte Odyssea. 1 0. de
Haarlemsche van 1561 •; 2°. de Delftsche van 1598 ;
welke beiden slechts de 12 eerste Boeken bevatten ;
3 0. de Amsterdamsche van 1605 , waarin de tweede
helft des dichtstuks begrepen is ; 4°. De Delftsche van
1606, nogmaals met de 12 eerste Boeken ; 5°. de Amsterdamsche van 1607 , waartoe BAVO ' S exemplaar
behoort ; eindelijk 6°. de Amsterdamsche van 1609,
die degeheele Odyssea behelst.
Ondanks dit aantal editien is COORNHERT ' S Vertaling heden ten dage vrij zeldzaam , gelijk N. P. BIBLIOPHILIIS opgemerkt heeft , die ook hierover zich te
gezocht wordt in
regt verwondert , dat zijchteloos
vru
's mans Werken , te Amsterdam in folio verschenen
ten jare 1630.
CONSTANTER is ook ten voile verzekerd, dat BAVO'S
boekje onzen DIRCK VOLKERTSZOON tot varier heeft
gehad. Hi' gelooft zich temogen beroepen op hetgeen
door Mr. J. DE VRIES in zijne Proeve medegedeeld is.
P. H. T. vestigt onze aandacht op sommige werken
van D. VZ. COORNHERT. Zoo noemt hij op : diens Vertaling der Officia , van den Cato Major , den Laelius
en de Paradoxa van CICERO. Wii danken hem voor
deze herinnering , maar nemen toch de vrijheid op te
merken , dat BAVO ' S vraag in 't minst geene betrekking had , hetzij op het leven of de schriften van onzen bekenden vaderlander , maar alleen dien veronderstelden DIERICK COORNHERT, vertaler der Odyssea,
betrof, wiens nugeblekene identiteit met DIRCK voLKERTSZOON haar noodwendig tot nietigheid verwezen
heeft. Van den verduitschten HOMERTIS berigt P.H.T.
hetgeboortejaar (1561) en slaat daarbij op : MOONEN'S
Poezy , Aanteek. bl. 846.]

merkwaardigen vaderlander , zijnen veelgeachten onderwijzer.
Ikgeloof dat het tot voldoening van den
vrager wel genoeg zal 4jn , uit vele bekende
le vensbeschrijvingen van COORNHERT slechts
diegene te vermelden, die in G. BRANDT ' S Historie der Reformatie enz., Amst. 1674 , in 4°.
en in KOK ' S Vaderl. Woordenboek worden aangetroffen.
Verder heeft de vraag : Zijn er meer werken van DIERICK ? Ja , en wel zoo zeldzaam
in hunnen card , dat men het bijkans ongelooflijk heeten mag. Daar nu onze vrager belang stelt in dergelijke zaken, zoo wil ik hierop het volgende ten antwoord geven :
Ik heb in mijn bezit — Vyftigh Lustighe
Historian oft Nieuwigheden JOANNIS BOCCATIJ.
van nieuws overgheset in onse Nederduydsche
Spraecke door DIRCK COORNHERT, Secretaris
der Stede van Haerlem. t' Amsterdamgedruckt
by BROER JANSZ . woonende op de Nieuwe Zijds
Achterburgh-wal , in de Silvere Kan (zonder
jaar), in 40 ., 137 fol. —Waarbij in denzelfden
band : De Tweede vyftigh lustige Historian ofte
Nieuwigheden JOHANNIS BOCCATIJ. Nu _Nieuwelycks vertaelt in onse Nederduytsche Sprake ,
tot vermakelyckheyt van alle Jonge Lustige liefhebbers der Historian (door G. H. V. B. t' AmDierick Coornhert. Wij antwoorden met het sterdam , by BROER JANSZ , enz. 1644 , in-4°.
jongst uitgekomene berigt aldus : s HOMERUS , 204 bl.
Blijkens den eersten titel is het werk verde erste twaalf boecken Odysseae, d. i. de dolinghe
van ULYSSES, in rim verduytscht door D. COORN- schenen toen COORNHERT Secretaris was van
Haarlem(1562-1564) , en voorts opgedraE RT . Haerl. J. V. ZUREN ; 1561. 8°. Dit bock
H
isgeheel gedrukt met Italiaansche schrijfllet- gen door D(irck) c(oornhert) aan den vromen
ters." Zie den Catalogus der verkooping vanMei verstandigen ende wel-beminden PETER RAEDT
1851, te Amsterdam bij den Heer FREDERIK synen sonderlingen vrzendt. In die opdragt ontMULLER, bl. 105 , alwaar ook nog een ende r vouwt COORNHERT de moeijelijkheid der keuze
om -iets te vinden , 't welk de smaak zijns
exemplaar vermeld wordt , gelijk aan dat
waaruit de vraag aanleiding genomen heeft. vriends zou kunnen bevredigen, wien hi' toch
Met DIRCK VOLKERTSZ COORNHERT wordt bij de uitgifte van dit werk eene openbare verdezelfdepersoon aangeduid , die soms ook al- eering wenschte toe te brengen, als hi' tevens
leen voorkomt als DIRCK COORNHERT ; zijne zijne bescherming daarover inroepen zou.
» Hier om,” zegt hi' ten slotte , * hebbe ik debeide oudere broeders , CLEMENT en FRANS
schreven zich , even als hij , VOLKERTSZOON. » sen Bocatiurn onlanckx by my niet alleen als
Maar deze bijvoeging van den naam des va- » een lustier maer ooc als een eerlyck endeleerders(destijds ter juistere aanwijzing der perlyck Boeck vertaelt zynde , den gemeenen
sonengebruikelijk) kwam later , door diens » Nederlander willen gemeen maken Onder
overlijden,
te vervallen.
» uwen name : op dat ghy ten minsten door
Bij alle COORNHERTS uitmuntende eigen- » sulcke toeschryvinghe veroorsaect zynde 't
schappen , die men in het tijdvak zijner om- » zelve eens te doorlesen ,die luste oockgheniezwerving wel hoogelijk waarderen moet, is het » ten sout, ende daer by verstaen dat ik (waert
regt zijne bekende gaven voor het yak der beel- p ghelegen) u soo gheerne en nut als vermadende kunsten geenszins stilzwijgend voor- D kelyck vriendt souden verstrecken , vaert
bij te gaan. Trouwens , men heeft er de be- » wel." Deze PETER RAEDT was vaneen der
schrijving van , en zoo mogen wij nu den vra- aanzienlijkste Haarlemsche geslachten , en
ger berigten , . dat COORNHERT een voortreffe- sneuvelde weinig jaren later bij de vermaarde
lijk plaatsnijder is geweest , die een groot belegering der stad door de Spanjaarden.
C. KRAMM.
aantalprenten naar beroemde meesters ver[Hiergeldt geheel dezelfde opmerking, die wij zoo
vaardigd,
ja
ook
e
ene
school
gevormd heeft ,
omtrent P. H. T.'s antwoord in het midden
waaruit de vermaarde HENDRIK GOLTZIUS is straks
hebbengebr agt. Om berigten aangaande onzen COORNv.00rtgekomen , wiens meesterstuk vangra- HERT als mensch en als schrijver , sal het den Heer
veerkunst wel is het groote portret van onzen BAVO wel niet te doen zijn geweest. Voorts , — wij
D
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erkennen hetgaarne pijnlijk voelen wij ons aangedaan door de ontvouwing eener zoo treurigebladzijde
in de literarischegeschiedenis van den verdiensteliken COORNHERT. - Gewaagd zou bet evenwel zijn
hem daarom van onreinheid des wandels te gaan beschuldigen. Alles behave zeldzaam waren in de vernuften der 16de eeuw dergelijke afwijkingen van den
geest buiten alle medepligtigheid des uitwendigen
levees. Voorzeker , schoon wat onzedelijk is ten
alien tide gewraakt en gebrandmerkt behoort te worden , zou men toch , — degelezene opdragt schijnt
het op nieuw te bevestigen , — onjuist onvoorzigtig handelen , indien men met opzigt tot de smaak
in , het oordeel over werken als de Decamerone , den
maatstaf onzer tijden geheel en in alles op de mannen
Bier vroegere eeuw terugbrengen wilde Over COORNHERT als vertaler van BOCCACCIO, zal men niet zonder
ea , Jaarg. II,
vrucht nagaan het geleverde in de Astrea,
Afl. 2, bl. 15 volg .]

»Apologie tegens de algemeene en onbepaelde
vrijheyd" (I.; bl. 353). Dit geschrift verscheen
in 1669 te Middelburg bij KAREL DE VRIJE •
loch het slot van den titel had hierbij gevoegd
moeten worden zijnde : met een bysonder reflexie op de diensten van den hue se van Orange en
Nassau.
Ik meen dat deze reflexie ook afzonderlijk is
uit even alhoewel de naam des schrijvers
.. ELSEVIER.
mij niet bekend is.
» Apologie teens de algemeene en onbepaelde
vrijheyd voor de oude Hollandsche regeeringe ,
enz. Middelburg , 1669." Pieter de Huybert.
Zonder mij in te laten met het eerste gedeelte
der vraag , wil ik , voor zoover het bestek
van DENAVORSCHER het gedoogt, trachten aan
te toonen dat PIETER DE HUYBERT moeijelijk voor den schrijver van bovengenoemd
k kan gehouden worden. Dat het den
wer
grooten staatsman niet onwaardig zoude zijn,
springt bij eene eerste lezing reeds dadelijk
in het oog. De stijl , door de massa Latijnsche citaten hier en daar eenigzins ontsierd,
is overigens zuiver •; op sommige plaatsen ,
waar de auteur als geschiedschrijver optreedt,
aan dien van EIOOFT niet ongelijk. Men leze
b. v. de bondige beschrijving van LEYCESTER'S
regering in deze landen , het onopgesmukt
verhaal der krijgsbedrijven van Prins MAURITS
(Apologie , § § 36-39, bl. 57-62) en bovenal
het schoone tafereel der gehechtheid van Hollanders en Zeeuwen aan den eersten WILLEM
van Oranje , in § 32 met levendige kleuren geschetst. Ook DE HUYBERT muntte uit door
eenengoeden stijl (zie DE JONGE Levensbeschrijving van de EVERTSEN bl. 135 , Aant. en
mine Dissertatie de Zelandica gente de Huy bert
etc.pagg. 23, 34, 35, 70 etc.). Hi' kenmerkte
zich echter meer door zekere deftigheid en
gemakkelijkheid van uitdrukking , dan door
kunstmatige netheid •; hi' gaf slechts weder ,
wat allen in hem bewonderden , eene ingeschapen oris facundia •; hi' schreef, gelijk hi'
sprak • zijne spelling verschilt ook doorgaans
met die van den schrijver der Apologies In de

klassiekeGrieksche en Romeinsche oudheid
was hi' mede een vreemdeling • zijne MSS.
brieven leveren hiervan het bewijs. De wetenschappelijke vorming in die tijden bragt
haregrondige kennis mede •; zij was voor den
staatsman vooral onmisbaar. Doch afkeerig
van alle vertoon vangeleerdheid maakte DE
HUYBERT zich nooit aan overdreven citeerzucht schuldig en bewonderde te zeer » cette
noble langue Latine", dan dat hi' ze di tbaar zou maken tot cement vooreenig litterarisch la werk naar den smaak zijner eeuw.
Aan dit euvelgaat de Apologie, bij hare groote
deu gden
, maar al te zeer mank. Wat Karen
den
inhoud betreft , valt het niet te ontkennen
dat sustenuen en redenering voor het grootste
gedeelte overeenstemmen met de oievoelens
van DE HUYBERT • dit maakt hem echter nog
niet tot den schrijver van het werk , dat in het
algemeen als het or aan kan worden aangemerkt van de staatkundige denkwijze der
meeste Zeeuwsche Heeren van dien tijd, eenige regenten van Middelburg en Zierilczee alleen
uitgezonderd. Gehechtheid aan den voorvaderlijken regeringsvorm , levendig verlangen
naar s een eminent hoofd in den staat", toenemende verwijdering tusschen Holland en Zeeland, bestuurden in dit laatste gewest de pen
van velen, die , met het oog op eenen aanstaanden ommekeer van zaken, onbeschroomd
degebreken bloot le den waaraan die hooggeprezen , 7), algemeene en onbepaalde vrijheid"
werkelijk Teed. Van wiens hand was b. v. de
Ontdeckinghe van den tegenwoordigen standt onses Vader-Landts, waar het hapert , en hoe de
In-ghesetenen uyt haer root verstel spoedelyck
souden, connen verlost worden" , in denzelfden
geest reeds in 1653 mede te Middelburg uitgegeven ? Met hetzelfde regt zoude men ook dit
aan PIETER DE HUYBERT kunnen toeschrijven
die ,
- ma
zijner geboortestad en tot de
Conferentie te Lier afgevaardigd ook toen
reeds zeergoed wist , wat er in den staat omging. Men kan dus moeijelijk uit de strekking
van het werk zelve met eenige zekerheid bepalen of DE HUYBERT ale de schrijver daarvan
moet worden aangenomen dan verworpen.
Alleen de beoordeeling van eenige op zich zelf
staande feiten, aan zijne bekende zienswijze
getoetst, kan tot een stelliger besluit doen geraken. Hiertoe zij het genoeg een paar punten
aan te voeren. Uit den aard der. Apologie moet
de partij der Staatschen weinig verschooning
vi den , en toch wordt het een in 1650 tusschen WILLEM II en de vijf (Loevensteinsche)
Heeren was voorgevallen , niet onduideljk
i
gegispt (Apologie § 58 , bl. 89). DE HUYBERT
behoorde tot de hevigste tegenstanders van
genoemde factie ; de Apologie zag in 1669 het
licht • toen althans moet zijn oordeel anders
geformuleerd geweest zijn. In alien gevalle
kan de beschrijvin g van het karakter en de
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laden van JAN DE WITT, gelijk die in § 50
voorkomt , moeijelijk aan DE HUYBERT' S pen
orth
l oeid zijn. Hi'
w er onder anderen
ontv
genoemd : een onvergelyckelyck Heer , wiens
deugden zyn onbegrypelyck en wiens actien meerendeel incomparaber en van wien het te wenschen was : D dat Holland onder soo eengeluckige Regeeringe mochte geraken tot den to van een
weergaloose zegen" (bl. 79).
Na al het een toen reeds voorgevallen was
(1663-1669, zie Dissert. p. 38-42) , ma
men niet aannemendat DE HUYBERT zich op
zoodanige wijze over den Raadpensionaris van
Holland zoude hebben uitgelaten. Het ware
slecht overeen te brengen met het een hi' drie
jaren vroeger (1666) in de Vergadering der
Staten vangenoemd gewest gesproken had
(verg. WAGENAAR XIII. ; bl. 193 , volg.)
het zoude in strijd zijn met zijne houding tegenover den jeugdigen Prins van Oran 'e in
1668(verg. SAMSON, Histoire de Guillaume III,
Vol. lag. 437 , Dissert. p. 63) • men zoude
het voor eene herroeping moeten houden van
het scherpe vonnis , dat hi' in den 'are 1666
over DE WITT en departij der Staatschen in
zijne bekende Deductie ten faveure van den ritmeester DE BUAT hadgeveld (verg. AITZEMA
V. • bl. 839 , volg. , Dissert. pag. 40 , sqq).
Ironic toch kan bet niet zijn ; evenmin is vleijerij denkbaar bij den man, wiens D Zeeuwsche
rondicheyt en openhertich naturel" meermalen aanleiding had gegeven tot onheusche behandeling van den kant der Hollandsche partij
(zie Brieven van J. DE WITT, V. ; bl. 433, sqq.,
Dissent., pagg. 107-113). Het gedrag van
DE HUYBERT in de zaak van DE BUAT isgenoegzaam bekend(zie VAN LENNEP' s Elisabeth Musch
en Dissert., pag. 39 , sqq.) •; men weet , hoe
fel hi' diens veroordeeling bestreden had en
hoeveel hi' zich vruchteloos aan diens redding
had latengelegen liggen. De schzijver der
Apologie daarentegen geeft den ongelukkige
niet alleen schuld , maar keurt zelfs zijne te
strenge boete in het geheel niet af. (Apologie ,
65, pag. 107). Dit laatste vooral doet mij
in den auteur eenen anderen zien dan PIETER
DE HUYBERT.

Ten slotte moet ik hier nog bijvoegen , dat,
voor zoo verre mij , — en ik geloof , met genoegzame zekerheid , bekend is , nooit
eenig geschrift van zijne hand het licht heeft
gezien. Alleen is de Memorie van function en
employen etc. (Dissert. , pagg. 5 , 69 , 72 , etc.)
ten nutte zijner nakomelingen gedrukt. De
beantwoording der vraag , wie de eigenlijke
schrijver der Apologie geweest is , laat ik aan
weer bevoegde beoordeelaars over • dat PIETER DE HUYBERT het niet was , meende ik to
moeten aantoonen.
J. H. DE STOPPELAAR.
Josias Kryger (I. bl. 353). Deze Luitenant
ter zee, volgens den inhoud van het versje op

denpenning , was welligt een afstammeling
van WILLEM CRYGER of KRYGER , Lid der
Vroedschap to Rotterdam van 1637 tot 1653,
wanneer hij overleed •; en wiens wapen boven
een krijgsman vertoont , in zijn opgeheven
arm een zwaard houdende , ales van zilver.
Hetpoppetje draagt een roode sjerp of bandelier over den schonder. Onder ziet men op
het wapenschild een zwemmenden visch , van
zilver , op den kop dragende eene kroon van
goud , alles op een veld van lino el of groen.
Vol ens SMALLEGANGE Chronyk van Zeeland,
was , in de zeventiende eeuw, ANTHONY DE
CRYGER Burgemeester en Oud-Thesaurier to
Brouwershaven.
V. D. N.
Mejuivrouw of Mejuifrouw (I.; bl. 353). Mejuffervrouw zou beteekenen mejuffrouwvrouw
ver (fer, fere) toch is degebruikelijke verkortin de
de wortel van vrouw. Dezelfde pleonasme
zou dus ook in alle zamengetrokkene vormen
van mejuffervrouw wederkeeren. De aan
haalde schrijfwijze van HOOFT (f) is de eenige
goede. Juffrouw is zamengesteld uit jong en
vrouw. De sluitletter ng in jong behoort niet
tot den wortel des woords , en kon dus zoowelgewijzigd als weggeworpen worden. Die
ng is verhard in jonckjongkheid , jonckwigf,
(jonckfere , joncfrouw ,) jonkvrouw , jonkheer
(, jonker). is scherpe keelletter geworden
in jeughd , jeugd , ton letter injonfrouw. Bovendien is zij , na in het dagelijksche leven al
zachter en zachter te zijn uitgesproken , eindeli* verdwenen in joffrouw en jeer. Maar
tegelijk met die verdwijning moest , om de
voorafgaande korte o , de beginletter (v) der
volgende lettergreep zich verdubbelen tot":
Verg. BRILL , Holl. Spraaki. , 1846 , bl. 108
v. o. en bl. 109 v. b. Ziedaarjoffrouw en /offer. Welluidendheidshalve wordjoffrouw juffroues en joffer julfer.
.... Siquid novisti rectius istis ,
Candidus imperti • si non ,
his utere mecum.
W. J. R.
[s. P. BIBLIOPHILUS toont zich minder uitsluitend
dan W. J. R. Hi' brengt zijne hulde toe aan Mejuf-

frouw,, maar laat ook lifejufurouw niet ongeeerd henengaan. „Beide schrijfwijzen ," zegt hi' , „ kunnen
zeergoed verdedigd worden , en (mejufvrouw) is ,
eene taalbederverij
, zoo als in een
mijns inziens ,
g
der Nrs. van de Kunst- en Letterbode voor 1851 beBILDEEDIJI
Juffrouw
weerd werd. De een zal met
schrijven , terwijl de ander,, in den geest van SIEGENBEEK , de spelling Jufvrouw behouden zal (want ofschoon ik het woord niet bij hemgevonden heb , ben
ik overtuigd dat hi' deze schrijfwijs voorstaat.)
Ook hi' verwerpt de stelling van PREDERIKS meester, scholastikergedachtenis , terw1j1 hij in Juffer de
zamenvoeging erkent van jof, juf voor jong en ver,
algemeen door onze oude schrijvers in den zin van
vrouw gebezigd. Voor dit laatste brengt hi' te berde
HUTDECOPER op MELIS STOKE, II. ; b1.147, en herinpert hi' het dikwijls voorkomende Jonckfer, ons Jonkvrouw, een eertitel der ongehuwde dames van een ververvlogen tijdperk, voor wie ook in vrouw en ver te za-

271
men een nog kostelijker huldebetoon lag opgesloten.
Zie de Nieuwe Werken der Maatschappij van Nederlandsehe Letterkunde, V. 2, bl. 202 en , behalve HUYDECOPER t. a.p., 00k SIEGENBEEK in de Aant. op den
Wapen-lifartijn , bL 144. En dat ver soms voor eigen
namengeplaatst werd (zoo als in ver Eva) is eene
juiste opmerking des Heeren J. H. VAN DALE , wiens
uitspraak tusschen llfejuffrouw en Mejufvrouw geheel denzelfdengeest ademt als die van N. P. BIBLIOPHILITS. Immers hi' voelt zich gedrongen aan beide
regt te laten wedervaren, gaarne erkennende en met
lof vermeldende wat elk harer bijzonder aanbeveelt
en op een stoet van vereerders ma doen ho en, Mejufvrouw prijzende om der afstamming wille , Mejuffrouw in naam der welluidendheid , het alles toch
niet zonder eenige voorliefde voor Mejuffrouw.— „na„ demaal de v hare zachtheid verliest en scherp wordt
„ door de werking eens voorafgaanden medeklinkers,
„f (assimilatie)." En dat nu , als juf en vrouw verbonden waren , vrouw ganschelijk onderdrukt en
toonloosgeworden en tot een louteren uitgang vernederd is in Juffer ,gelooft hij met Dr. G. W. BRILL
(Holl. Spraakleer , 1849 , § 6. N0.5) te moeten verklaren „ door den zoo sterken klemtoon van het eerste
lid der zamenstelling".
Mejufvrouw smadelijk bejegend door W. J. R. ,
heeft in P. E. v. D. Z. haren redder mogen vinden.
Hi'j zet Naar de kroon op 't hoofd en wreekt Naar van
SIEGENBEEK 'S zwijgen. Geen wonder : diefven en
boefven had hi' voor haar in 't strijdperk geroepen.
Hi'j vermeldt haren lof als dochter der eerwaardige
jonk-ver, , en gewaagt er van , welke zusters zij
in den vreemde heeft : de Zwabische Jumphere en
Jumptfrau , de Nedersaksische Jumfer , de Deensche

kan afleiden, en om de f in froulijn te rechtvaardigen wel tot het Gothisch zou mogen
opklimmen , waarmede o. a. de nog jeugdige
leeftijd van freule slecht zou te rijmen zijn.
WEILAND daarentegen heeft ons te recht
naar het Hoogduitsch verwezen. In zijn
Woordenboek tochzegthij op het woord vrouw,
dat Dfreule eene verbastering van het hood.
Freiulein" is. De veranderingen nu , die het
ondergaan moest om als bastaardwoord tot
onze taal te kunnen behooren , zijn de twee
volgende: Vooreerst moest het een' Nederlandschen uitgang erlangen. Nu beantwoordde
wel onze verkleinuitgang lijn aan het Hoogduitsche lein • maar even als onze verkleinuitgang kin eerst ken geworden was , en ti dens
het ontstaan van freule schier alleen nog maar
als ke voorkwam , zoo moest ook kin , dat zich
wel reeds in bet Midden-nederlandsch soms
als len vertoond had (*) , maar toch om de
weekheid der 1 nog zeer lang in het Nieuwnederlandsch zijn' oorspronkelijken vorm behouden had, nu eene nieuwe woordvorming
als le optreden. Ten tweede moest de du in de
Hood. eu veranderen. Dit was geheel in den
geest der Hoogduitsche taal. Ten bewijze hiervoor breng ik GRIMM te berde, die in het 1ste
deel zijner Deutsche Grammatik (dritte Ausgabe , 1840, S. 219 en 225.) het volgende zegt :
D den umlaut der organischen kiirze a bezeichje nachdem er nicht meter
) net bald e bald a ,
D oder nochgefiihlt wird. bei heer, meer, erbe....
D u. s. w. ist die erinnerung an das urspriing) liche a erlbschen • in wahlen , alien , MID men .... u. s. steht das a lebendig daneben. daher die comparative alter, keilter, heir» ter , eirmer , warmer a bekommen. bei eltern
parentes, vetterpatruus, war man derabkunft
vergessen. Beide dies e und haben meist
dochgleiche aussprache und es ist falsche
» affectation den vocal in weinde parietes an) ders als in wenden vertere lauten zu lassen".
» Zu eu verhalt sich au fast wie zu e das a;
wo der umlaut unfUhlbar ist , wird jenes ,
geschrieben". Nu moest toch wel
sonst
D die erinnerung an das urspriingliche bij
eene overbrenging van Freiulein op Nederlandschen bodem geacht worden verdwenen te zijn.
Derhalve : freule is een Nederlandsch bastaardwoord, gevormd van het Hood. Frau-

Jomfrue.]
Freule I. • bl. 353). Omtrent .het ontstaan van het woord freule zijn twee verschillende meeningen uitgesproken , de eene
WEILAND , de andere door LULOFS. De
door
laatste kent aan dat woord een' Nederlandschen oorsprong toe , waar hi' in zijne Gronden der Nederlandsche Woordafleidkunde (1833,
bl. 3) , aan deze wetenschap de stelling ontleent • » dat Freule eene versmelting is van
Frouwlijn (in het Hood. nog Freiulein), het^ welk eigenlijk , krachtens het verkleinend ,
»voorheen ook bij ons zeer gebruikelijk ach» tervoegsel lijn , hetzelfde als Vrouw-tje been al vleijend op een jong , adel»e ,al
» lijk meisje werd toegepast" • terwijl hi' in de
stippingen van zijn Handboek van den Vr o eg.Aar
sten Bloei der Nederlandsche Letterkunde (1845,
bl. 267 , noot) opmerkt : D GRIMM zegt intusS schen mat al te sterk dat het nieuw-Neer»landsch geheel eene voorbeelden van lijn
» oplevert. Wij hebben toch nog oogelijn
lein •
»niaagdelijn , en wat vroeger bij HOOFT POOT,
de en in freule is de Hood. eu, d. onze ui.
» enz. slotelijn , prinselijn , nimfelidn , enz. En
Wie in re eene Fransche eu doet hooren,
is ook ons freule niet eene verkorte uitspraak doe dit Of omdat hi' den oorsprong van het
» van fraulijn, of vrouwlijn (d. kleine vrouw
woord niet kent , Of omdat hij den vreemden
» vrouwtje of jonkvrouw)?" — Dit gevoelen. nu tweeklank welluidender vind , en hierin de
is mij onaannemelijk , omdat :
eu ho doet zegevieren over de etymologies
1°. in freule de Nederlandsche eu (veulen
W. J. R.
Keulen ,) niet gehoord wordt ,
[Ook J. H. VAN DALE acht freule uit Hoogduitsch
z
ou
het woord freule onzijdig
2°. als
moeten zijn , en
(*) KNAPELEN Brab. Yeesten , IV. • bl. 985 ,en
3°. men van vroulijn bezwaarlijk freule Der Vrouu'en Heim, vs. 597.
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bloed gesproten en eene doehter van Friiulein te zijn.
Maar de uitspraak was hem altoos de Hollandsche ,
M
d. i met den eu klank , welken hi'j ook voor den
besten houdt.]

Willem de Zwyger en Musius I. ; bl. 354).
In N°. 10 van de Konst- en Letterbode voor
1852 vindt men het volgende :
DENAVORSCHER heeft reeds herhaaldelijk
evraagd naar de onbekende bron waaruit die
g
onzinnige betichting met MUSIUS' moord geput
is. Hi' vindt die in het aangehaald schandschriftjen , waarover straks meer nog : n Tot
Delftcomende ," zoo meldt het : » so heeft hy
(ORANJE) voor zijn hof ingenomen het klooster
van sint Aechte , daer te voren Rectoor ende
Biechtvader was geweest den welgeleerden
Poeet ende weerdige Deere CORNELIUS musius,
den welcken QUILL. VAN NASSOUWE vo orschreyen, over sommighe jaren , oochluyckinghe
doende, by den Heere VAN LUMEY zijnen adherent , seer oneerlijck ende met leelijcke tormenten hadde Iaten hanghen."
Aangeh. schandschriftjen : Historie Balthazars Gerardt, alias Serach , die den Tyran van,
't Nederlandt, den prince van Oraengie doorschoten heeft : ende is daarom doorgrouwelijcke ende
vele tormenter binnen de stadt van Delftopenbaerkick gedoodt. MDLXXXIV , 16 bladz. 4°.
berustende in de Bibl. Thysiana.
Willem de Zwijger en Musius. Omtrent WILLEM VAN LUMEY, Graaf van der Mark, leze men
de Verspreide en nagelaten Dicht- en Prozastukken —met biographie—van R. H. VAN SOMEREN,
in leven Burgemeester van Kralingen, etc,
Utrecht , L. E. BOSCH EN ZOON , 1852, (door
Dr. WAP in druk bezorgd) , alwaar op bl. 201
eene belangrijke redevoering voorkomt over
WILLEM VAN LUMEY.

Men zal daar, bl. 256 en volg. kunnen vernemen, dat CORNELIS MUSIUS , gezegd van
Spanghen , niet is vermoord ; maar dat hi' in
handen van eenen krijgsraad gesteld is , bestaande uit den Groot-Provoost, en de Heeren
Jonk. GYSBERT VAN DUIVENVOIRDE VAN OBDAM

lid der Staten van Holland , en Mr. WILLEM
BARDESIUS , beide mannen met roem en lof in
's lands Historie bekend, — en dat hi' , na
het afgelegd verhoor , krachtens uitspraak
van dien krijgsraad , zijne welverdiende straf
binnen Leyden in 1572 order aan heeft.
dien het den Heer VAN DER HORST , of
n
wel den vrager , om de waarheid te doen zij ,
danmogen zij kennis nemen van de door VAN
SOMEREN geleverde bijdragen •; waaruit zij zien
zullen,datnoch de Prins nosh VAN DER MARK,
van mums' dood, maar
oorzaakgeweest zijn
dat deze Prior,door het verbreken van zijnen
plegtig gegeven eed, de schuilplaats heimelijk
in zijn klooster bezorgd aan verdachte mon"liken, zijne schandelijke vlugt naar den vijand, en de prijsgeving der te Delft aan zijne

zorg toevertrouwde nonnen , zich zelven dit
vonnis moedwillig op den hats heeft gehaald.
LUMEY zegt in zijn verdedigingsschrift •:
D Ook kan het tot geener schande of laster
» verstrecken voor alle vroemen , den Monnik
» Pater van St. Aagten te hebben laten ophan»ghen, aangezien dezelve als een meyneedige op
D de vlugt was betrap,
t met zynen schat den
» vyand toetrekkende , om zyne verraderye ,
D die hy teen den Heere Prinsen , ons en de
I Evangelischen, ja, den ganschen Lande verD dacht hadde , te werk te stellen. Boven dat
D deselve by Bede gezworen hadde uitter stad
D Delft niet te trekken.
» En is alzoo de voorschreven Pater door
» zyn eigen delicten (in 't violeren zyns eeds
D en anderzints naderhandgeperpreteerd) niet
» als een Monnik of om der Roomsche religie
» wille geexecuteerd , maar als yen kwaaddo enD

der, die zyn eigen Sententie medebragt , op-

»gehangen".
Er zal over dit onderwerp wel eerstdaags
iets in 't Hat verschijnen , waarvan, cenige
maandengeleden, de Alg. Konst- en Letterbode
reeds een staaltje geleverd heeft.
.. ELSEVIER‘
Nederlandsche Volksoverleveringen I. ; bl,
354). De verzekering van HH. Bestuurderen, dat elke bijdrage , hoe klein ook , met
erkentelijkheid zal worden ontvangen , geeft
mij moed hen ter herinnering — weer dan
zulk een vlugtige herinwing zal wel niet
noodig zijn— te wizen op 't werk order dien
titel door L. PH. C. VAN DEN BERGH , in 1836
uitgegeven , op een ander met gelijken titel
door J. W. WOLF, 1844 en op den schat van
aanteekeningen , hiertoe betrekkelijk, in onze
provinciale almanakken , vooral in den Gelderschen en Overijsselschen verspreid.
CONSTANTER.

Nederlandsche Volksoverleveringen. De Bidder

van Tuyl. In mijne gemeente zijn nog enkele
overleveringen bewaard. Ik heb daarvan reeds
(Archief van KIST en ROYAARDS)
i
vroeg erelders
melding gemaakt. Kan het den Heer THOMS van
dienst zijn , dan zal het mij niet verdrieten, ze
hier nog eens opgegeven te hebben. Zij hechten zich, op eene enkele uitzondering na, aan
den persoon van eenen der leden uit het geslacht VAN TUYL van Bulkestein, dat in deze gemeente op een kasteel van dien naam, waarvan
nog enkele overblijfselen aanwezigzijn, woon.
de. De duivel had met onzen VAN TUYL eene
weddenschap aangegaan , waarbij bepaald
was , dat de eerste de Line , het riviertje
waaraan het dorp Deilligt, tot op zekere aangewezen plaats zou doorwaden , de laatste
echter den Lingedijk langs te paard tot aan
dezelfdeplek zou rijden , terwijl hi' , die het
eerst zou aangekomen zijn , als overwinnaar
enals regthebbende over den overwonnene
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beschouwd zou worden. De duivel won het
geding. Hij hielp nu wel den ridder op wonderbaarlijke wijze , doch nam ten slotte ook
zijne ziel. Zijne hulp ondervond VAN TUYL
in den stria. Dan werden de boomen in de
nabijheid in krijgslieden, die hem ondersteunden, herschapen ; maar dan ook zorgde de duivel, dat de kogels , die op hem gerigt werd
en door zijn harnas drop en , daarachter als
verlamd bleven, zoodat hi' ze , bij zijne ad
teruggekeerd , nit
ijne kleederen schudde.
z
Wilde hi' huiswaarts , din verhief zich zUn
paard in de lucht en voerde hem met de snelheid des bliksems naar zijn kasteel. Lang nog
heeft men de wapenrusting van VAN TUYL en
daaronder het doorschoten harnas in mine
kerk bewaard • doch nu is daarvan niets meer
te vinden. Ter aangehaalder plaats deelde ik
mine zienswijze ten aanzien dezer over
ring merle , zoodat ik in herhalingen zou vervallen, indien ik daarop terug kwame.
Ook de knecht van VAN TUYL, waagde zich
aan eene weddenschap met den boozen geest.
De vraag zou zijn
, wie van beiden het eerst
aan het einde zou wezen, de knecht met heklezen van eenen brief of de duivel met het tellen
van degraankorrels in eenen daar geplaatsten
zak. Ook ditpleit won de duivel. Nu werd
het aan den knecht ver and om zijn beer op
diens luchtvaarten te vergezellen en het is als
eene bijzonderheid bekend , dat hi' bij gelegenheid van eene dier reizen zijnen voet aan
den haan van Bommel' s toren stootte.
Er is nog
wel eene overlevering
no
nog
zekerenpelgrim , die hier als kluizenaar geleefd en naar wien zeker stuk lands den naam
van D pelgrimshof" zou verkregen hebben ;
doch tot hiertoe is het mij niet gelukt eenige
verdere bijzonderheden op te sporen.
Misschien is het ook niet overbodig opmerkzaam te maken op het verhaal , door mij
g
eplaatst in den Gelderschen Yolks-Almanak
voor het jaar 1850, bl. 156 ver y . , waarbij ik
echter voegen moet , dat het verhaal in den
mond des yolks aan zeven achtereenvolgende
Heeren van het dorp krankzinnigheid doet
yoorspellen.
Dr. ROMER.
Nederlandsche Volksoverleveringen. 't Hazepatersveld by Haarlem. In den Spanjoolschen
tijd stond er op of in de nabuurschap van evengenoemd veld een klooster. De soldaten
waardoor het ingenomen werd , joegen de
geestelijke heerenlangs het veld en met zweepslagen voort , al roepende : Haast-je pater !
SCIOLUS.
[Met eenige teleurstelling zamelen wij hier den
karigen oogst in , waar onze hand een vruchtbaar
zaad meende geworpen te hebben. Slechts de verwijzing op eenen vreemdeling , maaiende waar althans
hi'j niet gezaaid heeft , slechts een handvol , door
landgenooten op vaderlandschen grond ingewonnen ,
slechts eene herhaling van het bekende , waar onze
mond naar het onbekende vroeg. Is er dan behalve

D. II.

die enkelen , waarvan CONSTANTER gewaagt, is er dan,
behalve den kundigen R6MER en den weetgierigen
scroLus , geen mensch , die zich aan de sprookjes van
het Nederlandsche y olk laatgelegen liggen , of zal
dan volstrekt ons nageslacht van buitenlanders moeten vernemen , wat onze voorouders aan den haard
en bij het spinnewiel , om het wachtvuur en bij den
mast , elkander zoogaarnevertelden ? Met eene soort
van medelijden , slechts gewettigd door onverstand ,
ziet men hier zoo op dit onderwerp als op onze pogingen om de kinderpoezy voor eene volkomene verdwijning te bewaren, teTwij1 een HALLIWELL in GrootBrittannie , een ERNST MEIER in Duitschlandjuist
,
geprezen worden om hetgeen de lezer bij ons afkeurt.
Men is tegroot , men is te wijs , men is te beschaafd ,
men is geen kind meer ! Het is ook maar in het onbeschaafde Noorden , te ver helaas om door onze geleerden van zulke barbaarsche liefhebberijen te worden genezen , dat zich twee jongelingen nit Helsingfors, metgeldelij ken bijstand van hunne medestudenten aldaar,, tot eene ontdekkingsreize hebben aangegord om volksoverleveringen op te gwren voor de
nakomelingschap. Zij heeten B. PALDANI en 0. PALANDER.]

Berekeningen over mogelijkewoordverplaatsing
in verzen (I.; bl 4 357). De acht woorden van het
vermelde Latijnsche vers kunnen,volgensBERNOUILLI, 40327 maal van plaats verwisselen.
Naar mine berekening echter 40320 maaL
Is dit kleine verschil soms aan een drukfout toe
te schrijven? want 1X2X3 X4 X5 X6 X7 X 8
= 40320 , en dit is toch de wijze ,
naar ik
meen , om het te herekenen.
Voor het tweede vers :
„ Crux, faex" , etc.
vind ik, door de aangeduide berekening ,
479,001,600 , en niet 31,916,800 malen , of
indien de woorden s sors mala" niet van elkaki. gescheiden mogen worden, bedraagt het
39,916,800 malen.
Voor het derde vers schijnt de opgaaf der
Encyclopddie geheel dezelfde onjuistheid te
bevatten : het cijfer is niet 31,916,800 , maar
39,916,800.
P. C. K.
[A. L. B. dezelfde methode volgende , heeft denzelfden misslag ontdekt der Encyclopedie, en hetzelfde
getal erlangd voor de aan maat noch zin gebondene
verplaatsingen .]

Berekeningen over mogelijkewoordverplaatsing
in verzen. Bij de, op bl. 357,358, meegedeelde
verzen, kunnen nog de volgende gevoegd
worden , door G. P. PHILONINESTE (PEIGNOT)
in zijne Amusements Philologiques , bl. 137 ,
aangehaald.
Het eerste luidt :
„Ad Stultum.
„ Cor, vox, dens, frons, ren, splen, pes, lux sunt tibi,
deest mens",

en bezit de eigenschap van , behalve 725,760
keeren omgezet te kunnen worden , beurtelings op negen personen van toepassing te
zijn , b. v. s ad Caecum" , s ad Claudum" , etc.
natuurlijk door het laatste woord te verwisselen.
35
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Het andere :
.. Cor , vox, dens , frons, ren, splen, lux, mens, pea,
vola , crus huic",
kan — zegt men — 39,916,800 malen om ezet worden.
Vie er lust toegevoelt, moge het narekeN. P. BIBLIOPHILUS.
nen.

den jongeling , die op den 6den Sept. 1591
als student der Theologie aan de Leydsche
Hoogeschool werd ingeschreven.
Een uittreksel, mij door de vriendelijkheid
van.
N. C. KIST bezorgd , luidt aldus
•:
n Rectore TH. socio, 6 Sept. 1591,inscriptus :
TOBIAS KOENIUS, Londinensis,Stud.Theologiae."

Hi' was derhalve een geboren Londenaar.
Van zijne geschriften heb ik te vermelden

. onDe
Jodocus van Lodensteyn I(. •bl .378)
Controversae aliquot ex Lib. Primo Inst. quaesgenoemde schrijver van het artikel : Het Park tiones, quas Divin g favente Clementia , Praeside
J. VAN LODENSTEIN) in de Utrechtsche Yolks- Clariss° .Consultissimiq. viro, D°. JULIO BEYMA,
Almanak van 1850, zegt het volgende : s Door J. U. D. Et antecessore in ilustri Batavorum
» Ds. E. HERINGA werd mij nog een handschrift Academia ordinario,praeceptore suo observando,
A van een onuitgegeven wrerk van VAN LODENpublke examinandas proponet TOBIAS C8NIUS
STEIN vertoond , geteld
it : Meditatien van Ds. (COENIUS) 3Kal. Mai'. Anno cm.m.xcv. Lugd.
A VAN LODENSTEIN
gemaakt in 't jaar 1657. Bat. ex offic. THOMAE BASSON , 1595 , in-4°.
,
» Deze meditatien zijn overdenkingen op elken Het bevat 10 bl. behalve den titel en de op» dag des jaars , en ademen , even als alle drat
aan Ds. DANIEL VAN DER MEULEN.
g
» werken van den schrijver , opregte evangeNog is van KOENIUS voorhanden : Controc. W. BRUINVIS.
S lischegodsvrucht."
versa ex Universa delictorum Materia Themata ,ex
Lib. 47 et 48. Digestorum 4, Lib. 9. Cod. Collects
Cornelis Dirksz. (I.; b1.378). Van dezen zee- Quae Favente Deo subpraesidio etc. D. EBERheld en van zijne vrouw bezit de Heer STOK- ARDI a BRONCKHORST Professoris in inclyta
BROO te Hoorn levensgroote afbeeldsels
Lugdunensium Batavorum Academia ordinary
door den Hoornschen schilder ROTIUS , fiks Publice examinandaproponet TOBIAS C8NIUS , 7
geschilderd. Zie ABBING, Aanteekeningen, enz. Kal. Augusti , anno CID.ID.XCV. Lugd. B.
at
bl. 143. Ik stel mij voor die in dezen zomer , TH, BASSON, 1595. Hiervan zegt hi' :
bij vergunning van den eigenaar , of te teekeS Hancde
,
Controversis ex universa delictorum
nen , waaromtrent de Heer BODEL NIJENHUIS materiaquaestionibus , Disputationem Ornaniet onkundig zal blijven.
tissimis, Prudentissimis , EruditissimisViris
c. w. BRUINVIS.
D. M. ROBERTO VIMEO philosophiae apud SeCornelis Dirksz. Er bestaat van hem een danenses Professori acutissimo , et D. M.
geschilderd portret. Ik zag het te Monniken- THOMAE MURRAVIO contubernij apud Heideldam, op het Stadhuis. Of dit een ander, dan wel bergenses Regenti dignissimo , amicis suis
betzelfde afbeeldsel is , waarvan B. N.. ge- omni observantia colendis . D. D. D. Reswaagt , kan ik niet opgeven. De stad Monni- pondens TOBIAS CSNIUS.
. 'ELSEVIER.
ken dam zou zeker den verzamelaars van portretten onzer helden een grooten dienst beS Het Kerkje te Ubbergen" (I.;b1.378). Onder
wijzen, wanneer zij besluiten kon, dit afbeelddezen
titel behelst de Christophilus, Chr. Jaarsel inplaat te doen brengen • doch dit niet alleen, zij zou. daardoor haren manhaften Bur- boekje voor 1841 , een allerliefst verse van
gemeester eene welverdiende hulde toewijden. C. H. CLEMENS. Men vindt het op bl. 105 en
Zoo Oen, dan is zijn portret het waardig , de volg. en daar tegenover eene plaat , waaronrij der afbeeldsels van onze helden uit de 16de der : J. F. CHREST del., J. P. LANGE s cut s.
Dr. ROMER.
eertw te vergrooten .
H.
[Ook CONSTANTER vermeldt DIRKSZOON'S portret
in het raadhuis te Monnikendam. W. v. D. V. , die
het denkbeeld zeer toejuicht om de natie met-het gelaat van dezen strider bekend te maken , verzekert ,
dat hetgeschilderde afbeeldsel , vroeger bij de te
Edamgevestigde familie TEENGS berustende, nimmer
als hetportret van onzen held erkend is door diens
Vlootvoogds afstammelingen. Wat dezen berigtgever overgehaald heeft om DIRCKSEN te schrijven en
DIRKSZOON te verwerpen , kunnen wij niet nagaan.
In zijn voordeel is noch de gewoonte Bier tijden, noch
hetgetuigenis van alle schrijvers. Vooral indien
C. W. BRUINVIS te regt den naam ook van JANSEN
aan den Admiraal heeft toegekend , lijdt het naauwelijks twijfel , of DIRKSZOON m eet voor de ware lezing
wordengehouden.]

Tobias de Coene (I. ; bl. 378) zal naar alle
waarschijnlijkheid wedergevonden worden in

[Het is te Nymegen, bii,J. F. THIEME, dat de Christophilus uitgegeven werd. EEN SOLDAAT zond ons
het lste couplet van het Kerkje , aldus :
Tempel Gods , in 't groen verscholen ,
Dat der bergen voet bekranst ,
Die doorpopel, els en linde
Even doorblinkt , evenglanst,
Vrede zij u!

Men vindt , naar J. C. K's. opgave , in den Gelderschen Almanak voor 1845 , bl. 3-17 , een stuk van
F. A. ALEXANDER, getiteld : Jets van en over CLEMENS.
Dezelfde meldt ons, dat de Heer THIEME een fraai
portret van CLEMENS in 't licht gegeven heeft. Onbekend aan X. X. X. was het zangstukje in de Christophilus. Niet alzoo een ander van gelijke soort dat
men aan dezen auteur verschuldigd is : Het dorpje
Beek , op muziek gebragt met accompagnement voor
depiano door G. DE VRIES, Steendr. van PH. SCHWARZ
te Nymegen , zonder jaartal.]
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Jan Jordens (I. ; bl. 378). Deze was lid van,
het Leydsche en twee Amsterdamsche Dichtgenootschappen , bij een van welke hi' in 1785
den tweeden zilveren eerepenning behaalde
met zijn dichtstuk de Waare Christen. Zijne gedichten zijn allen van stichtelijken en zedelijken inhoud. Men heeft ook van hem Gedichtj es
voor Kinderen , uitgegeven te Amsterdam bij
ITOLTROP. WITSEN GEYSBEEK , die hem in zijn
B. A. en C.Woordenboek vermeldt, acht hem
jets meer dan vloeij end verzenmaker, en zUne
gedichten , ofschoon zich niet boven het middelmatige verheffende , uit een braaf , godsdienstig hart voortgevloeid.
JORDENS ' geboorte- noch sterfjaar worden
door WITSEN GEYSBEEK opgenoemd , schoon
beiden waarschijnlijk , eveneens als zijne betrekking of beroep , bij de familie van dien
naam, in Overijssel en elders , zouden te verV, D. N.
nemen zijn.
Filips Willem en Maria van Nassau I. • bl.
378). Naar het ons voorkomt, waren zij geen
tweelingen. Althans in het uitmuntende werk
van JOHANNES PIETER VAN CAPPELLE,
getiteld:
Filips , Prins van Oranje , vinden wij
vangeene tweelingen melding gemaakt, maar
kortweg gezegd (bl. 6) dat FILIPS WILLEM den
19den December 1554 op bet kasteel van Buren geboren werd. Het schijnt ons echter nog
al opmerkelijk dat de juiste tijd van MARIA'S
geboorte, voor zoo ver ons bekend is, nergens
aangeteekend staat.
LEGENDO ET SCRIBENDO.

Filips Willem en Maria van Nassau. PHILIPS
WILLEM VAN ORANJE den 19den December
1554 op het Kasteel van Buren, en zijne zuster
MARIA den 7den Februarij 1556 te Breda geboren zijnde , kunnen alzoo eene tweelingen
geweest zijn.
Alhoewel ik zeker weet, MARIA' S geboortejaar dus in mine gedrukte genealogischetafelen
aangeduid te hebben gevonden , en voorts de
juistheid dier opgaaf in 't minst niet betwjfel,
i
zoo is bet mij voor 't oogenblik echter niet
mogelijk den autheur aan te wizen. Binften
kort hoop ik hierop terug te kunnen komen.
E. v. E.
Dichter vanGezang 121 (I.; bl. 378). Op eene
list der Dichters van de Evan . Gezangen, verzameld in de jaren 1803-1805 , in der tijd ,
toen ik eene biographie van die dichters dacht
te vervaardigen ,
— dank zijtusschenkomst
de
van wijlen mijnen vriend , Mr. H. 0. FEITH
te Groningen , — mij verschaft door den Eerw.
nu ook al overleden M.J. ADRIAN', Predikant
te Oude Pekela, Lid der Commissie tot het verzamelen der Gezangen , — op die lijst , zeg
ik , vindt men als auteur van Gezang 121 den
bekenden dichter R. FEITH aangeteekend, zonder bijvoeging , zoo als dit bij andere Gezan-

gen aldaar plaats heeft , of hi' het naar GELdan wel naar een ander zou bewerkt
hebben.A. J. V. D. AA.

LERT ,

[
Dit berigt van A. J. VAN DER AA zal misschien
wijziging brengen het gevoelen van B. H. J. ,
volgens hetwelk noch GELLERT , noch RH. FEITH
noch r. L. V. D. KASTEELE eenig aandeel zal gehad
hebben in de vervaardiging of vertaling van Gezang
121, nademaal dat liedgeenszins voorkomt , hetzij
in VAN DE KASTEELE 'S Gezangen , hetzij in FEITH'S
Proeve van Gezangen voor den openbaren Godsdienst
hetzij in GELLERT 'S Geestelijke Gezangen en Liederend

Johannes de Jode I.1 378). Ofschoon
ADELUNG, ter door mij aangehaalde plaats
over CELLARIUS , JOHANNES DE JODE noemt,

als vervaardiger van een atlas van kaarten ,
zoo is mij, bij een nailer onderzoek, naar aanleiding der vraag van V. B. , gebleken , dat
aldaar voor JOHANNES , GERARDUS moet gelezen worden. Aan dezen GERARDUS waarvan
ook IMMERZEEL Nederl. Schilders , gewag
maakt , wordt door FOPPENS , in de Bibl.
Belg. , p. 353 , het Speculum Orbis , Tabulis
et Descriptionibus illustratum , Antv. , in fol.
toegeschreven. Voorts noemt deze hem Noviomagus, in Mathesi ac Chalcographa arte plurimum excellens • — decessit Antverpiae , anno
1591, aet. 82. Hi' schijnt de vader geweest
te zijn van CORNELIS DE JODE , die ook plaat,
en kaartensnijder was
en van PIETER DE
JODE de Oude.
V. D. N.
[Alzoo vindt RYMER zijne gissing bewaarheid die
wel GERRIT DE JODE vermeld engeroemd heeft gevonden bij IMMERZEEL maar JOH. DE JODE vruchteloosgezocht en bij VAN MANDER en bij HOUBRAKEN.
ADELUNG'S vergissing heeft ook*,*. het spoor bijster
gemaakt. Deze verhaalt ons van een JOOS DE JODE ,
Prins der Rederijkers te Vlissingen, in den 'are 1641,
van wien men nog een brief heeft , in die betrekking
door hem onderteekend, en een zegel dragende, waarop een gedeeld wapenschild, dat met eenen helm gedekt , in de regterzijde een uit twee V's zaamgestelde
rust vertoont, aan het boveneinde links met een * opgesierd, terwijl de linkerhelft een halven gekroonden
arend bevat, en voorts ter zijde van het schild regts een
B en links een onleesbare letter waargenomen wordt.
Dat nu deze J008 DE JODE tot de maagschap van.
den kunstvaardigen GERARDUS behoord hebbe, gelooven wij niet onwaarschijnlijk. — Men zou voorts nog
de vraag kunnen opwerpen , of er eenige betrekking
geweest zij tusschen den auteur van het Speculum
orbis en het aanzienlijke geslacht der DE JODE'S, dat
niet alleen sedert de 14de eeuw velerlei bedieningen
in Gelderland vervuld en waargenomen heeft , maar
waarvan ook twee leden , OTTO en GERRIT DE JODE,
Gebroeders, onder de voorname lieden genoemd worden , die den landsvrede of 't verbond aangingen met
JAN VAN BLOIS en diensgemalin MACHTELD, Hertogin
van Gelre. Aan den naam(eig. bUnaam) van welk
geslacht men ook de meening ontleend heeft, als zouden Gelder en Zutphen al zeer vroeg uitzondering gemaakt hebben op den strengen re pel van uitsluiting ,
g
alomme elders teen
het yolk der Joden verordend en
toegepast , een gevoelen eehter,, dat , als strijdig met
dengeest dier tijden , te regt verworpen sehijnt door
Mr. H. J. SOENEN , in zUne Gesch. der Joden in Nederland , bl. 82, wien degrond des naams veeleer gele en voorkomt in den veronderstelden over an
eener Israelitische familie tot het Christendom.]
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Componisten der Evang. Gezangen I. ; bl.
378). Uit een artikel in de Kerkelijke Courant
van 17 Januarij 1851 blijkt , dat slechts den
van de componisten der zeventiennieuwe zangwizen bekend is • en tevens dat al de stukken
betrekkelijk de handelingen der Commissie
voor degenoemde Gezangen verloren geraakt
zijn. Men uitte slechts den wensch , dat de
overgebleven betrekkingen van den Pr ik
J. H. NIEUWOLD, te Warga, die vooral de muziek dezergezangen bij de Commissie ter harte nam , alsnog ophelderingen mogten verschaffen.
X. X. X.
Taptoe I. •; bl. 378) , heeft allerwaarschijnlijkst eene verandering van beteekenis onder aan. Het woord staat in naauwe betrekking tot het Hoogduitsche Zapfenstreich (tappenstreep). In den Militeir Conversations .Lexicon , b earbeitet von mehreren Deutschen Officieren
redigirt and herausgegeben von HANNS EGGERT
WILLEBALD VON DER LUHE, Adorf, VerlagsBureau 1841, vindt men (BandVIII , Litt. Z)
omtrent het woord Zapfenstreich nagenoeg het
volgende :
Zapfenstreich is het 's avonds door de troepen gegeven teeken , waardoor aangeduid
wordt dat de soldaten naar hunne kazerne
of hun kwartier moeten terugkeeren. — De
naam Zapfenstreich is ontleend aan de oudDuitschegewoonte, volgens welke de politiedienaren zich 's avonds op een bepaald uur in
de tapperijen begaven , en over de tappen der
vaatjes (waaruit destijds de bekers onmiddellijk voor de gasten gevuld la ten te worden)
met krijt eene streep (streich) maakten, waarna
er niets meergetapt word mot ,, en de gasten den terugtogt hadden aan te vangen. Dezelfde zaak nu die Zapfenstreichuitdrukt, wordt
in 't Hollandsch door Taptoe te kennen gegeyen.
EEN SOLDAAT.
[De vraag over tap-toe is ook door vijf andere Correspondenten behandeld , wier berigten in strekking
niet verschillen van het antwoord onzes letterlievenden SOLDAATS. I. A. N.gedacht insgelijks het Zapfenstreich onzer oostelijke naburen. RUDOLPH , G. P.
ROOS en P. E. VAN DER ZEE herinneren zeer te regt
het oude tap voor de kraan van een vat , waarvan de
sluiting alom in de herbergen met echt militair lakonisme door het enkel woordje toe werd aangekondigd.
Dus klinkt, zoo als P.E. VANDER ZEE gezegd heeft,
in dien trommelslag van. 8 of 9 ure den waarden het
verbod in de ooren , „niet langer voor de soldaten te
tappen" „hen niet meer op de bierbank te houden",
terwijl de zonen van MARS dan wel in degestopte bron
hunner verlustiging een krachtigen spoorslag vinden
moeten tot gehoorzaamheid , engeen andere partij
kunnen kiezen dan , hoe noode ook en als met weigerende schreden, hunne kwartieren weder op te
zoeken.
Dat N. P. BIBLIOPHILUS tap=tapperij of kroeg verklaard heeft , zal wel metaphorice geschied zijn , door
verwisseling van deplaats Bens bedrijfs met een voornaam werktuig tot diens uitoefening. Wij danken
hem voor zijne verwijzing naar BILDERDIJK 'S Verkl.
Gaslachtlijst en naar HOEUFFT ' S Proeve van Bredaasch

Taaleigen , bl. 593 en eindigen met de opmerking ,
dat , evenmin als onze SOLDAAT , een enkel dezer
Beantwoorders iets vermelden kan no ens eene thans
gewijzigde beteekenis van het uit vroegere tijden ons
overgeleverde tap-toe .]

KostverlorenWetering (I. ; bl. 379). Ruim
1100 Rhijnlandsche roeden van Amsterdam ,
aan de zesde bogt des Amstels, van de stall gerekend , in den Middelpolder , tusschen het
groote en het kleine Loo veld , ('t welk doorgaans Kalfjeslaan geheeten , den Amstel met
den Veendijk of Amstelveenschen weg vereenigt)
stond reeds vddr den jare 1610 het lusthuis
Kostverloren, dat zoowel door- zijne hooge ,
dikke muren en ruime kamers , als we en
zijne hechtheid , groote ramen en gewelfde
kelders , onder de vele buitenplaatsen aan
den Amste/dific uitmuntte , en bijzonder ook
de aandacht trok door eenen welbeplanten hof,
statig voorplein en sierlijke poort.
Tot den naam dezes huizes , Kostverloren ,
heeft de veengrond van deze streek aanleiding gegeven. Ti dens den eersten stichter
(wie hi' geweest is heb ik nergens kunnen
uitvinden) werd dit buitenverblijf Amstelhof
geheeten •; dan de bodem gedurig zakkende
onder den zwaren last van hetgebouw, dwong
eerlang den eigenaar tot steeds vernieuwde
aanzienlijke onkosten ter instandhouding ,
engaf alzoo , in vervolg van tijd , geboorte
aan den eigenaardigen naam Kostverloren, die
dus voor kosten verloren gebezigd werd.
Een felle brand vernielde bijkans dit geheele gebouw tusschen de jaren 1630 en 1680.
Na deze ramp werd op een gedeelte van den
ouden muur een nieuw huisgevestigd, 't welk
den naam bekwam van Ruischenstein. Of dit
hetzij onder dezen of eenen anderen naam
nog in wezen is, ben ik niet in staat met zekerheed mede te deelen.
Waarom nu het water , 't welk dwars door
den Middelpolder , van het groote Loopveld tot
nabij de Wetering-Barriere van Amsterdam
vloeijende , gemeenlijk de Wetering , of ook
wel de Boerenwetering geheeten wordt , soms
ook den naam draagt van Kostverloren Wetering , zal na al het verhaalde wel Been punt
van kwestie meer behoeven uit te maken.
B. H. J.
[Kostverloren' s landerb en, zegt de Heer c.w. BRUINVIS , strekten zich uit van den Amstel tot aan den
Veendijk of Amstelveenschen We , en werden dus in
tweeen verdeeld door het water , 't welk ook van haar
zijn naam ontvangen heeft. Als bron zijner met
B. H. J.'s berigt overeenstemmende mededeeling
vermeldt ons dezelfde Correspondent : J. LE LONG
Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Oudheden
D. I. De vraag omtrent den naam Kostverloren heeft
ook P. E. VAN DER ZEE een vrij uitvoerig opstel in de
pen gegeven, 't welk echter, het onderwerp Bier vraag
ter zijde latende , nagenoeg uitsluitend is toegewijd
aan het verhaal der twistenbijna
,
twee eeuwen lang
tusschen Amsterdam en Haarlem gevoerd , nopens
den Overtoom, sints diens aanleg , in spijt der Haar-
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)emmers , tuk op het behoud der vaart door het

Spaarne , en daartoe een dam getrokken hebbende
over de Watering , in veel latere dagen Kostverloren
bijgenaamd , tot op het vergelijk tusschen Amsterdam
en Leyden aan den eenen , en Haarlem aan den andeYen karat, getroffen in 1606 , door bewerking van
'S Lands Advokaat JOAN VAN OLDENBARNEVELD , en
van den Raadsheer in 't Hof van Holland KROMHOLTT.1

Napoleon op Zuid-Beveland en te Gend I. ,
bl. 379). De eerste anecdote, door den Heer
G. P. ROOS medegedeeld , komt mij voor een
opwarmsel te zijn van het gebeurde met den
kanselier PETRUS PECKIUS , aan het hof van
HENDRIK IV. Zie mine Herinneringen uit het
n d der Geschiedeni s, betrekkelijk de Nedergebie
den , bl. 21 en 22.
la
de tweede anecdote , vroeger
Bij
, toen ik
in Belgie woonde, meer dan eens mij verhaald,
kan ik eene soortgelijke voegen , tijdens NAPOLEON' S verblijf in Holland, mij ter ooren gekomen. In eene onzer steden, zoo ik mij wel
' s Hertogenbosch , zou namelijk een
herinner
varkensslagter een root chassinet voor zijri
raam geplaatst he ben waarop was afgebeeld
een kolossale beuling , omgeven door eene
menigte saucijsj es , met het volgende bijschrift:
Gelijk de beuling is onder de worsten,
Zoo is NAPOLEON onder de Vorsten.

Ik durf echter de historische waarheid
noch van deze , Hoch van de Gendsche anecA. J. V. D. AA.
dote verzekeren.
[J. C. K. , schoon op 't stuk dezer vertelsels even
sceptisch als A. J. V. D. AA , gewaagt ook hij , van
Europa's toestand in 1811, door eenen dikken en vele
kleine worsten zinnelijk voorgesteld. Slechts dat hij
dezengenialen trek geenszins een Bosscher,, maar
een Amsterdamschen spekslager toegeschreven heeft.
Zijn getuige is ROORDA VAN EYSINGA, Verschillende
Reizen , D. III. bl. 54 in de Hoot.]

Napoleon op Zuid-Beveland en te Gend. Aen
de waerheid der anecdote : Lespetits bouchers
de Gand a NAP0a0N le grand , valt Diet te
twijfelen .
Het feit gebeurde in 1803 , toen de eerste
Consul BONAPARTE te Gent werd ingehaeld.
Onder de menigte nederduitsche , fransche ,
latijnsche en zelfs italiaensche opschriften
la enderen's hoofdstad vervuld
waermede V
was ,werd het Chassinet-rijmtje vOor het kleinvleeschhuis opgemerkt en op hooger bevel
weggenomen. De autheur der fine sat re was
CORNELISSEN , later lid van het Nederlandsch
Instituet en van de Brusselsche Akademie ,
en die gaern dezen trek van stoutheid uit zijn
vroeger leven aenhaelde. Ook is daervan gewag gemaekt in de Notice sur E. N. CORNELIS, door QUETELET, te vinden in het Annuaire
SEN
l i ue; 1851 , bl. 86.
86
del' Acadórnie royale de Begq
F. A. S.
Begraving zonder kist • Graauwe Zusters I.
bl. 379). In de vraag aldus getiteld verlangt
G. P. Roos ook bescheid op eene andere :

D Wat

warengraauwe zusters?"
?" Het volgende
strekke hem tot inlichting. De broeders en
zusters der derde orde van den H. FRANCISCUS
wijdden zich ook aan de verpleging van kranken. Zij droegen verschillende kleeding ,
sommigen wit met zwarte wielen , anderen
zwart met witte wielen , sommigen held rg
raauw of aschgraauw met witte en zwarte
wielen , donkerblaauw of bruin met witte
wielen en zwarte mantels. Het yolk noemde
de vrouwen graauwe zusters (soeurs grises)
waarschijnlijk omdat de eersten harer orde in
hetgrijs gekleed in en. Zij legden plegtige
geloften of en vormden congregaties , sommigen met,anderen zonder clausuur. In beteval dat zij eene congregatie vormden, stonden
zij onder de Provirkcialen der eerste orde
terwijl de niet gecongregeerde Kloosters den
Bisschoppen ondergeschikt waren. Men vond
haar het meest in Boven-Itali , Zwitserland
Frankrij,
k Nederland en Duitschland.
Dr. ROMER.

[A. & A. beantwoordt het eerste lid der vraag met
de vermelding van zeker klooster aan den Rijn , 't
welk een ruimengrafkelder bevatte , aan welks eene
zijde van onder tot boven eene soort van ovens gemetseld was, waar de lijken op de rij of met eene plank ingeschoven, en vervolgens, als zij digtgemaakt waren,
g
te worsen.
de naam en de sterfdag ing egrift platen
Omtrent de Graauwe Zusters verdraagt zijne opgaaf
zich wel met die van Dr. ROMER , en hij geeft ons
buitendien de bijzonderbeid,dat hare brnine kleeding
(een tabbaard, schapulier met het beeld der heilige
Maagd , mantel tot op de hielen afhangende, en daarbij een zwarte sluijer) ingevoerd werd bij zekere hervorming , die haar strengelijk van de wereld afsloot,
nadat degemeenschap daarmede een struikelblok
bevonden was teen de stipte vervulling barer gelofte vangehoorzaamheid, armoede en kuischheid.
Hi' verwijst ons voorts naar de Histoire des Ordres
Monastiques etc. (Par. 1721.) T. V II,, p. 301-305.
Niet slechts de verpleging der kranken, ook het
bezoeken en vertroosten van gevangenen en andere
ongelukkigen , behoorde, gelijk V. D. N. te regt aanmerkt , tot den werkkring der Soeurs Grises of Graauwe Zusters , in de Nederlanden ook wel Zwarte Zusters
geheeten , naar het gewaad van die kleur,, te gader
met een witte hoofdkap door haar gedragen , waarbij
zij ook nog hare zorg aan de zieken wijdende , de leden met een witten doek omwonden plagten te hebben. Wie lust heeft zulk eene zuster afgebeeld te aanschouwen, hij volge den wenk van V. D. N. en sla op
PH. BONANI 'S Verzeichniss der Geistl. Ord. und Person.
(Neurenb. 1724) Th. II. S. 76.
Eindelijk schrijft C. W. BRUINVIS , dat de nonnen ,
vermaard als Graauwe Zusters, in zijne stad Alkmaar
voormaals het Convent der H. MARIA van Nazareth
bewoonden, 't welk ins gelijks bekend is onder de namen : Jonge Bagijnen-Hof, Zusterhuis van S.MARIE,
MARIA klooster, Jonge Hof en Lieve Vrouwe Hof.]

Uraagteriteno.
Petrus Abresch. In het Godgeleerd Nederl. ,
Biogr. Woordenboek van Nederl. Godgeleerden,

a. ,

wordt van PETRUS
door B. GLASIUS , 1ste
gezegd, dat hij te Middelburg in 1735

ABRESCH
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geboren en te Groningen in 1812 overleden is.
de datums van
,
Daar ik er belang bijheb ook
geboorte en overlijden te kennen , zoo zal men
mij verpligten , met zulks te willen opgeven.
B.
Lee nert Bouwens. S. BLAUPOT TEN CATE
noemt in zijne Geschiedenis der Doopsgezinclen ,
den Leeraar LEENERT BOUWENS , die in 1578
te Hoorn overleden is , een Zeeuw van geboorte.
Zoude het niet kunnen worden nagevorscht ,
waar en wanner die verdienstelijke man geboren is ?
B.
Boter aan de galg gesmeerd. Onlangs werd
mij gevraagd naar den oorsprong van dit
spreekwoord , dat de beteekenis heeft van
vruchtelooze moeite te doers. Ik wist de vraag
niet te beantwoorden. Ik breng haar dus aan
depublieke markt , in de hoop , dat iemand
ze naasten zal.
E. A. P.
Geslachtwapens verlangd. Kan men ook de
wapens opgeven der familien : VAN ALTENA
CORSTIUS , VAN CUYCK , VAN LISSE, VAN DER
'WU VAN NYENRODE, VAN OS, PLANCIUS , VAN
SEVENHOVEN ?
X.X.

Sierick Siersma. Is iemand in staat mij te
berigten omtrent de afkomst en het wapen van
-SIERICK SIERSMA, geboren te Alkmaar , 7
Maart 1624 , zoon. van ...... SIERSMA , en MARIA VAN DER VEEN ?

Hi' was Notaris , gehuwd met jOSINA DE
dochter van MICHIEL DE WAAL, Burgemeester van Haarlem en CUNIERA VAN
BAERSDORP.
X. X.
WA.A.L ,

De Zegelring van Luther. Ik lees dat de
Keurvorst van Saksen , JOHAN GEORG , den
zegelring , hem door MARTINUS LUTHER geschonken, zoo in waarde hield , dat hi' daarmede in 1652 te Praag voor den Keizer en
andere Vorstenpronkte , en hem aan zijnen
vinger had toen hi' stierf. Wat is er van dezen ring geworden ?
IL G. Lr.
Het lied van Groote Pier. Onlangs kreeg ik
een los blaadje , waarvan de helft was afgescheurd, in handers , waarop ik het volgende
las :
1k Groote Pier, Koning van Friesland, Hertog
van Sneek , Graaf van Slooten, Vryheer van Hindeloopen , Kapitein Generaal van de Zuider-Zee.
Een stuyrman ter doot ,
Acht de Hollanders bloot ;
Al sijnse groot van rade ,
Sy sijn slap van dale , enz.

Is er ook iemand van degeachte Navorschers die mij dit rijm geheel kan mededeelen?
H. G. Lr.

Blak std. Ik vraag den oorsprong van het
eerste woord.J. T. D. H.

Swanenburg. JACOB VAN HASSELT van Swa,
nenburg , die in het laatst der 16de of in het
begin der de eeuw leefde , had een dochter, MACHTELD VAN HASSELT tot Swanenburg ,
gehuwd aan JAN VAN DOORN. In de Genealogie
van WACHENDORFF vind ik de volgende acht
kwartieren :
WACHENDORFF - DE WILD.
DE EDEL
-•
VAN DOORIC tot Voorde.
TESSERT, gen d . SPIER TOT HEINSBERG -31IDDELSOOP.
VERHORST
VAN HASSELT tot Swanenlyurg.

Wie ican ze en waar dat Swanenburg lag ?
C. & A.
Zammert Meliszoon. Is er ook iemand die
mii een list der afstammelingen zou kunnen
bezorgen van die beroemden moederlievendenZaandamschen jongeling , die zich te
.aoorn nederzette ?
C. dir. A.
Ouders vanMevr. Johannes van de Water.
JOHANNES VAN DE WATER 5 grootvader o, a.
van Mr. JAN VAN DE WATER, Griffier van het
Hof vanUtrecht, en van ADRIANA VAN DE WATER, echtgenoot van Prof. P. VAN MUSSCHENBROEK , wasgetrouwd met ADRIANA L013 ,
WILLEMS dochter. Wie kan mij den naam van

hare moeder opgeven ?

C. & A.

Katzwym. Van waar is deze uitdrukking
of te leiden ?
C. G. B.
Petrus2Vytthus. Onder de sehoone schrijfen trek-lettervorro.en van vroegeren tijd zag
en bewonderde ik vooral die van den uitmuntenden schoonschrijver PETRUS NYTTHUS , van
1783 tot 1790 Onderwijzer te Oostburg ; daarna , volgens berigt , vertrokken naar ZuidBeveland, en vermoedelijk ook op dit eiland
of in Schouwen geboren. 's Mans bijzondere
pennevruchten zijn overwaardig , dezen kunstenaar in vereerend aandenken te houden.
DE NAVORSCHER kome Mii te hulp , OM lets
van 's mans levensloop , vooral lasts en tijd
zijner geboorte en sterfte op te sporen en in
't licht testellen.
P. FRET.
Zeeuwsche spreekwoorden op landbouw en vee-

teelt. Men verlangt eene opgaaf van een 25ta1
der schoonste en zinrijkste gezegden , spreuken ofspreekwoorden , betreffende allerlei
takken van landbouw en veeteelt , welke de
Vaderlandsche, bijzonder ook de Zeeuwsche
land- en veeman van ouds en zeer toepasselijk in zijnen stand weet te bezigen.
P. FRET.

Eerste Boekdrukkerij te Middelburg. In het
Toevoegsel tot den Middelburgschen Naamwijzer

van 1849, vindt men onder de jaartallen tot
herinnering aan de geschiedenis dier stall op
het jaar 1577 : (4 April) Werd alhier voor het
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eerst eene boekdrukkerij opgerigt , en met vele
voorregtenvoorzien. Zoude men desaangaande ,
zoo omtrent deze voorregten,wie die eerste
drukker geweest is , en wat zijn werk betreft ,
geene uitvoeriger mededeeling kunnen doen?
P. FRET.

s Geen Mei komt zonder aren" . Gaarne wilde
ik den verderen inhoud weten van het reeds
zeer oude liedj,
e dat begint met de woorden
„ Geen Mei komt zonder area
Geen Pinkster zonder blow".
FREDRIK.

De heerlialheid Deze voormalige
Autographen. Bestaat er in ons Vaderland
heerlijkheid in het Zutphensche stood nim- en naburige rijken eenige algemeen verkrijgmer onder hetgezag van de Geldersche en baargestelde verzameling van autographen of
ac-simile's van beroemde enberuchte per solutphensche Vorsten maar was Kleefsch.
Degeschiedenis van andere dergelijke Duit- nen ? Zoo ja , welke is de titel?
sche enclaves , als van de Lymers , Zevenaar,
N. KADMOS.
Huissen, enz. is na te gaan , dock omtrent
Chirogrammatomantie. In een, paar nummers
Wehl kon ik niets vinden. Weet iemand er der Illustrirte Zeitung van 1850 of 51 bevindt
lets van te zeggen of bronnen aan te wizen ?
zich eene verhandeling over de Chirogrammatomantle. Welke jaargang, en welke nummers ?
Sl.
Kandla. Er zijn punten aan de rivieren ,
N. KADMOS.
zoo als een vroeger eiland in den beneden
Matthias Claudius. Waar vindt men levenamond van den ouden Rijn , eene plaats boven berigten omtrent MATTHIAS CLAUDIUS , schrijZutphen aan den IJssel , die den naam van ver van den Wandsbecker Bothe ?
W.
Kandla dragen. Van waar die naam , welke
rnij ook elders voorkwam ?
De Bijenteelt. Welke boekwerken schrijven
Sl.
over de behandeling en de teelt der Bien?
Zij is Luthersch" Och,kan iemand mij ook
M. M.
zeggen , waar toch die wonderlijke zegswijze
De Hebreeuwsche poezie in Nederland. Welke
vandaan komt , dat iemand Luthersch is , als zijn de meet bekende Hebreeuwsche dichters
er eengedeelte van den rok onder uit haar van ons Vaderlandgeweest ?
japon komt kijken ?
G. NIR.
G. E. J. RIJK.
Bilderdijle s de Vloek" . Bedriegt Mtn geheugen mij niet , dan heb ik , jaren geleden ,
eensgehoord , dat deze vertelling, in BILDERDIJK ' S .Mengelpoezij , II , 2de druk bl. 179
voorkomende, niet oorspronkelijk, maar naar
een weinig bekenden Hoogduitschen dichter,
GOTTER gevolgd zoude zijn. Er hangt mij
zelfs in het hoofd , dat BILDERDIJK GOTTER'S
Provisor ROBST in HILDEBRAND heeft veranderd. In het werk van den Heer PAN vind ik
daaroratrent eene de minste aanwijzing , en
even weinig in de talrijke opstellen over
BILDERDIJK ' S werken , in verschillende Tijdschriften verspreid. Aangenaam zou het mij
dos zijn , daaromtrent eenige inlichting te
ontvangen , en zoo mogelijk GOTTER ' S Gedichten eens ter leen te bekomen.
M. te Maastricht.
Gebijna,amd. In de Konst- en Letterbode
1852, N'. 17 , vind ik dit woord , vroeger
altijd bidgenaamd geschreven. Naar welke
spraakleer is dit deelwoord gevormd ?
_Qe Regterhand by den Led. Wat is de oorsprong van het bestaand gebruik , dat men
bij het doen van den Eed , de twee voorste
vingers van de regterhand opsteekt , alsmede
van de afwijking van dat gebruik te Haarlem
aan de vrouwen toegestaan , die steeds bij de
Eedsaflegging de regterhand onder de linker
J. D. B.
borstbrengen ?

Adriaan van Cronenburg, Zijn er nog schilderstukken bekend van ADRIAAN VAN CRONENBURG uit een adellijk geslacht , dat reeds
ten tide van Graaf WILLEM IV bekend was ,
gesproten , en gewoond hebbende te Schagen
in Noord-Holland, vanwaar hi' later naar
Friesland vertrok en door voorspraak zijner
vrienden tot Secretaris van de Grietenij Tietjerksteradeel , omstreeks 1567 , werd aangesteld ? Zoo ja, waar bevinden zich die ?
H. VAN ROLLEMA.

Jan Vranken. In het jaarboekje Zeeland
voor 1852 , zie ik in een stukje van den Heer
DE WIND, dat JAN FRANKEN kinderloos is overleden, maar niets van zijn huwelijk. Ik meen
echtergelezen of gehoord te hebben dat hi'

een Alkmaarsch meisje trouwde, dat bij Jonkvrouwe VAN MECHELEN (de minnares van den
tegenstander zijns meesters I) diende. Wie
weet hier weer van te zeggen ?
Bestaat er ook eengedrukt portret van
het evenzeer als de
v
FRANKEN ? Hijerdient
etrouwe bediende van HUGO DE GROOT (door
g
P. VELYN). Het plaatje in VONDEL'S Palamedes
is te slordig en onbeduidend om voor een portret te kunnen wordengehouden.
C. W. BRUINVIS.
Druipen. Van waar is de uitdrukking ontleend : hid' is gedropen , gebezigd wanneer men
onbekwaam wordt bevonden na een gehouden
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Hier onymus Hirnius. . HIERONYMUS HIRNIUS,
Predikant bij de Evang. Muth. Gemeente te
Rotterdam gestorven aldaar in 't laatst van
Maart 1648 , heeft in 1629 te Leyden , bij JORIS ABRAHAMSZ VAN DER MARSE laten drukken : Raet ende Bedencken sommiger Lutherschen
Hood. Leeraers , van 't vrije en middelmatige
gebruik I. van tweederley Biecht
van'
broodbreeken ende in de handgeeven ,Ook
was hi' vermoedelijk de schrijver van een'
Scheeps- , Vesting- en Waterbouwkundige wer- Hoogduitschen Katechismus , iets vroeger of
ken. De Heeren Navorschers zouden mij zeer later te Rotterdam uitgegeven , en vermeld in
verpligten door eenige der voornaamste wer- de Bydragen tot de Geschiedenis der Evang.
ken op te even over de Scheepsbouw- , Ves- Luthersche Kerk in de Nederlanden , I.1 46.
Aan de dragers van zijn lijk wend een ovals
tingbouw- en Waterbouwkunst.
--I- X.
zilveren begrafenispenning uitgereikt , waarZamengestelde woorden. Waarom schrijft van het opschrift aan de keerzijde aanving
men : loarzenmaker , klompenmaker , messenma- met de woorden : Gerust Int Midden van de
Baeren. Is ook een der Heeren Navorschers
ker, pottenbakker, schaatsenrijder , geitenhoeder
enz., in het meervoud en : schoenmaker ge- in 't bezit van een deter stukken , of kan hij
weermaker, steenbakker, paardrijder, schaapher- mij daarvan ten minsten aanwijzing doen ?
der , enz. , in het enkelvoud, en vervolgens :
SCHULTZ JACOBI.
koekebakker , sterrewacht , enz. , zonder n. Zoo
Handvesten en Privilegieen. Wat is het onderook :paardenstal, kippenhok , leeuwenhuid; doch
integendeel : koestal , vogelkooi, tijgervel, enz. , scheid tusschen Handvesten en Privilegieen?
en eindelijk: vogelnest, o oljevaar snest ,spreeuw
.. R. E.
nest, enz. Welke regels heeft men hier te volGeslachtlijsten der familieen Palm en Pain et
gen, of hangt zulks alleen van de welluidendheid af?
Gaarne zou ik eens degeslachtregisters
A. J. L. LEMPE.
kunnen raadplegen der familieen PALM en PAIN
Groot-Gymnasiale disputen van Moscou. In ET VIN. Zou iemand der lezers van DE NAde vorige eeuw werden de Disputen , aan. het voRscHER,bezitter van een dier Genealogien
groot Gymnasium te Moscou gehouden , door- of van beide , door tusschenkomst van het
gaans prachtig in druk gegeven. Onder aan Bestuur, mij aan zich willen verpligten, door
den titel staangemeenlijk de Ketters in plaat mij die geslachtlijsten gedurende eenige, doch
verbeeld. In 't midden van dezen , ook de weinige , dagen ter inzage of te staan?
Paus, met zijn drie,dubbele kroon. Op hem
A. A. A.
volt LUTHER, met grooten Poolschen rok en
Kattebel of Kartebel. Zou Kattebel of, zoo
borate muts na hem CALVYN en zoo voorts.
Men vraagt of dit thans nog plaats heeft , en als sommigen schrijven , kartebel , eene verook of er zulkegedrukte Disputen hier te lande bastering kunnen zijn van het Fran sche carte
belle , of is die afleiding elders te vinden ?
aanwezig zijn ?
.. R. E.
P. Q. R.
Franciscus Baldes en Mag
dalena Moons.
Ivoorvretende larven. Er iswelligt geen EnWaar en wanneer is het huwelijk voltrokken
tusschen den Spaanschen bevelhebber FRAN- tomoloog , die niet weet dat sommige larven
heur voedsel vinden in de hardste houtsoorCISCUS BALDES of VALDEZ en MAGDALENA
ten : inguajakhout , kokosnoten , enz. ja
MOENS of Bloom, bekend tijdens het beleg van
zelfs in hoornen van verschillende dieren.
Leyden in 1574 ?
waarvan
Zijn er van beide eenige historische en ge- Zoo bezit ik een ivoren dominos el,
nealogische aanteekeningen voorhanden , die dubbele blank voorzien is van zeer langwereen beter licht over diepersonen kunnen ver- pige holen. Ik heb mij overtuigd , dat zij tot
verblijfplaatsen hadden gestrekt van larven
spreiden , dan tot nog toe het geval is ?
doordien in eenigen . nog rudimenten van 't
.. R. E.
0. T. P. Q. M.V. D. Is het waar dat de geknaagde en gekaauwde ivoor aanwezig waOreste" van VOLTAIRE geteekend is met de ren. Nu wilde ik zeergaarne weten , of er
letters : 0. T. P.Q. M. V. D. , zijnde de be- hier te lande ook (inheemsche) insekten beginletters der woorden van een latijnschen kend zijn , waarvan de larven zich in ivoor
verpoppen? Met de meedeeling der namen
versregel , waarvan een spotvogel maakte :
zal men verpligten
Oreste , triste piece, que Monsieur

examen ? In Vriesland zegt men daarvoor :
is gekorfd, verbasterd : gekorven. Van waar
dit ? staat het in verband met de uitdrukking :
hi' is door de ben gevallen, dat men zegt van
iemand, die bekent het een hi' misdreef? Of
is het woord druipen ontleend van het afvallen
der onrijpe vruchten , zoo als men zegt : de
appelen of peeren druipen van de boomen ? —
Die het weet , deele het mede.
E. A. P.

VOLTAIRE donne"

Zoo ja, in welke uitgave ?

—?

G. P. BOOS.

EEN ENTOMOLOOG.

281

Gaat me4 ; de vracht is U geschonken.

Zanteekeniugen.

Generaal te Smirna , overleden aldaar den
lOden November 1723, oud 66 jaren.

Opschriften van oude Kerkklokken.
In den voormaligen toren bij de St. Pieterskerk te Leyden

Heusch, minsaem, vriendelyk , onschendbaer in zyn
handel ,
Rondborstig , blank in trouw , voorbeeldigh in den
wandel ,
Ingrootheid needrig , ver van waen of ydle pragt,
By vriend en vreemdeling, geeert, gemint, eat.
Trouw minnaer van de deugt, in liefdepligten blaekend ,
In godsvrugt ongeveynst , in alien opsigt waekend
Ten voordeel van 'tgemeen, in alien zielenlust
Was hy wiens overschot in deze lijkbus rust.
D e leemen hut,gekrenkt door smart op ramp gehoopt,
Wierd na lang wagglens,door de dood geheel gesloopt,
Wat wonder? want die was onmagtigh te bevatten ,
D en ryken't zamenvloet van zoo veel dierbre schatten.
HERMAN VAN DER HORST.
Smirna 10 Nov. 1723.

t Salvator oci lite it.
t Dm Ijagljet en alit quad weber verbrgi it.
t Den tomben tube ben boben tug it.
-I- Minn Mutt, en 3aoper ogn brattier
marten Ing.ln 't icier ono fjern. mccccxiii.
Ulrumsche torenklok
Defunctoo t piano° t vim t vim t vatgura t frango t nun t Inta t vor t vitae t
voco t nos (ad) t sacra t venite.
Elders
Funera plango , fulgura frango , sabbata pango ,
Excito lentos , dissipo ventos , Paco cruentos.

Engelsch opschrift
Men's death I tell , by dolefull knell,
Lightning and thunder , I break asunder,
On Sabbath all , to church I call,
The sleepy head , I raise from bed,
The winds so fierce , I doe disperse,
Men's cruel rage , I doe asswage.

Klok , waaruit de » Great Tom of Oxford"
gegoten is
In Thomae laude , resono bim bom sine fraude.
GANSKE.

Slag bid' Brouwershaven ten 'are 1426. Tot
die kox huyse betaelt voir cost die daer
ghedaen wort, doe die tidinge quam dat die
Engelsten tot Gheervliet en = ten Briel gheuang
en waren
, en' voir cost die de bode mit sine
peerde daer dede , die de tidinge brocht ,
tsamen XX B.
Doe den stryt tot Brouwershaue gewonnen
was , doe wort vii' da m . oft ix , hoichtyt gehouden inde Kerck mit dienres ende mitte
organist als men doet op grote hoichtiden.
Dienres Her r . GHERT VOS , Her-. GHERYT
VAN HILLEGOM, Her r . JAN HAmER, Her'. PIETER sCOTEN, gegeuen onder hen vieren ij scilden, de organist mitte blaser xxvi tuin = . fact.
iiij E. vi ./3.
Van derselue hoichtide betaelt Her'. TuomAs de organist in onse Vrouwenkerck ende
voir siin blasers xviij .13.
Den scoelmeestren van dat si mitte scoelkindren te choerquamen den tyt voirss. omme
hen alien xxvi .6.
(Thee. Rek. van Leyden).
.. ELSEVIER.
JAN

Daniel Jan Baron de Hochepied. In de Boekzaal dergeleerde wereld voor Februarij 1724
bl. 230 , vond ik onlangs het volgende zeker
weinig bekende grafschrift op DANIeL JAN
Baron DE HOCHEPIED , Consul van de StatenD. IL

Ditgrafschrift wekte bij mij den lust op jets
meer van DE HOCHEpiED te weten, doch de
uitslag van min onderzoek is weinig bevredi end. Ik ga mededeelen wat mij omtrent
hem is bekendgeworden , terwijl hpt mij aangenaam zal zijn indien anderen mijn opstel
nader zullen kunnen toelichten.
DANIeL JAN DE HOCIIEPIED ontmoeten wij
allereerst als Secretaris van den Nederlandschen Ambassadeur aan het Ottomannische
Hof, JACOBUS COL yER, toen deze in 1680
vergezeld van DE HOCHEPIED , zijne openbare
intrede te Konstantinopel deed.
In het jaar 1687 met commissie van genoemden Ambassadeur in het vaderland terug
gekeerd zijnde , werd hi' door de Staten tot
Consul te Smirna aangesteld. Op den 23sten
Julij 1688 kwam hi' behouden ter plaatse
zijner bestemming aan en wij vinden vermeld
dat den 26sten October daaraanvolgende , in
zijn huis , hetwelk
hi'n i de stad betrokken
h
had, degodsdienstoefening door den Predikant HENRICUS FRANCKEN word voortgezet ,
omdat de kerk door de aaydbeving van 10
Julij 1688 vernield was. Met . denzelfden
ijver , waarmede hi' de belangen der Hervormde gemeente te Smirna voorstond , beschermde hi' de verdrukte Joden in de Levant
en, door zijne ge schenken van oudheden aan
het Oudheidkundig Kabinet te Leyden , betoonde hi' zich een voorstander der wetenschappen.
DE HOCHEpIED wasgehuwd eerst met de
ulster van JUSTINUS COLYER , Nederlandsch
Resident te Konstantinopel , daarna met diens
dochter CATIIARINA. CLARA, bij WiC hij de volgende kinderen had :
I. JuSTINUS CONST ANTICS , geb . 2 2 Junij 1680 ;
II. GEERTRUIDA CONSTANTIA, in 1718 gehuwd met JOH. COOKE esq. Engelsch Consul
te Smirna ;
M. DANI6L ALEXANDER ,

later Consul te

Smirna , in 1727 te dierplaatse gehuwd met
CATHARINA. ELISABETH TREMEAUX;
IV. JACOBUS BISANTIUS.
Zijne vrouw stond in hoog aanzien
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Sultane Valide , of weduwe van MAHOMET
gelijk blijkt uit den brief door de HOMEPIED geschreven en door Dr. SCHOTEL medeg edeeld ,waardoor het berigt van VAN WYN
hieronder vermeld, volkomen bevestigd
wordt.
DE HOCHEPIED overleed te Smirna , den
lOden Nov. 1723 , als Consul van H. H. M.
in Anatoli , Mitilene en Scio , terwijl de vervaardiger van het bovenstaande grafschrift ,
Ds. HERMAN VAN DER HORST, van 6 April 1718
tot 9 Maart 1727 Predikant te Smirna , den
14den November 1723 uit Openb. XIV : 13 ,
over hem de lijkpredikatie deed.
B ovengemelde bijzonderheden zijn ontleend
aan : 1°. Kerkelijke aanteekeningen rakende de
Nederl. Geref. Gem. te Smirna, medegedeeld
door N. c. KIST, bl. 168 en volg. van het
Nederl. Archief enz. Dl. VII • 2°. Hollandsche
Mercurius van 1687, bl. 174 ; 3°. SIEGENBEEK , Gesch. der Leydsche Hoogeschool, Dl. II,
bl. 125 ; 4°. J. G. TE WATER , Narratio etc.
p. 159-163 ; 5°. Mr. H. J. KOENEN Gesch.
der Joden in Nederl. , bl. 255 ; 6°. G. D. J. SCHOTEL , Geschied- , Letter- en Oudheidkundige
spanningen , bl. 194-201 ; 7°. VAN WYN
Bijv. en Nalez. op WAGENAAR Dl. XVII
bl. 6 en8°. K. J. R. VAN HARDERWIJK lets
over JUSTINUS COLYER en diens ,noon JACOBUS
enz. , in NIJHOFF'S Biddragen , Dl. VII , bl.
58 en volg.
LEGENDO ET SCRIBENDO.
Verbasterdegemeenplaatsen. Zeer dikwijls
vindt men sommige untie gezegden van
Fransche klassieke schrijvers gebezigd , die
oorspronkelijk veel anders luiden dan zij
doorgaans worden te pas gebragt. Zoo heeft
men een reel
g
van MOLIERE :

ll est avec le del des accommodemens.
In zijn Tartufe evenwel (IV : 5.) leest men
Le del defend , de vrai , certains contentemens
Mais on trouve avec lui des accommodemens.
Het menigwerf voorkomende : le style c' est
l'homme , wordt aan BUFFON toegeschreven
•;
doch in zijn Discours de reception staat : .Le
style est l'homme meme. Veel pregnanter.
Mad. DE STAEL schreef •: Ègoisme de la femme esttoujours a deux, 't welk gewoonlijk wordt
verminkt door 't schrijven van : L' amour est
un e'goisme a deux.
Deze voorbeelden zijn vatbaar voor vermeerdering.
J. M.

Macon.
Jacques Taffin. Weet iemand mij eenige nad ere bij zonderheden mede te deelen omtrent JACQUES TAFFIN?
Was hi' een broeder van den bekendengodgeleerde
JEAN TAFFIN , den boezemvriend en vertrouwden
raadsman van Prins WILLEM VAN ORANJE ? In de
Archives de la maison d'Orange-Nassau , uitgegeven

door den Heer GROEN VAN PRINSTERER, wordt (Deel
IV. , bl. 24) van eenen broeder van JEAN TAFFIN
gesproken , die Raadsheer was en bij het beleg van
Bergen in Henegouwen sneuvelde. Van JACQUES
lezen wij alleen , dat hi' , vroeger Ontvanger-Generaal te Kassel , in lateren tijd het vertrouwen van.
ORANJE genoot , door wien hi tot verschillende gewigtige onderhandelingen en zendingen gebruikt
werd (zie de Archives , VI. , 121 , 200 ; VII. , 16 , en
WAGENAAR Vaderl. Historie , VII. , 101.). Het is
mij echter gebleken , dat hi'j in de zaken van ons land
te dien tijde grooter aandeel heeft gehad en we ens
zijne grondige financiele kennis met zekere , tot nog
toe onbekende , belangrbke administratie gedurende
de jaren 1572 en 1573 is belast geweest. Verlangend
zie ik eenige nadere inlichtingen omtrent zijne afkomst en persoon te gemoet.
J. H. DE ST.

Hetgeslacht van den Bossche. Bij VAN LEEUWEN
Batavia Illustrata, p. 833 , komt voor , GYSBREGT
VAN DEN BOSSCHE uit hetgeslacht IJsselstein en Amstet ,gehuwd met N. N. VAN ALBLAS , en worden als
hun afstammelingen opgegeven :
ENGELBREGT VAN DEN BOSSCHE
HUGO VAN DEN BOSSCHE, trouwt
GEERTRUYT, WILLEM VEENS dochter
LIJSBETH VAN DEN BOSSCHE, trouwt
FLORIS VAN MONTFOORT.
Hiermede stemt overeen de opgave under FLORIS
VAN MONTFOORT , p. 1010 , maar moeijelijk is daarmede in overeenstemming te brengen het geslachtregister van ISSELSTEIN, p. 994. Vergelijk dat van
AEMSTEL, p. 829 , 830.
Men vraagt alzoo eene vollediger geslachtlijst der
VAN DEN BOSSCHE 'S.
X. X.

Bacchus in de spreekwoordentaal. Het is bekend
dat onze taal rijk is in spreekwoorden en spreekwoordelijke gezegden. Die ontleend zijn aan het
rundvee , vonden een bewerker in V. LOOSJES Zedelijke Uitspanningen , de tot de woorden schoen , veer ,
lam , liggen , man en hond betrekkelijke zijn verzameld in de Konst- en Letterbode , 1825 , No. 39 , 42
43 , 46 , en 1826 , N°. 8. SPRENGER VAN EYK verzamelde de aan scheepvaart en het scheepsleven ontleende in twee bundels , _Rotterdam , 1835 en 1836
tot de dieren betrekkelijke , mede in twee bundels
Rotterdam, 1838 en 1839 , en die over het landleven
in een bundel, Rotterdam, 1841, terwip P. VAN DUYSE,
in het Belgisch Museum , de tot geestelijke zaken behoorende bijeen brat. Zie aldaar Jaarg. 1841 , bl.
192 en volg. en 454 en volg. Wie wil mij helpen om
door middel van DE NAVORSCHER aan hetpubliek
eene dergelijke collectie mede te deelen van spreekwijzen, om uit te drukken dat iemand wat over zijn bier
is , en dit door allegraden keen van hi' is knips af,
tot hi is een lijk, toe ?
/.
Aldert , Adriaan , Jacob Adriaansz. Hodenpijl. Ik
las onlangs in een MS. :
„ Anno 1490 op Maria Hemelvaart wort Heer
DIDRIK VAN HODENPIJL met meer anderen Edelen en
gemeenen van de Cabbellause om 't leevengebrogt tot
Dordrecht uyt last van MAXIMILIAEN van Oosten.ryck , rooms Keyser na Laatende een soon genaemt
ALDERT, die in 't liedeken , als Didrik uit den huyse
s.c., meer dan eensgenoemt wort EDELHART • Corts
daer naequam ALDERT mit syne moeder tot Schiedam." enz.
Is aan iemand dat liedeken bekend of kan iemand iets
meer omtrent dien ALDERT HODENPIJL mededeelen ?
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Nog eene vraag : In het Koor van de nienwe Kerk
te Delft „leijt be raven ADRIAAN HODENPIJL, Ridder
in syn leven Stalmeester ende Capitein van de Compaignie voetknechte van Syne Exc. Prince HENRICK
van Nassowen , sterf den 27 Sept. 1610." Dit is waarBroek
schijnli
het huis te
jk dezelfde,, die in 1605 bij
den Prins het leven redde • doch wie waren zijne
ouders, wanneer en waar is hij geboren en in welke
verwantschap stond hij tot JACOB ADRIAANS HODENPIJL Rentmeester van den Prins van Oranje?
ROGATOR.

Behandeling van oogziekten met blaauwzuur. In den'
jare 1842 is door NAYLER & C. , te Amsterdam eene
brochure uitgegeven , ten titel voerende :
Nieuwe ontdekking! ! ! De blindheid benevens velerlei oogziekten , gebrekkige gezigtsorganen enz. zonder
pijn , ook zonder operering genezen.
In dit stukje worden zoowel de proefnemingen als
de behandeling met blaauwzuur tot genezing der
blindheid medegedeeld door Mr. A. TURNBULL, M. D.
1841.
te Louden, 48 Russell Square, 28 Set.
P
Men wenscht te weten :
1°. Of werkelijk Dr. TURNBULL is blijven voortgaan met zijne geneeskundige behandeling , en of
zijne proefnemingen zijn blijven stand houden ;
2°. of meer Engelsehegeneesheeren die hebben
voortgezet en of hunne behandeling een evengewenschten uitslag heeft opgeleverd ;
3°. of er ook bier te lande , volgens diengeneestrant ,proeven genomen zijn op ooglijders ;
40 . of de ondervinding bewezen heeft dat de op natuurlijke gronden zeer waarschijnlijke verheldering
van het oog stand heeft gehouden , toen de prikkel
van het blaauwzuur wederom geheel was verstompt ;
50 . of er ook sporen zijn ontdekt bij ooglijders ,
hetzij door TURNBULL, hetzij door anderen behandeld , dat het blaauwzuur ook langs dien weg eenen
n.adeeligen invloed op het leven uitoefende ;
6°. of er meergeschriften over deze behandeling
van het oog zijn bekend gemaakt ?
C. J. H.

Podding op Kersavond. „ Ik weet niet welke sym„ bolische beteekenis de pudding heeft ; iik heb haar,
„ ondanks mijn met echt duitsche Griindlichkeit, inge„ steld onderzoek niet kunnen uitvinden ; dit echter
„is zeker,, dat de armste Engelschman op kersavond
„ zijn pudding moet hebben. E en Engelsche kersavond
„ zonderpudding is geen kersavond , maar een on„ zin, een anachronisme , eene blasphemie. Alle geu„ren van Arable vergoeden den Engelschman den
„
reuk des puddings op kersmis niet , en van de tafel
„ der Koningin te Windsor tot de nederigste hut der
„ armste moet op kersavond depudding branden ,
(zoo zegt de Duitsche schrijver in zijn Van Paris
„naar Londen , bl. 301.)."
Naar aanleiding van het bovenstaande vraag ik ,
van waar de bijzondere sympathie der Engelschen
voor denpodding , en waarom wordt hij in En eland
zoo algemeen op kersavond gebruikt?
H. W. K.
Hoogduitsche vertaling van Shakspeare , te Rotterdam, 1832. Ik bezit een boek • getiteld : WILLIAM
SHAKSPEARE 'S saemmtliche dramatische Werke and
Gedichte , uebersetzt im Metrum des Originals . Rotterdam 1832 , bei F. HARTMANN JR. 906 bl. en 186
supplement , in imper. 8°. 2 kolommen.
In deze vertaling zijn opgenomen de 17 bekende
stukken, door A. W. SCHLEGEL , zijnde de 20 overige
van H. VOSS en negen anderen , die allengenoemd
worden.
Daar nu dit boek hoegenaamd niets aan zich heeft
dat een Rotterdamschen oorsprong zort doen vermoeden, en het op geen Duitschen Catalogus voorkomt —

zelfs niet in de onlangs verschenen Shakspeare-Literatur in Deutschland. Vollstandiger Catalog 6-c.
Cassel 1852 — zoo is de vraag, waar is dat werk oorspronkelijk uitgegeven ?
J. M.

Dr. Joh. Polliet. Wie kan mij eenige bijzonderheden mededeelen van JOH. POLLIET ?
Uit de levensbeschrijving van WILLEM BAUDAERT
VAN DEINSE, door hemzelven te boekgesteld en door
Dr. P. c. MOLHUYSEN geplaatst in de Kronijk van het
Mist. Genootschap te Utrecht , A°. 1849 , bl. 225—
247 , leert men dat BAUDAERT de schrijver is van den
Morghen-Wecker der Vrye Nederlantsche Provintien
ofte een tort verhael van de bloedighe vervolghinghen
ende wreetheden door de Spaenjaerden ende hare adherenten in de Nederlanden ,gheduerende dese veertichjarighe Troubelen ende Oorloghen , be aen aen vele
steden ende ettelycke du sent particuliere persoonen. —
Danswick , bij CRIJN VERMEULEN de Jon e,, op de
Leege Zijde van Schotlandt , 1610, in 4°.
Teen
bovengenoemd geschrift van BAUDAERT
g
schreef de Jesuiet THOMAS SAILLY , den Nieuwen Ca-

tholycken Morghen-Wecker zvysende de Natuere ,
voortganck , vruchten , reinedien , der Ketterye , Te
voor-schyne gebrocht Tot het welvaert der gheunierde
ende andere Nederlantsche Provincien. Loven , JO.
CHRISTOPH. FLAVIUS , A°. 1612, in 40.
Verder‘leert ons BAUDAERT, dat Dr. JOH. POLLIET,
op het bovengemelde boek van THOMAS SAILLY een
tegenschrift heeft vervaardigd , waarop de Jesuiet
niet heeft geantwoord.
Het werkje van JOH. POLLIET, dat zonder zijnen
naam verscheen (want hij noemt zich sleeks „een waar
liefhebber des vaderlands") , heeft tot titel : Weder-

legginghe Eenes lasterlycken Boecx , d'welck eenen Jesuyt , ghenomt THOMAS SAILL Y , aen den dach he heven heeft teen den Morgenzvecker der Vrye Nederlandsche Provintien. Teghelycke dienelycic tot verdedaqinghe van een boecxken ghenoemt SPIEGHEL der
Jeucht. In dit tractaet worden seer claer ontdeckt der
Spangiaerden bedriegherien ende loose handelinghen ,
so voor velejaren als
noeh desen nae-somer in onse
,
benabuerde Landenghepleecht.
Nae CHRISTI Leere t'ontsteken Licht
Set men niet onder een koornmaet : maer
De KOSTER steldt het voor u ghesicht ,
Om te lichten op den Candelaer. (Matth. 5.)
t'Amsterdam , bij HERMAN ALLERTSZ. KOSTER A°.
.. R. E.
1615, in 8°.

Alphonsus Tastatus. ALPHONSUS TASTATUS leefde
in de zestiende eeuw , was Bisschop van Avila in
je
• , en bezat een buitengewoon sterk geheugen ,
San
p
zoodat hij het gelezene nooit vergat. Hi' schreef
meer dan menschen gewoon zijn in hun leven te lezen. In de volgende eeuw, en dus na zijnen dooci ,
kwam te Keulen zijn werk in het licht , dat uit zeven
en twintig folianten bestond , waarin. hij de meeste
boeken der H. Schrift verklaard heeft. Zoo men
stelt dat hij zijn achttiende jaar begon te schrijven , dan ma g men voor elken dag zijns levees (want
hij stierf in zijn veertigste jaar) zes gedrukte vellen
rekenen.
Bestaat er eene levensbeschrijving van dien grooten man , of in welk werk wordt een meer uitvoerig
J. S.
berigt van hem gege-v-en ?
Zille. Ik heb mij altijd vergenoegd met de verklaring van het woord Louwmaand , zoo als de doorijvers
VAN HEUSSEN en VAN
kundige
Historieschr
RIJN haargeven in hunne aanteekeningen op de
Oudheden van Zeeland, I. ; bl. 282 , in 8°. , volgens
de uitlegging van den geleerden ALTING. - „ Lewa,
36*
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„anders Liouwe of Lowe , zoo als hy 't verstaat , is
„ te zeggen wys of vroed. En hier van , zegt hi' ver„ der , is de maand Januarius de Loumaand genoemt
„ geweest , omdat de vroedschap in die maand verko„ ren wierd.” — Taalonderzoekingen zijn geheel buiten mijn bestek , en , aangezien de Navorschers , die
het afleiden van bovengenoemden term op zich hebben genomen , het nog in geene deele eens zijn , zoo
moet ik hier een tweede vraag inschuiven , en wel
over de maand Zille.
Bij het gebruik van Dye Chronycke vanZeelandt ,
enz. door JAN REYGERSBERCH VAN CORTGENE • Ghep
rent 't Hantwerpen enz. , 1551 , in-4°. vind ik het
geheele werk door een woord Zille , dat mij voor het
grootste gedeelte gebleken is Januarij te moeten aanduiden , hoewel het ook enkele malen op Februarij is
toegepast , schoon die geschiedkundige feiten , welke
voor tijdsvereffeningen vatbaar waren , meest in Januanj te huis behoorden en ook eenige taken fout zijn
geboekt. De benamingen van Januarij en van Louwmaand worden bij REYGERSBERCH wel gebruikt, want
ze zijn mij in zijne Chronijk voorgekomen.
Wat is nu de oorsprong en het gebruik van het
C. KRAMM.
woord Zille?

Le Colonel de Weiss. Ondek de werken die algemeen verspreid zijn , en (gelukkig of ongelukkig)
veleritot handboek dienen, waarnaar zij hunne denken handelwijze rigten, behooren voorzeker de Priedpes philosophiques , politiques et moraux , par le colonel
DE WEISS , waarv'an in der tijd eene Nederduitsche
vertaling te Groningen is uitgegeven. Te vergeefs
heb ik tot hi ertoe getracht eenige levensbijzonderheden van den schrij ver op te sporen. Ik vermoed , dat
hi' een Zwitser geweest is : want ik bezit eene uitgaaf,
die ik voor de eerste aanzie, gedrukt En Suisse 1785 ;
latere uitgaven zijn aanzienlijk vermeerderd. Hij
schijnt destijds eerst Majoor geweest te zijn ; de
titel draagt : Par le major WEISS (niet DE w.. Alleen
heb ik wel eensgehoord , dat hij zichzelven om 't levengebragt heeft. Zou de een of ander van de lezers
van DE NAVORSCHER mijn verlangen ook kunnen bevredigen om meer van dezen schrijver te weten ; of
anders mij opgeven, waar ik nadere berigten omtrent
hem kan vinden ?

Nederlandsche Nieuwsbladen. „De Faam of Luchtbodin" °rider mine oude papieren vind ik twee
blaadjes , zijnde No. 6 en 7 van eene soort van Courant of Nieuwsblad,getiteld : De Faam of Luchtbodin,
met het motto :
Nieuwsgierigheid zoo ze is op goeden grond gestigt ,
Kweekt Lees- en Leerzucht aan , daar zij 't Verstand
verlicht.
uitgegeven bij : de Erve de Wed. J. VAN EGMONT , op
de Reguliers-Breestraat te Amsterdam , den 7den en
den 14den Februarij 1794.
Dit blaadje schijnt eene politieke strekking te hebben • weet iemand ook hoe lang het bestaan heeft en
op te geven waar men daarvan inzage zoude kunnen
nemen, daar er in de beide nommers, die ik heb aangehaald, wetenswaardige bij zonderheden voorkomen?
J. S. H.

Oud Kaartenbord. Voor eenige jaren geraakte ik
in het bezit van een zeer oud van hout gemaakt bord,
waarop een spel met kaarten is afgebeeld ; meermalen
had ik reeds bij oudheidkundigen nasporingen in het
werk gesteld , ten einde te weten te komen , hoe dit
spel moetgespeeld worden , doch telkens te vergeefs ,
niemand kon mij de noodige opheldering verschaffen.
Onlangs echter den Roman Pickwick van dengeestigen CH. DICKENS doorbladerende , las ik op bl. 77 van

het eerste deel , in de noot van den vertaler , de vole,
gentle zinsnede : Pope Joan , een gezelschapsspel ,
waarbij men een bord gebruikt. Wie heer en vrouw
bijeen krijgt , heeft Huwelijk (matrimony) en wint ,
terwijl hij , die boer en vrouw krijgt , verliest. Op
mijn bord staat in het midden : blanse nemdt dat middelstee , en daaromheen : u gelycen mogent al stryken
terwijlnog hooger in 10 vakj es afgedeeld, voorkomen :
1 0 . 2 knapen (boeren) ; 2 0 . Thuwelyc (heer en vrouw)
3°. byslap (boer en vrouw) ; 4°. el ken (drie vijven)
5°. sequens (schoppen vijf,, zes,, zeven) • 60. Tmest
(klaver vier , zes, zeven, negen en tiers ) ; 7°. Tminste
twee, schoppen aas en ruiten aas) ; 8°. 1, 2,3,
(
(klaver aas,, harten twee en schoppen drie) ; 9 0. 2canighen (een zwarte en een roode heer) • 10°. 2 coniginen (eene zwarte en eene roode vrouw). — Ik meen
daaruit te kunnen opmaken , dat Pope Joan, zoo niet
hetzelfde, althans een soortgelijk spel is als het mine,
en zeer gaarne zoude ik vernemen of mine gissing
gegrond is en bovenal op welke wijze men van het
bord gebruik moet makers?
H. V. ROLLEMA.

Oud - Vaderlandsche Schoolreglementen. Behalve
eene schoolorde, door de Staten van Zeelandden 8sten
Februarij 1583 voor bun gewest vastgesteld , en den
20sten Junij 1590 verbeterd , ken ik nog een schoolreglement voor de steden en dorpen onder de Genera.liteit , geamplieerd en gearresteerd ter vergadering
van H. H. Mog. de Staten-Generaal der Vereenigde
Nederlanden , op den 3lsten Maart 1725, — vroeger
reedsgeamplieerd den 27sten Mei 1658 en gerenoveerd den 14den Maart 1680. Gaarne raakte ik evenwel in kennis met alle schoolreglementen , welke door
de Overheid van ons Vaderland in vorige eeuwen zijn
ontworpen en vastgesteld. Wie zou mij daarvan
naauwkeurige aanwij zing kunnen doen ?
B.
.Kan en Beker van Dr. M. Luther. Toen in 1817
bet derde Eeuwfeest der Hervorming ook in ons Vaderland gevierd is geworden , werd alles wat tot den
grooten Hervormer betrekking had , en nog bij dezen
of genen voorhanden was , bekendgemaakt. Ook
wijlen de WelEerw. ZeerGel. Heer H. MANGER , in
leven Hervormd Predikant te Haarlem, maakte de
belangstellenden opmerkzaam op den kan en beker
met welke LUTHER het H. Avondmaal zou hebben bediend , en welke belangrijke stukken, toen te Haarlem
voorhanden , zijn afgeteekend en in de Al em. Konsten Letterbode van 1818 inplaat , met eenige beschrijvin g, zijn medegedeeld. De bezitster dezer merkwaardie oudheden sedert overleden zijnde , heeft hare
erfgename de stad Haarlem met Utrecht als woonstede
verwisseld , en is aldaar tot zeer behoeftigen toestand
vervallen. Gemelde stukken zijn, waarschijnlijk, toen
mede ter laatsgemelde plaatse gekomen • doch waar
bevinden zij zich thans?
Een onderzoek door mij des betreffende aldaar in
het werkgesteld , heeft geen gunstig gevolg gehad.
Mijn geeerde vriend de HoogEerw. Zeergel. Heer
J. C. SCHULTZ JACOBI te Rotterdam, schreef mij daaromtrent het volgende : „ Ik herinner mij , in mijnen
studententijd , 1824 en 1827 te Amsterdam in zekere
wassenbeelden-verzameling , uitgepakt in de Warmoesstraat , deze stukken te hebben aangetroffen ,
welke , voor een extraatje aan den knecht , te zien
waren. Hoogst waarschijnlijk zijn deze belangrijke
stukken, metgemelden wassenbeeldenkraam uit ons
Vaderland verhuisd".
Nu vraag ik , kan mij eenig Navorscher op het
spoor dezer belangrijke voorwerpen brengen, en eenig
berigt mededeelen , omtrent hun zijn of niet zijn?
J. W. WEIJERMAN-
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Cornelis Vermuyden (I. ; bl. 17 , 35 , 163
II. ; bl. 126, 254). De veronderstelling van
.. ELSEVIER dat CORNELIS VERMUYDEN een
Zeeuw, en wel uit Tholen , zou geweest zijn,
is juist. Zie hier wat mij blijkt uit eene aanteekening onder mij berustende :
» JOACHIlVi LIENS,
JOANS zoon, was gehuwd :
1°. aan ELISABETH VAN BORSSELEN, dochter van
VAN BORSSELEN en van .... VERMUYDEN.
2°. aan .... VAN HERTSBEEK.
30 . aan CORNELIA VERMUYDEN 5 eene regents
dochter van Tholen • zij was de zuster van
CORNELIS en van JAN VERMUYDEN.
» CLASINA LIENS, JOANS dochter, trouwt de
Heer CORNELIS VERMUYDEN gewezen Burge-

meester van Tholen. Zij moest tante zeggen teegens de 3de vrouw van haar broeder JOACHIM.
^ JoACHim LIENS was regent van Tholen.
Wegens die stad had hi' zitting in de StatenGeneraal en werd in 1618 alsgezant aan het
Engelsche hofafgevaardigd (*), waar Koning
JACOBUS I hem in den adelstand verhefte, met
den titel van ridder".
Een authentiek afschrift van den daartoe
strekkenden open brief list voor mij, en daaruit zou blijken dat LIENS zich jegens den Koning van En eland zeer verdienstelijk 'had
gemaakt , zonder dat daaromtrent in bijzonderheden wordtgetreden.
» Hi' is in En eland gebleven" , zoo eindigt
de aanteekening , » als Dijkgraaf van de Britsche stranden,
tot dat Koning KAREL I aldaar
onthoofd werd. Daar hi' echter zeer afkeerig
was van de Cromwelsche factie , keerde hi'
met zijne drie dochters naar zijne vaderstad
Tolen terug".
A. A. A.
Herdruk van Bilderdijk' s » Najaarsbladen"
I. • bl. 123). In de Nieuwe Rotterd. Courant
van 15 Junij 11. staat dat het kopijregt der
Najaarsbladen en Odilde in Belgische handen
is. Maar kan dit een beletsel zijn van den
herdruk , zoo zou de vreemdeling een nog
veelgrooter deel onzer letterkunde kunnen
opkoopen.
J. M.
De vliegende Hollander (II. ; bl. 100 , 221).
De legende is in dichtmaat gebragt door Dr.
R. c. H. ROmER Zeeuwsche Volks-Almanak
1846 , b1.102.
H. M. C. V. 0.
Vertrek van Le tester uit onsvaderlandin 1586
I. ; b1.162 , 238 • II. • bl. 223). De beide hi
volgende uittreksels van missiven , waarvan
de oorspronkelijke in 's Rijks archief berusten, zullengeheel aan het verlangen vane. F. te
R. voldoen. Het eerste is het begin van den
(*) Zie JOHAN VAN DEN SANDE, Nederl. Historie,
bl. 229y

brief door den raadsheer VALCKE » gescreuen
wt Londen den vi' December 1586 aen mine
» Heeren die Staten-Generael".
Messeigneurs. Comme son Ex ce partit mardi dernier au soir de Flessingues Il est arrine le lendemain deuant (*) nous tour en ce
Royaume et sans tarder a nulle part s'est
achemine droict vers laCourt a Richemont ,
le mesmejour en bonne prosperite et canto
Dieu mercy. — Nous autres pour n'auoir
faict tant de voile en mer sommesarriuez
deuant Mari ate le mercredy apres disner et
ma ant faict mettre en vne heue pour passer les bancx et sables suis arriue le mesme
soir a Greuesande et lendemainqui fiat vendredy (t) icy a Londres" etc.
Het tweede uittreksel is de aanhef van
LEYCESTER ' S brief aan deStaten-Generaal
11 December 1586.
» Messieurs. Vous aurez entenduqua mon
partement de Dordrecht Je suis este aulcunement empesche par la glace en mon voyage
vers flessinges , mais depuis y estant arriue
et ayant faict voile vers le royaulme d9Engleterre le 4 e de ce mois suis Dieu mercy le lendemain sans aucun rencontre sain etsaulff
arriue en la ville de Londres et cemesme
soirpasse outre a la court de Sa Mate estant
presentement h Richtzmont" etc.
Van beide missivengeef ik hier een gedeelte , omdat , wanneer men den vertrekdam (mardi) van LEYCESTER , in den eersten
brief aangeteekend, vergelijkt met het tijdstip
toen hij nit Vlissingen zeilde , naar luid van
den tweeden brief, wij tot de slotsom geraken, dat VALCKE zich vergiste, toen hi' schreef
dat LEYCESTER des Dingsdags to voren uit Vlissingen vertrok. VALCKE toch heeft zijnen.
brief
gedag
, Zondag , en
teekend
7 December
derhalve viel de Din slag to voren op 2 December , in stria met het een LEYCESTER
meldt. Dat laatstgenoemde op 2 December
niet kanvertrokken blijkt uit de re isters van afgezonden brieven, waaronder men
er eenen vindt door LEYCESTER geteekend :
uit Middelburg den 3den December 1586.
K.
Bijzonderheden over Simon Episcopius I.
bl. 189); zijn geslacht en zegel (II. ; 214). Daar
S. EPISCOPIuS kinderloos overladen is , kan
de van hem nog bestaandefamilie, slechts in
een' zijtak gevonden worden : alzoo , of in de
nakomelingen van zijn7 oudsten broeder REM
EGBERTSZ.BisscHor,reeds in den eersten jaargang van DE NAVORSCHER bl. 189 vermeld
áf in die van JAN EGBERTSZ. BISSCHOP , zijn'
'on step broeder (van wien aldaar niet gesproken wordt) , in den echt getreden met
HILLEGONDA JANS VAN SUYDERHOEF. Van,
(*) Avant.

(t)
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beiden nu zijn er nog afstammelingen aanwezig, namelijk, van R EMEGBERTSZ.
EG-BERTSZ. onder anderen in de familie VAN DER MEERSCH en van
JAN EGBERTSZ. , onder anderen in de familie
VAN DER POT.

Bij een afdruksel nu in rood lak van het bedoelde cachet, thans voor mij liggende , vied
ik devolgende aanteekening , geschreven
met de kennelijke hand van Mr. FRANS VA
LIMBORCH , Advocaat-Fiscaal van de Domeinen, overleden in 's Gravenhage, den 20sten
Set.
1765 , kleinzoon van Mr. FRANS VAN
P
LIMBORCH en van GEERTRUID BISSCHOP (welke
laatste eene dochter was van REM EGBERTSZ.
en dus de nicht [niece] van s. EPISCOPIUS) :
» Afdruksel van het cachet van Mr. SIMON
D EPISCOPIUS , blykende uit de letteren S.
S E. B. , staande boven het wapen , nevens
D de Bisschopsmyter , ' waarmede de helm
D bedekt is , en welke beteekenen Simon
S Egbertsz Bisschop. Het cachet zelf berust
), onder Neef WILLEM VAN DER POT."
Deze WILLEM VAN DER POT nu , overleden
den 28sten Maart 1783, gehuwd met SARA
BOSCH GERRITS dochter , en wiens maagschap
met Mr. FRANS VAN LIMBORCH lilt het bijgevoegd geslachtslijstje (*) kan blijken , heeft 4
kinderen nagelaten, namelijk :
1°. GERRIT VAN DER POT, overt. in 1807 , zonder oir uit zijne 3 vrouwen :
2°. CORNELIS VAN DER POT , overt. in1825
nalatende uit zijnen echt met ARYNA HEEMSKERK , eenen zoon , WILLEM VAN DER POT,
die bij zijne echtgenoote GEERTRUIDA JO-

(*)

6 kinderen verwekte , doch waarvan de tweemannelijke
inprille jeugd gestorven zijn :
3°. Eene dochter, CATHARINA VAN DER POT,
getrouwd met JAN POTT :
etrouwd
4°. Een' zoon JACOB VAN DER POT 1 b
met ANNA BOSCH , waaruit negen kinderen
namelijk 5 dochters , 3 zoons in kinderlijken leeftijd gestorven , en den' zoon :
GERRIT VAN DER POT , overt. te Rotterdam,
den 9den Junij 1851,
echtgenoot van DEBORA
PETRONELLA. BURGER (nog in leven) , achterlatende zes kinderen , waarvan de oudste
zoon is :
JACOB VAN DER POT, GZ . geb. 21 Feb. 1800
de tweede zoon DIONYS VAN DER POT ,
geb.
18 Augustus 1801 , echtgenoot van CATHAHANNA SPECHT VAN EYK

RINA VAN DER HOOP ;
de derde Z0011 ABRAHAM VAN DER POT, geb.
13 Dec. 1811echtgenoot
van N. P. LORI ;
,
en de vierde zoon Ds. COMBERTUS WILLEM
VAN DER POT, geb. 28 Sept. 1813 , Remon-

strantsch Predikant te Leyden , echtgenoot
van JOANNA JACOBA HEEMSKERK.
Indien men nu mag aannemen , dat het onderwerpelijk
het
cac
in der tijd in
het be
zit
ebleven is van Nee WILLEM VAN DER POT (die
g
het v66r het jaar 1765 onder zich had) , en
dat het als een belangwekkend familiekleinood , na diens verscheiden, overgegaan is
en is blijven overgaan op het oudste mannelijk
dan zou het thans moeten
oir in de re to lijn,
berusten bij bovengenoemden JACOB VAN DER
POT, GZ. of bij een zijner bovengemelde

EGBERT in de hooge boomen
gezegd BISSCHOP.
REM EGBERTSZ BISSCHOP
en N. N.
EGBERT REMMERTSZ BISSCHOP
en GEERTRUID JANS VAN LINGEN.
......nammaim.....,

REM EGBERTSZ BISSCHOP
en LYSBETH PHILIPS DE BISSCHOP.

JAN EGBERTSZ BISSCHOP
en HILLEGONDA JANS SUYDERHOEF.

GEERTRUID BISSCHOP
en Mr. FRANS VAN LIMBORCH.

GEERTRUID BISSCHOP JANS
en GIJSBERT VAN WIERINGEN.

SIMON VAN LIMBORCH
en ADRIANA PANSER.

HILLEGONDE VAN WIERINGEN
en Mr. WILLEM VAN BROEKHUYSEN.

Mr. FRANS VAN LIMBORCH ..
en MARIA DE RIEMER.
''..
ADRIANA VAN LIMBORCH , en
a. Mr. JOANNES VAN DER CRAGHT,
b. Prof. ABR. ARENT V. D. MEERSCH.
ADRIANA GERARDA V. D. CRAGHT

CATHARINA VAN BROEKHUYSEN
en CORNELIS VAN DER POT.
WILLEM VAN DER POT
en SARA BOSCH.

en Mr. GUILLIAM V. D. MEERSCH,

JACOB VAN DER POT
en ANNA BOSCH.

Mr. JOHAN FRANS V. D. MEERSCH
en wiLHINE JEANNETTE PASTEUR.

GERRIT VAN DER POT
en DEBORA PETRONELLA BURGER.

GUILLIAM FRANS VAN LIMBORCH
VAN DER MEERSCH
en wu.,IIINE HENRTTE HEYDENREICH.

JACOB VAN DER POT , en zijne broeders :
DIONYS. V. D. POT , en CATH. V. D. HOOP.
ABRAHAM VAN DER POT en M. P. LORIC
DS. COMB. WILLEM V. D. POT en JOANNA JAC.
HEEMSIKERTi •

SIMON EGBERTZ BISSCHOP,
gez. EPISCOPIUS
en MARIA PESSER,
zonder oir.
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broeders DIONYS ABRAHAM Of COMBERTUS
WILLEM kunnen aanwezig zijn.
Van het in deze vermelde afdruksel in lak
voeg ik hier nevens, om er zoo goed mogelijk
eenig , hoezeer weinig volkomen denkbeeld
van tegeven , een overdruksel in bladtin
alsmede een afdruk in lak van een onder mij
berustend zilveren cachetje van S. EPISCOPIUS,
waarvan ik ook een afdruksel in lak bezit ,
waarbij almede met de kennelijke hand van
Mr. FRANS VAN LIMBORCH geschreven staat :
SIMON EPISCOPIUS. is een monogramma , als in
de middeleeuwen zeer ingebruik geweest zijn.
Het oorspronkelijke door M. SORG geschilderdeportret van s. EPICOPIUS volgens 't
welk degravure door P. VAN GUNST voor de
Predicatien van Mr. s. EPICOPIUS, Amst. 1693,
in folio , berust almede onder mij.
ICHNEUTES.

Zegelring van Simon Episcopius (II.; bl. 214).
Ds. C. W. VAN DER POT,
te Leyden, is bezitter
van den zegelring van S. EPISCOPIUS, en tevens
eigenaar van den le el waarmede hi' gewoonlijk at. Deze voorwerpen zijn steeds bewaard
g
ebleven bijde geslachtboeken der familie VAN
DER POT, terwijl de tegenwoordige bezitter
gaarne bereid is om door bemiddeling van het
Bestuur een' afdruk van het zegel aan N**.
.. ELSEVIER.
te doen toekomen.
Begrafenispenning op Simon Episcopius. Het
zegel is mij niet bekend, en wordt ook op den
begrafenispenning, bij 's mans overladen aan
zijne vrienden vereerd , niet gevonden. Op
dienpenning leest men , behalve een randschrift, in de latijnsche taal , het volgende
Desenpenningh door de erfgenamen van wylen
Mr. SIMON EPISCOPIUS vereert totgedachtenis aen
diegenen die syn E. in syn sieckte bedient en nae
syn overly den gedragen hebben. Is soetelyck in
den Hr ontslapen den 4 April 1643 , smorgens
omtrent 10 uren tot Amsterdam" . Op de keerzijde zijn afgebeeld de Waarheid en de Vrijheidmet
dit randschrift : de heldere suvere
,
naeckte waerheit, en ghulde vryheid. De Heer
kan zulks verlangende, hiervan kennis
nemen , ten huize van
POMPONIUS.
D

den ouderdom van'jaren. Zijn portret is
door REMBRANDT geetst, en ook door D. DANCKERTS gegraveerd , in druk uitgegeven.
V. D. N.
De Comoedia Vetus" (II.; bl. 10203
Aangaande de Comoedia Vetus , geschreven
door WILLEM MEERMAN en het eerst in 1612
uitgegeven , kan ik mededeelen , dat daarvan
eene editie bestaat, gedrukt bij PIETER VISSER,
't Amsterdam 1718 , met aanteekeningen van
G. VAN ZONHOVEN (niet ZINHOVEN). Deze editie heeft twee deelen , of liever afdeelingen.
Voor het eerstegedeelte staat het in DE NA.VORSCHER opgegeven plaatje met de stoktrekking en het verse. Het tweede gedeelte heeft
tot titel :
Malle-waegen , zynde een vervolg , en verantwoording van de Comoedia Vetus of Bootsmanspraetje , met eenige Verklaringen verrykt" .
(Deze zijn van G. v. z.)
Op dit titelblad vindt men mede eene prent
waarop een hollende mallewagen , met deze
woorden :
D

„Hout, maat hout , de malle Waghen
Daer van dat Lant , en Kercken waghen." —

voorts staat bier onder noch drukker noch
jaartal vermeld.
Achter dit exemplaar is gevoegd : D Rommel-pot van'tHane-kot" , met dit onderschrift :
Om te kauwen veur begyne-koek ,
En te neurien lyk hangsje hangebroek. —

en ten slotte Harpoen Aen Jonkheer
Heer van Fryburgh".
Deze beide in dichtmaat.
D

LANDE-

SLOT,

LEDR.

Van Beeck I. bl. 255 ; II. • b1.195 258).
De vrager had niet alleen het wapen moeten
beschrijven, maar tevens moeten opgeven, dat
de letters der va6rnamen zijn L. P. ; zie den
Catalogus der Portretten van Nederlanders enz.,
door FREDERIK MULLER 1852, b1.13 N°. 268.
V. D. N.
Jan, Heer van Egmond, op nieuw bezitter van
Ysselstein(I. ; bl. 256 • II. ; bl. 135 , 195). De

P. J. Beronicius. Onder de uitgaven van
bl. 102 , vinde ik niet
vermeld eene van 1692, door P. RABUS, 't Amsterdam by JAN TEN HOORN. » De tweede druk ,
vermeerdert en verbetert en met Figuuren verciert" — Deplaatjes in deze editie zijn van
P .J . BERONICIUS ;

KASPER LUYKEN.

LEDR.

De Predikant Jan Cornelis (II. ; b1.156,192).
Ten aanzien van SILVIUS valt nog te vermelden dat hi'j — in 1593 Proponent te Summarum
en Firdgum , in 1597 te Balk en Haring , in,
1598 te Mindersga, in 1602 te Sloten in Vriesland — ten dikant
jare 1604 Prewerd te Sloten
en Sloterdijk, en te Amsterdam is overleden in

twijfel , geopperd door V. D. N. , of wel JAN
kort na 1407 in het bezit zijner
heerlijkheid Ysselstein hersteld zou zijn , is
reeds weggenomen door .. ELSEVIER , met de
opmerking dat hi'ni 1423 aan die stad nieuwe
reaten verleende. Toen ik de vraag deed kende
ik twee nog vroegere voorbeelden , namelijk :
1°. een verbond van 14 Februarij 1419 , to
schen Hertog JAN van Beijeren ter eener , en
JACOB, Heer van Gaasbeek, JAN here tot Egmont
endetotYselsteyne, nevensHUBRECHT, Heer van
Culenburg, ter andere zijde ; en 2°. een verbond
tusschen Hertog JAN van Beijeren en REINALD,
Hertog van Gulik en Gelre t een die van
Utrecht en Amersfoort , van den 3den Junij
VAN EGMOND
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1419 , bij hetwelk JOHAN, here tot Egmonde ende
totIrselsteynv6Oraan staat onder de getuigen en
van Holland. —
medebezegelaars van de zijde
Het eerste berust in ori;qinali in het Culenburgsche Archief, het tweede staat in het Judiciale
Rodolphi episcopi Traiectensis , in het Provinciaal Archief teUtrecht ; beiden zijn uitgegeyen in de Gedenkw uit de Gesch. van Gelderland
Dl. III. — De zwarigheid blijft dus bestaan ,
en ik neem de vrijheid , op nieuw te vragen
wanneer en bij welke gelegenheid JAN van
Egmond , na in 1412 zijne heerlijkheid Ysselstein aan Holland te hebben moeten inruimen
en na in 1417 vergeefs getracht te hebben die
te herwinnen, in bet bezit hersteld is geworden? Is er dan eene oorkonde bewaard gebleven die van zoogewigtig een voorval getuigenis drag t?? is er een kronijk , die er
ook slechts met een enkel woord melding
van maakt ?
I. A. N.
Jean Baptiste Stouppe I. ; bl. 316 • II. ; bl.
172, 200 228) ; de Fransche Kerk » in the
Savoy" te Londen. Bij bet antwoord hierop
door mij ; bl. 228 geleverd , had ik nog
behooren te voegen,dat JAN BAPTISTE STOUPPE
zeergoed de dienst heeft kunnen waarnemen
te Londen, in eene kerk aldaar, genaamd The
French church in the Savoy (*) , gelegen in Edward street • teryvijl de Spring Garden , or the
Little Savoy (1716) van lateren tijd is.
Van deze kerk zegt JOHN SOUTHERDEN
BURN - in zijne Hist. of the French, Walloon ,
Dutch and otherforeign Protestant refugees
settled in England. London 1846 , bl. 109 —
bet volgende :
About theyear 1641 the Duke of Soubize
living near the Court and finding it trouble» some by reason of his infirmities to go to
» church at Threadneedle Street, had usually
» a French sermonpreached every Sunday at
his own house , to which the French resiB dents of that neighbourhood used to repair.
At the Duke's death they endeavoured to
» set up a French church near the Strand ,
which was opposed by the London Walloon
» Church. Bothparties appealed to the King,
» who there upon set up the French church in
» the Savoy , under the jurisdiction of the Bishop
» of London with the use of the Liturgy of the
Church of England , his Majesty providing
» for one minister : The Westminster congre» gation hesitated to accept a church on these
» conditions , and solicited the advice of the
reformed churches of France andGeneve".
The answer from these churches and from
» the Princess of Turenne (to be found in KEN)) NETT ' S Chronicle. 462) induced the parties
» to accede , and on the 14th July 1661 , the
D

D

D

D

D

D

Cik ) Dit Yerklaart onzeyergissing II. ; bl. 172.
Aanm. v. h, Bestuur.•

D

first sermons werepreached at the Savoy by
and COTJTEUR etc."

A Messrs. DUREL

.. ELSEVIER.

Venetiees ondergang (II. ; bl. 175 , 229).
Ter aangehaalde plaatsen lees ik de vermelding der oorzaken , die den ondergang van
Venetie hebben te weeg zebra t. Deze in alien
deele met de historische waarheid overeenkomende, kunnen als van genoegzaam gewigt
beschouwd worden om zulk eene belangrijke
gebeurtenis ten gevolge te hebben gehad.
Echter is er bij eene bedenking opgerezen , die ik , haar aan de historische kritiek
getoetst hebbende , van geene mindere waardi' reken; die bedenking mag niet uit het oog
verloren worden, en daarom wage ik het ,
om het navolgende te dien aanzien in het
midden te brengen.
Alle degewigtige wereldgebeurtenissen ,
welke merkwaardige omwentelingen tengevolge hebben waardoor Staten opkomen of
ten val nee en berusten op een . tweeledigen
grondslag en wel op eenen naasten , en op
eenen afgelegenen.
De eerste toch moet in het staatkundig bestaan van het yolk zelfgezocht worden ; de
laatste aan den invloed wordentoegeschreyen van buitenlandsche oorzaken , die , zonder den onmiddelijken ondergang eener natio
te bewerken, nogthans in haren boezem eenen
zeer vruchtbaren bodem vinden , Waal op zij
zich weldra kunnen ontwikkelen,
a zooj
veel
wortel schieten , dat zij het vernal van den
Staat noodwendig moeten bespoedigen.
Dat zulks uit degeschiedenis der Venetiaansehe republiek kan warden aangetoond
behoeftgeen betoog , als men slechts weer
dan eene halve eeuw terug gaat eer nog de
ontdekking van Amerik,a had plants gehad
de veroveringen der Turken nog verre waren
van bevestigd te zijn en de Oostindische handel nog niet verlegd was.
Toen de republiek ,in den aanvang der 15de
eeuw , op een ongekenden trap van grootheid
gestegen was , hare veroveringen bevestigd
zag, haren roem door het toenmaals beschaafde Europa deed gelden en de meesteres was
van den wereldhandel, toen kon men reeds de
beginselen bespeuren , die als naaste oorzaken , het keerpunt van hare grootheid zouden
vo orbereid en.
'rimers nadat het meerderegezag, hetwelk
degroote rand na den flood van den Doge
MARINO FALTER', verkreeg , diens staatkundig
gebied niet weinig had uitgebreid , was bierdoor een despotisme verwekt , merkwaardig
in zijne gevolgen , en verviel de regeringsvorm derwijze van hare oorspronkelijke instellingen , dat dit staatkundig ligchaam zijn'
invloedgrootendeels verloor , en hem weldra geheel in den rand der gevreesde tie
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mannen zag over aan , welke zich reeds alle hoogst merkwaardige groote wereldgebeurmagthadden toegeeigend. Toen was het keer- tenissen plaats, die den ondergang dezer eergevestigd en ergrepen verschillende bot- tijds zoo bloeijende republiek ten eenenmale
P
singen in de verhouding tusschen de regering onvermijdelijk maakten.
J. G. V.
en de edelenplaats , die eene gevaarlijke rigtin g aan den gang des bestuurs verleenden.
Hugenoten I. ; bl. 319 ; II. ; bl. 178). Over
Want bet dekreet van den grooten raad van de afleiding van it woord kan men , voor
den 16 Junij 1454 , hetgeen de Staats-in zoo ver ik weet , niets volledigers vinden
in het leven riep en den tienmannen deswege dan een opstel geplaatst in vier achtereenvolnog meer gezags toekende, zoodat zij zelfs , gende afleveringen van den Al m. Konst- en
om gebeimzinniger te kunnen te werk aan , Letterbode voor het jaar 1847 , D. II. De onde bestraffing der staatsmisdaden aan een Brie- bekende schrijver geeft, naar BENOIT, in zijne
manschap opdroegen, brat , in verband met Histoire de l' Odit de Nantes , de verschillende,
het streng verbod aan de edelen van handel zoo niet an bare als an bur derivation op ,
te drijven , zoo vele brandstoffen in den boe- Welke van dit woord bestaan , en eindigt met
zem der republiek, dat men slechts eene vonk dat gevoelen mede te deelen en te ontwikkenoodig had om eene onherstelbare uitbarsting len , hetwelk hi' zelf voor niet onwaarschijnDoor dit een en ander , lijk houdt. Het stuk is niet geschikt om bij
te doen on sty
hetgeen binnen de grenzen van het Veneti- verkorting medegedeeld te worden; men die nt
aansche gebied plaats had , was de regering het in zijn geheel te lezen.
genoodzaakt eene sluwheid in haar bestuur
I. A. N.
in ac te nemen , die alle vrijheid aan banden le de , terwijl zij allerlei middelen , die Pieter Potter'ss Blyde Inkomste" vanMaria de
verre van eerlijk waren , in het werk te stel- Medicis , 20 Mei , 1642 (I. : bl. 321 ; II. •; hl.
len had om zich staande te houden. Hieruit 202). Ofschoon ik van dezelfde meening ben
werd eene reeks van zamenzweringen gebo- als de Heer C. KRAMM , ten aanzien van de
ren , deels om den voormaligen staat van za- prent bij deze » Blyde Inkomste" gevoegd, ZOO
ken te herstellen , en deels om eene vernieu- geloof ik echter dat zulks evenzeer het geval
is met de afbeelding van de groote Cavalcade bij
wing der vrijheid van handel en verkeer.
Tegen de aanzienlijkste edelen stelde het de Blyde Inkomste van MARIA DE MEDICIS, 1
tienmanschap vervolgingen in , erger voort- Se t.1638. Deze twee moeten niet worden vergezet door de , bij het yolk niet in persoon ward, beide zijn van NOLPE ; men zie den Cabekende , driemannen, , en eindelijk zag men talogue du Cabinet de Gravures de VERSTOLK DE
de edelste es hun vaderland verlaten, SOELEN (1847 , pag. 34 , N°. 609 et 613) ,
om zich elders op het vaste land te vestigen. alwaar van elk een exemplaar voorkomt — die
Doze laatste gebeurtenis Venetie in gesta- van 1638 door NOLPE naar C. MOYAART , die
dige oorlogen gewikkeld hebbende , welke , van 1642 naar PorrER—hebbende, zoo ik wel
aangevuurd door de uitgewekenen , ten doe! onderrigt ben , leder gegolden f 170. Wat
hadden aan de re publiek de vrije vaart ten het formaat der bij mij berustende prenten beuitvoer van handelswaren op de Po te verze- treft , zij hadden zeer wel in de exemplaren
keren , had zulk eenen invloed op hare staat- der Blyde Inkomste kunnen gevoegd worden ,
kunde , dat zij , hoe roemrijk hare verdragen maar wat mijns bedunkens meer bewijst , dat
met de naburen mogten zijn , genoodzaakt zij daar niet in behooren , is , dat zij daarbij
was eene grootere landmagt te onderhouden niet, zoo als de overige daarin voorhandene
Welke haar ten koste der zeemagt , de voor- prenten , worden beschreven ; hetwelk reeds
naamste maritime belangen verzuimen deed. door den Heer C. KRAMM zelf is opgemerkt in
De veroveringen te land ondertusschen het de Berl ten van het Hist. Gezelschap te Utrecht
gehied der republiek vergrootende , wekten 1846 , bl. 152. Behalve de rent der Burgederwijze den nijd der naburigerijken en staten meesters , is ook zeldzaam die der kowst van
op , dat zij door het verbond van Kamerijk MARIA DE MEDICIS voor het stadhuis , waarop
(10 Dec. 1508) in gestadige onrust gehou- een bond op den voorgrond is afgebeeld zonden werd waartegen bet despotisme dikwerf der kop , zoo als bij mij in de Latijnsche uittot de verkeerdste uitersten in de keuze zijner gave van 't werk van BARLAEUS , 1638, wordt
V. D. N.
middelen geraakte. Alle persoonlijke vrij- gezien.
—
heid was ten eenenmale verdwenen • de handel sloe aan het kwijnen door de handels- Joan van Glimes I. ; bl. 348 •; II. ; bl. 243
opkomst van andere ltaliaansche staten , en 244). Van JOAN VAN CLIMES wordt mede een,
de vaderlandsliefde door gestadicre uitwij- portretgevonden op bl. 115 van de » Oorsprong
kingen verzwakt wordende , deed T7enetie ein- en voortgang der Neder-lancltscher Beroerten ende
delijk inslapen ; Europa ontwaakte , en als- Ellendicheden. Waerin vertoont worden de voortoe vonden bij deze , hier in het kort aan- naemste Tyrannyen , Moorderyen ende andere
onmenschelycke wreetheden , die onder het ghegestipte , naaste oorzaken , de afgelegene
D. II.
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-biedt van PHILIPS de II, Coninck van Spaengien,
door zyne Stad-houders in't werck ghestelt zyn ,
gheduyrende dese Nederlandtsche Troublen ende
Oorlogen •; Gedruckt in 't jaer oases Heeren
1616." Zonder naam of woonplaats van den
drukker.
De afbeelding van den Markgraaf is in.
een ovaal geplaatst , en daaromheen staat geschreven: JOANNES, MarchioBergae ad Zomam,
Gvbernator Hannoniae , Valenc. et Cambres.
Aan den voet dier afbeelding zijn geplaatst
de navolgende vier versregelen :

loop der Maas in de Merwede land of moeras bezaten, veelmin dat zij er belang bij hadden ofgeregtigd waren om in genoemde bezittincren der Heeren van Altena een steepen
huis o'fsterkte te bouwen.
De oudheidlievende lezers van D NAVORSCHER zullen waarschijnlijk met mij iets naders hieromtrent verlan gen.
M. F.

Oud-Hollandsche volksliedjes I. • bl. 348
II. • bl. 244). Bij de lezing van dit artikel ,
en bij hetgene ik over het Nassousche Trompet'en heb kunnen mededeelen , ontstond de
Al was ick Catholyck , en Ordens Ridder met ,
wensch in mij dat die oude volkslied'zooIn Staten , hoocheyt , eer , by mynen Prins gheset
Myn Spaensche re se swaer,bewees myn trouwe groot,
yea mogelijk nog eens konden verzameld en
Spaensch loon voor alien dienst, was een subtle loot.
uitgegeven worden , of dat ten minsten eene
Uit den tweeden druk van dit werk ,
te Delft geurige bloemlezing daaruit mot worden opin 1626, bij JAN ANDRIESZ. CLOETING, blijkt , gegaderd. Die wensch is voor een groot deel
dat de schitver is JOANNES GYSIUS , in leven vervuld door de uitgave der Nederlandsche
Predikant te Streeficerk.
Geschiedzangen , naar tijdsorde gerangschikt en
A. A. A.
toegelicht. Eerste Bundel , 863-1572 , Amst.
De Meestoof in Zeeland I. • bl. 347 •; II. • bl . bij FREDERIK MULLER , 1852. Vol ens het
213). Dat de meekrap reeds in de zesde eeuw plan van den verzamelaar konden hier alleen
in Nederlandgeteeld werd, wordt opgegeven die liederen worden opgenomen , welke op
,door P. VAN GRIETHUIZEN, in zijne Aanteeke- degeschiedenis betrekking hadden, maar ook
nip en op DE CLOET,
Handboek der Staatslieden daarom zijn zij ons dubbel merkwaardig , als
enz. , bl. 230.
strekkende tot opheldering der geschiedenis
IL C. V. H.
zelve, dewijlze door tijdgenooten zijn gedicht,
Het Coomans Glide(II.; bl. 230 , 231). en tegelijk ons een denkbeeld geven van hetKommenijs winkel wordt (hoewel zeker ietwat gene de makers dachten, van de gebeurtenisgezocht) door BILDERDIJK afgeleid van het sen hunner tijden. Dat zijvenzeer
e
voor de
Eng. Common aid , dat is , gemeene toevlugt , letterkunde van belang zijn , behoeft een beeen' naamgegeven aan die soort van kramen, toog. Rijk kon de verzameling niet wezen uit
waar alle soorten van dagelijksche levensbe- het tijdperk voor de Hervorming , en toch
hoeften te koop werden aangeboden , Welke is zij rijker dan wij gewaagd hadden te vermet de hulptroepen uit En eland het eerst moeden. Maar rijker wordt zij daaromtrent ,
tot ons kwamen en die wij gewoonlijk zoete- en de inhoud van de liederen in dat tijdslaarskramen of marketenten noemen.
gewricht en in de dagen van den grooten
vrijheids-oorlog , zoo hoogst belangrijk voor
H. W. K.
................
den Nederlander , moest wel oorzaak zijn dat
Afbeelding van Christus met ongedektenhoofde gebeurde wat N. P. BIBLIOPHILUS schrijft :
I. • bl. 347 ; II. • bl. 232). Al vat men dien- » degroote omwenteling der XVIde eeuw
aangaande en over den oorsprong der CHRIS- deed ook het middeleeuwsche volkslied te
Tus-beelden verlangen kan te weten , vindt DE gronde aan [geheel vergeten werd het echNAVORSCHER in w. GRIMM, die Sage vom Urter nieti ;• men gevoelde behoefte aan een patiosprung der Christus-bilder, een zeer uitgewerkt naal volksgezang , en de gebeurtenissen van
stuk, S. 132 in de Abhandlungen der Akademie die roemrijke tijden hadden wel geschiktheid
der Wissenschaften zu Berlin 1852 , waar ook om de dichters aan te sporen , hunne krachmiddeleeuwsche afbeeldingen met den licht- ten tot bereiking van dit oogmerk dienstbaar
krans voorkomen.
SCR.
te stellen". — De Nederl. Geschiedzangen zijn
ons eene aangename herinnering dat zij niet
Loevestein (I. •; bl. 348 •; II. •; bl. 236). Op achterlijk bleven , en de zoo dikwijls herde belangstellende vraag van HENRY zijn twee nieuwde drukken van het Geusen Liedeboek ,
antwoorden ingekomen •; het tweede brengt waarvan wij hier eene menigte van uittreksels
den naamsoorsprong van Loevestein terug op vinden, zijn ons tot bewijs dat die liederen
zekeren LOUP of LOEF maar blijft het bewijs aan het voorgeslacht dierbaar waren en vaak
schuldig , dat de in de Geldersche archieven werden opgezongen. Daarenboven werden er
tusschen 1288 en 1322 alsgetuigen voorko- later nieuwe verzamelingen gemaakt , waarin
mende DIRK LOUP of LOEF VAN KLEEF, Heer de vroegere zangen werden opgenomen , gevan Tonnenberg en in Kervenheim , broeder lijk het Nassousche Trompeyen ons daarvan ten
van DIRK VII, Graaf van Kleef, of diens zoon bewijze strekt. De Geschiedzangen dragen geGraaf
van, even
boven den .uit- heel de kleur huns ttjds, geheel die van eene

291
opkomende letterkunde , nog van de oude gebreken niet bevrijd. Zijklinken in onze ooren
somtijds vreemd en onwelluidend, een gebrek
dat zij zeker bij hunne tijdgenooten niet hadden. Maar zij dragen alien het kenmerk van.
terstond bij de gebeurtenissen zelve vervaardigd te zijn , dikwijls door hen die aan de bevrijdingsfeiten deel hadden , of het bloed der
martelaren hadden zien stroomen en de vlammen der brandstapels opgaan. Het is onmogelijk , deze zangen lezende , zich niet in die
tijden , bij de gebeurtenissen , als aanschouwers te verplaatsen. Zij gloeien sours van.
verontwaardiging en haat tegen de onderdrukkers , en zijn vaak geestig en vol van die
bijtende spotzucht, die het Nederlandsche
volksgezang kenteekent. Evenwel, de liederen der Spaanschgezinden zijn ook niet voorbij gegaan. Gij kunt in deze verzameling de
tijden der bangste beroeringen nog eens nagaan , de verschillende denkbeelden in levend e taal zien uitgedrukt. Het is de krachtige poezy van een yolk dat zich vrij wil vechtenmaar
gijort
boevenzeer de toonen van
,
het vijandelijk muziek. Wij wachten op nog
me , daar is nog overvloed. Het worden ,
bij enkele zangen van tegenspoed en wee ,
eindelijk zangen van dankbaarheid en zegeV. GR.
praal.

vragen , wat zij niet behoefde , zijn raad le»ger toch vooral aan hare begeerte niet moest
» voldoen, zullende hi' anders wederom in de
» mat van de tooverkol geraken. Wat ge» beurt er ? Hi' is naauwelijks — de Buren
» verzekeren het — genezen , of daar klopt
» een besjen van zijne kennis aan de huisdeur
» en verzoekt om den Imam ter leen. Maar hr
gaf hem niet,
ijnheer!
De
m
vrouw
dat
» wist hi'j — bezat een paard en kon du s ook
» Been haister gebruiken. Zij ging onverrigter
» zake teru g , en de man bleef gezond".
D

D—

GANSKE.

Vreemdegeneesmiddelen. Een aardappel ,
mitsgebedeld of gestolen , neemt wanneer
men hem . bij zich draagt, de rhumatiek weg.
Hetzelfdegeldt van tamme kastanjes. Dit
vertelde mij ook een oud moedertje , die , ofschoon ze , sints het vorige jaar , een tiental
dezer vruchten met zich voerde, bijkans geen
voetstap verzetten kost van de jicht. Als bewaarmiddel teen de kiespijn , snijdt men ,
wreedgenoeg , den regtervoorpoot van een
levendigen mol of — en twee lijden voor edn.
Degeluw — heb ik wel eens hooren volhouden — wordt van den lijder op een snoek overgebragt , zoo de kranke het dier in de oogen
blijft zien tot het sterft. Meest alle bijgeloovige praktijken verleiden tot overtreding van
Goddelijke voorschriften. Het is : gij kunt
Nederlandsche Volksoverlevering en (I. ; bl. genezen worden , maar gij moet stelen •; gij
354 • II. • bl. 272) • De Nachtmerrie (I.; bl. 9). kuntgenezen worden , maar gij moet uwe
Bij sommigen heerscht nog de gewoonte , 's smart overdragen op anderen •; gij kunt geneavonds, bij het naar bed gaan, de schoenen of zen worden, maar gij moet, op welke manier
muilen,
enz., met de punten naar voren en de dan ook, iets heiligs misbruiken, het vermenBakken naar achterengekeerd, on der de slaap- g
en met onheilige bestanddeelen. Het zou
stede teplaatsen, opdat de nachtmerrie er den der moeite waardig zijn eene — ma ik het
neus aan stoote. Zij , die dit doers achten het zoo uitdrukken ? —philosophic des bijgeloofs
een uitnemend middel teen hare komst. Wel- te schrijven, want, hoe dwaas het ook schijne,
list heeft men oorspronkelijk deze gewoonte de menschen , die voor alles eene reden beingesteld, om bij het nederliggen er aan te geeren te vinden , zijn toch , in het verzinnen
worden herinnerd, dat men die houding aan van die wonderlijke recepten , niet geheel remoest nemen , welke der benaauwster het denloos te werkgegaan. Alles — ook het
minst in de hand werkt.
bijgeloof en zijne keuze van dit bij het verJ. U. VAN DALE.
werpen van dat — heeft zijn dtiärom.
Zeemansbijgeloof. Bewandel , zoo gij door
SCIOLUS.
het scheepsvolk niet voor een tweeden JONAS
Joannes Pietersz. . de Witte I. •; bl. 378).
wilt aangezien worden , het dek toch nim- Op de Schepens-Lij st , medegedeeld in WAGEmer in de breedte maar steeds in de lengte. Hij, NAAR' S Beschrijving van Amsterdam , Dl. III
die onwetend of ongeloovig , dwarsscheeps fol., komt DE WITTE' S naam in 1614 niet voor,
mot loo en , wordt als oorzaak van tegen- doch wel op de jaren 1609, 1611, 1616, 1617,
wind beschouwd.
1619 , 1620 • ook wordt hi' te dier plaatse
Een hoefijzer , aan den mast gespijkerd , DE WIT geheeten. Welligt was hi' een zoon
bewaart schip en scheepsvolk voor ongemak. van PIETER DE WIT , een geacht burger van
genoemde stad, aldaar 9 Oct. 1568 met andeGANSKE.
Hoe men de heksen leert kennen. Onlangs ver- ren ter dood gebragt •; zie WAGENAAR t. a. p . ,
V . D. N.
to mij een arbeider het volgende :
Eerste stuk , bl. 311 , 312.
H. was betooverd enging bij den pater
om hulp. Deze gaf hem den gewenschten
Vergelijking van 't Negrduitsch met andere
) raad en bijstand , maar tevens de waar- talen I. •; bl. 379). Het volgende diene alleen
r schuwing dat , als eene vrouw , na zijnen als bouwstof tot eene volledige beant woorkomen ter leen ding van deze belangrijke vraag.
terugkeerets
bijem
h zoudej
,
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Onder de oudste schrijvers , die zich met Aenleiding tot de icennisse van het verhevene deel
de etymologie onzer taal onledig hebben ge- der Nederduitsche sprake. In dit werk sloeg hij
houden , bekleedt BECANUS eene voorname een' geheel anderen weg in dan zijne voorplaats. Evenwel zijne Origines Antverpianae gangers ; hij nam noch de Grieksche noch
(1596) onderscheiden zich meer door nit de de Hebreeuwsche taal te baat om de onze te
luchtgegrepen stellingen , waa,rdoor hi' dik- verklaren , maar hi' wendde zich tot de oude
werf tot de ongerijmdste resultaten komt , aanverwante takken , het Mesogothisch , het
dan weldoor grondige taalvorsching. Het Angelsaksisch en andere Noordsche talen, en
zij genoeg hier aan te voeren , dat hi' het opende zoo doende een nieuw veld voor de
Nederduitsch voor de oorspronkelijke taal , studie onzer moedertaal , waarvan na hem
en dus voor de moeder van alle andere spra- ook ruimschootspartij getrokken is. NI
ken houdt. Hoe ongerijmd dit stelsel ook zijn zonder reden alzoo werd hi' door den Ho
moge , het heeft nog in deze eeuw een voor- leeraar TOLLIUS geeerd als de voortreffelijke
stander gevonden in JOFRIDUS THUS, ook wel hoofd-grondlegger der Nederduitsche Lettervroeger door mij aangehaald , die in zijne ten kunst.
Het litg
buiten ons bestek, de uitmuntende
'are 1821 uitgegevene Verhandeling, zoo goed
tracht te leveren , dat werken van een' HUYDECOPER, of van zoo vele
mogelijk het bewijs
ons Nederduitsch » het naeste is aen de Tael, andere taal geleerden der 18de eeuw, te vermelden ; wij moeten ons hier uitsluitend bedie ADAM gesproOken heeft" (bl. 70.).
De eenzijdige beoefening der oude letteren zig houden met diegenen, welke het etymolobragt de overigens kundige taalgeleerden gische yak tot onderwerp banner nasporingen gekozen hebben. Onder deze laatsten zou
ABRAHAM VAN DER MYLE (MYLIUS) en ADRIAmen des noods eeneplaats mogen toekennen
NUS SCHRIECKIUS insgelijks op het dwaalspoor.
De eerste toch beijverde zich in zijn geschrift aan BURMAN , die in zijn werkje : Eenige aande Antiquitate Linguae Belgicae , om de over- merkingen de Nederduitsche taal en verscheidene
oudheden aangaande , zich ten 'doe' gesteld
eenkomst van deze met de Hebreeuwsche
GriekscheLatijnsche
,en andere talen aan te heeft de overeenkomst van het Nederduitsch
toonen ; de laatste erkende , wel is waar , in. met het Fransch op te helderen.
Over het verband van ons Nederduitsch
zijne Originum Rerumque Celticarum et Belgicarum Libri XXIII , dat de Hebreeuwsche taal met andere talen wordt veel licht verspreid
de aller-oudste is , maar daarentegen bragt in de Verklarende Geslachtlijst der Naamwoorhi' de meeste Grieksche en Latijnsche eigen- den van BILDERDIJK terwijl wij aan J. L.
namen, zoowel vanpersonen als van plaatsen, TERWEN het eerste Etymologische Woordenboek
onzer moederspraak te danken hebben.
tot een' Nederduitschen oorsprong terug.
Men zal over het thans behandelde onderVrij wat minder buitensporig , hoewel
zich ook alleen bepalende tot de verwant- werp veel lezenswaardigs vinden in het werk
schap der Nederduitsche woorden met het He- van P. LEBROCQUY, Analogies linguistiques. Du
breeuwsch , Grieksch en Latijn , was CORNE- Flamand dans sesrapports avec les autres idiomes
Lis TUINMAN wiens Fakkel der Nederduitsche d' origine teutonique,Brux. 1845,8vo,479 bladz.
N. P. BIBLIOPHILUS.
Taale , volgens SIEGENBEEK, dezen grootschen
Vergelijking van 't Neerduitsch met andere
naam onwaardig is, volgens DE JAGER , )) over
de meeste woorden een zeer duister en valsch talen. In de Proeve van Oudheid- , Taal- en
Licht verspreidt , niettegenstaande sommige Dichtkunde, door het Genootschap Dulces ante
zijner gissingen opmerking verdienen". (Proe- omriia Musae , Utrecht , 1775 , vindt men,DI.„
ve over de Werkwoorden van herhaling en du- I, b1.47-59: Bedenkin,gen over de overeenkomst
bi.
der Perzische en Nederduitsche taal, met Tegenring ,
Hetzelfde stelsel werd ook door REITZ voor- bedenkingen en Antwoord benevens een Aangestaan •; zijn werk , dat in 1730 , onder den merking over de overeenkomst der Hebreeuwsche
titel Belga Graecissans, in het licht verscheen, en der Nederduitsche taal, tegen KAROLUS TUINmoest dienen om degemeenschap der Griek- MAN, die in de verwantschap tusschen de
sche enNederduitsche taal duidelijk te ma- Hebreeuwsche taal en de onze , » eenen lichken , door vele, dikwerf gelukkige , maar tenden fakkel ter opheldering der Nederd.
ook , naar VAN KA MPEN ' S oordeel, menigwerf taal meende ontstoken te hebben".
In 1835 verscheen te Utrecht bij J. G. ANmislukte voorbeelden.
Doch de studie onzer moedertaal had DRIESSEN, een werkje naar aanleiding van den.
reeds eenegroote schrede voorwaarts ge- Belga Graecissans van REITZ , getiteld : Taaldaan. Immers de beroemde LAMBERT TEN KATE, wenken voor Nederlanders bid* het onderwijs, door
na in 1710 een werkje geschreven te hebben F. MOESMAN, waarin op de overeenkomst der
over de Gemeenschap tussen de Gottische Spraeke Grieksche taal met de Nederlandsche in de
en de Nederduitsche, maakte in 1723 de resul- rededeelen, in de syntaxis , en in de dichtkunde
taten zijner taalkundige navorschingen open- beider sprakengewezen wordt.
baar, door de uitgave zijner voortreffelijke
Ook wat Prof. LULOFS geleverd heeft
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Schets van een overzigt der Duitsche taal, Gron.
bij J. OOMKENS , 1819 , zal hier niet van ondienst zijn.
J. J. WOLFS.
[F. A. S.prijst , behalve de Schets van LULOFS en
de Analogies linguistiques van LEBROCQUY, op het stuk
der vergelijking onzer taal met het Hoogduitsch en
met het Engelsch , ook J. VANDER LINDEN 'S, Gram-

maire allemande , ou Methodefacile pour apprendre la
langue allemande, par la comparaison avec le flamand,
Malines, 1850 • en deszelfden , Nouvelle grammaire
anglaise , Bruxelles 1851. Buitendien gewaagt hij van.
het door L. BOUVET aangekondigde werk : Comparaison entre les langues parlees en Belgique et celles de
Rome et de la Grace Anciennes. Aileen door /. (wat
waarlijk bcvreemdend heeten mag) is hier gedacht aan
Prof HAMAKER ' S hoogst belangrijke Voorlezingen ,
waaruit een nieuw en helder licht is opgegaan over
de etymologische vragen , en die met name de naauwe
betrekking onzer taal tot de Indische spraken , het
Sanskriet inzonderheid , overtuigend aan den dag
hebbengebragt. Voor 't overige is bij ook niet onvermeldgebleven HOEUFFT ' S Woordenboek van Franache woorden uit Nederlandschen, althans G ermaanschen , stam gesproten.]

Museum van Alexandria I. • bl. 379). De
rondlegger was PTOLEMAEUS I Soter , eerste
g
Koning der 32ste Egyptische dynastie en tijdbaenoot van ALEXANDER den Groote. Deze voortreffelijke Vorst trachtte de toenmalige geleerden over te halen zich in zijn rijk te vestigen,
en bestemde zelfs eengedeelte van zijn paleis
tot bun verblijf , waarin hij tevens verzamelinen ten dienste van alle wetenschappen
aanlei , inzonderheid van de voornaamste in
Griekenland , Azie en Afrikageschrevene
werken. Hi' gaf dit deel zijner woning , als
aan de Musengewijd, den naam van Musaeum,
welke instelling vooral door zijnen opvolger
PTOLEMAEUS II Philadelphus werd uitgebreid
engedurende een zestal eeuwen , als Alexandrijnsche school wereldberoemd , licht en kennis verspreidde. Zie CHAMPOLLION-FIGEAC
Egypte ancienne, Paris, 1839, pa g. 410-411.
C.
BRUINVIS.
Museum van Alexandria. Het meest voldoende antwoord op deze vraag zal te vinden
zijn in de Dissertatie : de Museo .Alexandrino
van LUDOLPH NEOCORI, dat is, KiiSTER welke
in GRONOVII Thes. antiq. graecarum, Tom. VIII
voorkomt , volgens aanwijzing in den Catal.
Biblioth. Bunavianae, Leipzig , 1750 , T. I,
p. 981, en bij ASCHER, Gelehrt. Lex. in voce ,
KUSTER (LUDOLPH). Het boek van GRONOVIUS
niet bezittende hoop ik dat H. H. gelukkiger
wezen en deze eenvoudige opgave hem van
eenige dienst zijn zal.
V. D. N.
Brief van Boreel aan Borellus (I.; bl. 379).
De brief komt voor in het aangehaalde werk
zelf , waarvan de titel is : » De vero telescopii
inventors curry brevi omnium conspiciliorum historia ; authors PETRO BORELLO , Regis Christianissimi consiliario et medico ordinario, Hagae Com.

ex typogr. ADRIANI VLACQ , 1655. Voor hen
die dit werkje niet bezitten , is eene vertaling
van BOREEL ' S brief te vinden in LA RUE , Geletterd Zeeland , 2den druk , bl. 483 , volg.
LIPPERSHEY, wien H. H. de uitvinding der
telescopen toeschrijft, heeft B een regt op deze
eer. De verrekijkers , die tot het vervaardigen van teleskopen hebben aanleiding gegeven, zijn uitgevonden door ZACHARIAS JANSSEN te iliddelburg Wil H. H. hieromtrent
meer weten , al wat ten opzigte dezer uitvinding bekend is, te veel om hier over te nemen,
vindt men omstandi g,
verhaald zoowel door
J. DE KANTER PHIL.ZN en J. AB UTRECHT DRESSELHUIS , in hun werk De Provincie Zeeland

Middelb. 1824 , Bijlage X , bl. 79-98 , als
in : Oorspronkelijke stukken betreffende de uit inding der Verrekijkers binnen de stud Middelburg,
door dezelfde schrijvers uitgegeven , Middelburg , 1835.
L.
[V. D. N. , wien 't evenmin onbekend is , dat
BOREEL 'S brief als bijlage voorkomt in BOREL 'S geschrift de vero telescopii inventors , koestert weinig
hoop op de mogelijke opsporing van het origineele
stuk. Daar toch beide , BOREEL en BOREL buiten 's
lands verkeerden (immers ook de eerste overleed te
Parrs in I 668) acht hij het waarschijnlijk dat hunne
papieren in den vreemdegebleven zijn ; terwijl hij
ook de plaats waar de brief zich bevindt , niet aanwijsbaargelooft , daarom vooral , dewijl zij ons dan
wel medegedeeld zou zijn door de HH. DE KANTER
en AB UTRECHT DRESSELHUIS , die , schoon zij geene
moeite spaarden—hunne beide werkengetuigen het—
om de vraag no ens de uitvindinc, der verrekijkers
tot klaarheid te brengen , naar alien schijn evenwel
slechts het gedrukte stuk hebben kunnen bezigen.]

Brief van Boreel aan Borellus. Of de correspondentie tusschen PIETER BOREL (niet BOBELLI) en WILLEM BOREEL (Gezant van onzen
Staat in Frankrijk) nog aanwezig is , zou ik
niet kunnen opgeven. Daar echter deze vraag
het litterarische geschil over de uitvindin g der
eerste verrekijkers wederom ter sprake gebrat heeft , vestig ik de aandacht der Navorschers op een belangrijk werk getiteld •:
Geschiedkundig onderzoek naar de eerste uitvinders der verrekijkers , uit de aanteeloeningen
van wijlen den Hoogleeraar VAN SWINDEN zamengestelddoor G. MOLL. Amst bij C. G. SULPKE,
1831 , in-4°.
In ditgeschrift , 't Welk met regt den naam
vangeschiedkundig draagt , wordt , met behulp van de R esolution der Staten-Generaal ,
aangetoond , dat de lof der eerste uitvinding
niet aan ZACHARIAS JANSZ. maar aan HANS
(*) PIERRE BOREL, Raad en gewoon Geneesheer
des Konings van Frankrijk, was geboren te Chartres,
en overleed in 1689. Behalve het werk „ De vero
telescopii inventore etc., in-40 ., dat te 's Huge bij ADRIAAN VLACQ , in 1655 uitkwam , was hij schrijver van :
(a) Les anti cites de Chartres, 1649, in-80 . ;
(b) Bibliothecae Chemicae, 1654, in-120.
(c) Tresor des recherches et antiquites Gauloises, 1655;
(d) _Historiarum et observationum Medico-physicarum.
Centuriaequinque, 1676, in-80.
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LIPPERSHEY (*) geboren te Wezel , doch te
Middelburg gewoond hebbende, toegekend be.. ELSEVIER.
hoort te worden.

De familie Snethlage I. ; bl. 379). De stamvader van ditgeslacht was 1VILHELMUS SNETHLAGE, die, de Roomsche kerk verlaten hebbende , eerst te Tecklenburg , en daarna te Ca el
het Evangelie verkondigde. Zijn zoon RUDOLPH bekleedde hetpredikambt achtervolgens te Rheda , te Schuttorf en te Steinfurt;
zijn kleinzoon , insgelijks RUDOLPH trad als
Leeraar op te Oosterultwert , 1674 , te Steinfurt , 1677 , en te Deventer , 1683. Deze nu
had twee zonen , MARTINUS Predikant te
Bemmel , 1720 , te Kampen , 1723 , te Delft
1725 , te Amsterdam , 1737 ; en WILHELMUS
JOHANNES die het heilig dienstwerk aanvaatdde te Schipluide in 1728 , en te Dordrecht in 1731.
Van SAMUEL SNETHLAGE lezen wij , dat hi'
in 1623gemagtigd werd te Harderwijk openlijke voorlezingen te houden over Godgeleerdheid, bovennatuurkunde en welsprekenheid.
Wiens zoon hi' geweest
wordt niet op, heden
gegeven; wel zijnzonder
erisbij
hem aangaande medegedeeld door Prof. BOUMAN, Geschiedenis der Geldersche Hoogeschool , I. ; bl.
114, gelijk over de hier vermelde Predikanten
uitvoeriger gehandeld wordt bij SCHOTEL,Kerkel. Dordrecht , D. II. , bl. 332-338 en788.
Nog anderen van den naam SNETHLAGE komen voor op DE JONGH ' S Naamlijst der Predikanten van Gelderland, op de Alphabetische
Naamrol der Hervormde Kerle (1758) en vooral
bij BRANS , Kerkelijk Register van Zuid-Holland.
V. D. N.
[
Aan SCHOTEL ' S Kerkelijk Dordrecht ontleende ook
LEGENDO et SCRIBENDO het voornaamste omtrent WILHELMUS SNETHLAGE Prediker des Evangelies , nadat hi' het Roomsche geloof had afgezworen en stamvader van niet weinige Leeraren „ die door vroomheld van wandel en door trouw en ijver in hunne bediening hebben uitgemunt."
Sprekende van den Lector SAMUeL SNETHLAGE .
verwijst hi' zoowel naar BOUMAN ' S verdienstelijke
Geschiedenis D. I. , b1.114 , als naar JOHAN SCHRASSERT ' S Beschrijving der stad Harderwijk , (bl. 82,
2de druk) , waar men leest dat diegeleerde in 1623
aangesteld werd om tweemaal 's weeks lessen over
de redenkunst te houden , en dat zondergenot van
traktement.
Dat de Heer SCHOTEL zijne berigten omtrent de
SNETHLAGES gedeeltelijk aan BILDEnniniverschuldigd
is, herinnerde A. & A. , terwijl C. & A. aan den dag
brat , dat nevens theologie en philosophie ook de
pharmacie hare vereerders in deze treffelijke familie
gevonden heeft , getuige die Apotheker SNETHLAGE
nog voor weinigJ
e aren op de Nieuwmarkt te dezer
stedegevestigd , en wiens bedrijf daar thans door
zijnen schoonzoon wordt voortgezet. Maar ook dit
vermeldde C. & A., dat de SNETHLAGE ' s aan de
SCHUTTE ' S vermaagschapt zijn.
(*) Hij overleed te

Middelburg in 1619.

Ten laatste ook eenportret , door den wakkeren
C. W. BRUINVIS opgespoord, t. w. dat van MARTINUS,
zoon van RUDOLPH SNETHLAGE, Prediker todam van 1737 tot aan zijn sterfdag (29 Jan. 1763).
Men dankt het aan de kunst van J. FOLREMA..)

Aardrijkskunde van het Vaderland in de middeneeuwen I. • bl. 379). Heteenige mij bekende werk dat hieraan toegewUd is , heet :•
Aloude Staat en Geschiedenis des Vaderlands ,
door Dr. W. ACKER STRATI NGH waarvan tot
dusverre slechts eengedeelte in het licht is
gekomen. Eene list van schrijvers , over dit
onderwerp te raadplegen , vindt men in de
Inleiding van den Historischen Atlas van Mr.
G. MEES waarvan onlangs twee afleveringen
verschenen zijn.
N. P. BIBLIOPHILUS.
Margaretha Godewijck (I. • ; bl. 379). De
vraag van B. B. B. ma eenigzins verwondering wekken , na al het een over deze dichteres en kunstenares voor weinige jaren is
bijeen verzameld en openbaar gemaakt door
den Heer G. D. J. SCHOTEL •vooral in zijne
Letter- en Oudheidkundige Avondstonden , Dordrecht 1841 , alwaar eene Verhandeling over
haar voorkomt van bl. 45-88, met Aanteekeningen van bl. 91-119. Hij me daar op
dat bijna alle sclutvers over haar geput hebben uit de Beschrijving van Dordrecht door
M. BALEN; alleen den Baron COLLOT D'ESCURY,
in zijn Holland Roem , is het , gelijk ook Dr.
SCHOTEL, vergund geweest hare handschriften
ter inzage te ontvangen. Ook J. SCHELTEMA
maakt melding van haar in zijne Aanmerkingen

op ANNA en MARIA TESSELSCHADE, dochters van
ROEMER VISSCHER alsmede in zijn Geschieden Letterkundig .Mengelwerk, terwijl P. S. SCHULL
hare verdiensten huldigt en haar facsimile uitgeeft in zijne en A. V. D. HOOP 'S Bijdragen tot
Boeken- en Menschenkennis , Dl. III, Stuk III,
b1.240. Haar aangaande zegt SCHOTEL, gaarne

met andere beoefenaars der Vaderlandsche
Letterkunde te erkennen , dat MARGARETHA
een »parel onder de Dordsche jonckheid ha,» rer eeuw en een lieffelycke Blom in het para» dys der consten en Wetenschappen aen de
» Merwestroom" geweest is ," doch haar tey ens tegelooven aan Jonckvrouwe SCHURMAN gantsch ongelyck te zyn". Hare afbeelding vindt men in BALEN 'S aangehaalde
Beschr. van Dordrecht.

V. D. N.
Margaretha Godewijck. MARGARETHA GODEWIJCK werdgeboren te Dordrecht in 1627

en overleed in 1677. Wij kunnen hare verdiensten niet
beter
vermelden
dan haar•tijdgenoot MATTHIJS BALEN , in wrens Beschrijving van Dordrecht wij op bl. 203 de volgende
hooggestemde lofspraak vinden :•
Indien Utrecht oyt praalde met Jonkvr.
ANNA-MARIA VAN SCHUURMAN! Wy vinden
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gelyke stoffe om de gezegende Herssenen van
onze Dordrechtsche Parel in Jonkvr. MARGARITA GODEWYCK voor te stellen ; die niet alleen
isLat
ksch , ynsche
ervaren in
de Griee
Italiaansche , Fransche en Engelsche Letteren , maar, neffens haar Moeder-taal, dezelve
grondig verstaat. Begrypende mede de Hebreeusche-Boek-staven. Rymende geestig op
nette en wisse Dichtvoeten. Zynde uytstekends Konstig met de Naald na 't leven of te
malen, Gedaant-nabootzing , Landschappen,
Water-vallen , Hoven , Tuynen , Bloemen,
Uytsichten, Sloten, Sterkten, Hu zee Stroomen- en Zee-bevaringe , met allerley slag van
Schip-gevaart. Kunstig in Schilderen , met
Oly- en Water-Verwe, in Teykenen met Potlood , Kool , en met de Penne. Schryvende
aardig op Glas. Verstaande de Maat-zang, en
Spelende op de Ciave-Cimbal, en wat dies meer
er by ons niet gedacht is. Zoo datWy, schoon
niet voor hebbende, de Geleerdheyd en Wetenschappen van onze Inboorlingen , by 'er,
leven, te vertoonen noch op te halen, ons efter
verplicht vonden , om datze zoo zelden inde
Vrouwelyke Kunne voor vallen, die van onze
reedsgemelte Parel, op 'et Toneel van luster
te doen verschynen , en alhoewel Jon er in
Tyd , evenwel in Orde (behoudens der Mannen-Opperwaardigheyd) mede voor aan te
zetten , en opten Schowwburg van Eeren te
laatschen."
P
Hare beeldtenis gaat in prent uit.
BRUINVIS.
C.
Margaretha Godewijek. D GODEWYK (MARI GRIET) , den 31 Augusti 1627 te Dordrecht ,
D daar haar vader een der onderwyzers was
D in 't latynsche school , geboren , was in de
Hebreuwsche, Grieksche , Latynsche, ItaD liaansche , Fransche en Engelsche talen wel
D ervaren; maakte fraie verzen •; speelde konStig op de klavecimbel ; schilderde met olie
# en waterverven ; stikte met de naald allerlei
landschappen , hovers , huizen , bloemen en
D scheepsgevaarten maalde zeer natuurlyk
» op 't glas , wist met pen en potloot alles na
D 't levente verbeelden, en was daarenboven in
de sterreloopkunde vry verre gekomen; heeft
D nagelaten een boek met Latynsche , FranD sche en Nederduitsche zinnebeelden , met
D figuren door haar daarnevens getekent ; een
D boek met Latynsche gedichten over allerlei
D stollen ; en een met Latynsche brieven aan
D geleerde mannen
de meesten aan ARNOLD
,
D SENGUERD, Professor in de philosophie ; alle
» Brie ongedrukt , en ten tyde van M. VAN BAD LEN , nevens andere losse schriften , en staD len van haarpenseel , pen en potloot te yin» den by SAMUEL VAN DER HEIDEN , te DordD recht. Deze geleerde vrouw is den 2 November 1677 te Dordrecht gesturven. M. VAN
BALEN Beschrijving van Dordrecht ; HOUBRA» KEN , Toneel der Schilders lste Deel." Zie

het Algemeen Historisch, Geographisch en Genealogisch Woordenboek, door A. G. LUISCIUS,
bij JOH. VAN DUREN , 1730.
C. C. C.
[Nog negentien andere Navorschers zijn opgestaan
om den lof van MARGARETHA GODEWIJCK (eig. VAN
GODEWIJCK) te verkondigen,
of hebben althans de
schrijvers aangewezen , vroegere en latere getuigen
barer zeldzamegeleerdheid en kunstvaardigheid.
Meerendeels vermelden zij dan ook het belangrijke
stuk van den Heer SCHOTEL in de Letter- en Oudheidk.
Avondstonden , die niet slechts alle de berigten zijner
voorgangers bijeengebragt , maar ook (gelijk gezegd
is) met veel vruchtgebruik heeft gemaakt van MAR.
GARETHA ' S handschriften. Wij willen dus onze aanbeveling bij de hunne voegen, overtuigd dat 's vragers
weetlust hier voile bevrediging vinden,
en 't hem na
de lezing onnoodig voorkomen zal , een enkel der
vroegere werken over deze vrouw te raadplegen.
Men vergunne ons niettemin kortelijk mede te deelen, wat omtrent MARGARETHA' S levee en betrekkingen , hare vorming gaven en verdiensten , alsmede
omtrent de literatuur haar betreffende, ter aanvulling
van het reedsgegevene ontleend ma worden aan de
berigten der HH. L. , W. P. S., RYMER , W. T. ,
A. & A. , N. P. BIBLIOPHILUS.. ELSEVIER Dr. noMER , ICHNEUTES , F. A. S. , J. C. K. ,
LEGENDO ET
SCRIBENDO, RUDOLPH, J.H.VAN DALE, C.&A.,P.C.K.,
A. J. VAN DER AA en C. KRAMM.
Geboren werd deze treffelijke vrouw te Dordrecht , den 3lsten Augustus 1627. Zij was de oudste
dochter van PIETER GOVERTSZOON VAN GODEWIJCK
Praeceptor der Latijnsche schole , en van SARA PYPELAARS. Men kep t haren vader(1593-1669) beoefenaar der dichtkunst , zanger van menige belangrijke
gebeurtenis in die dagen , wren goed getuigenisuerleend wordt door SCHELTEMA Mengelw , Dl. III ,
St. III, bl. 86 , volg. en door SCHOTEL in de Letteren Oudheidk. Avondstonden. Al vroeg onderscheidde
zich de' eugdige MARGARETHA door zeldzamen leerlust
en groote vlugheid en vatbaarheid van geest. ZiJoefende zich in de Latijnsche en -Grieksche to , eerst
aan de hand haars vaders , daarna onder 't oog van
dengeleerden RAMPIUS (later Professor te Leyden)
en reeds op haar achttiende jaar verstond zij SOPHOCLES en EURIPIDES, en was zij ookgeen vreemdelinge
in de schriften der Kerkvaders. Begeerig het 0. T.
in den grondtekst te lezen , schijnt zij zich op 't Hebreeuwsch toegelegd en ook daarin eenige vorderingen te hebben gemaakt, terwijl overigens hare kennis
de voornaamste Europesche talen omvatte , die haar
spoedig volkomen eigen waren geworden , en waarin
zij zich sierlijk en met vaardigheid wist uit te drukken .
Ter ontwikkeling van haar dichttalent , gelijk ook
van haren zin voor de toon- en zangkunst , was haar
vooral dienstig het onderwijs der uitmuntende ANNA
ROEMERS, zuster van TESSELSCHADE. Lof bekwam zij
en in de LatUnsche en in de Fransche en Nederduitschepoezy, en wat ons van hare verzen , meest godsdienstig of vaderlandslievend , bij SCHELTEMA en bij
SCHOTEL bewaard is , regtvaardigt dat gunstig oordeel
harer tijdgenooten. Zoo veel vernuft en geleerdheid
moesten haar allengs de hoogachting en hulde veler
uitstekende mannen verzekeren • dat zulks hetgeval
was , bewijst hare Latijnsche briefwisseling met ARNOLD SENGUERD en andere verniaardepersonen , bewijst ook de vriendschap haar door SALMASIUS en SuRENHENSTUS toegedragen (SCHOTEL Kerkel. Dordr.
I. ; bl. 338). Ten aanzien harer zeldzam bedrevenheid in velerlei beeldende kunsten, merken wij alleen
op , dat zij het onderwijs genoten had van de schilders
NICOLAAS MAAS en CORNELIS BISSCHOP. —Maar streelend is het ons te mogen vermelden, dat zij, bb al hare
heerlijke gaven , bij zulk een rijkdom van kennis ,
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waarvan ook de wis-, natuur- en sterrekunde niet uitgesloten waren, nimmer de vrouwelijke nederigheid,
bescheidenhei d en minzaamheid verloochende, nimmer hare huisselijkepligten voorbij zag of gering achtte. Vreemd is het dan niet , dat hare tijdgenooten ,
zoo veelgoedS en schoons in haar vereenigd ziende ,
't haar aangeene teekenen hunner bewondering ontbreken lieten,ja haar ook, bone y ens andere eertitels,
met zinc elfin op het woord MARGARITA, de Dordsche
Parel bijnaamden, en haar voorts eene tweede ANNA
MARIA SCHURMAN verklaarden. En hoezeer een juist,
onpartijdig oordeel dit laatste eerbewijs nietoverdriving vrijpleiten mag, wij gelooven echter dat men
de verhouding al te ongunstig berekent voor onze
MARGARETHA , waar , op 't voetspoor van den Heer
KRAMM, ANNA MARIA eene Europesche, MARGARETHA
slechts eene Dordtsche vermaardheid toegeschreven
wordt.
Deze merkwaardige vrouw overleed in hare geboortestud , den 2den November 1677 , en dus op
vijftigjarigen leeftijd. De plaat bij BALEN is naar
hare eigene schilderij vervaardigd , en prijkt met dit
onderschrift van SIMON VAN HOOGSTRAETEN :
Dus maelde MARGARYT haer uiterlyken schyn ,
Ads stondze voor ons: maer,om haerengeest in taelen,
In konst, in kennis, en in Godvrugt t'achterhaelen ,
Scheen NESTORS levens tyd noch wel te kort te zyn.
Zie bier eindelijk nog eenige schrijvers , die over
MARGARETHA VAN GODEWIJCK gehandeld hebben :
HOOGSTRATEN en SCHUER, Hist. Woordenboek, in v.,
HALMA , Woordenboek , in v. , PARS , 1Vaamrol der
Batay. Schryvers bl. 160 , 167 , VAN KAMPEN , Be-

knopte Geschiedenis der Nederl. Letter. en Wetenschappen , D. III , bl. 67 , NIEUWENHUIS Woordenboek van Kunsten en Wetenschappen , in V. IMMERZEEL , Levens en Werken der Schilders , enz.
COLLOT D 'ESCURY Hollands Roem , enz. D. I. , bl.
237 , D. III., bl. 370, 371 , D. IV. , 2de St. , bl.
162 , G. ENGELBERTS GERRITS, Biogr. Handwoordenboek , D. II. , bl. 36 , A. J. VAN DER AA, Nieuw

Biogr. Anthol. Crit. Woordenboek van Nederl.
aDichters , D. II. , bl. 176 , 177.]

Een blaauwe scheen I. • bl. 379). Het laat
zich zeer wel hooren, dat » eene blaauwe scheen
loo en" eene figuurlijke spreekwijze is van
iemand , wiens huwelijksaanzoek geweigerd
werd , die zich dus eensklaps zag afgewezen ,
teruggedrongen , daar waar hi' juist meende
eengunstig gehoor., een vrijen toeo-ang te
verkrijgen. Hij, wien dit gebeurde, heeft alzoo
eenegroote teleurstelling, een hevigen schok
ondervonden , engeen wonder dat men dit
spottenderwijze te kennen geeft door de uitdrukkino-en : hi' heeft zich voor 't hoofd gestooten , hi' heeft een blaauwe scheen geloopen. » 't Is
eenegelijkenis", zegt TUINMAN, » van iemand,
die gestuit wordt door met zijne scheenen ergens tegen aan te stooten".
Zoo bezitten wij nog een spreekwoord, dat
bijna van dezelfde beteekenis is als het bovengenoemde, namelijk : heeft den zak gekregen.
Er bestaat echter dit onderscheid, dat hier
eene reedsgeo-evene toestemming of toelating
d
wordt vooronersteld.
Overigens is ook dit
niet moeijelijk op te lossen. Wanneer wij
'och iemand , die ons bezoekt ongevraagd
gijne goederen, of jets dat hem behoort, over-

handigen , is dit een duidelijk blijk , dat zijn
vertrek ons aangenaam zal zijn. Vol
TUINMAN geeft men iemand zijnen reiszak, opdat hij zijne spullen pakke en vertrekke , en
wil het alzoo ze e en : hij is weggezonden.
FREDR1K.

Een blaauwe scheengeloopen is ontleend van
het stooten met het been tegen jets dat hard
is, waardoor de scheen gevoelig aangedaan ,
blaauw wordt. De spreekwijs wordt gebruikt
van een reis , die men niet zonder schade volbragt
heeft , maar nog veel meer van een geweigerd
huwelijksaanzoek , jets hetwelk zoo pijnlijk
moet zijn , dat niet zelden gezegd wordt :
Zij weigerde mijn
h Nu heb ik vast besloten
„
and.
Om nooit in 't huwelijk te treen ,
Een Ezel mijdt altoos den steep,
Waaraan hi' zich eens heeft gestooten".
LOUIS.
[Sombere voorspelling ! Wanhopig besluit ! Wee u,
gij ongelukkigen, wien in de bitterheid uwer smarte,
geene andere vertroosting toegediend worth, dan
waarbij gij, jammerlijk met den „ law r oorigen vriend"
vetgeleken , uwen rouw zonder einde , de u toegebragte wonde ongeneeslijk vernemen moet. — Maar
neen ! rigt U op gij verdrukten en keert tot het leven
weder ! Wij hebben voor U ontvangen, wat den angel
uws lijdens verbreken zal. Wij willen U aanbieden
wat de blijde hoop U teruggeven en 't alles wederom
heldere zonneschijn zal doen worden in uw binnenste.
Wat balsemend woord is ooit zoo tergoeder uur gesproken als dat van onzen P. E. VAN DER ZEE:]

Scheenzalf hiertegen is : Wil de eene niet ,
de anderegaarne. Daar komen zoo goede
scheen aan als er afvaren. De eene traag
de anderegraag.
Een blaauwe scheen drukte voor dezen een
ongeluk nit •; men noemde dat ook een stoot ,
en een wederstoot , en, in lager stijl , een steen
voor iemandspoot. Eerst met de 18de eeuw
werd het bepaaldeliik voor het afwijzen van
een vrijer door zijn meisjen , en in geenen anderen zin meer, gebruikt." (BILDERDIJK, Aanteekeningen op HOOFT bl. 146.)
N. P. BIBLIOPHILUS.
[Weinig poetisch voor dien vorst onzer zangeren !
Geen nood ! Men verblijdde ons nog met twee uitnemende hypothesen. Wij geven de keus tusschen de
Grieksche godeneeuw en den huidigen dag van Overijssel , tusschen de mythe van DAPHNES beklagelijke
schuchterheid en het feit, het maar al te vaak herhaalde feit van den onbarmhartigen raad der Kamper-eilandsche matronend
Een blaauwe scheen. G. L. PRIMUS vindt

het antwoord op zijn vraa g over de blaauwe
scheenen in-het 3de Deel der 7Dichterlyke Handschriften van P. J. UYLENBROEK (uitgave van.
1823) alwaar wij op bl. 194 onder de gedichten van 0. c. F. HOFFHAM het volgende aantreffen :
APOLLO minde DAFNE ;
Maar zij , de schuwe DAFNE
Vlood voor APOLLOOS liefde.
Met vlugge schreden , sneller
Dan ZEFIR zijne FLORA ,
Vervolgt de God de schoone ,
Die hem in min doet Waken,
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Nimf DAFNE buiten adem ,
En schier betrapt van FEBUS
Smeekt PENEUS haren vader ;
En straks wordt ze , op haar smeeken ,
In 'tpuik der lauwerboomen
herschapen.
Door PENEUS matg
Nu staan haar vlugge voetjes
In de aarde vastgeworteld ,
En harepoezle lezen
Zijn met een schors omtogen.
De God der Pieriden ,
Nog in de vaart van 't rennen ,
Wil met ontslotene armen
Zijn schoone bruid omhelzen ,
Maar stoot bij 't driftig nadren ,
Zich aan haar ruwe schorse
Te deerlijk blaauwe scheenen :

En deze blaauwe scheenen
Zijn de eerste blaauwe scheenen (*).

B. H. J.
p
eiland
Een blaauwe scheen. Op 't Kamer
bebben de moeders en vooral de grootmoeders
de gewoonte om de huwbare meisjes , als z ij
ergens heengaan waar ook vrijers komen , de
les merle te geven (in haar dialekt) : s Asse oew
te nao komen, geef ze fiks en schup veur de scheenen" . Zoo doende kan er alligt jets blaauws
ontstaan. Als dit op meerdere plaatsen gebruikelijk is , zoo kon de bedoelde spreekwijs
daarin haren oorsprong hebben.
Anders Believe G. L. P. onze oude blijspelJ. M.
dichters eens na te gaan.
Ik dagvaard u voor God" I. ; bl. 379).
Dit zijn de laatste woorden van een dichtstuk,
getiteld: Montezuma , Koning van Mexico , toen
hij door de Spanjaarden stond omgebragt te worden , vervaardigd door Prof. s. F. J. RAU , en
te vinden in de Lofrede en Lijkzang op R. door
J. TEISSEDRE L' ANGE en W. BILDERDIJK, Haarl.
M. te Maastricht.
1808 , b1.116.
Des Natural Theology" van Paley (I.; b1.380).
Een der correspondenten van den Londen(*) Uit dit verhaal blijkt tevens , hoe het komt dat
dichters en kunstenaars met laurier bekranstplegen
te worden. De vraag daarover kan dus gespaard worden , want het antwoord hebben wij al.
[Gewisselijk , want APOLLO aan zijne tot laurier
herschapene beminde :
At eonjux quoniam mea non potes esse,
Arbor eris certe , dixit , mea. Semper habebunt
Te coma , te citharae, te nostrae , Laure, pharetrae.
Ovirnus , llietamorph. , I. ; 557 sqq. En ofschoon
AELIANUS ( Var. Hist. , III. • 1) in tegenspraak met
den dichter der Herscheppingen (1. 1. v. 450) den lauwerkrans door APOLLO aangeRomen vermeldt ter gelegenheid zijner op den vreeselUken Pytho behaalde
overwinning , zoo bewijst ons echter zijn uitlegger
PERIZONIUS het verloop van een negenjarig tijdvak
na den val diens monsters tot op APOLLO 'S door JUPITER bevolene zuivering (lustratio) waarvan eigenlijk
bij den grieksehen schrijver sprake is , in welk tijdvak
PHOEBUS de schoone DAPHNE bemind en ter harer eer
zich den laurier heeft toegeeigend.]

D. II

schen Athenaeum beeft de ontdekking gedaan,
dat PALEY' S Natural Theology een louter afschrift is van eene reeks van stukken, tegen
het eind der 17de eeuw in de Acta eruditorum
Lipsiensium geplaatst , door den Nederlandschen wijsgeer NIEUWENTIJT. Bevreemden
mag het , dat deze zaak niet reeds vroeger
uitgekomen was, nademaal gemelde stukken,
te Amsterdam verschenen omstreeks hetjaar
1700 , later in hetEngelsch vertaald waren
door den Heer CHAMBERLAYNE en bij LONGMAN en C°. uitgegeven in 1818 , bijna twintig
jaren nadat de Natural Theology het licht had
gezien. Daar voorts PALEY Dr. NIEUWENTIJT
aanhaalt uit de Acta Lipsiensium , is het duidelijk dat hi' diens werk gekend gelezen hebben moet. Tot staving van het feit heeft men
overigens niet verzuimd, gelijkluidende plaatsen in the Athenaeum nevens elkander of to
drukken.
N. N.
herinnert zich dat de vraag van T. S. ook al
vroeger geopperd was en toen door het Koninkl.
Nederl. Instituut in behandeling genomen. Immers
men Wilde dat PALEY 'S Theology slechts eene verta,
ling zou zijn van het bekende Regt gebruik der Wereltbeschouwing , door BERNARD NIEUWENTIJT Geneesheer te Purmerende. Maar de slotsom der nasporing was PALEY'S vrijspraak van het plagiaat, 't welk
men nietgeaarzeld had teen den waardigen man aan
te voeren. /. heeft volkomen re t. Om dan nu de
hernieuwde klagt tot zwijgen te brengen , zal het ,
achten wij , dienstig zijn , het officiele- berigt diens
onderzoeks over te nemen ,gelijk dat te lezen is in
het Jaarboek van het Koninkl. Nederl. lnstituut, ann.
1848, bl. 29 en 30.
Maar eerst nog sta men ons toe eene Chronologische dwaling in N. N. 's verslag aan te wizen. Het
beroemde werk van onzen NIEUWENTIJT dagteekent
niet van omstreeks 1700 maar verscheen, zoo wij wel
onderrigt zijn , in 1716 , moet althans later dan 1712
zijn in 't licht gekomen, nademaal de oorspronkelijke
voorredegewag maakt Van FENLON , Demonstration
de l' existence de Dieu , voor welke de censurale vergunning ten laatstgemelden jare gegeven is. Zie Kier
nu het berigt des Instituuts :
„De(Tweede) Klasse ontving eene Ministerieele
Missive ,gedagteekend 24 Junij 1847 , waarbij haar
gevoelen werdgevraagd omtrent den inhoud van een.
schrijven, aan 's Konings gezant te Londen door een
aanzienlijk persoon aldaar gerigt , waarin te kennen
werdgegeven , dat het werk van Dr. WILLIAM PALEY , over de Natuurlijke Godgeleerdheid grootendeels ontleend zoude zijn uit eengelijksoortig werk,
vroeger door onzen beroemden landgenoot Dr. NIEUWENTIJT in het lichtgegeven. Genoemde gezant had
dien brief herwaarts gezonden, ten einde zou kunnen
worden nagegaan in hoeverre de gedane mededeeling
gegrond mo st wezen , en of het van genoegzaani belang zoude te achten zijn , om daaraan eenig verder
gevolg te geven.
„De Leden DES AMORIE VAN DER HOEVEN en DA
COSTA , door de Klasse uitgenoodigd om zich onledig
te houden met de vereischte vergelijking tusschen het
genoemde werk van PALEY en dat van onzen landgeHoot NIEUWENTIJT onder den titel : Regt gebruik der
Wereltbeschouwing , hetwelk reeds vele jaren vroeger
eene zoo groote vermaardheid ook buiten de grenzen
van ons Vaderland verkreeg , bra ten dienaangaande
verslag uit in de zitting van den 9den September jl,
Zij ontveinsden niet, dat reeds voor het nemen Bier
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onmisbare proef, eene beschuldiging van plagiaat
tegen een man als Dr. PALEY hun vreemd was voorekomen. Zikdeden daarenboven opmerken , dat de
g
ronden zelve , door den Engelschen Briefschrijver
g
voor die beschuldiging aangevoerd, haar genoegzaam
vernietigden , althans merkelijk verzwakten. Er is
toch wel aan letterdieverij , dat is : letterlijke of althans onbekookte overneming van denkbeelden en
woorden in denzeltden, althans nagenoeg dcnzelfden
vormniet te denken dada- , waar integendeel gelijk
de aanklager zelf van PALEY'S geschrift erkent , de
denkbeelden veeleer naar den eigen stijl , de orde en
het oogmerk van den overnemer zijn omgewerkt.
Ware het antlers ,een wetenschappelijk werk bijna
zou tegen eene dergelijke beschuldiging gewaarborgd
zijn. En waar zoude het in dat geval heen moeten
met voor het minst half de literatuur zoo der nieuwe
als der oude wereld ? Geheel de letterkunde althans
der Romeinen liep , bij zoodanige begrippen van het
misdrijf van plagiaat , grootelijks gevaar van in de
termen te vallen. De vergelijking eindelijk der bedoeldegeschriften stelde de nietigheid der aanklagt
in het helderste licht. Niet alleen het oogmerk, maar
ook hetplan en de aanleg des werks, is bij beide schrijvers zeer onderscheiden. Men behoeft slechts de vercIeeling der hoofdstukken naast elkander te le en ,
om het merkbaar verschil tusschen het zamenstel der
beide werkengewaar te worden. Men behoeft slechts
de behandeling derzelfde onderwerpen door de beide
Schrijvers even in te Zien , om zich te overtuigen ,
hoe elk zijne eigene individualiteit in stijl, manier
van voorstellen , betoogen en toepassen , in zijn eigen arbeid heeft uitgedrukt. Het is bljkbaar
, dat
i
PALEY het in zijne eigene taal overgebragte werk van
NIEUWENTIJT heeft gekend, en daarvart een verstandiggebruik heeft gemaakt ; dat hi' daaruit Kier en
daar heeft Overgenomen, dock geenzinsovergeschreven,
terwijl juist de wbze waarop hi' bij dit overnemen
is te werk gegaan , van zijne oorspronkelijkheid en
zelfstandigheid getuigt".
„De voornoemde gemagtigden der klasse , na dit
alles in bijzonderheden te hebben aangetoond en ontwikkeld , besloten alzoo , dat de eer, die van hetWerk
van Dr. PALEY aan onzen NIEUWENTIJT toekomt
geenszins bestaan moet in het terugvorderen voor dezen als van een hem doorgenen ontstolen ei endow
maar veeleer in hetprijzen van omen vermaarden
landgenoot , dat zijn belangrijke arbeid ook nog aan
anderen nahem aanleiding heeft gegeven tot keurige
uitwerking van zoodanige bijzonderheden of denkbeelden, die door hem zelven, al ware het ook slechts
ter loops , reeds vroeger waren aangegeven."
„ De Klasse heeft zich met den inhoud van dit verslag vereenigd en daarvan een afschrift toegezonden
aan Zijne Excellentie den Minister van Iiinnenlandsehe Zaken."]

DeNepeta cataria
(I. •; bl. 380). De naam
Pepeta is waarschijnlijk afgeleid van Nepet ,

eene stad in het oude Etrurie , weer omtrek
dezeplant in grooters overvloed opleverde.
Tegenwoordig heet •-die stad Nepi • zij is in
Toscanegelegen , tusschen Rome
ome en Viterbo.
Zie verder : PLINIUS , Hist.
Nat. , lib. 3 ;•
R. MORISON , Hist. Univ. Plant. 131
, , p. 44 •
benevens LOUDON, Encyclop. of Plants , en
PAXTON, Rot. Dictionary.
PARADISI.
[Van de stad Nepet, Nepi, Nepe, Nepete of Nepeta
(Gr. bij PTOLEMAEUS Ni7t-vccx) en van bare inwoners
Nepesini wordt melding gemaakt bij Livius, V 19,
VI, 9 , 10, 21, XXVI, 34 en XXVII, 9 ; PLINIUS

Hist. Nat., III, 5, 8; FRONTINUS, de Colon. Van het
kruid Nepeta is sprake bij CELSUS 21 •; PLINIUS
Hist. Nat., XX, 14, 56; COLUMELLA, V, 7 ; MAGER,
I, v. 15 , APULEJUS , de Herb. , 56 ; SEREN. SAMMONICUs, V, 420 , 505. Den daaruit gepersten wijn (vi.num factitium) gedenkt PLINIUS , Hist. Nat. , XIV ,
16, XIX, 4.
PARADISI ' S afleiding is , dunkt ons , verkieslijker
dan die van C. W. BRU/NV/S waardoor Nepeta tot
Nepa schorpioen , teruggebragt wordt , naardien men
dezeplant heilzaam geacht zou hebben tegen den
schorpioensteek.
Cataria , zegt de Heer BRUINVIS , is van catus, kat,
omdat deze diersoort op de Nepeta belust is. Wij gelooven het ook , maar betreuren het misbruik der
Latijnsche taal , trouwens even weinig vreemd aan
de botanie als aan eenige andere wetenschap.
Geraadpleegd had onze Correspondent met N. LEMERY, Woordenb. der enkele Droogerijen , bl. 487.

De LI(I.; l. 380). Het is den taalkundigen
bekend, datb de ij in haren oorsprong niets anders is dan dedubbele i. In de oudste sehriften leest men hi , zi , vri , mine , bliven. Zoo
spraken en schreven. MAERLANT , LODEWIJK
VAN VELTBEM en andere sehrijvers van dat
vroege tijdperk. Dus ook later in den Herts_piegel van onzen vermaarden HENDRIK LAURENSZ. SPIEGEL (overl. 1612), waar onderderen liveloos voor lijveloos gebezigd wordt
B. I. v. 164.). Doch deze enkele kon in
woorden als bliven enz, een stand houden, en
werd this ii als wiin, blii schriif; maar om de
overeenkomst in schrift der dubbele i met de u,
waaruit ligtelijk verwarring kon ontstaan ,
en missehien ook sieraadshalve , begon men
de tweede i al vroeg uit te rekken of te verlengen , hetwelk men bij hare plaatsing v66r
eene vocaal aan het begin der woorden insgelijks in zwang bragt. De echte oorspronkelijke uitspraak behielden de Vriezen, Zeeuwen, Geldersehen,Overbsselsehen en Groning
ers; dock in den mond der Hollanders is die
juiste klank weldra verlorengeraakt, en in een
anderen , naar dien van ie of ei zweemenden
overgegaan. Daar nu Holland , werwaarts
na de Spaansehe beroeringen de hoofdzetel
der besehaving en wetensehappen werd overgebragt , ten gevolge van dit groote voorregt
zijne uitspraak meer en meer als de heerschende kon doengelden , is ook deze verbastering
in de meest beschaafde uitspraak en daarop
gebouwde schrijfwijze ingevoerd en thans
volstrekt onmogelijk nit te roeijen, zoodat het
eene ijdele en onberadene poging zou zijn ,
om het oude envan
echteden enkelen en dubbelen i weder in an te verschaffen.
P. E. Z.
De LT. Deze letter treffen wij vooral aan
in de wortellettergreep van woorden , welke
in hetgothisch met ei werden geschreven.
Niet onmiddellijk echter ging de gothische
ie in over , maar oudtijds werd die klank
gelijk in het oud Duitsch , door eene lange
vervangen , en geen andere klank wordt in
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vele onzergewesten in woorden , welke met
geschreven worden gehoord. Daar nu die
lange i gerekt als i-je werd uitgesproken, nam
men ook in het schrift eene j achter de i aan
en z66 heeft eindelijk de ivoor deze j den aard
en de uitspraak eener korte aangenomen
uit Welke uitspraak de kiank is voortgekomen, dien wij aan de ij geven. (Dr. w. G.
BRILL , Holl. S.praakleer , bl. 40.)
Wanneer men nu in i-je aan i de uitspraak
geeft , Welke zij heeft in min , enz. en die ook
eenigzins rekt bemerkt men zeer duidelijk ,
hoe naauw ij en ei met elkahr overeenkomen.
Een dergelijk geval als met ij en ei , heeft
plaats gehad in de uitspraak der ui , waaraan
men in Zeeland , en ook elders ten onzent
de kiank der uplagt te geven. Dr. BRILL
zegt : a Aan dezen kiank beantwoordt in het
Gothisch en Nederduitsch de lange Uit
deze u werd o en door degewone klankverandering (Umlaut) u. Deze werd verlengd
tot tt-'e , 't welk in het schrift door Ili werd
uitgedrukt en allengs dus werd nitgesproken,
als thans algemeen in Holland geschiedt."
Mengeve aan de u in u-°e den kiank welken zij heeft in dun , enz. en men zal bemerken , haezeer dan de uitspraak van u-je die
van ui nabij komt.
J. H. VAN DALE.

De II. Onder de nederlandsche streken ,
waer de verlengde i (if) nagenoeg als ie klinkt,
behoort West-vlaenderen het eerst in aenmerking te komen. Inderdaed wordt die kiank in
Vlaenderen gehoord van de zee tot aen de
Schelde, terwijl op den rester oever dier rivier, zoo wel in Vlaenderen zelfals in Brabant,
de verlengde i als ei klinkt. Voor het huis van
Burgonje ging de toon in tael en uitspraek van
West-vlaenderen uit en heerschte niet alleen
over het oostelijk gedeelte van het graefschap,
maer over al de Nederlandsche gewesten. De
ei-klank be on gezag te verkrijgen toen, met
den handel, de literarische en zedelijke beweging naer Antwerpen over in en het Burgondisch hof zich in Brabant vestigde. Had , bij
de vestiging der Republiek , eene Zeeuwsche
stad inplaets van Amsterdam , de rol van Antwerpen overgenomen , waerschijnlijk had de
i-klank zijn toen nog maer half verloren gezag
hernomen , totgroot voordeel onzer tael.
F. A. S.
[Wij vatten de gelegenheid , ons door KNIM geschonken , met zekere blijdschap aan om onze berigtgevers op eene veel door hen begane fout opmerkzaam te makers. Even min toch als het overeenkomstig ons taalgebruik is om steeds y's , doch nimmer
ifs te schrijven , iets dat bij Sommigen van hen , die
ons begunstigen , maar al te geregeld plaats grijpt —
evenmin is het behoorlijk om, zoo als vaak geschiedt,
in de talen der niet-Hollanders een lettermerk als bij
onderschuiving binnen te smokkelen , hetwelk zij
niet bezitten. Wij bedoelen Kier het bezigen van
waar alleen y kan worden toegelaten , als : in het Latijn , het Fransch , het Engelsch — in het kort , elke
taal behalve de Nederduitsche. Gedurig moeten

ons verbazen over„ Egiktische pijramiden , uit Liby.
schen van Sijene weggevoerden steen door MIJCERINUS
gebouwd: eerwaarde gedenkteekenen van weggestorverse dijnastieen” . Er zou Kier nog wel een woordje bij
te voegen zijn betrekkelijk bet achteloos verwisselen
van y met ijook in stukken uit onze voormalige schrijvers overgenomen, doch voor dezen keergenoeg. Ons
publiek zou boos worden.]

De oudste woorden (I.; bl. 380). Waarschijnlijk maakt KNI1VI nit Gen. XI, de geschiedenis
van den torenbouw te Babel, op, dat ons woord
babbelen bijna 4000 ar
ja oudis. De naamBabe/
wordtdaar terplaats e echter niet van een werkwoord afgeleid, dat de beteekenis van ons babDelon heeft, maar van een werkwoord, met ons
zamenvloeijen of zich vermenven overeenkomende. Wat de vraag betreft of er meer woorden
zijn , Welker ouderdom boven de 3000 jaar
gaat, wanneer xram hierbij op Hebreenwsche , Egyptische of Grieksche woorden het
oog heeft dan kan het antwo ord nagenoeg toestemmend zijn • wanneer de vraag echter Nederduitsche woordengeldt, dan is het stellig
neen , omdat van Nederdnitschland ons niets
bekend is v6Or 't jaar 100 v. CHR. of daaromstreeks. Meent echter KNIM of er in de oudste
ons bekende talon woordengevonden worden,
die eenigermate gelijken op de woorden, welke onze taal daarvoor heeft, dan kunnen wij
hem d?kwijls wizen op duidelijke sporen van
verwantschap. In 't Grieksch heeft REITZ het
soms zeer just , s ons zeer belagchelijk trachten aan, te toonen. Als voorbeelden nit het
Hebreeuwsch kunnen dienen arts, aarde, mad,
maat, likiceek , likken , sjeesj , zes , sjebang (sieben ) zeven , en andere behalve vele klanknabootsenden.
CONSTANTER.
[De vraag van PIET zal nu ook wel beantwoord
zijn, waar toch KNIMS meening aan ontleend zij , die
den ouderdom van ons babbelen op niet minder dan
4000 jaren berekent.]

Mijnheer van Soll" I. , bl. 380). Hier (te
Alkmaar) zingt men niet 1VIijnheer VAN SOLL
maar VAN ZONN' ik meen een der leden van
het defensiewezen in het laatst der vorige
eeuw. Te Zaandam zingt men ook wel Mijnheer VAN DORI' te Krommenie Mijnheer VAN
ZANTEN variation, denkelijk afkomstig van
deplaatselijke ingenomenheid , verschillend.
gewijzigd , jegens de helden van den dag.
BRUINVIS.
C.
[Wij aehten deze verklaring zeer aannemelijk , en
welgestaafd door het karakter dier onrustige dagen.
Zij ontleent , dunkt ons ,
nieuwe kracht aan hetgeen
ons door C. KRAMM en J. J. WOLFS is medegedeeld. Wij
willen dat niet terughouden , maar eerst nog vermelden wij dat ook CONSTANTER altijd heeft hooren zinen : Mijnheer van Sonnen , dat zulks hem verklaard
g
werd van een kapitein , aanvoerder van een der vliegende legertjes in 1787, en dat men hem in de zangwij ze van 't liedje den Utrechtschen Marsch, herkennen
deed.]

» Mijnheer van Soll" . Hierop kan ik alleen

welligt tot leiddraad voor den vrager
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antwoorden , dat men te Utrecht een algemeen bekend volksdeuntje had en nog Diet
vergeten. is, herkomstig van het beruchte tijdvak 1787-1795 :
Illijnheer GORDON is eenbravekapitein ,
Hi' re Bert zijn volkje groot en klein •
Wij zullen drinken Franschen Brandewijn ;
Die wijn , die laat ons vrolijk zfin (bis).
Degenoemde persoon was o. D. GORDON ,
Kolonel van het Genootschap : pro Patria et
Libertate te Utrecht', welke waardigheid ook
in het Fransch te lezen staat onder zijne afbeelding , in fol. gegraveerd door VINKELES
en BOGERTS , naar de teekening van CUYLEN—
BURG, en bij WEPPELMAN en LIEFTINK uitgegeven. Hij was een geacht aanzienlijk inwoner van Utrecht , die alwaar ook het ambt van
rijks-ontvanger , nog onder de regering van
Koneng WILLEM I , waargenomen heeft.
Is nu de naam VAN SOLL wel juist afgeluisterd ? zou het ook welligt GORDON moeten zijn?
Zoo neen , dan blijft de vraag nog bestaan ;
vreemd ware 't echter dat hetzelfde lied van
tweepersonen gebezigd zoude zijn , immers
het door mij aangevoerde is ter eere van dien
man en in die omstandigheden , welke ik vermeld heb , te Utrecht in zwang geweest.
C. KRAMM.
[J. J. WOLFS verwijst naar het gunstig berigt nopens DE NAVORSCHER in het onlangs verschenen September-Nummer van den Recensent , Al em. Letterl.
Maandschrift, bl. 547 (Boekbeoord.), alwaar de Heer
SCHULLER heeft opgemerkt , dat de vrager naar het
lied : Mijnheer van Soil is een brave kapitein , enz. ongetwijfeld lang op een antwoord zal wachten. , nademaal , zegt hi' , 's mans gehoor hem bedrogen moet
hebben , „ daar het liedje handelt over Mijnheer GORDON, mijn overoudoom in de zoogenaamdepatriotsche
tijden , Kolonel van het Genootschap Pro Patria et
Libertate te Utrecht, over wien en zijn geslacht de
liefhebbers vangenealogische onderzoekingen bij mij
nadere berigten kunnen erlangen."
Wat den Heer WOLFS zelven betreft , hem komt
het voor dat de meeste zangers eenen Mijnheer VAN
SOLL kennen, maar den held der Ode luisterrijker
met den naam VAN SON bestempelen. En toch , dat
bij zoo vele varianten VAN SOLL evenzeer in zijn regt
is , engeenszins als de vrucht der verbeelding aan te
merken valt, leeren wij overvloedig van onzen vriend
J. H. VAN DALE , wien , toen hi' te Breskens verkeerde , het lied van Mijnheer VAN BOLL dikwijls to enklinken motg
in den mond eeniger officierskinderen,
naar 't schijnt zijne kweekelingen. Wel haastte hi'
zich destijds tot de vraag , waar zij die fraaije reels
gevonden hadden , en ontving ten antwoord : „In een
prentenboekje •;" maar , o laat berouw ! 't verpligtend
aanbod versmaadde hij , 't Welk aan deze mededeeling
en
zien?"
werd toegevoegd : „Willen wij
't u eens
lat
Onbekend bleven hem alzoo 's grooten VAN SOLL'S
heldenfeiten • de eens hem opene weg tot onderrigt
werd voorgoed gesloten door het vertrek zijner zingende vriend' es naar Nymegen , en dus ziet hi' zich
nog tot de rol eens dri p enders vragers verwezen ,
waar hij, mot zijn belang hem ter harte gegaan zijn,
thans menigeen naar licht begeerig , met den milden
helderen gloed zijner wetenschap had kunnen bestralen en verkwikkend

't Haagsche wapen I. •; bl. 380). Een. oner
vaderlandsche zangers , de Heer VAN DE KAS TEELE , heeft den oorsprong van 't Haagsche
wapen verdicht voorgesteld in het volgende •
. Toen eens de Landgraaf % y olk, vermoeid van 't rustloosjagen,
Bier rust deed smaken , en van 't vorstlijk 's Gravenhagen
In 't kleine jagthuis stichtte een ongedacht begin,
En 't landlijk maal genoot met 't grafelijk gezin ;
Toen , zegt men, dat een troep van kleppende ooijevaren
Daalde op een eikentronk , en scheen bijeen te scharen ,
Om tot een groot besluit te nemen wijzen raad;
Men vond een jong gebroed van eenen vreemden staat
In 't nest , waarin voorheen der ooijevaren jongen
Gebroed zijn en gekweekt. Dit nest wordt ras besprongen ,
En 't vreemd gebroed gedood. Maar ziet , een gierenpaar
Snelt woedend op hen neer. Geene enkele ooijevaar
Is voor hun klaauw bestand ; maar zaam vereend ontpluimen
Zij ras het roovrenrot , en doen den vijver schuimen
Van beider gieren val; daar de ooijevaren stoet
Al kleppend van den roem de lucht weergalmen doet.
De Landgraaf gaf bevel , dat een deer ooijevaren
In 't wapen prijken zou der vrije Ilagenaren".

De Heer D. BUDDINGH zegt in de Aardbol ,
bl. 127 : D Nergens vindt men bepaaldelijk den oorsprong van dit wapen opgegeven.
De heilige eerbied echter , dien men in vroegeren tijd , en zekerlijk in de middeleeuwen
meer nog dan thans , voor dezen vogel koesterde, gepaard met de omstandigheid, dat op
het jagthuis of Grafelijk paleis een ooijevaar
zijn
i nest hield , kan daartoe aanleiding gegeven hebben". J. J. WOLFS.

III. •

[C. W. BRUINVIS beantwoordde de vraag , schoori
beknopter , toch geheel op dezelfde wijze. J. H. VAN
DALE vermeldde ons de meening van den Heer VAN
DEN HULL , dat het wapen ontleend zou zijn aan de
nabijheid van een Rijnsprank. Doch , voegt hi' er te
regt bij , terwijl men dat vroeger bestaan eener Rijnsprank geloochend heeft , zullen er buitendien nog
wel andere waterer/ zijn , waarin de ooijevaars den
paling kunnen vinden.
Ann C. A. C. danken wij de volgende plasts nit
JACOB DE RIEMER ' S Beschryving van's Graven-Hage
(1739) , Dl. II, bl. 233.
„ Er zoude overschieten , aanwyzinge te doen van
den oorsprong van het wapen van 's Graven-Rage.
Maar dezen aangaande moeten we onze onkunde
opentlyk belyden. Wat moeiten wy gedaan hebben
om desaangaande iets zekers op te speuren , 't is vergeefs geweest. En buiten het zegel hiervooren vermeld, 't een hangt aan eenen brief van den jaare
vyftien honderd twee en negentig , weten we onzen
Leezer totgeene zoo zekere bescheiden te wyzen , als
zyn de gebouwen aan het Ligchaam dezer Stede behoorende. Te weten het Stadhuis, Leprooshuis, enz.,
alle door den Oyevaar , dien ze dragen , betoonende ,
datze tengebruike der Regeringe en ten nutte van
de Ingezetenen geschikt zyn. Weet men in welk jaar
dat wapen , 't zy lang na , 't zy gelyk met de bouwinge , voor zulk een gestigt geplaatst is , men zal ook
weetendat
het te dien tyde al in gebruik was , en
,
het zal tot zoo hoog bevestiginge van oudheid erlangen."]

Duivekater I(. ; bl. 380). Mij kwam ook altijd de afleiding van BILDERDIJK gezocht voor.
Ik zie mij echter niet in staat om met eenige
zekerheid eene betere op te geven. Intusschen,
mij herinnerende dat en in het woord deuvik de
en k/einenknaap ligt, en eene
aanduiding van eenen
kleine snort van wortelen den naam van deuveken draagt , zoo is bij mij wel eens het denk-
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beeld opgerezen of niet hetzelfde begrip van
iets kleins aan ons deuvekater tengronde list ?
Dr. ROMER.
Duivekater. Dit woord heeft twee beteekenissen. Het wordt namelijk als een zeer gewove vloek gebezigd , in den uitroep : haal de
duivekate r, dat volgens Mr. L. PH. C. VAN DEN
BERG beteekent : de duivelsche /cater d. de
duivel, die zich meermalen in eenkaterpleegt
teveranderen. (Taallc. Ma . , II. ; bl. 209).
De tweede beteekenis is meer overeen te brengen met de afleiding van dit woord door BILDERDIJK medegedeeld en was reeds aan KILIA AN bekend. In zijnEtymologicum (i.v. Duyvenquod strenae loco
/cater) leest men : » libigenus,
datur • libum quod natalitiis CHRISTI datur."
(eene soort van koek , die tot nieuwejaarsgifte gegeven wordt ; een koek , die op CHRISTITS geboortefeest gegeven wordt). In deze
beteekenis wordt het door HOOFT gebezigd ,
(Warenar Vde Bedr. Hde Toon.) :
» Pc win nou vi' gulden 's jaers , en ien paer
nuwe klompen tot men deuvekaeter"
waarbij BILDERDIJK de volgende aanteekening
voegt: Deuvekater , d. Kersmisgift wanneer men zulke broodtjens gaf , en in plaats
waarvan de meid een stukgelds kreeg". Ik
kan mij niet herinneren het woord ooit in dien
zin te hebben hoorengebruiken. Dat het echter in Noord-Braband aldus gebezigd wordt ,
blijkt uit de Proeve van Bredaasch Taaleigen van.
HOEUFFT • men leest aldaar (bl. 130) : » Duivenkater wordt hier no g genoemd eene soort
van koek, welke men op kerstijd den kinderen vereert" , en , na de afleiding van BILDERDIJK meegedeeld te hebben vervolgt hi' :
»Ondertusschen is het mogelijk niets antlers ,
dan het Hoog d. Ofenkater, Neder-Saksisch
zooveel als oven-koek"
o ven of oavenkater,
N. P. BIBLIOPHILUS.
[FREDRIK na de opmerking van HOEUFFT medegedeeld te hebben , verklaart zich sterker geneigd
voor de afleiding van ofenk,ater dan voor de verbastering uit deux fois quatre of deux et deux font quatre
of deux fois deux font quatre.
Beide J. H. VAN DALE en J. J. WOLFS herinneren
den marten of duivelschen of duivelkater der heksenprocessen , de laatste met aanhaling van de Oefenschool, 1850, bl. 116. BILDERDIJK ' S verklaring komt
hun overigens aannemelijk voor , die evenzeer lof
ontvangen heeft van E. A. P. , ANDREAS en P. E. Z.
Allen brengen daartoe echter slechts het volgende
verhaal te berde , ongesehikt , nu wij KILIAAN 's en
HOOFT' Sgetuigenis bezitten , om ons tot den oorsprong van duivekater terug te voeren. Vernemen
wij evenwel deze traditie die onze VAN DALE uit de
Leerschool (Jaarg. 5, bl. 41.) , onze WOLFS nit de
Oefenschool(t. a. p.) is aan putten. Geven wij daartoe het woord aan ANDREAS.]

foisquatre d. tweemaal een broodje van
vier stuivers. De bakkers, die geen Fransch
verstonden, begrepen hen evenwel en noemden die broodjes sedert altijd deuvequaters ,
dat later verhollandscht is tot duivekaters.
ANDREAS.

Petit Salazard (I. bl. 380) , ook Petit Sallzaart genaamd,
was een vermaard ridder die
door den Koning van Frankrijk uit zijne goederen en heerlijkheden verdreven werd , en
vele dappere mannen uit Gasconje onder zich
had. Hi' voerde ook in 1480 bevel over de
Bourgondische krijgsmagt Walcheren, wanneer hi' den Aartshertog MAXIMILIAAN van
Oostenrijk te g emoet'
werd, wren het
gelukt was de Kabeljaauwsche partij to en
WOLFFERT VAN BORSELEN 7 Heer van Vere , in
het harnas te jagen. Zie onder anderen het
Kabinet van Nederl. en Kleefsche Oudheden
V. • bl. 63 en ERAIERINS, Zeeuwsche Oudheden,
3de stuk , b1.104.
V. D. N.
[PETIT SALAZARD, Krijgsoverste van MAXIMILIAAN I, zoo in den oorlog teen Frankrijk als in dien
teen de Stichtschen ter wille van Bissehop DAVID
van Bourgondig, wordt meermalen vermeld I. A. N.
vestigt er de aandacht op) in Jkhr. Mr. A. M. C. VAN
ASCH VAN WIJCK 'S Driejarige Oorlog tusschen Maximiliaan van Oostenrijk en de stad Utrecht, 1481.-1484,
geplaatst in dejaarg. 1839-1842 van het Tijdschrift

voor Geschied. , Oudheden en Statistiek van Utrecht
waar men in jaarg. 1840, b1.173(noot) de voornaamste bronnen voor SALAZAR' S historic aangeteekend
heeft. A. A. A. , die ook de ouders van onzen held
opgeeft uit de Histoiregeneal. et chronolog . de la Maison royale de France , verwijst hem aangaande naar
de Berigten van het Historisch Genootschap te Utrecht,
Dl. IV , St. I, bl. 204 , 205. — Alles wat daar verhaald wordt, vindt men , benevens nog andere feiten
terug in het navol gend antwoord van den Heer .. ELSEVIER :I

Petit Salazard. De Ridder JEAN DE SALAZAR,
gemeenlijk PETIT SALAZAR genaamd , om hem
van zijnen varier , een beroemd krijgsoverste
onder KAREL VII , te onderscheiden , was de
zoon. van JEAN DE SALAZAR , Heer van St.
Just , Marcilly en Montagne , afkomstig van
Biscaye , en van MARIA DE LA TREMOILLE DE
ST. FARGEAU (*).
Nadat PETIT SALAZAR door LODEWIJK XI

uit zijne goederen en heerlijkheden verdreven
was, verliet hi' Frankrylc en begaf zich in
dienst van den Hertog van Oostenrijk , waarin
hi' zich door moed en bekwaamheid grooten
lof verwierf. Verscheidene steden werden
door hem ingenomen. In den veldslag van
Guinegate voerde hi' het bevel over een korps
kavalerie en sloe het eerst op den viand in.
Ook bezette hi' St. Omer (t).

Duivekater. De Fransche uitgewekenen in
(*) Zie Hist. geneal. et chron. de la maison royale
1685 (na de ophefflng van het Edict van Nande brood es onzer bakkers te klein de France, Tom. VIII ,pag. 116.
) von
tes
(t) Jhr. Mr. A. M. C. VAN ASCII VAN WIJK Drieom hun honer te stillen ; zij wilden ze jariye
Oorloy tusschen llfaximiliaan van OostenrUk en
grooter hebben en zochten dit gen oemden bak- de studUtrecht , 1481-1484(getrokken nit de Chrokersaan het verstand te bren g en , door deux nyke van Vlaenderen , II. ; bl. 567-598).
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In 1481 werd hi' door mAxr_vilLIAAN , aan
het hoof van een korps geoefende krijgslieden, meest uit Biscaye en Gascogne verzameld,
naar Holland gezonden.
Omtrent zijn huwelijk vindt men in de Cro-

nycke van den Lange ende Graefscepevan Vlaendezen , gemaect door JOR. NICOLAES DESPARS
en in 1840 te Brugge door J. DE JONGHE uitgegeven D. IV. , bl. 198) het navolgende :
A A°. 1479. Ende up tzelve as
p, zo traude
» PETIT SALASART een edele ende zeer mach,» tie wedewe van Valenchin , zweerende ten
D daghe van zynder brulocht (huwelijk) , eer
D yet lanek (?) , zes nachten continuelick in
A ZynS viandts landt te slapene , te spijte van
A alle die ghuene diet leedt was" enz.
Voor het overige zij hier vermeld , dat ik
reeds aan het Hi storisch, Genootschap te Utrecht,
eengroot aantal bescheiden
den overgemaakt heb,
betreffende het tijdvak van 1479-1484 , alle
getrokken uit de Leydsche Correctie-boeken ,
Vroedschapsresolutien , Rekeningen (bepaaldelijk voor dien oorlog ingerigt) en onuitgegevene

Charters.
Menigmaal wordt in die bescheiden onze
PETIT SALAZAR ter sprake gebragt.
Niettemin, ze alle hier op to nemen ,, is onmogelijk door hunne breedvoerigheid.
SALAZAR had tot kierk (Secretaris) zekeren
ETIENNE DE TERNE Of CERNE (?). Deze ontving
van de stad Leyden het geld , voor zijns meesters troepen benoodigd.
In eene diergenoemde rekeningen leest men:
» Die voors. stede van Leyden , betaelt den
, Heer van Sinte Mairtyn, also JAN ZALISAERT,
» die als Capiteyn van 100 voetknechten mit
1) staler bogen , ende oick mit vyftich man te
A pairde den Lande van Hollant ende Vries)) lant, by ordinancie van myn Heer den Ste» dehouder , Ridderscip ende Gedeputeerden
A van de Stedengedient heeft, dair of dat hem
A betaelt is, blyckende by syn aquite, die men
» 'frier overlevert: 11415 k . 17 .13 , 8 dr."
Omtrent SALAZAR' S vermoedelijk verblijf
te Leyden , vindt men het volgende bepaald in
de Vroedschapsresolutien Bier stad van den 24
Oct. 1482 :
ia Als van SALASAR, die geraemt is tot Ley» den te le en met 100 man en 50 pairden ,
» dair of sal men spreken mit myn Heer den
A Stedehouder en mit SALASAR , alsoe dat bin» nen Leyden een gewelt noch ouerdaet en
»geschien , en dat oic die luyden gheen scha» degedaen en wort , en dat mede een yegelic
» betale alst behoirt."
De steden Dordrecht,Haarlem,Leyden,Delft,
Amsterdam en Gouda , hadden zich den 9den
Nov. 1482 verbonden om aan SALAZAR eene
belooning te schenken van 1000 Rynl. gl. ,
doch Gouda had , 12 Oct. 1483 , alleen haar
aandeel betaald. De overige steden warm
daarin ten achtergebleven. Na vele ver-

geefsche pogingen om het geld magtig te won.
den , deed hi' die steden een proces aan, waarvan de uitslag nog niet bekend was op den
23sten Februarij 1486 *).
Doch eerst in 1495 heeft er te 's Hage , in
het Jacobijnen klooster , eene algemeene afrekening lasts gehad tusschen de stemhebbende steden (met de haar toegevoegde dorP in het Gemeene Land. — Leyden verschijnt er met eene uitgave van 137,673 k. ,
13 11 . (van 40 gt.) en een te kort van 9619 I..
17 .6 . 4 d.
Ik wil hier nog bijvoegen , dat er behalve
SALAZAR, twee Engelsche krijgsoversten aan
dezen oorlog deel hebben genomen. In alle
ekend
onder de namen
Kronijken staan zij
b
HOUTUIN en JAN BLANC, maar uit de aangehaalde bewijsstukken maak ik op , dat de 66n
enaamd was HOUTUIN HOWAERT (t) en de
g
andere Ridder JAN BANCK (misschien eene
schrijffout).
.. ELSEVIER.

Petrus Forestus I. ; bl. 380). Tengevolge
miner gedane vraag ontving ik reeds: G. H. E.
LUDEKING, Dissertatio historico-medica inaugurails de PETRO FOREST() , Alcmariensi , 1848
en de opgaven der werken van FORESTUS
voorkomende in den Dictionn. des Sciences medicales , bij PAQUOT , Illemoires pour servir .6
l' Hist. Lit. des Pays-Bas en in het Algemeen
Woordenboek van A. G. LUISCIUS. Weshalve
ik voor verdere berigten dank zeg, en de daarvoor bestemdeplaats gaarne aan andere onderwerpen overlaat.
C. W. BRUINVIS.
[Wij willen echter, zoo niet om des eersten vragers wille , dan toch in hun belang , wie zijn vragen
tot zwijgend medevragen gebragt mag hebben , kortelijk verslag doen van wat een achttal Navorschers
ons over PETRUS FORESTUS heeft medegedeeld.]
Petrus Forestus. PIETER VAN FOREEST 1S uit
een aanzienlijk Noord-Hollandsch geslacht te
Alkmaar in 1522 g eboren en terzelfder stad
overleden in 1597. Zijn grafschrift noemt hem
den Hollandschen Hippocrates. Eene volledige
list zijner schriften bestaat er , onzes wetens ,
niet. In H. DE GROOT, Vergelijking der Gemeenebesten , uitgegeven door Mr. JOHAN MEERMAN , III. ; bl. 351-353 , vindt men , nevens
een berigt van zijn leven , de volgende opmerking over zijne werken : » Wat zijne schriften
» betreft: deze zijn in 6 Deelen bij een gedrukt,
» schoon alle enkel uitgekomen. Vier derzel» y en zijn vervuld met zijne Observationum et
(*) Rekening van Gouda.
„ JAN HENRICXZ gereyst van des gemeen lants ween vten Hage, ten be-vele van de Staten van de Lande,
g
die dair vergadert waeren ter dachvaert , en gesonden
was tot Mechelen an Meester BAERTouT , Mr. HUGO
DE GROOT ende JAN VAN BOICHORST, mit eene Instructie voerende 't proces van SALASAERT , van de munte
ende andreprocessen en reysde wt op den 13 feb.
mit cen knecht en was wt X dagen, a° 1486...... XV .
(t). Hi'j had tot kierk JAN WASTEPATTE.
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» Curationum Medianalium, sive Medicinae The)) oreticae et Practicae, Libri XXXII. Deze zijn
ook in 'tNederduitsch vertaald. De twee
D overige Deelen zijn voornamelijk met Heelkundige waarnemingen vervuld".
De Biographie Universelie , T. VII , p. 336 ,
zegt aangaande FORESTUS : » Ses ouvrages ,
»qui jouissent encore aujourd'hui de l'estime
edespraticiens, ont dte imprim6s soit se
» ment , soit ensemble ,en Hollande , en Alle» mane
et en France • nous citerons l'Odition
g
suivante : Observationum et Curationum medicichirurgicar. opera
omnia
» nalium
ac
" . Rouen,
1653, 4 Tomes et 2 Volumes , in fol. Ook bij
JOCHER , Lexicon , T. II , bl. 677 , wordt deze
uitgave , evenwel in 6 deelen , vermeld. Vol(Y ens het werk van SIMON ECKELENBERG :
maar en zijne geschiedenis , bl. 126 , verleende
Keizer KAREL V, bij besluit van 24 Julij 1555,
aan PETRUS FORESTUS verloftot het doen drukken van eene door hem vervaardigde Frognosticatie Almanach voor den jare 1556.
LEGENDO ET SCRIBENDO.

van Nederlandsche Geneeskundiqen, van de vroegste
tijden tot op ooze dagen, door W. E. LUDEKING, Dl. ,
waar men zie op bl. 166. Voor 't overige is de Heer
L. zeer bereid , zijn exemplaar der Dissertatie kosteloos aan den Heer BRUINVIS over te zenden , van
welk aanbod nu wel denkelijk een gebruik zal worden gemaakt.]
Petrus Forestus. Van dezen medicus vindt
men eenportret , gelijk ook eene korte, zakelike levensbeschrijving bij J. MEURSIUS, Athenae Batavae, p. 97. Vgl. MELCHIOR ADAM in
Vit. Germ. med. en VALER. ANDR. Bibl. Belg.
Degenealogie der VAN FOREESTEN is onder
anderen te lezen in HOOGSTRATEN'S Algemeen

Woordenboek.
FORESTUS

heeft uitgegeven :

1°. De incerto ac fallaci urinarum judicio
Lugd. Bat. PLANTIN. RAPHELENG, A°.1589,
in-8°. Hier is zijne afbeelding bijgevoegd ,
toen hi' in 1586 den ouderdom van 64 jaren
bereikt had.

2°. Observationum'
Curationummedcinalium
, libros XXXII , die alle te Leyden , bij
RAPHELENGIUM tusschen de
1597, in-8°. zijn uitgekomen.

jaren 1590 en

Petrus Forestus. Zie bier de voornaamste
3°. De Chirurgia libros IX , ibid.
werken van dezengeneesheer : Observationum
De
Observationes et Curationes zijn te Franket Curationum medicinalium, sive medicinae theoreticae et practicaelib.XXVI
,
, fort herdrukt , anno 1602, in-fol., terwijl alle
Francofurt.
zijne werken (Opera omnia) te Rostock in 1653,
1602, in fol. 't Zelfde werk, lib. XXIX, 1604
mede
in-folio , zijn uitgegeven (f).
nog eens , lib. XXX , daarna lib. XXXI en
Als eene bijzonderheid voeg ik hierbij eene
eindelijk lib. XXXII , 1607.
Observationum et Curationum chirurgicarum Besolutie van de Staten van Holland , dd. 29
libriquinque • accesserunt de incerto ac fallaci Oct. 1590 , (bl. 431) luidendealdus :
» De Statengesien hebbende seecker Boeck
urinarum judicio adversus uromantes et uroscoby
D. PETRO FORESTO , Medico , uytgegeven ,
pos libri tres. Francofurti, 1610.
Observationum et Curationum chirurgicarum ende de Staten voornoemtgedediceert , geintituleert : Liber Observationum et Curationum
libriquatuor posteriores Francofurti, 1611.
Van deze werken, die alle in folio versche- Medicinalium, libri tres etc. hebben de Staten in
nen zUn , heeft men te Geneve een excerpt in 't aensieninge van de diensten by den voornoemden FORESTUM daerin den Lande gedaen,
Fransch gegeven.
RUDOLPH .
ende oock in voorgaende Boecken by hem
[Met deze opgaaf komt overeen die van N. BIuytgegeven , verklaert ende geresolveert , dat
BLIOPHILUS uit PAQUOT'S Memoires , Vol. II ,p. 580.
J. C. K., die met P. FREHERITS Theatrum, 4^c . p.1299, denselven FORESTUM daer voor een vereeringh
te radegegaan is , vermeldt eene andere editie der van een present gedaen sal worden , waerdigli
Observationes et Curationes Medicinales (libr. XXXII),
namelijk de Leydsche ap. RAPHELENGIUM, 1589—
1610 , IV vol. in fol. Van de Observationes et Curationes Chirurgicae, noemt hij slechts het eerste gedeelte, onder den korteren titel : de Chirurgia libri V.
Daarentegen heeft hij nog twee andere werken van
minderen omvang opgeteekend , als : De Venenis ,
fucislueVenered en De tumoribus praeter Naturam.
Hij verwijst aan 't slot naar VAN KAMPEN , Geschiedenis der Nederl. Letter. en Wetenschappen , D. I. , bl.
317 volg. P. E. V. D. ZEE ken p de Frankfortsche
uitgave der Opera Omnia. V. D. N. zag de lijst van
's mans werken , behalve bij PA QUOT ook bij FOPPENS Biblioth. Belg , T. II. ,. p
975 , 976. L. te B.
heeft, hi'j de eenige onder al deze beantwoorders,
Dr. G. H. E. LUDEKING'S Dissertatio de PETRO FORESTO
Alcmariensi , ter sprake gebragt. Zij verscheen te
Bridle, bij c. G. DE GROOFF , in 1848. Aldaar was
ten vorigen 'are een werk uitgekomen , dat naar L.'s
bekendheid , de meest volledige opgave heeft der geschriften van onzen Medicus , in hunne onderscheidene editien en formaten , als ook van hunne yertalingen te weten : de Levensberigten en Lettervruchten

ter somme van 600 ponden van X I, gr. mits dat
daerop inscriptie van de merite van der saecke
gedaen sal worden.
.. ELSEVIER.
[Bij de schrUvers over FORESTUS had nog kunnen
vermeld worden c. SPRENGEL , in Pragmatische Geschichte der Medicin , Th. III. , Abschn. VIII. , § 88.

Voor wie overigens noch dit werk bezit , noch eenig
ander,, waarin FORESTUS leven en bedrijf zijn voorgesteld , bepaaldelijk niet Dr. LUDEKING 'S monographie , is het welligt niet onbelangrijk het korte berigt
uit VAN KAMPEN 'S Geschiedenis der Letteren weder te
geven.
„Ruim vijftig jaren vroeger zegt hij , „had zich
omtrent de praktijk een Geneesheer uit het oude en
bloeijende geslacht der FOREESTEN te Alkmaar , verdienstelijk gemaakt. Hij was in 1522geboren , vormde zich op de Leuvensche Hoogeschool en op reizen ,
keerde toen naar Alkmaar terug, verbleef daar twaalf
jaren , en vestigde zich toen , op verzoek der Stadsregering , te Delft , waar zijne ongemeene getrouw(*) Zij bevinden zich op de Academische Bibliotheek te Leyden.
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heed en ijver in het behandelen der ziekten , vooral
bij de laevige pest des jaars 1557 , bijzonder geroemd
wordt. Na een dienst van veertig jaren in die stall ,
na aan de Leydsche Hoogeschool (hoewel niet als
r geliefde wetenschap in
Hoogleeraar) den lof zijne
eene Redevoering te hebben vermeld, keerde hij naar
zijne geboortestad terug , en overleed er oud en des
levens zat , in 1597. Zijne waarnemingen , waaronder ook vele Heelkundige, zijn zeer volledig en beredeneerd, zonder dat echter zijne theorie hem in het
volgen der natuur benadeeld heeft. Zij bevatten onderscheidene zeldzame ziekten , en nieuwe , zeer
schrander uitgedachte geneeswijzen , terwijl de eenvoudige waarheid in alles doorblinkt. FORESTUS
verzet zich onder anderen tegen een toen zeer
heerschend , en nog geheel niet uitgeroeid wangeloof,hetwelk de kenteekenen aller ziekten in de urine
meent te bespeuren.]

De » Cantus Cygneus" van E. W..Hit (I. •
bl. 380). De Cantus cygneus in aedis sacrae
Alcm. minoris fata etc. van E. W. HIGT , met
de Nederduitsche vertaling er naast, laat zich
lezen in de Gedichten van E. W. HIGT , te Harderwijk bij E. TIJLTOFF , 1803 , bl. 42-47.
Te lang voor DE NAVORSCHER.
J. C. K.

en de J esuieten in de XV Hicle
V erb o dschrzft ten
eeuw (I. • bl. 380). Het bedoelde verbod zal
zijn de Resolutie van Holland van 17 April 1702.
Teen de Jesuieten waren ook reeds vroeger
veelvuldige besluiten genomen , b. v. door de
Staten-Generaal in 1596 , 1601 , 1612 • door
de Staten van Zeeland in 1636 , 1642 , enz.
Men kan daaromtrent naslaan: ZURCK, Codex
Batavus , v. v. Papisten , Geordende Jesuiten
enz.
L.
Verbodschrift ten
en de Jesuieten in de XVII Ide
eeuw. Uit eengesehreven » Index op het ReD gister der Resolution van de Staten van Holland
D enWestvriesland ,b eginnende methetjaar 1655",
welke mij dezer dagen ter inzage is gegeven ,
blijkt dat het juiste jaartal des besprokenen
verbods tegen de Jesuieten 1702 is. Men best
in dien Index : » Anno 1702 den 24 Februarj :
D Last om degeordende Priesters ende MonC niken te weren" , welk bevel herhaald is den
25sten Mei 1703. En eenige bladzijden lager,
vindt men : » Anno 1704, den 3 May. Bevel
D om de Jesuieten te doen vertrekken". Ook
dit bevel werd eerst later uitgevaardigd , en
wel den 10den en den 31sten derzelfdemaand,
als ook den 17den October 1705 en den 18den
Februarij 1708.
A. D. S.

,

i

[Bij het bevel van 18 Februarij 1708 , werd (naar
N. N.'s opmerking) den Jesuieten aangezegd de
Provincie binnen Brie maanden te verlaten , onder
vergunning echter,, ona zoodra de rust bij de Roomsche gemeente hersteld zoude zijn, ter hunne wedertoelating in de Provincie het verzoek te doen.
V. D. N. en Dr. ROMER wijzen op eene latere Resolutie tegen de Jesuieten , dd. 25 Mei 1720 , waarbij
het Plakaat van 14 April 1649 vernieuwd , en bun
de ontruirning van Holland opgelegcl werd vOUr den
lsten Julij. Men was tot dien maatregel gekomen
„ nademael de Jesuiten aengesiert moesten werden

als de voornaemste Aucteurs van de harde proceduren die in Duytschlandt en bysonder in de Paltz, sedert
eenigen tydt waren ondernomen tegen de Protestanten en bysonder tegen die van de Gereformeerde Religie." Men vindt deze verordening in het GrootPlakaatboek, D. V., B • II , Tit. 1 , en , daaruit overgedrukt , bij WILTENS , Kerkel. Plakaatboek , D. I.
bl. 664 . volg.]

Mr. Klaas Hendriksz .Gietermaker (IL; bL 1).
De berigten, welke ik omtrent hem geven kan,
betreffen meer zijn werk dan zijn persoon. Ik
bezit het eerste door LEGEND O ET SCRIBENDO
vermeldegesehrift van G IETERMAKER,betiteld:
't Vergulde licht der Zeevaart , ofte Konste der
stuurlieden , enz. In 't ligt gebragt door KLAAS
HENDRIKSZ. GIETERMAKER , in din leven Examinateur van de Geoctroyeerde Oost- enWestIndische Compagnie. Voor de sesde maal by mij
gedrukt , enz. bij JOHANNES VAN KEULEN , enz.
1733. — De vier boekenzijn in perkament
zaamgebonden en tussehen het lste en het 2de
boek vindt men de tafelen der sinuunt , enz.
BRIGG'S logarithmentafel tot 10000 , de tafel
der vergrootende breedte en ook de tafel der
kromstreken. Deze tafels worden op de keerzijde van den titel voorafgegaan door twee
verzen op de Sinus- en Logarithmentafels ,
geteekend met de spreuk • Wort trow. — Behalve GIETERMAKER' S Questien vindt men in 't
vierde boek de ontbinding van sommige dezer
door FRANS VAN DER HUIPS. 't Werk is van
drukfoutengezuiverd door CORNELIS STUURMAN, leermeester derWiskunst teAmsterdam
en, even als vroeger GIETERMAKER, examinateur der stuurlieden, in dienst van de geoetroyeerde Oost-Indische Compagnie ter Kamer Amsterdam. Aan een vroegeren druk had
ook , blijkens hetgeen » den drukker aan den
leezer" zegt, gearbeid JAN SIKKENA,leermeester
der Wiskunst te Amsterdam, w ens tot bladvulling bijgevoegd Exempel het vierde of laatste bock besluit.
Nu nog iets over de uitgaven des works.
Valens 't berigt van LEGENDO ET SCRIBENDO
zoude eerst in 1742 de derde editie het lieht
hebbengezien. Zal dit geene drukfout wezen ?
Reeds in 1733 toch, negen jaren vroeger dus,
verscheen de zesde uitgaaf. Dat dit jaartal
juist is , wordt daardoor bevestigd, dat in het
1ste bock, de tafels van het versehil des tijds
tusschen zon en maan, met 1733 an
en
J. H. VAN DALE.

Mr. Klaas Hendriksz. Gietermaker. Leveesbijzonderheden van GIETERMAKER zijn mij niet
bekend. De in 1742 verse henen druk van
't Vergulde Licht der Zeevaart , is niet de 3de
maar de 8ste • de 9de is van 1744 ; deze beide
laatste zijn veel vertu eerderd en verbeterd.
Behalve dit en den Almanak , gaf hij in 1661
uit : Arithmetica ofte 1?ekenkonst , enz. Amst.
bij den Autheur. De titel vertoont een zeer
fraai bewerktportret , met het omsehrift :
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CLAES HEYNDRICKS GIETERMAKER ., geboren tot
Medenblick Anno 1621.0 het sehrijven van
zijn naam sehijnt hij niet heel vast geweest te
zijn , want in de Toespraak aan den leerlingh
spelt hij GIETTERMAECKER en onderteekent
GIETTERMAKER. Hij noemt zich daar : D Lief* hebber der selver Konsten ; eertijts ter zee
D gevaren hebbende , ende nu School houdenD de tot Amsterdam op de Brouwers-gracht ,
I tot toekomendelVley • alsdan op de NieuwenD dick in de Nieuwe-Straet , in 't huys ende
D school van Mr. SYBRANT CARDINAEL zaliger,
) in de drie vergulde Ossenhoofden , alwaer
» als-dan de Konst-Schoole sal uythangen ,
» ende de Stuyrman op de stock zal staen •
0 leerende eene Sehrijven , enz. enz."
Het tweede deel, in 1662 gedrukt , bevat 350
lconst(qe en vermaekelijke Qucestien enz. met de
ontbindinge afzonderlijk gedrukt , en nog een
Aenhangh van 50 Questien. Hier teekent hij
zich GIETERMAKER, Leermeester der 1Vavigatie,
in dienste enz. , als door LEGENDO ET SCRIBENDO is opgegeven. Tijdens den 2den druk
(1663) hield hij School op de Haerlemmer-dyck,
in 't huys van LASTMAN zaliger , aldaer de
Konst-school uythanght , enz. — De eerste
druk dezer Arithmetica is mede zeldzaam. Zijn
reken-, stel- en meetkunstige arbeid is geheel
in den ouden vorm van de Regula Cos , en
schijnt niet hooger te schatten dan die van
DAVID COCK , CARDINAEL' , BRASSER, BARTJENS
en dergelijke. De betere methode van DES
CARTES, waarmede hij door zijne tijdgenooten VAN SCHOOTEN, KINKHUYZEN en ABR. DE
GRAAF (stadgenoot) bekend had kunnen wor-

den, sehijnt
nog •;
niet tot hem doorgedrongen
met des laatsten , ook in taal en stijl , voortreffelijke Principia Arithmeticae of Beginselen
der Telkunst enz. (Amst. 1662) kan zijn werk,
mgeenerlei opzigt, de vergelijking uithouden.
Andere berigten omtrent GIETERMAKER heb
ik niet kunnenopsporen. Met eenig kreupelrijm , achter de voorafspraak , in den geest
van dien tijd , en van minder alooi dan het
vierregelig verse voor den Almanak , onderstel ik , dat LEGENDO ET SCRIBENDO niet gediend zal zijn.
P. K. G.
Mr. Maas Hendriksz. Gietermaker ; Simon
Pietersz. Valchoven, Klaas Jansz. Voogt. De
Heer P. A. LEUPE, thans te Batavia, heeft in de
Kronyk van het Hist. Genootschap to Utrecht ,
A°. 1851, bi. 447, een artikel geplaatst onder
den titel : Verzoekschrift van SIMON PIETERSZ.
(VALC-110VEN) , leermeester in de rekenkunst
enz. aan het bestuurder stad Medenblik , tot bekoming van een zek,er jaargeld.
Uit dit verzoekschrift blUkt dat VALC-110VEN verscheidenejaren » leermeester in de Navigatie" to 21fedemblik is geweest , waarvan hij
de goede vruchten aantoont , die zulks voor
het welzijn der Republiek heeft opgeleverd.
Hi' voegt er een lijst bij zijner leerlingen ,
D. II.

waaronder ook voorkomt : s GIETERMAKER
aengevanghen" . Jammer is het , dat men het
jaartal niet bij dat verzoek vindt uitgedrukt ,
doch de Heer LEUPE houdtden gemelden leerling voor niemand anders dan CLAES HEN-DRIKSZ. GIETERMAKER , later zelf leermeester
in deNavigatie te Medemblik.
Het stedelqjk Arehief van Medemblik zal ,
naar alle waarschijnlijkheid , meerdere bijzonderheden omtrent GIETERMAKER bevatten , dan waarvan men tot nog toe onderrigt
schijnt te zijn. In een opdragts-vers voor een
der zeevaartkundige werken van dien tijd ,
heeft de Heer LEUPE de verklaring gevonden,
dat wanneer een stuurman het bewijs kon leveren van te Medemblik genoten onderrigt ,
hij zeker was zonder nader examen geplaatst
te zullen worden.
R. E.
.
[De Heer R. E. treedt hier verder in eene loffelijke
vermelding der zoogenaamde bootsmanskassen van de
dorpen rondom Hoorn , Enkhuizen en Medemblik , die
haren oorsprong verschuldigd zijn aan eene storting
uit de verdiendegagien der zeevarenden, en waaruit
voormaals te hulp gekomen werd aan wie om ziekte
of andere wettige redenen aan land moesten blijven
of met de hunnen in behoeftigen toestand verkeerden.
En de Heer J. H. VAN DALE wil niet verzwijgen
dat hem uit de Bekendmaking aan den lezer in GIETER-•
MAKER'S Verguld licht , hooge dunk. geboren is van
een anderen Wis- en Zeevaartkundig,
e geenerlei
melding deelachtig in WITKAMP 'S Handboekje , w ie
hij echtergaarne aan de vergetelheid ontrukt zag ,
of — is hem ergens regt wedervaren — door een be-.
knot levensverhaal ter zijner betere kennis gebragt.
Immers , van JOH. VAN KEIILEN vernemen wij in die
Bekendmaking , dat KLAAS JANSZ. VOOGT , Geometra , &c." heeft uitgegeven : „ Eene groote , nieuwe
vermeerderde Zee-Atlas of Waterwereld , vertoonende in zich al de kusten des aardrijks enz. , en dat in
vijf talen, te weten in 't Duitsch, Fransch, Engelsch,
Spaansch en Italiaansch ; voorzien met 300 kaarten.
Idem. Eengroot nieuw Zeeboek , op olifants-papier
genaamd de groote , nieuwe , lichtende Zeefakkel
verdeeld in vijf deelen. Het eerste deel wijst aan de
geheele Oostersche en Noordsche Scheepvaart. Het
2de deel de geheele Westersche Scheepvaart. Het 3de
deel de geheele Middellandsche Zee. Het 4de deel
de Amerikaansche Oevers enz. Het vijfde deel de
Guinesche en Brazilische Kusten , enz. enz. enz. nit
ondervindingen van bezochte , schrandere zeelieden
zamengebracht. Wederom in vijf talen. Allerhande
nieuwe Paskaartboekjes enz. , nooit dergelijke in 't
lichtgeweest. — Een Zeemans-Wegwijzer , waaruit
de stuurlieden de Navigatie leeren , in quarto. —
Idem. Een nieuw Hemelplein, in 't Duitsch, Fransch,
Spaansch en Engelsch. — Een nieuwe LoodsmansWegwijzer. — De vijftien boeken van EUCLIDES , in
quarto , in 't Nederduitsch , enz. enz."]

Casparus van den Ende (II. •,,, bl.
RUS VAN DEN ENDE, Doctor in de

2). CASPAbeide Regten, ten 'are 1614 geboren , was een vlijtig
beoefenaar der vreemde talen en eengrondig
kenner zijner moederspraak. Hi' genoot in
zijnen tijd eene niet onverdiende vermaardheid
door de uitgave eener Grammaire ran of par
JEAN LOUYS D 'ARSY, revue et corrigde par CASPARUS VAN DEN ENDE in twee kolommen
(Fransch enNederduitsch) gedrukt, tot verbin39
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ding dienende van twee grootere werken , op 't Steyger. 1654. Deze Lettertafels , Welke
waarvan het eerste, onder den titel : Le Gazo- in de andere drukken nietgevonden worden,
phylace de la langue francoise et flamende , mede bevatten reeds de Klankmethode (de roamer
Haar aanleiding eens geschrifts van D'ARSY om zonder spellen to leeren lezen) , D die vele
vervaardigd , reeds in 1681 een derden druk jaren later op verschillende plaatsen en met
beleefde. Het andere werk, dat, schoon mee- verscheidenerlei wijzigingen als nieuwe yinrendeels eene omwerking van het eerste , ding is to voorschijn getreden , en thans bijna
toe echter oorspronkelijk genoemd kon war- algemeen wordt geeerd en gebruikt".
De Heer Dr. A. DE JAGER heeft in he Aden , voerde ten titel : Schatkamer der Nederduitse en Franse talenbegrypende
,de zuivere en chief voor .2Vederlandsche Taalkunde , II.•; bl.
eigene woorden van der dezer twee talen , in zoo- 17-36, deze Lettertafels van c. VAN DEN ENDE
danz:qe schikking , dat de korte en lane silben in medegedeeld , voorafgegaan door een e inleiyder woord worden aangewezen, door KASPARUS ding (bl. 1-16) tot het belangrijke vertoog
van dezen bekwamen en verdienstelijken landVAN DEN ENDE • tot Rotterdam by ISAAC NAEgenoot , wiens loffelijke uitvinding onopgeRANUS, boekverkooper woonende opt Steyger,anno
n derde
merkt is voorbij gegaan , om in later tijd als
ee
1681, kwarto. Dit nu was insgelijks
in iets nieuws en van anderen oorsprong to voorelka
druk. V oor deze drie boeken, bijnder
perkament gebonden , vindt men het portret , schijn to komen.
J. J. WOLFS.
[Ook de tweede druk der Gazophylace of Schatkadoor J. C. K. ter sprake gebragt. Het mede, met
gedeelde bijsehrift schijnt aan to toonen , dat mer, die in 1669 (niet 1665) verschenen isprijkte
VAN. DEN ENDE ' S afbeelding. Terwijl dit opgemerkt
v. D. ENDE to Rotterdam schoolmeester , huis- wordt door J. J. N. en P. K. G. , vindt V. D. N. het
onderwijzer of opvoeder geweest is. Hiervan om de woorden „o nieuw uitgekomen" , achter een
is mij echter niets gebleken , noch uit het pri- portret van 1681 , waarschijnlijk dat de volgende
vilegie der Staten van Holland en West-Vries- (derde) editie van dat jaar herkomstig zij. Hierin
land, v66r den druk van 1665geplaatst, noch dus de opgaaf van J. H. DE ST. bevestigende , schijnt
zich omtrent den vierden druk een paar jaren vernit de voorreden en inleidingen. Ook het jaar hij
gist to hebben , aangezien een exemplaar dezer nitvan zijn sterven is rnijbekend.
on
Gemelde gaaf, naar ..ELSEVIER 'S berigt in de Bibliotheek der
drie werken zijn , z66 niet de eenige , zeker Leydsche Maatschappij voorhanden, aldus betiteld is :
,
toch de voornaamstedie
CASPARUS VAN DEN Le Gazophylace de la langue Francoise et Flamende •;
Schatkamer der Nederduitsche en Francoische Tale
J.H. DE ST.
ENDE in het lichtgegeven heeft.
Quatr. edit. revue , corrig. et au 7n. etc. par J. L.
Casparus van den Ende. CASPARUS VAN DEN D 'ARSI ; tout par C. VAN DEN ENDE (met Franse SpraakENDE , in 1614geboren , was » Francoische
konst), Rotterdam , IS. NAERAN. ; 1695, 97 , in 40.
Ook Kier wordt, altijd volgens ..ELSEVIER, het porschoolhouder" teRotterdam,en de naam- » en",
zegt Dr. A. DE JAGER , D zoo ik meen, de ge- tret ,gelijk J. C. K. dat beschreven heeft , aangetrofterwijl men in het werk een Opdragt vindt aan
slachtgenoot van wijlen den geachten Inspec- fen,
de „ Rechte liefhebbers der Franse en Nederlandse
teur van het La g er Onderwijs", ADRIAAN VAN Tale",gedateerd nit Rotterdam, den 22sten van LenDEN ENDE, overleden 28 Junij 1846. Hi' gaf temaand 1681.
Vergelijken wij de ons meegedeelde titels der ediin 1654 een Woordenboek in twee deelen uit,
dat tot driemaal toe herdrukt en vermeerderd tien , dan schijnen wij het besluit to moeten opmadat alleen in 1654 de Grammairefrancoise en
werd. De titel van het eerste deel is : Le Ga- ken,
de Gazophylace afzonderlijk uitgegeven zijn , om
zophylace de let langue francoise et flamende
daarna (1669, 1681, 1697) telkens in naauwe vereenicomprenant etc. •, die van het tweede (eene ge- ging tcrug to komen. Reeds in 1669 omvat den zelfde
noegzaam woordelijke vertaling des eersten) titel de beide geschriften , zoo als blijkt nit deze opgaaf van L. G. V. : La(?) Gazophilace, de la langue
luidt in zijn geheel aldus:
Francoise et Flamande ; augmente d'une grammaire
Schatkamer , der Nederduytsche en Fran
Francoise • Schatkamer der Nederduitse en Franse
sche Tale • begrypende de zuyvere en eygene woor- Talen , vermeerdert met een Fransche Spraekkonst
den vanyder dezer twee talen , in zoodanigen overgeset in de Nederlandsche tael, door Mr. CASPA.RUS
schikking , dat de korte, en lane sylben in yder VAN DEN ENDE ; Rotterdam, I. NAERANUS , 40.
Gelijk V. D. N. en P. K. G. herinnerd hebben ,
woord worden aangewezen. Ook mede , de Fran ook aan VAN DEN ENDE gedacht door den Heer
sche Tale in haargebruykelijke Spelling elates, , is
GORLITZ , in het Geschiedk. Overzigt van het Lager
nochtans de kracht desgeluyds van yder woord , Onderwtjs in de Nederlanden (Werken der Maatschapdesgelijkx d' overtallige letteren , met geluyd- en, psi':: Tot Nut van 't Algemeen , 1849), bl. 78 Hoot.
swyg-tekens , aangewezen , Welke moeylijke onge- Verkeerdelijk VAN DEN EIJNDE genoemd , ontvangt
lijkheid (der Spelling , met des Taals geluyd , en, hij daar alien lof als een der vroegere uitvinders van de
uytspraak, der woorden) voor dezen zeer bestvaar- klankmethode Met betrekking tot deze leerwijs —
hij zelf noemt haar„ een nieuwen vond door grooten
lijk , ,ja onmogelijk is geacht tekonnen vergelyken. arbeyd
van my bedacht , ontdekt en beschreven”, —
Mitsgaders eenige Letter-tafels, om zeer lichtelijk , merkt H. v. K. to re fit op , dat een iegelijk die zich
metgoede gronden alle Talen (in Christenrijk ge- nog de nioeijelijkheden van zijn leeren lezen en van
bruykelijk) te leeren uytspreken , Lezen en Schrij- het „ spaa-aa" , „ slee-ce" , herinnert , voorzeker een
ven. Door CASPARLTSVAN DEN ENDE Franco& man op prijs stellen zal , die een middel gevonden
heeft, „ daardoor yder een, 't zij jong of oud, met een
sche Schoolhouder binnen Rotterdam. Tot Rot- vermakelijke lichtigheid , in zeer korten tijd zal konterdam, by JOANNES NAERANUS , Bodeverkooper nengebracht worden tot volkomen kennis van lezen,

307
schrijven enz. niet alleen zijner natuurlijke Moedertaal, maar ook van alle Uytheemsche onder den Christenen gebruikelijk , en dat zelfs door de allerongeleerdste Schoolmeesters en Schoolvrouwen aan de teere
Jonkheydkan geleerd worden.
Wie op juiste kennis belust is van dit meesterstuk
des vernuftigen mans , hij volge den raad van bijkans
alle onze beantwoorders, en vervoege zich tot Dr. DE
JAGERS uitmuntenden arbeid. Daar vindt hij het geprezen vertoog onder dit opschrift : Bedenking op 't

gezvoonlijk onderrecht der eerster begznselen , der letternoeming ,spelling, lees- en schriykonst, zoo der Franscher,als .Nederduytsche tale; aanwijzende wat groover
misgrepen die zelve onderworpen zijn , enz.
ELSEVIER schrijft dat VAN DEN ENDE te Amsterdam
geboren was in 1615 , te Rotterdam gevestigd al in
1639 en den 26sten Maart diens jaars gehuwd met
Amsterdam , in
de Warmoesstraat woonde.
Tot narigt van Al. en W. M. Z. vermelden wij
kortelijk , dat deze CASPARUS VAN DEN ENDE alles behalve identiek was met FRANCISCUS VAN DEN ENDE,
zijn tijdgenoot , een kundig geneesheer te Amsterdam, SPI.NOZA ' S leermeester in het Latijn , van wien
die jongeling ook , naar men wil , de zaden dier vrijgeestige denkwijze ontvangen heeft , waaruit hij later
zijn berucht wijsgeerig stelsel ontwikkelen zoude.
Zie BASNAGE , list. des Juifs , T. V. p. 2006. Deze,
wiens onderwijs toen door velen gezocht werd , had
eene dochter,, die hem weinig toegaf in geleerdheid ,
en daarom ook niet zelden haars vadersplaats bij
zijne leerlingen vervulde. Op haar werd de jeugdige
Israëller verliefd , en hij zou waarschijnlijk de hand
der zeldzame vrouw verkregen hebben , had niet een
ander discipel , rijker dan hij , haar voor zich weten
in te nemen. Eerlang begon men kennis te krijgen
aan VAN DEN ENDE ' S ongeloof en de heillooze gevoelens , die hij er op uit was bij de hem toevertrouwde
jongelingen to verwekken. Dus moest hij zijn onderwijs
varen
laten , ja hij week ten laude uit , en zette
zich in Frankrijk neder. Hier had hij het ongeluk
in eene zamenzwering te treden, die door den Ridder
DE ROHAN en een Normandijnsch Edelman , LATREAUMONT , werd aangevoerd , en waarbij men onder
anderen op 't oog had , eene der Westersche zeesteden den Nederlanders in de handen te spelen. Dan het
ontwerp werd ontdekt , verijdeld , de schuldigen gevat ,gevonnisd en gestraft, en zoo bekwam ook VAN
DEN EN DE een sehandelijken dood. Men zie DE JONGE'S,
door M. aangchaalde , Geschiedenis van het Nederl.
Zeewezen , D. III. , St II. , bl. 39 noot ; en raadplege
voorts over dozen VAN DEN ENDE: La Vie de BENED. DE
SPINOZA, par J. COLERUS, Ministre de l'Eglise Luther.
de la Hay e, la Ha y e, 1706, eon werk, watt' uit, gelijk
W. M. Z. aanmerkt , de latere biographen des wijsgeers voornamelijk geput hebben , en ook het jongste
beri g t ontleend is in WIGAND ' S Conversations Lexicon,
Heft 151 und 152. S. 398, in voce Spinoza. Onbekend
is het ons , of er eenige bloedverwantschap bestaan
heeft tusschen FRANCISCUS VAN DEN ENDE , dengeneesheer-sophist , en CASPARUS VAN DEN ENDE , den
—
linguist-paedagoogd
SARA BATENS , die toen ouderloos te

Het St. Jans vuur (II. ; bl. 2). Aan den
Sint-Jansdag , Midzomer , Zonnewending enz.
en de feestelijke viering er van door Baden ,
door vuurontsteking , door dansen , heeft , na
KEYSSLER en anderen, de Heer D. BUDDINGH
een meer of min bepaald onderzoek toegewijd
in zijne Verhandelingen over de Noordsche Godeicer en over het Westland enz.Ook J. GRImm,
heeft er zich, bij gelegenheid bier en daar
mee bezig gebouden in de Deutsche Mythologie

S. 555 u. f. en 581-598 der 2de uit gave).
In N. WESTENDORP ' S Verhandeling over' tgebruik

der Noordsche Godenleer, N. Werken van de
Maatsch. der Nederl. .Letterk., II. • bl. 278)
leest men daaromtrent het volgende
•: » Deze
feestdag moet in vele oorden zee gezien en
beroemdgeweest zijn. In Zweden plant men
dan een' versierden , maar van zijne takken
beroofden, pijnboom , en danst des avonds
en denganschen nacht om denzelven ; in Denemarken bezoekt men de bronnen , vlecht
kransen van zekere kruiden, enz. ; in Duitschland ontsteekt men bergvuren , vlecht kransen , terwijl de kinderen zich met een.' versierden boom vermaken. De Russische jeugd
stooktgroote vuren op het veld , bekranst
zich met bloemen, en danst rondom, en springt
over deze vuren , ten einde zich teen betoovering te beveiligen. Thans is de 24ste Junij
in Rusland aan AGRIPPINA gewijd". t. a. p.
bl. 540.
In het Morgenblatt ffir gebildete Leser voor
,
1844N°.
177 ,
vindt men een berigt uit
Munchen, dat , » noch heutigen Tages unsre
Gebirgsgegenden die Siinnwicht feiern , —
durch anziinden der sogenannten Johannisfeuer, welche auf den Millen und in den Thalern in die milde Sommerabende hineinleuchten , wie still auflodernde Dankopfer fur den
Seen der beginnende Ernte, — durch springen von Burschen und Dirnen iiber die auflodernde Flamme".
In eene beoordeeling van GRIMM' S werk
(2de dr.) in het Literaturblatt voor 1844,N°.2,
wordt de oudegewoonte verhaald betreffende
den kroonboom, zijnde een berk , en voorts de
geheele plegtigheid vergeleken met de Oostersche rouwfeesten over den dood van OSIRIS,
van ADONIS , van THAMMUZ.
» Erwagt man nun" , zoo lezen wij hier ,
» dass es eine uralte Vorstellung
war, sich zur
Zeit der Sonnenwende , wenn die Sonne
gleichsam ihre Kraft zu verlieren anfangt ,
und die Tage kurzer werden , den Sonnengott als gestorben zu denken , und dass urn
die selbe Zeit der Tod des OSIRIS , ADONIS
THAMMUZ etc. im &Wengefeiert wurde , so

darf man auch wohl an den Tod des nordlichen BALLDER durch seine Lichtweisse besonders beriihmt , denken", u. s. w.
13roeder THOMAS zegt : » Sente IANS dach
baptist doe hij gheboeren wart , was die alrelangste dach van alien den iaer ; want die
zonnegine doe in hueren alre ouerste graet.
Ende van SENTE IANS dach voert soe begonnen die daghe te corten •; als once h'e to het
in dat ewangelie , dat nieman en wart onder
die soenen der wiuen meerre in heylicheyden.
dat (lees : dan) Sente IOHAN baptist" .
Deze aanteekening over het , St. Jansfeest
isgedeeltelijk ontleend aan de bijdrage van
Prof. J. CLARISSE in de Nieuwe reeks van
39 *

308

Werken van de Maatsch. van Nederl. Letterk.
te Leyden , IV. •; bl. 296 en volg.

1725 en eindelijk HEROMAN'S dochter CORNELIA geboren te Amsterdam in 1710. Daar het

mij nu blijkt dat de eerstgenoemde , HEROMAN
VAN DER MIJN een aantal jaren (ten minste
van 1723 tot 1736) te Londen gewoond heeft,
en daarportretten en familiestukken , onder
anderen een zinnebeeldig tafereel op het huwelijk van Prins WILLEM IV , geschilderd
zoo vermoed ik dat hi de door SCIOLUS bedoeldeportretschilder zal geweest zijn. Maar
onmogelijk is het mij uit te vorschen , wat er
van zijne beeldtenis , door de Prinses van
Oranje vervaardigd , ma geworden zijn. In
VAN GOOL' S Nieuwe Schouburg der Nederlantsche
Kunstschilders , waar men , II. • bl. 34-49 en
321-326, omstandige berigten over de VAN
DER MIJN'S aantreft, komt HEROMAN'S portret
voor,geteekend door A. SCH017MAN en gegraveerd door J. HOUBRAKEN. Men zie voorts
over hem en zijne kinderen J. IMMERZEEL , JR.
De Levens en Werken der Hollandsche en Vlaamsche Schilders enz. II. • bl. 251, 252 en R. VAN
EYNDE en A. VAN DER WILLIGEN, Geschiedenis
der Vaderlandsche Schilderkunst, bl. 61-64.
A. J. VAN DER AA.
De portretschilder Heromanvan der Min , te
Amsterdam in 1684a ore was een leerling
van den fruit- en bloemschilder ERNST STUVEN,
dien hi' in den beginne volgde , om later dot
vak met het historische teverwisselen.
werkte eenige jaren lang met groote ins panning, doch, naar 't schijnt, onopgemerkt, totdat hi' eindelijk de bewondering aller kenners
en kunstenaars in den Haag verwierf , door
eene schilderij , voorstellende D ANA , die
schoon van koloriet en teekening was , maar
hoe dan ook algemeen geroemd, om zijn overmatig opgedreven eisch , wel twee of drie jaWij zullen gaan hoot rapen ,
ren onverkocht bleef. Immers , hi' vroeg
Turf rapen ,
Al op Sint Jans manieren ,
zulke ongehoorde prijzen voor zijn werk , dat
Vrolijk zullen wij vieren ,
slechts weinigen , zelfs onder lieden van verGelijk wij 's jarent la ten.
mogen in staat waren zijne stukken te koon 1570 en 1571 werden in Gent de St. Jans P Het grootste , dat hij geschilderd heeft ,
I
vuren verboden, maar in eenige gewesten van is de Verloochening van PETRUS " , dat echter
Frankrijk stak men nog in het laatste vieren- later zeer beschadigd werd. Door eerzucht
deel der verloopene eeuw een of twee dozijnen geprikkeld , vertrok hi' naar Londen , waar
katten in eene mand , en smeet die in het St. hi'j onder den hoogen adel vele portretten
Jans vuur" . WOLF, t. a. p. b1.106.
schilderde , met name die van den Hertog en
N. P. BIBLIOPHILUS.
de Hertogin VAN CHANDOS , ten voeten uit
[J. M. zoekt den oorsprong van het St. Jansvuur voor welke hem 500guinjes betaald werd.
en DoNARs-dienst onzer heidensche
in de
VAN DER MIJN'S ijdelheid was buitengewoon
voorouders, en beroept zich daarbij op J.
Beitr. zur Deutsche illythologie Gott. 1852 , S. 43 , groot , en daarbij toonde hi' zich uiterst vrek—
kig •; doch wanneer hi' veel geld bezat , was
82, 190.]
De portretschilder van der Mijn II •(. ; bl. 3). hi'j verkwistend en mild. Hi' leefde te Londen
Er zijn verscheidene schilders van dien naam op een grooten voet , waar de vele bestellingen die hij ontving , hem de middelen toegageweest , te weten : HEROMAN VAN DER MIJN
geboren te Amsterdam in 1684 , en diens zo- ven maar door onverstandig gedrag en een
nen : GERARD , geboren aldaar in 1706 ; AN- onbedacht huwelijk verloor hi' zijn naam en
vermogen, en stierf in die stad armoedig, ten
DREAS, geboren in 1714, waarschijnlijk mede
te Amsterdam ; FRANCIS geboren te Dusseldorf 'are 1741. — Zie PILKINGTON , Dictionary of
in 1719 • ROBERT en GEORGE, beide geboren Painters. Ook bij IMMERZEEL , Levens der
te Londen , de eerste in 1724 , de tweede in Schilders , vindt men 's mans biographie , die
J. J. WOLFS.

Het St. Jans vuur. n Wie kent niet sunt Jan,
sunt Jansdag , sunt Jans vuur en re en , of Midtome ? Deze feestdag moet in vele oorden
zeer gezien en beroemd geweestzijn. In Zweden plant men dan eenen versierden , doch
van zijne takken beroofden , pijnboom , en
danst des avonds, en den ganschen nacht
om denzelven • in Denemarken bezoekt men de
bronnen , vlecht kransen van zekere kruiden,
en letg
ruikers van negenderlei soorten van
bloemen onder het hoofdkussen tot voorbehoedmiddelen • in Duitschland ontsteekt men
bergvuren vlecht kransen , zuivert de bronnen, en stelt nieuwe bronmeesters aan , terwijl de kinderen zich met versierde eijeren ,
eenen versierden boom , en met het Johannesmanneke vermaken : de Keulsche vrouwen baden zich op Sunt Jansdag in den Rijn, om van
te blijven
. Deze Sunt
alle kwalen bevrijd
Jans vuren wordengewoonlijk, door het wrijven van hout , of door vuur te slaan , ontstoken , en men reinigde en heiligde zich , door
er , en dat zelfs met paarden , over te springen • voorheen plagt men daarbij een paarde nkop in het vuur te werpen." WESTENDORP,
Verhandeling over de Noordsche Mythologic , in
de _Nieuwe Werken van de Maatschappij van
Nederl. Letterkunde , D. II. , lste St„ bl. 277.
Gelijk bij andere feesten werden ook bij
de St. Jansvuren, feestliederen aangeheven.
WOLF ( Wodana , bl. 88 , bij BUDDINGH Verhandeling over het Westland , bl. 353) deelt een
lied mede betrekkelijk het houtrapen voor het
feestvuur ,
waarin het luidt :

D
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geheel met bovenstaand uittreksel overeen
komt. VAN DER MIJN liet acht kinderen na
van welke vijf zonen en eene dochter de
sehilderkunst beoefend hebben , te weten :
GERARD, ANDREAS, FRANCIS, ROBERT, GEORGE
en CORNELIA VAN DER MIJN.
RYMER.
[V. D. N. en J. W. H. C. vermelden VAN DER MIJN'S
gedurige uitlandigheid , eerst te Dusseldorf , daarna
te Antwerpen, toen in Frankrific, en eindelijk in En eland , tot dat hij , zegt V. D. N. , nergens met zijn
werkgelukkig slagende , naar de Nederlanden terugkeerde ,
waar hij op het Loo de portretten van den Prins
en Prinses van Oranje vervaardigde en zich vervolgens te Leeuwarden ophield. Later be of hij zich
echter weer naar Londen, alwaar hij, gelijk wij zagen,
ook overleden is. Hi'j schijnt reeds in 1716 hofschilder
eweest te zijn van den Paltschen Keurvorst JOHAN
g
Wiens kabinet te Dusseldorf met vele
WILHELM ,
unsttalent verrijkt werd.
k
voortbrengsels van zijn
Behalve VAN GOOL en de overige door A. J. V. D.
AA genoemde schrijvers , vinden wij in V. D. W 's
berigt ook aangehaald T. D. FIORILLO , Gesch. der
Zeichn. Kunste , Th. III. , S. 341. Daar is ook een
kort verslag van HEROMAN'S leven en bedrijf geplaatst
in WAGENAAR'S Amsterdam , D. III. , bl. 266 , 267,
welke schrijver ook gewag maakt van een door hem
geschilderd portret , in de Regentenkamer van het
Leprozenhuis aanwezig (ald. D. II. , bl. 312.).
Tot VAN DER MIJN ' S meesterstukken behoorden,volgens VAN GOOL , nevens zijn DANAe , ook zijn AMMON
en THAMAR en zijn JUDA en THAMAR. Van 's kunstemeldt deze schrijver,, dat hij
naars verblijf te Parijs
„ gelegenheit vont om den Hartog van Orleans , toen
Regent van Vrankrijic , eenige stukken die hij mede
genomen had , te vertonen , die den Hartog wet bevielen : maar toen hij meende dat ze zo goet als verkocht waeren , om dat 'er den Hartog zo op verslingert scheen , mislukte zulks , vermits de prijzen die
hij er' voor eischte , den Hartog te bijster hoog waeren." Te Londen , waar 't hem zoo voorspoedigging,
dat , ware hij niet zeer verkwistend geweest , hij een
goed fortuin zou verzameld hebben, wedervoer hem
echter de teleurstelling, dat zijn uitmuntend stuk , de
levensgroote beeldtenis der Prinses VAN WALLIS niet
t der
werd aangenomen , 't zij
he afgunst gelukt was
het misnoegen der Vorstin daartegen op te wekken ,
't zij men hem om de buitensporigheid zijner vordering straffen wilde.
Schoon uitvoerig over dit gedeelte van des schilders leven , zegt VAN GOOL geen woord van de eer
zijner afbeelding hem door de gade van onzen WILLEM IV aangedaan. Alleen het tafereel op 's Vorsten
huwelijk vermeldt hij , waarmede VAN DER MIJN veei
roems moet behaald hebben , en dat naar het Loo is
overgebragt. De gunst hunner Hoogheden verzelde
den kunstenaar tot op zijn laatste huwelijk •; ja hij
mogt , naar 't schijnt, menige uitstekende weldaad
van haar genieten.
Zee hier lets van het slot der beschouwing , door
VAN GOOL aan onzen schilder toegewijd :
„Hy was een man van eene uitstekende bequaemheit , en weergaloze naerstigheit : want het gebeurde
wel , dat hem den dag ontschoot eer hy zijn oogmerk
bereikt had , en dan kon hy wet een half douzyn
kaersen laten opsteeken , en noch eengoed gedeelte
van den nacht blijven schilderen , daerby was hy zo
vaerdig en fix in het behandelen van 't penseel, tot
allerlei voorwerpen , dat er maer weinig geweest
zijn , die hem hier in hebben geevenaert. Ik heb een
stuk van hemgezien , verbeeldende een PETRUS, die
met CHRISTUS op de zee wandelt, en van JESUS de
hant toegereikt word, om zijne ongelovigheit te hulpe
te komen. Deze woelende zee was zogesclaildert, dat

de beste zeeschilder niet in staet zou zijn om het te
verbeteren , en de beelden naer evenredigheit. Echter ging hy met al die gaven te gront , door zijnhoffelijkheit en dwaze glorie. — Noch had hy iets zeltzaems , dat men by weinig schilders vint , over zich
te weten , h,y had noch printen , noch tekeningen van
eenig meester ; al wat hy schilderde was naer het leven , of , door lane ervarenheit , uit zijn hooft."
Van HEROMANS kunstvaardige kinderen was , volgens VAN GOOL, GERARD een wakker historie- en
portretschilder in En eland ; CORNELIA , te Londen
gevestigd , eene talentvolle schilderes vanportretten
en bloemen ; ANDREAS , insgelijks te Londen , een
goedportretteur en vervaardiger van „fraeie plaeten
van zwarte kunst" ; ROBERT , ook hij in Engeland' s
hoofdstad, bedreven in het landschaps- en bloemenschilderen , mitsgaders in het portretteren ; GEORGE ,
te Amsterdam woonachtig, geoefend in ditlaatstevak,
als ook in het maken van stukjes in de manier van
WATTEAU ; terwijl eindelijk FRANCIS , mede te Amsterdam, als kunstenaar niet slechts alle zijne broeders,
maar ook in sommige opzigten zijn
en vader zelven
overtrof : eenportretschilder van groote verdiensten,
door wien vele aanzienlijke lieden werden afgebeeld.
en die geengeringe toe urchin en bescherming inoogsten mogt. Schoon hij 't ongeluk had zijne gaven
te ontsieren door eene woeste en roekelooze levenswijs , waarom VAN COOL hem„ dryven liet op de wie„ ken van zyne zorgeloosheit , die smelten zouden
„ als die van ICARUS , en hem op 't einde in eene
„poel van droefheit doen nederstorten”, eene voorspelling , waaromtrent wij tot ons leedwezen onkundig zijn of en op hoedanige wijze die is bewaarheid
geworden.]
.----

Aanvulling der Biogr. schets van Gezangdichters (II.; bl. 3). Op deze vraag hebben wij een
tiental antwoorden onto an
Het zij ons
vergund beknoptelijk zamen te vatten , wat
omtrent de begeerde punten ons is medegedeeld door G. S. te L., Dr. ROMER , J. T. D.
H., ANDREAS , A. J.. V. D. AA , LEGENDO ET
SCRIBENDO, J. C. D. , N. N. , N. N. , J. J. v. G.
JOHANNES CORNELIUS BOOT , geb. te Leur bij
Breda, 20 Julij 1761 ; over'. als Predikant te
Arnhem, 9 Julij 1835. Vader van den Amsterdamsehen Hoogleeraar J., C. G. BOOT en van
Mr. C. H. B. BOOT, Officier van Justitie in diezelfde stad. BERNARDUS ELIKINK, geb. te Amsterdam , 1701 ; over'. te Papendrecht, 21 Junij
1767. WILLEM DE ROO , geb. 1753,
overt, te
Tiel, 18 Feb. 1813. ABRAHAM RUTGERS, geb.
te Goes (niet te Aalsmeer) 4Sept.1751,overl. te
Haarlem, 21 Mei 1809. WILLEM SLUITER, geb.
te Nede, 22 Maart 1627, overl. (volg. WITSEN
GEYSBEEK , Biogr. Anth. en Grit. Woordenb.
D. V. , hi. 294.) niet te Rouveen, maar te Zwolle, Dec. 1673. JOHANNES VOLLENHOVE, geb.
te Vollenhoven, 1631; overt. te ' sHage, 14 Maart
1708. BERNARDUS VAN WEEMEN,,
geb. in 1762
overt. te Leeuwarderk, 27 Sept. 1808. AMBROSIUS JUSTUS ZUBLI, geb. 1751, over'. te Vlaardin en 9 Oct. 1820. ABRAHAM LOUIS BARBAZ,
geb. 1770 , overt. te Amsterdam , 14 Julij
1833 : Sehii.jver van Ernst en Boertery en
van Fabelen en Vertelsels (Amst. bij P. J. UYLENBROEK, 1799 en 1801, 2 d.) Zie VERWOERT, Handwoordenb. der Vaderl. Gesch.; A.
J. V. D. AA, Aanhangsel op WITSEN GEYSBEEK'S
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't Sterfhuis van J. van denVondel. Eene uitWoordenb•, I. • bl. 74. HENDRIK DE FLINES ,
geb. te Amsterdam , 24 Oct. 1760 , overl. te noodiging ter bijwoning van des dichters uitAmst., 29 Apri11832 V. D. AA, t. a. p. , II. ; bl. vaart , die onder mij berust , is van den vol157)— of Q. DE FLINES? DIRK RAFAELSZ. CAMP- genden inhoud : » Teens woensdag, den 8 Fe» bruary , 1679. Uwe E. wort gebeden ter BeHUIZEN , geb. te Gorinclion , 1586 , overl. te
Dokkum , 1627. ENGELBERTUS MATTHIAS EN- » graeffenisse, met JOOST van den VONDEL, Out
GELBERTS, over1.25 Aug.1807. JOHANNES AN- » 92 Jaren , woonachtigh op de Cingel, over
» de warmoesgraft : Om voor half drien re
THONIE LOTZE, geb. te Amsterdam, 1769, overl.
aldaar 13 Dec. 1832. Zie BOUMAN, Gesch. der » te zyn in de Nieuwe Kerk. Ue Naem zal ge583
» leezen worden." Gaarne zou ik weten in
r m. Geldersche Hoogesch. enz., II. ; bl. ,
voo
Konst- en Letterb. van 1832 , 2. bl. 449 volg. welk huis de Dichter is overleden ?
PETRUS ISAaCUS DE FREMERY, geb.8April 1737.
POMPONIUS.
Gierponten. Zijn de Gierponten eene NederMATTHIAS JORISSEN, geb. te Wezel , 26 Oct.
, overl. te '8 Gravenhage, 13 Jan. 1823. landsche uitvinding ? Waar, wanneer en door
1739
wien zijn zij't eerst gebruikt ?
GERHARDUS MASMAN , geb. te lileppel, Aug.
P. H. T.
1749 , overl. te Utrecht , 28 Nov. 1812. GE't Eerste Matigheidsgenootschap. In Haarlems
RARDUS SMIT, geb. te Bonda in Oost-Friesland,
1768 , overl. 23 Dec. 1815, te Hoogeveen. — Weekblad, 1\1°. 72, leest men in de Almanak
—
, der week" : 22 Junij 1517, stichting van het
Predikant te Soltvert en Marsum , 17911796
el 1796-1815. -- Zie Boekzaal der eerste matigheidsgenootschap door SIEGMUND
te MePp
DIETRICHSTEIN te Gratz." Gaarne zou ik hiergel. wereld , Jan. 1816.
Nog vestigt J. J. v.G. onze aandacht op den van meer bijzonderheden kennen.
H. MOHRMANN.
Groninger Hoogleeraar THEODORUS LUBBERS,
Philippine. ANNA MARIA wenschte gaarne
overl. 1804, (HULSKEN, Namen van de Dichters
der Ev. Gez., bl. 6.) niet vermeld in de Biogr. zoowel den oorsprong te weten van het geeen der gecommitteerden evenwel tot bruik om elkander Philippines te even , als
Schets,
de verzameling der Gezangen , maar die v6Or te vernemen van wien dit woord is afgeleid.
de voltooijing daarvan gestorven is.
» Beschridving der stadt Delft , 1729". Weet
Uraagitektne.
ook iemand wie de maker is van de Beschrijving der stadt Delft, te Delft bij REINIER BOITET ,
Het oude Gentsche Kanaal. Waar kan men 1729 , folio. Er schijnen , volgens SCRIM'S
eene volledige en naauwkeurige beschrijving lofdicht op dat werk , eenige liefhebbers en kenvinden van het Oude Gentsche Kanaal ? B.
ners der Vaderlandsche Outheden aangearbeid
te hebben, doch BOITET zegt in de opdragt, dat
Het geslacht van Arkel. Is het beroemde ge- hi' een ervaren oudheidkenner ter goeder uur geslacht van VAN ARKEL geheel uitgestorven , lukkig aantrof , die dat werk , met behulp van
of bestaan er nog nakomelingen van, en waar ? anderen, op zich nam. Nu is de vraag : wie
die oudheidkenner was ?
» De plaat poetsen" . Welke is de oorsprong
A. J. VAN DER AA.
NOTETUR NOMEN.
deter uitdrukking ?
D

D

I Oog" als eindlettergreep. Kan men de reden
ook sporen
op ,waarom achter den naam van
sommige eilanden, het woordje oog wordt gevoegd , zoo als in Schiermonnik, - oog , Wangeroog , .Rottumnzer-oog , Noorder-oog , Langer-oog
J. T. D. H.
en Spijker-oog ?

Gezang 132 naar Elikink. Zoo iemand bezitter is van B. ELIKINK' SStichtelylce Gezangen;
Amsterdam 1769, zoude hi' mij verpligten ,
met op te geven waar en onder welken titel daard gevonden
wordt
in een
Lie
, hetwelk tot
grondslag gelegd is voor Evang. Gezang 132.
B.
Bree-veertien. Hij laat de bree-veertien
waaijen", zegt men wel eens van iemand, die
een vrolijk leven leidt en vele geldverkwistingen doet. Kan dit spreekwoord ook van
een' zeemansterm ontleend en eene toespeling
zijn op de bekende zandbank in de Noord-zee,
Bree-veertien gebeeten ?
rREDRIK.
D

Borstbeeld met eene wrat. In een Museum
hier te lande heeft men een zeer fraai marmeren borstbeeld , voorstellende een Staatsman of ander deftig persoon , met mantel en
verdere kleeding van dien aard, dat zij naar
de XVIde of XVIIde eeuw schijnt te wizen.
Niemand weet wien het voorstelt of hoe het
er gekomen is. Als bijzonder teeken is niets
te vermelden, dan eene wrat ter zijde van den
neus. Om nu op den we te komen vraag ik
wie onzer Staatsmannen , Geleerden of Dichters uit lien tijd had , bljkens zijn portret , een
wrat bij den neus ?
W. M. Z.
Vertalingen van Juvenalis. Bestaan er VertXlingen of Navolgingen van JUVENALIS in 't
Hollandsch, Fransch en Engelsch? Bijaldien
er in dichtmaat zijn , zou ik er gaarne een
paar regeltjes van zien tot een proefje.
ET NOS POMA NATAMUS.
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als eindlettergreep. In den Bilderdijkschen Perzius komen , ni fallor , deze verzen
voor :
Hoe 't
,'t nachtlijk, schoon, en zulke mofferyen
Zich thands bewondrenswaard in onze vaarzen vlij en.

Bij den eersten reel behoort , meen ik
eene aanteekening , die zegt , dat men dan
ook moest spreken van eene huttelijke woning
eenpoortelyken uitgang , enz. Het waarom is
ons Kier niet regt helder , en we ho en dus
maar, dat DE NAVORSCHER wanneer hi' eens
weer onze landelijke woning bezoekt , ons
hieromtrent eenige inlichting zal verschaffen.
[Tegen deze domme Hoogduitsche woorden" wordt ookgeijverd in den Muis- en Kikvorschkrijg :
Sloot mee voor 't landlijk schoon zijn zartrzik wirnm'rende oogen.]
ET NOS POMA NATAMUS.

Cleyn-Mostert-Zaet etc. te Amst. 1590 , in 8°,
het licht zag , en is dit boekje zeldzaam?
w.
Dr. J. A. Schasz. Wie was Dr. J. A. SCHASZ,
die het Land derWillekeurigen (in II Dln. 1789)
schreef, waarvoor ook zijn portret to vinden
is
?W.
Buyldragers. Er mot by onze Vaderen een
ambt of gild geweest zijn , waarvan de leden
Buyldragers genoemd werden. Waarin bestood het bedrijf van die lieden ?
W. (2)
Penning op Oldenbarneveld. S. M. S. bezit
een zware oudegebronst-koperen penning ,
aan den eenen kant met hetportret van OLDENBARNEVELD beteekend, terwijl aan de andere zij het volgende veers staat :
Dees varier van ons vaderland,

Prins Willem V en zijn Hof. Bestaan er ook
Bezegelde , met eige hand
g
edrukte werken behalve de Geschiedenis des
's Lands vryheit twe en veertig jars)
Vaderlands van Mr. BILDERDIJK waarin men
En ftorf ftandvaftig voor 't gemeen
Doen hem de ftrot wiert afgefneen
kan vinden huisselijke bijzonderheden en kaDoor 't moordmes , van zijn moordenarE.
rakterschetsen van Prins WILLEM V, zijne
gemalin , den Hertog VAN WOLFENBUTTEL
Gaarne zoit by weten , of die penning van
alsmede bijzonderheden omtrent het Hof en lateren tijd , dan wel van 1619 dagteekent :
de hofhouding van genoemden Stadhouder ? en of er nog eenige rariteit aan is.
Kan ook iemand mij daaromtrent eenige inS. M. S.
lichtingen geven , of mij door het meedeelen
van bijzonderheden aanvankelijk op den we
De Leeuwenberg . Welke geschiedkundige
helpen ?
A. I.
herinneringen zijn er verbonden aan den Leeuwenberg bij Naarden ? Op den steenen voet
Begraafplaats van Oldenbarneveld. Naar staatgebeiteld: Herbout 1666, maar door wien?
aanleiding van het onderzoek omtrent de be- En wat is de beteekenis van hetberijmd opgraafplaats van J. en C. DE WITT , vraag ik , schrift aan de voorzijde?
HENRY.
of die van OLDENBARNEVELD met zekerheid
bekend is ? ik meen van niet. Werd hi' op
Afbeelding eener ho dame van Margaretha
zijne heerlijkheid Berkel of to 's Gravenhage van Parma. Daar is mij dezer dagen gevraagd:
ter aarde besteld ?
C. K.
» S'il existe unegravure ou un tableau, qui
remonte au temps des Gueux et qui re r'
Fen kleur als een boei". Van waar ontleent te une Dame d'honneur de la Gouvernante
het spreekwoord » Hi' heeft eene kleur als des Pays-Bas , dont un Mr. KNEBEL est er
een boei" zijnen oorsprong ?
H.
dument amoureux ; tandis que le Due d' Albe
fait tout cequ'il peut pour le detacher de la
Bethonica" enz. Wie weet mij te zeggen Demoiselle en lui (Arrant cequi peut satisof het volgende werk zeldzaam is , waar het faire a son ambition. Monsieur KNEBEL sacrigedrukt en wie de schrijver is.
fie l'amour a l'ambition."
Bethonica ende bethoninge van saecken aenIs u ook iets van zoodanig stuk bekend ?
gaende het 1?echt't welcke den Ridderlycken Orden van S. Johan tot Hierusalem int Eylandt van
Augustijner Hoosiers in de Nederlanden. AuMalta residerende , competeert tot derselver goe- gustijner kloosters vinden wij in den aanvang
derenghelegen alomme inde Vereenz:ghde Neder- der 16de eeuw to Antwerpen, Dordrecht, En klandtsche Provincien, enz. Ghestelt tot dienst van huizen en Haarlem. Wie kan mij zeggen waar
syn Vorstelycke Altesse , de Heer Grootmeester
verder in de Nederlanden de Aug,ustijnen
ende de samentlycke Ridderly cke Orden tot Mal- kloosters hebbengehad ?
S. J.
ta. Anno MDCXLII.
W.
» Lui seul vaut Tine armee" . Waar komt dit
Ysbrandus Balkius Reynhardus , Frisius. gezegde , dat in den Recensent , 1852 , N°. 7.
„.Het Cleyn-Mostert-Zaet" Weet iemand mij (Rec. bi. 431) , eene a spreuk der oudheid"
ook iets omtrent YSBRANDUS BALKIUS llEYN- wordtgenoemd ,
de oudheid voor?
IIARDUS, op to seven , van mien het
S. J.
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C. Matthieu • Matthias Melin. Kan iemand
mij opgeven, waar bescheiden te vinden zijn
omtrent C. MA.TTHIEU,een landschapsschilder,
geleefd hebbende omstreeks 1651 en MATHIAS
MELIN , een driver in zilver , van wien men
vijf kostbare gedrevene platen op het Koninklijk Museum van zeldzaamheden aantreft?
B. J. A. M.
Wat beduidt toch de Berebyt
eene benaming gegeven aan eene Kerber op
de Utrechtsche zij buiten Amsterdam ?
H. W. K.

De Berebijt.

* Hi' kijkt naar de Willemstad of de Klundert
van look brandt" ,hoort men vaak zeggen schee
zienden. Waarin mag dat zijn oorsprong hebben? Ik herinner mij voor ruim twintig jaren
er iets over in een tijdschrift te hebben- gelezen.
J. M.
1..............

Shakspeare in 't Slavisch.

Weet ook iemand
te zeggen , of er , behalve de Othello in 't Boheemsch van J. B. MAI1110, eenig stuk van.
SHAKSPEARE in deze ofgene der Slavische taJ. M.
len is overgezet ?

Verduitschingen van de Hermann and Dorothea" en van de Faust". Bestaan er hollandsche vertalingen van de Hermann and Dorothea
DAVID.
en van GOETHE ' S Faust ?
D

D

) Gij zult het pootje krijgen" . Het grondsop.
Wanneer iemand zijn glas niet geheel uitdrinkt zegt men soms : D gij zult het pootje krijgen" ; — evenzoo hoort men wel eens bij het
ledig schenken van eene flesch : » het grondsop
is voor degoddeloozen" . Waar zouden toch
deze beide uitdrukkingen van afkomstig zijn ?
DAVID.

Een riddertje leggen wordt gezegd voor stil
is dit spreekwoord
uit school blijv en; vanwaaris
X. W. V.
afkomstig ?
Begraafplaats van J. F. Martinet. Sedert
mine jeugd reeds een hoogschatter van den.
grooten JOHANNES FLORENTIUS MARTINET geweest zijnde , heb ik bij onderscheiden schrijversgetracht de plaats aangeteekend te vinden alwaar zijne asch rust.
Tot heden is mijn onderzoek vruchteloos
geweest, en vreezende zonder uwe toelichting
daaromtrent onkundig te zullen blijven , zoo
neem ik de vrijheid uwe hulp in te roe en.
C. M. E.
G erit Comhaer •; Johan terPoerten. In eene oudegeschreven kronyk uit den aanvang der zestiende eeuw , wordt melding gemaakt van zekeren GERIT COMHAER,geboortig van Bommel,
later woonachtig te Deventer en van daar ver-

trokken naar Denemarken , waar de Koning
hem tot zijnen muntmeester aanstelde. Dit moet
voorgevallen zijn in het laatst der veertiende
eeuw. Nadere berigten , zoo omtrent dezen
man als omtrent zijnen schoonvader JOHAN
TER POERTEN , die Schepen te Deventer was ,
zullen mij zeer,welkom zijn.
I. A. N.

Adriaan Schoonebeek. Is er ook een der
Heeren Navorschers die mij eenige bijzonderheden kan opgeven betreffende het levee van
ADRIAAN SCHOONEBEEK , Boekdrukker en.
Plaatsnijder te Amsterdam ? Hi' is de schrijver onder anderen van de Historie van alle Ridderlyke en Krygsorders, Amst. 1697, in 2 dln.,
en moet met Czaar PETER den Groote naar Rusland vertrokken zijn. Uit de Geschiedenis der
Vaderl. Schilderk:van VAN EYNDE en VAN DER
WILLIGEN, I.; bl. 250 en Aanhangsel bl. 127 ,
en uit IMMERZEEL' S werk over de Levens en
Werken der Hollandsche Kunstechilders enz.
III. • bl. 73, is mij noch 's mans geboorteplaats , noch de ti van zijn overlijden ge*ken.
LEGENDO ET SCRIBENDO.
Blasius Ugolino. MARTINET schrijft ( Vereenigd Nederland , bl. 578) dat CATS door zijne
kleine dichtkundige werken meer nut heeft
gedaan aan de jeugd , dan D BLASIUS UGOLINO
met zijne vier en dertig folianten aan de geleerde wereld".
Wie is die BLASIUS UGOLINO en welk berigt
weet men mij no ens dat reuzenwerk van 34
folianten tegeven ?
H. M. C. v. 0.

De Zwaan op uithangborden van herbergen.
Van waar, dat men op zoovele plaatsen logementen en herbergen aantreft onder den naam:
SCHELTEMA (Geschied- en Letterk.
de Zan?
w
Mengelw. IV: 2 , 246) meent dat dit uithangbord ten vereenigings-teeken voor de Lutherschen diende, maar deze verklaring kan de
ware niet zijn , daar men b. v. » de Zwaan" als
uithangbord in genoegzaam alle iets beteekenende dorpen vindt in de Meijerij van 's Hertogenbosch,
waar de Lutherschen nooit een
vereenigin gs-teeken noodig hadden.
H. M. C. v. 0.
D Opsolferen." Kan men mij de afleiding opgeven van het woord D opsolferen" , gebruikt
wordende in de spreekwijze : » iemand lets op in
solfer en" , voor : » iemand lets bedriegelijk opdrFREDRIK.
gen ?"

» Let them rave, Thou art quiet in thy rave".
Uit welk gedicht is de navolgende reel genomen :
„let them rave
Thou artquiet in thy grave". — ?
A. J. W. FARNCOMBE S.

Regt door zee.
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2tantrthrningtn.
Vanwaar de bijnaam » Staart" voor Engelschman ? De vraag zelve betreft eene minder bekende bijzonderheid • in Nederland was
men er ten allen tij de op uit de vreemdelingen,
vooralals de y olks mede in het spel
kwam , met verschillende bijnamen te bestempelen , getuigen in de laatste eeuwen Span, Muscovieten , Franjaarden , Fn else
schen , Pruissen , Walen , Bel en , enz.
AITZE1VIA in zijn Saken van staet en oorlogh ,
Bo ek XXXIV , fol. 912 , Deel III ; over de
seclusie van het huis van Oranje door CROMWELL sprekende,
zegt onder anderen : » Den.
» Koninghs en Prinsgesinde quam dese spoe» dige veranderingh der heeren Zeeuwen wat
D vreemdt voor ; dat sy de eersten waren, die
» te vooren altydt den grootsten yver hadden
ghetoont tegen de Staerten,want soo wierden
1) de Engelsche genoemt : het was staert hier ,
»staert daer. Elck Zeeuw scheen een staert in
de mondt te hebben , gelyck men de Muys
D in de mondt van de Kat schildert. Het
D scheenen rechte Saevi. Ende eenige gelfden dat RECTOR een Zeeuw was geweest (I) ,
» omdat VIRGILIUS seydt : Saevus ubi Aeacidae
J. H. DE STOPP.
D te
lo jacet HECTOR " .

De bijnaam Staart" voor Engelschman.
oor
Flaauw staat mij
v dat in DE NAVORSCHER
g
van
den
naam
evraagd
is naar den
oorsprong
staert of steertman , aan den Brit in de 17de
eeuw gegeven. Misschien vindt gij dien in de
volgende verzen, overgenomen uit bi. 3 van :
erstelde Zee enz. Amst. 1654 , 4°.
H
Dien Engelsman , hier staertman heet ,
„
Die Elk scheen trou en vrunt te weezen ,
En die als scorploen , zeer wreet ,
Elkquelt en steekt , zwaer te genezen ,
D'opreghte belgen 't haar dan niet
Dat d'andre snood' een staertman hiet". —
M.

Seuijen. Niet zelden gebeurt het dat Tijdschriften van eenen wetenschappelijken aard,
dom, de weinige deelneming welke zij antmoeten , even spoedig verdwijnen als zij ontstaan zijn . Di is ook, helaas ! het geval geweest
met de Nehalennia, Jaarboek voor Zeeuwsche G eschiedenis en Letteren , welks uitgave reeds met
den tweeden Jaargang is gestaakt. Ons niet
ophoudende met de redenen van het waarom
verder op te sporen , willen wij trachten eene
vraag te beantwoorden , voorkomende in het
D. H. , bl. 322 , en dus onbeantwoord gebley en. Zij is deze Gin de Staten Notulen van
D Zeeland , 1634 , bl. 39 , 116 , wordt gesprovarende naar Calisbennen en
» ken van seuljen,

» de Somme. Wat zijn die seuiden , scheen of
u personen" ? In plaats van seuijen , lees ik
sehuijen of zee-huijen, in het oog houdende dat
de h in het Zeeuwsch niet wordt uitgesproD. II.

ken. Nu waren huijen vroeger eene soort
van vaartuigen , welke gewoonlijk langs de
kust voeren , zoodat het voorgevoegde se of
zee die soort zal aanwijzen,
welke tot de
zeevaartgebezigd werd. Aan dit huiontleent
welligt de Fransche taal haar heu , en heuse
voor eenpompzuiger. In het Engelsch heeft
men eveneens hoy, waarvan ho e man voor een
sche er op zulk eene hui , tegenwoordig hulk
genaamd. Seuijen zullen dus wel scheen zijn.
J. H. VAN DALE.

De Wetten van Minos voor de Fransche Constitutie van 1793. Vol ens de Revue du Progres Social van 1834 , schreef de befaamde
IthlAULT DE SACHELLES aan een vriend:
» Waarde Medeburger ! met een miner ambt»genooten belast zijnde , om , tegen Donder» dag aanstaande,
een Plan van Constitutie te
» ontwerpen , verzoek ik u , om onverwijld
» ons de Wetten van MINDS te bezorgen. — Zij
» moeten zich in eene verzameling van Griek» sche wetten bevinden ; wij hebben die vol» strekt noodig. Heil , Vriend- en BroederPOMPONIUS.
» schap !"

Sterfdagen van Shakspeare en van Cervantes.
Men vindt allerwege den sterfdag van SHAKSPEARE en van CERVANTESgesteld op den
23sten April 1616 •; doch dat is eene dwaling;
deGregoriaansche Almanak of nieuwe stijl ,
werd reeds den 4den October 1582 in Spanje
en Portugal , en niet voor den 3den September1752 in En eland ingevoerd ; zoodat
SHAKSPEARE Dingsdag den 12den April 1616
moet overleden zijn. Gee der biografen des
grooten dichters heeft daar op gelet.
J. M.

Uragtn.
Johan van der Wyck. In een der hoeken van de
Hervormde kerk te Noordwijk-Binnen , vindt men ,
met ijzeren krammen tegen den muur bevestigd, een
uitmuntend bewaardgeblevene grafzerk , waarop
het onderstaande te lezen is :
Rusdplaats van den HoochEdelen en Welgebooren
Heer , Heer JOHAN VAN DER WYCK in zijn Leven
Generael-Mayor van de artillery in Sweden etc.
Starf den 22 Novemb. 1679.
ende
de HoochEdelen en Welgeboren Vrouwe, Vrouwe

JOHANNA VAN HORN. Syn Ed: Huysvrouw. Star
den 7 Aug . 1680.
Aan weerszijde van de zerk vindt men de volgende
wapens :
NEHEM.
WYCK.
BARGE.
AMELANDE.
VAGETT.
CAPPEL.
TORCK.
DRANTEN.
DUIJNEN.
HORN.
BATENBURG.
DRITA.
WASSENAAR. POLANEN.
MERODE.
BYLANT.
Men stelt er belang in , iets meer over genoemden
40
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aOHAN VAN DER WYCK en zijn geslacht te weten. ;
welligt kan een der Heeren Navorschers hieromtrent
mededeelingen doen , waartoe wij ons aanbevelen.
LEGENDO ET SCRIBENDO.

„Den Spaenschen en Arragoenschen Spiegel" . Is de
schrijver bekend van : Den Spaenschen en Arragoenel in dewelcice men mach claerlick ends
schen Spieg,
waerachtich sien tot wat e,ynde ends meeninge eygentlick
het voornemen is streckende van 't Spaensche Crychsvolck enz. in 4 U ., 134 bl. , met eeneprent , voorstellende eenige gruwelen door de Spanjaarden bedreven , waaronder dit vers :
In de Spaensche tirany tot deser spatie
Spiegelt hem te recht alle des werelts natie.

Eerstgedruckt tot Rostock , ends tot dit b,ygevoecht
t welckgtdruct is tot Francfoort) de gehoudene Verfiaderingen ends Cr,ygesdagen , soo te Bachraden, Keulen enz. , Ao . 1399.
Op het exemplaar, dat voor mij ligt,is geschreven:
NIC. VAN KINSCHOT ; zou hi' de schrijver of de bezitter
van het werkgeweest zijn?
.. R. E.

Voorspelling over 't Stadhuis van Amsterdam en den
val der zeven ProvinciEn. In eene oude Engelsche
Beschrijving van Amsterdam, vond ik het volgende
betreffende het toenmalige Stadhuis (tegenwoordig
het Paleis) , vermeld :
,, This noble edifice is unfurnished and likely to re"main so through a superstitious motive , as the
,,Dutchpretend that their destruction depends on its
,, completion, and produce, to vindicate their notion,
1/ an oldprofecy which implies :
,, When then a finishedpiece the Statehouse call,
The Seven United States shall fall. —
Ik neem de vrijheid te vragen of iemand zou kunnen opgeven of deze voorspelling werkelijk gedaan
is en zoo j a door wien ? en of er meer dergelijke, het
Stadhuis betreffende, bekend zijn?
D. D. S.

Penning op Diederik van Bronkhorst. In het vierde
stuk van TE WATER , Historie van het Verbond der
Edelen , lees ik op bl. 423 : „Eenigen tijd geleden is
„ aan den Hooggeleerden Heere H. CANNEGIETER ver„ toond een koperen penning, gevonden in den twin
„van den Predikant te Achlum , waarop DIRK VAN
„ BRONKHORST genoemd wordt Stadhouder van Fries„
land. Van dezen penning, die de grootte van een
„ schelling heeft , make ik te liever gewag , omdat
„ VAN LOON 'er van zwijgt." Kan DE NAVORSCHER nu
ook in Friesland den bezitter van dienpenning opsporen of ons melden welke afbeeldingen en omschriften er verder op stonden ? De bedoelde DIRK
VAN BRONKHORST is niet degene die , op last van
ALVA , onthoofd werd , maar zijn Neef DIEDERIK
Heer van Neder - Murmpter (HUBNER zegt NiederMunster).
J. F. G. MEIJER.
Helmers' „Lofzang op Jezus van Nazareth". Onlangs kwam mij een Auctie-Catalogus ter hand ('k
verzuimde aan te teekenen welke) , waarop , zonder
meer , vermeld werd als zeldzaam : de Lofzang op
Jezus van Nazareth , door J. F. HELMERS. Daar nu
dit dichtstuk o. m. voorkomt in den derden druk
van HELMERS Nagelaten Gedichten , 's Hays , Wed.
ALLART & C°. , 1823 ,post-8 0 . , eene vrij algemeen
bekende editie , bevreemdde mij dit toevoegsel. Of is
dit exemplaar welligt een der twaalf van den echten
druk, voor 's Dichters vriendengetrokken , welke
48 regels meer en 2 varianten bevat , en die omgewigtige redenennietin degewone uitgaven voorkonzen? Zoo
althans staat aan het ho ofd dier verzen, mij in der

tijd door een letterkundigen vriend medegedeeld . Die
verzen zijn te Helmeriaansch in geest en vorm om eene
interpolatie te doen veronderstellen • de 20 eerste
el :
volgen achter den versreg
„ Ziet gij mijne onmagt , duldt ze en neem mine offers
aan ,"
voorkomende op bl. 106 ; — de overige 28 vinden
eeneplaats op bl. 119 , achter den reel :
„ Zoo klonk eens JEZUS taal door Joodschewkelevreknger;
terwijl de varianten betrekking hebben op reg. 20
van bl. 107 en reg. 18 van bl. 117.
De Catalogus van KINKER , noch die van WISELIUS,
waar HELMERS werken zeer volledig voorkomen, vermelden deze bijzonderheid. 't Zal mij aangenaam
zijn hierover eenig meerder licht en zekerheid te
ontvangen in dit belangrijk Maandschrift , waartoe
ik HH. Navorscheren beleefdelijk uitnoodig.
J. C. A.
De hofstede Reygersbergh nabij 's Gravenhage. Op
ruim 400passen buiten het Haagschebosch lit , aan
den straatweg van 's Hage naar Leyden , de buitenplaats Re,ygersbergh, sin ts weinigej area naar den thans
heerschenden smaak verfraaid , en door een modern
ijzeren hek van den weg afgesloten. Vroeger eene
boerenwoning met een optrekje daarnevens , trok dit
verblijf weinig de aandacht des voorbijgangers. Den
toegang , onder hoog geboomte verscholen , bekwam
men alstoen door een houten hek , dat beVestigd aan
twee zware van baksteen opgetrokken pilasters , den
voorvaderlijken bouwtrant kenschetste. De naam
der woning (Reygersbergh), op twee steenen plaatjes
uitgehouwen zijnde , was in het derde bovenste gedeelte der beidepilasters irrgemetseld.
Op den top van deze vond men twee kleine vierkante zuiltjes opgerigt, die van Bentheimer zandsteen
vervaardigd , het navolgend uitgebeitelde opschrift
in den vorm van een verse , voerden :
De victorie in Ao 1666 teens
g
de Engelsen behouwen

Heel? ons uyt vreugt dees poort doen bouwen.
Het linker zuiltje droeg den bovensten en het re
ter den ondersten reel.
g
Nu is de vraag :
1 0. Wie kan mij inlichten over den bouw dezer
woning en haren naamsoorsprong ?
2°. Dagteekent zij van den beroemden vierdaagschen zeeslag in Junij 1666? en
30. Wie kan aldaar in die eeuw zijn verblijf gehouden , of dat veelbeteekenend oschrift
hebben laten
P
vervaardigen? I. G. V.

Hans Willem , Carel , Diederik , Menard van Lennep
Onder eenige aanteekeningen , de Nederlandsche
krijgsmagt der 16de en 17de eeuwen betreffende ,
wind ik onder anderen ook de navolgende leden van
hetgeslacht VAN LENNEP :
„HANS WILLEM VAN LENNEP wordt kapitein over de
kompagnie voetknechten van FREDERICK HENRICK
VAN BOETSELAER.
Commissie van den 5den Me y 1663.
CAREL VAN LENNEP wordt ritmeester in deplaats
van wijlen den ritmeester HOEN.
Commissie van den 15den December 1674.
welke charge hi' weder verlaat den 16den Dec. 1681.
DIDERICK VAN LENNEP wordt kapitein in de plasts
van OTTO CHRISTOFFEL VERSCHD'ER welke charge de
eerste reeds bediend heeft sedert den lstenApril lesten.
Commissie van den 2den Junij 1684.
Hi' wordt serjant-majoor in het regement voetknechten van den Colonel MAXIMILIAEN V AN HERTIJN,
Heer van Marquette , welke plasts de eerste al bediend heeft sedert den 6den September lesten.
Commissie van den lsten November 1695.
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Hi' wordt Luitenant-Kolonel in het regiment van
Colonel PALLANDT, welkeplaats hi' reeds bediend
heeft sedert den 1 lden dezer.
Commissie van den 29sten October 1699.
MENARD VAN LENNEP wordt kapitein in vervangin g van kapitein JOHAN DE GRITITER welke plasts
hi' al bedient heeft sedert 6 Januarij 1696.
Commissie van den 8sten Julij 1698."
Met degenealogie van dat geslacht onbekend, zou
,
het mij aangenaam zijnindien een der lezers van DE
NAVORSCHER mij wilde opgeven :
1. de namen en voornamen van de ouders der bierbovengenoemde Officieren --en hunne geboorte- en
sterfj aren .
2. of in de historie ten hunnen opzigte aangeteekend staan : bijzondere daden of verrigtingen, —
A. A. A.
zoo aj,waar en welke ?

De Heeren Wrecht en Hubrecht. In eene losse aanteekening vond ik het volgende :
„Extract uit de brieven van den Heer van Amstel
en zijne broeders , gegeven aan Graaf FLORENS van
Holland, en JOHAN, Bisschop van Utrecht, gedateerd
op Symonis enJudae avond , anno xijclxxxv. Beginnende :
Wij WILLEM broeder Heeren GIJSBRECHTS des
1,11
Heeren van Aemstelle, en provoost van Sint Jans van
Utrecht en wij GIJSBRECHT , Heere van Aemstelle
maken kond etc. En dat zijn de Borgen die wij den
Gravegezettet hebben , uit Holland , (volt na 15
namen) Heer WRECHT van Everdingen, Heer WRECHT
zijn zone (na 2 namen) , Bidders , HUBRECHT van
Vlimmen , (volgen nog 3 namen).""
„ Extract uit de brieven van Heer HARMEN, Heer
aan den voorsz. grave en bisvan Woerden ,rave
schop op Zonnendag van Palmen , anno xijclxxxij."
1, II Ik HERMAN Heere van Woerden make kond etc.
en dit zijn de borgen die ik den Grave gezet hebbe
uiten bisdomme van Utrecht ; (na 3 namen) Heer
WRECHT van Everdingen , Heer HIIBRECHT zijnen
zone, (na 4 namen) HUBRECHT van Wulven , (volgen
nog 4 namen)." "
Kan iemand der Navorschers mij mededeelen :
1 0 . waar die brieven te vinden zijn ; 2°. of er van die
Heeren WRECHT en HUBRECHT nog iets meer bekend
is dan het hier bovengenoemde ; 3 0. of deze namen
enkel voornamen , dan welgeslachtsnamen zijn?
Mr. P. F. H.
Lied bij het Zeenwsche ringrijden. In Zeeland is op
de kermissen tenplatten lande een volksspel gebruikelijk , dat ongetwijfeld van het oude krijgswezen afkomstig is. 't Is het zoogenaamde ringrijden , dat nog
onlangs , bij het feest van de Maatsch. v. Landbouw
te Zierikzee , met een' koninklijken prijs verheerlijkt
is. Het bestaat daarin , dat de ruiters met eene lans
door een' ring steken , en was denkelijk weleer eene
oefening in het wel hanteren der oorlogslans. —
Wanneer nu hier in Walcheren aan de ringrijders een
prijs wordt gebragt , die door hen moet afgereden
worden , dan komen de ruiters tot het ontvangen
daarvan bijeen , en heffen ter eere van den schenker
het volgende recitatief aan :
Daar komt een man
Wat (h)eit-i an ?
G raauw , blaauw !
Hoezee !
Andere uitroepen , eerekreten en heilwenschen
gaan daarmede gepaard , doch dit is het altijd wederkeerend hoofdthema. Men zegt , dat dit geroep nog
hier of (Mar bekend is onder den naam van kabeljaauwen. Hoe dit zij , lang heb ik gezocht naar den oorsprong van dit volksdicht, dat, indien het zonder oor-

sprong is, bezwaarlijk flaauwer wezen kan. Totdat
mijngeachte onderwijzer mij op een denkbeeld gebrat heeft , dat ik hier aan Navorschers onderwerp. Hi'j vroeg mij,
of die deun ook een overblijfsel
zou kunnen zijn uit de Hoeksche en Kabeljaauwsche
tij den. 't Is bekend, dat beidepartijen zich door hunne
kleuren onderscheidden. De Hoekschen droegen roode, de Kabeljaauwschen graauwe mutsen , en men
sneed elkaar bij overwinning den bol uit de muts ,
de kleur, en noemde
men ontnam den verwonneling
dat lever uitsnijden. Is het nu niet natuurlijk te denken, vroeg mijn onderwijzer verder , dat men , bij 't
naderen vanpartij , elkander daarop opmerkzaam
maakte , onder den uitroep :
Daar komt een man!
dat men naar zijne kleur vroeg :
Wat heit-i an?
En dat men , vernemende , dat hi' graauw,, blaauw
droeg, en kabeljaauwsch was , een hoezee aanhief?
Is het niet even natuurlijk , dat men bij 't aankomen
g
van den edelmoedige met zijn
eschenk een hoezee
aanheft , voor hem, dien men niet als vijand , maar
als vriend kent ; een' man van de kleur? En kan het
eene niet op 't andere zijn overgegaan? Ik vraag hetzelfde en voeg er bij : is misschien de kabeljaauwsche
artij hier in Walcheren de heerschende geweest? En
P
weet iemand ook nog lets tot meerdere bevestiging
of stellige wederlegging , of betere verklaring van het
geopperde? 't Zal mijn' onderwijzer en mij genoegen
doen. Blijven onze vragen onbeantwoord , dan is het
bovenstaande misschien niet zonder belang als loutere
aanteekening.
SPERO DUM SPIRO.

Latreille door eenetorgered. Onlangs eenige exemplaren der Necrobia (Corynetes) ruficollis F. uit Andalusie vergelijkende met een exemplaar , dat ik in
Zuid-Hollandgevangen had , viel het mij in dat LATREILLE , ten tijde der eerste revolutie in Parijs , aan
eene soortgelijke tor levee en vrijheid te danken had,
zoo als hi' in zijn werk Genera Insect. p. 275 te kennengeeft. Dit werk niet bezittendenoch de historiele
bijzonderheden daarvan kennende , zou het mij zeer
welkom zijn , daaromtrent iets te vernemen.
Zeer langen tijd geleden heeft men er mij iets vanverteld , doch ik geloof dat het niet tot de historie behoort. Men zeide mij namelijk , dat LATREILLE van
een uitstapje terug komende , door eenige revolutiemannen als verdacht in degevangenis werd geworpen.
Gedurende zijne opsluiting hield bij zich bezig met
het sorteren der gevangene insecten, en een zeer fraai
exemplaar van N. rqficollis vindende , wilde hi' dit
exempl. naar een' zijner entomologische kennissen
zenden. Doch hoe? Er stond bij geluk eene ledige
flesch in zijne gevangenis ; bij nam de kurk er af,,
stak het diertje met een speld onder aan de kurk en
deed de kurk toen weer op de flesch. Vervolgens
verzocht hi' den cipier de flesch naar zijnen bekende
te brengen ; de cipier ontkurkte de flesch, vond de tor,
kreeg achterdocht en bragt de flesch naar een der re
ters. Bij geluk was die re ter een beoefenaar der
Entomologie en bewerkte de in vrijheidstelling van
EEN ENTOMOLOOG.
LATREILLE.
.Latijnsche verzen overgenomen door W,yttenbach
„Lect. quinq." p. 18. In de door wijlen den Hoogleeraar G. L. MAHNE te Gend in 1824 uitgegeven :
D. WYTTENBACIIII Lectionesquinque vindt men op
bl. 18 eenige Latijnsche verzen , van welke de Heer
MAHNE. 129 , zegt : „ Cujusnam poems hi versus

„Sint , nescio. Et quoniamhucusque eorum auctorem
„frustra quaesivi , aliis ipsum indagandum relinquo ."
Ieze verzen luiden aldus

40 *
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Tune diuBACCHO indulgens vENERIque nefandae,
Pauperis agricolae pinguem populatus agellum ,
Ora manusque tui respersus sanguine fratris ,
Non hid , morte obits , ast illic dabis , improbe ,
poenas.
5. Scilicet incolumis sextum jam consul in urbe
Atque iterum fias , et tot dimiseris ense
Egregios diro dives pallentibus umbris ,
Lumina tupatria claudas securus in aultt?
Et jam sub terris placide aeternumque quiescas ?
10. Non ita ! mipoenas sceleratil in morte rependes.
Non ibi judicium corrumpes , nec reus auro
Te redimes grandi , nec cincta altaria circum
Effigies sanctorum hominum funalibus altis
Tete igni eripient, aris impostaque thura :
15. Non in judicium versis crudeliter armis
Restitues dominum tete : sed tristia tandem
Funerapost porro faciet manifesta fidem res
Etquae Sint poenae, mihi post narraveris ipse.
Men ziet dat deze reels eene krachtige voorstelling bevatten van eene regtvaardige vergelding na
dit leven. Uit dat oogpunt heeft dan ook WYTTENBACH die aangevoerd , zonder echter op te geven van.
wien of waaruit hi' die ontleende. Uit den 14den regel , waarin beelden van heiligen vermeld worden ,
schijnt men tot een later tijdperk der Romeinsche
dichtkunde te mogen besluiten. Misschien ook zijn
zij van nog veel nieuweren tijd. Hoe dit zjj , men
heeft , ook na MAHNE , lang en vruchteloos naar den
Dichtergezocht , en stelt er prijs op om het geheele
stuk te leeren kennen. — Heeren Navorschers Ferte
Opem 1
W. M. Z.

„Natura et Arte" . Ik bezit een werkje , Dichtlievende Oefeningen, uitgegeven te Rotterdam , bij PH.
LOBEL , 1741. Onder den eenvoudigen titel staat een
fraai vi et van VAN BLEYSWYK , een gedenkteeken
voorstellende , op welks voetstuk men leest : Natura
et Arte. Het is in vier Afdeelingen : Bijbel- en ZededichtenZinnebeelden
en Mengeldichten. 't Eerste van
,
deze laatste heeft ten opschrift : Natura et Arte.
„Op Abraham den Aartsvader door ARNOLD HOOGVLIET " , vindt men er mede een vers in , ik sloeg het
edicht op , maar 't was geteekend : Natura et Arte 1
g
Natura et Arte moeten ook een treurspel, Kajus
Mutius Scevola, vervaardigd hebben , toegezonden
aan FOOT en opgedragen aan A. VAN DEN BERCH ,
Raad enz. te Rotterdam. Maar,, bovenal ! Natura et
Arte deden eene hoogst gewigtige ontdekking : Tot
hiertoe hied men (onbeschaamdgenoeg!) vol , dat
de armoede de moeder der Poezy was. Men hoore
echter Natura et Arte (bl. 164 , Men geld.) :
„ Zij is geteelt uit godlijk zaedt
„ In 's hemels diamanten zalen
„ Dat tuigt heur hemelblaauw gewaedt
„ Vol zilvren starren , rijk aan stralen.
„ Ze is weinig jonger dan 't heelal,
„ De onsterflijkheit blinkt uit hare oogen,
„Heur tael , vol geest en hemelval ,
„Is van een wonderbaar vermogen.
„Heur minnelijk gelaet is vol bevalligheit ,
„ Zij is van topp' tot teen versiert met majesteit."
Daarbij kan zij nog iets meer dan regt uit, want :
„ Zijlokt met haer gezang de ziel door de ooren uit."
Wie was of waren toch die

Natura et Arte?
G. P. ROOS.

E. Bekker voor het Schrikkewind. In degeschiedenis der Nederlandsche letteren ontbreekt eene uitvoerige levensschets en beoordeeling der werken van de
zoo geestige ELIZABETH BEKKER, Wed. WOLFF, door

J. SCHELTEMA wel beloofd , maar nietgeschonken.
Om hare staatkundige gevoelens , die in 1787 en la,
ter contrabande waren , met hare vriendin A. DEKEN
gedrongen den vaderlandschen bodem te verlaten , en
een toevlugtsoord te zoeken te Trevoux in Bourgondie;
door hare dichterlijke Wandelingen zoo bekend, loopen beidegevaar om ten tide van 't schrikbewind ander de guillotine het leven te verliezen. Ten onregte
beschuldigd , wordt Mevr. WOLFF te Trevoux voor
den bloedraadgedaagd. Hare tegenwoordigheid van
geest verlaat haar niet. Zij besot
de dwaasheid der
P
beschuldiging, beklimt met vrijmoedigheid des voorzitters stoel en ontwapent de boosheid door hare boert.
Dit is alles wat ik van dit belangrijke tijdsgewricht
nit haar levengeboekt heb gevonden. Mine weet- —
of zoo gij wilt — nieuwsgierigheid is er door geprikkeld. Gaarne zou ik vernemen welke woorden zij gebezigd hebbe om de re tern te doen verstommen en.
haar vrij laten. Welligt dat de een of ander Navorscher daartoe in staat engenegen is om zijn licht te
laten schijnen.
J. C. K.

Simon Stijl. Bestaat er eenelevensgeschiedenis van
SIMON STIJL , behalve de kleine van JACOBUS SCHELTEMA ?
THEODORIK.
.Richelieu's brief aan Maria de Medicis. Heeft werkelijk de Kardinaal DE RICHELIEU een brief geschreven aan MARIA DE MEDICIS tijdens haar verblijf te
Keulen , waarin haar verboden wordt in Frankrijk
terug te keeren?? Zoo ja , waar is hi' te vinden?
F. C. B.
Hollandsche Hervormde Predikanten in Noord-Amerika. Gelijk uit eene der laatste aanteekeningen , en
uit de voorrede van mijn werk over de Hollandsche
Hervormde Kerk in de Vereenigde Staten van NoordAmerika (Utrecht 1852) , blijkt , heb ik her- en derwaarts te vergeefs blijven zoeken naar eene Naamlijst
van Predikanten in Nieuw-Nederland van 1650 —1730,
die er evenwel moet bestaan , en achter het werk van
HOGERw AART'sAfscheids-reden,enHOORNBEEK' S Sorg

en Raad aangaande de Evangelieprediking in Oost- en
West-Indie , 's Gravenhage 1732 , in 4°. , moet voor-

komen. Uit een exemplaar van den voortreffelijken
HIEBINK te Rotterdam , mij door tusschenkomst van
den Eerw. Heer DOESBURGH tengebruike verstrekt ,
scheen het laatste bled weggenomen. Daarom vraag
ik hier,, kan iemand mij een exemplaar met bedoelde
Naamlijst aanwbzen , of mij zulk eene Naamlijst in
afschrift bezorgen , die zal mij bij het voortgezette
onderzoek naar de geschiedenis der Hervormde Hollandsche Kerk in Noord-Amerika, zeer bijzonder verpligten
Dlft
Del .
D. BUDDINGH ' .

2tntwoorbtn.
Aardbeving in de Vogelenzang en onzstreken
(II.; b1.189 , 221). Ofschoon ik niet in staat
ben de vraag van den Heer LEMPE zelf op te
lossen , meen ik hem echter bij zijn gewigtig
onderzoek te mogen verwijzen op tweegissingen,welke mij der aandacht all z' waardig voorkomen. 1k vind namelijk , vooreerst
in den herdruk van NIEUWENHUIS ' Woorclenbode van Kunsten en Wetenschappen , te 's Graven, bij K. FUHRI , 1851 , onder 't hoofd Adbevingen in Nederland , voor den vrager het
volgende vermeld :
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» In fosse gronden gelijk de onze , waarin
Gene menigte van onderaardsche kanalen
voorhanden zijn , die met water , dikwijls
stroomend watergevuld zijn, kunnen ligtelijk
door uitspoeling holligheden gevormd worden , die , wanneer zij instorten, eene plaatselike as in kunnen doen ontstaan. De
gevolgen hiervan zijn niet altijd (gelijk bij de
instorting van een gedeelte dijk bij Vegchel
merkaan de PP
inNoord-Brabant) aan
haar , doch zouden zich eerst na langen tij d
door inzakking kunnen openbaren.
Op deze gronden wordt het niet onwaarschijnlijk , dat de beide laatstvermelde aardschuddingen (van 9 Set.
en 19 Dec. 1850) aan
P
uitspoeling moeten worden toegeschreven. De
aanleiding hiertoe is welligt in de droogmaking van het Haarlemmer-Meer te zoeken.
De strook lands, welke dit weer van de No ordzee scheidt, is op de plaats waar de aardbevin g is waargenomen smal. De grond is meestal los en veenachtig en deze strekt zich , onder de duinen door , tot aan zee uit. En dat
er werkelijk een. onderaardsche gemeenschap
bestaat tusschen het Meer en de gronden buiten den ringdijk gelegen, blijkt ontegenzeggelijk nit het dalen van den waterspiegel der vi'vers van de Hartekamp en de Gliphoeve."
Een tweede vermoeden lees ik in de Verhandeling van den Heer P. HARTING , de Bo-

dem onder Amsterdam onderzocht en beschreven
(Verhandel. der eerste Klasse van het Koninkijk-Nederla'ndsche Instituut, Derde Reeks , V.
l
bl. 211) :
D Het verdient opmerking dat het zich in
de diatomeenlaag bevindende gas , ofschoon
daar op alle punten voorhanden , echter niet
overal in evengroote hoeveelheid voorkomt.
Hieruit blijkt , dat het nog plaatselijk is opgehoopt , en dat de laag digt genoeg is , om
eene diffusie in de horizontale rigting te verhinderen. Vermindert echter deze digtheid ,
door vermindering van den druk der daarop
rustende la en , dan kan het gas zich eenen
we g banen , en , bij den sterk zamengepersten
to waarin het verkeert , ten gevolge
eener drukking , die men op minstens tien
atmospheren kan schatten , is het als mogelijk te stellen , dat zich deze beweging mededeelt aan de hoogere la en,
en er zoo eene
aardschudding ontstaat. Zoude welligt hierin en in de uitmaling van het Haarlemmer
Meer , waarvan eene verminderde drukking
hetgevolg was , de verklaring te zoeken zijn
der aardschuddingen , die in de laatst verlooP en jaren eenige malen in de omstreken van
Haarlem zijn gevoeld , doch altijd op eenen
tamelijk beperkten omtrek , hetgeen in elk
geval aanduidt , dat de zitplaats van de oorzaak die r beweging niet op zeer groote die to
onder de oppervlakte des bodems kan gelegen zijn? 1k waag het niet deze vraag beves-

ti end te beantwoorden , ofschoon het vermoeden mij geenszins van all en grond ontbloot toeschijnt."
GANSIKE.

Sjibboleth (II. • bl. 157). Het is een hebreeuwsch woord , hetwelk de dubbele beteekenis heeft van eene opwassende korenaar en
van een wassenden vloed. Doch hetgeldt hier
niet de beteekenis , maar alleen de uitspraak
van het woord. Want het letterteeken sjin
overeenkomende met sh bij de Engelschen ,
sch in het Hoogduitsch en sj bij ons, werd niet
in alle dialecten zuiver uit g
es proken , of er
werd zelfs bij sommigen een ander letterteeken voor in deplaats gesteld , zoodat de uitspraak van die letter vrij wel tot een herkenningsmiddel dienen kon , even als ligtelijk
ook nu nog op soortgelijke wijze de eene en
andere , zelfs naverwante natie , of ook de
provinciaal van het eigene yolk onderkend
worden kan. Nu zegt het Bijb
elsch verhaal
Rigter. XII: 6 , dat eenmaal , in een burgerkrijg der Israelieten, het bovengemeld woord
tot een herkenningsteeken gebruikt en al-.
zoo voor vele Efraimieten noodlottig geworden is. Deze stam namelijk , in het Overjordaansche geheellijk verslagen zijnde
zochten de overgeblevenen zich door de vlugt
over de rivier te redden, maar werden bij
dien terugtogt over de Jordaan opgewacht
en als zij hunne betrekking tot Efraim verloochenden , werd hun opgelegd te zeggen
Sjibboleth , en wie het zuiver uitsprak werd
erkend als een echt Hebreer , niet behoorende tot den vijandigen volksstam, en hem werd
dan de overtogt en het leven vrij gelaten, maar
zoo wie, behoudens alle inspanning en terwijI het leven er aan hing , uitbragt Sibboleth
werd herkend als Efraimiet en moest de hardheid van zijne tong met den dood boeten. —
Uit dit bijbelsch verhaal is het spraakgebruik
ontleend , volgens hetwelk het herkenningsteeken , de lens eenergezindheid of partij ,
haar Sjibboleth genoemd wordt, Bijna uitsluitendgeldt dit spraakgebruik van godsdienstige en kerkelijke gezindheden of partijen , en
evenzoo bijna uitsluitend wordt het woord in
dien zin , niet door diegezindheden of partijen zelve , maar van haar door anderen gebruikt, om aan te duiden, dat zij in sommige,
bij haar gewone en als geijkte bewoordingen , spreekwijzen en formules hare herken,
ningsteekenen hebben
zoodat wie niet tot
haar behoort, o f niet eheel in
iet terminoantlers
ookniet
hare
d
logic is ingewij
, of d
onvoorwaardelijk hare gewoonten en regelen volgt ,
al lit bevonden wordt Sibboleth te zeggen in
laats van Sjibboleth.
H. J. S.
P
Vragen over den Dodaars I. ; bl. 66 , 113
319 • II. • bl. 177 , 178 , 259). De Heer J. M.
VAN MAANEN heeft mij in de NOTES AND QUE--
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Predikant derplaats , of hi't nie
RIES V. ; p. 515) verwezen op NIEUHOF'S
west waar
zij gebleven waren ? Van dezen ontving ik
Brasiliaense Zee- en Lantreize , Amst. 1682
als een oorspronkelijk gezag over den Dodaars. de opheldering , dat zij nog wel steeds aan de
Ik had bereids de vertaling van dit werk ge- kerkdeur aangetroffen werden , maar voor
raadpleegd in CHURCHILL ' S Voyages , Vol. II, eenige jaren met nieuwe steenen overgemetp. 354 ; maar noch deze , noch de Holland- seldwaren, zoodat ze niet zonder veel moeite
sche uitgave schijnt mij toe jets te berigten , en kosten weder zouden kunnen zigtbaar gedat op eigen ervaring berust. Er is, geloof ik, maakt worden. Dat dit eensgeschieden
geen bewijs dat NIEUHOF ooit Mauritius be- moge, is te wenschen, omdat deze opschriften
zocht of een' Dodogezien heeft. De afbeel- niet met zekerheid kunnen opgehelderd wording, welke hi' er van geeft, is klaarblijkelijk den, tenzij ze in het oorspronkelijke of in
verkleind naar de oorspronkelijke in Pis 's naauwkeurige afbeeldingen onderzocht zijn. De
bezorging van BONTIUS' Historia.Naturalis et Me- kerk op Welker deurdrempels ze zichbevinden,
dica Indiae Orientalis, 1658, waaruit nagenoeg is van Romaanschen bouwstijl, zoo ik mij
alle deportretten van den Walgvogel , door herinner uit de XIIde eeuw, zeker niet voor
latere verzamelaars medegedeeld , ontleend de XIde en niet na de XIIIde en de opschrifzijn. Bovendien komt het mij voor, dat NIEU- ten zou ik vermoedengrafschriften te zijn, terwijl de woorden RICLINT en RICIINT , op
HOF ' S beschrijving weinig meer is dan eene
bijeenvoeging der aanteekeningen van vroe- het oorspronkelijke welligt RECLINAT gegere berigtgevers. Het eenigste wat ik er lezen worden.
L. J. F. JA SSE
belangrijk in acht is de afleiding van de benaming Dodaars , .alleenlijk door NIEUHOF
Vertalingen der D Le ends Aurea" b1.90
aangestipt , en die , zoo als ik gegist had , II. ; bl. 63 , 254). Over de onderscheidene
betrekking heeft op de rondte van des vogels uitgaven der vertalingen van deze Le end
achterste deelen en de langzaamheid van zijne heeft de Heer SCHOTEL in zijne Tilburgsche
bewegingen. Over den naam Dronte echter Avondstonden , 1850 , b1.75 , volg. mededeelaat hi' ons in het duister en de woordvorming linen gedaan en deswegens ook verwezen
daarvan is nog zoek.
naar onderscheidene door hemgenoemde
Vergun mij nog eene vraag : In CHAMBERS'S schrijvers , welker aantal met vele anderen
Edinburgh Journal , New Series , N°. 400 , p. zoude kunnen vermeerderd worden , zoo als
wordt vermeld,dat reeds blijkt uit de opgave in DE NAVORSCHER
142. for August , 1851
de Hollandsche Maatschappij van Weten- II. • bl. 63, waarbij nog te voegen is de lijst
schappen to Haarlem eenen prijs heeft uit- van schrijvers , vermeld in het belangrijk
geloofd voor nieuwe inlichtingen over den werkje van DU PUY DE MONTBRUN , Recherches
Dodo. Welligt kan de Heer VAN MAANEN of Bibliographiques etc. , Leyden 1836 ; ook de
een ander van uw Hollandsche begunstigers Bydragen van den Heer Mr. ACKERSDYCK , in
mij ter kennisse brengen of die milde toezeg- het Archief voor Kerkel. Gesch. 1831 , III. • bl.
gin tot eenigen uitslag heeft geleid? — H. E. 422, volg., alwaar een verschil in den inhoud
STRICKLAND ill de NOTES AND QUERIES, VI
der uitgaven wordt opgemerkt , en dat om
pp. 309 , 310.
die reden bij het onderwerp van belang is.
Ook mij is gebleken bij vergelijking van een
Steenen met opschrift aan de Kerkte Maarssen exemplaar der uitgave van 1478 met die van
(I.; bl. 73). Dit zal naauwelijks antwoord 1499 en 1500, dat zij niet geheel overeenbehoeven. Men vraagt of de twee opschriften, stemmen , de eerstgenoemde min volledig is
die(volgens HEDA , Hist. Ultr. p. 13 en ook en de houtsneden in de laatstaangehaalde
bij LE LONG , Ned. en Kl. Oudh. V , 247) op voorkomende niet bezit; doch dat de letter gede kerkdeurdrempels te Maarssen gezien wer- lijkvormig is met die van den Bijbel, te Delftin
den , een Runisch karakter bezitten ?Wie 1477 uitgegeven , zoo dat het vermoeden, dat
slechts oppervlakkig met runen bekend is zal er ook toen reeds van deze Legexiden te Delft
wetendat
die opschriften daarmede niets zoudengedrukt zijn ,daardoor wordt versterkt;
,
gemeen hebben. Maar het is misschien voor zie den Catalogus der Maatsch. van Letterk.
den vrager van aanbelang te vernemen , dat te Leyden , 1847 , I. • b1.178. In lien van LE
die opschriften aldaar thans niet meerzigt- LONG, 1744, bl. 65 komt voor onder N°. 369,
n Voor in 4°. : SYMON RUYTINCK, Gulden Legende der
baar, en er evenwel nog aanwezig zij.
vele jaren heb ik mij (opzettelijk datirom) naar Roomsche kercke, mitsgaaders haare HeyligdomMaarssenbegeven in de hoop van de teksten men in rym en prosa, London 1612 (raar)i waarte kunnen vergelijken en het karakter der let- schijnlijk behoort ook dat werk tot de vertaters na te aan , ten einde den ouderdom en linen.
V. D. N.
de juiste beteekenis der opschriften zoo moVertalingen der » Legenda Aurea" . Er bestaat
gelijk te bepalen. Na vruchteloos de kerk our ook nog eene uitgave in 4°. , .waarvan het
en degansche kerk onderzocht to hebben om einde luidt als volt : Hier voleyndt dat eerde steenen terug te vinden vroeg ik den waerdz:qe efi notabel boeck geheten dat passionael

319
of gulden legende. seer naerstelick Ute latyne in,
duytsche getrdslateert. Gheprent te Del in Hollant. By mi henrick egkert va homberch. Int
**
jaer Os heren M.0 CC C .
•

Gutta percha,lees: G etah pertsja(11., b1.34,60,
129,191). » Het is nog niet langer dan acht of
nemen jaren geleden, dat men in Europa voor
het eerst van dit artikel hoorde spreken, waarvan de uitvoer in zoogroote mate is toegenomen, en hetwelk dagelijks tot nieuwe doeleinden wordtgebezigd en bruikbaar gemaakt. De
gutta percha is eene zelfstandigheid , vervat
in het afloopende merg van eene soort van
brood- of breiboom , bekend onder den naam
van isonandrapercha , en op de eilanden van
Azle menigvuldig groeijende. Deze boomen
zijn dikwijls zeer zwaar , namelijk 1 el in
doorsnede en 20 ellen hoog • hun bout is
zacht enporeus en voor het verwerken van
geene waarde hoegenaamd ; de vrucht geeft
eene nog al gezochte dikke olie. Doch het
voornaamsteprodukt is de gutta percha. Een
omgehouwen boom levert ongeveer 10 pond
dezer stof, welke in meer of minder dikke
rood- ofgrijsachtige opeengestapelde la en
gevonden wordt.
Sedert verscheidene eeuwengebruikten de
inboorlingen deze zelfstandigheid tot h
et vervaardigen van de stelen hunner bijlen , die
eene zekere buigzaamheid hadden en bijzonder sterk waren. Sinds 1845 worden naar
Europa en Amerika steeds grootere hoeveelheden verscheept." enz. Algemeen Handelsbiad van Maandag 23 Augustus 11. , Tweede
editie, waar onder de Mengelingen voorkomt
eene bijdrage , getiteld : Aard en gebruik van
J. J. WOLFS.
degutta percha.
De Vliegende Hollander (II. ; b1.100 , 221
285). De belangstellende onderzoeker wordt
over dit onderwerp ook nog verwezen naar
het Vliegend Schip , in de Gedichten en Rijmen
van J. J. A. GOEVERNEUR, te Groningen bij
W. VAN BOEKEREN, 1836 , bl. 100 en volg. ,
waarbij ook to lezen is de noot , behoorende
bij de voorrede van Prof. LULOFS.

J. H. W.
Voorbeelden van ziekelijk vasten (II. • bl. 255);
Engeltje van der Vliet. Bij het aangehaalde
voorbeeld kan men voegen ENGELTJE VAN DER
VLIET, die , niet lang geleden , nog in leven
was te Pijnakker bij Delft, en van wie een
gegraveerd portretje bestaat. Zij was dienstmeidgeweest bijen
d Predikant aldaar. Vole
jaren leefde zij zonder spijs of drank to kunn innemen , alleen kon het uitdrukken eener
ne
druif op hare lippen voor deze tot laving zijn.
Zij was zwak maar niet geheel bedlegerig, en
nietvolstrektkleurloos. Voorbeelbleekk doc
den uit vroeger' tijd vindt men in eon uiterst
zeldzaamboekje •: De (zoo ik mij in dezen naam

Diet vergis) E. SCHRADERAE virginis inedia. c.
eff. Basil. 1604. 4°. waar die jonkvrouwe
bijna als geraamte uitgeteerd is afgebeeld, en
nog andere van hare lotgenooten vermeld
worden.
L. J.
De Zonsverduistering van 12 Augustus , 1654

(I. ; bl. 159 , 267).

COPEYE
Eens Briefs, geschreven in't Consilium, door de
Eerwaerdige Doctoren der Medicyne , in de
Stadt van Munningen, Hooft-Stadt in 't
Keur Vorstendom van Beyeren.
Eenyeder wordt bekent ghemaekt ende gewaerschouwt op wat maniere men hem sal
moeten wachten en reguleren op den 12 Augusti 1654 , aengaende den grooten Eclipsis.
In deesengrooten Eclipsis sal men bevinden
dat de Lucht uytermaten vyerigh zyn sal , en
groote vergiftigheyt sal veroorsaken, waeruyt
sal volgen alderhande swaerigheydt, soo aen
Menschen als aen Beesten op den Velden: Een
yeder wordt vriendelyck ghewaerschout dese
Behulp-middelen by der handt to nemen, en
sich pier naer te reguleren.
Ten eersten, dat men sich 2 dagen van to
vooren sal matigh houden met eten ende
drincken.
Ten tweeden, dat men sich ten selven tydt
de Pillen Emanuelighebruycken , of by gebreck van dienVenetie Driakel met Sop van
Lamoenen in to nemen.
Ten derden sal men desen dagh met Godsalie Wercken over brengen , als bidden , en.
soo langhe als dese Eclipsis duurt sich wachten dat men niet in de lucht en komt , en de
Beesten op den Velden in te halen, en dat men
lette op de vensters en deure, of iets dat locht
tot sich treckt, en soo de vuerige Lucht uyt
de Huysen to houden , en dat men maeckt op
die dagh alles in huys te hebben, opdat men soo
weynigh uyt komt als 't mogelyck is , en dat
men sich wachtgeen water op dien dagh in
huys to brengen, of ander groen te gebruycken;
alsoo alles op dien dagh vergiftigh sal zyn.
Ten vierden, sal men op dien dagh niet eten
als senor ens vroeg wat onto ten en wachten
sich van eten en drincken tot savonts toe, op
dat men sich niet ontstelt door 't selve.
Ten vyfden , sal men sich wachten om allerley Ooft to plucken en te eten of in huys to
brenghen , en verhoeden sich voor de vyerighe sieckte , die 't selve kan veroorsaecken:
Noch dat men op dien dagh en 's anderen
daeghs Baer aen matigh moeten houden van
eten en drincken • de Menschen het Vee op te
halen , en settense in Huys als op Stal , en latense niet van 't vyerigh water en onghesonde
aroente eten.
VA VOSHOL.
VAN
VOSHOL.
b
Archieuen door P. Illerulagebruikt I. ; bl.
162 ; II. ; bl. 11). Dat deze stukken, over-
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eenkomstig het vermoeden van den Heer
.. ELSEVIER , op 's Rijks Archief of op de Koninklijke Bibliotheek zouden te vinden zijn ,
is mogelijk , doch het komt mij minder waarschijnlijk voor , omdat de geschiedschrijver
van Gelderland, J. J. PONTANUS, daarvan, gelijk ook van vele andere stukken tot de Historie dienende , en verzameld door MERULA
hetgebruik heeft gehad , dat hem tot veal
nutgeweest is , gelijk ons de Heer VONCK
zegt in zijne Voorrede v6Or de Beschryving
der stad Doesburg , door A. HUYGEN , 2de uitgave , bl. LIX en LX • iets dat veeleer- de
gissing doet opperen , dat die stukken bij de
papieren van PONTANUS , of anders in eene
Lands of Stedelijke Bibliotheek in Gelderland
moetengezocht worden. De Beschrijving van
Nymegen , door denzelfden MERULA zoo leest
men almede bij VONCK
werd door den Raad
,
dier stad aan PONTANUS medegedeeld. Indien
het bekend is , waar zich de Archieven van
PONTANUS bevinden, mogt men de moeite nemen , ook aldaar eens naar die van MERULA
te zoeken.. D. N.

Paltrok I. • b1.1 247 , 271, 272). Eene
verkeerde meening op bl. 271 van Deel I. ,
noopt mij dit onderwerp nog eens aan te raken. Aldaar staat namelijk , dat de eerste in
1596gebouwde Houtzaagmolen een Paltrok
was. Zeker was het niet een zoogenaamde
bovenkruijer , want hi' was op een vlot geplaatst , om de rigting van den wind te kunnengehoorzamen •; evenmin was hi' een Paltrok , die van eene latere vi din zijn. Wel
vertoont D de Jujer" tegenwoordig die gedaante. Eene afbeelding der oorspronkelijke
wordtgevonden op de groote allegorische
prent van J. SCHENK , en is , na deze gecopieerd , mede opgenomen in HONIG , Geschiedenis der Zaanlanden. Bij de vloot , waarmede
JAN PIETERSZ. KOEN in 1627 naar Oost-India
vertrok, was REIJER JANSZOON PALSROK
schipper van de Gallias, van Hoorn (vgl. DE
NAVORSCHER II. • bl. 188 , 189.).
C. W. BRUINVIS.
Amand van Zirixee I. ; bl. 220). Het bedoelde werk van dezen loot tot het jaar
1534 , en werd ook toen uitge geven te Antwerpen , bij SIMON COCK , in 8°.
. , do ch in de
Latijnsche taal , zie Hi storia Episcop . Ultra act.
etc.. H. F. V. H. , tom. II. , Episcop. Middelburgenses, p. 43 , en S. DE WIND , Bibliotheek
der Nederl. Geschiedschr. , b1.134 , die echter
vangeen Nederduitsche uitgaven gewaagt.
Zeer zeker zal die ook niet van 1514 kunnen
zijn , zoo als DE NAVORSCHER t. a. p. opgeeft.
Dat de oorspronkelijke uitgave zeldzaam
meet zijn , blijkt uit de verklaring van den
Iltier DE WIND, dat er aan hemgeen exemplaar
van onder de ooen
g kwam.
V. D. N.

I. H. S. , le); (II. •; bl. 42, 103). Welligt
is de volgende mededeeling nit eene niet algemeen bekende oratie van ALB. VOGET (p.
69) aan sommigen welkom.
) Insulse", zegt hij, ) Graeci quidam Patres
Ser vatori nomenPiscisimposuerunt, ex Graeco
IXOTE, quod habet initiales literas harum vocum: IIIMOTI XPEI/TOM 0E0Y TIO/ MTHP
ITAYPOM • ad inanes hosce ingenii lust's inducti , carmine satis celebri Sibyllae Er ythreae, cujus capitales literati cujusque versus
initio, eandem reddiderunt sententiam. Operam abutuntur,
qui ex verbis cantici secundi
supra septuagesimum (vs.17.) inventioni huic
robur atque praesidium quaerunt, ubi Sospitatori Piscis nomen inditum sit. Hine tamen,
inter antiquos Numos , profertur aliquis BURNETO memoratus, quem ex Cimeliarchio R.
Galliaepromit, et describitur a RUTGERSIO et
REINESIO, qui signat puerum elegantissimum
cum inscriptione IXo**. Quod plerique interpretantur LIcroi); Xpt7Og CseOs, putantque deductum ex illo vulgato IxaiJcuod
Graecorum
, inq
monumentis frequenter occurrit.—Hinc, nata
calumnia, qua vani Numinis cultores Christianos olim consectari etproscindere soliti fuerunt, quasi piscem colerent. — Hine , inter
convicia, quae its ingerere pro ludo et joco
habebant, erat quod eos Sibyllinistas, Pisciculos, a CHRISTO pisce contemtim appellarent.
Non invitis tamen illis nec iratis. Ipsi enim
veteres Christiana, amabant Symbolo acrostichi nominispiscis ac pisciculorum frequenter uti(propter baptismum et regenerationem
ex aqua) , ex quo TERTULLIANUS , seculo jam,
secundo, Christianos juxta CHRIST pisci,
culos esse in aquis renatos , nec nisi in aqua
manentes salvos, gloriatus erat. Piscium
speciem in annulis , quos , ad signandum iis
servientes , inparvo digito gestabant , caeiaVerant. (CLEMENS ALEXANDRINUSpermittit
viris talem annulum : `At d'i Clippnichg ):212-iv -Iccoli
7rzletdc; i) ix0i4, i; vothc ol')pcooc)‘paptoircroc.) Pisces ,
pro fidei in CHRISTUM et resurrectionis mortuorum, symbolo habebant (eo quod piscis
JONAM evomens ,resurrectionem CHRISTI praefiguraverit) quam in coemeterialibus cubiculis Buis eorum imagines , studios'a artificum
manu , affabre coloribusexprimebant •; imo et
in ipsismet fictilibus lucernis, juxta sarcophagos apponi consuetis , piscium icones exhibebant."
En in eene noot, bij deze plaats behoorende,
voegt hi' er nog het volgende bij :
D In oraculis Sibyllinis (certe longe post
CHRISTUM natum fictis etSibyllae nomen mentitis) Lib: VI leguntur 34 hexametri, eta compositi , ut prima litera quaeque capitalis cujusque versus , per capita versuum deorsum
discurrendo, sistant ea sex verba C4 croidc tic o;
azoi; viOs Creotqlp TOCUpOq. Vocatur hoc genus versuum ' Axpos-txic. Eo stylo suarum con:media-.
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rum PLAUTUS argumenta contexuit.... Ex illa
Acrostichide , quae vocibus Graecis quinque
constat, omissa sexta
prout AUGUSTINUS (Civ. Deil. 18 c. 23) adduxit, primores
literas vocum rursus conjungentes , Patres ,
qui hoc carmen pro vaticinio Sibyllae de
CHRISTO nascituro acceperunt , nova Acrostichide nomencollegerunt , et CHRISTUM
cumpisce qui senem TOBIAM illuminavit et
daemonem fugavit, contenderunt. Gerrae Siculae, ;cal
Voorts haalt VOGET eene menigte schrijvers
aan , die over die benaming hebben gehandell , en eindigt met de verwantschap aan te
toonen die hiertusschen en de Joodsche Cabbala bestaat. Men zie zijne Oratie de natatilibus
ad aram Jehovaeh non factis , Mediob. 1723,
zonderling genoeg doch overvloeijende van
g
eleerdheid.
A. VOGET geboren te Bremen , was eerst
Predikant bij het Nederlandsche Gezantschap
te Brussel, later Professor te Middelburg ,
Groningen en Utrecht, opwelke laatste plaats
hi'j overleden is).
L.

Dpour arriver a la cOte orientale de l'Amerique du Sud. Aucun monument, aucune trace
D n'en revelela probabilite. La partie opposee
» duglobe les possede tons." Zeer merkwaardig over de oorspronkelijke bevolking van.
Zuid-Amerika (Brazilie) , en vooreen g rondig onderzoek dienaangaande , isook wat de
Heer LUND aan Prof. RAFN mededeelt , Sur
des Ossements humains fossiles , trouves dans une
caverne du Bresil, in brieven uit Lagoa-Santa,
den 28 Maart 1844geschreven , en bij wijze
van uittreksels (extraits) medegedeeld in de
Memoires de la Societe des Antiq. du Nord ,
,
1845-1847p.
49-77 ; zie aldaar over de
overeenkomst dergevondene fossilien met
het Mongoolsche ras , p. 73 etc.
Over de oorspronkelijke bevolking van
Noord-Amerik,a, Mexico enz. raadplege men
hoofdzakelijk, en boven alle vroeger genoemde Schrijvers , waaronder zeker VON HUMBOLDT eene aanzienlijke plaats bekleedt , de
geleerde Amerikanen zelven , die over dat onderwerp schreven , als , om hier eene meer
te noemen , GALLATIN , DRAKE , SCOOLCRAFT.
De eerste , ALBERT GALLATIN , schreef een
.Napoleonbinnen Amsterdam(I.; b1.229,230). belangrijk werk over dat onderwerp , uitmaAardig is de beschrijving Welke N V E , van kende het2de Dl. der Transactions of the
het Keizerlijk bezoek aan Amsterdam gegeven American Antiquarian Society ; DRAKE eene
heeft. Een ding slechts heeft hi' vergeten , Biography and History of the Indian Tribes of
dat op de sloe , waarin de Fransche dwinge- North-America, Edit. 1841 , Welk een en anland zijn togtje door Amstels hoofdgrachten der nog overtroffen wordt door het jongste
werk, on the Indian Tribes , van SCOOLCkAFT
doen moest, geschreven stond : NAPOTAON
Empireur des Francais en , boven zijn daarbij ingr. 4°. (waarvan ik evenwel op dit oogenafgemaald wapen , de Pausselijke mijter. De blik niet den juisten titel kan mededeelen) ,
vergissingen werden evenwel nog bij tijds her- vol afbeeldingen, historische onderzoekingen
steld. Ook was NAPOLEON zoo rustig niet in en vergelijkingen. SCOOLCRAFT zelf heeft een.
root gedeelte zijn
zijn spelevaart ; immers ooggetuigen hebben g
s levens onder de Indianen
t is zelfs met eene Indiaansche
mij verzekerd , dat aan de roeiers , van lou- doorgebrag,
tere krachtsinspanning bij den opgelegden Princesgehuwd.
Wie het om oudheden, godsdienst en zespoed , het zweet tappelings van het aangezit stroomde.
den der oorspronkelijke bewoners van NoordSCIOLUS.
Amerika , en van de Aztecs en Toltees van MexiBevolking van Amerika (II. ; 163, 192, 258). co , wiergeschiedenis tot 472 na CHRISTUS
Behalve in het beroemde werk van het oud- opklimt , te doen is , vindt zeker ook vele
heidkundige genootschap van Koppenhagen , voldoening in wiLLsoN's American History etc.
Antiquitates Americanae, door den Hoogleeraar inhoudende, benevens the History of the United
RAFN bearbeid , dient men daarover voor al States ook die van Mexico en Texas. Daarin
eenaan de oorspronkelijook na te zien bet artikel Vases antiques du is hoofdstuk
Perou, par C. T. FALBE, en de daarop gestelde ke inwoners toegewijd, bevattende afbeeldinbypothesen, in de Memoires de la Societe royale gen van de grondslagen van verscheidene
des Antiquaires du Nord, 1840-1843,p. 131— hunner oude steden , gebouwen , enz. zie ald.
138. Daar leest men wat Zuid-Amerika be- Chat. I. p.1-94, en Aboriginal Mexico, ald.
treft :
559 enz.
Delft.
D. BUDDINGH%
» A mesureque les musees augmenteront
D leurs collections , et'
l'on rendra compte
De Eolische harp (I. bl. 251 , 364). In de
» des nouvelles d6couvertes, on reussira peut» etre a fixer l'origine et la marche de l'antique Blatter far liter. Unterhaltung van 20 Maart 11.,
» civilisation, qui , dans laderniere hypothe- N°. 12, bl. 284 , leest men :
D ST. DUNSTAN war auch der Erfinder der
se, s'estpropagee en Europe par l'Egypte et
» l'Asie mineure, et en Am6rique , par la Chi-, Aeolusharfe , deren Musik man fur etwas
» ne, le Japon et les Iles. Jamais elle n'a passd iibernattirliches hielt, und welche dem Erfinder
»par l'Afrique seprentrionale ni par l'Europe ein Verbannungsurtheil von Hofe eintrug."
D. II.
41
pO

)6,;*pot )1/4"ii poc"
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Op de andere zijde

naar nu de IL DUNSTAN' , in leven Patriarch der Angel-Saksische kerk , tot de tiende
eeuw behoort , komt het mij niet ongepast
voor , degenen die in de gelegenheid zijn om
zijne levensbeschrijving te raadplegen , hoerop opmerkzaam te maken. Men verwijst naar
de Bollandisten , maand Mei , IV. , bl. 344.,
SURIUS, vitae S. S. III. , 309 , WHARTON
Anglia Sacra , II. 211 ; boeken die ik niet
bezit.
J. M.

Eeuwiglick en eeuwelick I. • bl. 283). Tusschen de woorden eeuwighlick en eeuwelick , in
de Staten-overzetting des bijbels voorkomende, bestaat een onderscheid , daar hetzelfde
Hebreeuwsche woordaldus vertaald wordt.
Men vindt het woord eeuwelick slechts twee
malen , namelijk
in • 9. en Ps.
Exod. XIX:
CXIX: 112.
Dit is mij aangetoond uit de Concordantie
van TROMMIUS.
FREDRIK.
Schoot- en steekvrzyheid (I.

; 287
bl.
; II.•; bl.
115, 167). Ter middelste bladzijde schrijft
ICHNEUTES : D Een verloren kunst ?Ja , verLoren , indien de kunst om zich aan den booze
te verkoopen ...verloren is enz." Maar dot
beantwoordt niet genoeg de vraag van den
Ileer J. H. DE STOPP : - ikgeloof bete te zijn
geslaagd. Immers de kunst om eh el onwondbaar te ztjn, ook in paradijs-costuum, is
gemakkelijk • ik vond haar in het folio deel
van VAN ALKEMADE en VAN DE SCHELLING
getiteld : Formulier van Duivelbezwering enz. ;•
verkocht te Amsterdam in 't Hues met de hoofden (1848 , 17 Januart) , het lste Hummer ,
thans in mijn bezit.

Copie van een origineel briefje , op parkementgeschreven , by mind toe zyn dood toe op
de borstgedragen om schoot en steeckvry te zyn:•

user en start mott egn kracbt
vet-limn op Align lirbatm, bat
mg flirt en binbert en atte
vganbeigekt geweer matt mgn
onbeecbabigt lattn mgn mark
volbrengen , bor be verbieneten
van alit Intim inbe bgeonber
van Sinte Stbastianuo, en tact
mg voor mgnt vganbe oneigbaer op
boor litsvm Christvin 2{tnen.
Ik hoop nu ICHNEUTES tot betere gedachten
te hebben gebragt , door hem te bewijzen dat
men Been' duivel , maar Sinte SEBASTIANUS
voorspreking noodig heeft , om onkwetsbaar
te zijn en dat men zich alzoo aan den booze
niet behoeft to verkoopen.
BEELDSNIJDER VAN VOSHOL.

Pietjes I. • bl. 288
•; II. •; bl. 258). De Heer
SCHULLER, in zijne aankondiging van DE NAVORSCHER, in den R e en , Algemeen Letterlievend Maandschrzft,

1852 , N°. 9 , bl. 547
(boekbeoordeel.), wijst, D wat de vraag betreft
naar den naamsoorsprong van het Pietje (eene
kleine zilveren munt in Zeeland) , naar het
Fransche pite , mede eene kleine munt beteekenende , en onder an derengevonden wordende : Evang. salon St. MATTH. X. vs. 29".
J. J. WOLFS.
..............

Verduitschingen van Italiaansche prozawerken
bl. 289 • II. ; bl. 117, 167, 198). Ik ken de
volgende vertalingen van Italiaanscheprozawerken :
I. •

A. MANZONI, De Verloofden , eene Milaneachegeschiedenis uit de zeventiende eeuw , naar
het Italiaansclz, door P. VAN LIMBURG BROUWER , 1849.
Het Levert van Benvenuto' , door denzelfden vertaald, en door CELLINI zelven beschreven.

T. GROSSI, Eene geschiedenis uit de veertiende
eeuw. Naar het Italiaansch door ?

D Dit is onder mij berustende" , zegt VAN
ALKEMADE.

Deze drie werken zijn alle bij w. VAN BOEKEREN te Groningen gedrukt en uitgegeven.
Dan nog herinner ik mij eens gezien te hebben , MACHIAVEL , de Republiek • den titel kan
ik nu niet opgeven , misschien later.
THEODORIK.

Op de eene zijde:

0 aibliefste Ater, v tulip ter
U borbste lof v atbertitiste wit
U onbegripetiche min= v tlabtr,tide bartnbertirbeit mod attgt gbeetbien in mg, boor mg
en mtt mg tube in alit ertototrtn ttvenbe tube bobt up
tube inber twitheit, 2finen.

Hetgeslacht Oem of Oom (II.;• bl. 138). Wat
het wapen van dit geslacht betreft, vind ik in
een HS. buiten dat bij s. VAN LEEUWEN , in
zijne Bat. Illustr. , fol. 1044 beschreven, nog
een tweede wapen van dot geslacht , zijnde
drie groene zoden , in den norm van boomen,
op een zilver veld.
LEDR.
• ■• ■■■■■■.,
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Tegenw. Staat der Ver. Nederl.
• bl. 142,
168 , 198 , 227). Later ben ik onderrigt , dat
s. STYL slechts ten halve de schrijver van het
gedeelte , Friesland betreffende , is geweest.
Professor ADOLPHUS YPEY bewerkte , met
hulp van vele anderen , het overige.
H. VAN ROLLEMA.
L udolphus Potterus (I. • b1.314 • II. ; b1.144 ,
227). Tot zijne leerlingen behoorde ook ADRIANUS METIUS •; zie het Elogium van dezen bij
100 , a van.
Ath. Fris. , pag.
VRIEMOET
alwaar
hemgezegd wordt : D Missus ad scholas triviales, quas tune Rector LUDOLPHUS POTTERUS,
Groninganus, Etymologici Belgici editor, cum
D laude moderabatur". Daar METIUS in 1571
geboren was , blijkt ook uit zijnen ter school-gang dat POTTERUS lang vOOr 1595 het Alkmaarsche Rectoraat moet bekleed hebben.
Over diens bezorging des werks van KILIANUS
raadplege men de Praefat. ad lectorem , v66r
de uitgave door VAN HASSELT 1777, waarachter ook de Toegift van POTTERUS , over de
eigen-namen van Vrouwen , en de naamlijst
van viervoetige dieren , vogelen en visschen ,
is opgenomen.
V. D. N.
Cromwell in het Staatsche leger I. • bl. 315 •
II. ; b1.149 , 199, 228, 258). Bij BORT Tractaet van het Hollants Leenrecht , bl. 118 , wordt
aangehaald eene » Sententie van den Hoogen
Rade in Hollant in dato den lesten July 1635,
tusschen de kinderen van Vrouwe ANNA HOFMAN, geprocreert bij OLIVIER CROMWEL, Impetrant en relief d'appell ende JACOB VAN WASSENAER,Heer van Opdam" . Er zijn echter meer
dan een OLIVIER CROMWELLgeweest. Z66 had
de vader van den beroemden OLIVIER vijf
broeders , waarvan de oudste OLIVIER heette.
N. N.
Cromwell in hetStaatsche leger. Alzoo op
historischengrond is aan te nemen dat OLIVIER
CROMWELL (de Protector) omstreeks de jaren
1618-1619 niet in krijgsdienst geweest is
en het bovendien nergens blijkt, dat hi' in bet
Staatsche leer hier te lande zou hebben gediend , ben ikgeneigd om te gelooven dat het
laatste beweren kanvoortgekomen zijn uit gelijkluidenheid van naam , met WAVIER CROMWEL , Ridder, die gehuwd was met : ANNA
VAN EYCKELBERG, HOOFDMAN, de weduwe van
den Marquis HORATIO PALLAVICINA Ridder ,
buitengewoon gezant van Venetie. Uit haar
2de huwelijk wend
geboren: •GILLIS CROMWEL,
die in 1634 overleed en bij zijne grootmoeder
MARGARETA VAN NISPEN in den Haag beg-raven is. (Zie BALE N Beschr . van Dordrecht
bl. 1164).
Of deze OLIVIERCROMWEL in Nederlandsche krijgsdienst geweest , is mij evenwel
nietgebleken.
A. A. A.

er. BI MERLE
Cromwell in lit Staatsche leer.
Olivier Cromwell , Protector der
Eng. Republiek , of een root man in zijne eer
hersteld •; uitgegeven te Rotterdam bij VAN DER
D ' AUBIGN ,

MEER en VERBRUGGEN , A°. 1852 • leest men

b1.126 :
JOHN. CROMWELL, die zich toen in dienst
van Holland be y ond, was naar En eland
gekomen , om in naam van den Prins van
Oranje en van den Prins van Wallis, te trachten den Koning nog te redden. Bij zijn neef
OLIVIER toegelaten" enz. enz.
Hieruit schijnt te blijken, dat de veronderstelling van des Protector's Hollandsche
dienst berust op eene verwarring van perso-

nen.

EL BUSCADOR.
IMIN■••■■

Claus Harms (I. • bl. 316) , A°. 1778 geboren to Fahrstedt in Ditmarschen , le de
uithoofde van toenemendegezigtsverzwakking , zijne bediening als Proost te Kiel neder.In 1851 zag zijne levensbeschrijving
verfasset von ihm selber , te Kiel het licht. Het
hyperorthodoxe Lutherdom was 'tmisldelpunt
werken , die tOt nu toe
van zijn leven en zijne
J. M.
niet verzameld zijn uitgegeven.
Het Kasteel Grunsfort (II. • bl. 181 , 182
261). Ook ik heb, even als FARMERSON , nog
dezen zomer een brok muurs van weinige voeten hoogte en breedte ter aangeduide plaats
gezien , door eenige sparren latten afgeschut.
Zes of zevenjaren geleden stond er nog lets
meer van, dat tot een schuurtje diende , en
waren er nog aan de p ost- en westzij de van het
weiland, waarop het kasteel was gegrondvest , eenpaar overblijfsels van den boo van
twee ru g en aan den kant der grachten, die
nu toegegroeid, maar nog breed en vrij schoon
zijn. vond ze ter wederzijde van het , ten.
zuiden liggend breede en met boomers be plan-

te toegangspad van Harten naar Kortenburg,
order den naam van Grunsforts-dijkje bekend.

Nu doe ik dezelfde vraag als F. , omdat J.
VAN HASSELTI

J.

Geographische beschrijving van

Gelderland (bl. 252) zegt : » Het oude gebouw — is afgebroken en voor eenige jaren
een nieuwgezet , dat rondom in een gracht en
in het geboomte staat." Dit destijds nieuwe huis
is wel een ander dan hetwelk in. 't landgoed
Kortenburg , halfweg de groote laan aan den.
voet der hoogten staat, en door eene beck gescheiden is van den grond van Grunsvoord of
Grensvoord , v6Or weinige jaren er bij aan e-

kocht. De laatste naam schijnt mij toe van de
ligging ontleend en de echte te zijn.
L. J.
veilingen (I. • bl. 322 • II. •
aarslicht
K
bl. 203 , 229 , 261). Ook tegenwoordig
vindt nog het gebruik van kaarslicht bij de
openbare verkoopingeri van onroerende goe41*
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deren lasts in sommige streken van de Provincie Noord-Brabant , en bepaaldelijk in de
hoofdplaats 's Hertogenbosch. Het is bevreemdend, dat deze wijze van verkoopen, die
tot een grooten waarborg teen mogelijke
kwadepraktijken oplevert , van lieverlede
meer en meer in onbruikgeraakt.
FREDRIK.

Acisculus I. ; bl. 346 •; II. •; 207 , 230). Ook
bij DU FRESNE DU CANGE, Gloss. ad script. Med.
et Inf. Latin. , vindt men Acisculum , i. e. fossorium, waarbij wordt verwezen naarfasculum , fossorium • ook nog Asciculus , Asciola
V. D. N.
dolabra.
Acisculus. In A. SCHOTTI Electis de priscis
Rom.gentibus ac familiis , in ROSINI Antiq.
Rom..
,43)
914 ,(ed.
vindt
17
men :
S ASCICULUS reperitur in Valeriis , in nummis vet. figura asciae videtur , ut forte Ascisculus sit dictus , sed omnes constanter ACISCULUS. Inlapp. antiq. SUB ASC. FAG. C."
) Dolabella reperitur in Corneliis." Ibid. p.
921. Deze overeenstemming in beteekenis
schijnt de lezing Ascisculus te regtvaardigen ,
of mag men onderstellen dat de klank der s
achter de A met dien der c ineengesmolten ,
de schrijfwijze zonder s heeft veroorzaakt?
L. J.
Soutenelle I. ; bl. 347 •; II. •; bl. 233 , 234).
Indien ik het Wel heb noemt men in 't fransch
Arroche alleen de Atriplex hortensis , alba en
rubra van B. en L., en de Chenopodium foetidum, B. ( Vulvaria L.). Daarentegen de Atriplex maritima, Atriplex portulacoides L. le pourpier de mer. Van deze b les An loin et les Hollandois ," (juister les Vlandais) o font mace)) rer les feuilles et lesjeunes pousses dans du
» vinaigre et les mangent en salade, au lieu de
» eapres et de capucines • on n'en fait aucun
» usage en France." Demonstrations dldmentaires
de botanique suivant la mdthode de TOURNEFORT.
Lyon 1773. T. II. p. 456. De Convolvulus Soldanella L. is aldaar La Soldanelle , ou thou marin , en aldus ook de naam in de Fransche
Woordenboeken. Welk van dezegewassen is
nu het bedoelde? Wie is de oudste schrijver die
van de Soutenelle gewag maakt ?
L. J.
Bijzondere geheugeniskracht (I.; bl. 350; II.;
bl. 262) • Ds. Joh. Claassen. Een dergelijk
geval als ter aangehaalde plaatsen verhaald
wordtheb
ik meer dan eens uit den mond
,
mijns vaders gehoord. 1VIijn grootvader , de
Evangelisch Luthersche Predikant C. C. H.
VAN DER AA, had , Z00 ik mij wel herinner ,
Ds. MOLKENBOER , een zijner ambtsbroeders ,
bevestigd , welke 's avonds daarop zijne intrede deed. Onder de toehoorders beyond
zich 5 met anderen, 00k Ds. JOHANNES CLAASSEN, destijds Predikant aan de Kaag , een

man, die met een bijzonder sterk geheugen
begaafd was. Na den middaggodsdienst, toen
de Predikanten, en met hen ook Ds. CLAASSEN, bijeen waren , viel bet es re , zoo als
wel van zelve spreekt , over de intreepreek •
daar min grootvader aanvankelijk hier
stil zweeg , werd ook zijn oordeel er over gevraagd , en nu was het antwoord : » Ik vin d
1) de stof en bebandeling zeer doelmatig, maar
» ik meen dat broeder CLAASSEN dezelfdepreek
» heeft ," waarop deze verzocht werd er een
gedeelte van voor te dragen , het een hi' zoo
letterlijk deed , dat Ds. MOLKENBOER , in de
volkomen overtuiging , dat hi' het stuk gesteld had , uitriep : I) Wel verbaasd ! nit al» leen dezelfdegedachten,
maar ook dezelfde
D woorden." Toen deg rap evenwel lang genoeg geduurd had , zeide CLAASSEN : N Ja !
» maar broeders , ik heb depreek van broeder
» VAN DER AA van heden morgen ook" , en
be on nu daar tevens een gedeelte van voor
te dragen. Nu 8tond Ds. MOLKENBOER nog
meer te k1 ken , doch men hielp hem spoedig
uit den droom.
A. J. VAN DER AA.
1 Alle dinck vergaet" (I.; bl. 352 ; II. ; bl. 265).
» Alle dinck vergaet Gods woort alien blyft",
was de spreuk der Antwerpsche dichteresse
ANNA BYNS.

PERFER ET OBDURA.

Willem de Zwyger en Musius (I. ; bl. 354 •
II. ; bl. 272). WelEdele Heeren! Gij hebt in
uw vorig nommer uit den Konst- en Letterbode
(1852 , N°. 10.) mijn andwoord op uwe vraag
betrekkelijk den moord van Pater muis opgenomen ; ik heb sedert in een dergelijke bron ,
als het daar aangehaald schandschriftj en ,maar
van een jaar vroeger, dezelfde ongegronde beschuldiging teen den Prins gevonden , en
deel hier deplaats mede :
» Te langhe te verhalen soude wesen , hoevele onnooselepersonen .:.. omgebracht ende
vermoort sijn gheweest; onderandere
andere den gheleerden ende fameusen MUSEUS, een man oudt
van daghen , niettegenstaende hy den voorsz.
Prince lieffelijck binnen Delft in S. Aechten
clooster hadde ontfanghen : soodat hy in dit
particulier leelyk feyt heeft ghevioleert Jus
hospitij ende de preeminentie die men synen
weert schuldich is...." (Claer bewijs , dat den
Prince van Orangien de oorsake ende eersten
oorspronck is gheweest van deze langhduerighe
ellende ende tweedrachticheit : oock medeculpabel
ende deelachtichgheweest te zijn van den grouwelijcken aenslach by den Francoysen op de stadt
van Antwerpen voorsz. ghekeert den, xvy Jan.
MDLXXXIII. Koninklijke boekerij te Br ussel.) De Heer .. ELSEVIER gaat overigens
dunkt ons, te ver , wanneer hi' , zich grondende op de warme pleitrede des Hn. VAN
SOMEREN , LUMEY niet de oorzaak van gusius'
flood noemt ; dat men ook hier , even als in
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anderegevallen (*) zijne schuld zeer vergroot
heeft , lijdt geen twijfel , evenmin als dat
MUSIUS , zoogoed althans als de Pensionaris
van Haarlem, den dood schijnt verdiend te
hebben; maar ook al rekenen wij de marteling en , door musius in het huffs Lockhorst (t)
ondergaan , overdreven of zelfs verdicht, dan
nog handelde LUMEY wederrechtelijk met hem
van 's Hage, waar hi' hem achterhaalde, naar
Leyden , en niet naar Delf, van waar hi'
ontvlucht was , en voor den Prins te voeren
zoogoed als men den Pensionaris van Haarlem en diens medeplichtige vervolgens daarheen bracht. Dit is ook hetgevoelen van
ADRIAAN VAN DER MIJLE die , kort na het
feit , 25 Feb. 1573 , aldus schreef:
» Toen de Prins , aan tafel hoorende dat de
Pater naar den Haag gereisd was , zich daarover beklaagde , bood LUMEY aan hem na te
zetten en terug te brengen. De Prins stemde
claarin toe, waarop hi' naar den Haag trok ,
den man vond en hem , dien hi' volgens den
last des Prinsen (§) naar Delf terug moest
brengen , naar Leyden voerde , waar hi' hem
nog den eigen dag met den strop van 't leven
beroofde". Zie de Illustr. et Clar.Viror.
Epistol. Select. Cent. II , p. 575. Omtrent de
onschuld des Prinsen kan welgeen twijfel
bestaan.
V.
Willem de Zwijger en Musius. Het is eon
geschiedkundig feit , dat die niet onverdienstelijke Delftsche dichter to Leyden is ter flood
gebragt; Omtrent dit feit bestaat, zoo ik meen,
geen twijfel. Doch men twist :
1°. over de vraag , of de bedoelde musius
wettiglijk of onwettiglijk is ter dood gebragt , en
2°. of WILLEM de Zwi;ger
, dan wel LUMEY
g
daaraan de hand heeftgehad. Ik vraag thans
aan de Navorschers (doch alleen aan de on partijdigen onder hen) :
§ 1. Of er voor het eerstegeschiedkundige
vraagstuk (den wettelijken vorm) eene beter
en meer steekhoudende bewijzen to vinden
qn , dan een schier algemeen onbekend verdedigingsgeschriftje van den beschuldigde
zelven , — 't welk men dus alsgetuige niet
kan en mag aannemen --met de Verhandeling van den Heer VAN SOMEREN ?
§ 2. Of men , ter wille van een verdedigingsgeschriftje en eene Verhandeling , zou
kunnen wegcijferen de argumenten vOOr de
tweede stelling (den alles behalve wettelijken
vorm)? Met andere woorden : of men mij ook
-zou kunnen helpen aan een beter audiatur et
(*) WU herinneren aan het een door den schrijver

van Andries Bourlette in den Gids daarover isgezegd.
(t) Het tegenwoordige Gymnazium.
(§) Aan een uitdrukkelijken last des Prinsen valt
er echter wel niet te denken , daar LUMEY dezen voorzeker niet had durven tiff ederstreven , maar het verstond zich als van zelf, dat hij den ontvloden Pater
near D elf terugbrachte.

alterapars dan dat sub § 1 geciteerd , waardoor ik mij zelven zou kunnen overtuigen ,
dat MUSIUS niet schandelij,
k zonder vorm van
proces, en zonder verregaande willekeur vermoord is.
NB. De Navorschers moeten weten , dat
ik dezegewaagde stelling van Moord aan
musms gepleegd , geput heb niet uit libellee of
Verhandelingen , maar uit de meest gezocht
hebbende sehrijvers , als •: OPMEER , Nederlands Martelaarsboek , bl. 112 , en dus uit het
work van eengeacht Geleerde , tijdgenoot en
vriend van den Dichter • uit HOOFT 'S Nederlandsche Historien (uitgave'Amsterdam 1656 ,
B. VII,. 271), die zeer bepaald zegt , dat
deze Dichter : fonder eeniqh maaxel van re fitspleeghing gehangen is , en dat men , om flit vuyl
(den moord) te verbloemen een gerucht spreyde ,
hoe hid' getracht had den Prins te vergeeven ; int
ESTIUS, Histor. Mart. Gorc. •; VALERIUS ANDREAS , Bibl. Belg. • FOPPENS , Bibl. Belg.
BoR, VI., 39 •; Luiscms, Woordenboek (woord
MUSIUS) • VAN KAMPEN , Gesch. der Letteren
D. I., p. 79, en ten laatste onder anderen ook
nog uit het geschrift van een tijdgenoot van
MUSIUS, D. VAN BLEYSWYCK (Beschrijvinge der
Stadt Delft enz., Delft 1667 , D. I. , p. 444.)
§ 3. Of iemand der Navorschers an enkel
argumentje weet aan to voeren dat metgrond
zou kunnen aanwijzen dat WILLEM de Zwijger
in het minste zijne sanctie, goedkeuring of wat
ook zou hebbengegeven tot dien moord ?
NB. Ik ben des te nieuwsgieriger naar jets
beter dan libellee , naar authentieke stukken
welke zulks zouden kunnenbewijzen , daar
ik met schaamte de meer dan roekelooze citatien van den Heer VAN DER HORST heb gelezee , die ik tot heden toe nog niet van de minste kracht hebgevonden. Ik zelf ben Katholiek en onder degeestdrift, die ik voor musrus als dichtergevoel , mengt zich misschien
wel , zonder ik zulks weet, eenige sympathie
voor dienpater , qua braaf, eerlijk geloofsgenoot , loch het is mijns bedunkens eene fanatieke , ja de geschiedenis verkrachtende onvoorzigtigheid zich door die geestdrift te -laten bedwelmen, en ,alis het dan ook zijdelings,
geloof to hechten aan vlugschriftjes , veel gelijkende naar sprookjes , die men van eene
kwezelachtige grootmama hoort opdreunen ,
en die dan zouden strekken om WILLEM den
Zwijger van al datgene to beschuldigen , dat
onder zijne provisionele regering, door vreemdelingen , zoo als LUMEY en anderen, aan Katholieken, die men destijds to vaak met
Spaanschgezinden verwarde , is wedervaren.
Den Heer VAN DER HORST radon wij aan
MURATORIUS De Ingeniorum moderatione in
religionis negotio , to lezen , om de rem eener
Christelijker , maar ook tevens
•
logischer
polemiek to leeren.
§ 4. Of iemand onder al de Navorschers
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u it het karakter en de antece denten van LUMEY,
of ook uit eenig deugdelijk stuk kan bewijzen,
dat hl in het ombren en van MUSIUS niet gehandeld heeft naar willekeur engeheel tegen den.
wil van WILLEM, en of hi' niet om zijnevele buitenspori gheden, misbruikvan mat en knevelartjen
gevan gen genomen , openlijk van zijne waardigheden on tzet en bij die gelegenheid ook nog be-

schuldigd is geworden van den moord aan mums
gepleegd? (SiC: NOR, D. VI. ,p..315.)

ac diploma Principis Orangij , quod ille continuO pro sui tutela proferebat , abjicit cum
risu & contemptu. Mox ab eius ministris vir
optimus tanquam patriae proditor (erat haec
calumnia vulgaris in Catholicos) vinculis arctissimd stringitur & celeri cursu per laeuorem
laciei Leidam abducitur". — Ik vermeen dat
g
het niet vermetel is , aan zwbgende toestemming of goedkeuring te gelooven , waar men
het verbod der overheid ongestraft ziet over-.
treden, ja ! zelfs openlijk bespotten en verachten , zonder dat zulks door de overheid , die
daartoe inderdaad bij magte is , belet of gestrait worde.Niemand toch zal beweren, dat
de Prins niet in staat entevens niet verpligt
was,dezen moord,deze openlijke en moedwillige verachting zijner bevelen te straffen.
Zie Historiae.Martyrum Gorcomiensiu'm. Libri
quatuor autore GUILIELMO ESTIO Hesselio S.

C A THOLIC US .
Wilt a een
sterkbewijs , dat ook zijne Roomschgezinde
tijdgenooten in den Prins van Oranje een
stillenmedepligtige aan den moord van den
k undigen pater ondersteld hebben , ik heb er
een, hetwelk voorzeker slechts bij uitstek weinigen kunnen aanvoeren — eene prent van
Roomsche zijde uitgegeven, verbeeldende het
Theol. Doct. 4, in Acad. Duac. Professore etc.
portret van MUSIUS , en daarnevens acht tafeetc. — Habes 4. aliorumquorumdam martyria ,
reelen uit zijne marteling. Daarbij staat uitdrukkelijk dat het LUMEY ' S bedrijf is geweest opportunis locis commemorata •: nominatim CORNELII musit Delfij , Theologi 4 . poetae. Namuren er wordt van den Prinsgeen woord ere t.
FREDERIK MULLER.
ci , 1655. Lib. IV ; Cap. XIII.
Willem de Zwijger en Musius. In antwoord
5°. Na dit alles wensch ik evenwel niet geop de herhaalde vraag , aangaande Pater muacht te worden , als den Prins van Oranje aan
den moord van Pater MUSIUS schuldig houslu g , Mij in DE NAVORSCHER gedaan , diene :
1°. Ik heb den Prins van Oran 'e niet beschuldende. Aileen dit beweer ik, dat er eeneverdigd van den moord, aan MUSIUS gepleegd,maar denking rustte op den Prins , en dat dieverrevan verdacht werd.
alleen beweerd, dat hi'
denking niet zoo geheel onwettig was. Mijn
2°. DatORANJE onder verdenking lag , —
oordeel over zijn al of niet schuldig zijn echo rt
lees ik in ESTIUS, die hem echter zelfvrijspreekt:
ik op , tot dat er meer bewijzen pro of contra
D Suspicio quorumdam fuit , ex compositorem
geleverd zijn.
J. J. VAN DER HORST.
actam inter ORANGIUM & LUMNIUM".
3°. Die verdenking was ook wel eenigzins
NederlandscheVolksoverleveringen
•
(I. ; bl.
gewettigd , wanneer men geloof ma hechten 354 ; II. ; bl. 272 , 273 , 291) ; Bijgeloof omaan het een ESTIUS van 's Prinsen handelwijze
trent eieren. Aan eijeren , gelegd op Witten
Donderdag, kept on s landvolk zeer algemeen
met MUSIUS in 't klooster te Delft verhaalt
want ik lees : D Acciditauti quo d metuebatur,
de eigenschap toe , dat zij het gansche jaar
Hospitij iure violato derisus est hospes ab
doorgoed blijven. Zij worden , mats op de
hospite in coena hospitali •; multisq • dicterijs
nuchtere maag gebruikt , allerheilzaamst ge& conuitijs petulanter a conuivantibus imperekend voor breuklijders. Ook vind ik , als
titus. Multum haec diuersa ab illopraeconio
een volksbijgeloof in den Elzas, het volgende
opgeteekend :
quo musium esse virum Episcopatu dignum ,
ORANGIUS apud suos aliquando pronunciaueWie heksen ontdekken wil neemt een ei ,
rat. Porro ex his initijs facilis brat coniecdat in den nacht vanGoeden Vrijdag is getura, quid mum exspectandum esset. Sualed. Wanneer hi' nu in de kerk door dit ei
dentibus igitur & impellentibus amicis , vix
naar degemeenteleden rondkijkt ,- zoo erkent
tandem fu am parat".
hi' de heksen daaraan , dat zij , voor gezang4°. Die verdenking werd voorzeker nog
boeken, spek in de hand houden en melkversterkt door de ongestrafte handelingen
mouten op het hoofd dragen. Hi' mot even-.
van den Graaf van LUMAY.ORANJE had Pawel makers , dat hi' , vOdr het Vader-ons-luiter MUSIUS van 's Gravenhage , waar deze geden uit de kerk is en het ei verpletterd of stuk
vlugt was , teruggeroepen en hem een vrijgegooid heeft , anders kunnen hem de heksen
briefgegeven •; D siue quod hominis clarissimi
iets kwaads brouwen.
& apud omnes gratiosissimi caede (quam ei
Hetzelfde naiddelgeeft ook Kurusr op in zijne
captiuo a saeuo milite metuebat) factionem
Markische Sagen, S. 376, met dit verschil, dat
seam grauari nollet : siuequod eius indicio
men de heksen onderscheidt , wanneer men
reconditasopes monasterij se co p se Iii posse
het eerstgelegde ei eener zwarth hen in den za k
steekt ; men zit ze da p mefkleine botervaatsperaret". MUSIUS ging ook werkelijk op we
naar Delft • »sed proficiscgntem & periculi
'es gedekt. (AUGUST STOBER , Die Sagen des
securum ex medio itinere Lummus intercipit ,
Elsasses , St. Gallen , 1852 , S. 283.)

Willem de Zwijger en Musius.
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Toen ik als kind eijeren at heeft men mij
dikwijls den mad gegeven om de schalen to
verbreken, opdat de heksen er niet mee naar
GANSKE.
En eland zouden varen.
Hoe men de heksen leertkennen (II. •; bl. 291).
Omstreeks vijftien jaar geleden werden bij
Buchsweiler
een' boer aan den Niederthor to
plotseling twee ossen en eene koe ziek en geen
gewoon middel woit baten. Hi' liet derhalve
m komen,die terstond
den Meester van Riedhei
verklaarde, dat het vee betooverd was en die,
gelijk mii door een ooggetuige berigt werd ,
de volgende maatregelen nam :
Hij zette eene pan met gloeiende kolen aan
den ingang van den stal , stak daarop verscheidene kruiden. aan , waarboven hi' drie
zwarte metalen kogels plaatste •; daartoe sprak
hi eenige onverstaanbare woorden. Naauwelijks was de rook in den stal gedrongen en
weer in de lucht opgestegen , of daar verscheen eene buurvrouw en vroeg om een houweal. Men bezat nu de zekerheid , dat zij de
boosdoenster was en na eenige dagen werd
het vee weergezond.
Eon voormaligen herder van het naburige
dorpje Rieclheim , ging het echter wat slimmer
bij eene soortgelijke bezwering. Toen hi' namelijk zijne berookingen had volbragt, kwam
zijne eigene dochter , die in dezelfde plaats
getrouwd was , en wilde evenzoo jets uit het
huis te leen hebben • daar hi'rent
nu omt haar
bepaaldelijk wist, dat zij geene heks was, liet
hij alle y in den steak en geloofde van dien tijd
zelf niet eer aan zijne kunst.
of
In een dorp van het Munsterdal werd een
van
daardoor
daar
gezin , na dezelfde ceremonie
,
zijn bijgeloof genezen dat , terwijl men er
mode bezig was , de algemeen geachte, vrome
predikantsvrouw binnentrad. (AUGUST STO—
BER, Die Sagen des Elsasses, St, Gallen, 1852,
GANSKE.
S. 284).

NederlandscheVolksoverleveringen; Dierentaal.
Dat de bekende vogelspraak", zegt BUDDINGH
(Verhandeling over het Westland, bl. 196), onder het landvolk, uit vroegere vogelvereering
zij voortgesproten , gelooven wij hier [bij het
vermelden van den koekoeld to mogen veronderstellen. Zoo verstaat men in de Overbetuwe nog den leeuwerik en vertaalt men 4,jn gezang aldus :
Onder het opwaarts-vliegen , zingt hi :
Mijn vader is in den hemel
Ik wou er ook zijn;
Onder het nederdalen :
Maar 't is zoo wit, wit, wit ! (zoo wijd, verre)."
Voorts meldt onzegezaghebber , t. a. p.
bl. 197 in de noot, hoe s TEENSTRA, Volk sverh.
23 , den scuvuut of nachtuil dus latijn laat
spreken : hora ruit (de tijd vervliegt) • zeker

me er eene aardigheid •; want de boeren verstaan dat uut in hoo-uut door uit (dood)."

Zoo roept bij ons de wielewaal (loriot) 'n brief
voorjou , 'n brief voor jou! en de hond, wan neer hij pijn hebbende jankt , om : pen en in kt!
voor zijn uitersten wil. De zwarte raaf , die
over uw huis al krassende heenvliegt ,
schreeuwt u toe :graf , graf ! Men he ft mij
ook den vaarwelroep van de zwaluw uitgeled , maar ik ben hem thans vergeten. Wie
weet meer zulke voorbeelden ?
GANSKE.

Nederlandsche Volksoverleveringen • AdeMeid
van den Engelenburg en Otto van Wadestein,. Onzeker of Heeren Bestuurderen de navolgende
legende bekend of onbekend zullen rekenen
zal ik maar kortelijk melding maken van Jonkheer OTTO VAN WADESTEIN , den schaker van
Jonkvrouwe VAN DEN ENGELENBURG , welke
bruid der kerk stond to worden. Hij voerde
haar op zijn slot, werd er belegerd, bij eenen
uitvalgewond en gevangen naar den Engelenburg overgebragt, en aldaar afgemaakt , na
eerstgebiecht to hebben dat ADELHEIDE, hare
eer niet willende overleven, zich met zijn
zwaard hadgedood.
Degenoemde sloten liggen in de heerlijkheid Herwijnen. Wadestein , van ouds Waijestein , is voor drie eeuwengebouwd door
MAARTEN VAN ROSSEM neef van den beruch-

ten veldoverste en Heer van Pouderoyen •
het bestaat nog en behoort aan den Heer VAN
DEN STEEN. De Engelenburg was , ruim vier
eeuwengeleden, het eigendom van 't geslacht
VAN HERWIJNEN en kwam laatstelijk aan den.
Heer BIERMAN, doch is voor eenige jaren gesloopt. De wapenrusting van OTTO, eens boven
depoort van den Engelenburg gespijkerd , is
sedert 1834 to Brakel.
Zie Bijdragen tot Boeken- en Menschenkennis,
v. D. v. B.
DI. III. • Stuk 2 , 1833.

Nederlandsche Volksoverleveringen • Schakenzosch, Rozenburg 't Hemelrick. Onkwetsbare haben. Het verlangen naar Nederlandsche yolksoverleveringen kan, als elk ,gelijk Dr. ROMER,
het zijne geeft, eene niet onbelangrijke verzameling opleveren •; gaarne breng ik het mine
er aan toenamelijk
,zoo , dat ik hier slechts
aanteeken , wat elders to vinden is , en zoo
verre mine Adversaria reiken.
Behalve de vroeger opgegevene bronnen
als : VAN DEN BERGH , WOLF
de Geldersche en
,

Overijsselsche Yolks-Almanakken (zie II. , 272),
dienen ook de volgende geraadpleegd to worden : HELDRING 'S Wandelingen drie stukjes •
Utrechtsche Almanak , enz.
Over het vervoeren van den Drielschenk,erk-

klok naar het Gat van der Aa (het Gat van,

gen)
d'ran

door den duivel , zie men mijn opstel in den Gelderschen Almanak, 1836 • — over
dengeest van den H. oDuLF to Voorthuizen
ter verklaring Bier naamsbeteekenis , komt
het noodige voor
eene afzonderlijke bro-

chure Voorthuizen op de Veluwe (1840) , later
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ook over achter mine Verhandeling
over het Westland (Leyden 1844) , bi. 405—
416, zie ald. bl. 409.
Voor verscheidene jaren , toen ik met een
miner jonge vrienden het Westland her- en
derwaarts doorwandelde totonderzoek van
het een die grond in opzigt tot oudheden enz.
merkwaardigs bevat , bepaalden wij ook een
dag , GM, over Voorburg , het dorp Veur, (Fortarp e , Fortrape),naarhet Schaken-bosch (Sacr ebosch , het oude Sacrum nemus) te wandelen
en daar te onderzoeken , wat het terrein zelf
g
mot
aan de hand even. Wie daar met de
localiteit bekend is, weet dat eene uitspanning
aan den rijweg , Schaken-bosch geheeten , den
naam , mogelijk ook het aandenken aan vroeg
ere heiligheid , van die plaats en omtrek
heeft bewaard. Niet verre van daar ligt , te
midden van sombergeboomte verscholen ,
het oude Prinsen-hof , daartegenover aan de
trekvaart, wel eens als de gracht van Corbulo
begroet , eene eenvoudige woning het Hemelrick(Hemelrijk), meer naar Leyden , ter linker
zijde van den rijweg, het oude slot Rozenburg,
en, naar de zijde van Veur , op eene heuvel
door hoog geboomte om even , stond eertijds
de St. Agatha-kapel , welks grond , vroeger
door de hand eenspriesters gewijd , ook nu
nog , om de heilige garde , tot begraafplaats
strekt. Op het Hemelrick zagen wij eene afbeelding dier vroegere St. Agatha-kapel.
Tot dezeplaatsen behoort de volgende
overlevering , eeneriddergeschiedenis , die
ik uit den mond van onzen gids , de eenvoudie bewoner van Schaken-bosch, opteekende.
In overoude tijden leefde op dien burg (aan
den we g van Voorschoten , waar die zware
poort staat) een Graaf , de Burggraaf van dat
slot, en , op het Hof , waar wij nu heen wandelen , was eeneschoone Prinses , op wie hij
het oog liet vallen. Om haar magtig te wordenpaste hi' haar eens in het bosch op , en ,
ziet daar ontmoeten schaakt hij haar ter plaatse , waar nu de woning des zegsmans stond :•
daarom heette dat , en eheele
deomtrek
g
nu nog het Schaken-bosch , omdat de Burggraaf daar de schoone Prinses ontvoerd , geschaakt had. Ton zij nu eenigen tijd met hem
op den burg geleefd had , en zij in de omstandigheid was geraakt van te moeten bevallen
toen verstiet hiJ
haar en dreef haar van den
burg , die wreedaard en ruwe onmensch ! -De Prinses werd in medelijden door hare verwanten, aan wie zij haar nood en de verstoting
klaagde , weder opgenomen , en om de belediging te wreeken , haar geslacht aangedaan,
riep de Prins zijne mannen te zamen , om den
Burggraaf te belegeren. Alles werd in stilte
overlegd , en zoo trok men tegen den burg
op :. het oorlogszwaard en de strijd woedde
hevlg in den geheelen omtrek •; de Graaf , een
hardvochtig en ruw mensch, vernielde Prinsen-

•
hof , name ongelukkige Prinses op nieuw
Bevan en , en verwees haar ter plaatse , werwaarts wij , na de bezigtiging van het drietal
woningen op het Prinsen-hof, onze wandeling
vervolgden , naar eene are , .eenvoudige hut
of woning , waar zij in armoede en kommer
maar toch in vroomegebeden voor den hem el
leefde • daarom heet die woning nog het Hemelrick. Hier werd zij moeder van ,eenen zo on ,
en de Graaff zag nu niet meer naar haar om. Zij
sleet er haren tijd onder zuchten en geb eden.
Maar ziet , op een dag, een jaar na hare bevalling , wandelt zij eens met het kind , dat
met een roosje in de hand speelde , den we g
op naar het voormalige
Hof•: daar ontmoet
haar op den we de prachtig uitgedoschte
Graaf met twee rijk gekleedde ridders. Daar
stond de nog altijd schoone vrouw stil en
sprak tot het kind •: » Geef dat roosje aan uw
varier!" — en de on noozele kleine , die nog
niet spreken kon, stak het handje uit en reikte
de roos aan den regten varier den Burggraaf,
hoewel er drie ridders waren.
De Burggraaf, die ook wel een kloppend
geweten onder dat prachtig ridderkleed zal
gehad hebben, was getroffen, ontving de roos
uit de hand van zijn zoon , en nam van nu of
aan de bedroefde vrouw, die hi nog schoon
vond , weder aan , en erkende nu de versto tene en den zoon alsde zijnen
•: tot aandenken
aan die verzbening noemde hi zijnen burg
voortaan Rozenburg •; terwiji hi' zijne vrome
engodvruchtige , Echtgenoote, ter vergoeding
voor doorgestaan iced, de vergunning schonk
zich eene kapel te stichten , waar zij dagelijks
kon heen'
om God te denen. Zij koos
daartoe den berg , waar hij haar de Agatha-kapel liet bouwen, die er nog lang gestaan heeft.
Inderdaad, eene schoone stof voor een' legende-dichter , dacht ik , en gaf mijn genoegen te kennen , voor de mededeeling aan den
eenvoudigen man , die ons op het tooneel des
verhaals rondleidde Hi had dat verhaal gehoord uit den mond eens grijsaards, en stond
een oogenblik op de plaats der ontmoeting
van den Graaf en de verstotene met haar kind
stil , om ons nogmaals wel te doen opmerken,
hoe deHemelsche Varier daar oven , toch
altijd de onschuld beschermt, den goddelooze
treft , door eene kleinigheid
zelfs• ; hier verwonderlijk de hand van het onnoozele wicht
bestuurd had om daardoor, door een roosje ,
den Burggraaf tot inkeer te brengen , en zijne
voortaan wettige vrouw gelukkige dagen te
bezorgen !
D Die es fahrt mich endlich auf den Schluss :
A Bass , wenn auch die sogenannte feinere Welt
D alle Religion au der Welt wegdisputirte , die
A Bediirfnisse des .Landmanns sie allemal wieder
» zurackfahren wurden". Met dit slot eener
Bauern-Theodicee , geloof ik ook deze overlevering te mogen sluiten.
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Verlangt gij evenwel ook nog een staaltje
van bijgeloof van dien zelfden man ? Op de
groene Boschlaan , zeide hij daar was het
niet zuiver
•: » daar had een man wel zes malen
op een haas geschoten , en to en ging het dier
nog op den weg voor het geweer staan danzen!" Dat vonden wij al vrij brutaal. — Hij
ging voort met ons te verzekeren , dat hij-zelf
's nachts voorbij die Boschlaan komende, eene
haas op zijde gekregen had, die wel een kwartier-uurs verre, altijd in het wagenspoor, met
hem was gegaan".
) Wel man ! en greept gij niet naar dien
haas?" vroeg mijn jonge vriend. » Neen jonge
Heer! wat mij des avonds of 's nachts niet
deert , dat deer ik ook niet !" was het eenvoudi g e antwoord.
Hoe veel , en daaronder veel leerzaams
zou men bij voortgezet onderzoek , nog voor
DE NAVORSCHER uit den mond des y olks kunnen opzamelen !
D. BUDDINGH' .
Delft.
[Nopens die onkwetsbare hazen, waarover de Heer
BUDDINGH' spreekt , nemen wij de vrijheid van op te

merken , dat ons landvolk nog zeer algemeen , wanneer zoodanig wild na een herhaald vuur onverlet
blijft , zijne wonderlijke redding Diet in de lompheid
van de schutters , doch in tooverij zoekt. Ja, bij Castricum wide men als dit voorviel : „ 't is weer OTTE
LIJS geweest."]

Dichter van Gezang 121 (I. ; bl. 378 ; II. ;
bl. 275). Het antwoord op de vraag zal
weinigo bevredigend zijn , en zulks te minder ,
dewijl uit andere lijsten van de autheurs der
Gezangen schijnt te bl ken , dat de maker onbekend , loch het lied ingebragt was door
Prof. MUNTINGHE gelijk reeds vermeld is in
DE NAVORSCHER , • bl. 110a en 196a ; ik
heb gemeend de aandacht van B. en ook die
zijner beantwoorders hier op to moeten vestie ; terwij1 de vraag hierover , zoo als
die is liggende , tevens komt te vervallen.
V. D. N.
Johannes de Jocle I. bl. 378 ; H. ; b1.275).
Wanneer ik dezen geslachtsnaam JODE ; —
JODE schrijve , hem op zijn Duitsch uitspree, daarbij opsla s. VAN LEEUWEN, Bat. Illustr.
fol. 993 en de Nieuwe werken van de Maatsch.
van Nederl. Letter te Leyden , Vide Deel,
1844 , bl. 32 , dan vinde ik Beene aanleiding
hoegenaamd om een Isaac, Element in
dit geslacht aan te nemen, zoo als II. •; bl. 275,
onderaan, niet geheel verwerpelijk wordt geLEDR.
rekend.
Kostverloren I. • bl. 379 •; II. •; bl. 276).
Niet slechts in de nab van Amsterdam ,
maar ook elders vindt men plaatsen met dien
naam aangeduid. Zoo heeft men een Kostverloren bij Antwerpen , — zoo heeft men er een
C. & A.
bij Zantvoort.
D. II.

Eenblaauwe scheen (I.; bl. 379; II.; bl. 296).
Misschien kan het nog dienstig worden geacht hier bij te voegen : dat ROEMER visSCHER de blaauwe scheen en de lof van de
Mutse bezong in een gedicht dat ten 'are 1612
in Leyden verschenen is , onder den tit el •
't loff van de Mutse ende van een blaeuwe scheen
enz. Men vindt proeven uit dit een en ander
medegedeeld in den Almanak voor Blijgeestigen,
VIde jaarg. 1831 , Amst. Gebr. DIEDERICHS
alwaar een opstel Korte Levensschets van ROEMER VISSCHER , en vlugtige beschouwing zijner
dichtwerken , door den schrijver dezes.
't Haag scheW apen I. • bl. 380; II. ; bl. 300).
Op eerie Wapenkaart van Holland en WestFriesland komt het Haagsche Wapen voor
als volt :
Een veld van goud , beladen met een kasteel
van keel, op welks kanteelen ter re ter zijde een,
leeuw van keel en ter linker een oyevaar van......
met een aal in den bele, ; staande het kasteel op een
grondstuk van sinopel.
Welligt is dit een vroeger wapen , waaruit
later het tegenwoordige , ook op dezelfde
kaart voorkomende, is overgenomen.
**
*•
Duivekater I. bl. 380 • II. • bl. 300). Tot
opheldering en ter verklaring der duvekaters
zouden wij eerie n geheel anderen we inslaan
dan BILDERDIJK HOET3FFT en VAN DEN BERGH,
nl. z(56: terwijl wij den deuvik, (kleine knaap)
van BILDERDIJK laten spelen , den duivelschen
kater van VAN DEN BERGH (d. i. de duivel in
en—
, de
een kater veranderd!) loo
laten
Oavenkater of oven-koek van HOEUFFT nog wat
laten Bakken , tot dat zij gaar is ; en den bakker van ANDREAS met de hongerige Franschen
laten haspelen om uit deux fois deux een duive/cater te kneden , — nemen wij hier in aanmerking , wat wij nopens de heidensche bakwerken bij BU ( Westland , 347 , 365)
lezen. Zoowel openbare als huisselijke feesten werden reeds in het heidendom met bakwerk gevierd, van daar de duvekaters, muisjes,
kerstimpjes , wijelbroot , en wat dies meer zij
die in het Christendom als Paasch- , Pinksteren Kerskoeken golden. Nu is de -vraag : wanneer worden de duvekaters gegeten?Antwoord,
bij Kersmis en het nieuwe jaar. Dat is dus
op het oude Joa-feest ( Yule-feest) , waarop
men de geboorte van den nieuwen zonnegod vierde. De Indic. Superst. et Fag. maakt
§ XXVI. van zoodanig heidensch bakwerk
melding (de Simulacro de consparsa farina). Op
het Juel-feest at men Juel-brod , fuel-Wier.
Daar nu Ketkr (ons Kater , in Duvekater) koek
beteekent , zoo rest allsen nog de vraag , wat
is dan duve? Natuurlijk zal men hier in de
lingua noraenna , in het Deensch en Zweedsch ,
moeten rondzoeken. Wij slaan er onze Lexicons (den Deenschen van CHAMEREAU, en den
42
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Zweedschen bij TAUCHNITZ) te vergeefs op na.
De beste bron over de heidensche natuurfeesten, benevens het daarop betrekking he bbende bakwerk , is FINN MAGNUSEN , Lexicon ,
vroeger veel door ons gebruikt , doch dat wij
thans niet 14 de hand hebben. Zoo remand
dat werk op de feesten gelieft na te slaan, die
zal het ontbrekende hier kunnen aanvullen.
Toen hetChristendom al wat in hetHeidendam als heilig gold in verachting bra ,
werden de dove-katers list duivelsche katers !
Oude Vest.
SCR.
Duivekater. Ter aanvulling van het reeds
geantwoorde strekke nog het volgende. Aan
de Zaan was het oudtijds algemeen gebruikelijk, dat de eigenaars van molens en fabrieken
met Kerstijd htufnen werklieden een brood
tengeschenke avers , hetzij als eene erkentenis van getrouw dienstbetoon , hetzij als
plaatsbekleeder van den godspenning , elders
in zwang. Dit brood, van de fijnste bloem, met
veel zorg en arbeid gebakken, zoodat het in
vastheid den Rotterdammereven.
aarde , droeg den naam van Duive- of Deuvekater, en kwam in vorm overeen met het Wegof Wiegbrood , dus genoemd naar de week ,
welke het Kersfeest voorafgaat , in welke de
bakkers oudtijds de gewoonte hadden , om
hunne begunstigers met een brood te vereeren, dat den vorm van een gebakerd kindje
had. Overeenkomstig dien vorm is , onder
den naqm van Duivekater , nog heden bij de
bakkers aan de Zaan , in de week voor Kerstijd , een brood te bekomen , dat op de gemelde maniergebakken is. Enkele fabriekeigenaars behouden nog het gebruik om zulk
een brood aan hunne werklieden ten geschenke tegeven. Zie verder Zaanlandsch Jaarboekje voor 1847.
J. H. Jz. JR.
Casparus (II.; bl.2, 305, 307) en Franciscus
van den Ende. Op bl. 307 schijnt
men onbekend
te zijn met de bloedverwantschap tusschen
FRANCISCUS en CASPARUS VAN DEN ENDE. Het
komt mij voor dat FRANCISCUS de zoon van den
Rotterdamschen onderwijzer CASPARUS VAN
DEN ENDE moetgeweest zijn , terwijl ik mijn
gevoelen rondoop de /V aamlij st der beroemde G epees- en Heelmeesters , door ROELOFS ROUKEMA,
Amst. 1706 , in 8°. , alwaar ten opzigte van
FRANS VAN DEN ENDE gezegd wordt , dat hi' te
Rotterdamgeboren was,
uit eene varier die
aldaar Fransche schoolmeesterwas en dat hij
zich te Amsterdam heeft opgehouden.
FRANS VAN DEN ENDE werd op den 27stenNovember 1674 te Parijs opgehangen (*). (Zie
(*) Iemand maakte daarop het volgende vers :
Zo raakte VAN DEN END ' rampsalig aan zyn end,
Die in zyn's levensloop , zig had van Godgewend
Des kond hi'jninend,
zi dan ookgeen Hemel ho en:
Maar van dergalgen leer wel na de Iiel toe lopen.

Vervolg op AITSEMA , 13. II. ,-p.
156 , in fol.)
In BAYLE ' S Dictionnaire etc. (op het woord
SPINOZA , bl. 255) wordt in de no ot gezegd :
» SPINOZA etudia la langue latine sous un MAD decinqui l'enseignait a Amsterdam, nomme
D FRANCOIS VAN DEN ENDE. Notez que
Mr.
» KORTHOLT dans lapreface de la 2e ddition
» du traits de Mr. sonpere De tribus impostori» bus dit, qu'une fine enseigna le latin a SPI» NOZA etqu'elle se maria ensuite avec Mr.
» KERKERING, qui etait son disciple en meme
» temps que SPINOZA."
Men ziet hieruit dat SPINOZA ook hetLatijn
bij eene jonge dochter heeft geleerd , wier
naam door BAYLE wel is waar niet genoemd
word , doch
die onmogelijk , derstellende
on
dat hi' CASPARUS' zoon geweest zij, eene doch,
ter kangeweest zijn van FRANCISCUS VAN
DEN ENDE , overleden in 1674.
Ik weet niet of er, gedurende het besprokene tijdvak , andere schoolmeesters teRotterdam geweest zijn , die den naam van VAN DEN
ENDE gedragen hebben, en waarop het artikel
van ROUKEMA zou kunnen toegepast worriers.
Het voltrokken huwelijk tusschen Mr. KERKERING en ..... ? ware miss chi , tot verkriking der waarheid , in Amsterdam op te
sporen.
.. ELSEVIER.
L. SYLVIUS ,

[Het bovenstaande was naauwelijks in druk , toen
wij , op nieuw ten bewijze dat .. ELSEVIER een voorbeeldig en volijverig Navorseher is , het volgende van
hem ontvingen :I

Clara Maria van den Fade , Spinoza' s leermeesteresse. De registers op de Puiboeken van

Amsterdam behelzen :
» 5 Feb. 1671. DIRCK KERCKRINCK , van Amsterdam , Med. Doct. , oud 32 jaer , ouders
dood, geadsisteerd met zijn moei PETRONELLA
KERCKRINCK , woont op de Keizersgracht ,
ter eenre , en CLARA MARIA VAN DEN ENDE
van Antwerpen, oud 27 jaer, geadsisteerd met
Dr. FRANCISCUS VAN DEN ENDE , woont op
de Cingel , ter andere zijde."
Men weet thans dat CLARA MARIA VAN DEN
ENDE, geboren te Antwerpen , de Savante geweest is , die ook aan SPINOZA Latijnsch on.derrigt heeft gegeven, zonder dat uit het aangehaalde huwelijk blijkt, dat zij eene dochter
van FRANCISCUS VAN DEN ENDE geweest Zij.
.. ELSEVIER.

Casparus van den Ende (11. • bl. 306, kol. 2,

reg. 27 v. b.). Indien er, volgens de meening
aldaar uitgedrukt , in de opgave van het jaartal 1699 voor dezen druk, eene vergissing
plaats had , zoo bestond ze niet bij mij, maar
in het door mij aangewezen Naamregister van
R. ARRENBERG 2den druk, 1788, bl. 161.
V. D. N.
Georgius Cragius (II. , bl. 2). Waarschijnlijk behoorde CRAGIUS tot een oorspronkelijk
Deensch-, later Schotsch geslacht. NICOLAUS
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CRAGIUS, een

Deensch Regtsgeleerde, schreef
in het Album van BONAVENTUnA VULCANIUS
en wordt genoemd een » distinguished negociator and historian", ob. 1602 ook GUILLIELMUS CRAGIUS , Scotus (gelijk hi' zich teekende in het Album van NAERANUS 1605), werd
eerst Professor in de Philosophie en later in
de Theologie te Salmur. Op zijn huwelijk met
CLAUDIA GORINA , vervaardigde SAM. NAERANUS een Epigram: zie zijne Poemata , uitgegeven ten jare 1611. Welligt was GEORGIUS een
zoon van dezen GUILIELMUS. Noe worden genoemd ANDREAS C. een broeder van NICOLAAS,
die Med. Doct. en Chemicus was , THOMAS en
, Gel.
TIELEMAN C. , alien vermeld bij JOCHER
V. D. N.
Lexicon.
Testament van den Heer de Pinto (IL • bl. 2).
In deErve C. snesTERsEnkhuizerAlmanak voor
1852 komt onder de Anecdoten, Spreuken en
Vertellingen een stukjen voor , getiteld :
Testament van een' weldadigen Israeliet."
THOMAS DE PINEDO , die op het einde der
zeventiende eeuw te Amsterdam stierf , liet
een onmetelijk vermogen na , en verdeelde
zijne schatten bij testament op de navolgende
wijze :
1. Ili maak aan de stad Amsterdam, na mi'n'
dood , vijf tonnen gouds [anders is de opgaaf
van den Heer H— T.].
2. Ik leen aan deze stad , tien jaren lang ,
zonder renten , and erhalf millioen [ook hier
verschillen de opgaven].
3. Ik schenk aan iedereChristelijke kerk in
Amsterdam en 'ss Gravenhage, tien duizend gulden, en aan de Zuiderkerk te Amsterdam twintig duizend.
4. Ik schenk aan de Christelijke Weeshuizen der beide steden tien duizend kroondaalders.
5. Aan de arm en veertig scheepsladingen
turf.
6. Aan het weeskind , dat het eerst het
weeshuis verlaat , duizend gulden, en aan dat
hetwelk onmiddelijk daarop volgt , zes honderd gulden [hier komen de opgaven weer
niet overeen}.
7. Ik maak aan dePortugesche Synagoge te
Amsterdam twee en een halve tonne gouds en
8. Aan het Portugesche weeshuis 30000
kroondaalders.
9. Ik leen aan de Regering tien tonnen
gouds, tegen 3 pCt. , onder voorwaarde, dat
de interessen aan de Joden te Jerusalem komen • het kapitaalblijft ten eeuwigen dage aan
de Regering [deze gift komt in de andere
notitie niet voori.
10. Ik maak aan de Duitsche Synagoge
verschilti.
vijf duizend gulden [het cijfer
11. Aan mijn bloedverwant PETRUS ovis
een en dertig tonnen g ouds , Ifenevens huis en
hof[hier loo en de be richten geheel uit eel*
D

12. Aan. mi'n' weduwe tien tonnen gouds
[verschil].
13. Aan mijn overige bloedverwanten tien
duizend kroondaalders.
14.Aan ieder miner Buren , die bij mijne
begrafenis tegen.woordig zijn , honderd du
ten [verschil in 't cijferj.
15. Aan ieder ongehuwd persoon , hetzij
man of vrouw, welke bovendien daarbij verschijnen zal, honderd gulden [deze gift wordt
nietgevonden in het berigt van H—T.].
16. Aan ieder Geestelijke in Amsterdam
en 's Gravenhage honderd kroondaalders , en
aan elken Koster vijftig kroonclaalders [ook
deze ontbreekt].
Blijkens de legatee zijn de HH. DE PINEDO
en DE PINTO ednzelfdepersoon.
Ik vraag , welke opgaaf is de juiste , en
voeg er ook de vragen van den HeerH—T. bij:
Of deze bepalingen ten uitvoer zijn gelegd?
en of er van dien Israeliet nog meer bekend
LIJNDRAJER.
is
•
[De Heer J. H. VAN DALE heeft zich mede beijverd
de verschilpunten aan te toonen tusschen H. T.'s opgave en die van den Enkhuizer Almanak. Wij ontvangen dus van hem dezelfde reeks als ons door den
Heer LIJNDRAJER toegezonden werd , terwijl hij nog
bovendien onze aandacht vestigt op de bijzonderheid,
dat het relaas van d'Erve STICHTER, (hier en daar minder avontuurlijk dan de Notitie van H. T. de „veertig schepen turf" geenszins als eene jaarlijksche gift
mededeelt , die ook niet voorstelt als aan impost ontheven , even zoo het legaat der Portugesche Synagoog van vijftien tonnen gouds terug brengt op twee
en een halve , verder opzigtelijk de stad Jeruzalem
daarin slechts verschilt van H. T.'s Notitie , dat het
haar de vruchten schenkt van een millioen guldens,
aan 's Lands regering toegewezen
eigendomn.
wier
wordt , en eindelijk niets weet van de beschikkingen
N0 . 10 en 17 bij H. T. tot uitdeeling van het rouwlaken en tot begiftiging van 's erflaters dienstboden ,
ieder met eene som van f 10,000.
Ook de Mi. J. T. DE , W. T. , P. J. v. M. ,
A. W. en J. M. hebben ontwaard hoe er op het stuk
van DE PINTO 'S wonderbaarlijke erflating eene „ rencontre de beaux esprits" plaats gehad heeft tusschen den jaarlijkschen „Verteller" van „ het Nut" en
onzen Correspondent H. T. Want ofschoon PINEDO
en PINTO Diet volmaakt eensluidend zijn en ook DEPINTO'S wilsverklaring sours meer of min verschilt van
geen onzer vrienden echter die niet of
DE PINEDO 'S ,
eheel overtuigd is, Of ten minste allerwaarschijnlijkst
g
gelooft dat beide slechts een en dezelfde persoon zijn,
en dus ook het testament in den Almanak identiek is
met dat op bl. 2 van DE NAVORSCHER.]

am ent van den Heer de Pinto. In de
Test
Merciewardigkeiten von J. J. SCIELUDT
Judas

Franckf. u. Leip zig 1714, 4 Th. in 4°., vindt
men op bl. 293 van het eerste deel een Extract

Testament dess Weyland reichen Portugiesischen Joden de Pindo , so zu Amsterdam gestorben , waarvan SCHUDT zegt dat het in 1713
VOM

uit Holland overgekomen, en daarna vertaald
en rondgevent is. De Hoogduitsche editie
heeft slechts weinig afwijking van het door
H. T. opgeteekende. In lateren tijd is dit
testament op nieuw vertaald en uitgegeven ,
42
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en wel in het Fransch ; het komt voor in :
G. PEIGNOT ,

Choix de Testamens anciens et mo-

de , I p. 420. Slordig en vaak onjuist is
echter die overzetting. Noch de Duitsche ,
noch de Fransche bewerker vermeldt jets van
het ten uitvoer leggen van dit testament • de
eerste schijnt zelfs te twijfelen of het ooit be-.
—11.
staan hebbe.
[Pit Fransche stuk kwam ook onder de oogen van
J. T. D. H. Hi' vond het in : le Magasin pittoresque,
T. VI.( 1838) p. 371 , opgenomen in een artikel,
insgelijks betiteld Choix de testaments remarquables.
Wat hi' daarvan , wederom verduitscht , ons heeft
medegedeeld , regtvaardigt wel —11's klagt over slordigheid en onjuistheid , maar levert niettemin een
inhoud op , goed met de lezing des Enkhuizers overeenkomen.de. „Ik heb" , zegt onze beantwoorder,,
„ bij vergelijking met het in DE NAVORSCHER gegevene uittreksel , dit bepaalde verschil opgemerkt, dat
de cyfers der geldsommen in het laatst niet dezelfde
zijn. Te beginnpn dus van het Portugesche weeshuis, aan 't welk hier 30000 kroonen vermaakt worden(*) , zet men het verslag der legaten voort in
dezer voege :„
Ik leen aan de Regering 10 tonnen
„ gouds , teen 3 04 interest in het jaar , onder voor„ waarde dat die renten uitbetaald zullen worden aan
„ de Joden te Jerusalem gevestigd. Het kapitaal zal
„ steeds aan de Regering verblijven. — Ik geef aan
„ de Duitsche Synagoge 5000 gld. — Ik geefaan mijn
„ neef ovis 31 tonnen gouds met al mine huizen en
„ hun toebehooren. — Ik legateer aan mijne weduwe
„ 10 tonnengouds. — Aan mine andere bloedver„ wanten 10,000 kroonen. — Ik vermaak aan elk
„mijner buren , die mine begrafenis bijwonen zal,
100 dukaten. — Ik geef aan ieder persoon van de
„
„ eene of de andere kunne , ongehuwd zijnde en bij
„ mine begrafenis tegenwoordig, 100 gulden. —Aan
leer
„
d Christen-priester of leeraar te Amsterdam en
„ in den Haag , 100 kroonen en aan ieder kapellaan
„ 50 kroonen".
Twee onzer beantwoorders , de HH. THEODORIK
en 0. KRAMM hebben zich bepaaldelijk met H. T.'s
r de vraag , die omtrent DE PINTO zelven , bezig
de
gehouden. — THEODORIK gewaagt van ISAAC DE
PINTO , Portugeesch Israeliet , te ' s Hage in 1787
overleden , en die eerst gewoond had te Bordeaux,
naderhand in Amsterdam. Deze was, zegt hij , een
zeergeleerd man , schrijver eeniger belangrijke werVOLTAIRE , die evenzeer van zijne diepe
ken teen
g
godsvrucht als van zijne veelzijdige kennis getuigen :
een lof, geenszins weersproken door het oordeel van
Mr. H. J. KOENEN , bij wien men , Gesch. der Joden
in Nederland , bl. 8 , ISAAC DE PINTO ' S geschriften
vermeld vindt onder deze titels : Reflexas politicas
tocante a Constituicard da NacarO Judayca, Amst.1748,
Juive , ou rOections critiN
en Apologie pour la Nation

es sur quelques assn
pges des ecrits de M. de Voltaire,
qu

Amst. 1761. En dat nu deze telg van het geslacht
der DE PINTO 'S niet minder vermogend was en vaderlandlievend dan godvruchtig en kundig , blijkt zeer
e aan den Staat bewezene diensten
duidelijk uit zijn
in 1748 en 1750 , met regt uitnemend genoemd door
denzelfden geschiedschrijver der Israeliten in ons Vaderland , bl. 212 (t). Overigens heeft men het ver(*) Pit is echtergeene afwijking van het berigt
des Hn. II. T. , nademaal 30,000 kroonengelijk te
stellen zijn met 75,000 gulden.
Zie hier het berigt van den Heer KOENEN :
( t)
„Bij het beleg van Bergen op Zoom door de Bondgenooten in 1748, verschafte de rijke en aanzienlijke
Amsterdamsche Israeliet ISAAC DE PINTO , uit zijne

haal van zijn leven , gedeeltelijk uit eigenhandige
aanteekeningen , in de Jaarboeken voor Israeliten
van 1837, bl. 157-196.
De Heer KRAMM berigt ons van ARON DE PINTO
JOSEPHSZ. , een „ uitnemend liefhebber van nutte
„ kunsten en wetenschappen", naar het getuigenis
van JOANNES MARSHOORN , boekverkooper te Haarlem , die zich in 1754genoopt vond , dezen Maecenas
den tweeden druk op te dragen van THE OD. SCHREVELI
Harlemias, of Eerste Stichting der Stad Haarlem enz.
Daarprijkt, zegt onze beantwoorder, het voile wapen.
zijn de een veld van azuur,, beladen
der DE PINTO' S ,
met vijf zilveren wassende manen, sierlijk geplaatst,
met allegorische beelden , zinspelende op de bes9hermin g der kunsten , waardoor zich onze DE PINTO zoo
verdienstelijk maakte. — Maar deze openlijke vereering, deze toeigening van een dus belangrijk werk,
deze opdragt zoo nederig en de eerbiedige toon der
geheele toespraak laten , volgens den Heer KRAMM ,
eenen twijfel over (is de juistheid van dit besluit
g
zoogeheel onbetwijfelbaar ?) , of ARON DE PINTO was
de ROTHSCHILD zijner dagen , waardig om aldus ten.
slotte door JOANNES MARSHOORN begroet te worden : „ Ontvang dan Ed. Heer, dit werk met een
gunstig oog , en verschoon onze vermeetelheid ; terheele
luisterrijke
Famillie toe
wijl wij
UEd. en
ge
wenschen , een lang en gezegend leven, en namaals
edGod ABRAHAMS !"
de Eeuwige Ruste bij
Dan vergeefsche moeite en van THEODORIK en van
den Heer KRAMM ! Noch in ISAAC, noch in ARON, bloeij ende in de tweede heeft der 18de eeuw, kunnen wij den
erflater DE PINTO wederviriden , wiens uiterste wil
reeds ten 'are 1714 als eene Jadische Merckzviirdigkeit
te Leipzig , Frankfort, en waar niet elders missehien ?
opgedischt was en alomme verspreid geworden. Grooter kans van waarheid heeft daarom het berigt ook
door den Enkhuizer overgenomen , dat THOMAS DE
PINEDO, de vermaker der legaten , een zoon geweest
is der zeventiende eeuw , en dat ook zijn doodsdag
tot haar moet worden teruggebragt.
Wat nu het Hader onderzoek betreft , door velen
misschien wenschelijk geacht , omtrent DE PINTO en
zijne beschikkingen , wij voor ons belijden gaarne
erhimet een verzinsel te
onze overtuiging , dat wij
doen hebben, datgeen testament in het rijke geslacht
DE PINTO-ooit dergelijke legaten vermaakt heeft als
hier aan onze verbazing worden prijs gegeven. En
dit ons ongeloof hecht zich niet slechts aan de vervaarlijke som, door de legaten, voor zoo ver zij in cijfer
te brengen zijn , vertegenwoordigd , eene som , die
ons een nagelaten vermogen aankondigt, naauwelijks
bestaanbaar met de ruimste begrippen van de schateid sommiger Israelitische familien ; niet minder
rijkh
luide spreekt, onzes bedunkens, het fabelachtige in de
overdrevene strekking, de grilligheid en belagchelijke
vrijgevigheid , die aan eenige dezer vermakingen
eigen zijn •; niet minder luide vootal in die allermildste bedeeling van Christelijke heiligdommen , godshuizen, predikers , ja eenvoudige kerkendienaars ,
hoogst moeijelijk naar 't schijnt te verklaren in een
Portugeschen Jood der zeventiende eeuw. Men vraagt
zich ook , van waar het stilzwijgen der historische
traditie omtrent een feit van zoo veelvuldige en tevens
cig ene middelen en die van eenigen zijner geloofsgenooten, zeer aanzienlijke geldsommen aan den Staat,
en wel teen veel lagere renten dan verlangd werd ,
op het oogenblik, dat de schatkist geheel uitgeput was;
zoodat de Ontvan ger-G eneraal VAN HOGENDORP later
aan DE PINTO schreef, dat hi' den Staat gered had." In
1750 hielp dezelfde Israeliet de schuldbrieven ten laste
van den Stadhouder,, die vier ten honderd waren, op
3per Cent verminderen, waartoe hi' en zijne vrienden
e ldsommen voorschoten.
aanmerkelijke g
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tonderlinge belangrijkheid, en men erkent voorts een
afdoend bewijs der fictie in het ontbreken , zoo veel
men heeft kunnen na aan , van ieder spcior der zaak
in degeheugenis der overvloedig begiftigde corpora-.
tien, wier oorkonden, — ma g men achten —toch ook
zelfs de verijdelde toekenning door eenig teeken bewaard zouden hebben. Zou het zoo geheel ongerijmd
zijn , de legende van DE PINTO ' S testament op rekefling te stellen van. spijtigen , spottenden naijver , zoo
ligtelijk door der Joden rijkdom gewekt bij de grooten en deftigen in den laude;; dienzelfden naijver
waaraan destijds de BELMONTE ' S ten doel stonden,
openbaar geworden, onder anderen , in de spotprenten op hunne hofhouding ; dien naijver , welke aan
onze DE PINTO' S zelven en de NUNEZ ' DA COSTA soortgelijke caricatuur hunner „ vorstelijke woonhuizen"
berokkende ? Zie SCHUDT 'S Merckwfirdigkeiten , I. ,
S. 278 , aangehaald door KOENEN, bl. 207, noot 5.]

Van iets , dat niet en was noch zal bestaan na dezen,
(bij N. N. als bij A. J. v D. AA)
Mijn tweede isgoed Latin • de bijen brengen 't aan ;
Mijn derde heeft veel goeds, maar ook veel kwaads
gedaan.
Mijn derde met het vierde zaam verbonden(bijN . N.

en deze met mijn vierde of laatste zaam verbonden)

Worth steeds van elkgezocht , bij velen schaars gevonden , (bij N. N. als bij A. J. V. D. AA)
De naam in zijn geheel zal bij het nageslacht
Altijd in zegen zijn om 't nut haar aa,ngebragt.(bij N. N.
als bij A. J. V. D. AA , behalve dat om 't nut Naar vervangen wordt door om 't hell ons)
Wij zijn het echter volkomen eens met den Heer
C. KRAMM, dat het kleinergetal lettergrepen in 't
minstgeene reden geeft , om den vijfden reel bij
V. D. AA verwerpelijk te achten. Zoodanige vrijheid
wordt niet slechts dikwerfgebruikt zij
s iook van
zeer goede werking in verzen van deze soort. De
Heer ICHNEUTES houde het ons alzoo tengoede , dat
wij aan : Mijn derde en vierde zaam verbonden , verre
de voorkeurgeven boven de vrij harde emendatie :

Aanvulling der Biogr. Schets van Ev. Gezangdichters (II. • bl. 3 , 309). WILLEM SLUITER
op reis zijnde van Eibergen naar Rouveen , Mijn derde en vierde lettergreep te zaam verbonden.
overleed te Zwolle, waar hi' ook be raven is. Het spreekt overigens van zelf , dat het Na ar in den
laatsten reel gansch verkeerd is , en hier de SchieJon. VOLLENHOVE iS , volgens het vermelde damsche lezing niet gemist kan worden.
op den nog voorhanden en penning tot gedachH. T. H. ens. SCUREUDER zonden ons nog een antens aan zijne begrafenis of overlijden , gebo- der berijmd raadsel van dezelfde oplossing , maar zoo
ren den 2den Juni 1631. Zie over hem de ellendig in taal , stip en versificatie , dat wij er niet
aan denken kunnen, het onzen lezers onder de oogen
Vaderl. Letteroefening en van 1827,April N°.IV te
brengen.
en V, en zijn Levensberigt in den Overijsselsehen
ICHNEUTES komt regt hoffelijk op voor onze ge58 •; zijn
Almanale voor 1842bl.
,
han
dschrift
eerde lezeressen. Hoe was 't Naar , vraagt hi' , zonis in het Album van A. MONEN , Hag. Comit. der kennis van het Latin mogelijk , in het zoetst van
H,
ymets boorden honig , jets dat naar mel geleek —
a. d. 17 Kal. Set.
1673.
A
op te vangen? 't Is zoo,geachte ICHNEUTES, wij kunE.M.ENGELBERTS, overleden ten jare 1807,
nen u, tot onze smart , geen ongelijk geven. Overi,
oud 75jaren is
alzoo geboren in 1731 of 1732. gens niet alleen onze „lieve Vriendinnen" (vanganA.
LOTZE
stierf
den
J.
15den December (niet scher harte volgen wij bier 't spoor van Mr. J. VAN
den 13den). Zie de aangewezen schrijvers. LENNEP), ook een onzer vrienden (de man zalgelukP. J. DE FREMERY iS gestorven den den Dec. kig nu wel nit den droom geholpen zijn) werd in verdoor dien toch zoo bekoorlij ken Hy1820, oud 82 jaren. Zie Konst- en Letterbode legenheidgebragt
means, zulk eene verlegenheid , dat hi' , niet we1821 , N°. I , bl. 3 •; hi' moet dan in 1738 tende wat , er zich uitredde met een niet onaardig
eboren zijn. In de Konst- en Letterbode is bokje te schieten. Onze waardige dames echter , wie
g
ook het overlijden vermeld van A. L. BAR- wij opregtelijk om verschooning vragen, ook in naam
van A. J. V. D. AA, ook in naam van den, denkelijk
BAZ , 14 Julij 1833, oud 63 jar en en van HEND.
wel , Schiedammer auteur derpoezy in kwestie —
DE FLINES, 29 April 1832 , oud 72 jaren.
onze waardige dames zullen nu welgissen wij , des
V. D, N.
te gereeder ons hare toestemming even , dat wij ,
Raadsel (II. • bl. 3). Het antwoord is gevonden, Mijnheer VAN DER AA , en waarlijk
men kan zich niet verwonderen , dat Het Bestuur van dit Tijdschrift geenf 100 als premie
en geen levenslang gratis abonnement op den.
koop toe beloven durft, daar het wel te voorzien was , dat het raadsel zou worden opgelost. Het antwoord iS SCIIIMMELPENNINCK.
1 Schim ,2 me1,3pen , 3 & 4 penninck (penning).
H. W. K.
[Nog een tiental Navorschers roept 011S toe : SCHIMMELPENNINCK. Wat de vraag naar de ware lezing
betreft , N. N. en J. SCHREUDER zonden ons deze
redactie van het raadselvers , opgenomen , naar de
eerstegelooft , in een Schiedamsche Courant van 1805
of 1806, met dat gevolg , dat het vraagstuk weldra
zijne uitwijzing erlangde. Wij onderschrappen de regels en woorden , waai in zich afwijking van den in
ons Tijdschrift gegevenen tekst openbaart.
„ Mijn eerste lettergreep geeft n een naam te lezen
(bij N. N. zal den naam doen lezen).

tot een welpassend slot dezer raadsel-beschouwing.,
het woord nog aan haren wakkeren vereerder toekennen , nademaal hi' haar en ons een boeijend nastukje belooft, een raadsel wel over de honclerd jaren oud, maar nog jong en frisch op zoo hoogen leeftijd en, allernatuurlijkst geheel vrij van iederen

zweem van Latinismed
Raadsel. Daar wij nu toch aan de raadseltjes zijn , vraag ik de lezers en lezeressen van
DE NAVORSCHER wat hun dunken mag van
het volgende , 't Welk ik , met zijn opschrift
voorzien, gevonden heb onder een pakje oude
papieren. ; en of ook iemand hunn.er lust heeft
zich op zijne ontwarring toe te le en , al is
het loon daarvoor uitgeloofd toch reeds meet
dan lang een prooi der verjaring gevvorden.
Van my toch heeft niemand jets te wachten
want ik verklaar eerlijk 'er voor op te tornen.
» Copij van een raadzel , waarop tienduizend
» Rijxds . zyn gesteld voor die gene die het raacl
» detydisbepaalt op 22 Jun. 1751, en het geldis ge»past b ij de Hi • . OVERBEEK, A dv oc t te Hamburg" .
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» RAADZEL".

1. NapoleOn.
apoldOn.
7.poleOn.
3.
o leOn.
4.
leOn.
5.
eon.
2.
on.
D En enlevant successivement lapremiere
» lettre'
ce mot , et ensute Celle de chaque
» mot restant , on forme six motsgrecs dont
» la traduction litterale , dans l'ordre des nu » meros designes , est :• Napoleon , etant le lion
NourOdcov iljv O ),act.w
despeuples , allait ddtruisant les cites.
6.

1k ben Schepper nog Schepzel , Ik ben ge» storven , maar kon 't in 'tgraf niet houden
» onder de levende ben ik nooyt geweest , ik
» ben niet de tyd,maer bevinde my in 't midden
» derzelve.Onder de 4 elementen kunnen zy
0 my niet stellen. Ik ben 't voornaamste lid
I der wereld.In 't tegenwoordige ben ik een s
» verlaten, en sterf eer ik sterf. 1k ben een
) Vader der verdoemdegeesten in de Hel. Ik
» ben ryk dog niet zalig".
NB. Woordelijk en letterlijk overgeschrey en.
ICHNEUTES.

lec-6v

Nestels der Kavallerie (II. • bl. 3). Om zich
op eene route menigte Bel en te wreken, die
hem verlaten hadden , beval de Hertog van
Alva, dat ieder lid van dit corps, welken rang
hi' ook bekleedde , zoude words opgehangen. Tot antwoord lieten deze dapperen den
Hertog weten , dat zij in het vervolg , om de
executiegemakkelijker te maken , aan den
hals een (touw) strop en een spijker zouden
dragen. Deze troepen zich later onderscheiden hebbende , zoo werd het touw hun tot
een eereteeken en daarna in het al gemeen
vervangen door nestels en pincetten.
J. T. D. H.
[Zoowel de vrager , die in „ zeker boek" het bovenstaande zou gevonden hebben , als de Heer J. T.
D. H. , wiens oplossing Kier gelezen wordt , hadden
we' gehaudeld , wanneer zij de bron haddep opgegeven , waaruit zij hun berigt verschuldigd zijn. Dit is
voor Navorschers en DE NAVORSCUER een hoofdvereischte.1
NaroXiciav c'tn-olic4v (II. • bl. 3). D Nous avons
trouve dans un journal du 25 juin 1838, un
articlequi coincide avec ces mots le Lion du
desert: cet article est ainsi col:Egli •: s » BONAPARTE disaitque le desert avait toujours eu pour
lui un attrait particulier , et qu'il ne l'avait
jamais traverse sans une certaine emotion.
On n'en voyait point les bornes , il n'avait ni
commencement ni fin : c'etait l'image de l'immensite, un ocean de pied ferme. Ce spectacleplaisait a son imagination , et il aimait a
faire observer que NAPOLEQN veut dire le lion
du desert." " Le Livre des Singularites , par G.
P. PHILOMNESTE, Dijon et Paris, 1841, p. 96.
NairoXicov ci7roXicov. . Het volgende heb ik gevonden in : D le Magasin Pittoresque, Tome IV.
1836, Maestricht , BURY-LE FEBRE , p. 186 :
D Cakuld'un tireur d' Horoscope sur le mot
NAPOLEON."
D Le nom NAPOLEON

est compose de deux
» motsgrecs qui signifient lion du desert. Ce
» mama'
, ingnieusement combine , pre)) sente unephrase qui offre une singuliere
» analogie avec le caractere de cet homme
I extraordinaire :

ieLv

dc7rOdc.),) raecov.

Diet. Otymol. de la langue Franfaise.
Ik meen hiermede het eerste gedeelte der
vraag beantwoord te hebben. Van het andere
wordt daarbij geene melding gemaakt , en
ik ben niet in staat daaromtrent lets zekers
aall te voeren.
J. T. D. H.
[Het is uit DE ROQUEFORTS Dictionnaire etymologique , dat GABRIEL PEIGNOT, de eigenlijke schrijver van
le Livre des Singularites , deze aanteekening omtrent

het woord NAPOLEON heeft overgenomen. Aan hem
ontleenden die onze beantwoorders J. B. R—p . en
N. P. BIBLIOPHILUS. Vier jaren vroeger had men haar
kunnen vinden in de Wiener All em
Theater Zeitung , Originalblatt fib- Kunst , Literatur u. s. w. ,
waaruit zij ook te land kwam in de Letteroefeningen
van 1840 (No . IX , bl. 468) die haar onder cooogen
bragt van H. VAN ROLLEMA. Dan reeds in 1828 was de
„opmerkelijke ontleding" voorgedragen in het Algemeen Nieuws- en Advertentieblad, No . 25 , waar men,
naar het berigt van S. P. J. in de schikking der woorden minder juist sc-,11/ met irOlemi verbonden had
en alzoo deze vertaling gegeven: „NAPOLEON de leeuw

zijnde , ging de steden der volkeren verwoestende.

Voorts verwijst ..R.E. de liefhebbers naar de anagrammen , — wie lust en tijd heeft make op zijne
aanprij zing kennis met CELSPtRIUS , de Anagrammatismo en JUD. DE WEERDT, Concordiae Belgicae panagyricum parnassicum (Antv. PLANTIN, 1609) — naar
het stuk van S. H. DARINGS in het Belgisch Museum ,
D. VI, bl. 79, waarin men, na lof toegebragt te hebben aan de Medianoches , een vele anagrammen bevattend werk van den Bibliophile JACOB, zich beijvert beide fraaije eigenschappen van het woord NAPOLEON mede te deelen, die waardoor het ons een
leeuw der wildernis aanschouwen doet , en die waardoor het, zesmaal wreedelijk onthoofd , ons met siddering vervult voor dien leeuw der volkeren , rondgaande
om de steden te vernietigen. Beide vonden eindelijk
hareplaats in de Mirror of Literature , Vol. XI,p.320,
waaruit EEN ANONYMUS ze voor ons overschreef, naar
wiens opgaaf het woord na de derde procope aicov
niet b ),ic.)v behoortgedacht te worden, zoodat zijn vertaling aldus luidt : NAPOLEON being araging lion, going
about destroying cities. Wel en te regt going , gaande
want hoe het eene letterlijke overbrenging heeten
mag , die ic:ov door ging , allait , wedergeeft , kunnen
wij met ons Grieksch maar niet te weten krUgen.
Alsparticipium toch van i'ca, den wortel van iiptc,
willen wij ic`ov, hoe antiek ook, laten gelden, maar er
een 3a Imperfecti van te maken , zie , dat is een al te
schromelijk misbruik .
Het behoeft overigens ter naauwernood vermelding,
dat ,gelijk ook de Mirror heeft opgemerkt , de phrase
der zeven woorden alles behalve op taalkundige juist-
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heid en zuiverheid sans rack maken kan. Wij willen hiervangeene andere voorbeelden te berde brengen , dan den genitivus irraecov na het participium
civolicov , dien men het toch niet wagen zal, met behulp van een verzwegen eta tot i& )v in betrekking te
stellen.Doch ook met den leeuw der woestijn (lion,du
desert) kunnen wij geen volkomen vrede hebben. De
sehim des geduchten Keizers vergeve ons die bedenking teen zijne grammatica ; heeft hem zijne
bloedige overmagt alomme tot een schrik doen zijn
als een waren leeuw der volkeren; in zijn naam
de wij geene aanleiding om hem als een leeuw der
woestenij te begroeten. Ndorog vat is niet de vreesselijke zandzee met onbeperkten gezigteinder; het beteekent een boschachtige bergstreek , Saltus , veelal
eene digtbegroeide laagte tusschen de rotsen, zoo weinig eene onmetelijke vlakte onder den brandenden zonnegloed , dat men den oorsprong des woords gezocht
heeft in v;Iprivativum met ?deo; (licht) te zamengesteld.
Immers digtheid van boomers en struiken is een voornaam kenmerk der vocir&iv , zoo als ook blijkt uit de
epitheta, welke daaraan door de oude schrijvers verbondenplegen te worden , b. v. L/ozOi.co; door EURIrmEs , Ca7ccipour-oc door XENOPHON (in Hellenicis),
crxcepOc door PLUTARCHUS (in Vit. Numae). Men beschuldige ons bier vrij van zifterij , men achte deze
onze opmerkingen onbeduidend : wij voor ons bekennen , zulke spelingen als die met het woord NAPOLEON gansch niet verwerpelijk te vinden, wits zij
rnaar zuiver zijn van misbruik der taal, van vervalsching der denkbeelden , die door de uitdrukkingen
worden voorgesteld.]

Na7ro1ewv dcrro),ecov. Van de naamletters heeft
men ook nog de volgende phrase gemaakt ,
tot herinnering van 's Keizers val :

Nach
Allen
Politischen
Operationen ,
Liegt
Er
Ohnmachtig
S. J .
ieder.
W
Na7rolicov ciTroVcov. Zie hier het antwoord
betrekkelijk de bedoelde verwijzing op de
Openbaring , welke ik tijdens de wassende
grootheid van NAPOLEON , toen Frankrijks
grenzen door hem uitgebreid en geheel ons
werelddeel in oorlog gezet werd, zoo dikwijls
heb hooren verklaren. De plaats in kwestie vindt men Openbaring IX : 1-13 , door
vele Godgeleerden uitgelegd als eene toespeling op de Zeloten , die ten tide van JOHANNES het Joodsche land met schrik en angst
vervulden. In onzeprovincie meenden nogthans degetrouwen aan het Huis van Oranje ,
we ens de gelijkenis der spelling , in den
APOLLYON van vets 11, den gevreesden NAPOLEON te herkennen 'en daar nu APOLLYON
verderf , onder an Ljuister verderver,vernieler]
beteekent, zag men in NAPOLEON en zijne
veroveren
,
b
krijgsheeren
ijdat schrikbarend
van landen en natien deprofetie hier gesprok en vervuld,
G. VAN SANDWIJK.

NaTrolewv dc7rolicov.

De bedoelde Bijbelplaats

is Openb. IX : 11, waar de derde Engel des af-

gronds, daar verschenen, met den Hebreeuwschen naam ABADDON Vernietiging, Afgrond),
en met den Griekschen naam APOLLYON Verderver) genoemd wordt. Ik herinner mij ook
uit mijne kindschheid , dat eenvoudige menschen , in hunne verslagenheid en angst,
NAPOLEON voor dienEngel des afgronds hielden , wiens naam in de Openbaring van JOHANNES geschreven staat. De enkele vergelijking van beide namen wijst nogthans overvloedig aan , dat het ook slechts de meening
van eenvoudige menschen , die op den klank
of oordeelden en over een klein verschil van
letters niet vielen, wezen kon. Overigens
moge het herinnerd worden, dat die allegorische namen van ABADDON en APOLLYON op de
meest verscheidene wijze zijn overgebragt
op den SATAN , den Joodschen Zeloot SIMON,
zoon van GORTON , den aartsketter ARIUS, den
Paus van Rome en LUTHER ; ook op aanvoerders der Persen , Romeinen, Vandalen , Gothen, Mahomedanen. Is het vreemd, dat v66r
veertig jaren aan NAPOLEON gedacht werd ,
die een tiental jaren vroeger als een Messias
bezongen was en nu als een Verderver gevloekt
werd ?
S.
[De hoofdsom dezes berigts ontvingen wij ook van
.. R. E. , v. 0. en P. E. Z. De eerste vergeet niet
op te merken , hoe zeer geheel Openb. IX aan de beschrijving eens krijgsheers denken laat. v. 0. schrijft
dat het eene gansche verhandeling eischen zou , de
profetien der Apocalypsis merle te deelen , wier vervulling men in NAPOLEON verkregen gemeend heeft ,
en stelt voorts APOLLYON door NAPOLEON vertegenwoordigd, ongeveer op denzelfden lijn met GOG en
MAGOG in Demagogen terug gevondend
Nocn-o),ecov a7roliwv. De toepassing van 0.penb.
XIII : 18 op den Keizer der FranscheU
geschiedt in dezer voege , dat men zijnen
naam BUONAPARTE met Hebreeuwsche letters
schrijft , en dan bij iedere letter het getal aanstipt , dat door haar words vertegenwoordid. De som dier'getallen is 666.
11
1
3 3 1 1 3
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666.
Ten bewijze dat men in deze opvatting niet
dwaalt , brengt men nog de volgende punten
van overeenkomst bij :
Het beest opgekomen uit NAPOLEON geboren op het
de zee (vs. 1).
eiland Corsica.
Het beestheeft zeven hoof- Zeven Koningen door NAden (ald.): zeven Konin- POLEON te voorschijn gegen (XVII: 10).
: JOSEPH , LODEWIJK, JgROME MURAT
EUGENIITS BERNADOTTE,

de Ironing van Rome.
Vijf dier Koningen zijn Gevallen zijn de vier broegevallen (XVII: 10) , de ders en de stiefzoon van
den is (nog) en de zeven- NAPOLEON, BERNADOTTE
de, gekomen zijnde, moet is Koning gebleven n
(slechts) een weinig tijds den Koning van Rome
blijven (ald.).
werd weldra zijne hooge
waardigheid ontnomen.
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Onlangs las ik nog de toepassing van het
geheimzinnige cijfer op Koningin VICTORIA.
Zij is even onhoudbaar als de bovenstaande ,
en minder vernuftig. Immers berust zij alleen
op de zamenstelling van eenige nummers uit
hare levensgeschiedenis als: haren ouderdom,
den dag harer krooning enz. Zoo zou ons getal
met eenige moeite op ieder , wie hi' wezen
mag , kunnen toegepast worden.
Dr. ROMER.

Aanslag op Hymegen in 't jaar 1702. In het
eerste Nummer wordt inlichting gevraagd
omtrent zekeren Predikant E I LBRACHT , die
bij den aanval der Franschen op Nymegen in
1702 , aan het hoofd dergemeente den vi and
zou te keergegaan zijn
. Men kan over dit
geval opheldering vinden in ARKSTEE ' s Beschrijving van _Nymegen, bi. 122,en bij BOSSCHA,
Nederl. heldendaden to land. Van die schrijvers
verneemt men , dat een Predikant uit de Over[De zaak zelve , zonder verklaring of bijzonderhebetuwe daarbij het eerste kanonschot loste
den , werd ook herinnerd door S. P. J. en P. E. Z.
die moet dan wel Ds. EILBRACHT uit Gemmel
Deze beloofde echter de berekening in te zenden ,
geweest qn. De vrager schijnt hem overigens
als hij over eenige ruimte in ons Tijdschrift zou motegroote verdiensten toe te kennen. Het wagen beschikken.]
ren toch, volgens ARKSTEE , de burggraaf
Nomo/ecov eciroXicov. De naam van BONAPARTE
(JACOB VAN RANDWYK) en de burgerhoplieden
(hetwelkgeen schrijver heeft opgemerkt) CHRISTOFFEL VAN DEN BERGH , BEECKMAN
en
schijnt afgeleid te zijn van Bon-re arts , than
VAN LEEUWEN , die de burgerij zoo krachtig
genaamd San Gennasio di buon riposo , een
aanvuurden, dat elk, zonder onderscheid van
dorp onder Samminiato , in welke stad de fagodsdienst , besloot liever met de wapens in
milie daarna woonde.
de hand te sterven , dan
over tezich
geven•;
De naam van Bon-reparte is bewaard gegelijk het ook dezelfde waren , die, door ATHbleven door BENEDICT of Peterborough , in LONE ' S
aanrukkende troepen ell of
, de
zijn Life of Henry II of England , waarin hij
Franschenuit een reeds door hen veroverd
de rustplaatsen van PHILIPPUS AUGUSTUS 14ebuitenwerk verdrijven en de stad behouden
schrijft . . . . » per Castellum Florentinum etper
mogten. Op dit geval werd een penning geSeint Denys de Bon-reparte."
slagen , bij ARKSTEE afgebeeld , met het omImaginary Conversations of Litterary Men and schrift :
Numerumvirtute retundzt 1702, en lang
Statesmen, by WALTER SAVAGE LAND Esq.,
heeft de stad deze redding met een plegtigen
London 1824.
H. B. H.
dankdag herdacht.
RESP.

[Wij komen ten slotte een oogenblik terug op
..R. E's. berigten omtrent het stuk van s H.DARINGS,
in het Belgisch Museum.. Namelijk hi' heeft daaruit
nog de volgende niet onaardige anagrammen opgedischt :
BONAPARTE , omgezet in Nabot pare ;
NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANCAIS , herschapen
in : Unpape sof a sacre le noir demon , of ook in :
Un of empire ne durerapas un an; eindelijk
Assemblee Nationale , door de vrienden van dat ligchaam bevonden de stof tot deze,eigene lofspraak in
te houden : Les lines la bliimoient.]

Het vergaan des oorlogschips Evertsen(II.; b1.4).
Dit schip, on der bevel van den Schout bijNacht
BUYSKES , verliet den 16den Februarij 1819
de reede van Batavia , in gezelschap van het
linieschip de Prins van °rave , Kapitein ter
zee VAN SENDEN en het fregat Maria 1?e2,qersbergen , Kapitein DE GROOT. Toen men teen
dagen in zee geweest was , brak de groote
steng ; Brie dagen later ontdekte men dat het
schip lek was, en wel zoo erg, dat men gestaAanslag op Nymegenin't jaar 1702 (II.; b1.3). ' dig met zes pompen werken moest. In spijt van
Het stukje over dit voorval door mij geplaatst al dezen arbeid wies bet water in het schip
in den Gelderschen Almanak voor 1848 , bl. hoe lanes hoe weer. Aldus , terwijl het vaar67 enz., zal welligt den Heer ICHNEUTES Vol- tuig aan het zinken bleef, hadden scheepsliedoende inlichting verschaffen omtrent het den enpassagiers , van 30 Maart tot 8 April
stoutmoedig gedrag van CASPARUS EILBRACHT, onophoudelijk den dood voor oogen; maar op
Predikant te Gemmel (niet Bommel , zoo als laatstgemelden dag worden zij nabij het eilandje Diego Garcia , door de Amerikaansche brik
per drukfout bl. 70 vermeld staat). Want dat
the Pickering (S1C) Kapitein JAMES B. EDES (sic)
deze de bedoelde man is , niet zijn ambt- en
naamgenoot van Wzchen en Leur , zal den opgenomen , en verlieten zij alzoo het schip ,
vrager daarbij ook duidelijk worden. — Mis- dat waarschijnlijk,naardien men er later eenen
schien , dat voor belanghebbendennog de zwaren rook uit zag opgaan , eene prooi, zooeene of andere bijzonderheid omtrent C. EIL- wel des vuurs als des waters , geworden is.
Ornstandiger berg to no ens het vergaan
BRAcwr zou kennen gevonden worden in het
van
schip , kan men vinden bij Q. M. R.
Kerkeboek der Bemmelschegemeente. Is dit VER dit
HUELL, Herinneringen van eene reis naar de
zoo , dan verklaar ik mij steeds bereid tot de
Oost-Indien, II. ; bl. 156-172,en bijILDOEFF,
mededeeling.
J. C. K.
Herinneringen uit Japan , bl. 255-260.
[Ook N. N. vestigt 's vragers aandacht op het volA. J. VAN DER AA.
ledig antwoord, hem in de Geldersche Volks-Almanak
verstrekt door Ds. J. C. KOBUS, Predikant te GemHet vergaan des oorlogschips Evertsen. Mag het
mel in Overbetuwed
F. C. W. vandienst zijn , dan zenden wij hier
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een gedeelte des eigenrapports van den Schout
zwaren rook opgaan, en het Meek dus dat het
bij Nacht. Dat stuk berigt zijn vertrek van
schip in brand geraakt was , waarschijnlijk
Batavia den 16den Februarij 1819 , van An- veroorzaakt door de onachtzaamheid van de
'er den ilden Maart , zijne
n komst
zeei met laatste op het schip geblevene manschappen ,
de Maria Rez:gersbergen den 2lsten , en het
bij het doen der noodschoten. In den namiddag werd het zeer buijig
, wij twee
kapt
voorbijvaren der Cocos eilanden den 25sten.
en
van onze sloe en , daar zij
Daarna vervolgt het rapport aldus :
s on
te veel in het
Vrijdag den 9den April. De wind Z. 0.
zeilen hinderden • het gelukte ons des avonds
en Zuidelijk stilletjes betrokken lucht , wij
met den donker even binnen het westelijkste
zetten nu alle sloe en uit en zonden de zieken
eilandje te ankeren , van waar wij den volg
en vrouwen naar de brik als ook eenige vaender,. dag verder de baai binnen zeilden tot
ten hard brood. Met den dag zaken wij het
voor het etablissement , Pointe de l'Est gean vons.
,
eiland in het Zuiden3
a 4 mijlen
naamd , waar ik alles liet ontschepen en in
Daar de wind met een bui aan het Z. W. was hutten kamperen.
geloopen , deden wij nog eene laatste poging
Wij vonden enz. enz.
om het land te naderen, door alles bij te zetten
was et. De Schout bij Nacht ,
A. A. BUYSKES.
en bij den wind op te sturen, dan hi' schraalde
gaande we en de lucht stond zeer buijig ,
Port-Louis, op het Eiland
Mauritius ,
met een hooge zee uit den Z. 0. waarom ik
2Mei 1819".
Tot nadere inlichting van F. C. W. melden
het raadzaam vond, met het overschepen der
wij , dat het schip werd aangevoerd door
equipage hoe eer hoe beter een aanvang te
doen maken. Ik liet dus een kwartier op de
Kapitein-Luitenant Q. R. M. VERHUELL , en
dat er de viag van den Schout bij Nacht BUYSbrik overgaan,
terwiejl bet tweede steeds aan
voorts dat de Evertsen den
depomen
bleef, ten einde alle confusie en KES op woei ,
P
8sten April bijDiego Garcia had kunnen
verwarring te vermijden , en toen ik het rapankeren , waar dat men bevreesd was voor
P bekwam dat alien , op de divisie na , die
de vuilegronden.
aan depompen zich be y ond , overgescheept
Nog deelen wij mede , dat onder de manwaren, gaf ik order de om en te laten staan
schappen, het laatst aan boord gebleven, zich
en de nog overgeblevene manschappen in de
ook be yond de eigen Adjudant van den Schout
sloe en te doen gaan. Er was toen 48 duim
bij Nacht , de Luitenant ter Zee BEIJERINCK
(Amst.) water bij de pomp , niettegenstaande
die derwaarts heengegaan was om nog eenige
altijd met kracht voortgepompt was. Op alles
belangrijke zaken te redden voor den Heer
steld hebbende ,
verder de noodig e orders ge
ELouT(passagier op de Evertsen). Daar hi'
ging ik insgelijks op de brik over , en zag
met leedwezen dat op dit vaartuig volstrekt misschien te lang draalde, zeilde de brik weg,
men maakte toen zeil op de Evertsen, en be on
Beene ruimte was om eenige bagagie te berdapper op den Amerikaan te schieten , welke
gen , zijnde het reeds zeer bezwaarlijk om
dan ook dadelijk tegenbraste en de nog ontalle manschappen zoodanig te plaatsen , dat
men met de zeilen k on manoeuvreren. In- brekende manschappen inwachtte.
Reeds vroeger had men met den Amerimiddels vertoefden de laatste sloe en zeer lang
kaanschen Kapitein EADES (sic) eene overaan boord, doordien de manschappen er van,
eenkomstgemaakt. Hierdoor was die brik
onder voorwendsel van eenige goederen der
bij de Evertsen gebleven welke , reeds lang
officieren enpassagiers te zullen bergen, overal
zeer lek zijnde , zich op deze wijs eene zekere
in het schip rondsnuffelden. Ik liet daarop de
redding had voorbereid-. Het was bij dat albrik volbrassen en wij verwijderden ons van.
de Evertsen, waarop de sloe en dadelijk afsta- les een wonderlijk verschijnsel , een schip ,
ken. Enkele manschappen, die nog aan boord dat men 's vorigen daags in zinkenden toestand verlaten had, nu in lichte laaije vlam te
achter gebleven waren , werden hier door bes
che Lloyds werd dan ook
vreesd dat ik hen zoude verlaten , en deden zien, Door de Engel
L.
de Evertsen opgegeven als : » burnt".
verscheidene schoten. Eindelijk was alles in
[W. M. Z. herinnert zich , dat wijlen de Heer
den namidda cr overgescheept, en toen de laatVAN OPDORP een Heelkundige , die dezen ramp had
ste sloe vant'boord ging, stond het water tebijgewoond,daarover een vrij vinnig stukje (16 bladz.
gen de koebrug. Het was den ganschen dag
lang) geplaatst heeft in een onzer Tijdschriften van
zeer buijig geweest, dan teen den avond werd
1837, naar hij meent in den Recenseat ook. der Rehet stil, zoo als het den ganschen nacht bleef,
censenten,
— Mengelwerk.]
met eene hooge deining uit het Z. 0.
Dorschliederen (II.; bl. 4). Hoewel niet in
Zaturdag den lOden April. Met den dag
staat eigenlijke dorschliederen , die bij het
ontwaarden wij,
dat wijedurende
g
den nacht
landvolkje in gebruik zjn , mede te deelen ,
sterk om de noord warengedreven , kunnende het land slechts even van top zien. Tot zoo herinnert mij de vraag van HENRY een
dorschlied van een miner vrienden, die reeds
© verwondering (en waarlijk wel tot elks
den tol aan de natuur betaald heeft , 't welk
van de Evertsen een
verbazing) zagen wijoen
t
43
D. II.
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in kunst en smaak dat van LE FRANC VAN
BERKIIEY (Diet Boca) verre overtreft , en teyens tot bijdrage kan dienen van verzen uit
eensylbige woorden zamengesteld. Met bijzondergenoegen grijp ik deze gelegenheid
,
aanom
dit stukje voor eene onverdiende
vergetelheid vrij te waren. De lezer zal er
de slagen van den , twee , Brie en vier dorschers afwisselend en duidelijk in kunnen opnaerken.
„ JAN Kan
g ,
En men dint
Wel Fel
't Graan Slaan :
Dan JAN
Zegt : Slecht
Schik Ik
Alleen. —
Met een
Komt PIET ,
En ziet
Nu slaan
Zij 't graan
Met tween.
Maar daar komt ,
Grof geklompt,
Onze KLAAS
Met geraas
Op den vloer
Van den boer ,
En nu slaat
Men de mast
Paf,
,paf , paf,
Op het kaf,
En men zwaait
En men draait
't Hout in 't rond
Dat degrond
Dampt en rookt
Of hi' kookt :

Daar men zingt
Op de wijs,
Naar den prijs.
Maar wat is dat?
KATRIJN die vat
Den vlegel van
Den wand ; zij kan
Zoo goed als KLAAS,
Diegroote baas ,
De harde baan
Te barsten slaan ,
En wint het hem
Door 't schoon der stem
Nog verder af,
Dan 't graan het kaf
Te bovengaat.
Zij ploft en slaat
Steeds op de mast,
En tripp'lend gaat
Ze al heen en weer
En op en neer
Met juisten tred
Al even net ,
En zingt : de min
Is naar rnijn zin ;
Maar zonder brood
Was liefde dood ,
Zegt bestevaer :
En 'k hou 't voor waar".
SAXO SYLVIUS.

Dorschliederen. SCHELTEMA (Gesch. en Letterk. Mengelwerk, D. III , St. II , bl. 73.) deelt
het volgende Friesche dorschlied mede , bij
't welk wi' ook de vertaling geven , die MONE
er vangeleverd heeft :
It klitst, it klatst,
't Giet juwn toa gest,
Op tzies in brea,
Aley t heale gea.
As wy houndert krye,
Wy zilt neat zwye ;
Dan jouwt dy frouw
Uws spek in strouw ;
Goe bjear dar by,
Is aeck uws fly.

Es klitscht , es klatzcht.
es geht Abends zu Gast
auf Kas and Brot
mit dem ganzen Dorf.
wenn wir hundert Sachen kriegen
sollen wir es nicht verschwregen,
dan giebt die Frau.
uns Speckpfannkuchen
gut Bier dabei
das kommt uns such zu statten.

(Uebersicht der Nied. Volks-Literatur, S. 384).
N. P. BIBLIOPHILUS.
[A. W. geeft ons hetzelfde dorschlied , met nog al
eenig verschil in de spelling, aldus :
„Dat kleist , dat kleast
't Jitjuwn to gast
Op tiiez in brea
Mey 't heele geft.
Az wi hondirt krye ,
Wy sille 't net swye
Dan jouwt de vrouw
Uwz speck in strou
Goe bier in bry
Dan binn' wy bly."

„De laatste schoven ," verhaalt hi' , „ werden , in
plants van door vier , door acht manners gedorscht,
terwijl vier andere op horens bliezen , en de overage
't bovenstaande liefde,, op de maat van het dorschen ,
zongen ."
/., die zich vruchteloos vele moeitegegeven heeft
om een Dorschlied van onzen POOT op te sporen : —
naivarlijk overmits het aan dezen door HENRY toegeschrevenegeen ander is dan het ook hem welbekende van LE FRANCQ VAN BERKHEY maakt ook
nog melding van een Dorschlied in het Spreeuwtje
(bl. 50) aldus beginnende :
„Lustig aan 't dorschen
Straks breekt het daglicht aan.
Grijpt elk den vlegel
'k Hoor reeds den haan".]

De Bickers (II.; bl. 4).
10 . ANDRIES, CORNELIS ,JAN en JACOB BICKER waren zoons van GERRIT BICKER den
23sten Junij 1580 getrouwd met AL BOELENS.
ANDRIES trouwde in 1614met CA THARINA
GANSNEB TENGNAGEL en overleed den 24sten

Junij 1652.
CORNELIS huwde in 1628 met AERTJE WITSEN 9 en overleed den 15den September 1654.
JAN huwde AGATHA DE GRAEF en overleed

den 9den Mei 1658.
JACOB huwde met CHRISTINA DE GRAEF en
overleed den 28sten Julij 1646.
2°. ANDRIES had negen kinderen, te weten:
JOHANNA ANDRIES , MARIA , KLAAS , JAN
ALIDA trouwde met JACOB BICKER ; GERARD
trouwde met ALIDA KONINKS zonder kinderen ; CORNELIA trouwde met JOACHIM IRGENS
ELISABETH trouwde met SALOMON REND RP.
CORNELIS had vijf kinderen weten
, te •:
ALIDA trouwde met LAMBERT REYNST ; ELISABETH trouwde met ANDRIES DE GRAEF ; MARIA
trouwde met GERBRAND ORNIA ; MARGARETHA
trouwde met GERRIT VAN BELMONT ,in tweede
huwelijk met CORNELIS GEELVINK ; GERARD
trouwde met CORNELIA BICKER, in tweede huwelijk met ALIDA VAN PAPS BR
het na

zeven kinderen.
JAN had elf kinderen , te weten : ELISABETH,
ALIDA , JAN , WIJNTJE , JOHANNA , GERARD
ELISABETH trouwde met JACOBUS TRIP , had
vijf kinderen ; GEERTRUID trouwde met JAN
DEUTZ, had drie kinderen ; WENDELA trouwde met JAN DE WITT, had vier kinderen ; CORNELIA trouwde met GERARD BICKER had zeven kinderen ; JACOBA trouwde met PIETER
DE GRAEF had vier kinderen.
JACOB hadgeene kinderen.
3°. GERRIT BICKER , vader dezer vier Heeren : ANDRIES, CORNELIS , JAN en JACOB , had
tot broeder JACOB BICKER, gehuwd met EVA
DE MOES ; deze had een zoon ,
JACO,
B die den
29stenJunij 1608 trouwde met ANNA DE VRIJ,

uit welk huwelijk :
ROELOF, - trouwde met AGATHA DE VLAMING- VAN OUTSHOORN - had den kind ;
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trouwde met EVA GEELVINK •; —
had zeven. kinderen ;JACOB trouwde met
ALIDA BICKER , had,acht kinderen.
HENDRIK BICKER, getrouwd met EVA GEELVINE: , bad tot 20011 JAN BERND BICKER getrouwd met JOHANNA SARA FELS, uit welk huwelijk : HENRIC BICKER , getrouwd met CLARA
AIAGDALENA DEDEL nit welk huwelijk JAN
getrouwd met C.,.4 THARINA SIX
s
BERND BICKER,,
uit welk huwelijk HENRIC BICKER getrouwd
met WILHELMINA JACOBA VAN HOORN , wiens
kinderen nog te Amsterdam in leven zijn.
HENDRIK,

P. H. B.
[Wij hebben ook een antwoord van C. & A. ontvangen. IIet geeft de sterfdagen van ANDRIES en JAN
BICKER, en wijst aan met wie elk der vierbroedersgehuwd is geweest ; het vermeldt dat JACOB kinderloos
overleed , maar de drie anderen een talrijk nageslacht
hadden , 't welk echter in den mannelijken tak is uitgestorven. Het berigt eindelijk de afstamrning der
thans levende BICKERS O dezelfde wijze als die ons
door P. B. is medegedeeld, waarbij het echter min
juist den vader van het bekende viertal , PIETER wil
g eheeten hebben, nademaal deze FIeeren zoons waren
van dien GERRIT BICKER PIETERSZOON Schepen en
Raad van Amsterdam in 1590, Burgemeester in 1603,
die hier in 1597 de eerste Maatschappij voor de vaart
naar de [Vest-India opri g tte. Zie WAGENAAR ' S Amsterdam , I. ; bl. 410 en 416. Eene andere afwijking
val. P. II. B.'s opgaaf vonden wij daarin dat C. & A.
den doodsdag van JAN BICKER aanteekent: 9 Mei 1653,
in strijd echter met de Regeringslifst bij wAGEN-AAR ,
wear wij dien derden zoon van Burgemeester GERRIT
(denzelfden , die in 1603 den eerstensteen der Zuiderkerk gelegd had) Ito g tot Raad der stad verkoren lezen
in 1655.— 0 ok is hem JAN ' S echtgenoote niet AGATHA,
maar AGNETA DE GRAEF (JA.coBsdochter). En van
AERTJE WITSEN , de gade van CORNELIS, stipt hij aan,
dat zij tot vader had Burgemeester GERRIT (eigenlijk
GERRIT JACOB) WITSEN, die deze waardigheid het eerst
in 1609 , en sedert nog herhaalde malen , bekleedde.
J- . J. WOLFS laat niet onopgemerkt , dat de vraag
omtrent dit beroemde geslacht , wat de broeders ANDRIES en CORNELIS betreft, gedeeltelijk beantwoord
is door Mr. JACOBUS SCHELTEMA , zijn Staaticundig
Nederland , I. • bl. 105-108.]

Gissing op Xenophon" , Cyropaedia I.; vi,17.
(II.; bl. 22). ARISTARCHUS heeft te regt zicli
met de uitlegging van MURETUS en STEPHANUS
niet kunnen te vrede stellen daar zij zoowel
tegen het taalgebruik , als tegen de bedoeling
des schrijvers indruischt. Immers Optthicraoct
met «1t4) is niet hetzelfde als o pptc-co-Oac met o-Zrv,
dat voorkomt c. I. , § 4 , en CAMBYSES bedoelt
geenszins dat het leer met weinig voorraad
den totg
moet aanvaarden • 't welk voorzeker
een slechte raad voor eon veldheer wezen
zou. Intusschen kan ik degissing en de verklaring van ARISTARCHUS ook niet goedkeurep , want zij is in stria met de terstond
daarop volgende bewering van CYRUS, dat de
bedrijvige veldheer voor genoegzamen voorraad zorg zal dragen. Ik meen , dat de zin
van het oorspronkelijke deze is : » Er zijn vele
eters in een leger (het neutrum T« icr,Wovrce
doelt zoowel op paarden , olifanten enz. als

op menschen) en die in den beginne met weinig te vrede zijn,maar naderhand (door overmoedigheid) hoeveel zij ook krijgen, er rijkelijk of brooddronken mede omspringen." Dit
verschil van behoefte behoort dus door den.
veldheer wel in het oog gehouden en daarnaar zijne berekening te worden gemaakt.
Ikgeloof, dat op deze wijze de zamenhang
geene zwarigheid meer oplevert.
SAXO SYLVIUS.
[STEPHANUS Wilde namelijk gelezen hebben :
bpp.cup.ivn—zpopivn. ' Are aocziercan) Opptedptivn beteekent hem dan : „met zeer weinig den tot beginnende" ; maar in dien zin ware buiten kijf het voorzetsel air y gebezigd , even als c. I , § 4 , te regt hier
aangehaald door SAXO SYLVIUS : 1(i) poc d'i,Trapoaocpc`,Jv
e:grairrw 0 ;1TCO xxi TC3C
AcriF g
* em ocz',4-6votta
ropptn0EGC erbv IlEpC7WV CrTpoc7t:i 1. ZEUNE
schijnt dezelfde opvatting te hebben voorgestaan als
STEPHANUS ; immers hij vertaalt : „ et rerum quibus
instructi domo ad bellum proficiscuntur, , est co is
admodum pauca". Tussehen MURETUS en ARISTARcu u s is het verschilgeringer •; de eerste toch brat voor
Opp,c;),cava de lezing Opz(;),,c,teva te berde , en besloot
hieruit tot cipzo6pteva. ' s Goeden veldheers zorg tot
een steeds toereikenden voorraad, wordt dan door
CYRUS vermeld met deze woorden : TOv cn7e incil-rni
- civocOizolzat (;2v
TLC' Oz'o';
on-panriov
(3c'orry2 ) iibtot Y.Cti Tde iires-i,chcoc [Lcata-ra E'ZOVTOCC' Toi);
crrpourt goTag oirroOziztv — Teen de gissing van
ARISTARCHUS hebben wij ook deze zwarigheid , dat ,
voor zoo veel wij weten,
cipxsiv in de beteekenis van
„genoegzaam zijn" nimmer in forma media door XE•
NOPUON gebezigd wordt.]

Ursula en Ximilia (II. • bl. 22). Degevoelens zijn zeer verschillend over het tijdvak ,
waarin zullen hebbende 11000 maagden , die het onderwerp uitmaken eener overleverin g van groote vermaardheid vooral in
Keulen. Eenige historieschrijvers willen den.
marteldood dezer heilige zusters gesteld hebben in 262, ten tide van CROCUS , of in 383
ten tide van CONON anderen in de dagen der
Wandalen , (406) , en eindelijk sommigen in
454, tijdens de heerschappij van ATTILA, den
Konin g der Hunnen. Ook over hungetal is
een geleerde twist gerezen ; de overlevering
spreekt wel van 11000 , maar verstandige
schrijvers achten dit petal ongeloofelijk , en
meenen dat de dwaling , die aan het verhaal
tengrondslag is, haren oorsprong hebben ma
in het woord , UNDECIMILLA 't welk de naam
van een dezer maagden geweest zal zijn. Zij
beroepen zich hierbj
i op de uitdrukking in
een oud missaal van de Sorbonne te Parijs :
Festum S. S. URSULAE UNDECIMILLIAE et
Sociarum Virginum." Men heeft ook veronders teld ,dat de co Listen voor de uitvinding
der boekdrukkunst„ die toch zoo menigwerf
de zinnen en woorden verkortten, geschreven zullen hebben » Passio undecim minium
virginum"
,
in stede van : Passio undecim
43
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hee men de de elf martelaressen tot elfduizend werden.
mine virginum. Desgelijksheeft
et
dwaling willen verkiaren met eene verkeerde
Wij gelooven dat de bovenstaande, zoowel
opvatting der Romeinsche eta letters I. als de aan L*. medegedeelde verklaring van
M. V. , uitgelegd als : » Undecim millia vir- het uRsuLA-verhaal, bloote gissin gen zijn. Imginum ," in plaats dat men laze : n Undecim mers herinneren wij ons niet , dat het bedoelmartyres Virgines •;" — eene aanwijzing , ge- de handschrift immer naauwkeurig werd aan.geduid. Verder spreekt voor ons gevoelen
grond op een document van de 9de eeuw
berustende in de Domkerk te Keulen, en waar- dit, dat meer dan eene conjectuur naar aanin vermeld staat : » Festum S. HILARIONIS et leiding van het bedoelde handschrift gemaakt
Sanctarum XI Virg. URSULAB et (volgen de wordt. Evenwel is het ook niet te ontkennamen van tien andere maagden)".
nen , datgissingen noodig zijn , waar men
dergeschiedenis zulke berigten in de pen
MEMLING heeft het onderwerp deter legen de
op de hem eigene, eenvoudige wijze afgebeeld geeft.
Dr. ROMER.
[De oorkonde in kwestie wordt ons echter opgegein de reliquienkast van de H. URSULA in het
St. Jans Gasthuis te Brugge , en dit werk ven door den Heer S. , van wien wij vernemen , dat
Sanctarum XI. M. Virginum" voorkomt in een Cawordtonder zijne voornaamste stukken ge- „lendarium
Coloniense Sec. IX, waar ook URSULA zelve
prezen.
onder die „ Martelaressen maagden" (geestelij ke zusMen leze verder , wat hierover , behalve ters) genoemd wordt en voorts de namen der andere
het opgemerkte , nog mededeelt , de Messager tien dus medegedeeld : SANCIA , GREGORIA , PINOSA,
des sciences historiques et archives des arts de MARTHA, SAULA , BRITULA, SATNINA , ROBARIA , SATURIA en PALLADIA.
Belgique , annee 1846 , pag .166.
E. L.plaatst URSULA'S en UNDECIMILLA 'S martelA. A. A.
dood te Keulen omtrent het jaar 384. De naam der
Ursula en Ximilia. De gesehiedenis der elf laatste , verkeerd begrepen , is hem dus de oorzaak
duizend maagden werd reeds spoedig in twij- desgroven misverstands. Hij herinnert dat de 21ste
fel getrokken , doch de kerk bleef den togt October de feestdag is der H.URSULA , en beroept zich
slotte op BOUILLET 'S Dictionnaire d'histoire.
van URSULA met hare gezellinnen , zoo als de tenOok
N. P. BIBLIOPHILUS laat de keus vrij tusschen
overlevering dien voorstelde , in zijn geheel beide verklaringen : of UNDECIMILLA (virgo) verward
als waarheid verkondigen. De geschiedschrij- met „ Undecim millia", of in XI. M. het teeken van
ver daarentegen ontkende of het gansche ge- duizend gezien in plaats der initiaal van MARTYRES.
val, of zocht eene waarsehijnlijker opvatting. Zijne bronnen zijn : D'ISRAeLI , Curiosities of LiteraI, p. 272 , en Mrs. JAMESON , Sacred and legenHis de ture,
toire
Zoo heeft.
, in z ijne
. v. AN
dary art,, p. 298.
France , de eenvoudigste en geloofwaardigste
C. A. C beantwoordde de vraag met het volgende
gissing medegedeeld , welke , even als die berigt van Prof. KIST , in de Geschiedenis der Chris. PORTIELJE
111., bl„Het
van L*., op de dubbelzinnigheid van een telijke Kerk , Amst. bij
handschriftberustende mijhter
ec voorkomt zijn, zoo meldt de legende, de reliquien der H.URSULA,
hare elf duizend maagden , die van den Roomverreweg de voorkeur te verdienen. Hi' zegt met
schenpelgrimstogt naar Engeland , haar vaderland,
(chap. IV.): D On lui (nl. CROCUS) attribue wederkeerende , in de nabijheid van Keulen , op bevel
encore le massacre d'URSULE et de ses corn- van MAXIMINUS,
gelijktijgdi den marteldood stierven...
pagnes , que l'on a fait longtemps monter au De oorsprong dezer legende dagteekent eerst nit de
nombre de onze millepour
,
avoir lu a tort XIIde eeuw. Maar de eerste aanleiding er toe gaf
reeds vroeger een opgegraven oudonze mille vier es dans l'abreviation de onze waarschijnlijk
Romeinschegrafsteen, Welke voor de twee jeugdige
martyres vier es (XI. M. V.)." Hi' omhelst zusters, URSULA en UNDECIMILLA , was opgerigt. De
alzoo hetgevoelen , door MORERI , in zijn laatste naam met hetgelijkluidende telwoord (undeGrand Dictionnaire historique etc. II. , fol. 559, cim millia) verward , deedgereedelijk aan elf duizend
voorgedragen : » Quelques uns disent , qu'el- martelaressen denken. En toen nu, omstreeks het
1163 , de overblijfselen van duizenden van verles n'etoientque'onze en tout , parcequ'ayant jaar
slagenen op een vroeger Germaansch slagveld , in de
trouvequelques titres anciens , oh. ce nombre nabijheid van Keulen , ontdekt werden , dreef de verest marqud en chifre Romain, de cette manie- bedding onbelemmerd haar spel , en meende men ,
re : les XI. M. V. • ils lisent : les onze Mar- naar de onkunde en het bijgeloof van die dagen , de
H. URSULA met hare elf duizendgezellinnen te hebtyres Vier es etc."
ben
weergevonden".
J. H. DE ST.
Het zal we overtollig zijn Kier de Maeghden van
Ursula en Ximilia. Niet minder bekend dan onzen VONDEL te herinneren , door hem aan „ Agriphet opgegevene is dit , dat tot het verhaal van pine" zijne geboortestad , opgedragen :
URSULA met hare elfduizend maagden aanlei„ Ghy roem des Ryns , vergeef ons datwe naedren
ding ZOU gegeven hebben het misverstand van
Uw Bisschops stoel en Racthuis , groot van faem ,
zeker handschrift , waarin men las :
En wyden u ons Maeghdelycke blaedren ,
S. URSULA.
ET. XI. M. VIRG.
Inplaats van achter de M naar behooren
in te vullen ARTYRES , merkte men deze
letter als het teeken van het duizendtal aan ,
zoodat teen de bedoeling des berigtgevers

Beslaghen met Sinte URSULS gouden naem ;
Beschreven met den Koninghlycken bloede
Van haer , en van haer Ellefduisenttal ,
Gemartelt engeslaghen met Godts Roede ,
In 't aenghezicht van uwen ouden wal". enz.
I
Het is bekend dat de diehter, bij wien URSULA de
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hemzelven opgesteld en door Dr. P. C. MOLHUIJSEN medegedeeld in de Kronijk van het Hist.
Genootschap te Utrecht , A°. 1849 , b1.225-249, ontleen ik de gelegenheid tot eenige beantwoording der hier voorgestelde vrage.
WILLEM BAUDAERT heeft namelijk in dat
merkwaardige stuk alles verrneld, wat hi toen
b1.22).
Overleveringen omtrent Abraham (II. ;
in druk , hetzij met of zonder zijnen naam ,
L. raadplege over dit onderwerp : BAYLE , had uitgegeven. Zoo schrijft hi' in 1610 te
Dict. Hist. , I, p. 32 9 in voce Abraham. Al- hebben laten drukken : Morgenwecker der Vrije
lerbelangrijkst is het een die geleerde , over
Nederlandtsche Provintien(*) , en zegt dan verde legenden aan ABRAHAMS naam verbonden , der :
dit boexken is daernae in een ander
N. P. BIBLIOPHILUS.
meedeelt.
» formegestelt ende genoemt geworden: SpieOverleveringen omtrent Abraham. De meeste
» ghel der Jeucht , meermaels herdrukt • oock
daarvan zijn te vinden bij FLAVIUS JOSEPHUS ,
» int Fransgetranslateert ende gedrukt met
PHILO en in den Cod.pseudepigr. V. T. van
» den titel van Miroir de la jeunesse. Tegens
I, p. 341, sqq. De literatuur over
FABRICIUS,
» den Morgenwecker heeft de Jesuyt THOMAS
dit onderwerp wordt vrij volledig opgegeven
» SAYLLY (f) eengroot boeck in-4°. laten uitin WINERS Real-Wdrterb. op het woord Abra» gaen , 't welck van d. JOH. POLLIET gerefuCONSTANTER.
ham.
» teert is0) , daer de Jesuyt niet op geant» woort en heeft."
Men ziet hieruit dat WILLEM BAUDAERT de
1Spiegel der Jeught" (II. •; b1.22). Dit werkje
heeft, gelijk de titel reeds aanduidt 9 zijn schrijver is van den Spiegel der Jeught , welk
oorsprong te danken aan de Nederlandsche geschrift vroeger den naam droeg van Morberoerten in den zoogenaamden Spaanschen genwecker enz.
tijd ; het is door de pen van een tijdgenoot
Bij Mr. S. DE WIND , Bibliotheek der Nederl.
dier woelingen , met volkomen kennis van Geschiedschrijvers , wordt op bl. 577 ook van
zaken beschreven , waarom het ook tot bron den Spiegel der Jeucht melding gemaakt, welks
verstrekt heeft van andere gelijksoortige oudste hem bekende uitgave die van Middelschriften over hetzelfde onderwerp.
burg , A°. 1616 , is , waarbij hi' te regt vetmoedt, dat het werk ook reeds vroeger moet
Ik bezit een tweeden druk van den Spiegel
edrukt wezen. Wanneer men dat artikel
D Ghedruckt na de coppy van Amsterdam , by g
HERMAN ALLERTSZ. COSTER, 1615", afkomstig leest, dan komt het mij voor
or,
dat men DE WIND' S
nit de Bibliotheek van J. HONING , die daarin gevoelen moet omkeeren , en besluiten dat
aanteekeningen gesteld heeft, den inhoud van de Morgenwecker , later Spiegel der Jeught , tot
het werk betreffende, zonder eenige opgaaf grondslag gediend heeft voor den Oorsprong
van hem bekende meeningen no ens den ende voortgang der Nederlantsche beroerten ende
Allendicheden, waarin vertoont worden de voorautheur.
Bibliotheek der Nederlandsche naamste Tyrannyen , moorderyen ende andere onBij DE WIND,
eschiedschryvers enz. , Middelburg 1835 , menschelijke wreetheden , die onder het ghebiedt
G
, men een geleerd onderzoek
b1.57 1-577 kan
vinden, over het werk , Oorsprong ende voort(*) Morghen-zvecker der Vrye Nederlandtsche Pro-gang der Nederlantsche beroerten en Ellendicheden, , 1616 , in-4°. , dat aan JOHANNES GIJSIUS vintien , ofte Een tort verhael van de bloedighe vervolgingen ende wreetheden door de Spangiaerden endehaere
wordt toegeschreven •; ter welker plaatse ook Adherenten
in de Nederlanden begaen enz. Tot
is opgemerkt dat de Spiegel der Jeught , enz. wick(Dantzig) by CRYN VERMEULEN de Jonge ,Dansop de
op denzelfden autheur magterug gebragt wor- Leege zyde van Schotlandt , a°. 1610, in-40.
De o pdragt aan. de Staten-Generaal is geteekend :
den, aangezien de verwantschap tusschen
beide werken zoodanig is , dat zelfs geheele G. W. B. F. V. D. Daar ook zijn varier WILLEM
, komt het mij voor dat die letters te kenbladzijden bijna woordelijk overeenkomen. heette
nen geven : ,, QUILL. WILHELM. BAUDAERT , fil. van
E WIND kende als oudsten druk slechts den
D
Deinse" .
Middelburgschen van 1616 ; dien vind ik ook,
(t) Den nieuwen (ende Catholycken) Morghenwecmet dezelfde opgaaf van plaats en tijd , in het ker,, zvysende de Natuere , voort-ganck , vruchten , reFransch uitgegeven. Naar het vermelde be- 2nedien der ketterye etc. door THO. SAILLY. Loven, by.
cuntsToPELFLAvrus,1612. Metgratie ende Fririgt te oordeelen der editie van 1615 : Ghe- JO.
vilegie. (Het scheldt,, en bewijst niets.)
druckt na de coppy van Amsterdam , 't welk
(§) Wederlegginghe eeneslasterlycken Boecx ,d' weick
mijns inziens het eerste copijregt aanduidt , eenen Jesuyt ghenoenzt THOMAS SAILLY , aen den dagh
zou de oorspronkelijke druk insgelijks eene ghegheven heeft teen den ItIorghenzvecker der vrye
Nederlantsche Provintien. Teghelycke dienelyck tot
Amsterdamsche zijn.
verdediginghe van een boecxken genoenzt Spiegel der
C. KRAMM.
jeucht enz. Amsterd. HERMAN ALLERTSZ. ROSTER
Spiegel der Jeught" . Aan de levensbeschrij- 1615 , in-80 .(Belangrijk •; de schrijver wordt in den
ving van WILLEM BAUDAERT van Deinse , door titel niet genoernd).
dochter is van MAURITS of DEONOT, Roiling van Caledonie of Schotland, tot grondslag zijner voorstelling
de traditiegenomen heeft , die den vreeselijken ATTILA als den beul der elf duizend maagden verkondigt. Men zie de legende , omstandig medegedeeld
in zijn Inhoudt , het treurspel voorafgaande.]
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van PHILIPS deli, Coninck van Spaengien , door
zijne Stadhouders in 't werck ghestelt zijn , enz.
A°. 1616; zoodat het de schrijver dezes werks
zal geweest zijn , die geheele bladzijden uit
den Spiegel der Jeught heeft overgenomen.
De behartiging dezer vraag laat ik than aan
anderen over.
.. ELSEVIER.
Uraagterittne.
Bannerets • Baronets. Van welken tijd dagteekent de instelling der Bannerets , en heeft
zij ook eenige verwantschap tot den Britschen
adellijken titel van knight Baronet ?
A. A. A.
Fransche spreekwoorden. 1k heb eenige
Fransche spreekwijzen , waarmede ik niet
best teregt kan , wat hun oorsprong , niet wat
hunne beteekenis in onze taal betreft. Zoude
ook een der HIT. Navorschers mij hieromtrent uit den droom kunnen helpen ? Zij zijn •
Le tiers et lequart •; — Des gens de sac et de
corde ; — Faire des coq-a-l' eine.

van ik een afschrift bezit , ooit geheel in druk
is uitgegeven ? zoo ja , waar en wanneer ? zoo
neen , waarom niet ?
Mr.P. F. I-I.
Gelderse Trompet" . Aan Ds. GODESCHALPredikant te Arnhem , werd in
het jaar 1644 van wege de Landschap eene
vereering toegekend van 30 daalders , voor
hetpresenteren van een Theologisch boekje,
getiteld : G elderse Trompet. (Lie Landdags
reces van dat jaar.) Leer ga
arne zoude ik
van die Geldersche Trompet iets naders willen weten.
P.N.
D

CUS ALTIUS ,

Druklettersoorten. Zoo als bekend is onderscheidt men de verschillende lettersoorten
door bijzondere namen , als : Dessendiaan ,
Garmond, Brevier , Mediaan , Kanon , enz.
Lijn deze namen oud , en wat is hun oorsprong ?
BAVO.
Tijdwijzers der Ouden. Het is bekend dat de
Grieken , ten tide van PERT LE , waterloopers hadden om den tijd aan te wizen. Had-den de andere volken ook dergelijke middelen om den tijd te weten, wanneer de zon niet
scheen ?
J. R. te L.

NOTETUR NOMEN.

Willem Beukelszoon van Biervliet. In hoeverre bestaat ergenoegzame grond , om WILLEM BEUKELSZOON van Biervliet voor den uitvinder , of althans verbeteraar van het haringka
ken te houden ? En zou het geschilderd
figuur op de glazen van een venster in de kerk
te Biervliet werkelijk het portret van WILLEM
BEUKELSZ. voorstellen ?
B.

Het Leydsche Gymnasium ; de Heeren van
Raaphorst. Het gebouw van het StedeliA Gymnasium (voor weinige jaren nog Latijnsche
school) te Leyden was , als ik wel heb , vroeger de burgt der Heeren VAN RAAPHORST, aan
welkgeslacht het Rapenburg zijnen naam te
danken heeft. Wat is er van datgeslacht
weer bekend, en wanneer is de Latijnsche
school te Leyden gesticht ?
J. R. te L.

.........■

Hervormdegemeente van ter Neuzen. Wie
kan mij een en ander mededeelen van de vesti in der Hervormde gemeente te Neuzen
en van haar eerste Predikanten ?
B.
,••••......,....

Hetgeslacht van Rochefort. Wie zou aan
mij een geslachtlijst der familie VAN ROCHEFORT kunnen bezorgen ?
C. & A.
Johannes Camhout. Van dezen beeldhouwer, geboren te Middelburg den I sten Maart
1739 en aldaar overleden den 21 ste p Nov.
1797 , zoude mengaarne eene levensschets
lezen, vooral met opgaaf welke kunstgewrochten hij meer vervaardigde dan het gedenkteeken van D. 0. BAR ELL , in de St. Jakobskerk te Vlissingen.
P. FRET.
» Het Welvaren"
Stad Leyden . De Heer
gaf in 1845 teLeyden nit :
Proeve uit het Staathuishoudk. geschrift : » Het
Welvaren der stad Leyden van PIETER DE LA.
COURT" . Ma g ik wel weten of dit werk, waarB. W. WTTEWAAL

Beseven. In 't Kleyn Hoorns Liedtboeck
. 165 , lees ik :
P
Een oorlof liedt aenhoort ,
Dat ik u fin en fal,
U vermanende voort
Te gaen op den we fmal
Om dengenaden tijdt
Seer kostelijck beseven
Verfuymelijck niet quyt
Te worden in dit leven.

Weet ook iemandmij te zeggen , wat dat
beseven beteekent ?
E. W. W.
Monferland. Waarom heet de berg , bij het
dorpje Zeddam in Gelderland , het Monierland , en wat bedoeling
is de van
het
h navolgende Chronodisticon op. een ouden muur aldaar ?
rVDera: sI:pVDVIt:
trIstesqVe: habItare: rVInas :•
en : noVa: strVeta: tIbI:
regIa: pLVto: reDI.
HENRY.
Geen been in iets vinden. Men gebruikt deze
reeds overoude spreekwijze in de beteekenis
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van : D er ens een zwarigheid in zien." Is de
afleiding er van bekend ?
FREDRIK.

land?Zoo ja , zij zullen met hunne mededeeRENDO
VERITAS.
ling verpligten
INQUI

Zoo doof als een kwartel. Van waar toch
doze uitdrukking ? Men weet dat de kwartels
zelfs een zeer scherp gehoor hebben. Zou
daarom de oorsronkelijke
beteekenis niet
P
de tegenovergestelde zijn van die , welke er
tegenwoordig aan wordt gehecht ?

't D Wilhelmus van Nassouwe" . KunnenHH.
Navorschers mij ook met eenigen grond zeggen , wie de vervaardiger van dat lied is ?
Eenigen houden MARNIX VAN ST. ALDEGONDE
er voorterwijl
anderen weer aan COORNHERT
,
willengedacht hebben. SCHELTEMA verklaart
echter in zijn G eschied- en Letterkundig Mengelwerk , D. III. geene genoegzame bewijsgronden te kunnen bijbrengen , om MAR IX VAN
ST. ALDEGONDE als vervaardiger op te noemen, maar er COORNHERT nog veel minder
voor te moeten houden. De meesten komen
overeen, dat het tusschen de jaren 1569 en
1572 moet vervaardigd zijn.
H.

FREDRIK.

Voetstoots. Dit woord , voorkomende in
overgangen van onroerend goed , b. v. » de
perceelen worden voetstoots verkocht'' , beduidt, dat zij verkocht worden zoo als zij zich
op den oogenblik van den verkoop bevinden,
en zoo als zij kadastraal zijn aangeduid
maar waaraan zou het zijn' oorsprong verMETER.
schuldigd zijn?
Gualterus du Bois. Bij de DU BOIS , in DE
II. • bl. 219 genoemd , voeg ik
nog een achtsten Predikant van dien naam
nl. GUALTERL g DU BOIS van 1699 tot 1756
Predikant te Nieuw-York , en zie de oplossing
van de vraag van B. mede verlangend te gemoet. Is degissing juist , dat de DU Bois afstammelingen waren van de Fransche emigranten? Men vindt dezen laatste vermeld
in BUDDINGH ' , Herv. Holl. perk in Amerika
Utrecht 1852 , bl. 63 • waar ziet men het
overige zevental opgegeven ?

Steen en been klagen. Welke zijn de oorsprong en afleiding van dit spreekwoord?
H.

NAVORSCHER,

SCR.
•■■■• ■■•■• ■■■

IJzeren vee sterft niet. Weet mij iemand die
uitdrukking op te helderen ? Zoo het schijnt
doet GRIMM dit in zijne Rechtsalterth. p. 593
doch ik bezit dat werk niet.
SCR.
Samoureusen. In een officieel Rapport, ingezonden aan de Staten-Generaal, dd. Januarij
1666, lees ik dat, tot het vervoeren langs den
Rijn van krijgsvoorraad en leeftogt des legers , beschikbaar waren 30 schepen , waaronder 9 Samoureusen ; — en een weinig verder , dat er eene Samoureuse was aangekomen, geladen met hoof , stroo en haver.
Welke soort van vaartui gen waren dit?
en van waar is de naam , die eenen vreemden
oorsprong verraadt , afkomstig ?
A. A. A.

De Eenhoorn als windwij zer. De eenhoorn
het zinnebeeld van reinheid (waarom MARIA
dikwijls met een eenhoorn in haren schoot
wordt afgebeeld) , staat als windwijzer te
Noordbroek op de groote , zeer oude kruisk erk ,misschien omdat ze aan MARIA gewijd
. Overigens heb ik ze in de Provincie
was
Groningen nergens op torens of kerkgebouwen gevonden. MissChien andere Navorschers in anderegewesten van ons vader-

Te kust en te keur. Van waar komt de uitdrukkin g te kust en te keur? Wat beteekent
hier het eerste woord kust 2 is dit ook eene
verbastering van gust of goest , oudtijds voor
smaak ingebruik , en waarvan de Zuid-Brabanders nog gusting of goesting hebben ?
PRAESENS EST IMPERFECTUM ; PERFECTUM
ET PLUSQUAMPERFECTUM EST FUTURUM.

't Laveren.. BOOMKAMP , Alkmaar en deszelfs geschiedenis , bl. 355 , zegt : A°. 1575
den 18 February landde te Petten door tegen-windt(wijl men nog geen kennis van laveren had)
PHILIP Graaf van Hohenloo ,komende uit Duitschland, hij reiscle vervolgens naar den Haag om de
krijgsdienst te leeren.
Kan iemand mij ook opgeven , door wien
en wanneer het laveren is uit gevonden ?
J. SCHREUDER.

Trouwdag van Corn. Tromp en Marg. van
Raaphorst. Zou een der HI-I. Navorschers
mij ook kunnen ze men wanneer CORNELIS
TROMP in 't huwelijk is getreden met MARGARETHA VAN RAAPHORST , vroeger douairiere
C. 0.
van den Heer VAN HELMONT ?
Vogelklaauw als versiersel. Het afbeeldsel
van JULIUS VAN BOTNIA, een bekend Lid van
het Verbond der Edelen, geb. 1550 , overl.
1614, drag gt om den hals aan een lint of koord
den klaauw van een' arend of anderen vogel;
ik meen dit bij andere portretten ook waargenomen te hebben. Weet soms een der lezers
van DE NAVORSCHER mij te ze en , wat dit
H. V. ROLLEMA.
beteekent?
Poespas. Wie weet den oorsprong van het
woord poespas , dat altijd in ongunstigen zin
gebruikt wordt , meestal met bijvoeging van
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de b, v. n. w. vreemd of Fransch , als : een
vreemde poespas , een Fransche poespas? Dat
het een verbasterd Fransch woord is, schijnt
reeds de klank aan te duiden ik kan mij echter geen woord uit die taal voorstellen, waaruit dit kan gevormd zijn.
J. H. W.
't Amsterdamsche Hekelveld. In Neder-SakJACGRIMM , (Deutsche
sen ,
zoo leest men bijOB
Mythol. bl. 561) zegt men : » na Hekelvelde
varen" , 't welk zoo veel beduidt als ter helle
varen. Zou de naam van het bekendepleintje
te Amsterdam hiermede ietsgemeens kunnen
hebben? Die vraag ontstond bij mij doordien
men niet ver daar of het Hemelrijk vindt.
J. M.
De Koeckhambij' s Ha e. In een bundel pruldichten van HENR. BRUNO getiteld : Mengelmoes (Leyd. 1666) vindt men op bl. 79 , het
plein bij den Haag , thans de Koekamp , de
Koeckham genaamd , daer veel Herten gehouden
werden. Zou die naam zoo verbasterd zbn ?
J. M.
Het wapen van St. Lucas. Van waar is dit
wapen , voormaals door de Schilders- en Chirurgijns-Gilden zoo menigvuldig gevoerd ,
oorspronkelijk ? En welke zijn de ware kleuren van het veld en van de drie kleine schildjes?
C. W. BRUINVIS.
Domino. Van waar die benaming voor het

bekende vermommingskleed ?
C. W. B. , Lzw.
Hetgeslacht Boot of Booth. Er moet van de
familie BOOT , oudtijds BOOTH , eene groote
geslachtsljst
i bestaan,loopende, naar ik meen,
tot ongeveer het midden der 17de eeuw alsmede een dun boek in 4°. formaat betrekkelijk dat geslacht. Zoude ook een lezer van
DE NAVORSCHER mij die twee stukken of een
van beiden , al ware het slechts te ken , kunnen bezorgen ?
C. W. B. , LZN.
Handschrift van Jacob Utenhove. Wie kan
en wil mij een handschrift en naamteekening
uit de XVIde eeuw verschaffen van JACOB
UTENHOVE ?
C. & A.
Geslachtlijsten der familien
Bemmel en
Baijer. Zou iemand mij ook voor een paar
dagen kunnen en willen afstaan , de geslachtlisten van de famili&I VAN BEMMEL en BAWER,
die voorheen in de Provincie Utrecht bloeiden ?
C. & A.
van

't Sint Jans-Kerkhof te Laren. Niemand
weet mij iets te melden omtrent den oorsprong
van het St. Jans-kerkhof te Laren bij Naarden,
waarheen zich sedert onheugelijke tijden op

den St.ans ag 24 Juni) ) van hemde en verre
velepersonen ter bedevaart begeven. Zoude
een der HH. Navorschers mij EkEuNnnGeonominjlEiRch:
ten ?
Pensioen van den Prins van Schotland. In
eenen staat van oorlog van 1595 , vind ik de
navolgende post :
» Tpensioen van den prince van Schotlt.
» van en f. tsjaers , daerinne het contingent
» van Hollant beloopt vje lv xix 3 iii' a,
» compt ter maent ijc xxi nj vi' 4".
en in eene dergelijke » Staet" voor 1609 :
tpensioen van Schotlandt :
iiij a."
iiije xvj
Wordtgevraagd :
1°. Wie was die prins van Schotland , die
Hollandschpensioen genoot ?
2°. Om welke reden was hem datpensioen
toegelegd?
xiij

Brief van Henrik Fredrik , Prins van Wallis
aan de Staten . Generaal. Is de Fransche brief
nog in wezen , dien HENRIK FREDRIK, Prins
van Wallis (geb. 19 Febr. 1594, overl. 6 Nov.
1612) in zevenjarigen ouderdom geschreven
heeft aan de Staten-Generaal en die hungeworden is door bezorging van Sir DAVID 3IURRAY? Zoo ja , hoe luidt hij ?
SCIOLUS.

Adam Silo. In PERK' S Vaderlandsche Geschiedenis , door R. VAN WIJK uitgebreid
komt , onder de beroemde mannen van Nederland , ADAM SILO voor , als een man van
veelzijdige talenten. Zijne verdiensten worden daar in het kort
dit weinige
echter is mij niet genoeg , en buiten dit werk
vind ik nergens van hem gewag gemaakt. Kan
iemand rnij ook eene volledige biographische
schets leveren, of aanteekenen in welk werk ik
over hem iets vinden kan ?
P.
Opgegeven •;

Richardus Versteganus , » Brittannische Oudheden" . In welkepublieke bibliotheek vindt
men RICHARDUS VERSTEGANUS Brittannische
Oudheden, Antw. 1606? Zie DE WIND, bl. 236,
die ook aanhaalt FOPPENS .Bbl. Belgica , II.,
p. 1072 , en DEWEZ , Hist. Geller. de la Belgique ,

T. VII. , p. XXXV.

J. Brakels » Onderwijs in den Godsdienst"
In 1778 moet te Amsterdam, bij HOUTTUIN
uitgegeven zijn een Catechiseerboekje van JO.,
HANNES BRAKEL ,

Krankbezoeker enz. bij de

Remonstrantsche Gemeente te Rotterdam

onder den titel : » Onderwij s in denGodsdienst"
Dat boekje zou ik gaarne bezitten of althans
kennen. Zoo iemand mij daartoe kon en
de in staat stellen, zou mij dit aangenaamzijn,
Rotterdam.

JOANNES TIDEMAN,
■■■■••■■■••■■
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anterktningtn.

Hetgetal Zeventien. De oude Romeinen
vreesden hetgetal zeventien evenzoo als
than s nog sommige menschen om met dertien
ersonen aan tafel te zitten.
P
Zij geloofden , dat van zeventien personen,
die een gezelschap uitmaakten, er spoedig den
moest sterven , omdat XVII, door cijfer-verzetting, kan gelezen worden VIXI (ik heb geD. M. Az.
leefd).
Rakker. Dit woord, nog dikwerf als scheldnaam gebruikt , is, vol ens KILIAAN , de oude
benaming aan den Beul of Beulsknecht gegeche taal wordt de Beul
ven.Ook in de Engels
met den naam van Racker aangeduid. Opmerkelijk is het dat de ingezetenen van Gouderak in Zuid-Holland voor het jaar 1598
verpligt waren , voor de openbare teregtstellingen in Gouda den ladder , het rad
en den g al op te rigten. Waarom zij
onder deze vernederendegehoudenis zijn
gebragt is mij niet gebleken. VAN ZURCK
op het woord Gouderak , zegt alleen : » uit
demeritis" , zonder die op te geven , zoo min
als de redenen waarom zij van deze dienstbaarhei dbij
Resolutie van de Staten van
,
Holland van 19 December 1598 , door hem
aangehaald, zijn bevrijd gewbrden. De overeenkomst van Goude-rak en Rakkers valt in het
oog • ondertusschen twijfel ik of het woord
Bakker, als scheldwoord gebruikt, alleen aan
de Gouderakkers zal zijn ontleend , ten ware
men motg
kunnen aannemen, dat de naam van
Gouderak aan het dorp gegeven was , om de
lase dienst waartoe zijn ingezetenen gehouden waren.
Daartegen doe ik ten slotte
merop,
ken dat
het in Zuid-Holland oudtijds voor de ingezetenen van het voornaamste dorp van het District een Privilegie was , de gewapende bezetting
bij het schavot , waarop de teregtstelling plants
had uit te maken. Tot in 1811 leverde het
dorp Heikop
Boeikop te Vianen zoodanige
bezetting.
POMPONIUS.
Cervantes en de Inquisitie. Men zou zich vergissen door te meenen , dat de schrijver van
den Don Quixote ongemoeid was gebleven van
de zijde der Inquisitie. In al de Spaansche
edition ontbreken in Cap. XXXVI van het
tweedegedeelte, (uitgegeven A°. 1615) waar
de Hertogin SANCHO PANZA berispt over de te
zachte boete die hij zich had opgelegd om zijne
DULCINEA te onttooveren de woorden y advierta SANCHO que las obras de caridad que se
hacen, tibia y flojamente no tienen mdrito , ni valen
nada. De nieuwste uitgever van Don Quixote,
Don ARIBAU, mat zich in zijne levensbeschrijtil in g van CERVANTES, geplaatst voor 't eerste
del der voortreffelijke Biblioteca Espezola ,
D. II.

Find goed, al goed.

op eene wijs uit, als ware hij de eerste die den
tekst onverminkt meedeelt. Reeds de Brusselsche uitgaaf van 1 (en deze is misschien
de eenigste) bevat de door de Inquisitie geschrapte woorden. D. ARIBAU voegt er met
regt bij , dat in die dagen 't laauw- (tibia) zijn
slechts veroordeeld werd wanneer 't aanklagte , vervolging en kwaaddoen gold ; in.
het tegenovergestelde geval was 't verschoonbaar.
J. M.
Bijschrift op Napoleon' sgeboortedag (verg.
I. ; bl. 379; II.; bl. 277,321). Dr. R. EYLERT
verhaalt in zijne Karaktertrekken van Frederik,
Willem III ,II. • b1.294 (Amst. bij TEN BRINK en
DE VRIES, 1846), dat bij eene illuminatie , die
er op NAPOLEON ' S geboortedag in Hamburg
plaats moest hebben, iemand boven zijne huisdeur metgroote verlichte letters het woord
Z. W. A. N. G.(dwang) liet stollen. Hierover door den Prefect ondervraagd , gaf hij
deze verklaring : Zur Weihe An NAPOLEONS
Geburtstage. Teen die uitlegging kon men
niets zeggen , hoe piquant de combinatie der
letters op zich zelve ook was.
E. A. P.

Maw.
Gaspar van den Bogaerde. In mine verzameling
bevindt zich can fraaiportret in folio J. FOLK
del. et sculps.), voorstellende volgens het onderschrift
GASPAR VAN DEN BOGAERDE. Onder zijne beeldtenis
staat vermeld, dat hij is geweest Gouverneur van Molucco , daarna Extra-ordinaris Raad van Neerlands
Indio en eindelijk als Commandeer van de retourvloot in het vaderland is wedergekeerd in het jaar1656;
dat hij geboren is te Amsterdam den 24sten Jauuarij
1604, en aldaar overleden den 15den April 1668. Onder dit bijschrift vindt men het volgende vers van
PHILIP ZWEERTS :

(ken,
Dit 's GASPARS beeltenis , den landvoogd der MolukDie vol getrouwe zorg , bestierdde een rijke v loot
Den Zeeuw schonk de eerste vlagden
Muiteren deedt
,
bukken ,
Gevlugte Koningen beveiligde in zijn' schoot.
Zaagt gij,ol\laatschappij!veel zulke BOGAERDS bloeien,
Dan zou uw aanzien , mast , en welvaart schooner
groeien.
Daar ik , voor zoo ver mine bronnen strekken ,
niets over hem heb vermeld gevonden
g
, vestig ik de
aandacht op ditportret , terwijl het mij aangenaam
zal zijn en ook niet onbelangrijk toeschijnt , jets meer
over dezen verdienstelijken, maar welligt
e t weini g
bekenden , Amsterdammer te vernemen.
LEGENDO ET SCRIBENDO.

Mr. Sicco van der Woude. Zou DE NAVORSCHER
mij ook kunnen aanwijzen wie geweest is Mr. sicco
VAN DER WOUDE , geboren den 17den Maart 1751
overleden den 24sten October 1779, zoo als op de
voorzijde van een' grooten zilverengedenkpenning
staat, zonder vermelding van woonplaats. Deze voorzijde vertoont de beelden der Geregti g heid en van.
den Tijd bij eene grafnaald , achter welke een cipressenboschje. De keerzijde draagt , onder eene zon
het volgende achtregelig gedicht:
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De Tijd die d'eindpaal wijst
Van sicco's jonge dagen
Heeft daar dees Grafnaald rijst
ASTREA' S hoop verslagen
Zij treurt om zijn gemis
Een levendiger smarte
Geprent in 's Broeders harte
Schenkt dees Gedachtenis
De inter untie ontbreekt geheel ; ook is er geen
naamcyfer van den stempelsnijder te zien.
J . F. G. MEIJER.

De „Korte Deductie" van C. Keyzer Semein. Waar
is het werk te vinden , getiteld : Korte Deductie ofte
Verklaringe aengaende de Acten en Obligatien aen PIETER , JACOB en MEINDERT SEMEIN van Enckhuysen ;
niitsgaders derselver descendenten en Nakomelingen by
zyn Excell. Prince WILLEM Hooghl. Mena: in 't jaer
1577 en de Hoogh. Mogi. Staten Generael der Nederlanden 1578 voor eeuwig ende altoos verleent ende gegeyen , ter zake van de groote diensten en mildadigheden ,
aen de Landen ende byzonderlyk aen Hoogh. gemelte
Zyn Excell. Prince WILLEM van Orangie gedaen ende
gepleeght. Dienende tot justificatie ende bewys van 't
recht ende Privilegie , dat de voorzeide Nakomelingen
van welgemelte PIETER, JACOB ende MEINDERT SEMEIN,
tot het eyschen , occuperen ende bedienen van alle vacante Am ten en Officien , in alien plaetzen , Collegien
en Steden, naer derzelver bequaemheit, vervolgens ende
onwedersprekelyk , als eigen is competerende ende toebehoorende.
Door C. K. S. (CORNELIS KEYZER SEMEIN) Rechtsgeleerde. Gedrukt in 's Gravenhage , bij JACOBUS
PIETERSZ. SEMEIN , Boekverkooper in de Vlamingstraet , op den hoek van de Nieuwstraet , in de Maegt
van Enckhuysen , A0 . 1703. — ?
.. R. E.

Portret van Matthijs Helt. In mine jeugd brat ik
van tijd tot tijd eenige dagen door te Bergambacht, en
werd dan somwijlen in de gelegenheid gesteld van een
bezoek te brengen aan het oude slot, te midden van het
eikenwoud , in de nabs held van het dorp gelegen.
Dit kasteel , acne voormalige bezitting der MI. VAN
ZUYLEN VAN NYEVELT , was toen het eigendom van
een der leden van hetgeslacht VAN HARDENBROEK.
In eene der zalen van datgebouw werd , v6Or nagenoeg 30 b, 35 jaren , bewaard eene aanzienlijke galerij van familieportretten — meestal afbeeldingen van
voormalige Heeren en hunne aanverwanten. Daaronder herinner ik mij boven alien , dat ook het portret
was, van zoo als men hem noemde : den held van het
turfschip van Breda, niet dat van CHARLES DE HERAUGIERES , maar van MATTHIJS BELT , zoo als men op
de achterzijde van het doek ofpaneel zou hebben
aangeteekendgevonden.
Het slot is sedert zeer bouwvallig geworden en reeds,
naar men mij ze t,, ten deele gesloopt.
Is er iemand onder de Navorschers vangeschiedenis en oudheden , die mij ze en kan wat van al die
familieportretten isgeworden , en , zoo dat van den
„ held van het Bredasche turfschip" is gespaard gebleven , waar het zich dan nu bevindt ?
K—p.
De Salamander in' t your. Toen ik vroeger GQETHE'S
Lebensbeschr. van Benvenuto Cellini las , dwong mij
de vertelling van den in het vuur levenden „ Salamander" altijd een glimlach af. Ik kom er echter thans
rond voor uit , dat ik er zeker aangeloof en hoop later de gevoelens, welke mij daartoe aansporen , te
ontwikkelen. Waarom zouden er ookgeene dieren
in het vuur leven kunnen ? KIRBY vond op zijne reis
in Afrika o. a. cane bron , waarvan het water het
kookpunt bereikt had en waarin hij eene menigte
roode visehjes zag zwemmen.

Prof. SCHRANK en EHRENBERG loochenden ten stelligste de mogelijkheid , dat eenige la ere diersoorten,
nadat zijgeheel en al gedurende verscheidene jaren
uitgedroogd waren , op nieuw tot het leven konden
terugkeeren.En zie,nu heeft DOYERE (op het voetspoor
van SPALLANZANI) deze mogelijkheid niet alleen
in zijne schriften bewezen, maar ook door treffende
voorbeeldengestaafd. Hij nam eerst eenige diertjes
van 'tgenus Arctiscon (tardigradum fam. XenomorAida Pert , een diertje dat tot de zoogenaamde
vischlnizengerekend en in ooze rivieren gevonden
wordt) die verdroogd in het zand lagen en deed zee dan
door een zekerengraad van warmte opleven. Daarna
nam hij eenige andere verdroogde exemplaren , liet
ze 5 tot 30 dagen in eene luchtledige, watervrije ruimte en bratg
ze vervolgens eenige minuten in eene
van 120-140° CELS. ; van de 75 kwamen er meest altijd 60 in het leven terug , indien ze slechts eenigzinsbevochtigde. Het is duidelijk dat het dierlijke
ciwit door dezen hoogen g
raad van warmte stollen
moest , doch dit werd voorgekomen door dat DOYERE
eerst de diertjes uitdroogde en ze daardoor van hunne
chemische waterdeeltj es beroofde. CHEVREUIL decide
proefondervindelijk mede , dat het dierlijke eiwit
door zulke middelen vastgeworden , den hoogsten
, graad van hitte verdragen kan , zonder dat het opgelost wordt , iets waaraan de tern keer tot het levers
rs
' verbonden is. Het behoeft wel niet ontwikkeld te
worden , dat men des Arctiscon' s leven in dien uitgedroogden toestandgeen eigenlijk leven noemen kan;
het is latent , ongeveer als het zaad voor de ontkieming.
Doch nu keer ik tot mine hoofdbedoeling terug
(men vergeve mij de lane inleiding , die ik meende
noodig te zijn) en vraag ik het volgende : 1°. hebben
de nieuwste nasporingen in de Natuurlijke Historie
geene bewijzen opgeleverd dat men CELLINI 'S ontdekking voor eene fabel ma houden? 2 0. Was
CELLINI'S dier werkelijk een Salamander of een Triton ? 3°. Kan de ontdekking van DOYERE niet leiden
tot eene nieuwere(geologische) analyse onder aardkorst ?
EEN ENTOMOLOOG.

Een Hollandsch bewonderaar van Koningin Elisabeth. L. AUIthtY DE MAURIER gaf , in 1697 , zijne
Memoires in 't licht ,pour servir l' Hist. de Holl. et
des autres Prov. Unies , ook in 't Nederlands (sic)
overgez et door ROELOF ROUKEMA, Amst. 1704. Deze
vertaling levert, bl. 236 enz. , het verhaal, dat ik
verkort zal opschrijven. — Op zekeren tijd dat Prins
MAURITS in een goed humeur was , vertelde hij aan
AUBgRY'S vader een staaltje van het zwak van Koningin ELISABETH om voor schoon gehouden te worden. Bij gelegenheid dat er eene statige ambassade
naar En eland werd afgevaardigd , met eenige aanzienlijke 'one liederi als gevolg , trad een dezer ,
onder degehoorgeving, met een Engelschman in gesprek , dien hij vroeger in Holland had leeren ken-.
nen , zijne verwondering uitende , dat men de schoonheid der Vorstin wel cens in een min voordeelig licht
hadgeplaatst. Wat hem betrof, hij vond de Vorstin
hoogst bekoorlijk en wel in staat een 'on elfin
het hoofd op hol te brengen — en andere loszinnige
praatjes meer. ELISABETH, die meer het oog had op
de jeugdige omgeving der gezanten , dan op hen
was het niet ontsnapt dat er een levendige woordenwisseling tusschen bovengemelden had plaats gevonden • zij ontbood aanstonds, na afloop der audientie, den Engelschman , die tot haargevolg behoorde,
bij zich , en verzocht hem Naar het gesprek mede te
deelen met den Nederlandergevoerd , verzekerd als
zij was , dat het over Naar geloopen had. De hoveling
antwoordde dat het beuzelingen geweest waren ,
aandacht van hare Majesteit onwaardig. Daarmede
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niet te vreden, drong zij, op straf van hare ongenade,
zoo sterk bij hem aan , dat hij eene openhartige belijdenis deed , hoe de Koningin bijzonder het welgeval--edralen van
den Hollandschen jongeling had wegg
en. Hoezeer haar dit streelde, bleek bij 't vertrek
g
dergezanten. Elk hunner werd een gouden keten
vereerd , ter waarde van 800 rijksdaalders (sic), die
uit hungevolg een van 100 — maar hij, die de schoonheid der Koningin z6.5 had ten top gevoerd , met een
keten van 1600 • welke hij , zijn leven lang, met de
hoogste zelfvoldoening heeft gedragen.
't Gezantschap Kier vermeld , is waarschijnlijk dat
van 1585 , daar WAGENAAR van heeftgewaagd , Vad.
Hist. , VIII. ; bl. 90 , lsten druk , die wel de namen
dergezanten , maar niet die van de aanzienlijke 'ongelingen opgeeft. — Zou nu de een of ander lezer
van DE NAVORSCHER ook in staat zijn dien bevoorregten te noemen , en de waarheid dozer karakteristieke
J. C. K.
anecdote te staven?

Jacob Roggeveen. In het Dagverhaal der Ontdekkingsreis van Mr. JACOB ROGGEVEEN, uitgegeven door
het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen , Middelburg, Gebroeders ABRAHAMS, 1838, vindt men een
Levensberigt van dezen Nederlandschen zeereiziger ,
door Mr. S. DE WIND. No ens den tijd zijner geboorte
en zijns overlijdens te Middelburg, geeft deze geleerde
ng , ontleend uit de
evenwelgeene nadere aanwijzi
doop- en begraafregisters aldaar , dan dat hij den 2den
Februarij 1659 gedoopt en den 5den Februarij 1729 begraven is. — Daar er nu, volgens de Verhandeling over
Mr. JACOB ROGGEVEEN, door Ds. J. BORSSITJS , geplaatst in het Archiefvoor Kerkel. Geschiedenis,XlIde
Peel, nog afstammelingen van gemeldennoGGEvEEN
in Noord-Holland aanwezig zijn , die zich bepaaldelijk te Schagen en te Nieuwe Niedorp ophouden, zoo
wenschte ik wel te weten , of bij dezen geene familieaanteekeningen berustende zijn , waaruit de juiste daturns aan het licht kunnengebragt worden van de geboorte en het overlijden van onzen zeevaardcr JACOB
B.
ROGGEVEEN?

Portret van Jonkvrouwe Barchman Wu tiers. In
het bezit zijnde van een fraai geschilderd familieportret in miniatuur , voorstellende eene vrouw gekleed in den zwarten Bosch eener Abdisse of Priorin;
bij overlevering bekend als het afbeeldsel van eene
Jonkvrouwe BARCHMAN WUYTIERS , Abdisse of Priorin van een klooster , Convent of R. C. Gesticht binnen Amsterdam • zoo wordtgevraagd of iemand ook
kan opgeven , wie de bedoelde persone was , haar
voornaam, in welk gesticht of Convent zij gefungeerd
heeft , en in welk j aar ?
Hetgeslacht van BARCHMAN WUYTIERS komt voor
in WAGENAAR 'S Geschiedenis van Amsterdam , in de
Naamlijst der Regeringsleden , en wel WUYTIERS
(SIMON JAN BAPTISTA BARCHMAN) als Schepen ,
v. R.
A°. 1760.
De „Zwarte Man" • de Hertog van Saksen. In de
ordonnantie, door den magistraat der stad Middelburg
den l6den Junij 1528 uitgevaardigd , voor het gilde

van den Edelen Handboog of confrerie van St. Sebastiaan aldaarwaarvan
,het origineel in het archief der
schutterij zelve en een authentiek afschrift op het
stedelijk archief berust , en welke onder anderen ook
gedrukt te vinden is in Zeelands cronyk almanach voor
het jaar 1788 , wordt bepaald :
„ Ten negensten , als dat geene Schutters , Gildebroeders nog andre persoonen van wat conditie zy wezen mogen, den boo handterende binnen den schuttershove , malkanderen zullen mogen toespreeken
eenige injurie , principalyken tusschen den Doele
anders dan Berl ken en schutterlyken ; en zoo iemand

i

anders bevind doende, die zal men terstond en zonder
verdrag corrigeeren naar gelegenheid van dien. En,

zoo wie bevonden werd , de Swarte Man noemende ofte
van der Stoffe daar den Hertogh van Saxen af gemaakt
is , of ook .... ofte .... , of eenige andere diergelyke

vilainie , die zal telken reizen verbeuren een groote ,
ofte zyne mutse voor de Doelen te hangen een deurgank".
In den Institutie-brief der Schuttery van den Edelen
Busse (of die der Kolveniers onder het patronaat van
0. L. Vrouwe van de zeven wean) , insgelijks op het
Middelburgsch archief voorhanden, en door den druk
in het Kronyk-Almanakje van het jaar 1789 medegedeeld ,„ gedaen in 't jaer ons Heeren duyst vyfhonderd neghen op den 22 dag van der maend van ....”
komt in de eersteplaats ook deze bepaling voor :
„Dit naervolghende zyn alzulcke Statuten, Regelen ende Ordonnancien, als de Colveniers van Middelburch ende oock alle andre binnen den Hove comende,
omme scietene, sullen onderhouden op de boeten ende
breucken hiernaer volghende :

In den eersten, en sal niemand binnen desen Hove den
Swarten Man noemen, op de boete van een groote enz."
Quaeritur : Wat moet onder den zwarten man verstaan worden ? is het de duivel ? En wie is hij , die
bevonden wordt te zijn van de stoffe , daar de Hertog
van Saksen vangemaakt is ? Zou tusschen dit en het
nog hedendaagsch bekende „guter Herr von Sachsen"
eenig verband moeten gezocht worden?
J. H. DE ST.

't Geslacht Hardenbergh. In KIST en ROYAARDS
Archie , Dl. X , b1.180 , en de nalezingen , Nederl.
Archie f, Dl. VIII , bl. 183, vinden wij eenen PETRUS
HARDENBERGIUS , Predikant te Zwolle , beroepen van
Amsterdam , 1579, en in BITDDINGH' , Herv. Holl.
Kerk in Amerika , ook onder den titel Kerk , School
en Wetezzschap , in de Vereen. Staten van Noord-Amerika , wordt van onderscheidene HARDENBERGH'el/
gesproken , als JACOB R. HARDENBERGH , te Oud-Raritan , bl. 68 , 69 , en bl. 75 wordt een HARDENBERGH
onder de Hollandsch sprekende Amerikanen geteld ;
weet iemand mij nopens de afkomst en hetgeslacht
der HARDENBERGH -ell iets naders te onderrigten ?
Kan die naam en familie uit het Overijsselsche stadje
Hardenberg afstammen? Die er iets van weet , zal
door zijn antwoord zeer verpligten den vrager
SCR.

Aftellen. „ Sikketie dikketie olleke meer". Waarde
NAVORSCHER , die zelfs Angel-Saksisch in uwe bladeren opneemt , wilt gij ook eene plaats verleenen
aan het volgende kinderliedjen :
Sikketie , dikketie , olleke meer,,
Kwik , stoe , olleke slunk,
Porte , morte , pilikonk ,
Frenchyou are out. --?
Het wordtgebruikt om of te tellen , en hij, op wien
het laatste woord valt , is de krijger. Het alleen door
traditiegehoord hebbende , heb ik de woorden , overeenkomstig met den klank , neergeschreven. Nu
wenschte ik te weten uit welke taal of ton gval de drie
DUDDEL .
afkomstig zijn ?
g
eerste reels

Leuerpele. Op bl. 76 van het door mij uitgegeven'
Anna ter Maiden , beschouwd alsplaats , sedert het ontstaan der stad Made in 1241 enz . (Middelb.

book : St.

1850) komt, in de reeks der gilden van de oude stud
1Vlude , voor de Leverpier. Ik heb dahrvan (aunt. 80)
eene verklaring trachten te geven , die mij zelf niet
bevredigde. Langdurig vergeefsch onderzoek naar
eene betere oplossing dreef mij eindelijk tot de bron
terug , om te zien, of ik mij ook in de lezing verist
4455
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had. En ik moet het bekennen, ik had mij vergist.
Ik las nu bij naauwkeuriger inzage , niet Lever ,
maar zonder eenigen twljfel Leuerpele. Doch nu zag
ik mij nog weinig gevorderd. Wat is lever , wat is
pele? Het woord lever komt oudtijds veelmalen voor ,
en naar 't schijnt , in versehillende beteekenissen.
Reeds is in DE NAVORSCHER (I.; bl. 256) daaromtrent
eene vraag gedaan , die nog onbeantwoord is. Bl. 249
van dezen Jaargang wordt een oud liedeken vermeld
van 1480 , beginnende : „ die cat heft die lever gegeten". In de Hoeksche en Kabeljaauwsche twisten
noemde men het wederkeerig wegnemen van den gekleurden bol uit de muts : iemand de lever uitsnijden.
In 1488 maakte men te Brugge een rijm , waarin
voorkomt :
m'Her PIETER LANCHALS en . . . .
Mitsgaders oock ROELAND DE FEBURE ,
Hebben t'samengeeten de levere.
En toen eerstgenoemde in den kerker was opgesloten, riepen de kinderen : „ m'Her PIETER LANCHALS,
<liengrooten lever eter , is gevangen." Zie Jaerb. van
alles brengt
ons niet
Brugge , II, 135.
, Dit
bl.
93
nader. De sleutel ter oplossing zal wel liggen in 't
geen mij door een' Geleerde uit Middelburg welwillend is opgegeven. In de Tegenw. Staat van Zeeland,
Beschrijving van Zierikzee, vindt men bl. 283 : „hier
is ook een Leverhuis , . . . waar van de Lever der kabeljaauwen in tonnen gepakt en hier aangebragt
Traan wordtgekookt". Het Fransche peler beteekent ons pellen. Leverpele kan dus zijn Leverpelere
Leverpeler , die de lever uit de kabeljaauw pelt , om
nit de massa traan te koken ; of deplaats , waar dit
geschiedde. Of welligt moet men 't woord pele als
bruikelijke
ge
een contr. aanmerken van het oudtijds
eghel=peil , peel, pele met de West-Vlaamsche zeer
p
gemeene eind-e , als in vadere en boven in levere zelf.
Peghelen is bij KILIAEN , mensurare , metiri vasis capacitatem , o fscboon het in DE JAGER'S Taalk. Ma .,
zv
D. I.bl.
252 , alleen op het meten van natte waren
,
wordt toegepast. Waarom kan 't niet zijn het meten
van den inhoud der tonnen in 't algemeen? Wij zullen
dus kunnen aannemen , dat er te Mude , even als in
Zierikzee , een Leverhuis was , waar men de lever der
kabeljaauwen , in tonnen gepakt , aanbragt. De inhoud dezer tonnen werd gemeten, en dit was de Leverpeghel , Leuerpele , de Levermeting , die als een gilde
te Mude in eere was. Dit wordt te waarschijnlijker,,
daar op de Leuerpele dadelijk volt : meters van den
corfvissche (zijnde haring) , wordende ook de meters
wan den woesteren (oesters) vermeld.
Hoogst aangenaam zou 't mij zijn , de leverquestie
ontknoopt en het bovenstaande wederlegd of bevesen vermeerderd te zien ; een oude
opg
tigd ,ehelderd
tak van handel en industrie staat er mede in verband.
Ik maak er de Navorschers , met beleefde uitnoodiin , opmerkzaam op. H. Q. JANSSEN.
g

Hervormde Predikanten te Brugge ; Johannes Cap
ito (NAVORSCHER, I. ; bl. 347 ; II. ; bl. 213); Grenier
en Bollius. Weet iemand mij lets mede te deelen aangaande den Pred. JOHANNES CAPITO , die sedert 1578
voorkomt als het opperhoofd van het Consistorie te
Brugge ? TE WATER, Kort Verh. der Reform. in Zeeland , bl. 348 , vermeldt hem als Lid der Nat. Synode
te Middelburg in 1581 , zijnde toen Gedeputeerde en
Bred. der Brugsche .
gemeente. Hij was gehuwd met
de dochter van Kapitein JAN VLEYS , die bij VAN METEREN op den voor road treedt als aanvoerder der
Hervormden , waar dezegeschiedschrijver verhaalt
van de opschudding te Brugge in 1579 , ten gevolge
van het voorstel tot aannemin g der Unie te Utrecht. FRANCISCUS JUNIUS isgenoeg bekend. Maar nog
komen als Predikanten te Brugge omstreeks 1580

voor : GREETER en riotous. Is deze dezelfde als
JOHANNES BOLLIUS , die door TE WATER , Ref. der
Herv. Kerk te Gent, bl. 54 en volg. als Pred. Bier
stad vermeld wordt? Hoogst aangenaam zou 't mij
zij n , ook omtrent deze en andere Brugsche Predikanten , uitvoeriger berigten te xnogen vernemen.
SPERO DIM SPIRO.

Nederlandsche Kasteelen. D e ondergeteekende,zich
bezig houdende met het zamenstellen van een Overzigt der oude bouwkunde in ons vaderland , vraagt
tengebruike : goed opgemetene platte-gronden der
fondamenten of kelders van Loevestein , Assumburg ,
Doorwerth , Wadestein bij Herwijnen , den bouwval
van Teilingen , van de Kasteelen te Ammerzode en
Nederhemert in den Bommelerwaard en van Heeswijk
en Crooi in Noord-Brabant. Ook deplatte-gronden
van gesloopte Kasteelen zullen steeds welkom zijn ,
mits volgens goede waarnemingen opgemaakt.
Hij verbindt zich de teekeningen aan de welwillende
inzenders terug te bezorgen en verzoekt onmiddelijke
toez ending .
Belangrijk zoude het zijn de grondslagen van gesloopte Kasteelen te doers opgraven en in teekening
brengen waar deze nog in den grond zitten , zoo als
van de Horst bij Rhenen., Gronsfort bij Wageningen enz.
Wanneer is het Kasteel van Buren afgebroken?
den ringwal heeft ondergeteekende nog gekend.
Bestaan hiervan nog teekeningen of platte-gronden,
behalve bij RADEMAKER , Kabinet van Nederl. Oudh.?
Zijn er nog grondslagen aanwezig van het in 1673
door de Franschen verwoeste Kasteel van 1VIontfoort,
of van dat te Abkoude?
k
Mij
aartens d,
EYCK TOT ZUYLICHEM.
bij Utrecht.
„Beghin ende voortgangh van de 0. I. Compagnie ,
1646." Als een gewone bron van toelichting over de
vroegste reistogten van de Hollandsche Oost-Indische
Compagnie wordt aangemerkt het Recueil des voiages

qui ont serve 2tl'etablissement et aux progres de la Compagnie des Indes Orientales , form& dans les Provinces- Unies des Pais-Bas, welks uit'gave bezorgd is
door CONSTANTIN DE RENNEVILLE en datgedrukt werd
te Amsterdam in dejaren 1702 , 1725 enz.
Na onderzoek echter van het Beghin ende voortgangh van de Vereenighde Nederlantsche geoctroyeerde
Oost-Indische Compagnie , 1646 (in langw. folio , II
Dln.) , blijkt dit werk het oorspronkelijk van het
aangehaalde Recueil te zijn geweest — eene bijzonderheid , welke aan alle onze bibliografen schijnt
ontsnapt te zijn.
Het vermelde Beghin voert alleen : Gedruckt in
den Jaere 1646. Onder wiensgoedkeuring is het in
het licht verschenen ; door wien is hetgeschreven
waar is het van de pers gekomen? Dit zijn altijd belangrijke vragen , waar het geschiedkundige boeken
geldt , maar ik vind ze, in dit geval, nergens beantwoord. Het werk is opgenomen in de Bibliotheca
Exquisitissima van PIETER VAN DER AA (Leyden,1729) ,
doch zijn Catalogus geeft niets behalve den titel. Het
kan evenwel niet in het geheim zijn uitgegeven, want
het bevat nagenoeg 220 platen.
Ongetwijfeld heeft de bearbeider van het Hollandsche boek zijn voordeel getrokken uit de folio-verhalen , die voor deers bezorgd zijn geworden door
GERARD DE VEER, G. — M. — A. — W. — L. -en anderen , gedrukt te Amsterdam door CORNELIS
NICOLAAS , maar ik verbeeld mij , dat hij ook den toeg
an g moet bezeten hebben tot officieele stukken.
NOTES AND QUERIES ,
BOLTON CORNET.
Vol. VI. ; p. 316.
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Naamregister der Predikanten. Voor mij lit een
iVaantregister der Predikanten , zoo van de Nederduitsche , als Walsche en Engelsche kerken enz. in de VII
Vereenigde Provincien van Nederland , enz. van den
Met
jare 1753 , te Leyden , bij
privilegie. Kan iemand mij ook zeggen , wanneer en
waar het eerste Naamregister van alle Predikanten
HENDRIK VAN DAMME.

in het licht verscheen ? En zou iemand wel de uitstekende dienst willen bewijzen, mij die oudere en latere
stukken, voor en na 1753, ter leen te willen verstrekken, welke in zijn bezit mogten zijn? Of althans ,
zou men mij wel een volledig Exemplaar van dat weak,
hetzij in eene openbare of bijzondere bibliotheek ,
kunnen aanwijzen? Wij gissen , dat zulk een exemplaar nog wel in deze of gene Universiteits of Kerkelake , missehien ook wel in eene particuliere bibliotheek te vinden zij ? --En ware het ook al niet
lei , zoo kan. elk afzonderlijk stuk, even als het
voor mij liggende van 1753 van ongemeen nut wezen, waarvoor ik mij gaarne op elke wijze erkeritelijk
wil betoonen.

Delft.

D. BUDDINGH'.

Zuttr000rben.

Cornelis Vermuyden I. •; bl. 17 , 35 , 163 ;
I. • bl. 126, 254 , 285). Indien de verondertelling , dat C.V. een Zeeuw uit Tholen zou
s
geweest zijn, juist is, dan moet ook zijn wapen
of dat van het geslacht VERMUIDEN in Zeeland,
zoo als het voorkomt op de Wapenkaart van
SMALLEGANGE, worden verraeld, bestaande in
n keper van goud en drie sterren van zilver
ee
V. D. N.
op een veld van azuur.
Cornelis Vermuyden •; het Engelsche woord
C av ell" . Reeds meermalen heeft ons DE NAVORSCHER over dien jegens En eland zoo verdienstelijken Zeeuw jets belangrijks medegedeeld, en toch , er is nog eene bijzonderheid ,
welke, bij de vermelding van zijne droogmakerijen aldaar, niet ma worden verzwegen.
Deplaats, door zijne kunst in akkers en weiden herschapen, ten Zuid-Oosten van Doncaster , is Hatfield Chace geheeten •; de gewonnen
landen zijn, gelijk bij ons, in kavelingen afgedeeld , en ieder stuk wordt er nog als een
cav ell" aangeduid. Men zie de NOTES AND
QUERIES,
I. p. 473.
SCIOLUS.
11

welk ik niet twijfel hetzelfde te zijn als het
Angel-Saksischescaop, hetEng. scep en shop,
» welk laatste wel slechts een Winkel beteekent,
» doch eertijds eene algemeenere beteekenis
» schijnt gehad te hebben •; zie JUNIUS , Etymo» logic. Anglican. , op schop , waarvan ook wij
» ons oude schop (wagenkeet) hebben, en schuppe
» in Vlaanderen nog een komenij-winkel beet,
» en hi' , die zoodanig een winkel houdt , een
» schuppenier. Zie BURMAN , Aenmerk. de We» derd. tael aengaende , bl. 149 ; en over ons
» schap JUNIUS, Etymol. An 1. op seep, en IHRE,
Glossar. Suio-Goth. op sic& p. Het tweede
» raad , beteekent gereedschap , waarvan nog
huisraad • zoodat het eigenlijk zoude beteeIn Fr» kenen eengereedschap.
kas voories
» land heet nog raden het een wij reeden noemen, b. v. ez:qen geraad vlas voor ezigen gBreed
» vlas. Zie WASSENBERGH, Idiot. Eris., op 7V» den. Zie wijders van het woord schaprade
mine Oud-Friesche Spreekwoorden , b1.199".
J. C. D.
D

D

Het nieuw vermakelift Ganzespel I. ; bl. 23 ,
102, 138, 324, 325 ; II. ; bl. 254). Steller dezes verwijst de belanghebbenden naar den
Enkhuizer Almanak van het jaar 1833 , waar
men, in de Aanteekeningen van wijlen DON ANTHONIO MAGINO, eene dichterlijke beschrijving
dezes onderwerps vinden zal.
A. AARSEN.
Ananasteelt in Europa (vgl. I. • bl. 23 , 53,
78 , 138). Van Sir MATTHEUS DECKER , waarschijnlijk den zoon van hem , Wien Koning
GEORGE I Baronet heeftgemaakt op den 20sten.
Julij, 1716 (zie DE NAVORSCHER II. • bl. 195),
lees ik in de lijst, welke de Gentleman's Magazine voor 1754 van de Baronetsgeeft, dat op
zijn landgoed te Richmond in Surry de eerste
rijpe ananas in Groot-Brittannie werd voortebragt.
SCIOLUS.
g
De Vliegende Hollander (II. ; bl. 100 , 221
285, 319). Hoe is het mogelijk dat men bij
het opgeven der dichterlijke bewerkingen dezer legende door de Heeren SMEER en B4OMER,
het uitmuntend dichtstuk van den Heer J.J.A.
GOEVERNEUR, met name het Vile end Schip (zie
zijne Gedichten en .Rijmen , Groningen 1836 ,
bl. 100) onvermeld kon laten •; een dichtstuk
dat zelfs den schrijver van de Hippokreen-ontzwaveling (voorzeker zeer karig in het toebrengen van lof) deed uitroepen :
.. op , Autheur van 't vliegend schip ! de vingeren
Aan 't speeltui g , om 't g enioed met tooverkracht te

Schapperae I.; b1.18 37, 72, 227; H.; bl.
221). Ter aanvulling van hetgeen reeds over
het woord schapperae is medegedeeld , geef ik
nog het volgende uit HOEUFFT Proeve van
Bredaasch Taal-ei gen, bl. 511 : » Schaprade,of,
gelijk men het gemeenlijk uitspreekt schapDraai , is niet alleen bij de boeren , maar zelfs
» bij niet onaanzienlijke dorpelingen in de Ba) ronie, nog veel in gebru
ik voor de etensicas ,
slingeren.
» zo ow el als het verkleinw o or d schapraail,,.en. —
Nog herinner ik mij een twintigtal jaren ge) Men maakt het bier vrouwelijk. Bij VIS» SCHER , Quilcken , 3. Sella N°. 1, is het onzij- leden eene bewerking in dichtmaat van deze
) dig. — Het woord is zamengesteld uit scliap
sage gevonden te hebben. in het Algemeen Letwaarop later eene
en rade. Het eerste is bij WACHTER over- terlievend Maandschrift ,
» gezet armarium , en bij VERELIUS in Indite voortzetting D Het Vile end cliff vergaan" is
»Scytho-Scanclico heet SKAP repositorium , het- gevolgd.
A
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Faire la figue • Peg een scheldnaam I. •; bl.
172 , 205 , 327 •; II. •; bl. 33 , 65 , 223) •; Iemand de vijg geven. » In DE BRUNES Banketwerk (D. II., bl. 223) leest men het volgende :
Zommighe weten de boecken , die zy durven het licht betrouwen, zulcken cieraed voor
't hoofd binden, en zulcken boote voor te hanghen, datter Goden en Godinnen schijnen in
te woonen : maar binnenkomende , en vind
s 't en zy misschien een
men niemand t'huy,
aep of een ghezwolle padde. Deze magh men
wel deguyze zetten , en de vi' geven." "
Deze uitdrukking de vi' even beteekent op
'Am buitengewone wjze honen , smaad aandoen
niet , zoo als men wel gemeend heeft , door
iemand den middelsten vin er voor te houden •; maar door , gelijk TUINMAN te regt opmerkt , teen iemand den duim tusschen de
twee voorste vingeren op te steken. Dit gebaar gaf van ouds bij verscheidene volken ,
zoo als Latijnen , Italianen , Spanjaarden
Portugezen , Franschen , Engelschen enz. ,
e,en bitteren hoon, eene smadelijke verachting
te kennen , gelijk dan ook de spreekwijze in'
beteekenis voorkomt M.
l e talen met gelijke
ve
Zij zal dus moeten worden onderscheiden
van iemand eene Spaansche vi even 9 dat wil
ze en (volgens TUINMAN) door vergif om 't
leven brengen , waartoe meermalen eene vergiftigde vijg zou zijn gebruikt. Waarom dit
juist eene Spaansche vijg genoemd wordt , en
niet eene Italiaansche of andere, weten wij
even weinig als TUINMAN.
De oude Grieksche wijsgeeren boden elkander mede wel eens eene vijg aan , dock ,
voorwaar ! met loffelijker bedoeling. 't Was
een blijk van hoogachting , en men reikte de
bij hen zoo hoog geschatte vrucht toe aan
dengenen,
met wien men over een of ander
vraagstuk in redentwist wilde komen. Zie
daarover NIEUWLANDS Letter- en Oudheidkundige Verlustigingen , D. II. , 320." — Derde
Twaalftal Nederlandsche Spreekwoorden door
7
bl. 79.
P. J. HARREBOMEE—
D D

„ (*) [Men heeft den oorsprong dezer spreekwijze
gezocht in zeker sprookje van de Milanezen , dat bij
MENAGE, KILIAAN , TUINMAN en anderen vermeld
wordt. Leer te regt , evenwel, vermoeden NARES in
zijn Glossary en QUITARD (Dictionn. et,ymol., histor. et
anecdot. des Proverbes etc. Paris , 1842) dat die oorsprong in geheel iets anders schuilt. Wie deswege
inlichting verlangt , kan die , met afbeeldingen zelfs,
vinden in DOUCE'S Illustrations of Shakspeare , I.
492-501 , en nog vollediger in een vertoog met
zeer grondige kennis geschreven , en te vinden in
vox DER HAGENS Neues Jahrbuch der Berlinischen
Gesellschaft, VII. 183-190. Ik ze g er van , met
DOUCE, het is„ „ a term, with its appendages , rather
to be conceived than fully explained in this lace.""
1k voeg hier nog alleen bij , dat de Spaansche vijg ,
zoo als die door TUINMAN voor vergiftigde vi' is
verklaard, in NARES' Glossary door plaatsen uit oude
cngelsche schrijvers is gestaafd. — A. D. J.]”

[Voor ons , Bestuurderen van DE NAVORSCHER ,
wie steeds eene regt warme voorliefde jeg
ens al wat
spreekwoord is heeft bezield , kan de g elegenheid wel
niet schooner zijn om bet allerbelangrijkste werk aan
te bevelen , waarvan het bovenstaande slechts een
proefje geeft. Wij doen het zooveelte gereeder, omdat
ons maandwerk vangezet onderzoek naar den oorsprong en de beteekenis van sommige spreekwoordelijke gezegden reeds menigvuldige blijken heeft opgeleverd. En echter — hoe ongaarne moeten wij het bekennen voor ooze landgenooten —het lezenswaardige
Spreekwoordenboek van den Heer r. J. HARREBOMgE
wachtte sints een drietal ons beschamende jaren op de
gunsten van hetpubliek, wiens flaauwheid , in het zout
onzes voorgeslachts , dier mannen van zout en zee
geen lust kon vinden. Wij schrikken voor de gevolgtrekking : het yolk , dat in zijne spreekwoordengeen
smaak heeft, is een smakeloos yolk , is een yolk ,dat
op sterven ligt !
Maar laat ons toch liever nog iets van den bekwamen HARREBOME vernemen , waarop de spreuk , die
het behandelt , zeer ontoepasselijk is:

„
Dat klinkt als katoen.
Wanneer iets volstrektgeenen klank geeft , dan
zegt men : Dat klinkt als katoen , want katoen kan
geen klank hebben[of het moet welligt schietkatoen
wezen]. Men wil dus eenvoudig te kennen even: dat
klinkt niet , als tegenstelling , daar het een voorwerp
geldt , dat klank moest bezitten. Prof. VISSCHER (*)
meent , dat het wezen moet : Dat klinkt als latoon , te
weten als latonium, valschgoud. Slechts de Latijnsche
uitgang zou weggeworpen zijn , en zulks met invoeging van eene e ter verlenging der o,even als in sermoen,
CATOEN, PLATOEN en andere. De vinding is voorzeker
vernuftig ; maar zou het niet wat al te vrij zijn , van
katoen latoon te maken , of wat onwaarschijnlijk , dat
men latoon als katoen zou benoemd hebben ?" — T. a.
P , bl. 12,, 13.]

Oran 'e , blande , bleu (I. ; bl. 186, 239 , 297
II. • b1.11 101, 160-162). Hoe verdienstelijk het werk van 's Rijks Archivarius Mr.
J. C. DE JONGE, Over den oorsprong der Nederlandsche Vlag , op dit punt ook zijn moge, toch

moet ik ronduit bekennen dat mij die zaak in
vele opzigten nog duister is.
Het eenigste daarin (bl. 15) met volkomene
zekerheid opgegeven, is het Besluit der Admiraliteit van Zeeland van den26sten Nov. 1587,
om vlaggen te doen vervaardigen met de couleuren or aeng e , blanche , bleu, en het zoude wenschelijk geweest zijn dat meer diergelijke besluiten, doch van vroegere dagteekening, uit
de nog her en daar bestaande archieven waren medegedeeld geworden.
Welligt zullen de behartiging en het onderzoek van die archieven ons naclere berigten
doen toekomen, waarvan men tot dusverre
verstoken isgeweest.
Betrekkelijk de vaandels bij het leger zie
men den brief van GRANVELLE (voorkomende
(*) De verzameling, waarin dit spreekwoord, met
andere , is verklaard, heeft tot titel : 118. Prof. L. G.
VISSCHER , Spreekwoorden , voorkomende in de Kronijk van het Historisch Gezelschap te Utrecht. Derde
Jaargang, bl. 210-215. Utrecht, KEMINK, 1847, 8°.
1k heb ze door den He,er SCHULLER tot Peursum leeren kennen."
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bij GACHARD, Corresp. de Philippe II, Tom. I,
p. 526) , geschreven den 15den April 1567
alwaar o. a.gezegd wordt D Auxquels Calvinistes (aAnvers) le Prince (d' Orange) ordonnaque au lieu des bannieres blanches et
vertes qu'ils portaient , ils les prissent rouges ,
comme les autres , afin que chacun d'eux pia
retourner chez lui en silrete".
In de noot (2) wordt aangehaald een schrijy en van den Graaf van Me en gedagteekend
29 Julij 1567 , waarin hij zich over de ligtinvan soldaten door de verbondene Edelen
gen
het land van Cleef aldus uitlaat : D Leurs
in
»enseignes sont toutes blanches avec une Croix
D de saint Andrieu roue".
Van lateren tijd is eene Resol. van Holland
van den 2Osten Aug. 1596 , luidende aldus :
D Is geresolveert dat de Vaendelen van de Com»pagnien van de ordinaris gaernisoenhouders
» van ender fatsoen gemaeckt sullen worden,
»als Orange, Blanche , Bleu ende daerinne gestelt den Hollandschen Leeuw".
Uit de copie van de Resolution der gecommitteerden ter Admiraliteit te Amsterdam , beginnende met 8 Mei 1589(vroegere zijn mij niet
ontmoet) leert men het volgende :
D 11 Maart 1591 . Den Equipagiemeester aengeseyt alleenlyck aen elk van de Vice-admiralen eene vlagge te leveren, en niet den particuliere Scheepscapitynen , ten waere by expresse ordonnantie van den collegie".
D 6 Aprill596. Op 't schryven van den Heer
Lt. Admirael van Hollant is de Equipagiemeestergelast op ieder van de 7 schepen
gaende tot secours van de Maj t. van Engelant
te bestellen een nieuwe vlagge , met de couleuren van orange, blanche en bleu, en 't wapen
van deG eneralityt in het midden geschilderd".
D 9 Junij1597 . Op 't aengeeven van den Heer
van Warmont isgoed gevonden te laten maken een zyde Vaendel, orange , wit en blaeuw
met het wapen der Generalityt daerin geschildert, en t zelve den Capt. MAERTEN ZEEGERSZ op 't voyagie na Spanjen met de Engelsche Armade meede tegeven , om in gevalle
van noode en 't volck landende, onder 't zelve
vaendelgeleyt te worden. En daertoe ook
denzelfde Capt. te laten aenneemen een tromslager en een pyper die zullen begrepen zyn
in de 100 koppen , die
belastby
is aen te
neemen".
Zie hier ten slotte een merkwaardig besluit,
voorkomende in de Resol. van Holland van
13 Julij 1595 , bl. 286 , ten opzigte van Muiden en Weesp :
» Op 't versoeck van die van Mu den ende
Weesp, aengaende de doleantie ende geschillen aldaergeresen, doordien die van Mu den
haerluyder stede wapen alt is staende in haerluyder vlagge op de Schepen gevoert hebben
ende die van Weesp haerluyder wapen eenige
jaren herwaerts gevoert hebben in haerluyder

vlagge hangende, met het Hooft aen de Stenge , waerdoor een onderscheyt onder be de
de wapenen moet genomen worden, is geoppostilleerd. » » De Staten enz.hebbengeordonneert ende ordonneren expresselyck by desen,
dat die van Mu de ende Weesp voortaen de
wapenen van de voorz. stele , in geen van
haerluyder vlaggen respective sullen mogen
voeren , tenzy in de witte bare van deselve
wapenen met groote swarte letteren gestelt
sullen wesen , to'
in t wapen van die
van Mu den een M en D ende in 't wapen
van die van Weesp een W ende S.""
Voor het overige zij hier nog vermeld , dat
er in het Archief te Leyden eenige max
Scheepsrekeningen uit de 15de eeuw voorhanden zijn , ten gevolge der uitrusting van oorlogschepen, waartoe de stemhebbende steden
verpligt waren.
.. ELSEVIER.
Dichtgezelschap » Laus Deo , Salus Populo"
bl. 38, 130). Aan de bewerking der bedoelde verzameling van GEL T' Fabelen
hebben , buiten degenoemde dichters , ook
deelgenomen AHASUERUS VAN DEN BERG (geb.
1733, gest. 1807) en PIETER VAN WINTER NZ.
(geb. 1745 , gest. 1807). Bovendien is niet
alleen het daarachtergevoegd dichtstuk de
Christen door LUCAS PATER vertaald , maar
zijn ook de fabelen : het Kloekmoedig Besluit ,
de Nachtegaal en de Koekkoek , de Ekster en de
Musch en de Weduwe van zijne hand. In de
Dordrechtsche uitgave van 1830 vindt men
onder elk stuk den vollen naam des vertalers.
(II. ;

Begrafenispenning op Simon Episcopius (II.
bl. 287). De beschrijver van dezen penning
in DE NAVORSCHER ; bl.'
, vergist zch
wanneer hi' vermeent , dat deze an de eene
zijde met een Latijnsch omschrift voorzien is.
De voorzijde heeft de opgegeven woorden :
De heldere suyvere naackte waarheit , en ghulde
vryheyt , terwijl op de keerzijde gevonden
wordt : Krachtigh verdedicht met leer en lev . door
M. SIM.EPIS. Bert is Prof der K. Tlieol. tot Leyd.,
gelijk mij blijkt nit een exemplaar mij door een
van 's mans nakomelingen welwillend verstrekt.
M. te Maastricht.
Mr. Cornelis Ploegh (II. ; bl. 24, 141, 167).
Behalve op bl. 236 van DE NAVORSCHER 1851,
vindt men op bl. 296 van denzelfde jaar een
antwoord van den Heer J. HONIG JZ. JR., dat
ongetwijfeld door L. te Br. is over het hoofd
gezien. Genoemde schrijver zegt aldaar, dat
door hem , in de Geschiedenis der Zaanlanden
II. • bl. 159, 168, alles is medegedeeld wat hi'
op heeft kunnen sporen , betrekkelijk PLOEGH
en zijn geslacht, zijne kunst, enz. ; dat behalve door CATS, SOETEBOOM en SCHOENMAKER
geene andere berigtgevers van hem schijnen
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te gewagen , waarover men echter vergelijke
;
het medegedeelde in DE NAVORSCHER ,
V. D. N.
bl. 141.
Nederlandsche Baronets (I.; bl. 251 , 364;
II. • bl. 131, 165, 195). In de list van Baronets , gedeeltelijk in het licht verschenen bij
het Gentleman' s Magazine voor 1754, p. 49.,
tref ik, als door Koning KAREL I van Engeland tot Baronet gemaakt , de volgende personen aan
WILLEM VAN ULSTER van Amsterdam ,
W
28 Febr. 1644 •
WILLEM BORE (DE BORREL), van Amsterdam, 21 Maart, 1644.
Als door KAREL II verheven zie ik :
GUALTHERUS DE RAET, van the Hayne in de
Nederlanden, bij wien genoemde Vorst te gast
was geweest in Mei 1660 , 30 Mei, 1660 ;
CORNELIS TROMP, 25 Maart, 1674 ;
Sir RICHARD TULP van Amsterdam , Ridder, 23 April, 1675 ;
Sir GELLEBRAND SAS VAN BOSCH , Ridder
hofbediende van wILLEm , Prins van Oranje ,
22 Oct., 1680
CORNELIS GANS, met over an y (with remainder) op STEPHANUS GROUBART en erven , 29
Juni j, 1682.
Door Koning JACOBUS II werd de titel van
Baronetgeschonken aan
CORNELIS SP , 9 Sept. , 1686 , met
benoemin c, van zijne moeder tot Baronetesse
van En eland.
Door Koning WILLEM III werd de Baronetsaigheid verleend aan
war
JAN PIETER VAN DEN BRANDE D 9 Junij 21699.
Door Koning GEORGE I werd hiermede
vereerd :
MATTHEUS DECKER, 20 July, 1716.
Voorts hob ik , als leven van geslachten ,
die thins nog in de Nederlanden bekend, maar
t. a. p. niet als Nederlandsche vermeld zUn ,
de volgende Baronets ontmoet :
ARTHUR MARIGNY CARPENTIER, e en Fransch
edelman , bij open brief uit Brussel , Aug.
1658 • oor KAREL II ;
d
ROBERT DE NEUI P VILLE, van Frankfort a. d.
Mein , 18 Maart, 1709 , door Koningin ANNA;
ABRAHAM JANSSEN, van Wimbledon, Surry,
11 Maart, 1714-15 en
GEORGE VAN DE PUT, van Twickenham, Middlesex, 7 Nov. 1723, door GEORGE I •;
JOSUA VAN NECK, van Putney in Surry, door
SCIOLUS .
'7 Dec. 1751.
,
GEORGE II.
. •bl.
Jan van Weert I. • bl. 252 , 366 •; II.
43.) Ofschoon de Heer G. M. POELL het portrot van JAN VAN WEERT heeft doen plaatsen
in zijn werk over het Hertogdom Limburg ,
neemt dot echter niet weg , dat die afbeelding
reeds veel vroeger
is vervaardigd door P. DE
•
JODE, en te vinden in een bock zonder jaartal,

maargetiteld : Theatrum Pontificum , Impera
torum , Re um , Ducum , Principum caet. Pace
et Bello illustrium. Antverpiae , apud PETRUM
DE JODE , Chaleographum. E. QUELLINUS p.
- P. DE JODE , fecit. in-4°.
Onder het bedoeldeportret staat : Port. de
son Exc . le comte JEAN DE WEERT, General de la
Cavallerie Imperial& P. DE JODE S. (Biblioth.
Thysiana te Leyden , N°. 261.)
.. ELSEVIER.
Jacob de Bucquoy (I. ; bl. 257 , 375 • II.
bl. 47). Deze kundige sehrijver schijnt te
Haarlem zijn verblijf te hebben gehouden (*) •
in de opdragt toch van werk
zijn k de Waterwereld", aan den Heer ELBERT TESTART
Raad en Oud-Burgemeester der stad Haarlem , zegt hi'o. a. : » Zal ik trachten uwen
lof by deeze te vermeerderen ? Zal ik de achtins onzerHaerlemnlers voor uweVrindelykheid
en beleefdheid[pogen] te verheffen ?" De titel
van dat werk is, in DE NAVORSCHER I. • hi. 375,
nietgeheel opgegeven , hij luidt » De Waterwereld, beschouwd en de by zonderheden Zang s
de kusten aangeweezen, ten nutte der koopvaardye
en Zeevaart • byzonderlykvoor de Oost- en Westindische handel. Beginnende met de Mee van
Texel. waar achtergevoegd zyn eenige .Aanmerkin en over de misstellingen in de Kaarten , de
evenredigheid in de miswyzing van het Comas •
de bekwaamste tyd voor de Oost-Indische schepen , om uit het Vaderland to Reizen , enz. alemode .eene naukeurige beschryving en afbeelding
van de Baay Fals. Veelal uit eigen bevinding
opge2naakt , ten dienste eenes Jongelings welke
zich tot den koophandel schikte , door JACOB DE
BUCQUOY. Te Haarlem , By J. BOSCH , Bock..
verkooper , 1752." Uit het voorberigt verneemt men dat BUCQUOY de Middellandsche
zee heeft doorkruist, Moscovie (sic) heeft bezocht, een tocht naar Indio heeftgedaan en aan
de Kaap de Goede Hoop tot Landmeter en
Kaartemaker is aangesteld geworden.Na zijne
terugkomst gaf hi' lessen over de AardrijksC. & A.
kunde , Zeevaart enz.
Johannes Trithemius (I.; bl. 284; II.; bl. 77).
Bij de bronnen , door verscheidene Navorsellers omtrent het leven van dezen vroeger
zoo vermaarden man, opgegeven , moet vooral niet vergeten worden zijn : Nepiachus id est
libellus de studiis et scriptis propriis a pueritia
re et , door J. G. ECCARD uitgegeven in het
Corpus Historicum medii aevi , II. p. 1845 sqq.
en bij SAXE niet genoemd. Aan een' misslag
van den drukker van het Corpus Historicum
zijn wij deze uitgave verpligt, zoo als ECCARD
in de praefatie voor het 2de deel zelf verhaalt.
In dien Nepiachus komen merkwaardige
(*) Van daar zijne betrekking tot P. LANGENDIJK
die ook de Waterzvereldmet een diehtstuk opluisterde.
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bijzonderheden omtrent TRITHEMIUS vddr :
» Ego" — zegt hi' — )) JOANNES TRITEMIUS ,
p
atria Mosellanus , ex villa Tritenheim sum
quidem JOANNE PAGANOTORO,
oriundus,Patre
Matrevero ELISABETH DE LONGOVICO. " Op
drie entwintig-jarigen leeftijd werd hi' Abt van
Spanheim en later , A°. 1506 , van St. Jacob.
Over de oorzaak zijner verwisseling van standplaats , zegt hij : » Cum anno Domini 1506 ,
» aetatis autem meae 45 , multis rationibus
A inductus, priorem Abbatiam meam Spanhei» me infructuosis plenam laboribus reD signare decrevissem, obtulit se , dispositione
»divina ut re or, opportunitas, qua in meam cui
A nunc praefectus sum Abbatiam Sancti Jacobi
A in Herbopolensium suburbio postularer.
» Qum etsipauperior videatur priore, non ma
»ni facio , cum sit eadem ratione quietior , et
D meo plus conveniens instituto, qui male pau» per et abjectus CHRISTI et sanctarum Scrip» turarum amore latere in angulo , quam mul»ne
tas possidere divitias cum mala inquietudi
» mentis."
Na
zijneboorte
afkomst , ge en eerste lotgevallen opgegeven , en over zijne groote
geneigdheid tot de studien te hebben uitgeweld, verhaalt TRITHEMIUS in het aangehaalde
werk , hoe groat eene bibliotheek hi' te Spanhelm verzamelde (omtrent 2000 boekdeelen ,
waaronder een honderd Grieksche en eenige
Hebreeuwsche) • verdedigt zich vervolgens
tegen de beschuldiging van tooverij , deelt de
wijze mede , waarop hi' zijne studien be on
en somt vervolgens al de werken op, _die hi' ,
op den tijd dat hi' dit schreef , had te zamen
gesteld, zoowel de gedrukte als de ongedrukte.
De verdediging van TRITHEMIUS tegen de beschuldiging van tooverij bestaat daarin, dat hi'
verhaalt zich alleen op de natuurkunde te hebben toegelegd , en dat hi' , door deze , geheime
natuurkrachten had leeren kennen , wier uitwerkselen anderen, hiermede niet vertrouwd,
voor tooverij hielden. De beginselen van die
Natuurkunde had hi' van zekeren Franschman LIBANIUS geleerd, en deze ontleende zijne
kennis aan een monnik op Majorca, PELAGIUS,
en aan den bekenden PIC DE LA MIRANDOLE.
» Est ultimo", zegt hi' , na de verschillende
soorten van tooverij te hebben opgegeven ,
» praestigium naturale , quod solum ad Mauiampertinet naturalem ; quando per applicationem naturalis virtutis occultam , miranda
producuntur a scientibus effectus , quorum
causas nesciuntqui mirantur. --Haec est magia quam sequor ; alteram vero , quae superstitiosa, diabolica et ab Ecclesia Sancta jure
damnata , nulli fidelium est licita , execro
abhorreo , despicio penitus , cum suis autoribus condemno."
Tot zoo verregaat dit good , maar nu vind
ik in de lijst zijner werken : A Item scripsi aliud
opus mirabile et laboriosum quod idmrrewpopiav,
D. II.

id est linguae fertilitatem praenotare milli
placuit , quoniam per ipsum homo Latinae
linguae penitus ignarus, modo literas formare
sciat , in una Nora cum Deo et bona conscientia discet unum occultum modumquo Latine
can rue et ornate potent scribere , quicquid
voluerit inquocunque negocio. Hoc opus
adhuc nulli communicavi nisi M(AximmAN0)
Regi,Emipono [?] et Adel h0 (JACOB° TRITHEMI0).Incipit autem:ClementissimoPrincipi d."
Nu vraag ik of dit werk , dat TRITHEMIUS
in een zijner brieven een deel van zijne Steganographie noemt , doch in den Nepiachus duidelijk daarvan onderscheidt , ooit is uitgegeven • of men weet wdar het is berustende (de
adnotator zegt wel : » erit in Bibliotheca forte
Caesarea", doch dit steunt slechts op het gezegde van TRITHEMIUS , dat het werk aan
MAXIMILIAAN bekend was), en eindelijk , zoo
iemand het werk opspoort , welke de geheimzinnige leermethode van TRITHEMIUS voor het
aanleeren der Latijnsche taal was?
L.
Zutphen, I.; bl. 284 • II. • bl. 28 , 80 , 81).
De namen Noordveen en Oostveenworden in de
nabijheid van Zutphen gevonden. De Noordveensche brug is geleg en buiten de NieuwstadsDort , aan den straatweg naar Deventer, over
P
de beek, welke de grensscheiding met de gemeente Gorssel uitmaakt. Buiten dezelfde
poort en over hetzelfde water, aan den grindweg van Zutphen naar het huis de Voorst
treft men de Oostveensche brug aan , terwijl ,
buiten de Spittaalspoort,
een verheven stuk
gronds het HoogeWest is geheeten. Deze aardrijkskundige bijzonderheden doen het mij als
idvee
vrij zeker voorkomen , dat Zutphen Zuidveen
L. V. H.
is.

Verduitschingen van Italiaansche prozawerken

I.; bl. 289; II.; bl. 117 , 167 , 198 , 322).
De Discoursen van NICOLAES MACHIAVEL
Florentyn , over de eerste thien Boecicen van Titus
Livius enz. in onze Nederduytsche tale overgeset
door A. VAN NIEVELT, 1625.
MACHIAVEL, Het Tooneel van Itali en geopend
in de historie van Florence , enz. vertaald door
D.GHIJS,metkopere platen. 's Gray .1703, 2 din.
De Republicq enz. in het Nederd. gebracht door
THEODORIS.
D. GHIJS , ' S Gray. 1704.
He tgeslacht van Humbercourt •; Guy en Karel
van Brimeu (I. ; bl. 290 • II. ; b1.140 , 198).
Ofschoon de meeste geslachtlijsten niet te vertrouwen en dus voor de geschiedenis onbrui,k-

baar zijn, moet ik echter berigten, dat het antwoord (II. •; bl. 140) juist is in de vermelding
dat GUY DE BRIMEU degrootvader geweest is

van KAREL DE BRIMEU , Graaf van Me en enz.
Bij GACHARD, Corresp. de Philippe II. , Tom.
I, p. 443, vindt men, ten opzigte dezer vraag,

eenen merkwaardigen brief van

KAREL DE
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Burmtu, den 9den Augustus 1566 aan de Herto gin van Parma geschreven , en van dezen
inhoud :
D J'ay receu la lettre de V. A. par laquelle
D elle me commande de me trouver , le 18 de
I ce mois , a Bruxelles, pour adviser de la asv surance des seigneurs et gentilshommes colD lighds. Je supplie tres-humblement a V. A.
D m'en tenir pour excuse , car je ne vouldrais ,
» pour donner asseurance a leurs personnes ,
ne pense entrer
D faire sacrifier la mienneet
,
D en nulle vine de Brabant , jusques que cette
Dborrasque soit pass& , car je suis adverti de
) tons costez qu'ils me veullent toes avoir mort
» etmon grandpere (n me sert assez de exemple
D de ne me mettre en la misdricorde de cepeu.. ELSEVIER.
Dp
le enragd.

Het Kasteel Grunsfort (II.; bl. 181 , 182
261, 323). Op den eersten Kersdag van het
jaar 1794 , kwamen 1200 Engelschen te Renkum. Hun bevelhebber wilde 400 man aldaar,
400 te Heelsum en 400 te Grunsfort (doorgaans Grunsvoort geheeten) inlegeren.
Opsteller dezes , dit van hem vernemende,
verzekerde dat dit laatste niet mogelijk was ,
dewijl er een dorp van dien naam bestond :
waarop de bevelhebber de ligging van Grunsfort op de kaart , welke hi' bij zich had , aanwees : toen verzocht ik hem met mij te gaan,
en in de felle koude van dien' dag lie en wij
tot aan de weide, alwaar hi' 't kasteel door
een duiventil vervangen zag, waarop dan ook
de voor Grunsfort bestemde manschappen
naar Oosterbeekgezonden werden.
H. P.
De D Navolging van Christus" (II.; bl. 201).
V. D. N. vertrouwt dat in het werkje van Dr.
SCHOTEL all schrijvers , die voor en tegen de
aan a KEMPIS toegekende vervaardiging der
_Navolging gehandeld hebben, zijn aangehaald.
Doch ik vind niet opgegeven: (DARmhs,) Pro-jet de monument a la mdmoire du char l' Gerson , Lyon , 1844 , 12 bladz. in fol. met twee
afbeeldingen. Dit geschrift is overgedrukt in
het tijdschrift l' Institut , 2e section (mensuelle) ,
1844, Num. 100, 101, 102,
J.. C. D.
Henricie Storm I. ; bl. 346 ; II. ; bl. 205).
In een Handschrift, getiteld : Collegiaalboek
van den Raade ter Admiraliteyt geordonneert over
Amsterdam, Arnhem, Utrecht en Wasp, beginnende met 8 Mei 1589 , vindt men op 16 Nov.
1594 deze woorden : » Is in het collegie verschenen Mr. HENRICK STORM , den 21 Octob.
lestleeden by de Generale Staaten commissiq
verkregen hebbende als Raiad- en Advt . Fiscaal deesesCollegie".
Hi' was in de plaats gekomen van wijlen
(*) Den 3den April 1477 te Gent onthoofd.

den Fiscaal Mr. EVERARD vAs ZYL die eene
weduwe naliet, genaamd AGNES DE HEURNES.
STORM leefde nog te Amsterdam in 1622, daar
MICHIEL COLYN, boekverkooper te dier stede,
ingemeld jaar het werk Nieuwe Tirerelt antlers
ghenaempt West-Indien opdroeg aan de gecommitteerde Raden der Admiraliteit , residerende te Amsterdam, waaronder ook onze
STORMgenoemd wordt (Biblioth. Thysiana te
Leyden).
.. ELSEVIER.

Herfstdraden (II.; bl. 206, 230, 261). In
1829 heb ik , in een der hummers van de Al.
Konst- en Letterbode, iets over de Herfstdraden
medegedeeld, terwijl ik heden, in N°. IX, bl.
261 van DE NAVORSCHER, aangaande dit spinsel, door P. N. eene verklaring vind voorgedragen , die ik allezins aanneraelijk acht. Ik
herinner hier echter aan het een in N° . 40 en
33 vangemelden Letterbode van de 'are 1835
en 1836 voorkomt , omtrent de wijze hoe de
gewone spin haar webbe vastmaakt en hoe ik
het heb aangelegd omzulks to ontdekken. Mijne toenmalige bevindingen overtuigden mij —
en latere waarnemingen hebben zulks bevestigd — dat de ergens aan een draad hangende spin het vermogen bezit , om van daar een
tweeden draad op zulk een voorwerp ate
schieten, waaraan zij voornemens is, haar webbe vast te maken, en dewijl de allerkleinste —
depas uit het ei ontsnapte— spin mij bewees ,
dat zij zulks op- een afstand van meer dan ddn
voet kon verrigten , zoo kan eene volwassene
spin zulks ongetwijfeld op veel grooter afstand doen. — Tegen de onderstelling dat do
sin
zou beginnen een loss draad ,
to waken
A
die de beweging der lucht volgende , zich ergens , waar dan ook , zou vast hechten , pleiten , mijns inziens , vooreerst , de webben die
men, binnenshuis, op plaatsen ontdekt, waar
geen togt — als vervoermiddel der draad -kan bespeurd worden, en ten tweede, de plaats
waar de spin , in de opene lucht , haar net
spreidt , waaruit ten duidelijkste blijkt , dat
zij een toevallige --maar de best gekozene
is, om daarin hare prooi te vangen. — En
wat nu het vermogen betreft , waardoor de
spin, volgens hare keuze, haar draad op eenig
verwijderd voorwerp kan afschieten, mij komt
het waarschijnlijk voor , gelijk ik zulks ook
reeds in de Letterbode van 1836 heb te kennen
gegeven , dat de spin van nature veel electrieke stof bezit , of zich die nit de lucht
kan toe6igenen, gelijk de tril-aal zulks uit het
water doet, en alzoo positiefelectrischzijnde,
die stof, to gelijk met het draadje, op een negatief electrisch ligchaam kan overbrengen.
W. VAN DEN HULL.
S Zoo oud alsde we g van Kralingen" (I. , bl.
346 ; II. • bl. 210 , 261). Over dozen weg en
dit spreekwoord kan men, zoo men wil, nog
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iets lezen op bl. 181 van VAN LOOK , Aloude
Hollandsche Histori, Eerste deel.
J. J. v. G.
De A Stock in't Hondert" I. • bl. 348). Een'
stok of knuppel in het honderd,werpen,is een oud
r eekwoord , waarmede men bedoelt : iets
sp
zeggen zonder iemand in 't bijzonder te noemen.
Wien de schoen dan motg
passen , kan hem
aantrekken. In dien zin gebruikt men honderd
meermalen, bijv. in' t honderd praten, in' t honderd slaan. Behalve bij C. TUINMAN, De Oorsprong en Uitlegging van Dagelyks gebruikte Hederduitsche Spreekwoorden , I. ; bl. 292, vond
ik bovengemelde spreekwijze ook in eene
voorrede voor eene Nederduitsche vertaling
van JUVENALIS, Haarlem 1709, waar de uitn van ee e Fabel van
g
ever na de mededeeling
den Vos en den Draeck zegt : » Ziet daar Leezer
een Knuppel in 't hondert, de goeden trekken
't zich niet aan , maar de kordiaale Heeren
waarop het slaat , herleezen 't vry , als ook de
volgende Fabel van FEDRUS , zynde de twintigste van het vierde bock , zy zullen aldaar
zich zelve niet verliezen".
/.
Nederlandsche Volksoverleveringen I. • bl.
354 ; II. • bl. 272 , 273 , 291 , 326 e. v.); Slag
bij Loenen op de Veluwe tusschen de Heeckerens
en de Bronckhorsten; de Vrijenberg en Schansenberg aldaar. Hoewel ze niet van bijzonder
belang zijn , wil ik, op de verzekering dat iedere bijdrage van lien aard welkom is , er
eenpaar mijekende
b
mededeelen.
Bekend is het dat in den stria der HEECKERENS en BRONCKHORSTEN , Hertog REYNALD
zijne eigenhorigen op de Veluwe vrijdde , en
dat dezen daarna in de nabijheid van den
Vrijenberg met de BRONCKHORSTEN in een gevechtgeraakten , dat, ofschoon aanvankelijk
voordeelig , in eene nederlaag der HEECKERENS eindigde. Mij eenigen tijd geleden bij
den Vrijenberg bevindende, vroeg ik aan twee
arbeiders, aldaar werkzaam, of zij wel Bens
hadden hooren spreken van eenen slag , die
daarbij had plaats gehad. » Jawel ," was het
antwoord , » tusschen de boeren en de edellieden; hier op den Vrijenberg stonden de boeren, die voor hunne vrijheid vochten , waarvan ook de berg zijnen naam kreeg , daar
op dien berg , hadden de edellieden zich verschanst, en daarvan is de naam van Schansenberg afkomstig. In het gevecht werden de edellieden eerstgeslagen, maar de strijd eindigde
ten nadeele van de boeren, die Of gedood Of
weder van de vrijheid beroofd werden."
Aldus had een tijdsverloop van bijna 500
jaren (sedert 1354) de geheugenis van dit gevecht nog niet aan die van Loenen doen verliezen.
L. v. H.
_Nederlandsche Volksorerlereringen • Waaijenberg aan de Emperbrng enWaaljenbergbijNoord-

Empe. Tot , ik geloof, in 1840 , wanneer het
afgebroken werd , zag men bij de Emperbrug ,
die, als overgangsmiddel van de oude Ussel,
degrensscheiding der gemeenten Zutphen en
Brummen uitmaakt , en juist tegenover het
landgoed den Meeuwenberg , een huis van niet
zeer grooten omvang , toen eene boerenwoning, maar blijkbaar niet voor die bestemming
opgerigt. De kelders moeten in verhouding
tot het overige zeer uitgestrekt zijn geweest.
De overlevering maakte er eene voormalige
kapel van , die gedeeltelijk was opgemetseld
met Jodenbloed. Het huis was bekend onder
den naam van Waaijenberg of Wegenberg .
,
Meer naar den heikantop
ongeveer drie
kwartieruurs afstand , in de tot de gemeente
Voorst behoorende buurtschap Noord-Empe ,
lit merle eene boerenplaats , onder den naam
van Waaijenberg , welke alle kenteekenen
draagt van reeds lang aan de heide ontwoekerd te zijn. In de nabijheid Bier plaats is
eene laagte of veep het Jodenveen genaamd ; in.
vroegere tijden zouden daarin de Joden verUit
dronken "n
it deze overleveringen , de
beide Waaijenbergen betreffende , zou men.
herinnemoeten veronderstellen dat zij eene
ring inhielden aan eene voormalige vervolging der Joden. Een arbeider gaf mij evenwel eene andere lezing. In overouden tijd
zouden Jood , te aard gezeten , met een
rijk geladen valies achterop en door eenen
hond vergezeld , vermoord zijn geworden
door den toenmaligen boer van den Waagenberg , en in het vee p gesmeten , waar men zijn
lijk naderhand vond. De hond verliet de floodlottige le Diet. De boer wer el. rijk , doch
zijn zielsrust was we ; om die te herstellen,
bouwde hi' de kapel; en , omdat hi' de kosten
daarvan bestreed met hetgeld van den vermoorde, zeide men overdragtelijk , dat zij
L. v. H.
met Jodenbloed gemetseld was.
Nederlandsche Volksoverleveringen • Blaauwe
Gerrit. Spookhistorien kan men niet ligt vernemen. Zoo heb ik nooit , niettegenstaande
ikdaartoe veel pogingen heb aangewend ,
iets bijzonders kunnen op 't spoor komen omtrent Blaauwen GERRIT , die in de bijheid
van het dorp Voorst zijn parten speelt. Een
zijner liefhebberijen is om op eenen wagen te
gaan zitten , die dan plotseling zoo zwaar
wordt, dat eene paarden in staat zijn , hem
verder voort te trekken. Daaraan herkent
men de nabs held van Blaauwen GERRIT , ofschoon er ook nog menschen moeten levee ,
die hem met eigen ooen
g
gezien hebben.
Overigens heb ik nooit geh oord dat Blaauwe
GERRIT eigenlijk gezegd kwaad doet.
L. v. H.
Nederlandsche Volksoverleveringen •; Hond te
en welke de
Damme. Onder die overlevering,
bo-eschiedenis zich verwaardigd heeft te vermelden , behoort die , betrekkelijk de stich45 *
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tin der stad Damme. Bij verschillende schrijvery zal men hetzelfde verhaal daaromtrent
vinden • doch wij zullen her de woorden
overnemen van ANDRIES DIE SMET, een autheur
in de 16de eeuw. D Binnen deser tijdt wast so
grote ware flat die dijcken ten Damme en aen
die zeecant inne brakers , en die stede van
Brugge was vul waters , en wat men dijckede
at so wat men daer
ten Damme was sulc eeng,
inne wierp lijsen , bancken , waghenen , saercken : vaten, men en constet nyeuwers mede
ghestoppen.
D Ende die grave FLOREINS sandthaestelijcke
die bete dijckmeesters die hi' ghevinden conste ten Damme waert , die welcke ghingen op
eenen hil daer dat eenen hondt wel vi daghen
hadde ligghen ianken en bassen , ende wierP dien hondt inde gheule daer dat zeewater inquam en
si namen die eerde van der
,
hille daer die hondt up gheleghen hadde , en
vulden daer mede die gheule en alsoo wordt si
g
hestopt. En sy makeden aldaer taverne en
herberghen, en si hieten die plaetse honsdam."
Wij merken hierbij aan dat het wapen der
stad Damme een' hond vertoont , en de toren
een' hond op zijne spits heeft.Welligt is het waP dier stad volgens haren eersten naam, of
volgens de overlevering gevormd.—Voor zoo
ver ons bekend is, heeft nog niemand getracht
dengrond deter overlevering te verklaren.
Wij willen dit doen met de woorden van
Mr. MENTET HAYKENS, getrokken uit zijne
Historische Chronycke van het Oost-Vrije gelegtn
in Staats-Vlaanderen , enz. (Manuscript) bl. 7.,
waar hi' , na ook de zaak op bovengemelde
wijze verhaald te hebben , zegt : D Zekerlijk
zoude het zulks ook (een mirakel) zijn • maar
mengelieve te weten dat al het geschrevene
van eenen levenden hond , die daar in zoude
geworpen zijn, door onwetendheid derVlaamscheHistorieschrijvers over het woord hond
is ter neergesteld alzoo
de Hollandsche
,
dijkers het gat gestopt hebben door eenen Dukeldam van aarde tot even boven het laag
water daaringelegd en
,
zoo voorts tot eenen
volkomenen dijk hersteld,
welken Dukeldam
of Duikeldammen in aloude tijden genaamd is
of zijn genaamd geworden Bond of Honden
gelijk deze in mijn vaderland , Oost-Vriesland , nog genaamd zijn
." Men ziet dat deze
verklaring zeer natuurljk is en niets onwaarschijnlijks in zich heeft. Verder voegt de geleerde schrijver er bij , dat een lage dijk ook ,
abusivelijk , wel een hond genoemd wordt, en
zegt , hoewel wij hieromtrent zijn gevoelen
nietkunn en deelen, niet vreemd te zijn van het
denkbeeld dat de Bond of Westerschelde zijnen
naam bekomen heeft van de lage dijken , welke daar omgelegen waren.
(Betrekkelijk de naamsafleiding van Honte
zal ik bier slechts bijvoegen , dat velen bij de
ver farina van dezen naam er niet op letters ,

i

dat Honte steeds yr. gebezigd wordt , en er due
aangeen mann. hond te denken valt : Honteniece, Hontemude. DRESSELHUIS verklaart den
naam door Ont-ee, stroom togen het land.
ACKER STRATINGH door hond.)
J. H. VAN DALE.

Nederlandsche Volksoverleveringen •; De paardenmarkt in de Noordzee by 't Huissche Gat. In
de nabijheid van het zoogenaamde Huissche
Gat, in de Noordzee, lit de bank, genaamd
de Paardenmarkt. Wanneer men de overlevering gelooven ma , dan stond daar eenmaal
eene stad, welker inwoners bekend waren wegens de weelde en de pracht die onder hen
heerschten. Algemeen wordt than s erkend dat
onze kusten zich een tot twee uur verder in de
Noordzee hebben uitgestrekt. Nog zijn de namen bekend van sommige plaatsen, die eene
prooi der golven zijn geworden : wie zal ons
zeggen of de overlevering Kier geene waarheid
spreekt?
J. H. VAN DALE.
NederlandscheVolksoverleveringen •; Jantje van
Sluis. Wanneer men zich op de markt van
Sluis bevindt, en het oog naar den toren wendt,
ontwaart men een houten mannetje, geplaatst
naast drie bellen of klokjes en gewapend met
eenen hamer. Dit is het overblijfsel van het
zoogenaamde klokkenspel. Het mannetje
draagt den naam van JANTJE van Sluis. Volgens de overlevering zou hi' een' tamboer
voorstellen, die zich zeer onderscheiden heeft
bij den mislukten aanval op Sluis , door DU
TERRAIL, in 1606, als brengende hij door het
slaan van allerlei marschen, den vi' in
den waan , dat er veel en velerlei krijgsvolk
binnen de stad lag. Te zijner belooning heeft
men hem eenplaatsje gegeven bij het klokkenspel. De wijzigingen van deze overlevering
zijn zoo menigvuldig , dat ik niet wagen zal
die alle op te even. Ik wil er slechts bijvoe,
gen , dat nach de nasporingen van anderen ,
n6ch mine aangewende pogingen , gestrekt
hebben, om in het bovenstaande de waarheid
van de verdichting te schiften, daar de schrijvers van dien tijd er eene melding van maken,
en in het Archief der stad niets betrekkelijk
het besprokene JANTJE gevonden wordt. 't Is
echtergenoeg bekend dat de aanslag voornamelijk mislukt is, omdat het uurwerk op het
stadhuis dien nacht, waarin de aanslag geschieden zou, is blijven slaan, wijI, de klokkenopwinder het overwonden had. Aannemende
dat JANTJE reeds v66r 1606 op den toren stond,
was immers het bovenstaande de oorzaak dat
hi' zich den geheelen nacht niet hooren liet
en hi' aldus het werktuigelijke middel werd
dat de aanval mislukte ?(Wienaauwkeurig wil
ingelicht worden,verwijzen wij naar: DeWonderen des Alderhoogsten enz. door ABRAHAM
VAN DE VELDE, enz. Eden druk, t' Amsterdam
bij PIETER VISSER •; bl. 151 en volg.)
J. H. VAN DALE.
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Nederlandsche Volksoverleveringen; de Twaalf
Apostelen te Sluis. Eene andere overlevering
is die der twaalf Apostelen , vermeld door BALDUINUS HUNNIUS, in de Zeeuwsche Buise, b1.41.
Naar deze wil zouden dit 12 metalen stukken
geweest zijn , welke de Spanjaarden v66r de
overgave der stad aan MAURITS, in 1604, hadden zoek gemaakt, en welke de namen droegen
der 12 Apostelen. of ens de overlevering
anderen waren het twaalf beelden van
van
zilver, de Apostelen voorstellende , prijkende
of in den gevel van eenig gebouw, of in eene
der beide kerken. Hoe onbestemd deze overlevering ook zij, zeker is het, dat, in de nab'held der vroegere Sint Janskerk, een erf gevonden wordt , dat tot heden ten dage den
naam draagt van : de twaalf Apostelen.
J. H. VAN DALE.

Nederlandsche Volksoverleveringen ; 't Schommelon van eeneledige wieg. Een overblijfsel van.
de vroegere eeuwen is nog het volgende geloof: dat het in beweging brengen of schommelon van eene ledige wieg , den dood of het
ongeluk des kinds , dat in die wieg zijne rustplaats vindt , zal ten gevolge hebben.
Hoe ongegrond dit geloof ook zij, zeker is
het , dat het meerendeel der moedersgeene
krachtgenoeg bezit , om zich daartegen to
verzetten , en men u , zoo gij het wagen durft
de ledige wieg te schommelen , een geheimzinnig • » 0 , dat is niet good ! dat moot ge
niet doen!" zal toevoegen.
J. H. VAN DALE.

1V ederlandsche Volksoverleveringen ; Vreemde
Geneesmiddelen (II. • bi. 291). In de Provincie
Noord-Brabant, niet ver van het dorp St. 0ederode , soh reef men eene bewonderenswaardige geneeskracht toe aan eene zekere pint
(bierpint ?).
Wanneer men zich namelijk zwaar gekwetst
of geklemd hoof is het voldoende een windsel
met blood of vocht , dat uit de wand vloeit ,
Haar den bonder of houdster van depint te
zenden , hetwelk dan in de pint geplaatst en
deze bij het vuur wordt gezet, zullende, wanneer het windsel warm begint to worden, de
ijn ophouden.
p
Gaarne wenschte ik to weten of dat wonderwerk nog gezegd wordt plaats to hebben ,
dan wel of er heden ten dage nog menschen
gevonden worden die aan dergelijke bijgeloovige sprookjes gelooven ?
LUDOLPH te V

Nederlandsche Volksoverleveringen ; hoe men
de Heksen leert kennen (IL • bl. 291, 327). Sedert eenigen tijd vermeldt ons DE NAVORSCHER
enkele maar treffende blijken van de rampzalige werkingen des bijgeloofs onder het yolk.
Echter verkeere men vooral niet in de meening dat dit bijgeloof slechts onder hen voorkomt, die geen deelgenooten kunnen zijn aan
do toenemende beschaving , of dat de afstand

van de steden het vermeerdert. Een merkwaardig voorbeeld werd nog voor twee jaren
geleverd en wel op een aanzienlijk dorp bij
Arnhem. Zie hier 'tgeval. — » Onlangs ,
(zoo vertelde mij de onderwijzer van dat dorp)
kwam er iemand bij mij, die mij tot mijn schrik
mededeelde , dat ik in groat gevaar was geweest een formpak slagen te krijgen. 1k
vroeg natuurlijk: hoe zoo dan?" — A A Wel" ",
was het antwoord, A » zijt gij niet kortelings
ergens op een boerenerfgeweest?" "— » Ja"—
D D Welnu, gij hebt toen eenige menschen om
den haard zien zitten, bezig zijnde een duchtig vuur to onderhouden onder een grooten
pot met water" ". — » Dit herinner ik mij duidelijk ; maar wat had dit met mij te maken ?"—
» D Dat zal ik u ze en. De boor had een ziek
beest, welks ongesteldheid men daaraan toeschreef , dat iemand het betooverd had. Nu
heerscht bi' die menschen het denkbeeld , dat
zij eene levende (zwarte) kip in een ketel met
koud water moeten steken en dit vervolgens
aan 't koken brengen : dan wordt hij, die het
vee betooverd heeft, gedwongen—gedurende
den tijd dat de kip en 't water koken — er bi'
to komen. Gelukkig kwaamt gy op dat tijdstip , en waren er niet lieden bi' geweest, die
voor uwe onschuld in haddengestaan , ze
zouden alien over u heengevallen zijn en u
misschien half doodgeslagen hebben. Gelukkig, zei ik, dat gij kwaamt , want ware het nu
een eenvoudige boor geweest , dan zou horn
voorzeker de uitwerking van het bijgeloof
g
etroffen hebben" ".
E. G.
Nederlandsche Volksoverleveringen. Menige
Nederlandsche Volksoverlevering vindt men.
opgeteekend in de Verhandeling over de Noordsche gnythologie van N. WESTENDORP , voorkomende in het tweede deel der Nieuwe Werken

van de .Maatschappij der Nederl. Letterkunde te
Leyden, vooral in de » Bijvoegselen en Aanteekeningen" , bl. 475-590.
Degeleerde A. C. W. STARING gaf in de
derde Mnemosyne 1830 , I. •; bl. 315 : Soren

van Heidensch bijgeloof in het Zutphensche, —
en in zijne Kleine Verhalen , te Arnhem bi'
Is. AN. NIJHOFF, 1837, vindt men de legende
van de Wittewijvenkuil medegedeeld. Ook leze
de verzamelaar van Overleveringen de Ve
rind
des Vaderlands, 1835 , N°. 2 , en vergete onder deprovinciale Volksalmanakken de Drentsche (1845) niet.
J. J. WOLFS.

Freule (I. ; bl. 355 • II. • bl. 271). Als Freule
werkelijk eene dochter is van Frdulein en alzoo een verkleinwoord , hoe komt het dan dat
het onzijdig geslacht , aan al onze diminutieyen zonder uitzondering gemeen , haar niet
geschonken is geworden?
Kostverlor en I. • bl. 379 ; II.; bi. 276, 329).
vole landerijen in Gelderland , en wel-

Zeer
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ligt ook elders , dragen den naam Kostverloren. ilet is bijna altijd een malum omen , en
men zal meestal bevinden dat die gronden
hoogst ondankbaar , en de daaraan opgeofE.
ferde kosten verloren zijn.
Staatkundige Aardrijkskunde van Nederland
in de middeleeuwen I. ; bl. 379 ; II. ; bl. 294).
InSeptember jl. is over dit onderwerp verschenen : Handboelc der Middel-Nederlandsche
Geographie , naar de bronnen bewerkt door Mr.
L. PH. C. VAN DEN BERGH. Met eene kaart. Te
Leyden bij E. J. BRILL , 1852.
De geleerde schrijver heeft uit echte stukken der middeleeuwen en uit charters geput
het
h ij behandelt zeer uit en volledig h
Frankische tijdvak van de zevende tot de
twaalfde eeuw , en daarna , doch korter , het
tweedegedeelte der middeleeuwen , de tijden
van het leenrecht. De inleiding van dit belangrijk werk bevat een historisch overzz:qt van
het een over dit onderwerp geschreven is."
D

des editions de ce temps-la , pour
ni
la beaute
dupapier et la propretd de la reliure. Il semble , a les voir, que les Muses qui ont contribud a la composition du dedans , se soient
aussi appliqudes h les approprier au dehors ,
tant ilparait d'art et d'esprit dans leurs ornements : ils sont tons dor& avec une Micatesse inconnue aux doreurs d'aujourdhui : les
compartiments sont peints de diverses couleurs, parfaitement bien dessinds , et tous de
diffdrentes figures.
Le titre des livres se trouve aussi surle dos
entre deux nerfs, comme cela se fait aujourd'hui; d'oil Ponpeut conjecturer, que Pon commencait des-lors a ne plus toucher les livres
sur leplat dans les bibliotheques , scion l'ancienne coutumequi se garde encore aujourd'hui en Allemagne et en Espagne , d'oil vient
que les titres des livres relicts en vdlin ou en
parchemin, qui nous viennent de ces pays-la,
sont ecrits engros caracteres tout le long du
dos des volumes."
SCIOLUS .

J. J. WOLFS.

Mr. Claes Hendricksz. Gietermalcer (II. ;• bl.
Eenblaauwe scheen (I.; b1.379; II. • 296,329). 1, 304). Dezer dagen kwam mij eene uitgave
Wie iets aardigs lezen wil betrekkelijk het
voor van '1 Vergulde licht der Zeevaert enz., die
den korf krijgen , in beteekenis overeenstem- ik vermeen voor den tweeden druk te mogen
mende met het den zak krygen , zie de Bijdra- houden. Zie Kier den titel in zijn geheel.
gen tot de beoefening der gewone Cifferkunst (*) ,
't Vergulde Licht der Zeevaert , ofte Konst der
3de deel, bl. 366 , alwaar hi' , onder het opStuerlieden • Beschreven in vier boeckenzynde
,
schrift : LYBUSSA' S Raadsel , den oorsprong
een volkomen en klare onderwysinge der Navigader bovengenoemde spreekwijs vinden zal.
tie, bestaende in' t een een Stuerman hooghnoodig
Ware het vers niet zoo uitgebreid , wij zoubehoorde te weten , vernieuwt en verbetert door
den er eenplaatsje voor aangevraagd hebben. CLAES HENDRICKSZ. GIETERMAKER.
In syn leWanneer de vrijsters den vrijers den zak
ven Examinateur der Stuerlieden van de Geocgeven of omgekeerd, zegt men alhier (te Sluis),
troyeerde Oost- en West-Indische Compagnie.
dat dezen den schop hebben gekregen. Dit 't Amsterdam, By
HENDRICK DONCKER, Boeckhangt nog al niet onduidelijk met blaauwe
verkooper en Graedtbooghmaker. In de NieuweJ. H. VAN DALE.
schenen zamen.
brugh-steegh , in' t Stuermansgereetschap , 1668.
Metprivilegie voor vijftien jaren.
Grollier en zijne vrienden (II. ; bl. 1). BeAchteraan isgebonden : Almanach na den
langrijk en voor alle Navorschers behartinieuwen styl van een-en-darn achter-een volgenswaard is het een A. A. A. ons omtrent gende jaren • dat is van het jaer
1669 tot het
GROLLIER, den thesaurier van Frankrijk ,
jaer 1700 , gestelt op den Meridiaen deser Stadt
heeft medegedeeld. Voorzeker , het pleitte Amsterdam.
Zynde geheel dienstz:qh voor alle
voor den boekenliefhebber , dat hi' op den
Schippers, Stuerlieden en andere Curieuse persooband van ieder werk in zijne bibliotheek het
nen , By een gestelt door .... C. H. G..... zoo
vriendelijke JO. GROLLERII ET AMICORUM plaatals boven.
L ABORANTER.
sen liet — maar niet minder opmerkelijk was
de spreuk , welke hi' er steeds tegenover zetSpelingen met Napoleon' s voor- en geslachtsten deed: PORTIO MEA , DOMINE , SIT IN TERRA
naam (II. • bl. 3 , 334). Van de voorletters
VIVENTIUM (Min deel , o Heer ! zij in het land
der namen van NAPOLEON en zijne broeders
der levenden !).
heeft men ook nog dit gemaakt :
Aangaande zijne boekerij lees ik in de CuWat is er van hetgeslacht NAPOLEON geriosites Bibliographiques (par LUDOVIC LALAN- worden ?
NE , Paris , PAULIN , 1845) p. 303 , 304:
NAPOLEON , Keizer der Franschen en Koning
» J'en ai eupour ma part , dit VIGNEULvan Italie
MARVILLE dans ses Mélanges , quelques voluJOSEPH, Koning van Spanje
mes aqui rien ne manque , ni pour la bontd HIERONYMUS ,
Koning van Westphalen;
IOACHIM MURAT, Koning van Napels •
(*) Deze Bijdragen werden uitgegeven te Zierikzee, bij 3. VAN DE VELDE OLIVIER. Met het v2 de deel, LODEWIJK, Koning van Holland.
in 1840 in 't lichtgekornen , werden zij gestaakt.

C. W. BRUINVIS.
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De Bickers I. •; b1.4,338). Op bl. 339 verneem ik binnen de haakjes dat ik in mijne opgave omtrent DE BICKERS twee abuisen heb
be aan , 1°. door de vier broeders, ANDRIES,
CORNELIS , JAN en JACOB ZOOUS van PIETER
daar hun vader GERRIT
BICKER te noemen,
BICKER PIETERSZ. was genaamd , en 2°. door
den sterfdag van JAN BICKER te vermelden als
9 Mei 1653 inplaats van 9 Mei 1658. -Beide die vergissingen zijn schrijffouten, want
de onder mij berustende aanteekeningen komen met de list van P. H. B. volmaakt overeen. Ik kan er nog dit bijvoegen :
PIETER PIETERSZ . BICKER had Brie vrouwen :
1°. LYSBETH BENNINCK ;
2°. MARIA VAN NECK ; en
3°. JOOSJE VAN TEYLINGEN.

Bij de laatstgenoemde won hi' de volgende
kinderen :
1°. GERRIT BICKER, ten 'are 1590 Schepen
en Raad van de stad Amsterdam, Burgemeester in 1603 , den vader van de vier vermelde
broeders en daarenboven nog van: 1°. PIETER,
ongetr. overladen;; 2°. DIEUWERTJE , echtgeroot van JAN JANSE VAN HELMONT • 3°. CLAAS
en 4°. AALTJE, beide ongetrouwd overleden
2°. JACOB BICKER, waaruit de thans nog
levende familie afstamt ; en
3°. LOURENS BICKER, tweemalen getrouwd :
1°. met GRIETJE DE WAAL en
2°. met ANNA HAACK.
P. H. B. heet de vrouw van ANDRIES , CAMARINA GANSNEB TENGNAGEL: min juist : het
meet zin GANSNEB genaamd TENGNAGEL ; zoo
schrijft en noemt zich die familie. Ook vermeldt hi' SALOMON RENDORP als den echtgenoot van ELISABETH BICKER , dochter van
ANDRIES , moet dit niet zin SALOMON SWEERS ?
Verder zegt onze berigtgever dat GERARD
BICKER , zoon van CORNELIS , eerst trouwde
i ,
CORNELIA BICKER , en , in tweede huweljk
ALIDA VAN PAPENBROEK ; maar GERARD had
immers nog eene derde vrouw , CATHARINA
VAN SYPESTEIN , Weduwe van den Raadsheer
FANNIUS ? Was ook niet CORNELIA BICKER de
tweede en ALIDA VAN PAPENBROEK de eerste
C. & A.
vrouw ?
[Van P. H. B. hebben wij, voor het afdrukken van
de November-afievering, doch to laat om nog in haren
tekst in te voegen , het volgende molten erlangen :
,, PIETER (doorgaans PIETER PIETERSZ.) BICKER
was vader van GERRIT BICKER en had tot vrouw LYSBETH BENNING. Hij was de zoon van PIETER (doorg
sans Mr. PIETER) BICKER en ANNA CODDE " .]
...■...............

Zig-zag (II. ; bl. 22). No ens de afleiding
van dit woord lezen wij het volgende bij
Dr. DE JAGER, in zijne Verhandeling over de
verwisseling van den i- en a-klank (Verscheidenheden enz. 3de Aflevering , bl. 190) : s Zigzag
of zigezage, in 't Fransch zigzag en ziczac. Zoowel MENAGE en ROQUEFORT , als BILDERDIJK ,
verklaren het woord voor eene nabootsing of

uitdrukking van het nit- en intrekken , zie des
laatsten Verkl. Geslachtl. , III. ; bl. 293". —
Ook wij houden het er voor , dat in dit woord
het denkbeeld van trekker opgesloten ligt. —
Zoude zac of sac niet hetzelfde zijn als het sac
dat wij ontmoeten in het Fransche saccade, beteekenende ruk of trek aan den toom? Bij DU
CANGE heeft men onder saccare, saquei- en sacker son Opee , ijl
terw
hiermede wederom het
Fr. saccager (*) zal zamen hangen. Zoo gebruiken ook de Walen voor trekken , met geweld nit- , af- of optrekken saki , seal of litchi.
In het Spaansch is sacar , in de gemelde beteekenis van trekken enz. nog een zeer veelvuldig g ebruikt werkwoord. Zoo verklaart
ook Prof. BORMANS sacque evoie door trekweg,
gelijk hi' in het algemeen saken of saecen door
trekken verklaart ; b. v. :
„ Doen hadden sine gherne gesaect
Ane hen ende ghevaen."

d. i. s naar zich toegetrokken", teweten door
hem of den toom van zijn paard vast to grijpen.
Verder in den zin van doortreicken:
„ Si hadden gesaect ,
meneghen bosch , menech heet (----heider

In den zin van trekken:
„Die alle dingen na di saecs."

Zie Prof BORMANS, Leven van Sinte Christina ,
enz. bl. 81 en 82.
Met dit oud-Duitsch saken zal ons zag of
zak in zigzag dus welligt 6dn zijn. Zig (men
vergelijke het Hd. ziehen) zal wel niets anders zijn dan de gewone wijziging van zag ,
waardoor hetgeheel tot eene reduplicatie gevormd wordt.
J. H. VAN DALE.
[Ter aangehaalde lasts van DE JAGER lezen wij
nog de volgende opmerking over het woord Zigzag ,
die CONSTANTER voor ons afgeschreven heeft : „Het
woord beteekent iets , dat uit scherphoekige ruiten
bestaat , en wordt op onderseheidene voorwerpen ,
b. v. loopgraven , toegepast. Inzonderheid beteekent
het een beweegbaar zamenstel van elkander kruisende latten , die men naar willekeur uit en in kon halen , en waarvan men zich bediende , om brieven of
andere zaken op to steken. Thans vindt men ze nog
in de kinderspeeldozen." — Naar het door BILDERDIJK aangeteekende in de Geslachtlijst , verwees ons
ook N. P. BIBLIOPHILUS. „Men kon (zigzag) van het
ziehen (trekken) afleiden , als beteekenende
g
Hood.
zaagtrekken , doch het is een woord van natuurlijke
nabootsing of uitdrukking."1

Zigzag. Dit zal wel een verdubbelde vorm.
zijn van het Hoogduitsche Zacice of Zacken
en dus eene als het ware telkens
bij ons tak,
afgebrokene of getakte lijn aanduiden, die met
in- en uitspringende hoeken voortgaat. Eene
dergelijke beteekenis heeft het woord in een
speelrijm, in Gelderland gebruikelijk, dat wij
(*) Wij merken op dat saccager , naauw verwant
met sac verzvoesting , niets anders is dan het Italiaansche saccheggiare , waartoe• ook de Subst. saccheggio
en saccheggiamento , plundering , verdelging behooren.

Aanm, van het Bestuur.
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voor de liefhebbers doen volgen , ten einde
twee vliegen in een klap te slaan. Men stelle
zich twee kinderen voor, die elkaar de hand
geven en vervolgens heen. en weer trekkers ,
als houtzagers die hun werk verrigten, onder
het zin en van :
Ziege zagen,
„
Holten Bagen (Balken) :
Mar en haolen ,
Saoterdag betaolen,
En haolen wie ze nieet ,
Dan betaolen wie ze nieet ,
En dun krigt den boer zien geld ook nieet".
M.
[N. , den oorsprong des woords zoekende in 't geluid
van het zagen , gelooft alzoo dat de Franschen , wier
zigzag „ de beweging der zaag uitdrukt, om eene reeks
van scherphoekige lijnen aan te duiden", dezen term
des onbewust aan 't Hollandsch ontleend zullen hebben , welligt bij 't aanschouwen onzer zaagmolens ,
wier uitvinding zeer door hen bewonderd werd.
P. E. Z. heeft nog eene andere uitlegging. Hij
hecht zich vooral aan de strategische beteekenis van
het woord , en meent dat de Zigzags door belegeraars
opgeworpen, „hoekachtig en kromloopend om in geen
re to lijn door 's viands geschut bestreken te kunnen
worden, die gelijkenis met de letter Z in hunne benamin g uitgedrukt vertoonen". Hij gewaagt voorts van
dat Zigzag, 't welk, zoo als wij zagen, door DE JAGER
beschreven wordt,„
een beweegbaar zamenstel van
elkander kruisende latten , die men naar willekeur
uit en in kon halen”, waarbij hi'opmerkt , dat wat
de Franschen in dien zin en zigzag heeten, ten onzent
ook gevlamd plagt genoemd te worden. — Hij herinp ert eindelijk het Engelsche Zigzag , zelfst. en bijv.
naamw. voor wat in zijn vorm eenegedurig terugkeerende wending , eene telkens afwisselende rigting
her- en derwaarts te aanschouwengeeft.]

Doopsgezinden te Vlissingen (II. , bl. 22).
Men verlangt geschiedkundige bijzonderheden omtrent de Doopsgezinde gemeente te
Vlissingen, vo oral betreffen de haar kerkgebouw
en het 'iii to tijdstip der eerste godsdienstoefening aldaar in 1641.
Opzigtelijk dit punt kan men teregtwijzing
vinden in de bijvoegsels op het werk van den
Vlissingschen Predikant J. J. BRAHE , betiteld:
Vlissings Eeuwvreugde op den 200sten geboortedag barer vrijheid 1772, bl. 208-216. Die bijzonderhe den waren den schrijver medegedeeld
door den toenmaligen leeraar bij de Doopsgezindegemeente aldaar G. REKKER •; zij komen
ongeveer hierop neder :
Dort na de afschudding van het Spaansche
juk te Vlissingen in 1572, vestigden zich aldaar
Doopsgezinden , die in 1587 eene gemeente
uitmaakten, welke in dat jaar hare gecommitteerden naar Vriesland zond ter beslechting
der geschillen onder de Vlaamsche Doopsgezinden in die provincie. De gemeente in Vlissingen was grootendeels van Vlaamschen oorsprong (*). In dat zelfde jaar werd ook door
(*) Te dier tide was er echter onder de Doopsgezinden hier te lande eene strengere partij , die zich
den naam gaf van Vlamingen, hoewel niet van Vlaamschen oorsprong zUnde.

den burgerkrijgsraad de erste overeenkomst
met haargesloten ter verschaffing•
van vrijdom
van de wacht , teen betaling van 150 i Vl.
's jaars, welke som in 1672 tot 210 k Vl. verhood is. In de eerste tijden van haar bestaan
hield zij hare openbare godsdienstoefeningen
in een hues op de zoogenaamde Oost zijde ,
waarin, nog lang nadat zij een ander kerkgebouw had, eenige overblijfselen dier vroegere
bestemming , onder andere een predikstoel ,
werden aangetroffen. In 1622 werd het plan
gevormd om eene nieuwe kerk te bouwen op
eeneplaats, later bekend onder den naam van
Mennisten Erve, toebehoorende aan ABRAHAM
ADRIAANSE VAN NISPEN , een vermogend lid
dergemeente , die uit eigene middelen in de
kosten van den bouw zou voorzien hebben.
Doch volgens VROLIKHERT (in zijn Vlissingsche
Kerkhemel, bl. 334) werd dit verboden wegens
de nabijheid der reeds in aanbouw zijndekerk
van de Waalsch _Gereformeerdegemeente(*),
nademaal men beducht was'
de bede gemeenten elkander in hetgehoor belemmeren
zouden. Van het bouwen eener kerk op eene,
andereplaats is toen niet gekomen, maar de
genoemde VAN NISPEN heeft op die Erve eenige
woningen gesticht ten gebruike van behoeftige
leden dergemeente , welk ten jare 1772 nog
ingoeden staat waren en tot dat liefdadige
doel be even werden.
De kerk, welke de Doopsgezinden later
stichtten op den Peperdijk , was weleer een
woon- enpakhuis , toebehoorende aan Brie
personen , van welke den zijn aandeel aan de
gemeente ten geschenke gaf, die de beide andereporti6n door koop in eigendom verkreeg
op 27 Maart 1637. Eerst in 1640-1641 werd
ditgebouw tot eene geschikte vergaderplaats
vertimmerd, doch men vindt niet opgegeven
op welken dag de eerste godsdienstoefening
daaringehouden is. In 1682 en 1723 onderging de kerk aanmerkelijke verfraaijing en
verbetering. Ten laatstgenoemden jare werd
in het midden de zoldering weggenomen en
daarvoor een koepel aangebragt. In 1744
werd de inwendige inrigting veranderd en
het meubilairgrootendeels vernieuwd.
Tijdens den aanbouw dezer nieuwe kerk
telde degemeente ruim 30Q leden. In 1665
wordt ditgetal (uitdrukkelijk zegt men hier :
gedoopte leden) op 260 gesteld , in 1672 op
270, in1673 op ruim 280 , maar in 1773 beliep bet 74.
Van 1638-1648 hebben er zich 68paren
in . den huwelijken staat begeven , dear het
dergemeente reeds vroeger was toegestaan ,
hare leden in ondertrouw op te nemen en in
den echt te bevestigen , welke vergunning
niet overal elders hier te lande gegeven werd.
Thans heeft degemeente geen eigen leer(*) Bij het bombardement van Vlissingen in 1809
is de Fransche kerk afgebrand.
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aar meer , maar wordt zij bediend door den
predikant van Middelburg.
TOXANDRIOS.
[Het beknoptere stuk van den Heer W. , die de
boeken der kerk heeft kunnen raadplegen , komt in.
alles overeen met den hoofdinhoud dezer beantwoording. Ook hier wordt , nit een oud handschrift , de
benoeming van Vlissingsche gecommitteerden naar
de Vlamingers in Friesland te berde gebragt , om het
bestaan der Doopsgezinde gemeente in die stad al
ten jare 1587 aan te toonen. Van haar oudste bedehuis vinden wij hier voorts dezelfde plaatsopgave.
Volt de vermelding van het pakhuis op den Peperdijk , eigendom ter eener helft van A. VAN NISPEN
(zekerlijk geen ander dan den aanlegger van het liefdesgesticht volgens TOXANDRIOS) en voor de tweede
helft van diens zoon c. VAN NISPEN en van H. DE
GREVE. Schenking des ouderen VAN NISPEN , en (27
Maart 1637) overdrag t door verkoop van wee
g de
beide andere regthebbenden , om — dit wordt hier
bepaaldelijk bijgevoegd — „vele oude lieden daarmede
te verpligten". Inrigting des gebouws tot eene geschikte vergaderplaats in 1640 en 1641 ; herstellingen
aangebragt in 1682 , optrekking der koepel in 1723,
eindelijk geschenk der Diakenen in 1744, een nieuwe
predikstoel- en bij bel , benevens turn- of hekwerk.
Ook de kerkelijke boeken verzwijgen den dag der
eerste godsdienstoefening.]

Doopsgezinden te 'Vlissingen. B. zal hierover
met vrucht kunnen nalezen de Geschiedenis
der Doopsgezinden, in Holland, Zeeland, Utrecht
en Gelderland, door S. BLAUPOT TEN CATE, en
wel Deel I,b1.47,72,216,327,330,341,397 en
D.II, bl. 40, 41, 119, 205, 228, 229, 234,
welkeplaatsen echter niet alle in den bladwijzer op het woorci Viisszngen zijn
aangeteeke
nd.
C. W. BRUINVIS.

Uitroeping van Prins Willem III tot Stadhouder (II. ; bl. 22). Dat WILLEM III op 30 Junij
1672 te Veere tot Stadhouder is uitgeroepen,
is meer dan waarschijnlijk volgens het berigt
bij WAGENAAR , XIV. ; bl. 72.
TOXANDRIOS.

Uitroeping van Prins Willem III tot Stadhouder. Mr. G. GROEN VAN PRINSTERER schrijft
in zijn Handboek der Gesch. van het Vaderl.
tweeden druk, 1852 , bl. 390 , dat WILLEM III
den 21 step Junij 1672 te Veere tot Stadhouder
is uitgeroepen.
H. MOHRMANN.
[De revolutie van 1672, gezegend zoo ooit eene
omwenteling het was , ma in den volsten zin des
woords eene daad van het yolk wordengenoemd. Het
„voxpopuli vox Der , zoo dikwijls een heillooze
leugen hier is het, lof en dank zij den God onzer
vaderen, eene treffende en verhevene waarheidgeboeken. De miskende engetergde natie , wier belang
aan degrootheid van eenige weinigen prijs gegeven
was , verdroeg den willekeur harer beheerschers niet
langer,, toen de averechtsche regering haar werk voltrokken zag , en door een schandelijk belling met dat
Frankrijk , 't welk onzen. bodem reeds ter helft had
ingeslokt , nugereed scheen land en yolk in den afgrond neder te storten , dien zij zelve in blinde staatzuch.t voor hengedolven had. De burgerij rees-op als
een enkel man en riep onwederstaanbaar om ORANJE'S
verheffing , dat van God verordende middel tot behoud, schraging en regering van Nederland.
Die stem weergalmde in de Zeeuwsche en Hollandsche steden en dwong de regenten , veelal weifelend
D. IL

of onwillig, aan den lang gesmoorden eisch des yolks
toe tegeven en — eenig le tanker voor de zinkende
republiek — den nazaat des grooten WILLEMS tot Stadhouder uit te roe en. Dus geschiedde het, dat 's Vorsten benoeming reeds in veleplaatsen haar beslag gekregen had, 'Wen , onbestand teen den krachtigen
stroom , de hooge overheid dergewesten zelve ook
dien weg der behoudenis insloeg en daarmee de revolutie voltooide. Zoo werd de Prins tot Stadhouder
aangesteld door de Staten van Zeeland den 2den Julij,
door die van Holland (na vernietiging van het Eeuwig
Edikt) den 4den (*). In dezen loop der gebeurtenissen
is ons antwoord besloten aan THEODORIK, die , bedriegen wij ons niet , zich daarover verwondert dat
WILLEMS verheffing in sommige steden , als Veere
Dordrecht , enz. een ouderen datum draagt dan in de
Zeeuwsche en Hollandsche Vergadering.
Maar dit karakter der revolutie, dat zich tevens en
wel allereerst te Veere openbaren mot, toont ook
overvloedig aan, hoe, daar de begeerde daad niet aanstonds aan den aarzelenden magistraat ontwrongen
werd, het verschil enkel schijnbaar is tusschen de
historieschrijvers GROEN VAN PRINSTERER en WAGENAAR , en zoowel de 21ste als de 30ste Junij voor
ORANJE' S herstelling aldaar kunnen aangenomen worden, naar mate men bepaaldelijk of den aanvang der
beweging of haren uitslag wil te kennen hebben gegeven. — Duidelijk blijkt dit nit het verhaal bij WAGENAAR , door hem on tleencl aan de Notulen van Wette
en Raede van Vere 21 en 30 Juny 1672 : „ Te Veere
„in Zeeland werdt de Prins van Oranje 't eerst tot
„ Stadhouder verklaard , op 't aanstaan der bur ger e,
„teen het einde van Zomermaand : 't zy dat de bur„ gery hier meer moeds hadt dan elders, om de Wet„ houders , die door den Prinse gesteld waren, te be„ wee en om zyne Hoogheid te bevorderen ; 't zy dat,
„ gelyk ik, in geschreeven' aantekeningen van deezen
„ tyd , leeze , sommige Wethouders zelven 't gemeen
„ handen opgewekt , om 's Prinsen verheffing te be„ geeren. Men smeet hier op den eenentwintigsten, in
„ eenen oploop, de glazen uit, aan 't huis van Burge,' meester THYSSEN : hoewel 't tot den dertigsten aan„ liep, eer men de Oranje-vlag van den toren waaijen
„ liet".]

Joris van Spilbergen (II. ; bl. 22). In mine
Darien der Zeeuwen is aangetoond , dat hi'
steeds diende bij uitrustingen van dezen uitgegaan maar dit is geen afdoend bewijs.
Dr. E. B. SWALUe.
Doris van Spilbergen.In de Memorien ofte Cort

Verhael der Gedenck-weerdichste Gheschiedenissen van Nederland , enz. door GUL. BAUDARTIUM, Arnhem 1624, wordt in het XIIde
boek , bl. 69 , vermeld , dat JORIS VAN SPIELBERGEN is overleden te Bergen op Zoom, den
3lsten Januarij 1620.

(59 Hulde aan onsglorierijk Amsterdam , dat het
eerst den voorslag deed tot herstelling van het Stadhouderschap , gelijk het, den 27sten Junij, met LODEWIJKS krijgsscharen als onder zijne poorten zich
sehrap gesteld had tegen den heilloozen toeleg der
lafhartigheid , die Nederland zoo aanstonds den roofzieken vijand in de handen zougespeeld hebben; toen
zijne Vroedsehap den met zijne burgers , der bijkans
algemeene vertwbfeling dit heerlijk woord tegemoet
voerde dat zij besloten had veel liever op de wallen te

sterven, dan eene nooitgekende dienstbaarheid aan te
nemen. Nooit droeg de fiere stad hare kroonc waardiger,, dan in dat onvergetelijke ' aar 1672 !
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Zotide men hieruit mogen afleiden , dat hi'
ook aldaar is geboren ? Wat gaf er toe aanleiding dat hi' zich te dier stede had gevestigd ?
.. ELSEVIER.

De ) Christus Patiens" (II. •; bl. 23). Er bestaat eene Hollandsche vertaling , in dichtmaatuitgebreid, door NICOLAAS VAN BRAKEL,
in 4°., uitgegeven te Amsterdam , bij NICOLAAS TEN HOORN , 1711.
P. E. Z.
De)) Christus Patiens" .Eene vertaling van
dengeheelen Christus Patiens , in een onzer
Maandschriften, is mij niet bekend ; wel eene
van de Reijen in dat treurspel , door J.SANNES,
Predikant teVeendam. 'Lie de Letteroefeningen voor 1823 , Mengelwerk 5 bl. 509 , 641.
v. 0.
Kwiebus of Quibus (II. • bl. 23). Dat een
kwast ook wel eens quibus geheeten wordt
kan waar zij,
n doch men had behooren te
vragen of die aldus toegepaste bijnaam juist
is. Een kwast is , wel is waar , ook veelal
een quibus , maar een quibus niet altijd een
kwast. Door kwast versta ik een onverzettelijken gek , een koppigen dwaas, even weerbarstig jegens de beschaving , als een ho tkwast jegens de schaaf. Door quibus wordt
mijns bedunkens , een zot , een wispelturig
mensch, iem,and op wien kwalijk te rekenen
valt aangeduid • een persoon met wien niets
wezenlijks kan worden begonnen , omdat
men niet weet tot welkepartij hi'oet
m worden
gerangschikt. Op den omslag van DE NAVORSCHER geen oplossing vermeld vindende.,
waag ik het mijn gevoelen , doch in hoop van
beter, op te geven.
V. D. N.
Kwadees(II. ; bl. 23). De boer zegt : kwaad
deegs (immers deeg is bij hem het ligchaam)
zoo ook :pijn in' t heud, voor hoofdpijn ; maar
van waar : dat ook zit*. wijf is piggiemeijig ?
Voor 't kwaad dee ps van de landlieden
hebben wij : in eenkwaadvel ; voor pigglemeijig,
C. G. B.
wij kuijende.
Kwadees. Datkwadeeszoukomen van kwaadBets is niet wel aan te nemen , daar degene,
van wien men zegt dat hi' kwadees is, daarom
nog niet volstrektelijk geacht wordt weinig
eetlust tegevoelen , maar alleen sukkelend ,
kwijnend te zijn.
Meer nog dan kwadees hoor ik zeggen kwadiks , kwaduks , en zelfs kaduks , en zulks , behalve van een ziekelijk mensch, ook van all
wat herstelling of voorziening behoeft , b. v.
van een bouwvallig huis , een ontsteld uurwerk enz., zoodat men slechts behoeft te denken aan het Fransche caduc of het Latijnsche
caducus, (zwak, broos, bouwvallig , vergankelijk,
onbestendig , bederfelijk) , om de afleiding van
kwaclees te vinden.
FREDEIK.

Kwadees. .Kwaad deegs , ziek , ongesteld.
Ik ben niet ter deeg : ik ben gansch een deeg
van daag (verouderde spreekwijze).
N.
Kwadees. J. L. TERWEN teekent in zijn Etymologisch Handwoordenboek op Deg e, deeg , znw.
V. het volgende aan : » Oudt. heil, voorspoed,
braafheid, voortre,ffelijkheid •; alleen nog overig
in de spreekwijs ter dege, goed, voortreffelijk,
zoo als het behoort, en in deeg doen, deeg hebben, enz. Ook dit woord wordt door TEN KATE
tot den onvolm. verl. tijd van dijgen gebragt.
Hier en daarzegt men ook kwadeegsch ofkwaaddeegsch voor onpasselijk". Vervolgens verwijst hi' ons naar doen , waartoe deeg mede
kan.gebragt worden. Ook hetgene bij deugen
en deugd gezegd wordt , verdient opmerking.
Alhier (Sluis) is nog in gebruik de uitdrukking : van deegs en van de en in de beteekenis
van wel, goed. Gij moet het van deegs doen.
Hi' heeft het van de en gedaan. Zoo zong ook
J. WTENHOVEN (1566) in Psalm CI :
Heer , ick wil sin hen dy ,
Wysselyk end van de hen
Wil ickgaen in dyn weghen
Tot dat du komst tot my.

Zoo ookgebinikt men nog het woord deeg
in de zamenstellingen mannedeeg, vrouwedeeg.
Hi' is mannedeeg , zij is vrouwedeeg 5 beteekenen : Hi' is een struisch (stevig gebouwd, sterk)
man • zij is eene groote , zware , sterke vrouw.
Nog heeft men de uitdrukkingen : deeg zijn,
van deeg zijn , deegs zijn , enz. beteekenende :
goed zyn, regtvaardig zijn, enz.
J. H. VAN DALE.

Albertus de Vulder (II.; bl. 23) , een zoon
van JOHANNES GERARDUS D. V., Predikant te
Wadenoyen, en alzoo de tweede-vrouws-bro eder van JAN WILLEM VAN STEENBERGEN, werd
in 1736 Proponent , en Predikant te Nederhemert in 1738te
,
Babylonienbroek en de
Hil in 1742, en te Steenbergen anno 1763 •
ten 'are 1788 was hi' aldaar reeds vervangen,
doch zijn sterfjaar is mij niet gebleken •; dat
bekend zijnde, zou de Boekzaal kunnen worden opgesiagen • welligt ook dat de naam der
vrouw in de Lidmatenboeken van een der door
hem bediende Gemeenten zal te vinden zijn ,
bij voorbeeld te Nederhemert.
V. D. N.
J. -r,V. . van Steenbergen (II. ; bl. 23). JAN
werdgeboren te
Dordrecht, den 11den September 1736. Hi'
was een zoon van HENDRIK VAN STEENBERGEN,
Med. Doct. en van SUSANNA DUBLYN. Na te
Leyden zijne Dissert. de Cerebro verdedigd te
hebbn, werd hi' tot Med. Doctor bevorderd.
Te Dordrecht verwierf hi'j als geneesheer eene
groote vermaardheid, zoo dat de regering hem
tot Anatom, Lector aanstelde. Hijt rad in den
echt met PETRONELLA ELISABETFI TAAY , SIWILLEM VAN STEENBERGEN
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en na haar overladen , den 13den
Leeghwater als duiker. In de Resolutien der
September 1750 , met GYSBERTA WILHELMINA Staten-Generaal komt het volgende verzoek
DE VULDER, geboren te TVadenoyen in 1714
voor van dato 3 Mei 1605 :
»Op te Requeste van PIETER PIETERSZ, JAN
die hem in 1767 door den dood ontnomenwerd.
Zijn eigen sterfdag was 19 Maart 1772. Hi' » ADRIAENSZ (LEEGHWATER) en WILLEM PIEheeft Latijnsche gedichten vervaardigd , zoo » TERSZ, alle wonende in de Riasp, versoeckende
voor de Carmina van VAN DEN BROUCKE als » octroy, om alleen voor zekeren tyd to mogen
voor de Pharmacopoea Dordracena, en andere »gebruycken de Waterconst, by hen geinvenwerken. Zie over hem Ds. SCHOTEL (wiens » teert , soo om onder water to staen , sitten
moeder, ZOO ik meen , VAN STEENBERGEN ge- »leggen , eten ende drincken , lesen , sehryven
naamd, denkelijk eene afstammelinge van den » singen ende spreken. Voorts om eenige
voornoemden JAN WILLEM isgeweest), in de » bruggen ende sluysen to repareren ofte to
Bifflragen tot Boeken- en Menschenkennis van » nyete to doen, cabels onder schepen, die geSCHIJLL en VAN DER HOOP , 1833D.
,II, St. » sonken zyn, vast te maken, om uyt den grond
IV, bl. 365, alsmede in zijn Kerkelijk Dord- » to winden.
» Voorts merle ompeerlen ende andere cosrecht, 1843, D. II, Afd. II, bl. 192, noot (1),
alwaar ook, bl. 169, noot (7), vermeld wordt » telyke goederen op- ten grond to soecken
» mitsgaders om eenige missiven ofte brieven
HENDRIK VAN STEENBERGEN, insgelijks Med.
Doct. te Dordrecht, die in 1716 tot vrouw nam » heimelyck onder bet water to dragon ende
brengen — isgoed gevonden, dat men die
MARIA CODDAEUS, MATTHEUSD.naar wien,zeer
supplianten sal gelasten eenige uyt dese verwaarschijnlijk, JAN WILLEM ' S vader geheeten
is , en die , naar 't zich denken laat , een oud- »gadering eerst in 't secreet te onderrichten 9
oom van dezengeweest mag zijn. De tweede » waerinne dat heure conste bestaet". (Het
gade van onzen VAN STEENBERGEN wordt eene octrooi ward hun voor tien jaren verleend).
Alles doet ons vermoeden dat bier aan de
dochtergenaamd van JOHANNES GERARDUS
duikersklokgedacht worden moat.
DE VULDER , die te Wadenoyen als Predikant
overleden is , en eene zuster van ALBERTUS
.. ELSEVIER.
DE VULDER, die laatstelijk Predikant te SteenLeeghwater als duiker. WILLEM BAUDAERT
gewaagt in zijne A[emorien ofte Cort Verhael
bergen was.
V. D. N.
[Eenigzins beknopter zijn A. J. VAN DER AA ' S en enz. Arnhem 1624 B. XI , bl. 145) , van
LEGEND° ET SCRIBENDO ' S berigtell, doch in volkoGUIDO PANCEROLLUS , die in het Italiaansch
mene overeenstemming met dat van V. D. N. LEtwee boekengeschreven heeft over eenige
GENDO ET SCRIBENDO gewaagt ook van een zoon van
kunsten, welke eertijds verloren zijn geweest.
onzen JAN WILLEM , PETRUS JOHANNES VAN STEENDit werk moat in 1619 door HENRICUS SALBERGEN , over ‘wien SCHOTEL ' S Kericelifie Dordrecht,
D. II. , bl. 193 , niet to vergeefs zal worden opgeslaMUTH in het Latin zijn overgebragt. BAUgen. En A. J. VAN DER AA verpligt ons met de bijDAERT zegt dan verder :
zonderheid dat doze Aesculaap, die de Romeinsche Tier
» FRANS BOSSELER, Conterfeyter van Wetzler
zoo loffelijk hanteerde , ook de Nederlandsche Muze
(FRANS KESSELER) heeft in de Hooch-Duytgeenszins van zijne vereering uitgesloten heeft.]
sche spraeke beschreven ende aen den dash
Leeghwater als duiker (II. • bl. 23). Door gegeven een Const-Boecxken, dewelc M. C. H.
A. & A. wordt gevraagd , welke middelen in onse Nederduytsche spraecke heeft overgeset A°. 1619 , in het welckeghevonden worLEEGHWATER zalgebezigd hebben om onder
water te duiken, er 5/4 uurs te vertoeven , te den vier onderscheydelicke Secreten ofte
eten, te zingen, de schalmei to bespelen enz. , Konst-stucken, die tot nosh toe verborgen
voor al hetwelk hi'j van de Staten-Generaal ende onbekent zijn gheweest , dewelcke zijn :
octrooi verkreeg ? — Ik waag de volgende
1. Hoe men een Instrument sal maecken
daerdoor men malcanderen zijn meyninghe
gissing :
Blijkens zijn eigen verhaal , zocht LEEGFI- ofte secreten can doen verstaen, over 't water
ofte landt, en so wyt als men malcanderen
WATER met zijn vriend PIETER PIETERSZ eerst
eene geschikte plaats , bij voorkeur een diepe can sien.
molensloot , alwaar hi' den volgenden dag de
2. Hoe men een Water-Harnas sal maeck en
kunst zou doen. Nu gislk, dat hi' in den nacht, daermede men onbeschaedicht eenighe uyren
met zijn medehelper , een ledige ton met de lanck onder 't water can sijn ende daer uytopening naar beneden , aan twee of Brie an- rechten wat men wil.
kertjes onder water wist te bevestigen, in dier
3. Hoe men een Locht-broeck sal maecken,
voege
, door den wederstand met de welcke men wonderbaerlick door het
e dat het water
der lucht , slechts voor eengedeelte in de ton water cangaen met gheweere ende cleederen,
opsteeg. Nu sprong hi' in 't water, kroop on- sonder nat to worden.
der de ton , vond daar dus ruimte om zijnen
4. Hoe men eene Swem-Riem sal maecken,
Psalm te zingen, met pen en inkt op het papier die men cangebruycken bij de voorverhaelde
teschrijven enz. — Anders begrijp ik het niet. Lo cht-broeck , seer nut voor die veel ter zee
ofte over andere waeteren reysen."
W. M. Z.
Wie weet er wat beters op ?
MONSD. ,

46 *

364
Het is this niet onmogelijk , dat LEEGIIWA- welcke Sack hadde boven het hooft opwaertg
TER , om zijne kunsten te vertoonen , de sub een seer langhe Pijp oock van Leerghemaect,
N.3 of 4 vermelde uitvindingen gebezigd dewelcke voorder boven eenen wyden Lede.. ELSEVIER.
ren Tobbe hadde , die altijdt de Pi' boven
heeft.
Leeghwater als duiker..—Const- Boecxken. Daer het water is houdende, daer door de Mensch,
in,ghevonden worden, Vier onderscheydelijcke Se- dewelcke beneden in de sack is stekende, ghecreten oft Konststucken , die tot noch toe verbor- noechsaem synen Adem scheppen mach. Enghen ende onbekent zijn gheweest.
de alsulckenpractijek en is voorwaer niet
1. Om een Instrument te maken, daer door men kleyn maer wel hoogh te achten ghelijck een
elckanderen zijn meeninghe oft secreten kan doen jeghelijck mercken kan , wanneer sulcken ouverstaen , over 't Water oft Landt , ende zoo wijt de Instrument in eenighe Wateren soude gheals men malkanderen kan zien.
bruyckt werden , die onghelyck van diepte
2. Oock om te maken een Water-Harnas , daer waren , dat als dan de voorsz. Pi' zoo ha est
mede men onbeschadicht sommighe wren onder 't te kort als te langh vallen mochte : alsulcken
Water kan zidn ende uytrechten, 't ghene men wilt. perijckel ende onbequaemheyt en is by myne
3. Noch om een Locht-broeck te maken , met ghepractiseerde Water-Harnas niet te verdewelcke men wonderlyck door het Water kan wachten , overmidts men sulcke , zoo wel in
gaen met zijn Gheweyr , ende boven-kleederen son- tijden van Oorloghe als in tijden van Vrede
der nat te worden.
kangebruycken , sonder eenigh perijekel van
by
in stille Wateren en hoe
4. Met noch eenen Swemriem te maken , de- den Live ,Bonder
diep dat sy ooc zijn
welcke men kanghebruycken by de voorgaende
: a dat men verloren
lzoo
ende seer nuttelijck voor Persoonen die veel ter Zee goedt weder soecken ende oock vinden kan.
oft over ander Wateren reysen.
Allesgoet ende natuerlijck , sonder eem:qhe TooIn summa, wien het ghelieft ende lust heeft,
verije oft Swerte Konsten. Tot dienst van allelief- die kan min. Water-Harnas wel gebruycken.
hebbers. Beschreven ende in de Hoochduytsche
Hier volt de beschrijving van » sulck een
vrake aen den dach he even door FRANS KESSELER Conterfeyter van Wetzler. Ende nu uyt den
Instrument ," waardoor wij vernemen , dat
Hoochduytache overgheset , in onse Nederlantsche het van ledergemaakt zijnde, de gedaante verSprake , door M. C. H. Tot Arnhem , by JAN krijgt van » een Tonne ofte Balghe , dewelcke
JANSZ, Boeck-verkooper. Anno 1619.
boven en he ende onder wijt is." Het is ver» Tot ten Leser."
der voorzien van » vensterkens van dubbeld
) FRANS KESSELER , Conterfeyter tot Wetzler." glas", ten einde, als » het eens ghebeurde datD Voor-rede."
ter een te brekenquam , de ander als dan tot
» Wy moeten wel bekennen , datter in voor- voordeel te hebben."
N. N.
tyden wel vele Heerlijcke Konsten gheopenbaert ende intghebruye zijn gheweest , deInvoering der Boekweit in de Nederlanden
welcke door lanckheyt des tijdts in verduys- (II. ; bl. 23). De juiste naam van den man,
teringhe zyn gecomen. Hier tege wy ons ooc door KOK , Vaderl.Woordenboek , bedoeld
te beroemi hebben , datter vele constige in-. is JEAN VAN GHISTELE , wren men zegt het
ventien aen den dach comen , daer onseVoor- eerst de Boekweit in onze landengeteeld te
ouderen niet vangeweten en hebben , daer hebben. Hi' zoude daartoe eenige graantjes
van wytloopich te verhalen achte is onnoo- in een zakboekje herwaarts uit ItalieofDuitsch,
dich. Ick twyfel niet ofte
hier na sullen noch land hebben overgebragt, zoo als ook vermeld
Gheesten ghevonden worden , die door ha
wordt bij SCHARP , Gesch. vanAxel , D. II.
cloec verstant, uyt dit cleyn Tractaet veel bl. 265, en insgelijks aangeteekend is in de
grooter ende constiger din hen vinden ende Provincie Zeeland van de HH. DE KANTER en
aen dach zullen brenghen , daer toe dit een AB UTRECHT DRESSELHUIS , 1824 , bl. 321
goede voorberudinghe is."
die ons tevens berigten , dat sedert het afbreken der Zuiddorpsche kerk in 1819 , de graf(blz. 16.) » Het seste Capittel."
Steen van DE GHISTELE in een hock van het
D Van een Water-Harnas."
kerkhofgelegen is.
D De ouden hebben , alzoo ick van diverV. D. N.
schegheleerde verstaen hebbe , eertijts groote
Invoering der Boekweit in de Nederlanden.
moeyte ende arbeyt ghedaen , op wat manic- Of men de invoering der boekweit (beukenweit,
ren dat men sonderlij,
e aen de plaetsen daer korengelijkende op den beukennoot , en niet
men de Peerlen ende Edelgesteenten vint volgens een belagchelijk fabeltje , koren in een
eenen tijt lang zich onder het water mocht boek overgebragt) in de Nederlanden aan JAN VAN
houden, sonder aent leven eenighe schade te GHISTELE te danken heeft is nog zoo zeker niet.
hebben, zoo syn sy int eynde zoo verre ghe- Vol ens FR. ZYPAEUS (Consultt.Canonic.,111.4,
komen , dat sy eenen Lederen sack hebben Antv. 1640) en GRAMMAYE , Antiq. Bred. 28.)
doen maken, daer in lieten sy haer benaeyen, lit de man, wien onze gewesten dit geschenk
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verschuldigd zijn , te Steenbergen begraven.
De zaak verdient nog verder » navorsching."
v. 0.

Invoering der Boekweit in de _Nederlanden.
In het werkje van Ds. H. M. C. VAN OOSTERZEE,
Handwoordenboekje ter aanwijzing van de ontdelcking, uitvinding enz. van de voornaamste zaken en voorwerpen, welke in het dagelijksch Leven
km en, vinden wij , bl. 31, in het artikel
voor
Boekweit opgegeven , » dat deze plant reeds in
de 14de eeuw in Noord-Braband bekend was.
Somme en noemen zekeren JAN VAN GHISTELLES, te Zuiddorpe in Zeeland in 1436 be raven
als haren invoerder in ons vaderland. Volgens
anderen zou de invoerder niet met name bekend, maar te Steenbergen begraven zijn".
In het Geschiedkundig Mengelwerk voor de
d
Provincie .Noord-Braband , bijeengebragt door
C. R. HERMANS, D. II, bl. 76, vinden ,ivj een
e betiteld : Door wien en wanneer is de
stukj,
boekweit, voor het eerst, in de Nederlanden aangekweekt? Het in zijn geheel hier over te nemen, komt ons onnoodig voor ; maar zooveel
n.
blijkt daaruit dat de naam des invoerders van
dit voor onze zandgronden zoo nuttier veldgewas niet bekend is , doch dat wij uit de berigten van twee Zuid-Nederlanders , die elkander onmogelijk hebben kunnen naschrijyen , FRANCISCUS ZYPAEUS en den bekenden
Oudheidkundige GRAMMAYE , tot de gegrondheid besluiten mogen van Steenbergen's aanspraak op de eere van aan een zijner inwoners
deoverbrenging der boekweit herwaarts uit
hetOosten , en hare eerste aankweeking in
Noord-Braband toegeschreven te zien.
LEGENDO ET SCRIBENDO.

[J. SCHREIIDER beroept zich op BEtliMANN, Gesch.
der Erfind., B. IV., S. 310 , om te doen opmerken ,
dat men voor de veertiende eeuw in Europa geenerlei
melding van boekweit gemaakt vindt , maar dat honderdjaren later deze plant in En eland bekend en
in Duitschland zelfs zeer algemeen was. N. P. BIBLIopmLus heeft met denzelfden schrijver geraadpleegd
(Hist. of Inventions , I. , p. 427) en gelooft dat de
kennis der boekweit hier te lande van de eerste helft
der 16de eeuw dagteekent.]

inzameling der Lijkasch (II.; bl. 23). Indien
men de verslagen van urnen-opgravingen onderling vergelijkt , bespeurt men gereedelijk
dat de ze voorwerpen niet overal op dezelfde
-wijze in den grond zijn geplaatst , gelijk ook
de urnen zelve zeer onderscheidene trappen
van kunstvlijt vertegenwoordigen. Steller
dezes kan alleen uit die opgravingen oordeelen, welke hi' zelfin de Illeijerij van's Hertogenbosch heeftgedaan. Hij heeft daar urnen aanetroffen in zoogenoemde tumuli, aardheuvels
g
van weinige palmen hoogte , maar betrekkelijk nog al root van omvang. Sommige dier
rafheuvelen bevatten houtasch , houtskolen
g
en beenderen zonder urne ; waar men eene
urne aantreft , staat zij doorgaans nagenoeg

in het midden van het heuveltje, boven op den,
omliggenden beganen grond. De urne is altijd omringd van asch en houtskool , nu en
dan met beenderen vermengd. De stof in de
urne onderscheidt zich daardoor alleen van
die welke haar omgeeft; dat in de eerste veel
meer beenderen of eigenlijk beensplinters
worden aangetroffen. Op deze waarneming
grondt zich de volgende onderstelling
•:
Het lijk wad op een houtstapel gelegd en
met dat hout verbrand. De overblijfsels van
hetgebeente werden zoo naauwkeurig mogelijk bijeen geraapt en in eene urne geplaatst :
niet uitgezocht, maar te gader met de om- en
bijliggende asch en houtskolen. Was de urne
gevuld, eer men het verzamelbare bijeen had,
dan nam men eene tweede urne (ik heb in onderscheidene tumuli twee urnen gevonden, op
kleinen afs tan d van elkander geplaatst). Daarna werden de overige houtasch en sintels bijeen
geworpen, om de urne heen, die er door bedekt en met een weinig aarde overtogen werd.
Zoo vond ik het in de Meijerid van's Bosch.
Elders is het misschien antlers. Doch van het
verbranden der dooden in kleeden of hemden
van asbestgeloof ik niets. Zoo hoog stond
de kunstvlijt niet der urnen-vervaardigers ,
en dan zou men ookgeen houtskool in de urnen aantreffen.
Nu en dan , om dit in het voorbijgaan te
zeggen , vindt men eene kleine urne in eene
grootere, op dezelfde wijze gevuld. Men heeft
degissing geopperd of dit ook de asch van
eene kraamvrouw met haar kindware. 1k
durf het niet beslissen , maar zeker is het , dat
ik in 1847 eene urne heb opgegraven (zij
wordt thans bewaard in het Kabinet van het
Noord-Brabantsch Genootschap) , in welke
zich eene kleine urn bey ond, benevens — zeer
verrassend — eerie koperen haarnaald , hetgeen in alien gevalle bewijst , dat het de asch
eener vrouw was.
v. 0.
Inzameling der Lijkasch. Met eene door mij
opgegravene urn voor mij , ga ik , ten aanzien.
van dit onderwerp , het een en ander in het
midden brengen.
Ik beyond mij ter opgraving van mine urn.
met nog anderen op een kerkhof, dat bijgelegenheid van zekere publieke werken aan
den straatweg van 's Bosch naar Eindhoven
nabij de zoogenaamde Sloter-barriere ontdekt,
en op verzoek van het Prov. Noord-Brabandsch Genootschap , door den Wel Eerw.
Zeer Gel. Heer H. M. C. VAN OOSTERZEE, Predikant te Oirschot , was onderzocht.
Dat kerkhof vormde eerie verhevenheid op
de heide en vertoonde hier en daar duidelijk
zoogenaamde tumuli.
Had men zulk een' tumulusgevonden , dan
werd de grootste omzigtigheid bij het delven
naar de urn vereischt, daar deze wee altijd
boven denplatten grond van het kerkhof,
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maar LE LONG zegt, in zijn
e Boekzaal d. Nederl.
, b1.709, een fraai daarvanln
bezit te hebben, hetwelk den navolgenden titel
draagt : » Het Nieuwe Testament , dat is : Het
» 1VieuweVerbond onzes Heeren Jesu Christi. Na
» der Griekscher W aerheyt in Nederlandsche Spra» kegrondlick end trouwlick overghezett. Coloss.
» III. C. 16. HetWord CHRISTI wone in Urycklik in allerley wyszheit. Emden , by GELLIUS
CTEBIATIUS. 3 Nov. Ann° 1556. In 12°.
Een nieuwe druk nu van dien te Emden nitgegeven Bijbel verscheen in 1562 insgelijks
aldaar, en werd in vervolg van tijd niet slechts
de Gereformeerde Bijbel , maar, in onderscheiding van andere vertalingen , meer bepaald
tie Bijbel van Deux Aas genoemd. De oorzaak
dier- benaming lit in zekere kantteekening
in die Bijbeluitgave, bij Nehemia III: 5 , aldus
luidende: De Armen moeten het kruyce draagen,
de Ryken en geven niets. Deux Aas en heeft niet.
Six Cinlue en geeftniet. QuaterDry , die helpen vr y
Men wilde daarmede zeggen,dat de meeste lasten op den burger- of midden-standd le en neer
te komen • en er schemert alzoo in deze aanteekening een zekere burgertrots door , die
aan onzen landaard niet vreemd is. Nogtans
behelst de kantteekening eene bittere waarheid, die wij ook in onze dagen niet zelden
gestaafd vinden , zoo menigmaal er opofferingen gevraagd of lasten opgelegd worden.
Intusschen is het lit te begrijpen , dat zulke schimpscheuten teen de aanzienlijken
veel ergernis verwekten , en dat dergelijke
kantteekeningen niet te pas kwamen in eene
Bijbelvertaling.
Het is tot dus verre onbekend , wie eigenlijk de overzetter van den Bijbel van deux Aas
geweest ma zijn. VAN TIL spreekt , in zijne
Inleiding tot de Profetische Schriften, Cap. VIII,
bl. 172, van eenen Ouderling te Emden ; maar
het is onzeker wien hi'j daarmede bedoeld
heeft. LE LONG gist , dat men aan den bekenden JAN GHEYLLIAERT te denken heeft, die den
Bijbel van deux Aas(II.; 23). Onder de eer- Emdenschen Bijbel van 1556 hielp uitgeven.
ste Nederduitsche vertalingen des Bijbels, die Waarschijnlijk echter hebben , zoo als LE
z6Oveel hebben bijgedragen om de
zaak
k der LONG mede aanstipt (t. a. p. , bl. 723) , verHervorming hier te lande te bevestigen , ver- scheidene Geleerden aan deze vertaling gedient vooral te worden vermeld het Gerefor- arbeid.
tneerde Nieuwe Testament, dat in het jaar 1556
Doch, wie ook de Overzetter zijn moge ,
te Emden voor het eerst werd uitgegeven door de daaraan toegevoegde kantteekeningen zijn
den Boekhandelaar GILLIS VAN DER ERVEN
aan die van LUTHER en BUGENHAGEN haren
die ook wel GELLIUS CTEMATIUS geheeten oorsprong verschuldigd, en sommigen noemwordt. Wij hebben deze overzetting te danken den dezen Bijbel ook wel dien van UILENaan deOpzieners der Nederlandsche gemeen- SPIEGEL, omdat er van dezen bij Jezus Sirach,
ten , die destijds in En eland als ballingen Cap. XIX: 5 , melding gemaakt werd.
verkeerden , en in het bijzonder aan den beOverigens geeft LE LONG eene lane list
roemden J. UTENHOVE een edelman nit Gent van zonderlinge kantteekeningen , die in den
afkomstig. De geleerde Vertalers bedienden Bijbel van deux Aas voorkomen , en waaruit
zich van den Griekschen tekst, zoo als die kort ik de navolgende overschrijf:
te voren , in hetjaar 1550 , door ROBERT STEBij Deuter. XXIX: 19. » Dat is der roeckePHANUS in het lichtgegeven was. Overigens
» loosen lieden woort ende gedachten : Ey ,
is dit Nieuwe Testament uiterst zeldzaam
»de Helle is niet so heet! Het heeft geen

loch nu eens in het midden , dan weder ter
zijde van den tumulus zich be y ond en bovendien z66 broos van zamenstelling was , dat
zij bij eene min zachte aanraking terstond in
stukken viel. Zoodra men eenig spoor van de
rn ontdekt had , moest men haar met hand
u
of mes voor eengedeelte ontblooten , voorts
haar met band omwikkelen en z66 haar eenigen tij aan zon en buitenlucht blootstellen.
d
Eerst -dan
kon
zij , van eene aardkorst omge•
•
uitgeligt en vervoerd worden : doch ook
y en ,
daarna, al stelde men haar nog meermaal aan
,
gt het eene
den invloed van de lucht bloot
mot
zeldzaamheid heeten , haar gaaf bewaard te
hebben, wanneer men haar van het een zij
behelsde ontdaan had.
Zulk eene urn nu , althans de mine , beheist aarde als die der heide , en voorts eene
menigte witte, kleine beentjes, alle z(56 broos,
dat zij met de vingers zich ligtelijk laten breken.Uit het bovenstaande leide ik af:
1°. dat de Menapiers, Toxandriers of aan
welken volksstam dat kerkhof behoord hebbe,
ongebakken urnen bezigden om het stoffelijk
overschot der hunnen te bewaren ;
2°. dat zij na het verbranden der liken ,
eenige beenderen welke weten wij niet,
maar ongetwijfeld niet van de grootste —
met asch of heide road in de urn deden
3°. dat zij deze op den gelijken kerkhofsgrond plaatsten en vervolgens van rondom
met aarde overdekten , waardoor de tumulus
ontstond.Geschiedde dit met heeten grond
of asch , het een wij meenen te mogen betwijfelen , dan zou daaruit het be inset van
versteening kunnen verklaard worden , hetwelk bij de urnen niet te ontkennen is.
Tast ik hierin niet mis, dan volt er uit ,
dat van eene naauwkeurige aschverzameling
geene sprake was. Of het elders , b. v. op de
Veluwe, als in Noord-Brabandgeweest is, ma
Dr. ROMER.
ik niet beslissen.
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» nootl De Duyvel is so grouwelick niet , als
» men hem maelt."
Bij 1 Sam. III: 1. » Daar en waren niet
» Predikers noch Parochie-Heerengenoech •
,, de Bijbel heeft doe onder de banck ghelegen
» niemand heeftgestudeert."
Bij
2 Sam. XX: 1. » Een van den Grooten
Hansen, van hooghen Adel, die eenen groo»ten aenhanck onder denVolcke,ende een aen0sien of naem hadde; als CATILINA te_Romen."
Bij 1 Kon. XX. 11. » Hy en segge niet huy !
» eer hy over den berch koemt."
Bij Psalm LXXV: 9. » Het grondtsop blyft
» denGodtloosen."
Bij Spreuk . VI: 26. » Wie hem met Hoeren
»generet , ende met karren veret , Dien is on))geluc bescheret."
Bij Spreule. XII: 11. » Veertien HandwerD cken, qftien onghelucken."
Bij Spreuk.XXV1II: 1. Wanneer God een
» Lant straffen wil, so heeft het allerweghen
» nieuwe Heeren."
Bij Hosea IV:: 14. » Sotten , moet men met
» kolven luysen."
Bij Sirach XVIII: 33. 1 Settet dyne Terin»ge na dyner Neringhe."
Dr. E. MOLL.
Bjbel van deux Aas. Daar de bijbelvertaling
van1556 den Gereformeerden al spoedig niet
meer voldoende was, werd door velen hunner
geijverd om eene nieuwe en verbeterde overzetting te verkrijgen. Hunne pogingen werden met eenen gunstigen uitslag bekroond ,
want in 1559 kwam er te Emden eenegezuiverde vertaling des Nieuwen Testaments in
bet licht, die in 1562 door die van het Oude
gevolgd werd. Deze nieuwe vertalingen bleven vrij algemeen in zwang , tot dat zij in
1636 door de Staten-Overzetting vervangen
werden. De vertolker van dezen nieuwen
Bijbeldruk bleefonbekend ; de Bijbel zelf echter werd weldra met den naam van Bybel van
Deux Aas bestempeld, en wel om de volgende
reden. Er waren namelijk eene menigte kantteekeningeneplaatst
in g , die geenszins in
een Bijbel te huis behooren en waarvan , zoo
als LE LONG ze g ,t » veele niet sonder ergernisse
geleesen konnen worden, in de plants van tc
stichten, en daarom beter waren daar uyt gelaaten geweest". Zoo las men dan ook bij
Nehernia Cap. III. vs. 5 de volgende kantteekening
)De armen moeten het Cruyce draagen
de Ryken en geven niets. Deux Aas en heeft
niet, Six Cinque en geeft niet. hater Dry,
» die helpen vry". Door an deren werd doze
uitgave des Bijbels ook -wel genoemcl _Bijbel
van Uilenspiegel , omdat men bij Jezus Sirach,
Cap. XIX. vs. 5, de volgende kAntteekening
las : Ulenspiegel, Vincentius, de Pape van Ka»lenberghe, etc." --- Meer bijzonderheden van
dozen Bijbel willende weten raadpiege men
D

D

D
D

D

Boelczaal der Nederduytsche Bybels,
. die alle de kantteekeningen
bl. 723, volg,
mededeelt.
N. P. BIBLIOPHILUS.
Bijbel van deux Aas. Indien men dezen Bijbel een naam wildegeven naar alle de ongerijmde aanteekeningen, die er in worden gevonden , zoude mengrootelijks onregt doen
aan het loffelijk oogmerk der eerste bezorgers.
Het is evenwel bijkans onbegrijpelijk , dat
deze zeldzame kantteekeningen , die van Lutherschen oorsprong zijn en ook in de Hoogduitsche Bijbels doorgaans gelezen werden,
door de Lutherschen hier te lande uit de oudste drukken buitengesloten , maar eerst in
de lat‘,re engrootste uitgaven opgenomen
zijn • erwijI
integendeel de Gereformeerden
t
ze in den eersten druk van 1562 toegelaten
en sints in vele volgende drukken behouden
hebben, ofschoon dergelijke spreekwoorden,
sprookjes en gezegden geenzins in den Bijbel
voegen,
daar toch vele niet zonder ergernis
kunnengelezen worden. Het ware daarom
betergeweest, hair eene plaats in teruimen,
zoo als een ieder ligtelijk blijken zou die het
opgemerkte nasloeg bij de volgende Bijbelplaatsen : Gen. XXX : 30 , XXXIX : 9 ,
XLI : 43XLVII
: 12 , XLIX : 12 , Lev.
,
XVII : 7, Deut. XXVIII : 57 , XXIX : 19,
Ruth II : 2, 1 Sam. II : 3 , III : 1 , 2 Sam.
XX :1 XXIII : 6, 1 Reg .111 : 16, XVIII :
26, XX : 11, 1Veh. III : 5, Job I ; 4, IX : 13,
Ps. IV : 3, XXXV :16 XLV :14 LXVIII:
31, LXIX : 13,-LXXV : 9, CXX : 4, Prov.
V : 9, V : 13, VI : 26, IX : 12, X : 14, X:
21, X : 26, XI : 29, XII : 11, XII: 27, XII :
28, XIII : 8 , XIV : 1, XIV : 4, XIV : 13,
XIV : 22, XIV : 30, XV: 1, XV : 27, XVII :
24,
XVIII : 14, XIX : 2, XIX : 16, XIX :
24, XIX : 29, XX : 11, XX : 25, XXI : 5,
XXI : 22, XXII : 13, XXIII : 3, XXIII : 7,
XXIII:14, XXVI: 9, XXVII: 11, XXVIII: 1,
XXVIII : 20, XXIX : 8, XXX : 32, XXXI:
10, Pred.II : 8, IV :5 IV :8 V: 11, V:
13, VI : 8, VII : 8, VII : 21, X : 19, Cant.
IV:1, Jes. I:18, X:27, XIV:10, XXVIII: 7,
XXVIII: 19, XXIX : 9, LIII: 9, Jer. XV: 3,
, Hos.
Ezech. XLIV: 18, Dan. X : 13
XI :,37
IV : 14, VII: 1, Am. II: 6, V: 17, Zeph. I . 8,
Mal. III : 8 , Sap. XI : 2, X : 9, Sirach IV :
36, VI : 5, VI : 7, IX : 23, XI : 25, XVIII :
33, XIX:1, XIX: 3, XIX:5, XXI: 5, XXIII:
24, XXXII : 21, XXXV : 6, XXXVIII : 22,
XXXIX : 1, XL : 29, LI: 32, Aanh.Esth. 8,
2 _Medi . VIII : 10.
Wij zullen er niet meer bijvoegen, dan al.leen dat sommigen meer kwaads in doze aanteekeningen gevonden hebben dan er werkelijk in steekt. Zoo worth gewisselijk het opgemerkte bij Jes. I : 18 verkeerd begrepen en
ten onregte voor Godslastering uitgekreten
dewij1 het toch slechts de goddelooze is die
aldaar sprekmde wordt ingevoerd , waar hij
J. LE LONG,
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zichbeijvert zijne misdaden voor den Heer te
verontschuldigen.
Dit strekt eenigzins tot verschooning dergenen die deze kantteekeningen vertaald en
opgenomen hebben , ofschoon de verstandige
dadelijk ziet en verklaart, dat alles er moest
zijn uitgelaten.
Overigens maakt de very hill spelling,
hiergebezigd,het waarschijnlijk, dat meerdere
vertalers aan dezen Bijbel gewerkt hebben ,
die, gelijk hij behandeld is, maar al te weinig
strekken mag om de eere Gods te bevorderen.
P. E. Z.
[Bij al deze vreemd en veelal aanstootelijk gecommentarieerde Bijbelteksten, voegt J. H. DE ST. nog
Bigter. II: 39. Wij beamen geheel de opmerking van
denzelfde , dat de meeste dierpopulair geschrevene
kantteekeningen duidelijk den geest des tijds te kennen
geven , waarin de Bijbel van deux Aas het licht aanschouwd heeft : een tijd welks zeer eigenaardig karakter wij nimmer nit het oog moeten verliezen, waar
van het oordeel over zijne voortbrengselen sprake is.
Een ANoNrraus vermeldt ook als hoogst zonderling
en doorgaans berispelijk de opmerkingen bij Gen.
IV: 1 ; XIX: 36; XX: 16; XXIV: 7 en 47 ; XXV:
20. Deze schreef ons voorts den titel des Bijbels van
1562 aldus : Biblia: dat is : degantsche Heylighe

Schrift grondelick en trouwelick verduydtschet , — met
verklarznghe duysterer Woorden , redenen ende spreucken , ende verscheyden Lectien , die in andere loflicke
Oversettinghen ghevonden ende hier aan de kant toe
ghesettet zyn: — Met nog rijcke aanwijsinghen der ghelyck ofte onghelyckstemmenden plaetsen , op het allerghewiste met scheydtletteren ende versen ghetale (daar
eenyeghelick Cap. na Hebreischer wyze mede onderde It is) verteeckent. Ghedruckt teEmbden, Anno 1562,
den 7 Marti].
De Heer HERINGA schrij ft ons het navolgende : „Het
zoude zeer belangrijk zijn , te weten(hetgeen LE
LONG niet opgeeft) , welke de laatste uitgave is , waarin deze meiiigte platheden in den vorm van kantteekeningen opgenomen is. Ik bezit , onder meerdere ,
een exernplaar in 8°. , 't welk in 1599 te Leyden , bij
JAN PAEDTS JACOBSZ. is uitgekomen , waarachter
zoowel DATHEEN ' S Psalmber ming als de He idelbergsche Katechismus , aangetroffen wordt , en dat ook ,
in band en koperen beslag , blijken draagt van lane
ter kerkedienst gebruikt te zijn geweest. Het was dan
ook de echte Gereformeerde Bijbel, die in 1562 tot
46n geheel geworden , gebezigd bleef tot aan de invoering der Staten-Overzetting in 1636. Maar zijn
dan ook tot datzelfde jaar toe die vreemde kantteekeninegen in wezen gebleven ? Wilde men in de 16de
eeuwgeen BtEsTKENs-Bijbel gebruiken om diens
zoogenaamd Mennistische rigting, of een Bijbel van
UTENHOVE om diens plattere taal : waarom dan in
eene nieuwere vertaling van LUTHER' S Bijbel uitdrukkingen behouden , die de Nederduitsche Lutheranen
zelven zorgvuldig vermeden hebben ? — Dit is een
tweede vraag , die wij den Kerkelijken Historici wel
zouden willen voorstellen."
Ten aanzien der eerste vraag van onzen Correspondent, meenen wij te mogen opmerken, dat althans de
nitgaaf des jaars 1609, de jongste waarvan wij berigt
hebben ontvangen, nog geenszins gezuiverd was van
die zonderlinge verklaringen. Dit
s
taafde
ons ook de
ongenoemde beantwoorder van zoo straks, die insgelijks te berde brat eene editie van 1590. Wat de
overage ons bekendgemaakte uitgaven betreft : zooveel is vooreerst zeker , dat B. H. J.'s mededeeling
waarheid behelst, en de eerste zamenstelling van den
Nederd uitschen Deux-Aas-Bybel tot het j aarl 562 moet

wordenteruggebragt, als waarin men den 7den Maart,
tot een Bijbel vereenigd uitkomen zag het Ern.densche
uit de grondtaal overgezette Nieuwe Testament van
1559 , en de zoopas voltooide vertaling des Lutherschen Ouden Verbonds, naar den Franschen Bijbel van
Geneve gewijzigd. Min juist blijkt alzoo V. D. W .'s
beweering , dat zijn exemplaar van den Deux-AasBijbel, te Antwerpen gedrukt in 1584, de oorspronkelijke Nederduitsche vertaling wezen zoude , waarbij
wij echter, ook in verband met HERINGA 'S vrage, de
aandacht moeten vestigen op zijne mededeeling, dat
deze editie wel de vermaarde spreuk op Nehemia111: 5 ,
doch overigens maar weinige aanteekeningen te lezen
geeft. — Slechts een drietal uit avers is tot kennis
van J. C. K.gekomen : de Emdensche van 1561,
eene zonder naam vanplaats en drukker , maar als
jaarmerk voerende 1571 •; eindelijk de Leydsche van.
1589, door JAN PAEDTS bezorgd en met kaartjes voorzien. Bedriegt hij zich echter rnisschien, waar hij die
tweede in tijdsorde anoniem verklaart, en bedoelt hij
ook den Dordrechtschen druk bij JAN CANIN, waarvan
M. J. M. aanstipt dat hij , naar de Emdensche copie
gevolgd van 1565 (hierover straks nader als de kundie
g
.. ELSEVIER het woord zal verkregen hebben) den
25sten Junij 1572 , toen Dordrecht het juk der Spanjaarden afschudde , in het licht verschijnen mot.
Met denzelfden .. ELSE VIER vertoeven wij dan ook een
oogenblik bij eene derde Leydsche editie , ten jare
1608 bij JAN PAEDTS JACOBSZOON en JAN BOUWENSZOON ingr. 8°. formaat uitgekomen, en waarvan wij
hier, op v. D. M.'s gezag, kortelijk verhalen dat ook
zij, niet alleen tusschen het 0. en het N. Verbond de
Apocryphe Boeken , maar daarbij aan het slot de
Psalmberijming van DATHENUS en den Katechismus van
Heidelberg ter lezing aanbood.
Zooveel thans over de Nederlandsche uit avers.
Hieraan knoopen wij het volgende berigt van den Hr.
E. G. „Onlangs", zegt hij, „ mijne Bijbels naziende,
vond ik in een Hoogduitsch exemplaar van 1736 deze
aanmerking onder Neh. III: 5 : Die Armen miissen

das Creuz tragen • die Reichen geben nichts. Daus Es
hat nichts, Sechs zinkgebt gering , Quater drey die
helfen frey. Zou Daus Es hetzelfde zijn als deux
aas? — 1k voor mijgeloof dat de gewone meening
(2 1 de armen , 6 , 5 de rijken en 4 /3
de middelstand) als
vrij gezocht beschouwd worden kan. Vol ens mijn
gevoelen moet er iets diepers in gelegen zijn , nademaal in de Voorrede mijns Bijbels te lezen staat , dat
alle de kernspreuken onder de verzen „ Sonderbar
auf CHRISTUM zielen I" Dus zien wij ons bier van
zelve gebragt op de vraag naar de ware beteekenis
en den oorsprong van deze geheimzinnige uitspraak :

Deux aes en heeft niet , Six cinque en geeft niet , Quater dry die helpen vry. Die beteekenis toch en oorsprong hebben , gelijk de Heer V. D. N. opmerkt ,
meermaal het voorwerp uitgemaakt van de navorsching der liefhebbers , doch zijn , naar 't hem voorkomt , nog heden niet tot voldoende zekerheid gebragt , al mag ook hij LE FRANCQ VAN BERKHEY'S
verklaring aannemelijk oordeelen , welke Nat. Hist.
van Holland , D. III , St, III, bl. 1432/33 , deze paraphrase geleverd heeft : „ De arme heeft niet en de
rijke geeft niet , maar de burgerstaat geeft , daar arm
en rijk van leeft." Eene uitlegging waarvan de j uistheld , gelooven wij , aan geen redelijken twijfel onderhevig is , immers daar men het den Heer DAVID
toch bezwaarlijk toe even zal, dat de gewone , al emeen aangenomene lezing onnaauwkeurig , en de
twee eerste reels
g
dus te veranderen zouden zijn :
„ Deux Aas en geeft niet , Six Cinque en heeft niet ;"
waarop danAle verklaring door hem gebouwd word t.,
die in deux en aes de geestelijkheid , in cinque en s ix
de armen , en in quatre en troys den burgerstand wederviudt. Deze meening van DAVID had ook reeds
ten jare 1799 een voorstander erlangd in WEILAND
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bij wien men, Taalkundig Woordenboek in v. aas, het
geven ter bewuster lasts vermeld op eene handreiking om niet , maar blootelijk op deelneming in de belastingen toegepast aantreft : eene opvatting wel voor
ons in schriftgebragt , maar geenszins goedgekeurd
door onzen Correspondent P. IL T. , wiens zegel onvoorwaardelijk gehecht blijft aan de bij LE FRANCQ
VAN BERKHEY voorgestelde paraphrase (*).
No ens den oorsprong van ons spreekwoord hebben wij belangrijke inlichting ontvangen van de 1111.
J. J. WOLFS en .. ELSEVIER. Wij zullen aan 't eind
dezes verslags hunne antwoorden mededeelen. Eerst
nog zijaan de HH. MARTIN , J. SCHREUDER , V. D.
W—n, B— en E. A. P. akte verleend van hunne
berigtgeving , en voorts , met hun behulp en dat van
andere vrienden die wij Of reeds vermeld hebben , of
die niet vermeld begeeren te worden , deze schrijvers
na LE LONG en VAN BERKHEY ter raadpleging aanbevolen : PARS , Naamrol enz.(1701) bl. 232 , J. VOGT,
,
94 , J. F. MARTINET , Hist. der Wee.
Catal. libr rar .p.
reld , D. IV, bl. 462.]

Bybel van deux Aas. In de Proeven geplaatst
achter de Vaderlandsche Spreekwoorden en
spreekwoordelijke zegswij zen , bijzonder aan het
Landleven ontleend , door J. P. SPRENGER VAN
leest men bl. 15 :
EIJK,
„Un as en heeft niet,
Deux as engeeft niet,
Trois en quatre moeten geven ,
Daar cinq en six van moeten leven.
Hij leidt dit oude spreekwoord af van het
dobbelspel , waarbij de minste worp den of
twee 0o en is, en zegt tot verklaring, dat het
de middelstand is, die de grooten en het gemen onderhouden moet.
J. J. WOLFS.

Bijbel van deux Aas. Het verse door den
vrager medegedeeld heeft betrekking tot een
spreekwoord, hetwelk ontleend is aan het spel
Passe-dix geheeten.
Men vindt dat spreekwoord gebezigd door
PIETER DE LA COURT (zie B. WTTEWAALL, Het
Welvaren der stad Leyden) , alwaar op bl. 71
gelen
z wordt : s Het is oversulks niet door
e
Rykdom , maar door mat , dat kleinen van
grooten worden geeeten (gegeten). Want
Rykdom Bonder magt, is een hooyberg , die de
magtigen beroven, en de armen bestelen. Six
cincq geeft niet, deux aas heeft niet, maar quattre
trois moetgeven, daar six cincq 4 . deux aas van
moet lev en , is een waaragtig spreekwoord".
»Ende dienvolgens in Republiken daar
goede justitie werd gepleegd, is ter contrarie
altyds waaragtig , dat magtelose , rake inwoonders endekoopluiden, altyds van haare Veederen
moeten ietweslaten roven, als zy met armen eenige
gemeenschap hebben ten zy gemelde rijken veele
scheldwoorden ende moeiten op si willen laden. Want voorwaar de onredelike, gelyk
(*) Wij ontleenen ook dit aan DAVIDS aanteekening. „ Toen de Bijbel van deux-aes uitkwam , werd
er door de Regering beslag op gelegd : alle exempla-zen , die men krijgen kon, werden ten vure gedoemd.
Van daar dat die men thans nog heeft ,
zoo zeldzaam
en zoo kostbaar zijn".

D. II.

meest alle , zyn gewoon door schelden haar
meesters voor halven dienst, geheel loon af te
persen , welke tiranie door het publik niet
behoorde te werdengevoed".
In T. D. WIARDA' S Ostfriesische Geschichte
leest men , B. III , S. 54 , over debedoelde
kwestie het navolgende :
Man hat noch eine 1565 in Emden gedruckte Bibel, die unter den Namen deux aas
Bibel bekant is. Diese Benennung hat si von
einer Anmerkung,
die bei NehemiaIII. 5. am
Rande stetet.
De Armen moeten het Kruice dragen
De Riiken engeven niet,
Deux aas en heeft niet,
Six cinque en geevd niet ,
Quater dry , die helpen vry.

In verschieden Na chdrucken hat man diese
Note beibehalten". PARS , Index Batavicus
p. 232.
Zie hier ten slotte wat J. I. HARKENROHT
i ne
in zijn Emdens Herderstaf , bl. 101, en in zj
Oostfriesche Oorspronckelykheden, bl. 341, mededeelt :
» Daar by ik aanmerke , dat ten tyde der
Reformatie in Nederland geen ander Nedland the Bibel was, als de Emder Druk inFolio, des jaars 1562 , dien ik ook bezitte ;
ende wet niet, waarom deeze Bibel zoo veragtlyk genoemt word Bybel van Deux aas, by
PARS, Index Batavicus , p. 232, we ens de
Santteekening van LUTHERUS ontleent by
ehem. 3. vs. 5. dien ik ook vinde in den
N
eidsen Druk van eenen Bibel in octavo
L
desjaars 1608 ; zynde te Leiden ook net'
naagedrukt deeze Emder Druk by LEENARD
DER KINDEREN, wonende te Emden in 't Schip
op de Noord-See ; waaruit de Eerw. PARS een
onregt Berigt geeft, no ens deezen Bibel, als
ofdezelve op de Noordzee in de vervolginge
in een sehip gedrukt zy, daar over uitroepende •: » Een Drukkery op een Schip , in See,
toe te stellen, is wat seldsaams gelyk ik eens
met meerdere omstandigheden hebbe op verzoek van den Hr. ISAAC LE LONG te Amsterdam
.. ELSEVIER.
overgesehreven".
Een Vossius te Voorburg (II.; bl. 24). Indien Voorburg zelf geene herinneringen of
overleveringen bewaard heeft van dat besproken verblijf eens vermaarden vossius' , zal
A. best doen van Prof. J. G. DE CRANE' S Oratio
de Vossiorum Juniorumque Familia, Franeker,
1820 , en de daarbij gevoegde Annotatio , te
V. D. N.
raadplegen.
[P. E. Z. meldt ons zijne vruchtelooze poging om
dit vraagstuk op te lossen. Na V. D. N.'s verstandi en wenk ons ten nutte gemaakt en van de aangehaalde Oratie inlichting begeerd te hebben, komt het
ons niet onwaarschijnlijk voor , dat A.'s vermoeden
betrekking heeft op DIONYSIUS VOSSIUS vierden
zoon van dengrooten GERARDUS JOANNES, geboren
te Dordrecht in 1611, en in tweeentwintigjarigen
ouderdom, 1633 , overleden. Van dezen toch di4
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als knaap van tien jaren reeds de Grieksche Latijnache en Historische lessen aan de Iloogeschool te
Leyden bijwoonde ; vervolgens , in de Oostersche talen leerling van L 'EMPEREUR maar vooral van ER.,
PENIUS en van GOLIUS, alvorens zijn veertiende jaar
bereikt te hebben, het O.Testament tweemaal in den
grondtekst doorlezen had ; spoedig daarop het Arabisch Lexicon van RAPHELENGIUS met een aanmerkelijken woordenschat vermeerderde , de Spreuken
der Arabieren vertolkte , het Armenisch ook en Aethiopisch met vrucht beoefende en de Talmudische en.
Rabbinische Schriften onderzocht ; — die bij grone kennis der Grieksche en Romeinsche lettere r'
di g
zeldzame ervarenheid voegde in de talen van Frankrijk , Spanje en Itali , maar zulk eene voorliefde toedroeg aan de Geschiedenis , dat hij den grooten arbeid ondernam eener Latijnsche vertaling van EVERHARD VAN REYD 'S Oorspronck ende Voortganck
welke , in 1632 voltooid en aan 's Lands Staten en
Prins FREDERIK HENDRIK opgedragen , hoogen lof
verwierf van MEURSIUS en den Tacitischen stijl geacht
werd nabij te komen • — die , toen zijn varier te Amsterdam beroepen was , zich de verzorging der openbare boekerij aldaar zag toevertrouwd , kort daarop
den dapperen Oranjevorst in eene lofrede en een lofMOMIDES'
gedicht verheerlijkte
, MAI
geschrift over
de Beeldendienst in een Latij.nsch gewaad stak een
met treffelijke opmerkingen verrijkte , aanteekeninen ook op JULIUS CAESAR bijeenbragt en zich tot eene
g
uitgaaf diens schrijvers voorbereidde ; — die wijd en
zijd beroemd, in 1632 door IroningGUBTAAF ADOLF
werd aangezocht ter onderwijzin.g der Geschiedenis
en. Welsprekendheid in de pas opgerigte Akademie te
Dorpat , zulks echter om zijn jeugdigen leeftijd weigerde , dan een jaar later het voorstel der Zweedsche
regering aannam om zich in hare Archiven aan geleerde nasporingen toe te wijden ; wier uitkomsten
hi' teruggekeerd als Historieschrijver des rijks ter
algemeene bekendheid brengen zou.de ; — die , helass ! op het punt om derwaarts te vertrekken , plotseling door eene besmettelijke krankheid aangegrepen werd, welke hem binnen korte dagen nit zijn
hoopvol levee en van het hart zijner ouderen wegrukte ; die , — even uitmuntend in zachtheid , vroomheid en zuivere zeden als in verstandsgaven en diepe , veelomvattende kennis, den rouw ten voile waardig was, welken de schitterendste mannen van zijnen
tijd, 0ROTH'S SALMASItS , BARLAEUS en anderen ,
als om strijd over zijn treffend afsterven uitstortten , —
de Vertroostinghe ten voile waardig was , door onzen
VONDEL zijnen fel geslagen vader toegezongen :
Wat treurghe , hooghgheleerde vos
En fronst het voorhooft van verdriet?
Beny uw' zoon den hemel niet.
De hemel treckt : ay , laet hem los.
Ay , staeck deer ydle traenen wat ,
En offer, welghetroost en bly ,
Den allerbesten Vader vry
Hetpuick van uwen aerdtschen schat.
Men klaeght indien de kiele strant ,
Maer niet wanneerze rijckgelaen ,
Uit den verbolghen Oceaen,
In een behoude haven lent.
Men klaeght , indien de balsem stort ,
Om 't spillen van den dieren reuck ,
Maer niet , zoo 'tglas bekomt eel!" breuck ,
A1s 't edel natgeborghen wort. enz. —
Van dezen DIONYSIUS nu , een der kostelijkste j uweelen in dienparelensnoer des Vossiaanschen huizes, vinden wij in de Brieven zijns vaders (voss.
Epist. 124) aangeteekend , dat hi' het najaar van 1630
met GOLIUS in den omtrek van 's Gravenhage door-

bragt , dezen zijnen vriend behulpzaarn in de zamenstelling van diens Arabisch Lexicon.
Hem aangaande verwijst ons Prof. DE CRANE in
zijne Annotatio ,p. 41 , onder anderen naar SAXIUS
Onomast.lit.IV ,p. 399 , NICERON Memoires , T.XIII,
p. 125 , JO. KLEFECKERUS Bibt. Erud. Praecocium ,
p. 385 , r ABRICIUS , Hist. Bibl. P. V. p. 339.
Belangrijk is ook het levensberigt van mom-sirs,
door zi,jn broeder GERARDUS VOSSIUS, te vinden in
Insign. Viror. Epist. Sel. ex Bibl. , J. G. 3fEELII
Amst. 1701 ,p. 32 , sqq. Opzigtelijk geen anderen
vossius is het onsgelukt , weer bepaalde en duidelijke sporen van een korter of langer verblijf te Voorburg aan te treffen. — Het is echter niet onmogelijk
dat men hier te denken hebbe hetzij aan FRANCISCUS
VOSSIUS ouderen broeder van DIONYSIUSgelukkig
beoefenaar zoo der Letteren als der Regtsgeleerdheld , —pleitbezorger alreeds te 's Hage , toen zijne
Ouders naar Amsterdam overkwamen , ja onder de
raadslieden dezer laatste Stad in het ontstanegeding
we ens de stichting der Illustre School , — sedert
met niet weinig lofs bekend als een der sieraden van
de 's Gravenhaagsche balie , schrijver van een Latijnsch gedicht over TROMP 'S roemvolle zegepraal in
1639, — laatstelijk te Amsterdam gevestigd en ten
'are 1645 in het huis zijner ouders aan eene slepende
ziekte bezweken(*), hetzij aan ISAAC vossius, Jongsten zoon van GERARDUS JOANNES, verwonderlijk in
scherpzinnigheid en geleerdheid , uitnemend bedreyen in de Oude Letteren , in de Oostersche Talen ,
in de Wis- en Natuurkundige Wetenschappen ; bezorger op 21j arigen leeftijd eener uitgaaf van SCYLAX,
en kort daarop ook van JUSTINUS ; later na vele geleerde reizen opvolger van DIONYSIUS en van MATTHAEUS vossius in de bestiering der Amsterdamsche
Bibliotheek, alsmede Historiesehrijver zoo van Holland als van Zeeland ; ten jare 1648 door de beroemde CHRISTINA van Zweden naar hare statengeroeP ; daar een ti,jd lang met velerlei wetenschappelijken arbeid belast , overigens bij de genietingen van
het hofleven ook ruimschoots zijn aandeel hebbende
in diens wisselvalligheden , nu eens hoog in gunst bij
de Koningin , dan wederom verstooten ; bij dat alles
ono t, onstandvastig van karakter, tuk op vreemde en bedenkelijke leeringen en al te zeer van Godsvrucht verwijderd •; na CHRISTINA 'S afstand (1654)
in het vaderland weergekeerd , een jaar daarna te

's Gravenhagewoonachtig met zijne moeder 's grooten
vossius' weduwe • daar echter schaars in den etgenlijken zingevestzqd , maar veel her- en derwaarts in de
nabjjheid uitstappende , ook wel in het buitenland vertoevende, spoedig evenwel ter nijvere letteroefening
teruggebragt , vele werken zijns Vaders in het licht
gevende , vruchten ook van eigene studie niet oathoudende ; later (1663) met een aanzienlijk jaargeld
begiftigd door Koning LODEWIJK XIV; maar in 1670
met ter woon naar En eland gegaan, daar grootelijks
eeerd door KAREL II, en tot Kanunnik van Windsor
g
verheven ; in voorspoed en rijkdom zijne dagen slijtende aan letterkundig onderzoek en de vervaardiging
van werken toegewijd ; te Louden overleden in Februarij 1689 , ongehuwd, den ouderdom van 71 jaren
bereikt hebbende.
Men zie over dezen ISAAC VOSSIUS, behalve DE
CRANE , Orat.l.p. 24, 34-36 en 84, 85 , ook den door
hem aang ehaalden DE CHAUFEPLE Dictionn. in voce.

Ontwerper van den Kerktoren voor de Alkmaarsche Groote Kerk (II.; bl. 24). De teeke(*) Zie over hem , naar DE CRANE 'S aanwijzing
p. 21, sq. , vossu Epist. 105 , 110 , 112 , 114 , 119 ,
300 , 433, 504, 509.
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ning , door J. B. W. in het kostershuis gezien, bevindt zich heden in de yerzameling
mijns vaders; zij is nogthans geene afbeelding
van den ontworpenen toren , en draagt ook
niet den naam des bouwmeesters, maar zij is
eene kopie der in de Groote Kerk hangende
schilderij , voorstellende de beide vereenigde
kerken van de 1111. LAURENS en MATTHIAS
met den daaraangebouwden toren, waarvan,
den 22sten Augustus 1458 , de eerste steen is
gelegd , en welke , nog niet geheel voltooid
zijnde , den 29sten October 1468 is ingestort
en beide kerken verpletterde,
luidende het
Memorie-vers :
1468 — Daer na de toren seer vermaert
Van Sint LAURENT stort nederwaert
D'welck oorsaeck gaf te vellen
Bed d'oude kercken tot op d'aert
En in haerplaets als zig verklaert
1473. Dit heerlyck werck te stellen.

Eene opmerkzame beschouwing van genoemde schilderij , door velen voor de tegenwoordige kerk gehouden , doet zien dat het
schip van de voormalige den raam langer, bet
koor den raam korter was. C. W. BRUINVIS.
Engel de Buy ter en Adriaen Banckaert (II.
bl. 24). De Luit. Adm. ADRIAAN VAN TRAPPEN, gezegt BANCKERS, is geboren te Vlissingen
(het jaar wordt niet vermeld) en overleden te
Middelburg , in April 1684.
C. W. BRUINVIS.
[Van ENGEL DE RUITER, Z00/1 des grooten MICHIEL
ADRIAANSZ., geboren to Vlissingen den 2den Mei 1649;
reeds op zijn vijftiende jaar medgezel zijns vaders op
diens togt naar de Barbarijsche kusten ; sedert onder
diens opzigt loffelijk strider in verschillende zeegevechten ; voor den Chattamschen togt Kapitein-Luitenant geworden (1667) ; tot Kapitein bevorderd den
1 lden April 1668 ; den 1 sten Augustus diens jaars
door den Koning van Engeland Kidder geslagen; in
den slag bij Soulsbaai gewond den iden Junij 1672
na den strijd voor KUL-Ain tot Schout-bij-Nacht verheven den 2den September en den Eden October 1673 ;
door den Koning van Spa* met de Hertogelijke
waardigheid versierd den 5den Augustus 1676 ; doch
op zijn verzoek slechts met den minderen rang en
titel van Baron begiftigd , den 4den November 1678
intusschen door den Prins Vail Oran ge tot Vice-Admiraal bevorderd , den 19den October 1678 : — van dezen ENGEL DE RUITER, die, naar BRANDT ' S getuigenis,
,., in de vier zeeslaagen tegens d'Ertgelsche en Fransche oorlogsvlooten, en in verscheide andre gelegentheden , genoegh betoonde , dat by van de -vaderlyke
dapperheit niet ontaardde" : — is 't ons tot nog toe
Diet mogelijk geweest den juisten dag zijns in Maart
1683, dus in vredestijd , voorgevallen stervens op te
*Toren. Waarschijnlijk komt het ons voor dat hi' te
Amsterdam, zijne woonplaats, overleden is, waar men
hem ook in het vaderbjk praalgraf heeft bijgezetd

Stro p , hetkenmerk van een sterf huffs (II., b1.24).
De Heer H. V. R. heeft te Zierikzee niet juist
hem beri gt wend niet wel
z,
e,g ezien en hetgeen
onthouden. Aldaar en ook elders in Zeeland
wordt naast de voordeur van het huis, waar

zich een lijk bevindt Cif) , een aantal gewone
bossen stroo, maar die netjes afgestoken zijn,
opgestapeld. De hoeveelheid dier bossen
hangt of van de verkiezing of wel van het
aanzien des dooden, even als elders hetgetal
aansprekers van welke men zich bedient.
Doch dit lijkstroo wordt onmiddelijk na, of
zelfs welgedurende de begrafenis weggenomen.
V. O.
Strop het kenrnerk van eensterfhuis. Het gebruik om stroo te le gg
en bij een sterfhuis
(lijkstroo) bestond niet alleen te Zierikzee ,
maar ingeheel Zeeland. In de steden is het
echter langzamerhand vervallen , doch ten
platten lande wordt het nog heden overal in
achtgenomen. Wijagen
z
dit evenwel nimmer
aan beide zijden der deur, en het netjes en gelijk afsnijden, zoo als de vrager te Zierikzee gezien heeft is ook niet algemeen. Wel had zulks
veelalplaats in de steden, maar in de dorpen
wordengewone bossen stroo slechts onafgesneden op elkaar gestapeld, vier b. v. onder
aan en dan telkens bij afneming tot een toe.
Dit staat evenwel nog in verband met den
ouderdom desgestorvenen,
zoodat men voor
een kinderlijkje slechts den zeer klein bos van
6 a 7palmen lento nederlegt , waarop dan
aan bet uiteinde voor het mannelijke geslacht
eenpalm en voor het vrouwelijke een tiemet
take gestoken worth. Na de begrafenis wordt
het lijkstroo altijd dadelijk opgeruimd , al
duurt ook degewone sluiting langer.
V. D. B.
Stroo, het kenmerk van een sterfhuis. Niet

alleen te Zierikzee , maar ook in 't vierde district van Zeeland, heeft jets dergelijks plaats.
Wanneer toch in een stad of dorp een 'on
kind overleden is, wordt op de stoep des huizes , nevens de deur, een bundel stroo neergelegd, ongeveer ter dikte van den Ned. palm,
in welken bundel men een take of bosje groenenpalm pleegt te steken, namelijk in dat niteinde er van 't welk naar de straatgekeerd is.
Van voren door een steen beschut en aan het
achtereinde met eenpaar steenen bezwaard
wordt de bundel aldus voor wegwaaijen gevrijwaard , terwijl hi' of aan den rester- of
aan den linkerkant van de deurgeplaatst
wordt , al naar dat hetgestorvene kind tot
het mannelijk of tot het vrouwelijk geslacht
behoord heeft. Het le g en van stroo is echter
alleen bij den flood van jonge kinderen geoudere
kinderen of
bruikelijk. Bijndien
va
van volwassenen is mengewoon eene berrie
voor het huis te plaatsen. Op hofsteden en
pachthoeven handelt men anders. Wanneer
(*) Ter wederzijde van de deer heeft v. R. het lijkstroo zeer zeker niet zien staan. 1k meen, maar durf
het niet beslissen, dat van de kunne der dooden afhangt aan welke zijde der deur het stroo geplaatst
wordt.
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aldaar iemand overleden is , wordt --zoo
vaak het een jong kind is — een tamelijk dikke bos of bundel stroo ofglui aan den ingang
des hofs binnen het hek geplaatst. De onderscheiding van re ter- en linkerzijde behoudt ook hoer hare geldigheid , en het dikke
eind van den bundel vindt men steeds naar
d dood van ouderen
den we g gekeerd. Bijen
en van volwassenen stapelt men in gelijken
voege zes bossen stroo of glui in de lento op
elkander , zoodanig , dat eerst drie, dan twee
enboven aan e6n bos komt te liggen. Zoodra het lijk be raven is , wordt dit teeken
van overlijden weggenomen.
J. H. VAN DALE.
[P. E. V. D. Z. verklaart deze gewoonte nu in de
Zeeuwsche steden of afgeschaft of gewijzigd. J. L.
telierikzee reeds voor
D. J. merkt op, dat zijlthans
a
eenige jaren vervallen is. Doch ook in den laatsten
ti' van haar bestaan, was zij dear, zegt hij , zeer vereenvoudigd , daar 't hem immers niet heugt , ooit
meer dan een bos stroo voor een sterfhuis te hebben
zien liggen. No ens het getal bossen in verhouding
tot den leeftijd des gestorvenen , verhaalt dezelfde ,
dat terwijl te Zierikzee een jong kind door 46n enkele , meest met een krans vanpalmtakken versierde ,
stroobosplagt gehuldigd te worden, deg dood eens jongelings aldaar wel de vertooning van 20 of 30 bossen vorderde. Daarentegen heeft P. E. Z. van het
latte-land aangeteekend, dat een volwassen man of
P
vrouw zeven bossen erlangt , nl. vier onder en drie
boven , een joneg
man of dochter drie , twee onder en
66n boven • maar een klein kind slechts e'en enkel
bosje , waarin een palmtakje , op een steen rustende.]
Stroo, het kenmerk van een sterfhuis. De geleerde J. AB UTRECHT DRESSELFIUIS (Zeeuwsche
Yolks-Almanak v. 1837, bl. 54) zoekt den oorsprong dezer gewoonte in het voor-Christelijk
Zeeuwschegebruik om de liken in bootee op
zee te verbranden. De overlevering wil , dat
vroeger het lijkstroo na de begrafenis werd
in brandgestoken. Dit gebruik bestaat niet
meer. Men vindt in en om 's Hertogenbosch
iets dergelijks , waarover men raadplege een
stukje van P. R. D. MULLER , in den NoordBrabantschenVolks-Almanak voor1845,b1.102.
Daar evenwel zal, volgens dien schrijver, het
plaatsen van stroo voor de huizen een anderen,
veel 'on
geren o
orsprong
gehad hebben.
V. 0.
Stroo, het kenmerk van een sterfhuis. Vol ens
BUDDINGH' (Verhandeling over het Westland, bl.
145) is het zoogenoemde lijkstroo voor de huizen der dooden als een zwak overblijfsel van
den vroegeren lijkbrand aan te merken. » Waar
namelijk een lijk in huis is, wordt een stapel
stroo op de stoep geplaatst, gelijk ik meen in
1833 in het land van Goes, te Heinkenszand of
te Baarland te hebben opgemerkt. Voor kinderen zet men slechts een , of althans weinige
bossenstroo , waarop men een takje steekt.
(Een eigenaardig beeld , waardoor men den
voorbijganger aankondigt, dat er in dat gezin
een tak of take van den boom des levens is
afgebroken !) De meerdere of mindere has to

van dat lijkstroo toont tevens het meerder of
minder vermogen des overledenen aan. De
bijzonderheid, dat zelfs nog in vorige eeuwen
dit lijkstroo, na de begrafenis, werd verbrand,
doet ons ongetwijfeld denken aan den vroegeren lijkbrand der heidensche bewoners van.
dat• wij zien in datlijkstroo een' plaatsvervanger van den vroegeren houtstapel , waarop de doode, naar de begrippen der vuurdienst,
en in navolging der ouden, aan de vlammen
werd opgeofferd".
N. P . BIBLIO PHILUS .

Stroo, het kenmerk vaneen sterfhuis. Wat
den oorsprong van dit gebruik betreft , zoude
men dien niet moeten zoeken in degewoonte
om dooden op stroo neder,te le en ? Moge
dit thans weinig meer gedaan worden , 't
schijnt niettemin zeker , dat die gewoonte
vroeger bestaan heeft. Van daar welligt dat
de zegswijze op stroo liggen » dood zijn" bete
kent. Trouwens, wat was ook natuurlijker ,
dan stroo te bezigen tot een teeken , dat wederom een medemensch in zijne aardsche
woning op zijne laatste legerstede nederlag ?
Zou degewoonte om bij het afbreken van
oude , of het bouwen van nieuwe huizen een
stok uit te steken, waaraan een touw met een
bosje stroo gehecht is , — met het boven emelde in eenige betrekking kunnen staan ? —
Daar immers zweeft de dood en dreigt den
voorbijganger in elken nedervallenden balk
of steen.
J. H. VAN DALE.
E. A. P. staat , no ens den oorsprong des bewustengebruiks , dezelfde meening voor als J. H. VAN
DALE. Ook hij spreekt van het liggen op stroo voor
dood zijn. Daarenboven brengt hij ook eene Alkmaarsche uitdrukking te berde, nl. wij hebben hem gestrooid,
voor hij is overleden. Hij vergelijkt eindelijk het leggen van stroo voor de deur met de eldersgebezigde
plaatsing eener lijkbaar op de stoep van het sterfhuis.]
Stroo , het kenmerk van een sterfhuis. Dit gebruik is afkomstig van onze voorouderen de
Batavieren, welke , als er ergens een doode
was in hunne woningen , zulks door het leggen van een bos stroo buiten aan de deurplagten kenbaar te maken.
J. L. D. J.
Stroo, het kenmerk van een sterfhuis. In antwoord op een van H. v. R.'s vragen di ent
dat ik eenpaar jaren geleden bemerkt heb dat
te ' s Hertogenbosch het stroo tot kenmerk van
een sterfhuisgebruikt werd. Dit nu schijnt
in die stad afkomstig van het jaar 1661, toen,
volgens Mr. J. H. VAN HEUREN , Historie der
Stad en Meijerije van' s Hertogenbosch, III. •; bl.
112 ,
de regering eene keur maakte, D dat voor
B de huizen daar iemand overleden wareeen
» bosch stro, met steenen daarop, zo lang het
» lyk boven de aarde stond, ten teken gelegd
» zoude werden. Voor oude lieden zouden
A daar op vyf, en voor jonge lieden drie Stec» nengelegd werden. Dit zoude niet door de
D buuren, maar door die van den huize gesteld
D werden. Naderhand zyn de zogenaamde
D stro p en , sierlyker gemaakt. Zy bestaan
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thans, uit tweegelyk gesnedene vast gepakte
ronde bosschen , beide omtrent drie voeten
lan g ,
de onderliggende bosch is omtrent een
D voet, en de bovenliggende , byna twee voe» ten , over het kruffs dik , de onderliggende
» met touwtj es, en de bovenliggende met zwart
D ledere riemen te zamen gebonden. Die welke
D voor gehuwd geweest zynde lieden dienen ,
D hebben vyf , en die voor ongehuuwden , drie
» touwtjes en riemen. Op de eersten worden
an
D vyfen op de tweede drie ro o de geverfde lank)) jes, ter groote eenes mopsteens gelegd : doch
D deze to en aan het een einde wat spitster toe.
I Onder teen de eerste bosch staan wederzyds
) vyf, en to gen de tweede drie dergelyke plank)jes. Om het omvallen to beletten , word de
D bovenste bosch stro, met twee rood geverfde
» stokjes geschraagd. Na den ouderdom wor) den deze tekenengrooter, of kleiner gesteld,
D egter zo, dat voor de volwassenen een grooor gemeld is".
) ter gelegd worden, dan her voor
D

D

D

W. T.
[A. WARBURG vermeldt lets dergelijks van de
lijkstroo-plaatsing to Zierikzee. Daar ook moesten ,
tijdens het woeden der pest , alle huizen , waar zij
was doorgedrongen , met het bewuste teeken onderscheiden worden.]

Stroo het kenmerk van een sterfhuis. De oudste ongenoemde beschrijver van Amsterdam
(achter PONTANUS, Amstelod. p. 3) teekent aan,
dat die stad in het laatst der 15de eeuw veelmalen met de pest is bezocht geworden. Zoo
vindt men dan ook in het oudste Stads-Keurboek , op den 8sten Mei 1469 de be paling ,
dat voor huizen met de pest besmet een groet
bossche stroe moest worden uitgehangen. Deze
keur nu werd in 1471 en 1493 vernieuwd en
toen daarenboven verordend , dat de enen
welke van de pest hersteld waren , zes weken
achtereen met eene witte roede in de hand
P. E. Z.
moestengaan.
oenmaals
heerschende
[ok
in 1534 werd, bij
de t
O
pest , dergelijk bevel tot het hangen van stroo door
den Geregte van Amsterdam afgekondigd. Zie hier
wat WAGENAAR ons uit het Keurboek van de toengenomene voorzorgen heeft opgeteekend (Amst. D. I. ,
bl. 240.) : .„ 't Geregt beval , op den agtentwintigsten
July , dat , voor elk huis , waar iemant aan de pest
overleeden was , zes weeken lang , een bos stroo gehangen zou worden , g
ebonden met drie banden, ceder
eene hand breed van elkanderen. Ook moest elk , die
in zulk een huis woonde, een wit roedje van drie voet
lang drag en buiten het opperste kleed. En mogt ,
in zulk een huis, gelyke zes weeken lang, geene neering gedaan , noch eenige waar buiten de deur gezet
worden. Zelfs moesten,geduurende al dien tyd, deur
en venstersgeslooten blyven." — Zoo dikwerf later
de vreeselijke plaag terugkeerde, worden,, gelijk WAGENAAR opmerkt , de Pestkeuren vernieuwd , en —
wat zich ook denken laat — veelmaal vermeerderd
en verbeterd. Zulks was dan hetgeval in de jaren
1557 , 1601, 1635, 1655 en 1663; zie WAGENAAR,
D. I. , bl. 268 , 417 , 531 , 593 , 605. Of toen echter
ook het herkenningsteeken in kwestie telkens met
name in die vernieuwing is opgenomen , kunnen wij,
voor als nog moeijelijk beslissen , hoewel het onzes
bedunkens , vooral wat de vroegere der genoemde j a-

ren aangaat , hoogstwaarschijnlijk gerekend worden
mag.]

Stroo , het kenmerk van een sterfhuis. Uit de
Stedelijke Correxieboeken van Leyden , die sedert 1392 geregeld voorhanden zijn , blijkt
dat er eene bepaling of keur bestaan heeft ,
om de huizen, waarin zich de pestziekte had
g
eopenbaard , te sluiten en ell stroo voor to
hangen , en dat wel zes weken lang , na het
laatste sterfgeval in een dier huizen.
In die van de jaren 1477-1482 komen bepaaldelijk eenige straffen voor opgelegd aan
de enen welke deze keur niet h'adden nagekomen. In de Publicatie of Afiezingsboeken , sedert
1515 aanwezig , vinden wij die keur van tijd
tot tijd op nieuw den volke bekend gemaakt.
Tergelegenheid der pestilencie van 1483
vinden wij in de Correxieboeken op 3 November afgekondigd als volt: » Alsoe anderdages onlanges geleden , gheboden worden,
waert datyement binnen hore huse vander
pestilencie gestorven ware , binnen ses weken,
dat die voir hoir huys hangen soude een stroehoedt van een vierendeel wydt , ende die van
de pestilencie gevisiteert ware of daervan opgestaen warendat
die gaen souden mit eene
,
witte stock in haer Kant (een elle ofte langher)
in kennisse dat eenyghelyc hem dairvoir
wachte mochte etc."
Mogelijk heeft dit herkenningsteeken aanleiding gegeven om dergelijk gebruik elders
op alle sterfgevallen toe to passen. In de pro-vincie Noord-Braband worden nog andere
teekenen gebezigd ter aanduiding dat iemand
overleden is.
Dat degewoonte , waarnaar men gevraagd
heeft , uit depesttijden afgeleid worden kan,
blijkt voorts ook nit eene stadskeur van Utrecht,
A°. 1468, opgenomen in DODT' S Archief voor
Kerkel. enWerelds . Geschied. , V. ; bl. 113,
alwaar men leest :
D Alsoe diepestilencie, God betert , nu all) hier regneert,
soe laet die raet weten ende
»ghebiet enen yegheliken, daer yemant gheD storven is, in enighen husen ende noch da» ghelicx sterft of siec lei hen van de pesti» lencien,
dat men die husen terstont toesluten
D sel, ende daergheen neringhe inne doen dri» yen binnen eenre maent na dien dat die leste
D dode wt dien huseghedraghen is, of die sieke
D mensche daerin leyt, ende die ghene, die in den
» huse wonen seller een strowis , aen enen scaft
»h bonder wten huse steken , ende soe wt laten
» bliven een maent lane" .
In 1467, en dus een jaar vroeger, werd uit
denzelfden hoofde bepaald, dat in huizen waar
de pest heerschte, moest worden uitgestoken
» Een witte lappe van linnen laken , een half
»el lane ende een vierendeel breet , ende die
D laten wten huse hanghen ses weken lane
D daernaest volghende , by enen koer van 25
»ponden totter stat behoef".
..ELSEVIER.
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Theophylactus en_zijne jagtpaarden (II.; bl.
24). Omtrent depaardenliefhebberij van deZen Kerkvader raadplege H. H. de Annales
van BARON of welligt liever het historiewerk van den Byzantijnschen schrijver JOANNES SCYLITZES, die in zijne betrekking van
Kuropalates gelegenheid had een blik te slaan
e tallen van zin' geestelijken tijdgenoot.
Inds
CYLITZES is voor 't eerst volledig uitgegeven
door BECKER, te gelijk met CEDRENUS, die hem
J. M.
naschreef (Bonn, 1839).

Het n Calendarium Chronologicum" van Antonius Pilgram. Bestaat er. eene vertaling in
het Fransch , 'Neder- of Hoogduitsch, van
het werk door ANTONIO PILGRAM, Presbyter°
P. D. betiteld: Calendarium, Chronologicum mediipotissimum aevi Monumentis accomodaturn.
Viennae,sumptibusJOZEPHI Nobz7is de Kurzbeck
MDCCLXXXI in 4°. , en door w elk boekwerk
zou men het bovenvermeldegeschiktst kunnen vervangen ?
A. A. A.
0 Luxemburg , gid schoone stall". Wil men
wel zoo goed zijn, mij in zijn geheel mede te
deelen het oude liedj,
e waarvan de aanhef
luidt :
„ 0 Luxemburg, gij schoone stad ,
D

Uraagtgtkerts.
Koperen , zilveren , gouden bruiloft. Men
mij onlangs waarom aan eene twaalf en
vroeg
een halfjarige echtvereeniging de naam van
koperen , aan eene viff en twintigjarige die van
zilveren , en aan een vidftigjarig huwelijksfeest
die van goudenbruiloft gegeven wordt?
-H. W. K.
Vreemdigke ; den Hoek. Op welken tijd is
het voormalige dorp Vreemckke door overstrooming vergaan , en wanneer is , niet ver
van daar , het dorp den Hoek , in ZeeuwschVlaanderen , verrezen? Van hoe lang dagteekent het kerkgebouw derHervormde gemeente
ter laatstgenoemde plaats , en heeft er vO6r dit
B.
nog een ander bestaan ?
De Helmplant. Bekend is het , dat de helmlant wordt aangewend teen het verstuiven
P
der duinen. Waar en wanneer zoude dit middel eerst zijn uitgedacht en gebezigd , en van
welken tijd dagteekenen zich de eerste verorB.
deningen daaromtrent?
Huldiging van de Stadhouders in Zeeland.
Waar en wanneer werd ieder der Prinsen uit
de Stadhouderlijke regering over Nederland ,
P. FRET.
in Zeeland eerstgehuldigd ?
Breving en of Kerstbeeden. Tot de inkomsten
van de vrije of Heerengoederen behoorden
oudtijds ook de Brevingen of Kerstbeeden. Zie
SCHRASSERT , Codex. Wanneer, bij welke gelegenheden en op wat wijz-e werden deze iner evorderd ?
...s ••.f.
b
Oudstejaarteekening op gedrukte boeken,. Men
verzekert mij dat de oudste jaarteekening in
gedrukte boeken voorkomende niet hooger
opklimt dan 1487 , en dat een werk met dat
jaartal zich bevindt in de Bibliotheek van
het Britsche Museum. Zijn er ook Navorn
schers die er kennen met oudere jaartalle
BAVO.
emerkt ?
g
Handopening. Waarom wordt het aan de
kerkeraden gegeven verlof, ter hero in van
Been Predikant, handopening genaamd?
FREDRIK.

Ik heb u lance in 't zin gehad." —?
FREDRIK.

Een boertje in uit om hooi en strooi". In.
mijn studententijd te Leyden hoorde ik menigmaal het liedje van :
A

Len boertje ging uit om hooi en strooi, enz.

doch de eigenlijke inhoud is mij ontgaan.
Onlangs echter toevallig in handers krijgende
de Gedichten van SALOMON VAN RUSTING, vond
ik hetzelfde liedje daarin reeds vermeld als
eene bekende zaak, doch insgelijks niet verder dan den aanhef.
Wie kent hetgeheel ? en van wien of van
F. f. C.
elk en ti' is het ?
w
Speelkaarten als Bijbel aangewend. In mine
jeugd heb ik meermalen hooren verhalen van
zekeren knecht, die , door zijnen heer betrapt
zijnde met een spel kaarten in den zak en
daarover bekeven , zeide dat hi'ltijd
die a bij
zich droeg en dat ze,hem, aangezien hi' niet
lezen kon , tot Bijbel dienden •; waarop hij
zijn' meester daarvan den uitleg gaf. Is er
ook remand der Navorschers die gezegde uitlegging weet mede te deelen?
PRAESENS EST IMPERFECTUM.

Gr on dlzout van Goudavoor muzykinstrumenten.
In oude tij den , bepaaldelijk in 1370 of daaromtrent , ging men buiten Gouda Grondhout zoeken, om muzyk-instrumenten te vervaardigen.
In eene Rentmeesters re kening van dien tijd
staat : » Item gaf die armbostier van een waghen diene ter goude voerde om gronthout te
zoekene tot myns jonckeren menestr. behoef
Baer si instrumenten af louden doen maken".
Is dit bout daarnog te vinden, en wordt het nog
P. N.
tot hetzelfde einde gebezigd?
Petrus Leupenius , Predikant te Amsterdam,
is aldaar in hetjaar 1642 van Hattemberoepen
en op den 15den Januarij 1670 overleden.
Kan een der Heeren Navorschers mij ook
opgeven waar en wanneer genoemde PrediLABORANTER.
kantgeboren is ?
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Portret van Charles Chaffs. Onder de vele
portretten door HOUBRAKEN in plaat gebragt,
vindt men er ook een van CHARLES CHATS
schrijver van verscheidene werken , in het
jaar 1785 als Predikant bij de Waalsche gemeente te 's Gravenhage overleden. Zie BEUCol tin de Biographie Univers. , VII, p. 625,
alwaar hi' echter ten onregte PIERRE CH. genoemd wordt.
Ik heb reden aan to nemen , dat ook dit
portret, zoo als verreweg de meeste van HOUvervaardigd is om een of ander werk
I3RAKEN,
te versieren. Wie kan mij ze en welk ?
J. C. D.

verschillende gelegenheden in bet laatst der
14de eeuw als vijanden van Deventer voorL. v. H.
komende ?

Bentzmann. Wie was BENTZMANN ? Er bestaat eenportret van hem in gr. fol., gegraveerd door HOUBRAKEN , met vier Latijnsche
dichtregels door GOD. LENGNICH, D. Eloq. et
Pas. P(rof.) P(ubl.), die ik niet mededeel,
omdat ze noch fraaigenoeg zijn , noch opheldering geven.
J. C. D.

De wapens van Cloeck of Cloegh en Methelen.
Hoe zijn de wapens van CLOECK of CLOEGH
L. V. H.
en METHELEN ?

Sakes. De lezers van DE NAVORSCHER gelieven den oorsprong en de spelling op te geven
van het woord(op zijn Hollandsch gespeld)
Sjakes.
Hiermede zullen zij D. A. R. verpligten.

Wonderkruid. In 't keurig werk van Dr.
Floris I en II van Pallant ,
uitgegeven te Arnhem bij I. A . NLTROFFAu.18,46,
wordt b1.233 gewaagd van 't Wondercruydt,
dat vaakf 80, ja meer dan f 100 per T kostte.
Men zag het op de banquetten voordienen, in
de toen nog schaars bekende, zwaar vergulde
porseleinen serviezen. Zou iemand over dat
cruydt ook eenig licht kunnen verspreiden ?
Het schuiltgeheel in 't donker voor
J. C. K.
G. D. SCUOTEL ,

Het wapen der Steenre's.s. Het wapen van
heb ik er ens opgegeven gevonden
een chevron, doch elders heb ik hetgezien
d' or a la Croix degueule, le bras dextre surmonte
d'un oiseau de sable. Hoedanig was het wapen
van datgeslacht , hetwelk vermoedelijk van
het dorp Steenderen zijn
en naam ontleent , en
o. a. in 1418 onder de Zutphensche ridderschap voorkomt , en kent men er eenige bijzonderheden van ?
L. v. H.
STEENRE

Hogshead en Okshoofd. Zou een der Navorschers mij ook de afleiding van dit woord
kunnen zeggen ? Ons Okshoofd is er waarschijnlijk van afgeleid. Sommiger meening ,
alsof het van den vorm der vaten afkomstig
zou wezen, komt mij niet zeer waarschijnlijk
9,2_ .
voor.
•••••••■ •• ■ • ■ ••••••

Nederlanders op 89° N. B. Zekere Kapitein
GOULDEN, welke meer dan dertig reizen naar
Groenlandgedaan had, verhaalde aan Koning W ILLEM van En eland , dat hi' twee
Hollandsche schippers gesproken bad , die
beweerden op 89° N. B. geweest te zijn , en
daargeen is , maar eene vrije en holle zee te
hebbengevonden. Men zie : G. MOLL , Verhandeling over eenige vroegere Zeetogten der Hederlanders, bl. 99.
Daar ons niets bekend is van dezen verren
tot in het Noorden, zoo vragen wij : in welk
werk wordt er een meer uitvoerig verslag
vane ?

Gedicht van W. C. van Cam en. Is soms
een der Navorschers in staat het dichtstuk
mede te deelen, dat w. C. VAN CA3IPEN, Predikant te Spaarnwoude c. a., vervaardigde en
naamloos uitgaf, tijdens onze noodlottige inlijving in het Fransche rijk, 't geen een Scher
onderzoek uitlokte ? Men vindt er melding
van in A. J. VAN DER AA 'S , N.Biogr .Anth. en
Crit.Woordenboek van Nederlandsche Dichters,
J. C. K.
II, 4.
Jacop van Heker en de Heeckerens. Weet
ook iemand in welke betrekking JACOP VAN
HEKER stond tot JAN VAN HEKEREN, van wien
hi' Roderlo kocht ; tot RUTGER VAN HEKEREN
in 1380, even als zijne afstammelingen na
hem , met Wissene beleend ; tot ELEGER VAN
HEKEREN 1367, en diens Z0011 DIDERIK en
kleinzoon GERHARD ; tot LUDEKEN VAN HEKEREN, overt. voor 1364 ; tot JAKOB , GODEKEN,
ANDRIES en WILLEM VAN HEKEREN, allen, bij

J. SCHREUDER.

Oordeel Gods over een' ongeloovige , by van
den Honert. Sommige exemplaren van zeker

werk door T. H. Of J. VAN DEN HONERT bevatten de vermelding van het schrikkelijk
oordeelGods over een ongeloovig jongm
an
dat VAN DEN HONERT als ooggetuige beschrijft.
Is iemand in staat mij dit bijz
ondere voorval
en het boek , waarin het is aangeteekend , op
te geven ?

SCIOLUS.

Klipklaps. Onder de reduplicatien welke
ik aanteekende , behoort klipklaps. In de Stads
Rekeningen [van Sluis?] van 1403 vind ik onder
dere •: » ....Van acht kleine masten bekeerd
an
in 't maken van brandlederen . . . . Van dat
zij de voorz. masten zaagden .... Van eenen
honderde klipklaps geoorboord aan de voorz.
lederen." — Wat bedoelt men hier metdie
klipklaps?

J. H. VAN DALE.
...................
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Likedeelers. Waar vind ik , vooral met betrekking tot Vlaanderen , iets no ens de Li-.
kedeelers , die in 1398 de Vlaamsche kusten
onveilig maakten? Te Slu gs heeft eene uitrusting tee hen plaats gegrepen , welke echter
geen gevolg schijnt gehad te hebben.

ren spykers en zonder jets, waardoor het vastgehecht wordt, gebouwd". Ik vraag waar dat
Raadhuisgevonden werd, of het er nog is en
wie er de bouwheer van was ?

J H . VAN DALE.

Kinderspelen op gezette jaargetyden. Telken
'are keert op gezette tijden een of ander kinderspel terug, waarvoor dan al de overige
moeten wijken of stilstaan. 't Is zoo met het
knikkeren, bikkelen, tollen, vlieger oplaten,
vogel op de kruk houden, hoepelen enz. Wie
geeft ons een volledigen kalender van kinderspelen ? Wie kan de vermoedelijke reden aanwizen , waarom in dezen of genen tijd juist
dit of dat spel den voorrang heeft ?

Mansportret door Wildens. Ik bezit een
schoonportret , in 1721 door WILDENS geschilderd, voorstellende een man van omstreeks 40jaren , rijk gecostumeerd , hebbende achter zich eene bibliotheek en leunende
met de linkerhand op een bock , waarvan de
titel is : Historia Europae.
Weet men mij te zeggen wien deze schildeR.
F.
riJ
voorstelt?

LEGENDO ET SCRIBENDO.

CONSTANTER.

Het geslacht van Wachendorff. Mijne overrootmoeder was JOHANNA ALEXANDRINA
g
VAN WACHENDORFF. Van daar , dat er in.
mijne familie berusten een root aantal portretten van leden diensgeslachts. Van daar
ook , dat er in mine handen eene geslachtlist van is , beginnende met REGNER TYDELdie in 1020 onzer Keizer OTTO streed
MANSZ,
en van het huis te Wachendorff , dat hi' verkreeg , zijnen lateren naam aannam. Die list
loot slechts tot de eerste jaren der 14de
eeuw. Is aan C. & A. (II. 278.) eenegedrukte Genealogie van WACHENDORFF bekend of kan hi' uit eenig handschrift mine
Dr. ROMER.
list aanvullen ?
Nederlandsche torens en heuvelen. Weet men
welke de hoogte is onzer aanzienlijkste heuvelen in Gelderland en elders ; of zijn zij nog
nooitgemeten ? benevens die onzer torens?
OLI.

Plaatsen de Tempel" geheeten. Er zijn een
ge plaatsen in ons land, die de Tempel heeten
is het bewijsbaar, dat daar Tempelieren gewoond hebben , of was daar misschien een
OLI.
heidensche tempel?
Kabaal. Het woord Kabaal, dat eene verachtelijke vereeniging of geheimen aanhang
uitdrukt, zou van het Engelsch Cabal afgeleid
kunnen worden. Vol ens sommigen immers
werd hetgevormd uit de eerste letters der
namen van de vijf Kabinet-Ministers van

Turksche Ranonkels • Nederlandsche handel
in Anemonen. Ik vind in eene oude correspondentie , dat in het begin der vorige eeuw uit
Konstantinopel bollen of klaauwen van ranunkels herwaarts werden overgezonden, omdat daar zulke fraaije soorten werden gevonden • ook wel zaad, dat bij volle maan. moest
ge
gezaaid en 40 tot 50 dagen buiten de zonehouden worden, zijnde dan de worteltjes
schikt om in het volgende jaar verplant te
worden. In Konstantinopel zelve ontving men
de fraaiste soorten van het eiland Candia. De
anemonen daarentegen werden in Turk uit
uit
Holland aangevoerd. Bestaat die handel nog ?
Zoo niet, dan maak ik de liefhebbers er opmerkzaam op.
SAXO SYLVIUS.
Gustavus Graaf Carlson in Friesland. Koning KAREL X GUSTAVUS van Zweden had bij
BRIGITTA ALLERTS een natuurlijken ZOOD, die
den naam voerde van GUSTAVUS, Graaf CARLSON. Deze zoon trad in Nederlandsche dienst
en verkreeg den rang van Overste • in 1685
huwde hij met jonkvrouwe MARIA AMALIA VAN
SCHWARTZENBERG , die hem de heerlijkheid
Beet um in Friesland aanbragt, waar hi' zich
met der woon vestigde. Hi' stierf in 1708.
Is er iets meer van hem bekend ? Zijn er afstammelingen van hem en welken naam dragen zij ?
SAX() SYLVIUS.

Beschrijving der Asbergsche Oudheden op last
van H. Graaf van Nieuwenaar. Men leest in
KAREL II, CLIFFORD , ASHLEY, BUCKINGHAM
BREWER' S Vaterl. Chronik , Köln 1825 , 8°.
ARLINGTON en LAUDERDALE. Anderen willen
S. 76 , in eene aanteekening van VAN ALPEN :
het weder van het Oostersche Kabbala oor- » HERMANN Graf von Nieuwenaar liesz in KOln
spronkelijk hebben. Zijn er nog meer aflei- » im Jahr 1551 eine ausfuhrliche Abhandlung
H.
dingen en welke is te verkiezen ?
» fiber die zu Asberg entdeckte Alterthiimer
» drucken".Vruchteloos zijn mine nasporinGeheel van hout opgetrokken Raadhuis. In het gen geweest om die verhandeling te leeren
derde deel, bl. 25, van de Vergelijking der Ge- kennen, zoodat ik begin te twijfelen of zij wel
ineenebesten door HUGO DE GROOT,
vertaald door bestaat. Het zou mij zeer aangenaam zijn ,
Mr. JOII. MEERMAN wordtgezegd : D men by indien mij iemand daarover eenig berigt kon
,
ons een Raadhuis vindtgy
elk aan dat van geven , hetzij regelregt , hetzij door middel
Cyzicum , 't Welk PLINIUS roemt, zonder yze- van dit Tijdschrift.
L. J. F. JANSSEN.

BLADWISZER.
AANIVIERKING. De titels der Vragen, die nog antwoord behoeven , of sleohts gedeeltdijk zijn
opgelost worden hieronder cursyf aangeteekend.
A. , (C. &) Lammert Meliszoon ,
278.
„Mercurius Amstelaedams",
A. Een Vossius te Voorburg, 24.
252.
A.A. A. Bannerets , Baronets,
Raadsel van Alcuin ,189.
342.
Hetgeslacht van Rochefort ,
-Nederlandsche Baronets ,165.
342.
-Balthasar Gerards,Prins WilSchout van den Utrechtschen
lem I door van Bieselingen, 154.
Dom, 246.
- Het „Calendarium ChronoloVertaling der „Simplex et fiicum" van A. Pilgram , 374.
g
delis Narratio" van J.Utenhove,
Cromwell in het Staatsche le258.
ger, 200, 228, 323.
- Het Sin el de Koningsgracht,
Dr. Dee en zijntooverspiegel,
23.
58.
- Steen in de MandemakersOvereenkomst in Friesche
steeg , 23.
Geslachtwapens , 246.
Swanenburg , 278.
- Joan van Glimes , 289.
Handschrift van Jacob Uten-Als het regent en de z on schijnt
hove , 344.
is het kermis in de hel , 118.
Matthys Waehtels , 246.
- Hans Willem , Carel , DiedeOuders van Mevr. Johannes
rik, Menard van Lennep , 314.
van de Water , 278.
Berijmd verhaal van 't beleg
- Van der Wel in Tromp vervan Neuss in 1474 , 252.
anderd , 140.
Geslachtlijsten der familieen
A. (J. C. Helmers' „Lofzang op
, 280.
Palm en Pain et
Jezus van Nazareth" , 314.
Samoureusen, 343.
A. (J. v.) Hommeles , 216.
Schapperae , 221.
- Ursula en Ximilia , 339.
Aa A. J. van der) Het IlVarier- Cornelis Vermuyden , 285.
landsch A. B. boek" , 169.
Wapens door onadellijke perKourt Syverts Adelaar,, 151.
sonengevoerd , 36 , 129 , 256.
Godeschalk Aelten , 156.
Van der Wel in Tromp ver„ Ons patroon van Alven" ,
anderd , 167.
215.
- Jan Appel , 188.
A. B. boek"(”Vaderlandsch), 168,
Het Bisdom Brit, 215.
169, 227.
- Het Coomans Gilde , 231.
A. A. &) „ Opregte Haarlemsche
- Jeanplein de Courage, 265.
Courant" , 96.
Zelfopoffering bij Crasnicky,
van den BempHetOct. 1813 , 156.
den, 69 , 136.
„Beschryving der Stadt
Blasoen , 103 , 192.
Delft", 1729, 310.
Op de Bommelsche maat, 225.
„Politike Discoursen", 81.
La Superiorite aux Echecs",
„
Franske van Doyem , 60.
15.
- Het vergaan des oorlogschips
- De Eenhoorn , 226.
•
Evertsen, 336.
- Anna Haze, 92.
-Bijzonderegeheugeniskracht,
Leeghwater als duiker , 23.
324.
-Maecxmanne enhilixlude,61.
Dichter van Gezang 121, 275.
- Portcullis, 34 , 66.
Dichteressen der EvangeliStijgbeugels 33, 221.
sche Gezangen, 212.
A. (C. &) „Het Vaderlandsch A.
Luthersche Gezangen , 216.
B. boek" , 169.
Het Kasteel Grunsfort , 181.
- Prins Adolph van Zweden te
Anna van Hoorn, 60.
Vianen in 1656, 115.
„Zoo oud als de weg van liraGeslachtlijsten der familien
linen" , 210.
van Bemmel en Baijer,, 344.
De Portretschilder van der
- De Bickers, 359.
Mijn , 308.
- Jacob de Bucquoy,, 352.
Napoleon op Zuid-Beveland
- Jacob Buquoy , 47.
en te Gend , 277.
„Daar komt Pauwel Jonas
Raadsel, 3.
aan" , 54.
Spiksplinternieuw , 246.
Hillegom , 54.
Verzamelingen van SpreekKostverloren , 329.
woorden , 28.
- Jan Lobe of Lobbe , 213.
A.

Aa, A. J. van der) „ Vervolg op
Wag
enaar"11
•; Tegenw. Staat
der Nederl." , 142.
- Jan van Weert , 43.
- Willem V als Admiraal Generaal erkend in 1795 , 182.
Aa 'e (Nieuwsgierig) van Enkhuizen, 143, 168.
Aaltje de Zuinige Keukenmeid
Capucijners , 151.
Aanhaling uit Aemilius Surabif Vellejus Paterculus , 123.
Aanhalingen : „ Alle dinck vergaet", 265 , 324.
„ Alles is hier vast en veilig",
119.
„ Corruptio optimi fit pessima", 214.
„Daar komt Pauwel Jonas
aan", 54.
„Daar zaten zeven kikkertjes" , 41.
„ De Pylen , die my eerst te
zamen niet en weken" , 218.
- „ Een boertjeging uit om hooi
en strooi" , 374.
„ Geen '3' Mei komt zonder
aren" , 279.
„ God tempert den wind voor
hetgeschorene Lam" , 120.
„ Graecia sal gentium" , 215.
„ Het Ouderlijke Huis" , 56.
„Ik dagvaard u voor God" ,
297.
„ In medio consistit virtus" ,
87.
„ Laus tua , non tua fraus"
19 , 135.
„Lieve zouden wij bedillen",
87.
„Let them rave,Thou art quiet
in thy grave" , 312.
„ Lui seul vaut une armee"
311.
„ Mijn noon geef op de lea
uws vaders" , 248.
„Neerlangbroek , die Schralenhoek" , 24.
„ 0 Luxemburg, gij schoone
stad" , 374.
`Ov of Ozoi FloVo-tv x. T.
173.
Ons patroon van Alven"
215.
„ Op rozen gaan langs effen
pawn", 55.
Het „Patertjelangs den kant",
17,48.
„Perspicimus quomodo papalis" , 120 , 135.
„Soth play quod play" , 182.
„Tune diu Baccho indulgens,
Venerique nefandae", 315, 316.
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Aanhalingen : „Vlieg , vlieg, vlindertje vlugt" , 151.
„ Vox populi vox Dei" , 144.
Aanslag op Nymegen in 't jaar
1702, 3, 336.

Aardappelen , 31 , 127.
Aardbeving in de Vogelenzang en
omstreken , 189, 221, 316.
Aardenburg (Willem Aelst over) ,
77 , 137 , 198.
Aardenburg (Belegering van) , 246.
Aarden kruik met aangezigt en wapens, 187.
Aardrijkskunde van het Vaderland in de middeneeuwen, 294,
358.
Aarsen A. Het nieuw Vermake-.
lijk Ganzespel , 349.
Abdijen en Kloosters van Holland
en Zeeland, 253.
Ablaing (W. J. Baron d') van Giessenburg , Nederlandsche Baronets, 131, 225.
Abraham(Overleveringen omtrent) , 22 , 341.
Abresch(Briefwisseling tusschen
F. L. en J. St. Bernard, 16.
Abresch(Petrus) , 277.
„Accoord van Putten" , 54.
Acisculus , 207 , 230, 324.
Adelaar (Kourt Syverts) , 151.
Adelheid van den Engelenburg ,
327.
Adolph (Prins) van Zweden te Vianen in 1656, 86 , 115.
Aduradbad Mabrasphand , 112.
Aelst (Willem) over Aardenburg ,
77 , 137 , 198.
Aelten (Godeschalk) , 156.
Aes"(„Bijbel van deux), 23, 366,
367 , 368, 369.
Aeschylus (Escuriaalsche HS S.
van) , 27.
Afbeelding van Christus'metongedekten hoofde , 232.

Afbeelding eener ho dame van Margaretha van Parma , 311.
Afbeelding eensRegtsgeleerden a 55.
Afbeeldingen van beroemde Personen, 139.

Afbeeldsels onzer voormalige Graven, 251.
Afgevaardigden nit En eland op
de Synode van Dordt , 200, 259.
Afloopen (Het wel) van 't Scheepje,
14, 68.
Aftellen : Eun deun dip" , 150.
Aftellen • „Sikketie dikketie olleke
meer" , 347.
Alance(Verhandeling over de Barometers door Mr. d') , 149.
Albrecht(Hertog) in Spanje , 103.
Album van Hermanus Pricker,
140, 226.
Alculn (Raadsel van) , 189.
Alexandria (Museum van), 293.
Algernon Sydney , 188.
Alias, 207.
Alfred, (Zeetogt op last van Kofling) 216.
Alkemade's verkooping , (Wapenboek in HS. op) 157.
(ijkkamer te) 116.
AlkmaarReder
,
Alkmaar en St. Panchras, (Oudheden tusschen) 56.

Alkmaarsche groote Kerk, (Ontwerper van een toren voor de)
24, 370.

Allatius , (Excerpten van Leo) 58.
17 Alle dinck vergaet" , 265 , 324.
„ Alles is hier vast en veilig'', 119.

Almanak door Petrus Forestus,156.
Almonde ,(Jacques van) 184.
Als het regent en de zon schijnt is
het kermis in de hel ,118.
Altena, (Hetgeslacht van) 215.
Altena's ,(Geslachtwapen der
van) 278.
Alva te Brussel afgebeeld en gehekeld , 184.
Alven" ,(atroon
van) 215.
„ Ons
p
Alroentjes , 182.
Amalia van Solms, 152.
Amerika ,(Bevolking van) 163,
192 , 258 , 321.
Amiens, Mummie alsgeneesmiddel, 61.
Amman,(J. C. 155.
Amstelaedams" , („Mercurius) 252.
„Amstelredams eer ende opcomen" , 88.
Amsterdam , (Erasmus over) 23.
Amsterdam , (Het wapen van) 41.
Amsterdam ,(Mr. Pieter van) 88.

Amsterdam ,(Voorspelling over 't
Stadhuis van) 314.
AmsterdamscheMuzykkamer,116.

Amsterdamscheplaatsbenamingen
152.
Ana's , (De) 73.
Anagram op Napoleon , 336.
- op Bonaparte, 336.
op Assemblde Nationale, 336.
Ananasteelt in Europ,
a 349.
- in Nederland, 98.
Andelius , 126.
Andreas, Duivekater , 301.
- Vaderlandschegeschiedenis
van 1688-1702 , 151.
Andries (Mr.) van Oudorp , 87.
Ane", („ Faire des coq ill') 342.

Anemonen , (Nederlandsche handel
in) 376.
Anna van Oostenrij,
k (De Nestels
van) 184.
Antiquarius,
IJzeren Kooien, 30.
Ante en Lijsje , 162.
Antwerpen, (Naamsoorsprong
van) 183.
ANIZNYMOL Eerste Holl. Fr. en
Fr. Holl. Woordenboek , 56.

Apen-Corps-de-Garde (Het) van
Teniers , 119.
„Apologie teens de algemeene en
onbepaelde vryheyd" , 269.
Apostelen (De twaalf) te Sluis, 357.
Appel, (Jan) 188.
Aprilgekken , 246.
Arcadia", (Heemskerk's „Batavische) 152.

Archieven van Ootmarsum, Oldenzaal , enz. 182.
Archieven , door P. Merulagebruikt ,
11 , 319.
Argenteus" , (De „Codex) 198.
Aristarchus, Afleidingen van ideihn
of iciFen , 86.
Gissing op Xenophon , 22.
Arkel, (Het geslacht van) 310.

Arnold , „Florilegium J. Th. de
Bry" , 47.
Kaspar Hauser , 28.
Leydsch papieren geld , 75.
Arragoenschen Spiegel", (1, Den
Spaanschen en) 314.

Asbergsche Oudheden,(Beschrijving
der) op last van H. Graaf van
Nieuwenaar ,376.

Asch
(Inzameling ,k
der Lj-)
i 23,
365.
Assembles Nationale, (Anagram
op) 336.
Askoliasmus , 175, 176,

Athene(Ondankbare kinderen wanneer in) gestraft , 182.
Athener(Hoe kwam een) aan zijn
beroep? 150.
Athos (De Berg) en de Vorst, 125,
Atlas", („ Vorstelyke , Koninglyke en Princelyke) 228.
Augustijner Kloosters in de Nederlanden , 311.
Augustus , (SCta ten tide van) 220.
Aurora tepaard, 150.
Autographen , 279.
Avarij , 71.
„ Avis sinceres aux Cathol. de Hollande" van P.Quesnel , 182.
Avondmaalsviering zonder wijn ,
128.

Axel en Axeler-Ambacht" , (W. te
Water, „Kerkelijke Gesch. van)
118.
.4.(H. K. De „ Christus Patiens" , 23.
Az. D. M. Hetgetal Zeventien,
345.
B.
B. , Petrus Abresch , 277.
K. F. Bendorp , 54.
- Willem Beukelszoon van
Biervliet , 342.
- du Boisgenaamde Predikanten, 219.
Leenert Bouwens , 278.
- Steven Dassevael , 182.
- 31 December, 150.
Het oude Gentsche Kanaal
310.
- Gezang132 naar Elikink,310.,
- Evang. Gez. 44 en 154, 215.
Dichters der Evang. Gezangen , 136.
Aanvulling der Biogr. Schets
van Gezangdichters , 3.
- Evang. Gez. naar Hoogduitsche Kerkliederen, 251.
Recensieen der Ev. Gez., 87.
- De Relmplant , 374.
Predikanten bij de Nederl.
Hervormden te Londen , 92.
Zeeuwsche Kunstschrijvers ,
182.
J. Macquet , 54.
Genealogie van van Middelhoven , 154.
- Jan de Munck , 118.
Napoleon's tot over het
Zwin , 53.
Hervormdegemeente van ter
Neuzen, 342.
Oud-Vaderlandsche Schoolreglementen , 284.
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B., De Parkers, Heeren van Zaamslag , 87.
Psalmberijming door P. de
Groot146.
,
- Jacob Roggeveen , 347.
- Andries Schraver,, 150.
- Doris van Spilbergen , 22.
- Doopsgezinden te Vlissingen,
22.
- Vreemdijke : den Hoek, 374.
- Hetgeslacht van te Water,
123.
-W. te Water. „Kerkel. Gesch.
van Axel en Axeler-Ambacht",
118.
- Uitroeping van Prins Willem
III tot Stadhouder , 22.
-DeheerlijkheidZaamslag,118.
- Het voormalige Zaamslag ,
214.
B 2 b. , Oordeel van Karel V over
de Zeeuwsche meloenen en vijgen, 26.
B. (B. B. Borer's
„ Aan den
g
Rn",
123.
y
- Begraafplaats van J. en C. de
Witt, 215.
B.C. G. De Bommelsche Mutsenmarkt , 119.
Ifetgeslacht van Brimeu, 198.
- Geboorteplaats van Else van
Houweningen , 258.
Flousen , 247.
- Om een Haverklap , 184.
- Hooikes ketsen , 247.
- Kaarslicht bij veilingen, 261.
- Katzwijm , 278.
- Kwadees , 362.
„ Op een Schopstoel zitten",
214.
- De familie Tulp , 258.
B.C. G. te B. Wolf en klander,,
67.
( G. te G. Rommelpot, 10.
B.C.
- Tabakspijpen, 62.
- Zoogek als een pootjuin, 24.
B. (C. P.) bpschrift op de Grafstele van J. D. Bn. van der Capellen , 54.
( W. Afbeeldingen van beB.C.
roemde personen , 139.
B. (C. W. Lzn. Het geslacht van
Boot of Booth, 344.
- Domino , 344.
- Het wapen van Drenthe, 146.
B.F. C. Richelieu's brief aan
Maria de Medicis , 316.
B. (J. d.) De regterhand bij den
Eed, 279.
B. (K v. d.) Penning te 's Hertoenbosch opgegraven , 252.
g
B. (L. v. d. S. Avarij , 71.
B. (P. H. De Bickers , 338.
B.(Q.L.) „Spiegel der Jeught" ,22 .
B. (R. M. Nederlandsche Nieuwsbladen , 61.
B. (T. v.) Het Geuzenveld, 226.
B. (v. d.) Stroo , het kenmerk van
een sterfhuis , 371.
B. (v. D. v.) Huis te Brakel in den
Boemelerwaard , 170.
- Luchtverschijnsel te Oranje ,
6 Mei 1665 en 1688 , 194.
- Nederlandsche VolksoverleTeringen, 327 .

Baan J. v. d.) Willem Aelst over
Aardenburg ,137.
- Dichtgezelschap „Laus Deo
Salus Populo" , 130.
Bacchus in de Spreekwoordentaal
282.

Baeck of Bake , (HSS. en berigten
omtrent het geslacht) 251.

Bendorp, K. F. 54.
„Ben-je Zestig" , 153.
Bentzmann , 375.

„Berattelser ur Svenska Historien"
182.

Berebij,
t (De) 312.

Berg , (De Biebelabonsche) 54.
Berk'en (Het wapen der ComposBaersdorp , (Het geslacht van) 215.
tell's en van), 184.
Bake of Baeck, (HSS. en berigten Berijmde Verzen , (Eerste) 31.
omtrent hetgeslacht) 251.
Bernard(Briefwisseling tusschen
Baldes(Franciscus) en Magdalena
J. St.) en F. L. Abresch , 16.
Moons, 280.
Beroep ? (Hoe kwam een Athener
Baldus , 26.
aan zijn) 150.
Banckaert(Adriaan) en Engel de
Beronicius , P. J. 102 , 287.
Ruyter,, 24, 371.
,, Beschryving der Stadt Delft"
Bank" , („ Door de) 247.
31,0.
Bannerets ; Baronets , 342.
Beseven , 342.
Bar, (De Vrijheer van) 125.
Bessus en Dagistheus , 61.
Barbette ,(Mansportret door J.
Bestj e van Meurs of Eva Vlieghen,
1691, 60.
255.
Barbierspalen, 100 , 157 , 221.
„Bethonica" , 311.
Barchman-Wuytiers , (Portret van Beukelszoon (Willem) van BierJonkvrouwe) 347.
vliet , 342.
Barometers (Verhandeling over de)
BeurzensnUder (Een) in 1485, 185.
door Mr. d'Alance, 149.
Beunhaas , 119.
Baronets ; Bannerets, 342.
Beveren,(Van) Grollier en zijne
Baronets, (Nederlandsche) 131
vrienden , 1.
165 , 195 , 2 5,352.
Beyling , (Geboorteplaats en sterfBarre, (Het wapen van) 130.
dag van A. 39.
Bh', Een blaauwe scheen , 329.
Bacra6s en '1:4; (Onbeantw.) 92.
Bibliophilus, Gilden, 14.
Bast , (Pieter) 32.
Bibliophilus, (N. P.) Nieuwsgierig
Bataafsche Cohorte in Groot-BritAagje van Enkhuizen , 143,
tannie , 250.
- Aardrijkskunde van het Va„Batavische Arcadia", (HeemsBerland in de middeneeuwen ,294 .
kerk's) 152.
Overleveringen omtrent ABatenborch ,(Wernie van) 151.
braham , 341.
„BAtir des châteaux en Espagne",
- Bijbel van deux Aes , 367.
183.
- Een blaauwe scheen , 296.
Baudart , W. Bijschrift op Eva
- Blommerhert of BlommerVlieghen, 256.
hart , 152.
Baunach , 182.
- Het Coomans Gilde , 231.
Bavo, Druklettersoorten , 342.
- Doodstraf door trouwbelofte
Oudste jaarteekening op gevoorkomen , 238.
drukte boeken , 374.
Dorschliederen , 338.
Bax , (De familie) 60.
Duimbijten , 65.
Barer en van Bemmel , (Geslacht- Duivekater,, 301.
listen der familien van) 344.
- Eenlettergrepige verzen , 13.
Beeck , (Van) 195, 258, 287.
- Egmondsch HS. der EvanBeeldhouwwerk op Paushuize, 92.
gelien , 147.
Beeldsnijder van Voshol , EenDen Gek scheren , 148.
hoornshoornen , 135.
De „ Gesta Romanorum ,"
- Schoot- en steekvrij held, 322.
237.
- Zonsverduistering van 12
- Glastranen , 74.
Aug. 1654, 319.
- De Halve maan , 75.
Beeldspraak van 't oude Holland- Verduitschingen van Italische regt , 250.
aanscheprozawerken , 117.
Beeldwit, met een helm geboren,
Het St. Jansvunr,, 308.
247.
- ” Occultus Mercatus JesuitaBeen („ Geen) in lets vinden", 342.
rum ," 214.
Been(„ Steen en) klagen" , 343.
- Meikersen , 78.
Beeren , 61 , 126.
- Merlette, 5.
Beets , (Mr. Joan) 26.
- Moliéres dienstmaagd , 80.
1,Beghin en Voortgangh van de O.
- O. L. V. Boter , 5.
I. Compagnie 1646" , 348.
Trekbriefmet de kroon , 127.
Begraving zonder kist , 277.
- Vergelijking van 't NeerBehoudenisse" ,(„ Spiegel onser)
duitsch met andere talen , 291.
222.
- Op zijn oud Harleveensch ,
Beker en kan van Luther, 284.
209.
Bekker (E.)voor het Schrikbewind ,
- De steenen Roeland , 210.
316.
Bemmel en Bafjer , (Geslachtlijsten - Arent Roggeveen , 152.
- Schoot- en steekvrijheid, 167.
derfamilien van) 344.
- Sibylle van Griethuyzen,LuBempden , (Het geslacht van den)
cretin van Trello , 186.
21, 69, 107, 135, 136.
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Stroo ,het kenBibliophilus,()
N.P.
merk van een sterfhuis, 372.
- Trithemius , 77.
Veem , 207.
Venetiees ondergang , 175.
- Virgilius als toovenaar,, 10.
Oud Hollandsche Volksliedjes , 244.
Verhandeling over eenige
Hekeldichten van Vondel , 93.
De Vrijdag een booze dag ,
262.
Woordverplaatsing in verzen, 273.
Zingen met de ster, 7.
Bibliophilus Schidamensis , Het
kasteel Grunsfort , 181.
- De Halve maan , 136.
H. Lidewijd , 55.
„Le Renversement de la Morale Chrdtienne ," 55.
Biebelabonsche berg , (De) 54.
Bierpint , (De) van St. 0 edenrode ,
357.
Biervliet ,(Willem Beukelszoon
van) 342.

Bieselingen, (Balthazar GerardsPrins Willem I - door van) 154.
Bickers ,(De) 4, 338 , 359.
Bilderdijk (Onuitgegeven Fransch
versje van) 1.
Bilderd ijk's Aan mine Egade "
(Gissing omtrent) 25.
Bilderdijk's „Naj aarsbladen" (Herdruk van) 285.
Bilderdijk' s „de Vloek" 279.
Bink (”Den) steken", 152.
Biophloeus (Cucuj us) pusillus Wl.
159, 221.
Bisdom(Het) Brit , 215.
Blaauw Maandag , 54.
Blaauwe Scheen (Een) 296 , 297,
329 , 358.
Blaauwe Zonnepaarden , 216.
Blaauwzuur(Behandeling van oogziekten met) 283.
Blaeu(Geboorteplaats vanW.Jzn.)
35.
Blaeu(Silius Italicus door W. 40.
Blak stil , 278.
Blasoen, 40, 103 , 192.
Blikkenburg ('t Huis) 152.
Blind ,(Steeke-) 56.
Blinkert (De) 47.
Bloemendaal , 55.

Blok (Stamboek van JohannaKoerten) 119 , 141.
Blommerhart of Blommerhert,152.
Blonckebyle (Jerven) 156.
„ Bl yde Inkomste (Pieter Potter's )
van Maria de Medicis" 289.
Boei" („Een kleur als een) 311.
Boekdrukkerij (Eerste) te Middelburg , 278.
Boekdrukkunst(Gedenkpenning
op de) 60.
Boeken begraven , 63.
Boekweit(Invoering der) in de Nederlanden , 23 , 364 , 365.
Boemelerwaard(Huis te Brakel in
den) 170.
Boerendienstverwisseling op Vrouwendag , 183.
Boeren-Zaturdag , 183.
Boerhave 59.

Bogaerde (Gaspar van den) 345.
Bois (Gualterus du) 343.
Bois(du) genaamde Predikanten ,
,
219.
Bommel(Epitre en versa Mr. van)
door Bilderdijk , 1.
Bommelius(Everardus) 151.
Bommelsche(110p de) maat", 225.
Bommelsche(De) mutsenmarkt,
119.
Bon , 87.
Bonaparte (Anagram op) 336.
Boot of Booth (Het geslacht) 344.
Boot (Gerard) 28, 35, 66, 99.
Booys(Hendericus du) 152.
Boreel (Brief van) aan Borellus ,
293.
Booze dag (Vrijdag een) 262.
Booze dagen , 88, 262.
Borellus(Brief van Boreel aan) 293 .
Borer's
g
„ Aan den Ryn", 123.
Bornius (Henricus) 247.
Borstbeeld met eerie wrat , 310.
Borstbeelden (Elkander aanziende)
op munten , 174, 228.
Bosch(Bernardus) 52.
Boskoop (Trijntje van) 208.
Bossche(Het geslacht van den) 282.
Boter, 32.
Boter aan de g
alg gesmeerd, 278.
Boter (0. L. V. 5.
Bouman , Boerendienstverwisseling op Vrouwendag , 183.
Boeren-Zaturdag , 183.
- Het Pinksterbloem-zingen ,
186.
Wegstervende woorden ,
spreekwijzen, gebruiken , 89.
Bouwens (Leenert) 278.
Br. (Van) Meikersen , 79.
Braems', „Mdmoires touchant le
Commerce", 93.
Brakel (Huis te) in den Boemelerwaard , 170.

Braker s J. „ Onderwijs in den
Godsdienst", 344.
„ Braut von Corinth" (Goethe's)
248.
Brea-veertien , 310.
Brem" („ Zoo zout als) 24.
Brevingen of Kerstbeeden , 374.
Brieven(Sleutel op eenige van Grotius') 215.
Brimeu(Guy en Karel van) 140,
198, 353.
Brimeu(Het geslacht van) 198.
Brinio , Jan van Loenen , 151.
Brit (Het Bisdom) 215.
Britsche Pairs uit Hollandsch
bloed , 20 , 162 , 224.

Britschen bloede ,(Nederlandsche
geslachten van) 4.
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Kwadees , 362.
Likedeelers , 376.
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van den) 76.
Damme,(Hond te) 355.
Damianus de Goez217.
,
Dashont , (Hetgeslacht van) 215.
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11 Door de bank",
247.
Doorn en Thor , 153.
Dordt,(Afgevaardigden uit En
land op de Synode van) 200,259.
,
Doreslaar(Dr.
Isaac) 121.
Dorschliederen, 4 , 337 , 338.
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.. Elsevier, Aardappelen , 127.
Hertog Albrecht in Spanje ,
103.
l'Apologie teens de algemeene en onbepaelde vryheid," 269.
Archieven door Paulus Merulagebruikt , 11.
- Van Beeck , 195.
Een Beurzensnij der in 1485,
185.
Geboorteplaats en sterfdag
van A. Beyling , 39.
”Bijbel van deux Aes 369.
Geboorteplaats van W. Jzn.
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Jan , Heer van Egmond, op
nieuw bezitter van IJsielstein,
195.
Leeghwater als duiker,, 363.
- De Leeuw in Europa , 259.
- Vertalingen der 1,Legenda
Aurea ," 63.
Verguld-zilveren kop voor
Le tester,, 180.
Luchtverschijnsel to Oran e,
164.
- Johannes , Marchio , 243.
Mr. G. Meerman's onderzoek
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Latreille door eene forered, 315.
De Salamander in 't vuur, 346.
- Wolf en Klander,, 11.
Eolische Harp , (De) 321.
Erasmus over Amsterdam , 23.
Escuriaalsche HSS. van Aeschylus , 27.
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, 160.
...F (..S)• Alias, 207.
Tegenwoordige Staat der
Vereenigde Nederlanden", 198.
- Brevingen of Kerstbeeden,
374.
...f( ... ^) Aanwij zing van Charters,
201.
F. (T. J. , Zevende zoon , Veertiende dochter,, 246.
Faam , (/1 De) of Luchtbodin" , 284.

Fabri Thesaurus , (Letters op een')

53.
Fabulen" ,(Sinrij eke) 15.
,Faire des coq b, Fame" , 342.
Faire la figue , 33, 65, 223, 350.
Farmerson, Het Kasteel Grunsfort,
261.
Faust als doodenbezweerder,, 20.
1/ Faust",(Verduitsching van Goethe's) 312.
Feesten,(Vertooningen op middeneeuwsche) 119.

Feil op eene kaart, aangewezen door
Karel V , 216.
Fiacre, (St.) 31 , 98.
Ficinus ,(Marsilius) 82.
Figue , (Faire la) 33, 65, 223, 350.
Filips Willem en Maria van Nassau , 275.

Fiscaals Generaal te Groning en ,23 .
Flesch van Willebrord , 45 , 46.
,, Florilegium J. Th. de Bry", 47 ,
60.
Floris V, (Voogden van Graaf)214.
Flousen , 247.
Forestus, (Petrus) 156 , 302 , 303.

Forestus, (Almanak door Petrus)
156.
Fox ,(De Geus) 184.
Franco,(Francis)Shakespeare door
Nederlanders bewerkt , verduitscht of beoordeeld, 93.
Franken , (Jan) 279.
Frans II , (Titel van) 1804.-1806,
55.
Fransch Raadsel , 125.
Fransche (De) Slag , 233.
Fransche Spreekwoorden , 342.
Fredericus , (Ghisbertus) 199.
Frederik(Huis van Keurvorst) te
Rhenen , 152.

Frederik III,Koning vanD enemarken (Hoe de Valkenier van) in
Braband valkenging van en, 25.
Fredrik , Bree-veertien , 310.
- E euwiglick en eeuwelick, 322.
- Geen been in iets vinden, 342.
,, Geen Mei komt zonder aren", 279.
- Handopening , 374.
Kaarslicht bij veilingen, 323.
- Krijtende en kriekende Tienden, 182.
Kwadees , 362.
- Versee van Lodewij kX VI ,88 .
- Invloed der Maan op de weersgesteldheid , 28.
Munten van het Frans elle keizerrijk met ,, Rdpublique Francaise", 253.
0 Luxemburg , gijchoone
s
stad", 374.
- Opsolferen , 312.
- Pand, 39.
- Verduitscher van ,,Don Quixote", 155.
- Onevengetal Saluutschoten,
101.
- Sauve-garde , 55.
- Een blaauwe Scheen , 296.
- Trijntje van Boskoop , 208.
- Vastenavond-mommerij en,
151.
- Zoo doofals een kwartel, 343.
Fredrik Hendrik , (De mantel van)
219.
FrennickerReinier Fresinga van)
43, 131.
Fresinga (Reinier) van Frennicker,
43, 131.
Fret,(P.) Willem Aelst over Aardenburg , 77.
- Johannes Camhout , 342.
- Eerste boekdrukkerij te Middelburg , 278.
- Huldiging van de Stadhouders in Zeeland , 374.
- Landbemesting , 147.
- Petrus Nytthus , 278.
- Engel de Ruyter en Adriaan
Banckaert , 24.
- Zeeuwsche spreekwoorden op
landbouw en veeteelt , 278.
Freule , 271, 357.
Freund Hain , 216.
Frieschegeslachtwapens , (Overeenkomst in) 246.
Friesche ruiters , 247.

Fuchs , A. ,, Die Romanischen
Sprachen", door Steinthal beoordeeld , 60.
Fur , Escuriaalsche HSS. van Aeschylus , 27.
Fursten van Gelre",(”Genealogie
van de) 216.
G.
G. Pieter Bast , 32.
- Fiacre , 31.
- Aanteekeningen op den BUbel door Michaelis , 55.
G (De Ch en) voor de T, 247.
G. (E.) Hoe men de Heksen leert
kennen, 357.
- De Marokkaansche vla g ,
184.

G. (E .) Mozesmet
met hoorns , 184
G.H.
() Album van Hermanus
Pricker, 140.
- Olivier Cromwell in he Staatsche leger , 149.
- Kolonel Cyligry , 59.
1 9 d ' Ontroerde Leeuw ," 147.
1/Simplex et fidelis Narratio"
(Vertaling der) van J. Utenhove,
139.
G. (J. J. v.) Zoo oud als de we g
van Kralingen , 354.
(
G. P.
K. Mr. Klaas Hendriksz.
Gietermaker , 304.
G. (W.) Zigzag , 22.
Gabel , 159.
Gadelle(Jacobus) , 141.
Galantine, 14.
Galg. (11Boter aan de) gesmeerd",
278.
Galgestraf op zwanendoodslag, 53.
Ganzespel (Het nieuw vermakelijk)
254 , 349.
Ganske , Aardbeving in de Vogelenzang en omstreken , 316.
- Bevolking van Amerika, 192.
- Dierentaal , 327.
- Hoe men de Heksen leert kennen, 291 , 327.
Musschen om haargetal bij
een regtsgeleerde vermeld , 216.
- Opschriften van oude Kerkklokken , 281.
- De steenen Roeland , 210.
- Kinderpoezij ,11Torentje , torent' e , bossekruid ," 93.
De Volewijk , 26.
- Nederlandsche Volksoverleveringen , 326, 327.
- Zeemansbijgeloof, 291.
Gapen (Aanstekelijkheid van het)
152.
Gapers , 63, 128 , 189.
Gargantua (Van allerleije spulletjes , die) speelde met zijne gezellen , 211 , 212.
Gasparis (Onbenoemdeplaneet van
de) 213.
Gast(E en0 ude ) van 0 .I. ,KylangCorre Corra - Portret eens onbekenden , 18.
Gebeente(Deventersch) 34.
Gebed (Het) zonder End, 152.
Gebed van Prins Eugenius van
Savooien , 253.
Gebed van Everard van Reidt, 86.
Gebijnaamd , 279.
Gebruiken(Wegstervende) , 89.
Geen been in iets vinden , 342.
,, Geen Mei komt zonder aren" , 279.
Geest (De) der vrouw vanAlexander
den Groote voor Karel V. , 20.
Geest (De) van Helena , 20.
G eheugeniskracht , (Bijzondere)
262, 324.
Gek scheren" , 1, Den 148.
,, Gelderse Trompet" , 342.
Geleerden , (Portret eens) 118.
Gelre ,(Genealogie van de Fursten
van ) 216.
Geloofsartikelen , (De) 119.
Geloofsbelijdenis , (De Santhorstsche) 27.
Genealogie van de Fursten van
Gelre, 216.
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Geneesheeren bij de legers der OudGrieken , 119.
Geneesmiddelen,(Sympathetische)
291 , 357.
Gent , (Jan van) 125.
Gent, (Napoleon te) 277.
Gentsche Kanaal , (Het oude) 310.

Gerards,(Balthazar) door van Bieselingen 154.

Gooier (Een) 't Sint Jans-Kerkhof
te Laren , 344.
Gorcum J. van) ook van Broechem , 187.

Gordijn voor het Amsterdamschetooer , 214.
per,
neel door J.
Gouda (Grondhout van) voor muzykinstrumenten , 374.
Gouden ring (Het regt van den)
203 , 204.
Gouden Bruiloft , 374.
Graauwe Zusters , 277.
Graecia sal gentium ," 215..
Grafschrift op Graaf Jan II , 146.
op Voltaire ,151.
Grapheus (Cornelis) 74 , 166.

Gerrit , (Blaauwe) 355.
Geschot , 118.
Geslachtwapens, (Overeenkomst in
Friesehe) 246.
„ Gesta Romanorum", (De) 237 ,
238, 261.
Getah Pertsja , 34 , 60 , 129 , 1§1 ,
319.
Octal (Het) Zeven , 203.
Getal(Het) Zeventien , 345.
Getal , (Wonderlijk) 55.
Geus (De) Fox , 184.
Geuzensloot , (De) 24.
Geuzenveld ,(Het) 137, 167, 226.
ten
Gewi gten
,Munten en Maten , 98 ,
157.
Gezang 132 naar Elikink , 310.
Gezang 121 , (Dichter van) 275 ,
329.
Gezangen 44 en 154, 215.
Gezangdichters , (Aanvulling der
Biografische schets van Evangelische) 3, 309, 333.
Gezangen, (Componisten der) 276.
Gezangen , (Dichters der Evangelische) 51,70,71,107, 136, 273,
329.
Gezangen, (Dichteressen der Evangelische) 212
Gezangen , (Recension der Evangelische) 87.
Gezangen , (Doopsgezinde) 152.

Grebbijn 0 nkwetsbare soldaten op
't huffs) 115 , 167 , 322.
Grieksche Schrijvers , 140.
Griethuysen -(Sibylle van) 186.
Gr.(v.) Jacques van Almonde,184.
Doodstraf door trouwbelofte
voorkomen , 240.
- Duivenpost , 94.
Engelen met vleugels , 101.
- De Geus Fox , 184.
Balaeus Carfenna Hylander ,
218.
leu
, b , 101.
ranje , blanje
Oude namen van landen en
steden , 97.
Schout bij nacht, 110.
- ud-Hollandsche Volksliedjes, 290.
Gro. J. A. Plantijd , 214.
Nederlandsche Volksoverleveringen , 219.
Groene Donderdag , 12.
Grollier en zijne -vrienden , 1, 358.

Gezangen naar Hoogduitsche Kerkliederen , 251.

Grondhout van Gouda voor121fuzykinstrumenten , 374.

Gtzangen , (Luthersche) 216.
Gezangbundel , (Dichters van den
Waalschen) 102.
Gezondheidsbron te Vianen, 86,
167.
Gheelen , (Hans van) 63.
Ghisbertus Frodericus , 199.
Gierponten , 310.
Gietermaker , (Mr. Claes Hendricksz.) 1, 304, 305, 358.
Giffen , (Johannes van) 151.
Gilde ( Het Coomans) 230 , 231,
290.
Gilden , 14.
Glastranen , 74 , 166.
Glimes (Joan van ) 243, 244, 289.
Gnak(De Reus) en zijne Brie zonen , 24.
God tempert den wind voor het
„
as geschoren lam ," 120.
p
Goddeloozen"(„ Het grondsop is
voor de) 312.
Godefroi ( Olivier) Portret van
Mansfeldt ,184.
Godewyck (Maro-aretha) 294, 295.
Godsdienst" J. 'Bralcel' s „Onders in den ) 344.
G oejanverwellensluis , 54.
Goethe's .Brant von Corinth ,"
248.
Goez (Damianus de) 217.
Golfschildering , 120.

Grondsop („ Het) is voor de goddeloozen" , 312.
Groot, (Psalmberijming door P.
de) 146.
Groot Brittannie , (Bataafsche Cohorte in) 250.
Groote Pier , (Het Lied van) 278.

Graven(Afbeeldsels onzer voormalie) ,251.

Grotius' brieven, (Sleutelop eenige
van) 215.
Grotius Roomschgezind , 217.
Grunsfoort, (Het Kasteel) 181,182,
261,323,354.
Gulden Leyensregel , 86.
Gutta Percha, zie : Getahpertsja.

Gymnasiale (Groot-) disputen van
Illoscou , 280.
Gijsen , (Jan van) 72.
H.
H. De Bickers, 4.
- Cornelis Dirksz. , 274.
Het Oranje-legioen , 216.
- Willem van Westzanen , 54.
Vereering des ooijevaars, 53.
H. (C. J. Behandeling van oogziekten met blaauwzuur,, 283.
Hetgeslacht van Wouw, 125.
H. H. Theophylactus en zijne jagtpaarddn , 24.
,
H. H. B.) Nouro)sicov
336.

H. (H. C. v.) De Meestoof in Zeeland, 290.
H. H. H., 153.
HHS. (Oudste nog bestaande) der
beide Verbonden, 142 , 198.
- (Escuriaalsche) van Aeschylus , 27.
H. (J.F . v.) „God tempert den wind
vooreschorene
het g
, 120.
lam"
H. Jz. Jr. J. Duivekater , 330.
- De Predikant Jan Cornelis
192.
H. (J. S. Nederlandsche Nieuwsbladen , „ De Faam of Luchtbodin ," 284.
H. (J. T. D. Aprilgekken, Poissons d'Avril , 246.
Barbierspalen , 100.
- Blak stil , 278.
„Door de bank", 247.
NederlandseheHeidenen, 98.
Munten, maters engewigten,
98.
Nce7rolio)v emolecov, 334.
Nestels der Kavallerie, 334.
„ Oog" als eindlettergreep ,
310.
- 0 or- of Hoofdij zer , 183.
Oranjekleur in Heraldiek ,98.
- Oude namen van landen en
steden , 126.
Saai , 183.
Shibboleth, 157.
- De Vliegende Hollander,
100.
H. (L. v.) De wapens van Cloeck
of Cloegh en Methelen , 375.
Jacop van Heker en de Heeckerens , 375.
- Het wapen der Steenre's,375.
Nederlandsche Volksoverleveringen, 355.
- Zutphen , 353.
H. (Mr. P. F. „Het Welvaren der
stad Leyden", 342.
De Heeren Wrecht en Hu,
brecht , 315.
H. (P. H. Jr. Daarstellen, 55.
HS. (Egmondsch) der vier Evangelien, 147.
HSS.(0 udste, nog bestaande) van
de beide Verbonden , 142 , 198.
(Escuriaalsche) van Aeschy,
lus , 27.
H. (v. ) ,,Alles is bier vast en
veilig" , 119.
H, (v.) „Lieve zouden wij bedillen", 87.
H.zn. G. K. „ Histoire de la Rdubli que des Prov. Un. 1704",
P
183.
„Zijn schaapj es op het droog
hebben" , 183.
„Haagsche Courant " , 126.
Haagsche Rederijkkamers, 202.
't Haagsche Wapen , 300 , 329.
Haan( De) op kerktorens , 152.
Haantje of Heintje Pik, 30, 61, 97.
Haarlemsche Courant",(„ Opregte) 29 , 96, 126.
Hagel (Jan) • Jan Rap en zijn mast,
183.
Hain , (Freund) 216.
Haken en Oogen" , Vol) 247.
50
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Hall ; (jos4h) Afgevaardigden uit
Engeland op de Synode van
Dordt , 200 , 259.
Halen's , (Arnoud van) „ Pan Poeticon" , 188.
Halve (De) Maan , 74 , 111, 136.
Hand(De Re ter- bij den Eed ,
279.
Handopening , 374.
Handvesten ea Privilegieen , 280.
Handwater , 183.
Hannekemaaiers , 263.
Hardenbergh , ( st Geslacht) 347.
Harleyeensch", („ Op zijn oud)
209.

Harmelen, (Wapen van het geslacht
van de Poll en dergemeente) 58.
Harms ,Claus 323.
Haze, (Anna) 92.
Hasseltsteeg, (Dirk van) 45, 105 ,
106.
Hauser ,(Kaspar) 28.
Haverklair , („ Om een) 184.
Hazen ,(Onkwetsbare) 327.

HebreeuwschepoEzie (De) in N ederland, 279.
Heeckerens en de Bronckhorsten ,
(Slag tusschen de) 355.

Heeckerens(De) en Jacop van Heker,, 375.
Heemskerck, (Het geslacht van)
215.
Heemskerk's „Batavische Arcadia'' , 152.
Heenvliet , (Heeren van) 220.
„ Heer Pastor" , 255.
Hegman , K. Alva te Brussel afgebeeld en gehekeld, 184.

Heidendom, (Overbliifselen van het
toorvaderlijke) 182.
Heidenen , (
Nederlandsche) 98.
Heilik of Heiligmaker. Bruiloftsbanket , 119.
Heim erik , E. Laersunder,, 118.
Hekelveld,Amsterdamsche) 344.

Heker(Jacop van) en de Heeckerens , 375.
Heksen (Hoe men de) leert kennen,
291 , 327 , 357.
Heksenweegschaal van 0 udewater,
13.
Hel" , („ Als het regent en de zon
schijnt is het kermis in de) 118.
Heldring , (0. G. Eenige wenken
voor vrienden van Oudheden
57.
Helena , (De Geest van) 20.
Helm(„Met een) geboren" , 247.

Helmers' „Lofzang op Jezus van
Nazareth" , 314.
Helmplant , (De) 374.
Helt, (Portret van Matthijs) 346.
't Hemelrick , 327.
Hendrik, (De mantel van Fredrik)
219.
Hennequins , (De) 154.

Henrik Frederik ,(Brief van)
Prins van Wallis, aan de Staten
Generaal , 344.
Henry, Claude de Charrenton,214.
Dorschliederen, 4.
De reus Gnak en zijne drie
zonen , 24.
- De Leeuwenberg , 311.
Monferland , 342.

Herber en, (De Zwaan op uithangborders van) 312.
Herfstdraden, 206, 230, 231, 261,
354.
„Hermann and Dorothea,
" (Verduitsching van de) 312.
's Hertogenbosch (Penning te) opgegraven , 252.

Honig Jz. Jr. J. Het aeuzenveld, 137.
- Nederlandsche Nieuwsbladen , 156.
Wessel van Neerkassel, 59.
Hoofd- of Oorijzer,, 183.
Hooff,(Bijschrift op J. F. R. van)
door J. S. Scheltema , 213.

Hervormde Predikanten ( Hollandsche) in Noord-Amerika , 316.

Hoogduitsche Kerkliederen( Evang
Gez. naar) 251.
Hoogduitsche vertaling van Shakspeare te Rotterdam, 1832, 283.

Hervormden te Londen , (Predikanten bij de Nederlandsche) 92.
„
Heuningbieke kom er is veur",219.
Heuvelen en Torens ,(Nederlandsche) 376.
Heylekoppen , 121.
„Heynderik , Kapteynderik" , 7.
Hi t, (de „ Cantus Cygneus" van
E. W. 304.
Hilaire, (Claude Legros de St.) 2.
Hilixlude en Maecxmanne , 61.
Hillegom , 54.

Hippopotamus (Een levende) teAmsterdam , 87.
Hirnius ,(Hieronymus) 280.
1711istoire de la Rdpublique des
Prov. Un. 1704", 183.
Hochepied, (Daniel Jan Baron de)
281.

Hodenpijl , (Aldert , Adriaan , Jacob Adriaansz.) 282.

i

(Den) ; Vrecmdjke , 374.
Hoek374
Hoekschen ,(Uitgewekene) 67.
Hoeven (Des Amorie van der) en
da Costa over Paley , 297.
Hoezee , 186.
Hof, 87.
Hofbeer,, (Utrechtsche) 26.
Ho dame (Afbeelding eener) van

Margaretha van Parma , 311.
Hofgerigten, (Overijsselsche) 247.
Hogshead en Okshoofd , 375.

Hohenlandsberg ,(Portretten der familie Thoe Schwartzenberg and )
217.
Holland (Kloosters en Abdijen in)
en Zeeland, 253.
Hollandais"(Stouppe „la Religion
des) 171, 200, 228.
Hollando,r,(De Vliegende) 100,
221, 285,319, 349.
Hollandsch bloed , (Britschepairs
uit) 20 , 162 , 224.

Hollandsch Een) bewonderaar van
IConingin Elizabeth , 346.
Hollandsche Hervormde Predikanten in Noord-Amerika , 316.
Hollandsche IIervormde Predikanten te, Londen , 92.
Hollandsche (Lijst der) beoefe.
naars der Latijnsche poezij, 247.
Hollandsche Vlag , (De) 11 , 101
160-162, 350.
Hollandsche Volksliedjes , (Oud-)
244 , 290.
Hommeles , 216.
Hommio ; (Journalen van D. Festo)
Geextendeerde Postacta , 56.
Hond te Damme , 355.
Hond,(Verklaring van een' Med.
doctor omtrent de verwonding
van een') 185.
Hondert",(11De Stock in 't) 355.

Honert ,(Oordeel Gods over een'
ongeloovigebij van den) 37E.

Hoogstradten, (Francois van) ,,De
Schoole der Wereld", 170, 171,
200.
Hoogte van de Nederlandsche henvelen en torens , 376.
Hooikes ketsen , 247.
Hooper , (Richard) Dodaars , 259.
Hoorn , (Anna van) 60.
Hoorne en Egmond (Verdediging
van) door hen zelven , 120.
Hoorns , (Mozes met) 184.

Horologiemaker (Een blind)teWarmond , 253.
Horst ,(J. J. van der) Willem de
Zwijger en Musius , 326.
Horst ,(Herman van der) Grafschrift op Daniel Jan Baron de
Hochepied , 281.

Hout (Geheel van) 'opgetrokken
Raadhuis , 376.
Houtman ,(Frederick) 153.
Ho u weningen , ( Geboorteplaats
van Elsjevan) 102,163,164,258.
IIs. „ Corruptio optimi fit pessima", 214.
Huant lepuisne , 215.

Hubrecht , (De Heeren Wrecht en)
315.
Hud en Mud , 56.
Hugenoten , 178 , 179 , 289.
Huissche Gat,(De Paardenmarkt
in de Noordzee bij 't) 356.
Huisvrouw(Een Hollandsche) Galantine 7 14.

Hulde , burgemeester van Middelburg , tot Mandarin v erhev en 58.
Huldiing
van de Stadhouders in
g
Zeeland, 374.
Hulkestein , 152.
Hull ,(W. van den) Herfstdraden,
354.
Humbercourt , (Het geslacht van)
140, 198, 353.
Huygens , (Engelsche verzen van
C. 14.
Huygens , (Constantijn) 42.
Hylander, (Balaeus Carfenna) 218.
Hypocras , 248.
Hypolitushoef (Sommeltjeskuil
bij) op Wieringen , 56.
Hi' heeft het te 'Keulen hooren
„
donderen", 80 , 226.

„Hij kqkt naar de Willemstad of
de Klundert ook brandt" , 312.
„Hij staat , als of hi' 't te Keulen
hoort donderen" , 226.
1/Hij wil een plasdank verdienen",
215.

I.

I. (A.) Heeren van Heenvliet, 220.
- Prins Willem V en zijn Hof,
311.
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I. (A. N. Verondersteldeplaat
van Luiken , 28.
I. H. S. 'I 8u4 , 42 , 103 , 320.
I.R.S., 42, 103, 104 , 194,320.
Ichneutes , Aanslag op Nymegen
in 'tjaar 1702, 3.
Acisculus, 207.
- Askoliasmus , 176.
Het wapen van Drenthe ,
147.
Elkander aanziende Borstbeelden op munten, 174.
- Bijzonderheden over Simon
Episcopius , 285.
Het Coomans Gilde , 230.
- Onkwetsbare soldaten op 't
hues Grebbijn ,115.
- Raadsel , 333.
- Aan den Rhyndijk opgegraven penning , 116.
Soutenelle , 233.
'Ix0i)c, 42 , 103, 320.
„Ik dagvaard u voor God" , 297.
Ik (Herhaling van 't woord) bij de
Zeeuwen , 248.
Impostoribus" , (Het boek „de tribus) 16, 165 , 194.
„In medio consistit virtus" , 87.
Inquisitie (De) en Cervantes, 345.
Instinct, 67.
Interro gax , „Loop naar de maan,
"
246.
Van Nolletje geprikt, van
Lotje getikt , 246.
Iota , Haantj e of Heintje Pik , 61.
_Isaac ,(Henry) 86.
Isabella , (
Urbanus en) 145.
Isabellekleur,, 55.
Israels(De Tien Stammen) naar
Amerika overgestoken , 163.
It., Afbeelding eener hofdame van
Margaretha van Parma, 311.
Italiaanscheprozawerken , (Verduitschingen van) 117, 167 , 198,
322, 353.
Ivoorvretende Larven , 280.
J.
(
J. B.
H. Een blaauwe scheen ,
296.
- Kostverloren Wetering, 276.
J. (C.) Schaal en penning voor A.
van der Muelen , 125.
J. (J.) Baccrt),Ei); en `1)31 , 92.
J. (J. L. D. Stroo , het kenmerk
van een sterfhuis , 372.
J. (K. L. Verdediging van Egmond en Hoorne door hen zelv en,
120.
J. (L.) "Het Vaderlandsch A. B.
boek" , 169.
- Acisculus ,,324.
- B evol king van Amerika, 258.
- Van Beeck , 258.
- Champenois en Kampenaars,
60.
Engelsche verzen van C.
Huygens , 14.
„Epistles Philosophical and
Moral" , 124.
Francois van Hoogstraeten
„ De Schoole der Wereld" , 171.
Het Kasteel Grunsfoort, 323.

J .(L.) Voorspelling aan Oldenbarneveld , 94.
- Silhouetten en satirieke Vignetten , 124.
Het eiland Socotora en zijne
hoofdplaats Tamara , 91.
- Soutenelle , 324.
- Stijgbeugels , 99.
- Urbanus en Isabella, 145.
- Voorbeelden van ziekelijk
vasten ; Engeltje van der Vliet ,
319.
J. (L. J. F. De Smeth's verzameling van gesnedene steenen , 253.
Persepolitaansch bead aan
Burgemeester Witsen geschonken , 248.
- Portret van G. Tersteegen ,
248.
J. (M.) Fiacre , 31.
J. S. Augustijner kloosters in de
Nederlanden , 311.
- „Lui soul vaut une armde",
311.
Namolecov el7ro)icov, 335.
J. (T. T. H. Ploert , 119.
De Sphaera perfecta van J.
van den Dam , 76.
Jaarschrift op Mankop in Kool
1S3.
Jaarschrift op Monferland, 342.
Jaarschrift op den val des torens
van de St. Pieterskerk ,te Leuven , door Lipsius , 217.
Jaarteekening (Oudste) op gedrukte boeken , 374.
Jacobi, (Schultz)Hieronymus Hirnius , 280.
Jaffa , Jerusalem en Jericho te
Rotterdam , 118.
Jan , Heer van Egmond, op nieuw
bezitter van IJsselstein , 135
195, 287.
Jan II, (Grafschrift op Graaf) 146.
Jan Rap en zijn raaat ; Jan Ha el,
183.
Jan van Gent, 125.
71 J an van Loenen, Met spijkers in
zijn schoenen' . , 151.
Jans- Evangelic ('t St.) als bezweringsvorm , 120.
Jans (Het St.) vuur,, 2, 307, 308.
Janssen,(II. Q. Leuerpele, 347.
Janssen, L. J. F. Beschrijving
der Asbergsche 0 udheden op last
van II, Graaf van Nieuwenaar,
376,
- Steenen met opschrift aan de
kerk te Maarssen , 318.
Jantje van Sluis , 356.
Javanus , Loop van het schrift bij
verschillende volken , 119.
Jean Plein de Courage , 265.
Jenever,, 5.
Jericho, Jerusalem en Jaffa te Rotterdam , 118.
Jerusalem, Jericho en Jaffa te Rotterdam , 118.

Jesuitarum" ,(„ Occultus Mercatus) 214.
Jesuieten in de XVIIIde eeuw,,
(Verbodschrift tegen de) 304.
Jeucht", („ Spiegel der) 22 , 341.
Jode ,(Johannes de) 275 , 329.
Joden, (Polygamie bij de) 86.

Johannes , Marchio , 243.
.Ton ens van Jan de Wit , 151.
Jon he , (Wollebrandt Geleynsz ,
de) 215.
Joodsche Oudheden , 245.
Jordaan,(De) 234 , 235.
Jordens , (Jan) 275.
Joris van Spilbergen , 22 , 361.
Julius ,(J. J. „Wien Neerlandsch
bloed" , 119.
Junius , (De „ Caedmon" van) 30.
Jutphaes , (Afstamming van Hk.
van) 159.
Juvenalis, (Vertalingen van) 310.
K.
K. Vertrek van Leicester uit onz
Vaderland in 1586 , 285.
K. (C.) Begraafplaats van Oldenbarneveld , 311.
- Portret van .... otius, Aet.
26 , 1661 , 183.
P. van Ray , J. van Gorcum,
De heerlijkheid Bruchem , 187.
K. (G. L. ) G een Drenkelingen zonder Overheid op te halen , 184.
K. (H. W. De Berebijt, 312.
Koperen , zilveren , gouden
Bruiloft , 374.
- Het Coomans Gilde, 290.
„ Een witte voet" , 246.
De Eenhoorn , 104.
- Goudsche Gapers , 63.
- Jan van Gent, 125.
- St. 1VIaartensliedj es , 32.
- Muzyknoten , 157.
- Podding op Kersavond , 283.
- Raadsel , 333.
- Een Uiltje knappen , 38.
K. (J. C. Aanslag op Nymegen
in 't jaar 1702 , 336.
J. C. Amman , 155.
- A. en J. Ploos van Amstel
151.
- Baunach , 182.
E. Bekker voor het Sehrikbewind, 316.
- Stamboek van Johanna Koerten Blok , 119.
- Bernardus Bosch , 52.
- Invoering der Boekweit in 't
vaderland , 23.
- Boerhave , 59.
Henricus Bornius , 247,
-Gedieht van W. C. van Campen, 375.
De „ Cantus Cygneus" van
E. W. Higt , 304.
Pieter de Colenaer , 55.
- Olivier Cromwell in het Staatsche leger , 199.
- Doodstraf door trouwbelofte
voorkomen , 239.
Een Hollandsch bewonderaar
van koningin Elizabeth , 346.
- Casparus van den Ende , 2.
- Erasmus over ,Amsterdam ,
23.
17Genealogie van de Fursten
van Gelre", 216.
- Arnoud van Halen's ',Pan
Poêticon", 188.
,In medio consistit virtus",
87.
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R. (3' . C. Isabelle kleur,, 55.
- De lof des Krijgs door eene
vrouw , 23.
- Naamloos Portret eens geleerden , 118 .
-- Ds. Jacobus Vasseur,, 87.
- Wonderkruid , 375.
K-p. Portret van Matthijs Helt ,
346.
K. (H.) Opene ramen bij onweder,,
248.
- Johan George Rudlaff, 60.
K. (P. C. Berekeningen over mogelbke woordverplaatsing in
verzen , 273.
K. (S. F. Gutta Percha (lees Getah Pertsj a) , 129.
K.(v. E. Het wel afloopen van 't
scheepje , 14.
- De stok , het kenmerk des
Makelaars, 5.
- Vrij WinJ
, 6.
Kaarsje (Het) springen , 88.
Kaarslicht bij veilingen , 203, 229,
250, 251 , 261 , 323.
Kaart (Fell op eene) aangewezen
door Karel V, 216.
Kaartenbord , (Oud) 284.
Kaartspel , (Het) 87.
Kabaal , 376.
Kadaster, 157.
Kadmos, (N.) Autographen , 279.
- Chirogrammatomantie , 279.
„ Kallemoeije ree te perde" , 89.
Kamer, (Vrije en onvrije Rederijk-) 19.
Kamp , bij Petten en Schoorl , 56.
Kampenaars en Champenois , 60.

Kan en Belcer van Dr. M. Luther,
284.

Kanaal , (Hetoude Gentsche) 310.
Kandia , 279.
Kanunnik ,(Een voormalig) De
Eenhoorn , 44.
- Eenhoornshoornen , 105.
Kap en keuvel 'verliezen , 246.
Kaplaken , 6.
Karel V en degeest der vrouw van
Alexander den Groote, 20.

Karel V ,(Fell op eene kaart , aangezvezen door `216.
Karel V (Oordeel van) over de
Zeeuwsche meloenen en vijgen ,
26.
„Karne , karne boter" , 90.
Kartebel of Kattebel , 280.
Kasteelen , (Nederlandsche) 348.
Kat (I/De Bruid heeft de) niet geyard" , 247.
„ Kat van de Betuwe ; Muis van de
Veluwe" , 14.
Katoen", („Dat klinkt als) 350.
Kattebel of Kartebel , 280.
Kattenburg (Kogel in 't Oranjetumult op) afgeschoten , 248.
Katzwijm , 278.
Kavallerie , (Nestels der) 3, 334.
Kennemerlandsche 0 udheden, 75,
110.

Kenmerk enzvapenspreuken van den
Prins van Wallis , 64, 255.
Kersavond, (Podding op) 283.
Kerkelijke Geschiedenis van W. te
Water , 118.

Kerkklokken ,(Opschriften op)
281.
Kerktoren voor de Alkmaarsche
Groote KerkOntwerper van
den) 24, 370.
Kerktorens , 21.
Kerkopschrift , 1/ Qui petit" enz.
40.
Kerstbeeden of Brevingen , 374.
Keulen („ Hij kijkt of hij het te)
hoort donderen", 80 , 226.
Keurvorst(Huis van) Fredrik te
Rhenen , 152.
Keye , (Moordaanslag door 0.)
enz. 187.
Kiek-kiek, Piet'je bedroefd , 233.
Kinderpazij , 89,93, 150, 347.
Kinderspelen. op gezette jaargetijden, 376.
Kinderspelen van Gargantua, 211,
212.
Kist ,(Begraving zonder) 277.
Klagen", (1/ Steen en been 343.
Klaplooper 152.
Klander en 'Wolf, 11 , 67 ,101.
Kleederen(Nieuwe) met Paschen,
150.
Klept , (Een) Uurwerk aan Bruce
toegeschreven , 99.
Dr. Isaac Doreslaer , 121.
Kleur(//Een als) een boei", 311.
Klipklaps , 375.
Kloet,(Eenliedeken op H. F. 91.

Kloosters en Abdijen van Holland
en Zeeland , 253.
Kloosters(Augustijner) in de Nederlanden , 311.
Klundert (// Hi' kijkt naar de Willenzstad of de) ook brandr , 312.
Knap-uiltje , 38 ,101.

Knebel(V erliefdheid van denHeer)
op eene Hofdamevan Margaretha
van Parma, 311.
Koeckham(De) bij ' s Hage , 344.
Kogel in 't Oranjetumult op Kattenburg afgeschoten , 248.
Kompas (Het) bij luchtreizen, 151.
Koningsgracht , (Het Sin el de) 23.

Konstabelsmaat"(„ Een &hipper
en een) 188.
Kooien , (IJzeren) 30 , 97 , 157.
Kool ,(Mankop in) 183.
Koperen Bruiloft , 374.
Koppermaandag , 38, 159, 223.
„Korte Deductie" (De) van C.
Keyzer Semein , 346.
Kostverloren, 276 , 329 , 357.
Krachtmeting eens Verrekijkers ,
232.
Kralingen", („ Zoo oud als de we
van) 210261 , 354.
Kramm , (d.) Dierick Coornhert ,
268.
- Het nieuw vermakelijk Ganzespel , 254.
J. F. R. van Hooff, 213.
Kenmerk en wapenspreuk
van den Prins van Wallis , 255.
Vertalingen der71Legenda
Aurea", 254.
Mijnheer van Soil" , 299.
„
„ Neerlang
b roek , die Schralenhoek", 24.
Paarlemoeren tafelkransen
door van Rijswijk , 42.

Kramm, (C.) Schilderijen van
Pieter en Paulus Potter, 201.
- „ Spiegel der Jeucht" , 341.
Stijgbeugels , 190.
- Bijzonderheden opgemerkt in
het XXste deel van Wagenaar's
„ Vaderl. Historie" , 192.
Zille , 283.
Kriekende en krijtende tienden ,
182.

Krijgs (De lof des) door eene vrouw ,
23.
Krijtende en kriekende tienden
182.
Kroon,(Trekbriefmet de) 32, 127.
Kruik(Aarden) met aangezigt en
wapens , 187%
Kruik(Versierde) van 'tjaa
r
1582,
250.
Kruis (Het) op munt en steen voor
het Christendom , 65, 128.
Kryger , (Josias) 270.
Kunstschrijvers, (Zeeuwsche) 182.
Kusting houden,, (Op) 128.

Kuyper , (Gordijn voor het Amsterdamsche Tooneel door J. 214.
Kwadees, 23, 362.

4-zvartel" , („ Zoo doof als een) 343.
Kwiebus of Quibus , 23 , 362.
Kylang , 18.
L.
L., Brief van Bored aan Borellus
293.
- Georgius Cragius : Claude
Legros de St. Hilaire , 2.
Oorzaak van Cromwell's
dooch 172.
Het vergaan des oorlogschips
Evertsen , 336.
I. H. S.,
'I 8v , 320.
- Het regt van den gouden ring,
203.
- Trithemius , 352.
-Verbodschrifttegen deJezuieten in de XVIIIde eeuw,, 304.
- Weteling , 23.
L. Overlevering omtrent Abraham, 22.
- Ursula en Ximilia, 22.
L.te Br., Mr. Cornelis Ploegh, 24.
L. te M. Stamvader der Evertsen,
76.
L. C. Kadaster , 157.
L. (E.) 't Huis Blikkenburg , 152.
- Huis van Keurvorst Frederik
te Rhenen ,152.
- Grafschrift op Voltaire , 151.
(
L. J.
H. Het Geuzenveld , 167.
L.(S1.) Den bink steken, speibelen , 152.
L.(v.) Op zijn oud Harleveensch,
209.
L. (W. J. Luther's afzondering
naar den Wartburg , 246.
Laarsvormig Drinkglas , 187.
Laboranter, Mr. Claes Hendricksz.
Gietermaker , 358.
- Petrus Leupenius , 374.
Laemophloeus ClematidisEr.,159,
221.
Laersunder,, 118.
Landbemesting, 147,
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Landbouw en Veeteelt , (Zeeuwsche spreekwoorden op) 278.
Landen en Steden ,(Oude namen
van) 30, 97, 126 , 157.
Landen, (Nieuw ontdekte) 27.
Landeweren , (Twentsche) 182.
Lange , (Pieter de) 220.
Langendyck , (Moordaanslag door
0. Keye, N. Stocram en A. Rhenanus in 't huis van Commandeur) 187.
Laren , ('t Sint Jans-Kerkhof te)
344.
Larven , (Ivoorvretende) 280.
Latijnsche en te gelijk Spaansche
verzen , 33.
Latijnsche poezy , (Lijst der Hollandsche beoefenaars vande)247.

Latijnsche verzen overgenomen door
W.yttenbach „Lect. quinque",
315.
Latijnsch (Zonderling) vers , 65.
Latreille door eene torgered , 315.
Latuns ,(W. F.) Krankzinnigheid
van de Requesens , 88.
„ Laus Deo Salus Populo", (Dichtgezelschap) '38 , 130 , 351.
„ Laus tua, non tua fraus", 19, 135.
Laveren , CO 343.
„Le tiers et le quart", 342.
Lecke, (Het geslacht van der) 215.
Ledr., P. J. Beronicius, 287.
De „Comoedia Vetus", 287.
- Johannes de Jode , 329.
- Hetgeslacht Oena of Oom ,
322.
Leeghwater als duiker, 23,363,364.
Leeuw (De) in Europa, 175, 259.
Leeuw", („ d'Ontroerde)147, 168.
Leeuwenberg , (De) 311.
„ Legenda Aurea", (Vertalingen
der) 63, 254, 318.
Legros (Claude) de St. Hilaire , 2.
Lempe , (A. J. L.) Aardbeving
in deVogelenzang en omstreken,
189.
Zamengestelde woorden,280.

Lennep , (Hans Willem, Carel ,
Diederik , llienard van) 314.
Lennep, (J. van) HSS. en berigten
omtrent hetgeslacht Baeck of
Bake, 251.
Afkomelingen van Anna Engels en Konstantijn Sohier, 216.
Lentulus , (Brief des Proconsuls
Publius) 48.

„Let them rave, Thou art quiet in
thy rave", 312.
Letterzetter,(De) Spelling van
het woord Leyden , 182.
Leuerpele , 347.
Leuven, (Chronogram door Lipsius op den val des torens van de
St. Pieterskerk te) 217.
Leupenius , (Petrus) 374.
Levensre gel , (Gulden) 86.
Leverpele , 347.
Leyden , (Spelling van het woord)
182.
„
Leyden", ( Het Welvaren der
Stad) 342.
Leydsche (Het) Gymnasium ; de
H. H. van Raaphorst , 342.
Leydsch papieren geld, 75, 76,137.
ydsche Courant", 126.
„Le

Leydsche Dissertation voor 1790
(Verzuim in de) 55 , 62.
Le tester , (Verguld-zilveren kop
voor) 180.
Le tester (Vertrek van) nit ons
vaderland in 1586, 223, 285.
Lezer(Een belangstellend) Pondanalh , 220.
Lidewijd , (de Heilige) 55.

Lied bij het Zeeuwsche ringrijden
315.
Liede-Boek", („ 't Groot Hoorns,
Enkh., Alkm. en Purnaerender)
151.
Liefhebber,(Een mede-) Wapens
door onadellijke personen gevoerd , 37.
„ Lieve louden wij bedillen", 87.
Likedeelers , 376.

Line , (Romeinsche Oudheden bij
de) 87.
Lipsius en Dousa , (Extempore's
van) 121, 217.
Lisse, (Het geslacht van) 215.
Lisse's ,(Geslachtwapen der van)
278.
Liverei, 97.
Livius ,(Vermisteboeken van) 220.
-11. , Eilands-beschrijving door
Henri Duquesne, 92.
Gedenkpenning op de Bockdrukkunst , 60.
- Paerlemoeren tafelkransen
door van Ryswyck , 104.
- Testament van den Heer de
Pinto, 331.
Lobel of Lobbe ,(Jan) 213.
Lockhorst , (Het wapen van van)
40, 103, 130,192.
Lodensteyn , (Jodocus van) 274.
Lodewijk XVI , (Muntstuk van)
gejaarteekend 1793 , 27.
Lodewijk XVI (Verse in den
mondgelegd, 88.
Loen , 186.
Loenen, (Jan van) 151.
Loenen(Slag bij) op de Veluwe ,
355:
Loenen, (De Vrijenberg en Schansenberg bij) 355.
Loevestein , 236, 290.

Lof (De) des Krijgs door eene
Vrouzv , 23.
Lofzang op Jezus van Nazareth",
„
(Helmers4) 314.
Et'yvoc, 263.
AntaToci
Lollard. of Lollaert , 220.
Lombard(Monsieur) en zijne gediehten , 264.
Londen,(Predikanten bij de Nederl. Hervormden te) 92.
Loo , 87.
„Loop naar de maan" , 246.
Lootsman" ,(1/ De Zingende) 63.
Lotje („ Van) getikt" , 246.
Louis , Eon blaauwe scheen , 296.
Louwmaand , 34, 283.

Loyola (Beeld voor Ignatius) in het
Anzsterdanzschepaleis , 251.
Lr.(H. G. De zegelring van Luther,, 278.
Het lied van Groote Pier,278.
Lucas, (Het zvapen van St.) 344.
Luchtbodin" , (17 De Faam of) 284.
Luchtreizen ,(Het Kompas bij )151.

L uchtverschijnsel te ranj e, 6 Mei
1665 en 1688, 164 , 194.
Luchtverschijnsel door Hollandsche visschers opgemerkt , 21
Dec. 1651 , 249.
Ludolph te V., Gebed van Prins
Eugenius van Savooien , 253.
Vreemde Geneesmiddelen ,
357.
1/ Lui seal vaut une armee" , 311.

Luiken, (Verondersteldeplaat van)
28.

Luther , (Kan en Beker van Dr.
III) 284.
Luther, (De Zegelring van) 278.
Luther's afzondering naar den
Wartburg , 246.
Luthersch",(11Zij is) 279.
Luthersche Gezan gen , 216.
Luxemburg (// 0) gij schoone stad"
374.
Lutherschen ,(De Zwaan der) 183.
-lijk als eindlettergreep , 311.
Lijkasch ,(Inzameling der) 23 ,
365.
Lijkrede van W. Senguerdius op
W. Wilhelmius , 150.
Lijkredenen op Willem den Zwijger,, 88.
Lijkstroo , 24 , 371-373.
Lijndrajer, Testament van den
Heer de Pinto , 331.
Lijsje , Ante en) 162.

M.
M. De bijnaam Staart" voor Engelschman , 313.
M.te Maastricht, Gissing, omtrent
Bilderdijk's ,,Aan mijne Egade", 25.
Bilderdijk's //de Vloek", 279.
Dichters van den Waalschen
Gezangbundel , 102.
Begrafenispenning op Simon
Episcopius , 351.
1/Ik dagvaard u voor God",
297.
M. (B. J. A. Gapers , 128.
- C. Mathieu ; Matthias Melin,
312.
Tapijten op de zaal der Staten van Holland , 70.
M. (G.) Zoo zout als brem, 24.
M. (F.) Letters op eon „Fabri Thesaurus", 53.
M. (H.) Wapen der van Lockhorst'en , 40.
M. (J.) Acisculus , 207.
Askoliasmus , 176.
- Hoe kwam een Athener aan
zijn beroeR? 150.
Aurora tepaard , 150.
Bataafsche Cohorte in GrootBrittannie , 250.
- Herdruk van Bilderdijk's
„Najaarsbladen" , 285.
Braems' „Mdmoires touchant
le Commerce" , 93.
- Cervantes en de Inquisitie ,
345.
„ Descriptio Hierosolymitani
Itineris" , 5.
- De Eolische harp ,
321.
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Madchen („ Das) aus der Fremde",
248.
in de Nederlanden , 27.
Maecxmanne, en hilixlude , 61.
Eihuvot xcd /orcrrai, 263.
Magnus , (Hibbaeus) 216.
Freund Hain , 216.
Maintenon ,(Huwelijk des Konings
Onbenoemdeplaneet van de
van Frankrijk met Mad. de) 96.
Gasparis , 213.
Makelaars, (De stok, het kenmerk
De „Gesta Romanorum" ,
des) 5.
237.
ManCCop In Cool , 183.
Goethe's „Braut von CoMandarin (Een) uit Middelburg
rinth" , 248.
58.
Grieksche Schrij vers 140.
Mandemakerssteeg , (Steen in de)
- Claus Harms, 323.
23.
't Am sterdamsche Hekelveld,
Mansfeldt ,(Portret van) 184.
344.
Johannes) 243.
17Hij kijkt naar de Willemstad Marchio , (
111argaretha van Parma , (Afbeelof de Klundert ook brandt", 312.
ding eener ho dame van) 311.
- Het boek „ de tribus ImpostoMaria van Nassau en Filips Wilribus" , 16.
lem , 275.
Verduitschingen van ItaliMarokkaansche (De) vlag , 184.
aansche Prosawerken , 198.
Marokko(Een Utreditich oculist bij
-De Koeckham bij 's Hage, 344.
den Koning van) in 1695, 156.
, 59.
e 0x.:Cpoc ;cock
Marselaar ,(Gualterus Stienerus)
0 ZT 6CT 4
' Oc , 248.
74.
Ondankbare kinderen wanMart., Sleutel op eenige van Groneer in Athene gestraft, 182.
tins' brieven , 215.
Palindromen; Excerpten van
Martinet ,(Begraafplaats van J.
Leo Allatius , 5S.
F. 312.
Quand un cordier cordant, 90.
Masiu, ,(Gijsbertus) 184.
Sanchoniathon , 189.
Maten , munten engewigten , 98,
- Een blaauwe scheen , 297.
157.
Hoogduitsche vertaling van Matigheidsgenootschap ,
Eerste)
Shakspeare , 283.
310.
Shakspeare in 't Slavisch ,312
Mats , (
Jacob) 219.
Sterfdagen van Shakspeare
Matthieu , (C.) 312.
en van Cervantes, 313.
Maximiliaan(Brief van Keizer)
La „Su
pdriorite aux dchecs",
over de Eenhoornshoornen, 135.
15,104.
McC. J. B. Lollard of LolTheophylactus en zijne jag,
t
laert , 220.
paarden , 374.
Medicis, (Richelieu' s brief aan MaT
Veliten , 87.
ria de) 316.
-Verbasterdegemeenplaatsen,
Medicis", (Pieter Potter's „Blijde
282.
• Inkomste van Maria de) 289.
Blaauwe Zonnepaarden, 216.
Meeman's(Mr. G. onderzoek
M. (K. L.) Kogel in 't Oranjetu,
over hetpapier , 200.
mult op Kattenburgafgesehoten,
Meestoof(De)in Zeeland, 213, 290.
248.
Meetkunstiy Vraagstuk , 247.
M. M.)
(
De Bijen
teelt , 279.
Meijer , J. F. G. Penning op
M. (O.) Nederlandsche PorceleinDi ederik van Bronkhorst , 314.
fabrieken ,150.
- Medallic van Graaf ChristofM. P. J. v.) De Eenhoorn , 166.
fel, 224.
- De Jordaan , 234.
Elkander aanziende borstKaarslicht bij veilingen, 203.
beelden op munten, 223.
„ Perspicimus quomodo papaJohannes, Marchio, 243. ,
lis caet" , 120.
- Mr. Sicco van der Woude ,
Rangnamen. bij het leger, 54.
345.
M. P. R. te L. Rockites , 61.
Meikersen , 78 , 79.
M. (s. n.) Spaansche Letterkunde-, Mejufvrouw of Mejuffrouw,, 270.
152.
Melin ,(Matthias) 312.
M. (V.) Haantje Pik,, 97.
Meliszoou , (Lammert) 278.
M. (W.) Kennemerlandsche Oud„iVIemoires touchant le Commerheden, 75.
ce" , (Braems') 93.
Maan,(DeHalve) 74, 75, 111,136.
Memorandum bij 't Zuiderspaarne ,
Maan(Invloed der) Op de weersge88.
steldheid , 28.
Menschenras (Klein) der OU.dheid,
118.
Maan", („ Loop naar de) 246.
„Mercurius Amstelaedams" , 252.
Maandag (Blaauw) 54.
Mercuriusbeeld door A. de Vries
Maandagsch bijgeloof, 88.
van's Hage , 215.
Maanen, J. M. van) Dodaars,177.
Maarssen , (Steenen met opschrift Merlette , 5.
aan de kerk te) 318.
Merode , (Bernard de) 71.
Maartensliedjes , (St.) 32.
Merula (Archieven door P. geMaat",Op de Bommelsche) 225.
bruikt , 11, 319.
Mabrasphand , (Aduradbad) 119.
Meter, Voetstoots, 343.
Macquet , J. 54.
Methelen , (Het wapen van) 375.

M. (J.) Engelsehe tooneelspelers

Meurs(Bestje van) of Eva Vlieghen , 255.
Meusse,(G. de la) Het Kaartspel,
87.
MI, (Benoni) Zwolle , 162.
Michaelis (Aanteekeningen op den
Bijbel , door) 55.
Michaut (Gedenkpenning door) in
1820 , 124.

Middelburg ,(Een Mandarin uit)58.
1VIiddelburg, (Eerste Boekdrukkerij te) 278.
Middelhoven(Genealogie van
van) 154.
Middeneeuwen(Aardrijkskunde
van 't Vaderland in de) 294, 358.
Middeneeuwsche Feesten, (Vertooningen op) 119.
Minne- (Baker- of) lied , 90.
Minos (De Wetten van) voor de
Fransche Constitutie van 1793
313.
Mirakelsteeg (De) te Leyden, 216.
Mohrmann ,(H.) Uitroeping van
Prins Willem III tot Stadhouder,, 361.
Eerste Matigheidsgenootschap , 310.
Molieres dienstmaagd , 80.
Moll, (Dr. E. Bijbel van deux
aes , 366.
Momboirskamers , 183.
Momusgezelschappen , 92.
Monferland , (Chronodistichon op
het) 342.
Montens ,(Godevaert) Burgemeester der stad Breda , 56.
Montfoort,(Het geslacht van) 215.
IVIooi en muy ,143.
Moons (Magdalena) en Franciscus
Baides , 280.
Moorsteen , 23,
Morale Chretienne" , (1, Le Renversement de la) 55
Mostert-Zaet", (11 Het Cleyn) 311.
Mozes met hoorns , 184.
Mr.(P.) te R., De IlNavolging van
,Christus", 201.
Mr.(Fred.) ”Vervolg op Wagenaar"; ,ITegenwoordigeStaat der
Ver. Nederl.", 168.
Mud" , („ Hud en) 56.

Muelen,(Schaal en penning voor A.
van der) 125.
Muis van de Veluwe ; Kat van de
Betuwe , 14.
Muller , (F rederik) Willem de Zwij ger en Musius, 326.
Mummie alsgeneesmiddel , 61.
Munck ,(Jan de) 118.
Munten ,(Elkander aanziende
borstbeelden op) 174 , 228.
Munten , maten engewigten , 98 ,
157.
Munten van het Fransche Keizerrijk met „RepubliqueFrancaise,
253.
Muntslag (Eerste) in goud en zilver, 98.
Muntwezen- bij de Grieken, 112 ,
113.
Museum van Alhandrie , 293.
Musius , (Willem de Zwijger en,
of de moord van) 272 , 324, 325,
326.
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Musschen om haargetal door een
regtsgeleerde vermeld , 216.
Mutsenmarkt",Op de Bommelsche) 119.
Muy en Mooi , 143.
Muzykkamer , (Amsterdamsche)
116.

Muzykinstrunzenten , (Grondhout
van Gouda voor) 374.
Mu zyknoten , 157.
Mije ,
Ct Geslacht van der) 215.
Mije's , (Geslachtwapen der van
der) 278.
Mjjnn ,(De portretsehilder van der)
3 , 308.
,, Mijn zoon , geef op de les uws
vaders", 248.
Mijnheer van Soil", 299.
„
N.
N., Duimbijten, 33.
N. , St. Fiacre , 98.
N. , Gapers , 189.
N., Kwadees , 362.
N., 1/ La Superiorite aux dchecs",
15.
N., Tokkodielje, [Voor bladz. 111
lees :] 211.
N (De) achter verkleinwoorden ,
24.
N***. , ,,Het Vaderlandsch A.B.
boek", 168.
- Cucujus (Biophloeus) pusilIns Wl., Laemophloeus Clematidis Er., 159.
- Zegel van Simon Episcopius,
214.
- Jacobus Gadelle; Johanna
Koerten Blok , 141.
- Gordijn voor het Amsterdamsche tooneel door J.Kuyper,214,
- Koppermaandag , 223.
- Pieter de Lange , Pieter van
den Broeke , Hendricus Zwaerdecroon , 220.
() to L., Moordaanslag door
N.B.
0. Keye, N. Stocrarn en A. Rhenanus in 't huis van Commandeur Langendyck , 187.
N. (I. A. Gerit Comhaer • Johan
ter Poerten , 312.
- Jan , Heer van Egmond , op
nieuw bezitter van IJsselstein ,
287.
- Het Kasteel Grunsfoort, 181.
- Hannekemaaiers , 263.
Hugenoten , 289.
- Kaarslicht bij veilingen, 203.
Loevestein , 236.
- Velicken ook Velickers, 124.
N. (Is. An.) Gebed van Everard
van Reidt , 86.
( G. Kaarslicht bij veiiinN.J.
gen , 229.
N. (N.) Cromwell in het Staatsche
leger,, 323.
Dc Eenhoorn , 43.
- Het bock ,, de tribes Impostoribus" , 16.
Leeghwater als duiker,, 364.
- De 1/ Natural Theology" van
Paley , 297.
La Supdrioritd aux dchecs",
„
42.

N. (N.) H. van Wyn , over het Egmondsche HS. der vier Evangelieen , 147.
- H. Zschokke , 139.
N. (P.) Het Coomans Gilde , 231.
- Diaison , 214.
- 't Huis Dukenburg , 93.
-- „ Gelderse Trompet" , 342.
Grondhout van Gouda voor
muzykinstrumenten , 374.
- Herfstdraden , 261.
- Mansportret door J. Barbette,
1691 , 60.
- Muis van de Veluwe • Kat
van de Betuwe , 14.
Oude namen van landen en
steden , 126 , 157.
N. (R. H. Zamenstelling van den
Canon , 24.
De N achter verkleinwoorden , 24.
Nr. Bijbel van deux aes , 23.
Inzameling der Lijkasch, 23.
N. V. D. Acisculus , 324.
Museum van Alexandria
293.
- Wapenboek in HS. herkomstig van Alkemade's verkooping , 157.
Het wapen van Amsterdam
41.
- Antje en Lij sje , 162.
- Petrus Bast , 7.
- Van Beeck , 287.
Pieter Potter's„ Blijde Inkomste van Maria de Mddicis"
289.
- Invoering der Boekweit in de
Nederlanden , 364.
- Gerard Boot , 35.
Britsche Pairs uit Hollandsch
bloed, 20.
- Mr. Gilles le Clercq , 48.
- Augustus de Colenaer, 230.
„ Conmedia Vetus" door A.
Wils , 102.
- De Predikant Jan Cornelis,
287.
- Georgius Cragius , 330.
Dichter van Gezang 121,
329.
- Dichteressen der Evangelische G ezangen , 212.
- Dichtgezelschap „ Laus Deo
Salus Populo" , 38.
Dichters der Evangelische
Gezangen , 195.
Duimbijten, 65.
- Casparus van den Ende, 330.
- Jan , Heer van Egmond op
nieuw bezitter van Ysselstein ,
135.
„Sinrycke Fabulen" , 15.
Marsilius Ficinus , 82.
- 1/Florilegium J. Th. de Bry",
69.
- Jacobus Gadelle , 141.
- Het G euzenveld , 167.
- Margaretha Godewyek, 294.
Aanvulling der Biogr. schets
van Ev. Gezangdichters , 333
- Het Kasteel Grunsfoort ,181.
-Heynderik, Kapteynderik, 7.
- Francois van Hoogstraeten ,
„ De Schoole der Wereld" , 170.

N (V. D. Geboorteplaats van Els.
je van Houweningen • Willem
van Velde , 163.
- Het boek„ de tribus Impostoribus” , 194.
- Jeanplein de Courage , 265.
- Johannes de Jode , 275.
- Jan Jordens , 275.
- Afstamming van lik. van Jutphaes , 159.
„ Kennemerlandsche Oudheden , 110.
Josias Kryger , 270.
- Kwiebus of Quibus , 362.
„ d'Ontroerde Leeuw" , 168.
Vertalingen der „Legenda
A-urea" , 318.
- Monsieur Lombard en zijne
gedichten , 264.
Louwmaand , 34.
- Gualterus Stienerus Marselaar,, 74.
- Bernard de Merode , 71.
- Archieven door P. Merula
gebruikt , 319.
Amsterdamsche Muzykkamer , 116.
- De ,, Navolging van Christus", 201.
- Oran' e , blanj e , bleu , 11.
- Jonkheer J. van Paffenrode's Gedichten , 139.
- De Weleerwaarde John Paget, 141.
Pand , 39.
- Mr .Cornelis Jacobsz.Ploegh,
141, 351.
Ludolphus Potterus , 323.
- Reinier Fresinga van Frennicker , 131.
- Ruiten en Rooven , 40.
De Heer van Ruwiel , 163.
Petit Salazard , 301.
- De familie Snethlage , 294.
- St. Petersburgsch exemplaar
van den 1/ Spieghel onser Behoudenisse", 222.
J. W. van Steenbergen, 362.
- Stouppe „La Religion des
Hollandais", 171 , 200.
- Tapijten op de zaal der Staten van Holland , 70.
Tokkodielje , [Voor bl. 111
lees :] 211.
Tijl Uilenspiegel , 50.
- Vertaling der 1/ Simplex et
fidelis Narratio" van J. Utenhove , 167.
Veem, 207.
- Cornelis Vermuyden , 126 ,
349.
- // Vorstelyke , Koningl. enz.
Atlas enz." 228.
- Een Vossius to Voorburg ,
369.
- De Vrijdag een booze dag ,
262.
Albertus de Vulder,, 362.
„ Vervolg op Mragenaar".
,, Tegenw. Staat der Ver. Nederl." 227.
Joannes Pietersz. de Witte
291.
- Amand van Zirixee , 320.
- Zutphen , 81.
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Naarden , (Oud) 233.
Nachtmerrie , (De) 291.
Nachtvlinders , 55.
Najaarsbladen " , (Herdruk van
Bilderdijk's) 285.
Nalezer, (De) „ De Pylen , die my
eerst te zamen niet en weken",
218.
Narolio)-v dorolicov, 3, 334 , 335,
336.
Napoleon , (Anagram op) 336.
Napoleon binnen'Amsterdam,321.
Napoleon op Zee , 7.
Napoleon op Zuid-Beveland en te
Gend, 277.
Napoleon's geboortedag (Bijschrift
op), 345.
Napoleon's voor en geslachtsnaam,
(Spelingen met) 3 , 334 , 358.
Napoleon's to ot over het Zwin, 53.
Nassau,(Filips Willem en Maria
van) 275.
Nassauers Trompettertje", (n Het)
152.
Nassouwe" ('t „Wilhelmus van)
343.
Natamus ,(Et nos poma) Vertalingen van Juvenalis , 310.
, lijk als eindlettergreep, 311.
„ Natura et Arte", 316.
„ Natural Theology' (De) van Paley , 297.
„Navolging (De) van Christus",
201,354.
Navorscher(Een Rotterdamsch) in
de vori g e eeuw,, 200.
Navorschtersgezelschap te O. „ Archieven van Ootmarsum, Oldenzaal , enz.", 182.
Odemarus , Stichter van Ootmarsum , 247.
Overijsselsehe Hofgerigten ,
247.
Twentsche Landeweren,182.
Nederl."(„Tegenw. Staat derVer.)
142,168, 198, 227, 323.
Nederland (Aardrijkskunde van)
in de middeneeuwen , 294 , 358.
Nederlanden,(Augustijner Kloosters in de) 311.
Nederlanders op 89° N. B. 375.
Nederlanders in Zweden ; Jacob
van Dick , 190.
Nederlandsche Baronets, 131,165,
195 , 225.

Nederlandschegeslachten uit Britschen bloede , 4.
Nederlandsche Nieuwsbladen , 29,
61 , 94, 126, 156, 284.
Nederlandsche Versmaatkunde ,
244.
Nederlandsche Volksoverleveringen, 88, 219, 272, 273, 291,
326, 327, 355, 356, 357.
Neerduitsch met andere talen ,
(Vergelijking van 't) 291, 292.

Neerduitschepoezy van R. van Ommeren en L. van Santen , 214.
Neerkassel, (Wessel van) 59.
„Neerlangbroek , die Schralenhoek" ,
24.
Nepeta (De) cataria , 298.

Nestels (De) van Anna van Oostenr?ik , 184.
Nestels der Kavallerie , 3 , 334.

Neusbrandertjes ofoude-mannetjes
pijpjes 62.

Neuss (II erqind verhaal van 't beleg
van) in 1474 , 252.
Neuzen , (Hervormdegemeente
van ter) 342.
Nichan Iftihar,(Orde van) 88.
Nieuw ontdekte landen , 27.

Nieuwenaar , (Beschrijving der Asbergsche Oudheden op last van H.
Graaf van) 376.
J. J.) Gulden
Nieuwenhuyzen , (J
Levensregel , 86.
Heylekoppen , 121.
Een liedeken op H. F. Kloet,
91.
Nederlandsche Nieuwsbladen , 94.
David Petersen , 125.
Rederijkkamer te Alkmaar,
116.
- De Steenen Roeland , 210.
Urbanus en Isabella , 145.
Nieuwsbladen van 1460 , 247.
Nieuwsbladen , (Nederlandsche)
29,61,94,126,156,284.
Nieuwsgierig Aagje van Enkhuizen , 143 , 168.
Nilus , Avondmaalsviering zonder
wijn , 128.
Nir,, G. „ Zij is Luthersch", 279.
Nizza , De Nestels van Anna van
Oostenrijk , 184.
Plasdank , 215.
Tentoonstelling van Oudheden, 120.

Nolletje („ Van) geprikt, van Lotje
getikt" , 246.
Nomen (Notetur) Batir des Chateaux en Espagne , 183.
Fransche Spreekwoorden ,
342.
Naamsoorsprong van Antwerpen 183.
De plaat poetsen, 310.
Uitvinder van den Watermolen , 310.

Noord-Amerika,(Hollandsche Hervormde Predikanten in) 316.
Numismaticus (Geen) Portcullis,
33.
.Nytthus , (Petrus) 278.
Nijenhuis , J. T. Bodel) Gegraveerdeportretten van vorstelijke
personen , 5.
Afbeelding eens Regtsgeleerden , 155.
Portretten tier familie Thoe
Schwartzenberg and Hohenlandsberg , 217.
- Mathieu Xhrouet , 93.
Nijenrode , (Het geslacht van)
215.
Nijenrode's , (Geslachtwapen der
van) 278.
Nijmegen (Aanslag op) in 't jaar
1702, 3, 336.

O. I. Compagnie", (1/13eghin ende Voortgangh van de) 348.
O. (H. M. C. v.) Blasius Ugolino,
312.
- De vliegende Hollander ,285.
De Zwaan op uithangborden
van herbergen , 312.
O. L. V. Boter, 5.

0. T. P. Q. M. V. D.(Voltaire's
Oreste" , geteekend met) 280.
0. (v.) Invoering der Boekweit in
de Nederlanden , 364.
De ,1 Christus Patiens", 362.
- De Haan op kerktorens, 152.
Inzameling der L ij kasch, 365.
Stroo , het kenmerk van een
Sterfhuis , 371 , 372.
',Het Nassauers Trompettertje", 152.
Wolf en Klander , 101.
,, Occultus Mercatus Jesuitarum",
214.
Odemarus , Stichter van Ootmarsum , 247.
Oedenrode , (De bierpint van St.)
357.
Oem of Oom, (Het geslacht) 138
322.
Officier ,(Een) Jon ens van Jan
de Wit, 151.
Okshoofd en Hogshead , 375.
' OZTOCTEUX0c , 248.
Olaf , (Orde van St.) 88.
Oldenbarneveld(Begraafplaats
van) 311.

Oldenbarneveld,(Genealogievanhet
g
eslacht van) 91.
Oldenbarneveld, (Penning op)311 .
Oldenbarneveld ,(Voorspellingaan) 28 , 94.
Oldenzaal , (Archieven van) 182.
Oli, Plaatsen „de Tempel" geheeten, 376.
Nederlandsche torens en heuvelen , 376.
„ Om een Haverklap" , 184.

Ommeren , (Neerduitschepoezy van
R. van) 214.
Omnibus, (Non) Tabakspijpen , 62.
6 0v of Oeoi soaot;gtv 173.
Onadellijke personen (Wapens
door) gevoerd, 36, 37, 100, 129,
191 , 256.
Onbekenden ,(Portret cans) 18.

Ondankbare kinderen wanneer in
Athenegestraft , 182.
Bruiloftsbanket ,
Onderzoeker
Heilik- of Heiligmaker , 119 .
- Nieuwe kleederen met Paschen , 150.
Vertooningen op middeneeuwsche feesten , 119.
„ Onderwqs J. Brake's ) in den
Godsdienst" , 344.
Ongedekten hoofde, (Afbeelding
van Christus met) 290.
Ongelukkige dagen , 88 , 262.

0.

Ongeloovige , (Oordeel Gods over
een) bij van den Honert , 375.

0 Luxemburg , g schoone stad, 374.
zcCioo; lkoxoci, (onbeantword) 59.
C. ) Trouwdag vanCorn. Tromp
0. (C

Onkwetsbare Hazen , 327.
Onkwetsbare soldaten op 't huis
Grebbijn , 115, 167, 322..
151
,151
" Ovoc, Witachtige Paper'
Ons patroon van Alven" , 215.
„

en Maria van Raaphorst , 343.
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Ontroerde („d') Leeuw", 147, 168.
Onvrije Kamer , (Vrije en) 19.
Onweder(Opene ramen bij) 248.
„ Oog" als eindlettergreep , 310.
Oogen" , („ Vol haken en) 247.
Oogziekten (Behandeling van) met
blaauwzuur , 283.
Ooijevaars , (Vereering des) 52
53.
Oom of Oem (Hetgeslacht) 138,
322.
Oor- of Hoofdijzer , 183.

Oordeel Gods over een' Ongeloovige,
bij van den Honert , 375.
Oostenrijk , (De Nestels van Anna
van) 184.
Ootmarsum , (Archieven van) 182.
Ootmarsum , (Odemarus , stichter
van) 247.
„
Op een Schopstoel zitten", 214.
Op de proppen" , 120.

„Op rozen gaan, langs e'en pada"
55.
„
Op zijn oud Harleveensch" , 209.
Opene ramen bij Onweder , 248.
Ophir,
82 , 83, 84.
Opregte Haarlemsche Courant",
„
29, 96, 126.
Opschrift op het gevest van een degen, 90.
Opschrift (Steenen met) aan de
kerk te Maarssen , 318.
Opschriften van nude Kerkklokken, 281.
Opsolferen" , („ Iemand iets) 312.
Oranje blanje , bleu , 11, 101,
160-162 , 350.
Oranje , (Luchtverschijnsel te) 6
Mei 1665 en 1688 , 194.
Oranje., (Luchtverschijnsel te) 7
Mei 1665, 164.
in Heraldiek , 98.
Oran'
Oranje-legioen , (Het) 216.
Oranjetumult (Kogel in 't) op Kattenburg afgeschoten, 248.
Orden van de Eikekroon , van St.
Olaf, van Nichan Iftihar, 88.
Oreste" (De) van Voltaire , 280.
Os , (Het geslacht van) 215.
Os'sen, (Geslachtwapen der van)
278.

,,Ost,friesische Prediger Denknzaler" , (Reershemius) 253.
....otius (Portret van) Aet. 26 ,
1661, 183.
Ots.(K.) De Biebelabonsche berg,
54.
Goejanverwellensluis. Ned.
planetaria in de 8ste eeuw, 54.
Oud-Hollandsche Volksliedj es ,
244, 290.
Oud-Vaderlandsche Schoolreglementen , 284.

Ch4d-Vaderlandsche Wetsbepalingen omtrent weeskinderen , 86.
Onde Hollandsche regt , (Beeldspraak van 't) 250.
Oude namen van landen en steden,
30 , 97, 126,157.
Ouderlijke („Het) Huis", 56.
Dudewater ,(Heksenweegschaal
van) 13.

Oudheden(Beschrfjving der Asbergsclie) op last van H. Graaf
van Nieuwenaar,, 376.

Oudheden". („ Brittanische) door
Richardus Versteganus , 344.
Oudheden ,(Joodsche) 245.
Oudheden",(„Kennemerlandsche)
75, 110.
Oudheden,(Tentoonstelling van)
120.

Oudheden(Romeinsche)bij de Linge, 87.
Oudheden tusschen Alkmaar en
St. Panchras, 56.
Oudheden(Eenige wenken voor
vrienden van) door 0. G. Heldring, 57.
Oudorp , (Mr. Andries van) 87.
Oudschoten , (Hetgeslacht van)
215.
Oudste jaarteekening op gedrukte
boeken , 374.
Oudste Woorden.
, (De) 299
„ Ough", hoe in 't Engelsch uitgesproken , 176.
Ovens ,(Juriaan) 56.
Overdekking van 't aangezigt eens
ter dood verwezenen , 5.
Overeenkomst in Frieschegeslachtwapens , 246.
Overleveringen omtrent Abraham, 22, 341.
Overleveringen , (Nederlandsehe
-Yolks-) 88, 219, 272, 273, 291,
326,327,355,356,357.
0 verstege Willemz. (Cornelis van)
185.
Overijsselsche Hofgerigten , 247.
Ovidius ,(Verlangde vertaling
naar) 173.
P.
P. Friesche Ruiters, 247.
- Adam Silo, 344.
-P. Voormalig Regtswezen in
Nederland ,120.
H. Kabaal , 376.
„Een Kleur als een boei",
311.
- Steen en been klagen , 343.
„ 't Wilhelmus van Nassouwe", 343.

P. A. E. M. (De letters) op een
„Fabri Thesaurus", 53.
P. (B.) Prins Willem I, een vervolger der Roomschgezinden ,
155.
- Wonderlijk Getal , 55.
P. C. Grafzerken te Sloterdbk ,
56.
P.E. A. Nieuwsgierig Aagje
van Enkhuizen , 143.
Afbeeldingen van beroemde
personen, 139.
Bijschrift op Napoleon's geboortedag, 345,
Boter aan de galg gesmeerd ,
278.
Bijzonderheid aangaande
Burman, 262.
Dichters der Evangelische
Gezangen , 196.
- Dirk van Hasseltsteeg, 105.
Drnipen , 279.
Extern ore's van Li sins en
Dousa, 121.
Nederl. Nieuwsbladen ;
„Leydsche Courant" , 126.

P., (E. A .) Steeke blind ; stok doof,
56.
P. (H.) Het kasteel Grunsfoort,354
Opschrift op het gevest van
een degen , 90.
P. (J.) Cornelis Cruys , 60.
(
P. L.
S. H. H. H. 153.
Paardenmarkt (De) in de Noordzee
bij 't Huissche Gat , 356.
Paarlemoeren tafelkransen door
van Ryswyk , 42 , 104.
Paffenrode,(Jonkheer J. van) Ge..
dichten ,139.
Paget, (De Weleerwaarde John)
141.

Pain et Vin (Geslachtlijst der familie) 280.
Pairs(Britsche) nit Hollandsch
bloed , 20, 162, 224.
Paley , (De „Natural Theology"
van) 297.
Palindromen, (Grieksche) 58.

Palm ,(Geslachtlijst der familie)
280.
Palm(Opgave der werken van J.
H. van der) aangevuld , 185.
Paltrok , 320.
„Pan Poeticon" (Arnoud van
Halen'.^ ) 188.
Panchras en Alkmaar (Oudhedeu
tusschen St.) 56.
Fund, 39.
Pa en, (Witachtige) 151.
Papier , (Mr. G. Meerman's onderr
zoek over het) 200.
Papieren geld, (Leydsch) 75, 76
137.
Paradisi, De Nepeta cataria , 298,

Pare , (Amsterdamsche nakomelinen van Ambroise) 188.
g
Parker's , (De) Heeren van Zaamslag , 87.

Parma ,(Afbeelding eener ho dame
van Margaretha van) 311.
Paschen ,(Nieuwe kleederen met)
150.
Pastor" , („ Heer) 255.

Paterculus, (Aanhaling uit Aemilius Surabij Vellejus) 123.
Patertje (Het) lances den kant")
„
17, 48, 69.
Paushuize (Beeldhouwwerk op)
92.
Pauwel Jonas aan", („ Paar komt)
54.

Penning op Diederik van Bronkhorst , 314.
Penning te 's Hertogenbosch opger
graven, 252.
Penning aan den Rhyndijk opgegraven, 115 , 116.
Percontator , Bloemendaal , 55.
- Brief des Proconsuls Publius
Lentulus , 48.
Perfer et Obclara, Beeldhouwwerk
op Paushuize, 92.
Perfer et Obdura, „ Alle dinck vergaet", 324.

Persepolitaansch beeld aan Burgemeester Witsengeschonken , 248.
Persyn (Het Amsterdamsche waP en door Jan van) geschonken ,
41.
Personen, (Afbeeldingen van beroemde) 139.
51
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„Perspicimus quomodo papalis" ,
120, 135.
Perzische Geschiedenis , 93.

Petersburgsch (St.) exemplaar tan
den „Spieghel onser Behoudenisse", 222.
Petersen ,(David) 125.
Petit Salazard , 301.
Petri ,(Nicolaas) 151.
Philarchus , Glastranen , 74.
- De halve Maan, 74.
Philippine , 310.
Philo-Chaucer, „ Soth play quod
p
lay", 182.
Philomathes , Titel van Frans II,
van 1804-1806 , 55.
Pier , (Het lied van Groote) 278.
Pieterskerk(Chronogramma op
den val des torens van de St.) te
Leuven, door Lipsius , 217.
Pieter Mr. van Amsterdam , 88.
Pietje bedroefd , 233.
Pietje Bedroefd, Leydsche Dissertatieen vOcir 19 Set.
1654, 62.
P
Pietjes , 258 , 322.
Pik ,(Haantje) 30, 61 , 97.

Pilgram , (Het „Calendarium Chronologicum" van Antonius) 374.
Pinksterbloelia-zingen , (Het) 186.
Pint (De Bier-) van St. 0 edenrode,
357.

Pinto, (Testament van den Beer de)
2,331.
310.
„ De) ,p
Plaat(oetsen"

Plaatsbenamingen , (Amsterdamsche) 152.
Plancius ,(Het geslacht) 215.
Plancius'sen,(Geslachtwapen der)
278.
Planetaria (Nederlandsche) in de
achtste eeuw , 54.
Plantijd, 214.
Plasdank (1, Hi' wil een) verdienen" , 215.
Ploegh , (Mr. Cornelis Jacobsz.)
24, 141,167 , 351.
Ploert , 119.
Ploos van Amstel, A. en J. 151.
„ Pluk mijn, pluk mijn" , 26.
Podding op Kersavond 283.
Poerten ,(Johan ter) 312.
Poespas , 343.
Roetsen",(„ De plaat) 310.

Poezie (De Hebreeuwsche) in Nederland , 279.
Poissons d'Avril , 246.
„Politike Discoursen", 81.

Poll(Wap en van het g eslachtvan de)
en dergemeente Harmelen , 58.
Polliet , (Dr. Joh.) 283.
Polygamie bij de Joden , 86.
Pomedellus-penning , 140.
Pomponius , Prins Adolph van
Zweden te Vianen in 1656 , 86.
- De berg Athos en de Vorst,
125.
Jerven. Blonckebyle , 156.
Begrafenispenning op Simon
Episcopius , 287.
De Wetten van Minos voor
de Fransche Constitutie van
1793, 313.
Neerduitsche poezij van R.
van Ommeren en L. van Santen , 214.

Pomponius, Rakker,, 345.
Ultra'jectinus , 52.
- 't Sterfhuis van J. van den
Vondel , 310.
Pontianakh , 220.
Poolschewapens, (De W in) 120.
Pootje (1)Gij zult het) krijgen" ,
312.
Pootjuin" , (”Zoo gek als een) 24.
Porceleinfabrieken, (Nederlandsche) 150.
Portcullis , 33 , 34 , 66.
Portret eens Onbekenden , 18.

Portret (Naamloos) eensgeleerden,
118.

Portret van Illatthqs Helt , 346.
Portret van ....otius , Act . 26,
1661, 183.

Portretten(Gegraveerde) van vorstelijke personen , 5.
PortrettenderfamilieThoe Schwartzenberg and Hohenlandsberg ,
217.

Portretten naar van Dij,
k door C.
Visscher , 152.
Potter,(Schilderijen van Pieter en
Paulus) 201 , 202.
Potter's (Pieter) „BlijdeInkomste
van Maria de Medicis", 289.
PotterusLudolphus) 144 , 227 ,
323.
Praesens est imperfectum , Speelkaarten als Bijbel aangewend,
374.
Praesens est imperfectum ; perfectum etplus quam perfectum est
futurum,Te kust en te keur, 343.

Predikanten (Hollandsche Hervormde) inNoord-Amerika, 316.
Predikanten(Hollandsche Hervormde) te Louden, 92.
Predikanten,(Naamregister der)
349.
Presburg ,Johan M. Marsilius
Ficinus , 82.
C. Grapheus , 74.
-Rederijkers • Vrije en Onvrije
Kamer, 19.
Trithemius , 77.
Pricker , (Album van Hermanus)
140, 226.
Primus , (G . L. Uitspraak der 0 ,
54.
„Prins Robbert is een gentleman",
89.
Privilegieen en Handvesten , 280.
Proedri , 179.
Propaedeutieus, SCta ten tide van
Augustus , 220.
Fro en",, (I, Op de) 120.
Proteus , Nachtvlinders , 55.
Provinces Unies" („ Histoire de la
R6publique des) 1704, 183.

Provincien,(Voorspelling over den
val der VII) 314.
Puf, Beeren , 61.

Q., (J . N .) Het Kompas bij luchtreizen ,151.
„nand un cordier cordant" , 90.
Quart" , („Le tiers et le) 342.
Quesnel ,(P.) „ Avis sinceres aux
Cathol. de Hollande", 182.
Questor,, Verzuim in de Leydsche
Dissertation voor 1790 , 55.
Quibus of Kwiebus , 23 , 362.
Quis ?, NcurOtict)v ecroMov, 3.
Quixote",(Verduitschervan„Don)
155.
Quixote" (Woorden in de „Don)
door de Inquisitie geschrapt,345.
R.
R. , J. Verhorst , 24.
R. (D. A. Sakes, 375.
R. (F. v.) Mansportret door Wildens, 376.
R. (G. P. Geschot , 118.
- Het spook van Rammekens ,
118.
R. (H. v.) te Mydreeht, Stroo, het
kenmerk van een Sterfhuis , 24.
R. (J.) te L.,Overblijfselen van het
voorvaderlijke heidendom • Alroentjes , 182.
- Het Leydsche Gymnasium ;
de Heeren van Raaphorst , 342.
Tijdwijzers der Ouden , 342.
R-p, (J. B. De familie Bax, 60.
De letter W in Poolsche Wapens ,120.
Wapens door onadel/ijke personen gevoerd , 100.
R. (P. Q. Andelius , 126.
Kattebel of Kartebel, 280.
R. (T. K. „Graecia sal gentium,
"
215.
R.(v.) Portret van Jonkvrouwe
Barchman Wu tiers , 347.
R. (W. J.) Dierick Coornhert, 267.
Freule , 271.
Mejufvrouw of Mejuffrouw
270.
_Raadhuis , (Geheel van bout opgetrokken) 376.
Raadsel , 3, 333.
Raadsel van Alcuin , 189.
.Raadsel ,(Fransch) 125.
Raaphorst , (Trouwdag van Corn.
Tromp en Marg. van) 343.
Raaphorst , (De Heeren van) 342.
Rakker , 345.
Rarnen(Opene) bij onweder , 248.
Rammekens , (Het spook van) 118.
Rangnamen bij het Leger , 54.
_Ranonkels , (Turksche) 376.
Rap (Jan) en zijn maat , Jan Hagel, 183.
Ray , (P. van) 187.
Rederijkkamer te Alkmaar, 116.
Rederrijkkamers , (Haagsche) 202.
Rederijkers ; Vrije en Onvrije Kamer, 19.

Q.

_Reershemius , „Ost-friesische Prediger Denkmaler" , 253.
`1)31 , (Boccraei); en) ronbeantwoord]

Q. (J. N.) „'t G root Hoorns , Enkh.
Alkm. , en Purmerender L iedeBock" , 151.
- Jerusalem , Jericho en Jaffa
te Rotterdam, 118.

92.
t (Beeldspraak van 't oude
Reg,
Hollandsche) 250.
Regt (Het) van den gouden Ring,
203, 204.
Regterhand (De) bij den Eed, 279.

Putten" , („Accoord van) 54.
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Regtsgeleerden , (Afbeelding eens)
155.
Regtswezen(Voormalig) in Nederland ,
120.
Reidt , (Gebed van Everard van)
86.
Religion (La)
des Hollandais",
„
door Stouppe , 171, 200, 228.
Remak , (Jan) 16.

Benversement(Le)
„
de la Morale
Chrdtienne" , 55.
, Republique Francaise", (Munten
van het Fransche Keizerrij k met)
253.

Requesens , (Krankzinnigheid van)
88.
Resp. , Aanslag op Nymegen in 't
jaar 1702, 336.

Reygersbergh , (De Ho de nabij
's Gravenhag,
e 314.
Reynhardus,)
(Ysbrandus Balkius
Frisius,
311.
Rhenanus(Moordaan slago do r A.
enz. , 187.
Rhenen , (Huis van Keurvorst Frederik te) 152.
Rhyndijk (Aan den) opgegraven
penning , 115 , 116.

Richelieu's brief aan Maria de Medicis , 316.
Riddertje („Een) le en" , 312.
Rietstap , (J. B. Het geslacht van
den Bempden , 107.
-Wapens, door onadellijke personen gevoerd , 191.
Rika , „De Bruid heeft de kat niet
gevoerd" , 247.
Engelen met vleugels , 38.
'let „Patertje langs den karat"
17.
Memorandum bij 't Zuiders,paarne , 88.
- Een Uiltje knappen •; Knapuiltje , 101.
Ring , (Het Regt van den gouden)
203, 204.

Ringrijden,(Liedbij het Zeeuwsche)
315.

Rochefort , (Het geslacht van) 342.
Rockites , 61.
Roeland , (De Steenen) 210.
Rogator , Aldert , Adriaan , Jacob
Adriaansz . Ho denpijl , 282.
Rogeveen
g
, (Jacob) 347.
Roggeveen , (Arent) 152.
Rollema , (H. van) Adriaan van
Cronenburg , 279.
- Oud Kaartenbord , 284.
„Tegenw. Staat der Ver. Nederl." , 227 , 323.
- Vogelklaauw als versiersel ,
343.
Roman ,(Jacobus) Med. et Phil.
Dr., 56.

Ranzanischen A. Fuchs , „Die)
Sprachen" door Steinthal beoordeeld , 60.
Rome bij den Lingestroom, 87.
Romeinsch bijgeloof, 345.

Romeinsche Oudheden bij de Linge ,
87.

Romeinsche regt (Het) in verzen ,
120.
Ramer , (Dr.) Nederlandsche Baronets , l 65.

Ramer ,(Dr.) Begraving zonder
kist ; Graauwe Zusters, 277.
Hetvan den Bempden, 21.
„Berattelser ur SvenskaHistorien", 182.
-Duivekater, 300.
- H. Elisabeth, 164.
- Gabel, 159.
- Verduitschingen van Italiliaansche prozawerken , 167.
- Het St. Jans-Evangelie als
bezweringsvorm , 120.
- Kloosters en A.bdijen van
Holland en Zeeland , 253.
- Inzameling der Lijkasch,365.
-Na7rolecov duroXicov 335.
- „Het Kerkje te Ubbergen",
274.
- Ursula en Ximilia, 340.
„Vert" of ,Verde", 186.
Nederlandsche Volksoverleringen , 272.
Het geslacht van Wachendorff,, 376.
Rommelpot , 10.
Roomschgezind, (Grotius) 217.
Roomschgezinden, (Prins Willem
I een vervolger der) 155.
Roos, G. P. Willem Aelst, 198.
Dichters der Evang. Gezangen , 70.
De Dodaars , 177.
- Kaarslicht bij veilingen, 203.
-Kinderpoezy , 89.
11Natura et Arte", 316.
- Nieuw ontdekte landen, 27.
- 0. T. P. Q. M.V. D. , 280.
- Rooven en ruiten , 40, 225.
Rots, (M.) „ Zoo oud als de we
van Kralingen" , 261.
Rotterdamsch (Een) Navorscher in
de vorige eeuw,, 200.
Rozenburg , 327.
Rudlaff , (Johan George) 60.
Rudolph , Engelsche dichtregels
op den Bijbel , 88.
„Eun deun dip" , 150.
Petrus Forestus , 303.
Ruiten Drie , Blasoen , het wapen
van Lockhorst, van de Voord
en Barre , 130.
- Het wapen der Compostell's
en van Berk'en , 184.
Ruiten en rooven , 40 , 225.
Ruitvormige schilden , 128.
Ruyter, (Aanteekeningen op de
zeeslagen van de) in 1672 en 73,
121.
Ruyter (Engel de) en Adriaen
Banckaert , 24 , 371.
Ruyter's (De) aanspraak tot zijn
yolk, 121.
Ruwiel ,(De Heer van) 163.
Rik , (G. E. J. De llebreeuwsche
poezy in Nederland ,'279.
Nestels der Kavallerie , 3.
- Zutphen , 80.
Rijm , (Het) 31.
Rymer , Orden van de Eikekroon,
van St. Olaf, van Nichan Iftihar,, 88.
De portretschilder van der
Mijn , 308.
Ryn" , (Borger's „ Aan den) 123.

Ryndijk (Aan den) opgegraven
p
ennin g ,115 ,116.
Ryswyck , (Paerlemoeren tafelkransen door van) 42, 104.

S.
S. , NaroXicov c'crcoXiano , 335.
E. Avarij , 71.
-Bacchus in de spreekwoordentaal , 282.
Onuitgegeven Fransch versj e
van Mr. W. Bilderdijk , 1.
- Dichters der Evang. Gezangen ,196.
Dichtgezelschap „ Laus Deo,
Salus Populo" , 351.
- Freule , 357.
- Jan yan Gijsen , 72.
- Kerktorens , 21.
- Kostverloren , 357.
- Meikersen , 78.
-Muntstuk van Lodewijk XVI,
gej aarmerkt 1793 , 27.
De „ Stock in 't Hondert",
355.
- De vliegende Hollander, 349.
- De flesch van Willebrord en
het wapen van Vlissingen, 45.
- Zigzag , 359.
S. , A. D. Gerard Boot, 99.
Cromwell in het Staatsche
leger,, 258.
Haantje Pik , 30.
- Francois van Hoogstraten :
„De Schoole der Wereld"; Jose ph Hall ; Afgevaardigden nit
En eland op de Synode van
Dordt, 200.
-Verbodschrift tegen de Jesuieten in de XVIIIde eeuw,, 304.
- Koppermaandag , 38.
S. , A. J. W. Farncombe) „Let
them rave" , 312.
- Het regt van den gouden ring,
204.
- A. Fuchs, „Die Romanischen
Sprachen" door Steinthal beoordeeld , 60.
-Aanhaling uit Is . Walton, 56.
, ( D. Voorspelling over 't
S.D.
Stadhuis van Amsterdam en van
den val der VII Provincien, 314.
S. ,(F. A. Napoleon op Zuid-Beveland en te Gend , 277.
-De Y, 299.
S. , G. A. C. Albertus de Vul.
der, 23.
S. G. te L. , Journalen van D.
Festo Hommio ; Geextendeerde
Postacta , 56.
S. , H. J. I. H. S. , 103.
De Halve Maan , 111.
- Sj ibboleth , 317.
S. ,(I. H. 42, 103, 104,194, 320.
S. , (J.) Nieuwsbladen van 1460 ,
247.
----- Alphonsus' Tostatus , 283.
S.J.schaa
, ( T. F. Heksenweegl
van Oudewater , 13.
, () Dichters der Evang. GeS.K.
zangen , 136.
() te B. , Huis de Valois, 27.
S.M.
S. , (P.) De Predikant Jan Cornelis , 156.
51*
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S. , (S. M.) Penning op Oldenbarneveld , 311.
. , (S. S. Elkander aanziende
S
borstbeelden op munten , 174.
S., (v.) „Tegenw. Staat der Vereen. Nedierlanden" , 168.
, () Meetkunstig vraagstuk ,
S.W.
247.
Saai , 183.
Saakie ,
J.W. van Steenbergen, 23.
Sabacco , Amsterdamsche nakomelingen van Ambroise Pare ,188.
Ruitvormige schilden, 128.
Sac et de corde" ,(„ Des gens de)
342.

Saksen • (De Hertog van) de „Zwarte Man" , 847.
346.
Salamander (De) in 't vuur ,
Salazard , (Petit) 301.
Saluutschoten,(Oneven getal) 101 .
Samoureusen , 343.
Sanchoniathon, 31 , 189.
Sandwijk , G. van) Trijntje van
Boskoop , 208.
- NcoroXecov ci7ro)icov , 335.

,Santen, (Neerduitsche poezy van L.
van) 214.
Santhorstsche GeloofsbelUdenis,
(De) 27.
Sauve-garde , 55.

Schaaksp el (Het) inNederland,219 .
Schaal(Zilveren) voor de weduwe
van .Reijer Pietersen Crimpen ,
252.

Schaapjes (”Zijne) op het droog hebben", 183.
Schakenbosch, 327.
Schansenberg en Vrijenberg bij
Loenen op de Veluwe , 355.
Schapperae , 221 , 349.
Schasz ,(Dr. J. A.) 311.
Schattingweigerende Waterlanders , 73.
Scheen , (Een blaauwe) 296 , 297,
329, 358.
Scheepje, ('t Wel afloopen van 't)
14, 68.

Scheeps- , Vesting- en Waterbouwkundigewerken , 280.
Scheren" („ Dengek), 148.
Schilden ,(Ruitvormige) 128.
Schiller, (Verduitsching van) 247.
Schiller's „Das Miidchen aus der
Fremde", 248.

Schipper (Een) en een Konstabelsmaat , 188.
„ Schok, schok, schok", 89.
Schommelen('t) van eene ledige
Wieg, 357.
Schoolboekjes voor 1800,227,228.
„ Schoole (De) der Wereld", 170,
171, 200.
Schoolopzieners , (Eerste) 246.
Schoolreglementen , (Oud-Vaderlandsche) 284.
Schoonebeek , (Adriaan) 312.
Schoorl,(Jan van) 101.
Schoot- en Steekvrijheid, 115,167,
322.
Schopstoel (;,Op een) zitten", 214.
Schotland,(Pensioen van den Prins
van) 344.
Schottus , (Simon) 151.
Schout bij Nacht, 74, 110.
Schout, (Portret van Pieter) 22.

Schout van den Utrechtschen Dom
246.
Schrader, (Jonkvr. E. een voorbeeld van ziekelijk vasten , 319.
Schraver, (Andries) 150.
Schreuder,, J. Aardappelen , 31.
Boter, 32.
„ Opregte Haarlemsche Courant", 29.
- Hoezee, 186.
- 't Laveren , 343.
- Nederlanders op 89 0 N. B. ,
375.
- Mr. Andries van Oudorp,87.
- Zeetogt op last van Koning
Alfred, 216.

Schrift (Loop van het) bij verschillende volken , 119.
E. Bekker voor het)
Schrikbewind, (E
316.
Schrikshoeken , 74.
SchrOters,(Elizabeth) 232.

Schwartzenberg und Hohenlandsberg , (Portretten der familie
Thoe) 217.
Sciolus , Ananasteelt in Europa ,
349.
-Nederlandsche Baronets, 352.
- Brief van Henrik Fredrik ,
Prins van Wallis , 344.
- Grollier en zijne vrienden
358.
- Herfstdraden , 206.
„ Laus tua non tuafraus", 19.
Een Mandarin nit Middelburg, 58.
Deportretschilder van der
Mijn , 3.
Napoleon binnen Amsterdam, 321.
- Oordeel Gods over een' on eloovige,bij van den Honert,375.
- Tabakspijpen , 6.
Cornelis Vermuyden , 349.
- De Vogellijm , 26.
- Nederlandsche Volksoverleveringen , 273.
- Vondelhout , 266.
- Vreemdegeneesmiddelen ,
291.
Scr., Afbeelding van Christus met
ongedekten hoofde , 290.
Gualterus du Bois , 343.
- Duivekater,, 329.
- 't Geslacht Hardenbergh,347.
„IJzeren vee sterft niet"
343.
Scribendo,(Legendo et) „ Amstelredams eer ende op comen", 88.
- Invoering der Boekweit in de
Nederlanden , 365.
- Gaspar van den Bogaerde ,
345.
- Francois Caron , enz. 151.
- Zilveren schaal voor de Weduwe van Reyer Pietersen Crimpen, 252.
Flips Willem en Maria van
Nassau, 275.
- Petrus Forestus, 302.
- Mr. Klaas Hendriksz. Gietermaker , 1.
- Hibbaeus Manus , 216.
- Daniel Jan Baron de Roche, 281.
P

Scribendo, (Legendo -et) Lizeren
kooien, 97.
... Extempore van Lipsius,217.
- Munten, maten engewigten,
157.
-Mr.CornelisJacobsz.Ploegh,
167.
- Het wel afloopen van 't
Scheepje , 68.
- Adriaan Schoonebeek, 312.
- Geheel van hout opgetrokken,
Raadhuis , 376.
- Andries Suyderhoeff, 118.
- Petrus Johannes Tinctorius
(Verwer) 199.
- Gedenkpenning op Jan Gideonsz. Verburgh , 41.
- Gezondheidsbron te Vianen,
167.
„Vol haken en oog
en", 247.
De flesch van Willebrord en
het wapen van Vlissingen, 46.
- Lijkredenen op Willem den
Zwijger , 88.
Johan van der Wyck,
313.
- Nederlanders in Zweden • Jacob van Dyck , 190.
Scriverius,(Vuistdicht van P.)153.
Seta ten tide van Augustus 2 220.
Seba, (Albertus) 216.
Semein („ De Korte Deductie" van
C. Keyzer) 346.

Senatusconsulta ten tide van Augustus , 220.
Senga-Airam , De Geloofsartikelen , 119.
Senguerdius (Lijkrede van W. op
W. Wilhelmius , 150.
Servaas , (Jacob) 62.
Servaas ,(Willem) 98.
Seuijen , 313.
Sevenhoven, (Hetgeslacht van)
215.
Sevenhoven' sGeslachtwapen der
van) 278.
Shakspeare en Cervantes , (Sterfdagen van) 313.

Shakspeare (Hoogduitschevertaling
van) te Rotterdam, 1832, 283.
Shakespeare door Nederlanders bewerkt,verduitscht of beoordeeld,
93.
Shaksp ear e in 'tt Slavin h , 312.
Shibboleth , 157 , 317.
Siersma, (Sierick) 278.
Sieveri, (Helena Leonora de) 152.

„Sikketie , dikketie , olleke , meer"
347.

Silhouetten en Satirieke Vignetten
Bern, 1782 en -85, 124.
Silius Italicus door W. Blaeu, 40.
Silo , (Adam) 344.
„ Simplex et fidelis Narratio" van
J. Utenhove ,(Vertaling der)
139,167,226,258.
Sin el (Het) de Koningsgracht, 23.
„Sinrycke Fabulen", 15.
Sakes, 375.
Sjibboleth , 157 , 317.
„ Sjok, sjok, sjok", 89.
Si., Grotius Roomschgezind ? 217.
Kandla, 279.
- List der Hollandsche beoefenaars der Latijnsche poezy,247.
- De heerlijkheid Wehl , 279.
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Slavisch,(Shakspeare in 't) 312.
Sleutel op eenige vat Grotius' Brieven , 215.
Sloet , C. 248.
Sloterdijk, (Grafzerken te) 56.

Smeth' s(De) Verzameling van gesnedene steenen , 253.
Snethlage, (De Familie) 294.
Socotora(Het eiland) en zijne
hoofdplaats Tamara, 91.
Sohier, (Afkomelingen van Anna
Engels en Konstantijn
) 216.
Soldaat, (Een) Taptoe, 276.
Soll", („Mbnheer van) 299.
Solms, (Amalia van) 152.
Sommeltjesberg en kuil op Texel
en Hypolitushoef, 56.
„Soth play quod play" , 182.
Soutenelle , 233, 234, 324.
Spaansche en te gelijk Latijnsche
verzen , 33.
Spaansche Letterkunde , 152.
Spaanschen („ Den) en Arragoenschen Spiegel", 314.

Speelkaarten als Bijbel aangewend,
374.

Speelrijmen. „Eun deun dip" , 150.
„Sikketie, dikketie , olleke ,
meer", 347.
„ Torentje , torentje , bossekruid", 93.
„ Ziege zagen, Holten bagen",
360.
Spelen (Kinder-) op gezette jaargetij den , 376.
van Gargantua, 211, 212.
Speibelen, 152.
Spero dum Spiro,JohannesCapito,
348.
- Lied bij het Zeeuwsche ringrij den , 315.
Sphaera (De) perfecta van J. van
den Dam, 76.
„
Spiegel der Jeught", 22, 341.
Spiegel" („ Den Spaanschen en
Arragoenschen) 314.
„ Spiegel onser Behoudenisse" (St.
Peter sb urg sch ex emplaar van den)
222.
Spiksplinternieuw , 246.
Spilbergen, (Joris van) 22, 361.
Spinoza's leermeesteresse , Maria
van den Ende, 330.
Spook (Het) van Rammekens, 118.
Spreekwijzen, (Wegstervende) 89.
Spreekwoorden en spreekwijzen.
Door de Bank, 247.
Beeldwit , 247.
Geen Been in iets vinden, 342.
- Kat van de Betuwe, 14.
- Den Bink steken , 152.
Blak stil, 278.
ten kleur als een Boei , 311.
- Op de Bommelsche maat,225.
De Bommelsche Mutsenmarkt, 119.
- Zoo zout als Brem , 24.
Faire des Coq h Pane , 342.
Batir des chateaux en Es agne , 183.
Faire la Figue , 223.
- De Fransche slag , 233.
- Den Gek scheren , 148.
„Het Grondsop is voor de goddeloozen " , 312.

Spreekwoorden en spreekwijzen ,
Jan Ha el , 183.
- Vol haken en oogen , 247.
Geen Handwater bij iets hebben , 183.
Op zijn oud Harleveensch,
209.
- Om een Haverklap , 184.
-Als het regent en de zon schijlit
is het kermis in de Ilel , 118.
- Met een Helmgeboren, 247.
„ Heuningbieke kom er is
veur", 219.
Hooikes ketsen , 247.
Hud en Mud, 56.
- Kap en keuvel verliezen, 246.
- De bruid heeft de Kat niet
gevoerd , 247.
Hij heeft het te Keulen hooren donderen , 80 , 226.
- Hij staat als of hi' 't te Keulen
hoort donderen , 226.
„Daar zaten zeven Kikkertjes" , 41.
Hij kijkt naar de Willemstad
of de Klundert ook brandt, 312.
Knapuiltj e , 38 , 101.
- Zoo oud als de we g van Kralinen,
210, 261.
g
Te Kust en te keur, 343.
- Op Kusting houden , 128.
- Zoo doof als een Kwarte1,343.
- God tempert den wind voor
het geschoren Lam , 120.
Van Lotjegetikt , 246.
Zij is Luthersch , 279.
- Loop naar de Maan , 246.
- Van Nolletje geprikt , 246.
- Iemand iets Opsolferen, 312.
De Plaatpoetsen , 310.
Hij wil een Plasdank verdienen , 215.
Gij zult het Pootje krijgen ,
312.
- Zoogek als een Pootjuin, 24.
- Op de Pro en , 120.
Accoord van Batten , 54.
- Jan Rap en zijn maat , 183.
Een Riddertje leggen , 312.
- Desgens de Sac et de corde,
342.
Zijn Schaapjes op het droog
hebben ,183.
-Een blaauwe Scheen , 296,
297 , 329 , 358.
Het wel afloopen van 't
Scheepje , 14 , 68.
- Op een Schopstoel zitten,214.
Sothplay quod play , 182.
Speibelen , 152.
Steeke blind , 56.
- Steen en been klagen , 343.
Stok doof, 56.
Een Stok in 't honderd , 355.
-- Le Tiers et le quart, 342.
- Een Uiltje knappen, 38, 101.
Muis van de Veluwe , 14.
- De Volewijk , 26.
Jon ens van Jan de Wit, 151.
- Een Witte voet , 246.
- Van Zessen klaar , 121.
Ijzeren vee sterft niet , 343.
-Ben je Zestig, 153.

Spreek,woorden , (Verzamelingen
van)' 28.

Spreekwoorden (Zeeuwsche) op
landbouw en veeteelt , 278.
Spreekwoordentaal, (Bacchus in
de) 282.
St. (J. H. de) Beeldspraak van 't
oude Hollandsche reg,
t 250.
- Doodstraf door trouwbelofte
voorkomen, 238.
- Casparus van den Ende, 305.
- De mantel van Frederik Hendrik , 219.
- Op kusting houden , 128.
- Jacques Taffin , 282.
- Ursula en Ximilia, 340.
Een Utrechtsch oculist bij den
Koning van Marokko in 1695,
156.
- Hetgraf van Abdal Zamet ,
213.
„De Zwarte Man" ; de Hertog van Saksen , 347.
„ Staart" voor Engelschman(Vanwaar de bijnaam) 313.
Staatkundige Aardrijkskunde van
Nederland in de Middeneeuwen,
294, 358.
„ Stabat Mater" , 248.

Stadhouders(Huldiging van de) in
Zeeland , 374.
Stadhuis van Amsterdam(Voorspelling over 't) en den val der
VII Provincien , 314.
Staten- Generaal ,(Brielvan Henrik Fredrik , Prins van Wallis,
aan de) 344.
Steden en Landen ,(Oude namen
van) 30, 97, 126, 157.
Steek- en schootvrijheid, 115, 167,
322.
Steeke blind ; stok doof, 56.
Steen en been klagen , 343.
Steen in de 11Iandemakerssteeg , 23.
Steenbergen , J. W. van) 23, 362.
Steenen (De) Roeland, 210.
Steenhouwer ,(Kronij k van H.)120 .
Steenre's,(Het wapen der) 375.

Steinthal(A. Fuchs , ,,Die Romanischen Sprachen" door) beoordeeld , 60.
Steken ,(De bink) 152.
Ster ,(Zingen met de) 7.
Sterfhuis,(Stroo, het kenmerk van
een) 24, 371, 372, 373.
Stevin,(Simon) 43 , 68 , 165.
Stock („ De) in't Hondert" , 355.
Stocram , (MoOrdaanslag door N.
enz. 187.
Stok,(De) het kenmerk des makelaars , 5.
Stok doof; steeke blind, 56.
de) „Apologie tegens
Stopp.,(J.H.
de algemeene en onbepaelde vryhe d", 269.
Luchtversehijnsel door Hollandsche visschers opgernerkt,21
Dec. 1651 , 249.
Vanwaar de bijnaam”Staart
voor Engelschman , 313.
- Hoe de valkenier van den koning van Denemarken (Frederik III) in Brabant valken ging
vangen , 25.
Storm ,(Henrick) 205 , 354.
Stouppe, (Jean Baptiste) 171, 200,
288.
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Stouppe, 1/ La Religion des Hollandais", 171 , 200 , 228.
Straatliedjes in 1480 , 249.
Strickland, (H. E. de Dodaars ,
317.
Stroo, het kenmerk van een sterfhuis, 24, 371, 372, 373.
Stijgbeugels, 33, 99, 190, 221.
Stijl , (Simon) 316.
Suyderhoeff, (Andries) 118.
Supdrioritd („
La) aux echecs",15,
42 , 104.

Sura(Aanhaling uit Aemilius) bij
Vellejus Paterculus , 123.
Svenska („Berattelser ur) HistoTien" , 182.
Swalue, (Dr. E. B. Joris van Spilbergen , 861.
Swanenburg , 278.
Swycht of zwigt Utrecht, 47,106.
Sydney , (Algernon) 188.
Synode van Dordt , (Afgevaardigden uit En eland op de) 200,
259.
Sylvius , (De Predikant Jan Cornelisz.) 156 , 192.
Sylvius (Saxo) Askoliasmus, 175.
Dorschliederen , 337.
Duifsteenen weg in den Wieringerwaard , 242.
Gustavus Graaf Carlson in
Friesland , 376.
Een levende Hippopotamus
te Amsterdam , 87.
6 61) of Osoi Tatoi5crvir x. T. )■ .
173.
- Turksche Ranonkels ; Nederlandsche Handel in Anemonen,
376.
-„Vervolg" opWagenaar. „Teenw. Staat der Ver. Nederl." ,
g
227.
Gissing op Xenophon , 339.
Saxo Sylvius, (Pseudo-) Kwadees,
23.
Kwiebus of Quibus , 23.
Moorsteen , 23.
Sympathetische Geneesmiddelen ,
291, 357.
T.
T. Herhaling van 't woord Ik bij de
Zeeuwen, 248.
-T. Pensioen van den Prins van
Schotland, 344.
T.(IL) Mr. Joan Beets , 26.
-DoopsgezindeGezangen,152.
- Testament van den Heer de
Pinto , 2.
T. (P. H. Gierponten , 310.
Glastranen , 166.
- P. Quesnel : „Avis sinceres
aux Cathol. de Hollande" , 182.
Spaansche en te gelijkLatijnsche verzen , 33.
Verhandeling over 'tgetal Zeyen, 203.
T.W. Meikersen , 79.
Momboirskamers , 183.
- Jan Rap en zijn mast ; Jan
Hagel , 183.
Stroo , het kenmerk van een
sterfhuis , 372.
Tabaksverbruiking, 54.

(
Tabago , Het
eiland) waarom dus
genoemd, 6.
Tabak ,(Jan) 16.
Tabaksdoos(Opschrift op eene)van
Lord Chatham , 6.
Tabakspijpen, 6, 62.
Tabaksverbruiking , 54.
Taffin.,(Jacques) 282.
Tamara ,(Socotora en zijne hoofdplaats) 91.
Tapijten -op de zaal der Staten van
Holland, 50, 51 , 70.
Taptoe , 276.
Tastatus ,(Alphonsus) lees : Tostatus , 283.
„ Te kust en te keur" , 343.
Tecede , Mercuriusbeeld door A.
de Vries van 's Hage , 215.
» TegStaat der Ver. Nederlanden" , 142 , 168, 198, 227, 323.

Tempel" (Plaatsen ,, de) geheeten
376.

Teniers , (Het Apen - Corps-deGuarde van) 119.
Tentoonstelling van Oudheden
120.
Tersteegen , (Portret van G. 248.
Texel ,(De Sommeltjesberg op)
56.
0,(Uitspraak der) bij de NieuwGrieken , 54.
Th. , (Alb.) Kaplaken, 6.
„ Xavolging van Christus", 201.
Th. , (J. A. Alb.) Dierick Coorn,
hert, 266.
Th. , (L. J. A. Oude Zangwij.
zen , 156.
Theodorik , I. H. S. , 194.
Verduitschingen van Italiaanscheprozawerken, 322, 353.
Vermiste boeken van Livius,
220.
Schiller's „ Das Madchen aus
der Fremde" , 248.
„ Stabat Mater", 248.
Simon Stijl , 316.
DeVliegendeHollander, 221.
Theophylactus en zijne jagtpaarden , 24 , 374.

Thoe Schwartzenberg and Hohenlandsberg , (Portretten der familie) 217.
Thor en Doom , 153.
Tideman , (Johannes) J. Brakes
„ Onderwijs in den Godsdienst",
844.
Tienden ,(Krijtende en kriekende)
182.
Tinctorius , (Petrus Johannes) ook
Verwer,, 143 , 199.
Tiers („Le) et le quart", 342.
Tlt, L. De Ana's , 73.
Verses van Claudius , 48.
Galgestraf op zwanendoodslag, 53.
Krachtmeting van Verrekijkers , 232.
-Verlangde vertaling naar
dius , 173.
- DeSanthorstsche Geloofsbelijdenis , 27.
Tokkodielje , [voor bl. 111 , lees :
211,] 261.
Tol, (Hetgeslaeiat van) 78.

Tom , Verses van Claudius , 48.
Zutphen : de Drogenapstoren , 28.
Tooneelspelers (Engelsche) in de
Nederlanden , 27.
Tooverspiegel, (Dr.Dee en zijn)58.

Tor (Latreille door eene) ger ed ,315
Torens en heuvelen , (Nederland,.
sche) 376.
Torens(Ontwerper eens) voor de
Alkmaarsche Groote Kerk , 24
370.
Torens(Chronogram op den val
des) der St. Pieterskerk te Len,
yen, door Lipsius , 217.
„ Torentje , torentje , bossekruid",
93.
Tostatus ,(Alphonsus) 283.
Touwslager, (Fransch vers op
eenen) 90.
Tovar,, (Verzenpor Don Hipolito.
Bellicer de) 33.
Toxandrios , Doopsgezinden te
Vlissingen, 360.
- De meestoof in Zeeland, 213.
Uitroeping van Willem III
tot Stadhouder,, 361.
Trekbrief met de kroon , 32, 127.
Trello , (Lucretia van) 186.
Tribus Impostoribus" , (Het bock
”de) 16, 165 , 194.
Trici (Aue) en Gheese Ysenoudi
33.
Trithemius , 77 , 352.
Tromp (Trouwdag van Corn.) en
Marg. van Raaphorst , 343.
Tromp veranderd, (van der Well in)
140 , 167.
Tromp , (Het geslacht) 26.
Trompet" , („ Gelderse) 342.
Trompettertje", („ Het Nassauers)
152.
Trouwbelofte voorkomen ,(Doodstraf door) 238 , 239 , 240.
Tulp , (De familie) 132 , 165, 258.
„ Tune diu Baccho indulgens , VGnerique nefandae" , 315, 316.
Tusco , Avarij , 71.
Oudste , nog bestaande HSS.
van de beide Verbonden, 142.
Joodsche Oudheden , 245.
- Kenmerk en -vyapenspreuken
van den Prins van Wallis , 64.
- Het Kruis op munt en stem
voor het Christendom , 65.
Ophir , 83.
-11Voxpopuli vox Dei" , 144.
Monumenta Xantiana , 79.
-Zonderling LatijnschVers,65.
Tuyl van Bulkestein , (Legende betrekkelijk den Ridder van) 272.
Twentsche Landeweren, 182.
Twister („When a) , a twisting,
will twist him a twist", 91.
Tijdrekening , 31.
Tijdspreuk door Lipsius , 217.
Tij dyers op Monferland , 342.
Tijdwijzers der Ouden, 342.
U.
U. , B. v.) Beeld van Ign.atius
Loyola in het Amsterdamsche
paleis, 251.
Ubbergen", („ Het Serkje te) 274.
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Irgolino, (Blasius) 312.
Uilenspiegel II, (Tij1) Het Kaarsje
springen , 88.
Maandagsch bijgeloof, 88.
Uilenspiegel, (Tip) 49, 50, 166.
Uiltje (Een) knappen, 38, 101.
Uitgewekene Hoekschen , 67.
TJithangborden van Kerber en, (De
Zwaan op) 312.
Ultrajectinus , 52.
Urbanus en Isabella , 145.
Ursula en Ximilia , 22, 339, 340.
Utenhove,(Vertaling der „Simplex
et fidelis Narratio" van J. 139,
167, 226, 258.

Utenhove, (Handschrift van Jacob)
344.
Utrecht,(Swycht of zwigt) 47,106.

UtrechtschEen) oculist bij den
Boning van Marokko in 1695,
156.

Utrechtschen Dom, (Schout van den)
246.
eschreven,
Uurwerk aan Bruce to eg
99.
Uythoorn, J. Een Schipper en
een Konstabelsmaat, 188.
V.
V. , Meikersen , 78.
Willem de Zwijger en Musius , 324.
V., J. G. Barbierspalen, 221.
De hofstede Reygersbergh
nabij 's Gravenhage, 314.
Venetiees ondergang, 288.
V. , L. J. Feil op eene kaart ,
aangewezen door Karel V, 216.
V., P. J,) Guttapercha , (lees
Getahpertsja), 191.
V., W. D. Het Apen-Corps-de
Garde van Teniers, 119.
Hetvan den Bempden, 135.
Britsche Pairs uit Hollandsch
bloed , 224.
Dodaars,
259.
Eenhoornshoornen , 94.
Leydsch papieren geld, 137.
-Nederlandsche Baronets,195.
Pomedellus-penning, 140.
- Simon Stevin43.
,
- Tokkodielj e , 261.
Hetgeslacht van de Viry, 166.
V. (W. v. D.)Dc Blinkert , 47.
V. (X. W. Een riddertje le en ,
312.
Vaderland(Aardrijkskunde van
het) in de middeneeuwen, 294,
358.
„Vaderlandsch A. B. bock", 168
169,227.
Vaderlandsche Geschiedenis van
1688--1702,151.
Vaderlandsche Historic", (Bijzonderheden opgemerkt in het
XXste deel vanWagenaar's)164,
192.
Valliant ,(Jacques) 56.
Valkenier (Hoe de) van den Koning
van Denemarken(Frederik iii)
in Brabant valkenging vangen ,
25.
ValoisGeslacht
, de) 27.

n(De Portretschilder)3.
Van derMij,

Van Zessen klaar , 121.
Vasseur,, (Ds. Jacobus) 87.
Vasten ,(Voorbeelden van ziekelijk) 255 , 319.
Vastenavond-mommerijen , 151.
Veem , 207.
Veertien , (Bree) 310.
Veertiende dochter , 246.
Veeteelt,(Zeeuwsche Spreekwoorden op Landbouw en) 278.
Veilingen , (Kaarslicht bij) 203
229, 250, 251 , 261, 323.
Velde , (Willem van) 163 , 164.
Veldthuysen (Getuigenis van Conradus) over Eva Vlieghen , 255,
256.
Velicken ook V elickers , 124.
Veliten , 87.
Venetiees Ondergang, 175 , 229
288.
Verbasterdegemeenplaatsen , 282.
g
Verbodschrift teen
de Jesuieten in
de XVIIIde eeuw , 304.
Verburgh , (Gedenkpenning op Jan
Gideonsz.) 41 , 103.
Verensis ,(Anthonius) 88.
„Vert" of „vergde", 186.
Verhorst ,(J .) 24.
Veritas,(Inquirendo) De Eenhoorn
als Windwijzer, 343.
„taus tua non tua fraus", 135.
Verkleinwoorden,(De N achter) 24.
Vermeys , (Cornelis) 40.
Vermuyden , (Cornelis) 126, 254,
285, 349.
Vernde , (Mr. L. G. Gijsbertus
Masius , 184.
- I. H. S. , 104.
Laarsvormig drinkglas. Aarden kruik met aangezigt en wapens, 187.
Versierde kruik van 't jaar
1582, 250.
Wolffsglazen , 218.
Verrekijkers, (Krachtmeting van)
232.
Versmaatkunde , (Nederlandsche)
244.
Vertooningen op middeneeuwsche
feesten ,119.

Verste

, (Richardus) „ Brittannische Oudheden" , 344.

Verwer (Petrus Johannes) of Tinetorius , 143 , 199.
Verwonding van eenen hond,(Verklaring van een Med. Doctor
omtrent de) 185.
Verzen ,(Eerste berijmde) 31.
Verzen, (Het Romeinsche regt in)
120.
Verzen ,(Spaansche en to gelijk
Latijnsche) 33.

Vesting- , Scheeps- en Waterbouwkundige werken , 280.

VIXI en XVII, 345.
Vlag, (De Hollandsche)
160--162,350.

11, 101,

Vlag , (De Marolckaansche) 184.
Vleugels , (Engelen met) 38 , 101.
„ Vlieg , vlieg , vlindertje vlugt",
151.
Vliegende (De) Hollander , 100
221,285, 319, 349.
Vlieghen (Eva) of Bestje van
Meurs , 255.
Vliet, (Engeltje van der) 319.
VlissingenDoopsgezinden te)22.
Vlissingen (H et wapen van) en de
flesch van Willebrord, 45 , 46.
Vloek", (Bilderdijk' s 1/ de) 279.
Voet' ', („ Een witte) 246.
Voetstoots , 343.
Vogelenzang (Aardbeving
in de)
en omstreken , 189, 221, 316.
Vogelklaauw als versiersel , 343.
Vogellijm , 26.
"Vol haken en oogen", 247.
Volewijk , (De) 26.
Volksbijgeloof , 88, 219, 247, 262,
272, 273, 291, 326-329,
355-357.
Volksliederen, (Vertaling onzer)
119.
Volksliedj,
es (Oud-Hollandsche)
244,290.
Volksoverleveringen, (Nederlandsche) 88, 219, 247, 272,,
273
291, 326, 327, 355, 356, 357.
Voltaire ,(Grafschrift op) 151.
Voltaire beetgenomen door een' garde van Frederik den Groote,262.
Voorburg , (Een Vossius te) 241 ,
369.

Vondel ,(V erhandeling over eenige
Hekeldichten van) 93.
VondelVertroostinghe" door)
bij het overlijden van D. Vossins, 370.

Vondel, ('t Sterfhuis van J. van
den) 310.
Vondelhout ,
265, 266.
Voord'en , (Het wapen der van de)
130.

Voorspelling over 't Stadhuis te Amsterdam en den val der VII Provincien , 314.
Voorspelling aan Oldenbarneveld,
28 , 94.

Voorteeken bij 't huwelijk van Jan
Zoet , 5.
Vorm, (Petrus van der) 151.

Vorstelijkepersonen, ( Gegraveerde
Portretten van) 5.
„Vorstelijke, Koninglijke en Princelijke Atlas", 228.
Vossenburg , (Het geslacht van)
145.

Vossius (Eenf to Voorburg ,24,369.

124.
Virgilius als toovenaar,, 10.
Viry ,(Het geslacht de) 43 , 68,
165, 166.

„Voxpopuli, vox Del", 144.
Vuistdicht van Dousa, 12].
Vuistdichten van Lipsius,121,217.
Vuistdicht van P. Scriverius, 153.
Vulder,(Albertus de) 23, 362.
Vuur , (De Salamander in 't) 346.
Vuur, (Het St. Jans - ) 2, 307, 308.
Vraagstuk , (Meetkunstig) 247.
Vreemdijke : den Hoek, 374.

Visscher,, (Portretten door Cornelis)
naar van Dijk , 152.

Vries(Mercuriusbeeld door A. de)
van 's Hag,
e 215.

Vianen , (Gezondheidsbron te) 86,
167.
Vianen ,(Adolph Prins van Zweden te) 86, 115.

Vignetten, (Silhouetten en satirieke)
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Vrij Wijn , 6.
Vrijdag (De) een booze dag, 262.
Vrije en Onvrije Rederijkkamer,,
19.
Vrijenberg en Schansenberg bij
Loenen , 355.

Vrouwendag , (Boerendienstverwisseling op) 183.
Vijg, een scheldnaam, 33, 65,223,
350.
Vi' gen, (Oordeel van Karel V over
de Zeeuwsche meloenen en) 62.
W.
W., „ Bethonica",
311.
Matthias Claudius, 279.
„ Hij heeft het te Keulen
hooren doilderen", 226.
- IJsbrandus Balkius Reyn, 311.
hardusFrisius,
- Dr. J. A. Schasz, 311.
„ Het Cleyn Mostert-zaet",
311.
W(2), Buyldragers , 311.

W (De Letter) in Poolschewapens
120.
W., (A.) De Leeuw in Europa,175.
W. (B.
B. V. De Geuzensloot, 24.
(
W. E.
W. Beseven , 342.
W. F. C. Het vergaan des oorlogschips Evertze , 4.
W.F. K. Aanstekelijkh
eid van
hetgapen , 152.
W. (H.) Gutta Percha , 60.
W. (H. W. Wolf en Klander, 67.
W. (J . B. Ontwerper van den
Kerktoren voor de Alkmaarsche
Groote Kerk, 24.
W. (J. H. Poespas , 343.
- De vliegende Hollander, 319.
W. (S. v.) Pietjes , 258.
W. V. D. Ananasteelt in Nederland, 98.
- Willem Servaas , 98.
- Jan van Schoorl, 101.
Waaijenberg (De) aan de Emperbrug en de Waaijenberg bij
Noord-Empe , 355.
Waalschen Gezangbundel , (Dichters van den) 102.
Wachendorff, (Hetgeslacht van)
376.
Wachtels, (Matthys) 246.
Wadestein ,(Otto van) 327.
Waeywel , (Daniel) 250.
Wagenaar" , („ Vervolg op) 142 ,
168,227.
Wagenaar's „ Vaderl. Historic" ,
(Bijzonderheden opgemerkt in
het XXste deel van) 164 , 192.
Wallis , („ Quand un cordier cordant" , in 't Engelsch en Latin
vertaald door) 90 ; 91.

Wallis, (Brief van Henrik Frederik Prins van) 344.
Wallis, (Kenmerk enWapenspreuken van den Prins van) 64, 255.
Walton, (Aanhaling nit Is.) 56.
Wapen (Het Amsterdamsche) door
Jan van Persijn geschonken, 41.
Wapenboek in HS. uit Alkemade's
verkooping ,157.
Wapens door onadellijke personen
gevoerd , 36 , 37 , 100, 129, 191,
256.

Wapenspreuken (Kenmerk en) van
den Prins van Wallis , 64, 255.

Warmond , (Een blind Horologiemaker te) 253.
Wartburg , (Luther's afzondering
naar den) 246.
Water, (Hetgeslacht van te) 123.

Water, (Ouders van Mevr. Johannes van de) 278.
Water , (W
W. te) „Kerkel. Gesch. van
Axel en Axeler Ambacht" ,118.
Waterlanders, (Schattingweige-.
rende) 73.
Watermolen(Uitvinder
van den
,)
186.

Water- , Scheeps- en V estingbouwkundige Werken , 280.
Weersgesteldheid , (Invloed der
maan op de) 28.
Weert ,(Jan van) 43 , 352.

Weeskinderen ,(Oudvaderlandsche
Wetsbepalingen omtrent) 186.
Weetgierig , Handwater , 183.
lle Zwaan der Lutherschen
183.
Weetgraag , (Tennis) De Ch en G
voor de T, 247.
Wegstervende woorden , Spreekwijzen , Gebruiken89.
,
Wehl ,(De heerlijkheid) 279.
Weiss ,(De Colonel de) 284.
Well(Van der) in Tromp veranderd , 140, 167.
Welvaren („ Het) der Stad Leyden" , 342.
Wenken(Eenige) voor vrienden
van Oudheden57.
,
Weteling , 23.
Witten(De) van Minos voor de
Fransche Constitutie van 1793
313.
Westzanen , (Willem van) 54.
Weijerman, (J
J. W. Kan en Beker
van Dr. M. Luther , 284.
Reershemius , „ Ostfriesische
Prediger DenkmAler" , 253.
Weijerman , (Jacob Campo) 56.
Wieg , ('t Schommelen van eene
ledige) 357.
Wiegeliedje , 89.
„ Wien Neerlandseh bloed" , 119.
Wildens ,(Mansportret door) 376.
,, Wilhelmus van Nassouwe" ('t)
343.
Wilhelmius ,(Lijkrede van W.
Senguerdius op W. 150.
Willebrord(De flesch van) en het
wapen van Vlissingen , 45 , 46,

Willem I(Prins) door van Bieselinen,
g154.
Willem I,(Prins) een vervolger der
Roomschgezinden , 155.
Willem III (Uitroeping van Prins)
tot Stadhouder , 22361.
,
Willem V (Prins) en zijn Hof, 311.

Willem V als Admiraal Generaal
erkend in 1795, 182.
Willem den Zwijger, (Lijkredenen
op) 88.
Willem de Zwij ger medepligtig aan
Musius' flood, 272, 324, 325, 326.
Willem (Filips) en Maria van Nassau , 275.

Willemstad(„ Hij kijkt naar de)
of de Klundert ook brandt" , 312.

William, Herfstdraden , 206.
- Klein menschenras der Oudheid , 118.

Windwijzer , (De Eenhoorn als)
343.
Wit, (Jongens van Jan de) 151.
Witachtige Pa en , 151.
Witsen(Persepolitaanschbeeld aan
Burgemeester) geschonken , 248.
Witt ,(Begraafplaats van J. en C.
de) 215.
Witte („Een) voet" , 246.
Witte ,(Joannes Pietersz: de) 291.
„ Witte brood in moeders schoot" ,
89.
Witten Donderdag, (Bijgeloof omtrent eijeren van) 326.
Wh., Acisculus , 230.
Wodan, Bessus en Dagistheus, 61.
- Boeken be avers , 63.
- IJzeren kooien, 97.
Woerd, Hof, Loo , Ca el , 87,
Wolf en Klander , 11 , 67 , 101.
1Volffsglaz en , 218.
Wolfs ,(J. J. Staatkundige Aardrijkskunde van Nederland, 358.
Bevolking van Amerika, 163.
„Bijbel van deux aes", 369.
Het Coomans Gilde , 231.
Casparus van den Ende , 306.
- Guttapercha, Getah pertsja,
319.
't Haagsche wapen, 300.
- Hugenoten , 178.
- Het St. Jans vuur 307.
,
- De Jordaan , 235.
- Nederlandsche Versmaatkunde , 244.
Vergelijking van 't Neerduitsch met andere talen , 292.
Vereering des Ooijevaars, 52.
Ophir , 82.
Het „Patertje langs den kant",
69.
Pietjes, 322'.
- Schout bij Nacht , 74.
-Uilenspiegel , 166.
- Nederlandsche Volksoverleveringen , 357.
Wonderkruid ,
375.
Wonderlijk getal, 55.
Woorden, (De oudste) 299.
Woorden, (Wegstervende) 89.
Woorden , (Zamengestelde) 280.
Woordenboek,(Eerste Holl. Fr. en
Fr. Holl.) 56.
Woordverplaatsing(Berekeningen
over mogelijke) in verzen, 273.
Woude, (Mr. Sicco van der) 345.
Wouw, (Hetgeslacht van) 125.
Wrat, (Borstbeeld met eene) 310.
Wrat van Helena en die van de
vrouw van Alexander den Groote, 20.

Wrecht en Hubrecht (De Heeren)

315.
Wttewaall, B. W. ) „Politike D iscoursen" , 81.
Hetgeslacht van Vossenburg , 145.

Wu tiers ,
(Portret van Jonkvrouwe
Barchman) 347.
„Wij zullen aan hout rapen, Turf
rapers", 308.
Wyck , (Johan van der) 313.
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Wijn , (Avondmaalsviering zonder) 128.
Wyn , H. van) over het Egmondsche HS. der vier Evangelieen
147.

Wyttenbach , (Latijnsche verzen
overgenomen door) „Lect. quinq."
p. 18, 315.
X.
X. Genealogie van het geslacht
Oldenbarneveld , 91.
+ X. Scheeps-, vesting- en water- bouwkundige werken , 280.
X. (X.) De geslachten van Altena , enz. 215.
Hetgeslacht van den Bossche , 282.
Geslachtwapens verlangd,
278.
- Hetgeslacht van Montfoort
215.
Sierick Siersma , 278.
X. (X. X. Componisten der Ev.
Gezangen , 276.
-Nederlandschegeslachten van
Britschen bloede , 4.
Xantiana , (Monuments) 79.
Xenophon (Gissing op) „ Cyropaedia" I. vi. 17 : 22, 339.
Xhrouet, (Mathieu) 93.
Ximilia, (Ursula en) 22, 339, 340.
XVII en VIXI , 345.
XXVI, „Ben-je Zestig", 153.
Y, IJ.
Y.,(X) Beunhaas , 119.
S. „ Op de proppen", 120.
Y.
Ysselstein ,(Jan , Heer van Egmond,
op nieuw bezitter van)
135,195,287.
Yzenoudi (Gheeze) en Aue Trici ,
33.
IJzeren Kooien, 30, 97, 157.
„IJzeren vee sterft niet", 343.

Ifzers , in 't hues te Brittengevonden, 220.
Z.
Z., A. N. Hulkestein, 152.
Klaplooper , 152.
Z. , J. „ Accoord van Putten",
54.
Z.,(L. v. W. Hud en Mud , 56.
Z. ,(P. E.) „Bijbe
van Deux
l
Aes", 367.
- De „Christus Patiens", 362.
Oorzaak van Cromwell's
dood, 173.
„Daar zaten zeven kikkertjes", 41.
Groene Donderdag , 12.
Hugenoten , 178.
I. H. S., 42.
- De Y , 298.
- Instinct , 67.
„Hij heeft het te Keulen hooren donderen", 80.
Stroo , het kenmerk van een
sterfhuis , 373.
- Jan Tabak , 16.
Z.,(P. E. v. d.) Dirk van Hasseltsteeg , 106.
Liverei , 97.
Muntwezen bij de Grieken ,
112.

Z. P. E. V. d.) Ophir , 84.
Swycht of Zwigt Utrecht,
106.
- Tip Uilenspiegel , 49.
Z., W. M.) Borstbeeld met eene
wrat , 310.
- Cromwell in het Staatsche
leger , 259.
Kronijk van H. Steenhouwer,
120.
Latijnsche verzen overgenomen door Wyttenbach „Lect.
quinq.", p. 18, 315.
Leeghwater als duiker,, 363.
- Het Romeinsche regt in verzen , 120.
Z. , (X. Y. Portret van Pieter
Schout , 22.
Utrechtsche Hof beer, 26.
Zaamslag , (De Parkers , Heeren
van) 87.
Zaamslag , (De Heerlijkheid) 118.
Zaamslag, (Het voormalige) 214.
Zaandammer, (Een) Ophir , 82.
Zaet",(„ Het Cleyn Mostert-) 311.
Zamengestelde woorden, 280.
Zamet ,(Het graf van Abdal) 213.
Zan wizen, (Qude) 156,
Zapfenstreich, 276.
Zaturdag, (Boeren) 183.
Zee,(P. E. van der) De Eenhoorn,
132.
Zeeland, (Het Graf van Abdal Zamat in) 213.
Zeeland(Huldiging van de Stadhouders in) 374.
Zeeland, (Kloosters en Abdo en in
Holland en) 253.
Zeeland,(De Meestoofin) 213,290.
Zeemansbijgeloof , 262 , 291.
Zeeslagen van 1672 en--73, (Aanteekening over de) 121.
Zeetogt op last van Koning Alfred,
216.
Zeeuwen ,(Herhaling van 't woord
Ik bij de) 248.
Zeeuwsche kunstschrijvers , 182.
Zeeuwsche Meloenen en Vijgen ,
(0 ordeel van Karel V over de)26.

Zeeuwsche Ringrijden , (Lied bij 't)
315.
Spreekwoorden op landbouw en
veeteelt , 278.
Zegel van Simon Episcopius, 214.
Zegelring van Simon Episcopius
287.
Zegelring (De) van Luther , 278.

Zeljbpoffiring bij Crasnicky , Oct.
1813, 156.
Zessen klaar", („Van) 1p1.
j 153.
Zestig" , („ Bene)
Zeven,(Verhandeling over 't getal) 203.
Zevende ,'loon, 246.
Zeventien ,(Het getal) 345.
„ Ziege zagen Holten bagen", 360.
oor,beelden
(V
Ziekel ijk vasten
van) 225 , 319.
Zigzag , 22, 359.
Zille , 283.
Zilveren Bruiloft , 374.
Zingen, (Het Pinksterbloem-) 186.
Zingen met de ster, 7.
Zingende („ De) Lootsman" , 63.
Zirixee , (Amand van) 320.

ZoetVoorteekenbij' thuzvelijk van
Jan) 5.
Zon , waarom vrouwelijk , 127.
Zonderling Latijnsch vers , 65.
Zonnepaarden , (Blaauwe) 216.
Zonsverduistering (De) van 12 Augustus 1654 , 319.
„Zoo doof als een kzvartel" , 343.
„Zoogek als een pootjuin" , 24.
„ Zoo oud als de we van Kralincren" , 210, 261, 354.
„oo zout als brew", 24.
Zoon ,(Zevende) 246.
Zorobabel , Dichters der Evang.
Gezangen , 71.
- LTzeren kooien, 97.
Zschokke ,(H.) 139.

Z

Zuiderspaarne,(Memorandumbij 't)
88.
Zusters, (Graauwe) 277.
Zutphen , 28 , 80 , 81 , 353.,
Zwaan (De) der Lutherschen, 183.
Zwaan(De) op uithangborden van
herbergen, 312.
Zwaerdecroon , (Henricus) 220.
Zwanendoodslag, (Galgestraf op)
53.
Z. W. A. N. G. Bijschrift eens
Hamburgers op Napoleon's geboortedag, 345.
„Zzvarte Man •; (De) de Hertog van
Saksen , 347.
Zweden , (Nederlanders in) 190.
Zweden(Prins Adolph van) te Vianen in 1656, 86, 115.
Zwigt of Swycht Utrecht, 47, 106.
Zwijger (Willem de) medepligtig
aan den dood van Musius , 272
324 , 325 , 326.
Zwijger, (Lijkredenen op Willem
den) 88.
Zwijnsvereering onzer voorvadez wr nn (1N18ap.
oleons
' to ot over het)
53.
Zwolle , 40 67 , 162.

„Zijn schaapjes op het droog hebben", 183.
? , Voorteeken bij huwelijk van
Jan Zoet, 5.
?? ?, Hetgeslacht Tromp , 26.
Dirk van Hasseltsteeg, 45.
, Oudvaderlandsche wetsbepalingen omtrent weeskinderen
186.
Beeldwit , met een helmgeboren , 247.
- Overdekking van. 't aangezigt
eens ter dood verwezenen , 5.
- Schoolbook' es v(56r 1800 •; het
„Vaderl. A: B: boek", 227.
voor en. , 67.
te, Gerard Boot, 28.
De Eenhoorn ,105.
't Haagsche Wapen, 329.
- Verklaring van een Med. Dr.
omtrent de verwonding van een'
ng
er t1a18i5.
Hon d,
en der „Legenda
reoar'n'
_Auc
Overstege Willemsz , 185.
Vuistdicht van P. Scriverius,
153.

MU-, SCHRLIF- EN LEESFOUTEN.

B1.16, 2. k. r. 19 v. o. staat :

opgeschreven; lees: afqeschreven. —
Ald. r. 2. v. o. staat : moeite; lees:

— 31, 2. k. r. 18 v. b. staat : PERRON • lees : PEZRON. -

melte waard. -

41, 1. k. r. 22 v. o. staat :

ook is my eene genealogic bekend; lees: en zich ook eene genealogic

bevindt. -

69, 2. k. r. 5 v. b. staat : BABAN ; lees : BASAN. —

oit; lees: dit. —
af- ; lees: ab-. —
— 83, 1. k. r. 10 v. b. staat : hi' ; lees : men. — Aid. 2. k.
hicieron. - 86, 2. k. r. 14 v. b. staat : Bakestein; lees : Batestein. —
— 73, 2. k. r. 17 v. o. staat :
— 80, 1. k. r. 31 v. b. staat:

r. 27

v.

o. staat :

hocieron lees:

— 91, 2. k. laatste r. V. o. staat : RITYNEL ; lees : RAYNAL. —
— 211 (waarvoor bij vergissing 111), 1. k. r. 18 v. o. staat:

Toutatable ; lees: Toutetable. —

— 228 , 2. k. r. 9 v. b. staat: 315; lees: 316. —

MCCCC; lees : MCCCCC. —
boomen; lees: boonen. -- 351, 2. k. r. 16 v. o. staat: K. Theol.; lees : if. Theol. —

— 319, 1. k. r. 4 v. b. staat :

— 322, 2. k. r. 2 v. o. staat:

LUST DER WERKEN,
GESCHREVEN DOOR

OF MET BIJDRAGEN VOORZIEN VAN WIJLEN

E. WILLEM BILDERDIJK,
EN V ROUWE

KATHARD A_ WILHELMINA BILDERDIJK,
geb. SCHWEICKHARD T.

OPGEMAAKT, ALPHABETISCH GERANGSCHIKT EN
MET 3 BIJLAGEN VOORZIEN,

D 0 0 la

B. KLINKERT.

BERIGT.

Then de Heer GLINDERMAN in 1833 zijne Lijst der Werken van Mr. w.

BILDERDIJK

en Vrouwe K. W. BILDERDIJK uitgaf , deed hij in de Voorrede van dat werk zijn voornemen
nom later een Aanhangsel daarop televeren. Dit Aanhangsel is nimmer verschenen,
kennen,
hoewel de belangstelling , waarmede de Lijst by het geletterd publiek werd ontvangen, zich velerwege openbaarde door de mededeeling van aanmerkingen en byvoegselen, enz. 1k vermoed,
datjuist het gedurig weder op nieuw verschijnen van bydragen tot zijn werk, den Beer
DERMAN

GLIN-

eerst heeft belemmerd in deszelfs voortzetting ; en dat vervolgens zijn overlijden in

Nov. 1850 de telkens al uitgestelde voltooying heeft doen achterblijven. Inmiddels verminderde bij de hoogschatters van den grooten Dichter en Geleerde de zucht niet , om nieuwe
bouwstoffen televeren tot de Lz:ist zijner talrijke en veelsoortige Geschriften , zvaarvan de uitgave over een dubbelen menschenleeftijdloopt. Veel, wat vroeger onopgemerkt was, kwam aan
het licht • veel, aangaande 't welk men eerst in onzekerheid verkeerde, werd op voldoende wijze
opgehelderd. Zoo ontstond eene reeks van opstellen, ieder met zijne aanvullingen en verbeteringen, met zijne bedenkingen en tegenbedenkingen , in verschillende tijdschriften verspreicl .
Erwas er geen,

of

het had zijne verdiensten : doch te zanzen werkten zij mede, 02n het overzigt

van wat al of niet tot » den volledigen

BILDERDIJK"

Tegoeder urekwam derhalve de Beer

behoorde, te bemoeijelyken.

B. KLINKERT,

dien de beoefenaars der Bilderdijksche

literatuur reeds voorlang als een vlijtig verzamelaar en bezitter van menig kostbaar stuk , den
Dichter en zijne Gadebetrefende, kennen, op het denkbeeld, om uit de nu voorhanden bouwstoffen eene beknopte en volledige Lijst van BILDERDIJKS Werken op to maken en het publiek
aantebieden, tot welk laatste de .Redactie van DE NAVORSCHER hem op loffelijke wijze de hand
bond. Toevallig met den arbeid van den Heer

KLINKERT

bekend geworden, werd ik aan

zocht, er inzage van te nernen, en het stuk van een woord ter inleiding te voorzien. Ik heb mil
aan die , voor mij in meer dan

Oen opzigt

aangename , taakniet willen onttrekken; hoewel anders

de naauwkeurigheid van den vervaardiger eene eigenlijke herziening van het door Item bijeengebragte noodeloos scheen- to rnaken, althans van mij, die in de laatste jaren, wegens veelvuldige
bezigheden van anderen aard, niet

]e to
op de hoogte

van het onderwerp hebkunnenblijven.

Dehoogschatters van den onsterfelijken BILDERDIJK en zijne Gade ontvangen hier bij wijze
vanproeveeene zooveel mogelijk volledige Lijst hunner Geschriften , zoo in proza als in
•; benevens
poezij ;• afzonderlijk gedrukte , doch ook ongedrukte en onbekende stukken
hetgeen in periodieke

of

zelve werd opgenomen.

andere werken is verspreid , voor zoo verre dit niet in de werken

IV

De orde , in deze Lijst in acht genomen , is de alphabetische. Om het gemak bij het gebruik tebevorderen , scheen zij de voorkeur teverdienen boven de chronologiscbe , door den
g
Heer GLINDERMAN gebezid.
Zoodanige herdrukken, die alleen hernieuwdeuitgaven zijn met andere titels, of zich ddoor
inhoud noch vorm van vroegere onderscheiden , zijn met opzet niet vermeld. De opgave van
adz ht of prozastukken is alleen dan geschied , wanneer zij in
afzonderlijke afdrukken van
eenig opzigt van belang geoordeeld u;erden. Of de vermelding , in Handschrift , bij de stukken in het Instituut voorgedragen, geheeljuist is, wordtbetwijfeld. Bepaaldeinlichting daaromtrent 7vordt te gemoet gezien. Nopens al he een nog onder Prof. TYDEMAN in handschrift
berust , raadplege men de Geschiedenis des Vaderlands, Dl. XIII , bl. 218.
Als eerste Bijlage tot de Lijst wordt hier voorts aangeboden eene aanqvijzing van de
belangrijkste dichterlijke bijdragen van BILDERD/JK, verspreid in ' s mans proza-werken
in de Voor- en Naberigten , Aanteekeningen op de dichtbundels, enz. , naar alphabetische
orde van de eerste regels.
Als tweede Bijlage eene opgave van de ontworpene en ten deele afgewerkte stukken
van BILDERDIJKS hand, van Welke verschijning in druk niet is gebleken.
Als derde Bijlage eene opgave van eenige der belangrijkste geschriften , die 't zij voor,
to en , of aangaande BILDERDIJK en diens Werken in 't licht zijn verschenen.
De bekorting der titels , zoo in de Lijst als in de Bijlagen om de beknoptheid in acht genomen , zal voor den ervaren Lezer geen bezwaar kunnen opleveren.
Indien deze stukken zullen blijken de belangstelling van het publiek te wekken, zal de vervaardiger zich daardoor aangespoord gevoelen , later nog andere Bijlagen te doen volgen.
Inmiddels houdt hij zich minzaam aanbevolen tot het ontvangen van hetgeen men ter volmaking van zijn' arbeid zou meenen te kunnen bijdragen. Lang s dien weg zal men er toe kunnen
geraken, om in eene afzonderlijke uitgave een volledig overzigt te verkry gen van den belangrijken en uitgebreiden letterschat van den Oenigen BILDERDIJK en zijne voortreffelijke Gade.
Rotterdam , Oct. 1852.

Dr. A.

DE JAGER.

VERKLARING DER VERKORTINGEN.
HS. beteekent In Handschrift. Van vele dezer stukken is het eigenhandig geschrift
of een afschrift bij den schrijver dezes — van andere elders aanwezig.
. — Twijfelachtig , en niet ten volle als van BILDERDIJK erkend.
TW
Onbekend; wat namelijk wel door sommigen als van B. zijnde is op0.
gegeven , doch den schrijver dezes nooit onder het oog gekonien is,

A.
„AAN d'eenen kant staat rust en veilig eergenot."
Naar 't Engelsch. HS.
AAN ...... in andwoord op haar vers , enz. HS.
A ANMERKINGEN en Waarschuwingen omtrent de
Leesbibliotheken. In de : Vaderl. Letteroefeningen
1825 , N°. 8. TW.
AANSPRAAK(in proza) aan alle welmeende Nederlanders. 1787. TW.
AANSPRAAK (in proza) aan mijne geringste medeburers , op den 8sten Maart 1785 , onder de spreuk :
g

Semper Idem. TW.
AANSTELLING(Op de) van L. P. van de Spiegel,
aan Zijne Hoogheid , 1808. HS.
„ Acn gevoelt gy 't lieve Gade" enz. (3 coupletten,
behoorende tot „ Mine Filumene" , Poezij III. 49,
tusschen het 5de en 6de couplet in te voegen). HS.
AFBEELDING(Op een getabbaarde). HS.
AFBEELDING (Op de) van Van der Palm. 1827. HS.
AFFODILLEN. Haarlem. F. Bohn. 1814. 2 dn. gr. 8°.
AFKEER. In de : Keur van Nederl. Letteren , bij Westerman , 2de Jaarg. 13de St. bl. 31.
AFKEER(Vertoog van den) onzer voorvaderen teen
't Hoogduitsch , en de blijken daarvan in onze taal
te vinden. Mei 1810 in 't Instituut voorgedragen. HS.
AFSCHEID. 1827. Belg. Muz. Almanak 1830, p. 125.
AFSCHEID , te Ritzbuttel. Nederl. Muzen Almanac
1837, bl. 36.
AFSCHEID aan Leyden , den 27sten van Grasmaand
1827. Leyden. L. Herdingh en Zoon. (ook met
het Lapidair.) gr. 8°.
AFSTERVEN(By het) van Prins Willem Georg Frederik, enz.1799. Door : Eusebius Vaderlander. Amst.
de Wed. J. Doll. 1799.gr. 8°. TW.
A.FSTERVEN(Op het) van Prins Willem Georg Frederik , enz. door C. W. Schweickhardt. Brunswijk
E. W. G. Kircher. 1799. Ookgedrukt : Vaderl.
Oranjezucht , bl. 197.
ALBUM. (In een) 1829 .In : Ned. Muz.Alm .,1838,b1.40
ALBUM(In 't) van den Hear Predikant C. Steenhauer,
ten afscheid uit Leyden, 23 Junij 1824. In de : Bijdragen tot Boeken- en Menschenkennis , II. 273.
ALBUM (In 't) van de Weth , den 30sten van Herfstmaand 1822. HS.
ALBUM(In 't) van Hoffmann van Fallersleben , door
Bilderdijk en diens Gade. Gedrukt in den afzonderliken druk van Bilderdijks Brieven aan H. van
Fallersleben. Rotterd. 1837. Het vers van Vrouwe
Bilderdijk staat in hare Gedichten, b1.174; dat van
Bilderdijk is nergens opgenomen.
ALBUM(In 't) van Mr. J. H. Hoeufft. 1829. Ex tempore. Belg. Muzen Almanak, 1830 , b1.198. Ook :
Nasprokkeling , bl. 32 , met verschil in de lezing.
ALBUM(In 't) van Wiselius. Semper Idem, 1806. HS.
ALBUM Versjen, door Vrouwe K. W. B. , 1826.
In 't Fransch. Nederl. Muz. Alm. 1837. b1.37.
ALLEENHEERSCHING , (De) aan 't yolk van D enemarken. MD CCXCIII. Zie ook: Vad.Oranjez.
ALMANZOR en Zaide. Romance, vierregelige coupletten. Gedrukt : Vervolg der Mengelpazij , bl. 225 ,
in coupletten van 5 regels. HS.
ALRIK en Aspasia. Romance van Feith. Parodie.
1792.(Voor de Muziek.) HS.
A Mlle ...... (In 't Fransch). HS.

AMINTE (A 1') du Tasse, en le renvoyant Mlle..
(In 't Fransch). HS.
ANTJEN. Erotisch stukjen. 1792. HS.
AVONDSCHEMERING. Brussel, J. Sacrd, 1828. gr. 8°.
Tweede druk. Schiedam , Roelants , 1852. 12°.
B
•

BATH hernomen. Herfstmaand, 1809. - Ookgedrukt
achter de : Wapenkreet, 1809. gr. 8°.
BEGIN SELS der woordvorsching. Leeuwarden. G. T.
N. Suringar. 1831.gr. 8°.
BEOORDEELING derproeve eener nieuwe overzetting
van den Eneds van P. van Winter. Recensent , ook
der Recensenten, 1806, bl. 597 en 688.
BEOORDEELING van de overzetting van Horatius Lierzangen , door P. van Winter. Recensent ook der
Recensenten, 1806, bl. 45.
BEOORDEELING van : Doutes et Conjectures sur la
ddesse Nehalennia ,par Pougens. Al em. Vaderl.
Letteroefeningen, 1810, N o . 14.
BERICHT van Inteekening op eene nieuwe oorspronkelike Geschiedenis van Holland, door een voornaam
Geleerde , in 5 dn. Eenige blz. 8°. De inteekening
stond open tot 1 Dec. 1811, bij W. Brave te Amst.
BERISPER (Aan eengeleerd) van een slecht dichtstuk. HS.
BEROEPEN. Neder1.11luz.Almanak , 1821, b1.87.
BESCHOUWING der vijf Tafereelen van Josephs Leven,
afgebeeld door den schilder J. v. D....., en uitgegeven in 1771 in de : Al em. Vaderl. Letteroefen.
1772, 2de St. bl. 32. Herdr. te Leyden. L. Herdingh en Zoon. 1830.gr. 8°.
BESLUIT des Konings van Engeland, no ens de Vaart
en Handel der 0. I. Comp. of andere Engelschen
op de Caab de Goede Hoop enz . ,in dato 28December
1796 (De hiervan door Bilderdijk geleverde Hollandsche en Fransche Vertalingen ) 0.
BETRACHTINGEN bij het ziekbed. Uit 't Hood.
van
g
Hermes. Zonder naam van vert. Haarl. 1820 , J. L .
Augustini. gr. 8°. Reeds in 1806 in Hamburg
verschenen.
BEZETENEN, (Over de) Getrokken nit de : Bibeldeutungen von J. F. von Meijer. Letterkundig 11faq. van
Wetenschappen ,Kunst en Smaak ,1817 ,N° .13 . TW.
BILDERDIJK. (Over den naam van) HS.
BILDERDIJK ( Voor de Vrienden en betrekkingen van.
Louise Sybille) en daarachter Missive: van Bilderdijk aan zijnen Broeder. Haarlem, 8 Sept. 1831.
Uitgegeven door Prof. H. W. Tijdeman. 1832.
Alleen voor vriendengedrukt. Komtook voor achter de Gedenkzuil voor Bilderdijk.
BILDERDIJK en van der Palm.(Verzameling van
dichtstukjens door) 0.
BILLAH. Ca Miss) In 't Fransch.
BLOEMTJE, NS. Amsterdam. P. J. Uylenbroek. 1785.
gr. 80. 2de dr. met den titel : Bloemtjens, Deukalion

en Pyrrha en Kribsdans van Mr. W. Bilderdijk.

Amst. Fred. Kaal. 1836. kl. 8°.
BOERENMEID. (De bruine) Fragment, Haar 't Eng.
van Prior. HS.
BoeTius. IV. 6.(Vroegere bewerkinc, van een stukje
naar) 1789. De latere is geplaatst : 'Verspreide Ged.
II, bl. 65 en Almanak Holland 1849, bl. 31.
BOMMEL. (h M. van) Lieut. en Service de S. M. trey
Chretienne. In Fransch Dichtmaat. In : de Navorscher, 1852, N°. 1.

6
13oRGER.(Op) 1820. HS.
BORGERSplaatsvulling. 1821. HS.
Boscx.(Aan Bernardus de) 1827. In de : Keur bij
Westerman, 2de Jaarg., 13de Stuk, bl. 54.
Bouw- en Doorzichtkunde, (Mededeeling aan de 4de
Kl. van 't Instit. we ens HS.
B0UwEN. (Afleiding van het Werkwoord) door A. de
Jager. Getrokken nit een geschreven opstel van
wijlen Mr. Willem Bilderdijk, getiteld Kort beg
rip der Antieke Bouwkunst. 26 bladz. in fol. met
losse schetsen en teekeningen. Zie de Jager's : Taalkundig Magazjn, Dl. IV. bl. 540. Deventer. 1842.
BOUWKUNST.(Kort begrip der antieke)26blz . in fo.LTS
BRIEF aan Dr .J.le Francq van Berkhey, in dichtmaat,
den l3den April 1811. Zie : Letter- en Geschiedk.
Mengel., door Prof. H. W. Tijdeman. Zalt-Bommel. 1836, b1.13. Hiervan zijn afzonderlijke afdrukken in 8°. bl. 1 tot 16 ,getiteld : Drie Brieven van

Mr. W. Bilderdijk aan W. A. Ockerse •; en Een
aan Dr. J. le Francq van Berkhey. VoordeBr. aan
bl. 48-58.
0. zie; Brieven,
BRIEF aan een' Ongenoemde , enz. Letterlievend
Maandschrift , 1832, N°. 4.

BRIEF aan Mr. J. Scheltema , van 15 Nov.1808. Zie
Sch.'s Leven door P. Scheltema, bl. 190.
BRIEF aan H. Tollius. Brunswijk. 28 Febr. 1799.
de Navorscher,, 1851, N°. 12.
BRIEF aan H. W. Tijdeman, over de Hoekschen en
Kabelj aauwschen. In de : Verhandel. over de Hoeksche en Kabeljaamsche partijschappen , door Prof.
H. W. Tijdeman, 1815. hi. 54.
BRIEF aan Kesteloot, 21 Julij 1809. Alger'''. Konsten Letterbode, 1840, N°. 25. Ook Kunst- en Letterblad. Gend. 1840, N°. 3.
BRIEF aan Ockerse, 26 Sept. 1806. Zie : Al em.
Konst- en Letterbode. 1844, N°. 32.
BRIEF aan Serrure. Zie : Kunst- en Letterblad. Gent.
1843-1845.
BRIEF aan zijne dochter Louise Sybilla Bilderdijk.
Brunswijk 19 Junij 1802. HS.
BRIEF bij de inzending van de Ahac ha ; Romance.
Zie : Post van den Helicon, 1788, N°. 35, bl. 273.
BRIEF over den dood van Edipus. Zie : Brieven
I. bl. 273. HS.
BRIEF over het woord Zon, in het rnannelijk geslacht
gebruikt. Post van den Helicon , 1788, N°. 15, bl.
117. Ook : Archief voor Nederlandsche Taalkunde
van Dr. A. de Jager, I. bl. 170.
BRIEF van 1817, vermeld : Catalogus van J. Koning,
I. bl. 69.
BRIEF van den Navolger van Sofokles Edipus. Amst.
A. van der Kroe. 1780. gr. 8°.
BRIEFWISSELING over Godgeleerde onderwerpen tusschen Mr. Bilderdijk en Jan J. F. Wap. Eene Bijdrage tot de Geschiedenis van den Letterkundigen
levensloop en tot de nagelatene Geschriften van
Neerlands Puikdichter. Breda. van Gulick en
Hermans. 1832.gr. 8°.
BRIEVEN aan Jan J. F. Wap. 14 stuks. In het Kunsten Letterblad. Gent. 1843-1845.
BRIEVEN (DichterlijkeUitspanning in z es luimige)van
Bilderdijk aan zijne eenige zuster,nu wij len Vrouwe
J .D .W entholt,geb.Bilderdijk, van de jaren 17781779 enz. Nijmegen, J. F.Thieme. 1835. gr. 8°.
BRIEVEN van Bilderdijk. Amsterd. W. Messchert.
1836-1837. 5 dn. gr. 8°.
BRIssEArr MIRBEL, Exposition et defense de ma thdorie de l'Organisation Vegetale ; publid par le docteur Bilderdijk en Francais et en Allemand. la
Ha e, van Cleef. 1808. Herdr. Paris. 1811.2 dl.
BRUILOFTSZANG bij 't huwelijk
van Pieter N. en
Celia V.... Ned. Muzen Almanak , 1825 , bl. 244.
BUITENLEVEN.( Het) Naar 't Fransch van Delille.
Amst. J. Allart. 1803. 2de druk. Rotterd. J . Imxnerzeel , Jr. 1821.gr. P.

BUTTERFLY, (The) Engelsche coupletten van Vrouwe Bilderdijk. Groninger Stud. Almanak, 1834.
BYDRA GEN tot de Tooneelpoezy. Leyden. L. Her-,
dingh en Zoon. 1823. gr. 8°. Op bl. 89: „de dichter Jan Vos ," 26 regelig vers.
C.
CATALOGUS der nagelaten Bibliotheek van Bilderderdijk. Amst. J. I mmerzeel Jr. 1832.gr. 8 0. (Men
raadplege dezen Catal. op bl. 108, 109. N°. 1-33.
aangaande diverse HSS. van Bilderdijk, die in
zijne Nalatenschap zijn gevonden ; --zoo ook wegees eenige kleine dichtstukjens , en een Brief in
Franschproza. Zie bl. 62 , 63, 75 , 76 , 78 en 86.
Met uitzondering van het zevenregelig versjen op
bl. 86 , dat ook (metgering verschil) gedrukt is :
Krekelzangen , III. bl. 128, zijn Beene van de overige in de dichtbundels opgenomen).
Een vroegeren Catalogus, van de door Bilderdijk
tijdens zijne uitzetting Nagelaten. en in 1797 te
's Hage publiek verkochte Boekerij , vindt men
(door Dr. A. de Jager in zijne Bijdrage tot de List
van Bilderdijks Werken opgenomen ,) in het Algemeen Letterlievend Maandschrift voor Febr. 1850,
N°. 2. aldus omschreven :
Catalogus Librorum , in Omni fere Scientiarum
generepraestantissimorum , quibus , maxima
pro parte , usus fuit Guiliclmus Bilderdijk.
Jur. Utr. Dr. etc.quorum publica fiet auctio,
Hagae Comitum in aedibus Acm. van Daalen
Wetters , 24 Julii et seq. d. 1797. (218 pagg.
in gr. 8°.) Het eerste gedeelte, 1-179 beslaande, behoort tot B. - De Catal. in der
tijd voor „ 4 stuivers" verkrijgbaar, is in 1833
op de verkooping van J. Koning voor 12 Gulden verkocht. Zelfs in de verzameling van
Wiselius kwam hij niet voor.
CATS Cupido verloren en uytgeroepen (Dichtkundig
onderzoek van 's Heeren) 1776. Taal- en Dichtliev.
Oefen. van : Kunst wordt door Arbeid verkregen.
III. bl. 271.
CERTIFICAAT(in Fransch proza) door Bilderdijk afgegeven aan Alexander de Buikspreker. Leyden,
15 Junij 1819. Zie het werkje : Alexander de Bulkspreker . Zutphen. H. C. A. Thieme. 1819.
CHALMERS, Bewijs en gezag der Christelijke Openbaring. Uit het Engelsch vertaald. Haarlem. J.
L. Augustini. 1820. 2de dr.metVoor- , Narede en
Aanm. 1833.gr. 8 0 . Zonder naam van B. als vert.
CHARLES I. dans saprison. In 't Fransch naar'tEng.
Voor de Holl. vert., zie : Pazij , I. bl. 117 . HS.
CHASSINETVERSJEN. Lat. en Ned. tekst. 1825. 8°. 1
bl. Ook in het : Overzigt van de Werken en 't Leven
van B. en diens Gade, door da Costa. 1844. bl. 188.
CHEVALLIER(Aan den WelEerw. Heer P. Leeraar
bij de Waalsche Gemeente te Amsterdam, bij de
inzending van de Toelichting van da Costa. In
dichtmaat. HS.
CoDE-Napoleon. Amsterdam. J. Allart. 1811.8 dn.
gedeeltelijk door B. vertaald. Men wil dat hiervan
door Bilderdijk is vertaald :Het Wetboekvan Straf-

regt •; van Strafvordering ; van civiele 1?egtsvordering
en het Formulierboek van het Wetboek van civiele
Regtsvordering. 2 dn. - Het Wetboek Napoleon ,
2 dn. benevens het Wetboek van Koophandel zijn

vertaald. door Mr. J. van der Linden. De Censors
van 's Landswege aangesteld waren : van Gennep
en van Wesele Scholten.
COMEDIEN(Kleine) op zijn 12de jaar vervaardigd. Hij
voerde daarbij den naam van : Willem Gracilis, 0.
COSTA. (Aan Mr. Is. da) 1833. In de : Keur bij
Westerman , 2de Jaarg. 13de St. bl. 16.
COSTA(De bezwaren teen den geest der eeuw van
Mr. I. da) toegelicht. Leyden. L. Herdingh eu
Zoon. 1823.gr. 8°.
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COURANT van 13 Febr. 1784. (Extract uit de 's Gravenh.) en die van Nieuwer-Amstel, van 11 Febr.
1784aangaande
, het Pleidooi van Mr. W. B. in
de zoo veelg erucht makende zaak van P. Verij 1784. 8°.
brugge te Delft , den 3lsten Januar
Afzonderlijke afdruk op 2 bladz
„ CUM libris exutus" enz. HS.
CYCLOOP. Saterspel. Uit het Grieksch van Euripides.
Amst. ten Brink en de Vries. 1828.gr. 8°.
CYNTHIA Lenige. J. A. Backer's Lijkdicht op) Parodie. Hari. 1780. 8°. 12 bl. TV.
D.
„ DAN zou. rnijn hart hier niet bezwijken" enz. 2 cou-

pletten. Behoorende tot den : Bruiloftszang, in de:
Mengel. II. bl. 104 , en volgende op den regel:
„ Grijp mood" enz. HS.
„ DE duizend fabels , duizend vonden". Pind. 01. I.
1824. HS.
DEDEKIND, proeve over de werking en invloed der
ten. Uit 't Hoo gd. vertaald. Haarlem. J. L.
Gees
Augustini. 1820. gr. 8°. Zonder naam van B. als
vertaler.
DEUKALION en Pyrrha. Blijspel. (vervaard in 1775.)
Amsterdam. 1779. gr. 8'.
DEUKALION en Pyrrha. Tooneelstuk. (vervaard. in
1775) 1785. Amsterdam. P. J. Uylenbroek. 1785,
gr. 80 . Herdruk getiteld : Bloemtjens , .Deukalion
en Pyrrha en Krijgsdans van Mr. W. Bilderdijk,
Amst. Fred. Kaal. 1836.. kl. 8°.
DE R1in 'thuis vallen, (Met de) Nederl. Muz. Alm.
1826, bl. 202.
DICHTSCHAKEERING (Nieuwe) door B. en diens Gade.
Rotterd. Immerzeel en C°. 1819. 2 dn. gr. 8°.
DICHTSTUKJENS op zee. N°. 1-5, 1806. Zie Vaderl. Letteroef. 1806 , bl. 220-224, 264-268,
311-312 en 358-360. En ook afzonderlijke afdrukken op schrijfpapier , gepagineerd M. 1 k 17.
Herdrukt : Amst. 1834. J. Immerzeel Jr. en ook
nog achter de 2de verbeterde druk , kl. 8°. van de
N°. 2
Vaderl. Oranjez. Amst. Nayler en C°.
Zeevaart" ook gedrukt in de _Ai -Millen, II. bl. 89.
„
DICTAAT ad Leg. 4 Codicis de contrah. ernpt. et
venditione. HS.
DIEREN. (De) dichtstuk. Amsterdam P. den Hengst
en Zoon. 1817.gr. 8°.
DISCOURS faitpar ordre du Roi , ce 16 Fevrier 1807.
Daarachter „Hommage au Roi". 1806. Zie : Napoleon, Ode, druk van 1823, en : Gedenkschriften der
Ordevan de Unie, bl. 65(met verschil en Holl. tekst)
Zie ook deFransche Cour. van 1807 ,
genaamd : Le
vrai Hollandais en daargedrukt zoo als het ward
uitgesproken. Zie : Brieven. II. bl. 135.
„Docn vruchtloos mocht die ochtend pralen" enz.
De aanvang van acht ongedrukte coupletten, zijnde
een later( 1807) vervolg op het dichtstuk „broom"
in de Vaderl. Oranjez. , bl. 216. Het komt hier in
het HS.voor,onder den titel „Verschijning". - HS.
DOOD (Op den) der sehandelijke Koningin van GrootBrittanje. 1821. 8°. (Niet openlijk uitgegeven).
Afzond.gedrukt in 1832 of daaromtrent op 1 biz.
DOVE fly off with a Letter, (On seeing a) Engelsche
coupletten van Mevrouw B. HS.
DRUKKUNST.(Over de Uitvinding der) 1812. In 't Instituut voorgedragen. HS.
E.
EcifrvirmiNG(Bij de) van Alex. van Coppenaal , Jr.
met Jonkvr. S. E. Markgravinne van la Touloubre , den 24sten Aug. 1819. Aileen voor vriendengedrukt , in 8°. eenige weinige bladz. Ook gedrukt : Sprokkelingen. b1.121; onder den titel: Bruiloftszang voor een' vriend , by 't huwelijk van zijne
aangenomene doubter. 1819. gr. 8°.

ECHTVIERING van Keizer Napoleon. Amst. Immerzeel en Comp. 1810. gr. 8°.
EDIPUS. Treurspel naar Sofokles. Amst. A. van der
Kroe. 1779.gr. 8°.
EDIPUS.(De dood van) Treurspel naar Sofokles.
Amst. P. J. Uijlenbroek. 1789. gr. 8°.
EDWARD. Romance van Feith, met eene Voor- en
Narede , Parodie. Post van den Helicon, 1 788.
N°. 34. bl. 268.
EEREZUIL ter gedachtenis van de voor 200 jaren te
Dordrechtgehoudene Nationale Synode , opgerigt
door Nicolaas Schotsman , Predikant te Leyden.
2de druk. Leyden. J. van Thoir. 1819. gr. 8°. (Deze
druk is door Bilderdijk bezorgd , met eene Voorrede van zijne hand.)
EGA(Aan mijne) met een boschjen zwanenpennen.
1822 Nederl. Muzen Alm. 1823, bl. 139.
Emus. Romance. 1785. 12°. Zonder naam van uitgever. Met eene zeer kleine letter. - Herdrukt met
vignetten. Amst. P. J. Uylenbroek. 1788. gr. 8°.
ENDYMION. Naar 't Deensch. 1822. Nederl. Hazen
Almanak , 1823, bl. 34. Keur bij Westerman , 2de
Jaarg. 13de Stuk, bl. 33.
EPIGRAMMA op onze vriendin van Winter. 1788. HS.
EPIGRAMMA op II. Tollius. //S.
EPIGRAMMA op S. Ipz. Wiselius. HS.
EPILOGUSpost theses defensas e cathedra recitatus.
(1782) 4°. 4 bladz. Aileen voor vrienden gedrukt.
EPISTOLA de coll. Le g . Mos. et Rom. d. d. 1808. 4°.
biz. 179-194. v. h. le dl. Verb. Kon. Ned. Instit.
2de Kl. Ook in foliogedrukt. Ed. altera. 1829.
Rotterd. A. F. H. Smit. 8°. en folio.
ERASTUS by 't verlies van Lize's hairlok. .Nederl.
Muzen Almanak , 1824. bl. 207.
EYNDE (Aan den Luit. van den) op den 10den Junij
1829. Nederl. Muz. Almanak.Haarl. 1835, b1.144.
F.
FEEST(Op het) van Naardens overgaaf. Een 16 regelig versjen , waarvan alleen de vier eerste regels
overeenkomen met het achtregeli g versjen, getiteld : Decoratie. Zie Holl. Verl. II. bl. 46.
FEESTZANG door Vrouwe Bilderdijk , den 17den van
Lentemaand 1815. 8°. Herdrukt 1833. Amst. J.
Immerzeel, Jr. gr. 8°.
FEITH 'S(Schimpdicht op) Lijktranen. op de Prinses
Douariere 1820. HS.
FINGAL, naar Ossiaan. Amst. J. Allart. 1805. 2 dn.
gr. 8°. Een 18 regelig vers : „ deVertaler", in het
2de deel, bl. 173, en 5 vierregelige coupl. „ Feest" enz. in het 2de deal, bl. 183.
viering,
FLoRIs de Vijfde. Trcurspel. Amst. J. Allart. 1808.
Met deplaat. gr. 8°. Er zijn enkele exempl.
roijaal 8°. getrokken. 2de druk. Rotterd. A. F. H.
Smit , 1828. kl. 8°.
G.

GEDACHTEN.(Erotische)Dichtbundeltj en van1780,8°.
zonder naam van auteur en uitgever. 'Lou hier soms
ook bedoeld worden het Dichtbundeltjen door Bilderdijk in December 1779 aan Mr. L. van Santen
ingezonden, waarvan slechts een twaalftal afdrukken zijn gemaakt? Zie Brieven, I. hi. 21.
GEDENKDAG der zee
van Waterloo , den 18den van
g
Zomermaand, 1817. door VrouweK.W.Bilderdijk.
Herdrukt 1835. gr. 8°.
GEDICHTEN.(Verscheidene) 31 bladz. in 8°. Afzonderlijke afdruk van dichtstukken aan da Costa en
Capadose. Men vindt ze alien gedrukt in de Kre-

kelzangen.
GED1CHTEN.(Verspreide) Amsterdam. J Immerzeal Jr. 1809. 2 dn. gr. 8°
GEDICHTEN ter Huwelijks-Verbintenis van Bode'
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Nijenhuis en S. J. Tijdeman, voltrokken to Leyden den 14den Augustus 1822 ; door Bilderdijk ,
Vrouwe Bilderdijk en meer anderen. (Alleen voor
Vriendengedrukt). De Ged. van B. en diens gade,
zijn in hunne diehtbundels opgenomen. Zie Krekelzangen. III, b1.140, en: Nieuwe Ged. van 17 rouwe B.
bl. 55. Dit laatste met eenig verschil in de lezing
Ook geplaatst : Mnemosyne(II)D1.111.b1.396 -399.
GEDICHTEN van Vrouwe B. Rotterd. A. F. H. Smit.
1827. gr. 8°.
GEDICHTEN(Nagelaten) van Vrouwe B. Leeuward.
G. T. N. Suringar. 1833. gr. 8°.
GEDICHTEN(Nieuwe) van Vrouwe B. Brussel. Brest
van Kempen. 1829. gr. 8°.
GEDICHTEN voor Kinderen , door Vrouwe B, Haarl.
F. Bohn. 1813,12° form. Er zijn enkele Exempl.
met grooter letter , op rosé papier en alleen met
Franschen titel.gr. 80 . - 3de vermeerderde druk.
Haarlem. Erve F. Bohn. 1824.
GEESTENWARELD en het Waarachtig Goed • Gedichten
van Mr. W. Bilderdijk, uitgegeven met Inleiding ,
Analyse en Aanteek. door J. David. Leuven , van
Linthout en van den Zande. 1843.gr. 8°. Voor
beide Ged. Zie : Affodillen, Deel I en II.
GEHEIMEN. 1825. Keur bij Westerman , 2de jaarg.
13de St. bl. 49.
GELEGENHEIDSVERZEN. 1827. Keur bij Westerman
2de jaarg. 13de St. bl. 21.
„ GENOEG gevleid , ja al to veer enz. Quatrain tot
afsluiting van B's. Album Amicorum. 1781. Alg.
Konst- en Letterbode 1851, N°. 15.
GEOLOGIE. Groningen. Wijbe Wouters. 1813. gr. 8°.
GERLASIUS.(Aan Mejufvr.) (lees Gerlacius),
- Met eene Teekening. enz.
in andwoord op haar Lofdicht.
- tot Afscheid , met bijgevoegde Fransche
dichtregelen, onder den titel „Groninger Stukj ens"
April 1795. Gedrukt in den Ned. Muz. Alm. 1835,
bl. 41, 42. Zie overigens de aanteek. aldaar.
GERUSTHEID. Naar 't Italiaansch. 1827. Keur bij
Westerman, 2de jaarg. 13de St. bl. 50.
GESCHIEDENIS des Vaderlands . 13 dn.gr. 8 0. Amsterdam. Deel 1 tot 12 bij P. Meijer Warnars. 18321839 ; het 13de, lste St. Amsterdam. J. de Ruyter.
1851. Het 2de en laatste St. van het 13de Peel is tot
heden toe niet uitgegeven, Herdruk van het lste
Dl. Amst. P. Meijer Warnars. 1834. gr. 8°.
GESLACHTLIJST der Nederduitsche Naamwoorden
Amst J.C.Sepp enZoon.1822.2dn.
Zoon.1822. 2 dn .gr. 8°. Vooraan
een Tienregelig vers : „Den mensch to kennen, is
des menschen Wetenschap" enz.
GESLACHTLIJST (Verklarende) der Nederduitsche
Naamwoorden , Amst. J. Immerzeel Jr. 18321834. 3 dn. gr. 8°. Was reeds in 1825 met eene
Voorrede voor deers gereed gemaakt. Zie de :
Verhand. over de Geslachten onder Verhandel.
GESLACHTREGELING .(Tafel der) Met de Toepassing.
4 Oct. blaadjes aan eene zijde gedrukt. Om op to
plakken. Komt ook voor achter de Verhandel. over
de Geslachten , lste druk 1805 , bl. 93-96, en 2de
druk 1818, bl. 139-142.
GEUZEN, (De) van Van Haren • met opdracht aan Willem de Vijfde, Amst. Elwe en Langeveld. 1785. 2
dn. gr. 8°. 2de druk kl. 8°. met de opdracht, 's Gray.
J. Immerzeel. 1826. kl. 8°. Deze druk van 1826
is door B. herzien en verbeterd.
GIBEON. 1760(dus van zijn 4de Jaar) Later beschaafd
engedrukt Najaarsbladen, I. bl. 148 en aldaar ook
als van 't jaartal 1760. HS.
GISPINGEN.(Zedelijke) Rotterdam J. ImmerzeelJr.
1820. gr. 8°.In de: Voorafspraak een 58 regelig vers:
„De Zwaan alleen zingt in zijn ouderdom" enz.
Gons Onveranderlijkheid. In de : Evangelische Gezangen , Gez. 8. Ook met verschil in de lezing : N.
Afengel. I. bl. 80.

GOED. (Het waarachtig) Ged. van Mr. W.Bilderdijk,
uitgegeven met Inleiding, Analyse en Aant. door
J. David. Leuven. van Linthout en van den Zande.
1843. gr. 8°. Ook gedrukt Affodillen , II. bl. 1.
GoEs. (J . Antonides v. d.) Gedichten met Aanteek.,
3 dn. 12°. De twee eerste dl. Leyden L. Herdingh
en Zoon. 1827 en het 3de , zijnde de Aanteek. ,
Leyden. J. J. Thijssens en Zoon en C. G. Menzel. 1836.
GRAF(Op het van Krul.MDCCLXXXI. Met vignet
door B.geetst. Ook gedrukt : Verspreide Gedichten , II. bl. 86.
GRAFSCHRIFT.(Op zeker) 1825. In de •: Keur bij
Westerman, 2de jaarg. 13de St. bl. 51.
GRAFSCHRIFT op den Oosterschen Hoogl
aan
Outhuys ingezonden. De bedoelde persoon is Prof.
Schultens , en welligt is dit hetzelfde stukjen , dat
onder den titel „Timour Lenk" voorkomt in de
Verspr. Ged. I. bl. 94. en de Kl.Dichterl.HSS.
Schakeering,
XI. b1.30. 0.
GRAFSCHRIFT op Valckenaar. 1821. HS.
GRAFSCHRIFT voor degesneuvelden op 't slagveld
van Waterloo. Nederl. Muzen Almanak, 1840,
bl. 166.
GRAFSCHRIFT voor degesneuvelden op 't slagveld
van Waterloo. 1816. HS.
GRAFSCHRIFT voor my , 24 April 1782. In eene hevige koorts. HS.
GRAFSCHRIFT voor my , 5 April 1786. In de koorts.

HS.

GRAFSCHRIFT voor my. 1828. In de : Keur bij Westerman, 2de jaarg. 13de St. bl. 56. Ook Nasprokkel. bl. 67. met verschil.
GRONDREGELEN der Perspectief. Dordr. J. de Vos
en Comp. 1828. gr. 8°.
GRONDREGELEN. Naar de Franschequatrains gevolgd.
Ned. Muz. Alm. 1830, bl. 139.
GRIJSHEID. In de : Ned. Muz. Alm. 1820, bl. 49
GRIJZAARTS(Eens) Lentezang. In de : Ned. Muz.
Alm. 1827, bl. 168.
GRIJZAARTS Liefde. 1824. Ned. Muz. Alm. 1825
bl. 159. en Keur bij Westerman , 2de jaarg. 13de
St. bl. 27.
H.
HALBERTSMA. (Aan J. H.), den 4den Nov. 1826. In
vliegende haast , voor het krankbed miner Ega, in
zware afmatting. Lapekoer , 3de Jefte. bl. VI.
Dimter. 1834. kl. 8°.
HAMLET. (Fragment uit Shakspeare's) In de : Ned.
Muzen Almanak ,1839 bl. 112.
HEB („ 'k) nog macht van pijlen wapperen" enz. 1824.
Pind. 01 II. b1.159. Brief van : J. van Lennep aan
Donker Curtius. 1848. (Het motto.) Geschiedenis
des Vaderlands. D. XIII, hi. 42.
HEELMIDDEL. Ned. Muzen Almanalc, 1827, bl. 175.
HELDINNENBRIEVEN van P. van Schelle. Uitgegeven
met Voorberigt door B. Dordr. J. d. Vos en C°.
1825. gr. 8.
HEMERT.(Op Paulus van) HS.
HERDERSZANG (De eerste) uit de „Dichtlievende Ti' dkortingen" beoordeeld. 1776. Prijsverh. van Kunst
wordt door arbeid verkregen. D. IV. bl. 231.
HERFST.(Op de) Evang. Gezangen. Lied 165.
HOLLANDS verlossing , door B. en diens Gade. 2 dn.
Haarlem. F. Bohn. 1813-1814.gr. 8°. Het lste
deel herdrukt 1814. Leyden. L. Herdingh en Zoon.
1833. id. 8°.
HOMMAGE au Rol. 1806. Gedrukt achter het : DiscoursOd
par ordre du Roi etc. Zie : Napoleon , Ode.
Druk van 1823. Alleen voor vrienden.
HOOFTS P. C. Gedichten met Aanteekeningen.
Leyden. L. Herdingh en Zoon. 1823. 3 dn. 12°.
HOOGHEID(Aan Zijne), den 8sten Maart 1785. Van
B.'s eerste Gade, met Inleiding van hem.
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HULDE aan Zijne Keizerl. enKoninkl Majest.1810.8°.
HUWLIJKSGOED. Ned. Muz. Alm. 1827 , bl. 159.
HUYDECOPERS (Korte aanmerkingen op) Proeve van
Taal- en Dichtkunde. Amst. P. den Hengst en
Zoon. 1828.gr. 8°.
HUYGENS( C.) Korenbloemen met Aanteek. Leyden.
L. Herdingh en Zoon. 1824-1825. 6 dn. 12°. En.
daarinonder anderen de volgende dichterlijke Bijdragen van B. : „ 't Uitmuntendst vrouwelijn zeilt
Amstels haven binnen" enz .Naar Barleus Latijn. 24
reg. Dl. V. bl. 41. Ik
stamelde , mijn droeve
„
en al te loome dagen" enz. Naar 't Italiaansch. 18
reg. D. V. 204. „ Twee Fransche meisjens zeer
verlegen" enz. 8 reg. D. VI. 294. „ Daar is verbasterde Adeldom" enz. 12 reg. D. VI. 304.

I.
IMITATION d'Horace. Fransche coupletten. HS.
INVLOED (Van den) der betrekking tusschen Brandenburg en deVereenigde Nederlanden. Door den
Heer Ermans. Uit het Fransch vertaald. Rotterd.
1789. e.
INVLOED(De) der dichtkunst op het Staatsbestuur.
Prijsvers. 1776. Tael- en dichtlievende Oefeninen van 't Genootschap : Kunst wordt door arbeid
g
verkregen. D. II. bl. 3. Er zijn exemplaren met inedrukte en door Bilderdijk geetste vignetten.
g
„INTusscHEN rijst op 't vlak der waterblaauwe kolken" enz. Uit Racine's Fedra. 5de B. 6de T. HS.
„Is 't bolwerk van Euroop, de klip van Mahomet" enz.
J.
JACOBAAS (Op een) Kannetjen. In het : Kunst- en Letterbl. Gentl 843-45 .Voorts in de:Kamp.Cour.1 849.
JEzus Lijden, door Vrouwe B. Leyden. de Wed. D.
du Saar. 1828. 8°.
K.
KALLIMACHUS Lofzangen. Amst. P. J. Uylenbroek
en J. W. IJntema. 1808. 8°.
KAREL (Aan Prins) van Lotharingen. Naar het Franscheproza van Van Haren. 13 Oct. 1828. In : Halbertsma, Geslacht van de van Havens. 1829, b1.258.
KENSCHETS onder Voorvaderen in de eerste tijden
van het Gemeenebest. Lierzang. Prijsvers. 1781.
In : Proeve van Poetische Mengelst. van 't Genootschap: Kunstliefde spaart een vlijt. Dl. VIII. bl.
73. Vol ens den Heer Bodel ook in 4°. formaat.
KERKREDENEN van Merle d'Aubigne, met Aanteek.
nit 't Fransch. Amst. J. Immerzeel Jr. 1833. 8°.
KERSTDAG. Kerkrede van Merle d'Aubigne. uit
't Fransch. Led. H. W. Hazenberg Jr. 1824. 8°.
KINDEREN. (Op twee 64noogige) In : Kunst- en Letterbl. Gent. 1843-45. en de Braga.
KINKER (Aan) en van Hemert. 1823. 14 reg. verse.
get.: B. -1 bl. kl. 8°. Door Immerzeel omstreeks
1832 , loch niet openlijk, uitgegeven. Zinspelende
op Kinkers werk : Over het Natuurregt.
KINSBERGEN. (Op den Admiraal Van) HS.
KONIG Carl I. In 't Hoogd. nit 't Engelsch vertaald.
HS.- Voor de Holl. Vertaling zie : Pazy, I. 117.
KONING. (Aan den) 's Gray . Gebr. van Cleef. 1807.
8°. 1 bladz. - Is een Troostz. bij het overlijden
van Prins Karel.
'S KONINGS komst tot den Throon. Feestviering. Door
B. en diens Gade. Amst. J. Immerzeel Jr. 1809. 8°.
KONSTANTIJN (Op den) de Groote,, jammerlijk bedorven door Konijnenburg. HS.
KOOTEN (Latijnsche Gedichten van T. van) met de
vertalingen van Bilderdijk , van Hall en Wiselius.
Alleen voor Vrienden gedrukt. kl. 8°. Met den titel : Paucaquae legat ipsa Lycoris. (Leyd. 1808 ??.)
gene latere uitgave (v. 1830 ??) met denzelfden

titel , kenbaar aan het ietsgrootere formaat en
grootere letter. Zonder jaartal uitgegeven.
KOOTEN (Over Theodorus van) als dichter. Fragment
nit een Brief aan Valckenaer. In : Mnemosyne
2de Reeks, I. 181.
KREKELZANGEN. Rotterdam. J. Immerzeel Jr. 1822,
1823. 3 dn. gr. 8°. 2de druk. Amst. W. Messchert.
1835. 3 dl. kl. 8°. Herdrukt te Schiedam. Roelants.
3 dl. 120 . terperse en uitmakende een N°. van het

Klassiek Letterkundig
Pantheon.

KRIJGSDANS. (1813.) Moet volgens anderen 1815 zijn.
KRIJGSZANGEN. N°. 1 tot 10. Voor de Muziek. HS.
KUSRIJMEN (Op de Zoetmondende) van S. A. Gabbema ; benevens nog twee andere Gedichten van
Gijsbert Japiks. De beide laatste Ged. vin men
terug : Nasprokkel. bl. 2. en Nalez. Dl. I. 45.
Allen in : Halbertsma , Hulde aan G. Japiks, 2de
Stuk, bl. 321-325.
L.
LANDLIEF. Romance in 4 reg. coupl. HS. In coupl.
van 5 reg. gedrukt onder den titel : „ de Heer van
Landhorst." Zie : Mengelpazy (Vervolg.) bl. 211.
LANDRUST gevolgd naar 't Latijn van den Hooggel.
Heer Adrianus van Roijen. Tael- en Dichtl. Oefen,
van: Kunst wordt door arbeid verkregen. D. II.
269. In de werken van 't Genoots. zijn de 42 eerste
regels van deze Navolging van den dichter C. van
Hoogeveen, Jr. In de Verspr. Ged. D. II. bl. 125,
is deze vertaling zonder eenig inmengsel en als geheel door B. vertaald opgenomen. Er zijn eenige
afzonderl. afdr.gemaakt voor B. en van Roijen.
LANNOY (Aan Jonkvr. de) in andwoord. Fransch
dichtstukj en. 0.
LANNOY. (Jonkvr. de) Nagelaten Dichtwerken , uitgegeven door B. met diens Opdracht aan H. K. H.
de Prinsesse van Oranje. Led. A. enJ.
J. Honkoop.
1783. 8°. Ook de uitgaaf der Fransche Dichtstukken, en de herdruk der Treurspelen schijnen door
B. bezorgd te zijn. Zie : Voorberigt , V.
LAZARUS Opwekking. Ode , door V. C. R. B. G. W.
Amst. P. J. Uylenbroek. 1785. 8°. Van B.'s eerste
Echtgenoote C. R. Woesthoven , door Naar aan
hem opgedragen, en door B. met geetsten titel en
vignetten versierd.
LEERSTUK (Tractaatjen over het R. Katholijk) der
Trans-Substantiatie en den historischen oorsprong
daarvan. Ten verzoeke van een Gezelschap in Amsterdam geschreven in 1818 of daaromtrent. (Zie
Brieven, I. 285.)
LETTERSCHRIFT. (Van het) Rotterd. Immerzeel , Jr.
1820. 8°. Is in 'tHoogd.vertaald : Buchstabenschrift
von B. aus dem Holl. iibersetzt. Barmen 1831.
LEVENS LUST. (Des) In 4 coupl. In : Ned. Muz. Alm.
1819 , bl. 143. Ook : Krekelzangen , II. 47, en aldaar met een coupl. vermeerderd.
LEYDEN (Aan) op den 12den van Louwmaand 1824.
Leyden. L. Herdingh en Zoon. 1824. 8°.
LEYDENS ramp , door Bilderdijk en Siegenbeek.
Amst.J.Allart en Jac. Ruys. 1808. 8° Op pa g. xvi
een 8 reg. vers : Geen wichlaar spelde ons dit in 't
zwartst van alleplagen enz. Zie ook : Tafereel.
LIEDERENBOEKJEN , enz.(Nieuw) door B. , Vrouwe
B. en Wiselius. 2de dr. Amst. H. Gartman. 1813.
gr.8°. De lste dr., ook v. 1813, is kl. 8°, en zonder
namen ; aan den 2den dr. zijn eenige stukjens toegevoegd door C. van Marle ; de 3de dr. is van 1829.
Amst. Erven H. Gartman.gr. 80.
LIEFDE (De waere) tot het Vaderland. In 3 zangen .
Prijsvers metgoud bekroond. 1777. Tael- en
Dichtl. Oefeningen van 't Genootschap: Kunst wordt
door arbeid verkregen. D. II. 35. Er zijn ook
exempl. met ingedrukte en door Bilderdijk geetste
vignetten.
LIEFDE tot het Vaderland. (De waere) Lierzang,
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Prijsvers, 1777 met den Zen zilvr. Eerpenn. bekroond. In : Taal- en Dichtl. Oefeningen van 't Genootschap: Kunst wordt door arbeidverkregen.
105. Er zijn ook exempl. met ingedrukte en door
Bilderdbk geetste vignetten. - 2de dr. 's Gravenhage 1828. J. Immerzeel Jr. kl. 8°.
LIERZANG. 1799. Nederl. Muz. Alm. 1834. bl. 76.
LIJKGEDACHTENIS van Z. D. H. Prins Willem den
Dr. J. Le Franeq van Berkhey, uitgeVijfde, doorDr.
geven door Bilderdijk , met diens Opdracht, Voorrede en Lijkzang , benevens Aanteekeningen.
Amst. J. Allart. 1806.gr. 8°. Op Bladz. 70 is een
Lierzang : Willem de Vilfde, 19 coupletten groot.
Vol ens B. is deze Lierzang sedert 1802 in Duitschland in ieders handen. - Van deze Lijkged. zijn
enkele exempl. op velijn papier , waarin de plaat en
het vi net gekleurd zijn.
LINDEN. (Aan Mr. J. van der) In : Keur bij Westerman , 2de Jaarg. 13de St. bl. 13.
LOFREDE en Lijkzang op S. F. J. Rau ; door Teisse. Haarlem, J. Enschede
dre l'Ange en Bilderdijk
en Zonen. 1808.gr. 8°.
LIICHTREIS(Kort verhaal van eene aanmerkelbke)
en nieuwe Planeetontdekking. lilt het Russisch
vertaald, enz. Gron., Wijbe Wouters. 1813. gr. 8°.
Zonder naam v. B.
M.
„MAAR gy aan. Maroos hand den Pindus opgestegen"
enz. Later vervolg op het vers aan Prof. H. Bosscha to Amst. Zie Najaarsbladen , II. 128. HS.
MAC-BENAC, of 't stellige der Vrijmetselarij,naar den
3den druk nit 't Hood. van Lindner vert. Leyden.
L. Herdingh en Zn. 1820. 8°. zonder naam v. B.
MAERLANT.Haarlem.In:Belg.11/itz.Alm .1829.bl. 243.
MAERLANT. (Spiegel Historiael van) Het 3de Deel in.
1812 door de 2de Kl. van 't Kon. Ned. Instit. uitgegeven, met Voorbericht van B. en Aanteek.
(Aangaande de aanteekeningenraadpleeg Aant.van
Mr. J. Pan, op de List van Glinderman in de Alem. Konst- en Letterbode voor 1849, bl. 248.)
g
Amst. M. F. Pieper en C ie . gr. 8°. Zie : Catalog . der
Nagel. Biblioth. van B. 1832, en aldaar de HSS.
No . 9 op pag. 108 en No . 20 op pag. 109.
MAERLANT 2 Naturen-Bloeme, met Varianten door B.
verrijkt en afgeschreven. HS. Dit HS. berust onder de 2de Kl. van 't Kon. Ned. Instituut.
MEERMANS(Bilderdijks beoordeeling van het 6de deel
van) berigten omtrent het Noorden en N. Oosten
van Europa. In : Schouwburg van In- en Uitland-

sche Letter- en Huishoudkunde.

MEERMANS(Bilderdijks beoordeeling van) blijken der
Goddelbke Wijsheid in de Geschiedenis. In: Schouw-

burg van In- en Uitlandsche Letter- en Huishoudk.

met eenige ruikers
MEJUFVROUWEN(Aan) S
enz. 17496. In den : Alm. Holland. 1852.
MENGELINGEN. 4 dn. Amst. J. Allart. 1804-1808.
gr. 8°. 2de dr. 's Gray . J. Immerzeel , Jr. 1828.
2 dl. kl. 8°.
MENGELINGEN.(Nieuwe) Amst. J. W. IJntema en
Cie. 1806. 2 dn.gr. 8°. Tweede druk. Groningen.
W. van Boekeren. 1817. gr. 8°. Alleen het titelblad vernieuwd. 2de druk. Leyden. L. Herdingh
en Zoon. 1832. 2 din. kl. 8°.
MENGELINGEN en Fragmenten, nagelaten door B.
Amst. J. Immerzeel Jr. 1834. gr. 8°.
MENGELP0eZY. Amst. de Wed. J. Doll. 1799.r. 8°.
2de druk met het vervol g . Rotterdam. J. Immerzeel Jr. 1823. 2 dn. kl. 8°.
MENGELP0eZY(Vervolg der) bevattende Vertellingen en Romances , 1799. Amst. de Wed. J. Doll.
g
r. 8°. Tweecle Uitg. Rott. J. Immerzeel Jr. gr.8°.
1821. met een nieuw vi net op het titelblad. (Voor
den 2den druk kl. 80. zie hierboven 111engelpoezy).

MENSCH. (De) Pope's Essay on Man gevolgd. Amst.
J. Allart. 1808.gr. 8°. 2de druk. Rotterd. A. F.
H. Smit. 1828. kl. 8°.
MERKENS L. W. van) haat tegen Arminius. 1788.

HS.
MESSIAH , a Sacred Eclogue by Alex. Pope ; met de
Holl. vertaling van B. Amst. Nayler en Cie. 1836.
8°. Zie ook voor de Holl. vert. N. Mengel.II. 205.
Engelsche coupletten. HS.
Miss(To) S
MOFSCH en Duitsch. Op Prof. S......... HS.
MONTIGNY(Op den) van Klijn. HS.
MOORD(Op den) van den Hertog d'Enguien. Daarachter: Napoleon. 1804. 8°. Eenige bladz. Het
stukj is zonder titel,alleen het jaartalMDCCCIV
staat aan het hoofd. Een' geheel anderen druk, met
verschil in de interpunctie en ook in de lezing, wel
bepaaldelijk in het 9de en 19de of laatste couplet ,
(ook heeft couplet 16 Enghein voor Enguien)en
waaraan de daartoe behoorende twee coupletten ,
n.
etiteld : Napoleon 1804, ontbreken , vindt men
vooraan in sommige exempl. van de Vaderl. OranLeipzig
1805
met
den
gedrukten
titel
en
ook
jez.
wel als los stukjen verspreid. Herdrukt , en (volgens Bilderdijk : wat uitgedegen) (the : Brieven ,
Dl. II. 232.) Leyden. L. Herdingh en Zoon.
1824.gr. 8°.
MOOED( De) van Woerden. Daarachter : Aan de
Nederlanders, Wintermaand 1813, door Vrouwe
K. W. Bilderdijk. Amst. J. Rubs. 1814 . gr. 8°.
Mums- en Kikvorschkrijg. 1821. gr. 8°. zonder naam
v. B. Alleen voor Vrienden gedrukt. Herdrukt
voor den Handel. Leyden L. Herdingh en Zoon.
1832. kl. 8°.
MUNTEN(Over Hollandsche) van 1523 , to Voorburg
in een Turfgevonden. Voorgedragen in 't Icon.
Ned. Instituut.
N.
NAGEDACHTENIS(Ter) van den waardigenLeeraar N.
Schotsman, doorVrouweK.W. Bilderdijk. Leyden.
L. Herdingh en Zoon. 1822. gr. 8°.
NAGEDACHTENIS (Ter) van Julius Willem Bilderdbk
enz. door Bilderdijk en diens Gade. Leyden. L.
Herdingh en Zoon. 1819. gr. 8°. Ook op uitnoodiging van Bilderdijk metBijdragen van Wiselius en
da Costa.
NAGEDACHTENIS van Mr. J. HinlOpen , overleden den
2lsten Dec. 1808. Aileen voor de Leden van het
Instituutgedrukt. 4°. Herdrukt Rotterdam. A. F.
H. Smit. 1829. 8°.
NAJAARSBLADEN. 's Gravenhage. Immerzeel en C°.
1808,
1809. 2 dn. gr.
8
°.
NAKLANK. Dordrecht. J. de Vos en C°. 1828.r. 8°.
NALEZINGEN van B. Amst.J.Immerzeel Jr.2dn.1833.
Vijf-en-dertig stukken zijn waargenomen als reeds
vroeger gedrukt. Zie opsomming der St. aan. het
einde dezer List. (40
NAPOLEON 1804. Gedrukt achter : de Moord van d' Enguien. 1804.
NAPOLEON , (Prins Karel) 1807. gr. 8°. 1 bladz.
zonder titel.
NAPOLEON. Ode. 's Ha e. Erve J. van Cleef. 1806. 8°.
2de onveranderde druk. Amst. M. . H. Schonekat.
1836. 8°.
Dezelfde Ode. 1806 ; met Brief van den Secretaris
des Konings Dupre en B's. andwoord voorts
Aanteek. en Varianten ; daarachter het Discours
fait par Ordre du Roi 1807 en Homniage au Roi
1806. Druk van 1823 alleen voor 's dichters
Vrienden.
NASPROKKELING. Brussel. Brest van Kempen. 1830.
gr. 8°.
NAVOLGING (Vrije) van een Engelsch Versjen van
Thelwall. HS.
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NAVONKELING. Leyden. L. Ilcrdingh en Zoon 1826
2 dn. gr. 8°.
NEDERLAND(Aan) bij het afnemen van het Krijgsbewind over de Bezetting van de Hage aan Z. Hoogheld; (in de oorspronkelijke en geheimelezing.)
Amst. Nayler C. 1836. , gr. 8°. (Reeds gedrukt met degave Lezing, Vaderl. Oranjezucht ,
bl. 171.)
van Kropff, enz.
NEDERLAND(Aan) ter achtenis
ged
'silage 1793. bij J. F. Jacobs de Age. le dr. 6 bl.
gr. 8°. Tweed druk van hetzelfde par, geheel gelijk aan den vorigen. Ex tempore in 4 reg. coupl.
en alleen geteekend B. Ook in coupl. van 5 reg.
gedrukt in: Vad. Oranjez. bl. 1 77.
NEDERLANDERS.(Aan de) Wintermaand 1813. door
Vrouwe B. Gedrukt achter Naar Ged. : de Moord
van Woerden. 1814.
NEEF(Aan den) en naamgenoot des grooten Valckenaars , den Heere Mr. L. K. Luzac, bij zijne verheffing tot Meester in de beide Rechten. In : Alm.
Aurora. 1848. bl. 214. en ook achter de Dissertatie
van Luzac gedrukt.
NEt' RLANDS Heldenstoet. in 4°. 0.
NICOTIAANSCH Kruid, en Uitzicht op mijn dood.
Rotterd. A.F H. Smit. 1832.gr. 8". Het voorafgaande Levensbericht van B. is van H. Maronier.
Het laatste Ged. was reeds in 1829 afzonderlijk
gedrukt, doch alleen voor 's dichters Vrienden.
0

•

OBSERVATIONUM et Emend ationurn. [Gulielmi h Teisterbant (diet. Bilderdijk) Jcti.] U. Bruno-vici , Typis Caroli Reichard. CIDIOCCC VI. gr. 8°.
Iliervan zijn slechts 12 Exempl. op zoogenaamd best
apier gedrukt. - Editio Altera Auctior. Lugduni
Pp
Batavorum, apud S. et J. Luchtmans , Academiae
Typographos CIDIOCCC.XIX. gr. 8°. 2 d.
OCTOBER(De derde) 1823. 2 bladz. 8°. Ook gedrukt
in het: Beknopt Verslag van het oogmerk en de wijze
der Feestviering van het Ontzet der stad Leyden , 3
Oct. 1823. door de Studenten der Hoogeschool.
Leyden. Menzel. 1823. , - 3de druk. Leyden.
Herdingh en Zoon. 1834. gr. 8°.
ODE. 1791.2 bl.gr. 8°. Ook onder den titel : „ de
Dichter " , Verspreide Gedichten . I. 43.
ODEN en Gedichten. 1800. Amst. J. W. Elwe. gr. 8°.
Ongepagineercl. Clandestine druk buiten B. 's weten uitgegeven • en later (1808) meer gezuiverd,
door B. uitge geven onder den titel van : Odilde.
ODILDE. 1808. 's Gravenh. Immerzeel en C°.gr. 8°.
Zie Oden en G edichten, 1800.
ODYSSEA(Op de) van Mr. J. van 's Gravenweert.
1823. HS.
ONDERGANG(De)der eersteWareld. Zang ltot 5.Amst.
P. den Hengst en Zoon. 1820.gr. 8°. 2de dr. , bezorgd door Mr. H. J. Koenen en voorzien van eene
Inhoudsopg,ave, die de gr. 8°. druk niet heeft. Leeuwarden. G. T. N. Suringar. 1834. kl. 8°. Derde
dr. onder den titel: Bilderdijks Epos , of de vijf bestaande Zangen van den Ondergang der eerste Wae ven met Inleiding enz. door Mr. I.
relduitgeg
,
da Costa. Leeuwarden. G. T. N. Suringar. 1847 ,
royaal 8°.
0 NIMIUM felix nostrum enz. Lat. Dichtregelen.
trokken uit Brieven
,
OPMERKINGEN
(Taalkundige) ge
van Mr. W. Bilderdijk, door A. de Jager. Zie de
Jagers Taalkundig Magaz , Dl. I, N. 29-34.
OPRAKELING. Dordr. J. de Vos en C°. 1826. gr. 8°.
OPRAKELING.(Nieuwe) Dordrecht. J. de Vos CO.
1827.r'.
g 8°.
OPROEPING van Bilderdijk , of ook jongelingen genegen zouden ziju , hem de behulpzame hand te
bieden , om zijn Etymologisch Woordenboek voor
de p
ers in gereedheid te brcn g en. HS.
OPSTELLEN van Godgeleerden en Zedekundigen in-

houd. Amst. J. Immerzeel, Jr. 1833.2 dn. gr. 8°.
ORAKEL (Het) in zangmaat, gevolgd naar 't Fransche
inproze. HS.Bchoort tot de vroegste dichterlijke
voortbrenO gen van B. Het is eene vertaling van
L' Oracle, Comedic en on acte et en prose (van de SaintFoix) . Paris, chez Prault, fils, MDCCXL. 27 bl. 8°.
ORANJE. 8°. Een los stukje, beginnend : Zoo 't Prin-

sen Vcienden zijn , enz.
ORANJE.(De glorie van) 1814. Afzonderl. st. in 8°.
6 reg. vers.
ORANJEZUCHT.(Vaderlandsche) Leipz. gr. 8°. 1805.
Men kent van dit werk twee onderscheidene drukken ; beiden hebben zij Leipz. 1805; de een, op
zeergewoon papier , gepagineerd 1 tot 180, heeft
een' gedrukten , de andere , meer volledige dr. ,
g
ep ag ineerd 1 tot 221. blz. op schrijfpap., (en i n.
1809 (?) door Immerzeel bezorgd ,) een gegraveerden titel. Beide deze uitgaven worden door B. erkend en aangehaald in het volarberigt van den BunHoll. Verlossing • hi' onderscheidt ze daar als
del
eersten druk , en dien van 1808. Zie overigens nog
Brieven van B. II. bl. 26 en 27. 2de verb. dr. ,
kl. 80 . waarachter de Dichtstukjens op zee. Amst.
Nayler en C°. 1841.
OVERSTROOMING. (De) door Vrouwe B. , met Opdrachtvers aan - en Vers van B. Amst. Immerzeel en C°. 1809.gr. 8°.
OVIDIUS (Proeve eener navolging van) Gedaantverwisselingen.Amst. P .den Hengst en Zn.1829 .gr . 8° .

•
PARODIE in burlesk rijm (en met schampere Aant.)
van eene Publicatie van de Rotterdamsche Vroedchap , in dato den 8sten Maart 1783 enz. HS.
s
Alleen het begin en het slot is gedrukt als niet pereel zijnde. Zie : Gesch. des Vaderl. XII. 177.
son
PATERS (Satyrisch stukjen op Lukas) afsterven. HS.
PAUCA quae le at ipsa Lycoris. Zie : T. v. Kooten.
(Opgave en uitlegging van zilveren) van
PE
Karel den Groote en Lodewijk den God yruchtige ,
in Drenthe gevonden enz. Met twee afbeeldingen
door B. , in 't Instituut voorgedragen. 1812. HS.
PERZIUS Hekeldichten. Rotterd. J. Immerzeel, Jr.
1820.gr. 8°.
PESTEL. Gedachtenisrede. Leyden. L. Herdingh en
Zoon. 1809. gr. 8°. Werd eerst in 1826 uitgegeven.
INDUS tocht. In: Ned. llfuz. .Alm. 1823, bl. 124.
P
PLEIDOOI voor Katharina Mulder , bijgenaamd Kant
Mosel, met bijgevoegde portretten van Bilderdijk
en Kaat Mossel. Deze verdediging dateert van
1786. 0.
P0eZY. Amst. J. Allart. 1803-1807. 4 dln. gr. 8°.
2dedr. in 2band. Rotterd. J. Immerzeel, Jr. 1822.
kl. 8°.
m.
P0eZY. Facsimile van B. 1827. In : Ned. .21I Alm.
1829. bl. 42a.
P0eZY (De) in rijmlooze verzen. 1789. (?) In . Ned.
V olks -Alinanak 1842 , bl. 1. met onderschrift van
de Redactie.
P0eZY van Mr. W. Bilderdijk. 1852. In 32°. form.
ende een. deeltje van de Bibliotheek va n.
Mende
n
en
Klassieke Nederl. Autheurs. Haarl. A. C. Kruse. 1852. Den geheelen inhoud van dit boekje
man
vindt men terug in de Mengelpazy en Vervolg , de
Mengel. 4 dn. , en N. Mengel. 2 dn.
P0eZY van Vrouwe B. Rotterd. J. Immerzeel , Jr.
1820.gr. 8°.
POLITENESS. Eng. Versj en van Vrouwe B. HS.
POLYTECHNES en Aedo enz. Uit 't Grieksch. Ned.
Muzen Almanak. 1824. bl. 128.
PROCES Verbaal der vereenigde zitting van bet Instituut, op 31 Maart 1814, waarbij B. als Voorzitter der 2de Klasse eene aanspraak aan den tegenwoordi g zijnde Vorst rigtte.
PROLES Verbaal van de 9de Al em. Vergadering van
2*
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het Koninkl. Instituut , in Aug. 1816, waarbij het
Al em. Secretariaat door B. werd waargenomen.
PROTESTANT (Een) aan zijne Mede-Protestanten.
Amst. P. den Hengst en Zoon. 1816. So . Zonder
naam van B. Herdruk mede zonder naam. Amst.
1836. Nayler.
PRIJSPENNING voor de 2de Klasse van 't Koninkl. In-.
stituut , door B. ontworpen en met O. I. inkt geteekend, benevens Gedenkpenning op de vernieuwde
uitwatering van den Rhijn te Katwijk. In : Tijdschr.

voor de Algemeene Penningkunde, door Van der Chi's,

1834. bl. 451.
PUTMAN. (Aan) 1791. Facsimile van B. Los blaadje
in 8°.
R.
RAAD van een' Hollander aan En eland. Oct. 1799.
Ned. Muz. Alm., 1836, bl. 15.
RADAGYS 0 Koning van Warmond. Romance in 3
Zan en. In : Nederl. Muzen Almanak. 1819. b1.1.
RArNOLDIJS (Op de twee Gebroeders) te Oxford enz.
Naar 't Latin. In : Keur bij Westerman. 2de
Jaarg. 13de St. bl. 48.
RAPPORT bij de 2de Kl. van 't Kon. Ned. Instit. aangaande het yak van dichtkunde, 1808. 4°.
RAPPORT bij de 2de Kl. van 't Kon. Ned. Instit. over
te doene Voorlezingen. 1809. 4°.
RECENSENTEN. 1824. In : Keur bij Westerman. 2de
Jaarg. 13de St. bl. 38.
RECHTEN. 1826. In : Keur bij Westerman. 2deJaarg.
13de St. bl. 53.
RECHTSGEDING. Naar 't Eng. van Cowper. Nederl.
Muzen Almanak. 1826. bl. 126.
REDEVOERING over de Schilderkunst. 's Hage. G.
Backhuijzen. 1794. 8°. Ook gedrukt voor de Leden
van Pictura ,
bij Gosse. Zie : Brieven,I. 193. In de
present-exemplaren, wordt deze redevoering voorafgegaan door een 4 regelig vers : „Uitlegging der
Titelplaat", daarna nog een 8 regelig vers : „ Op
den Eerpenning" benevens de Naamlijst der Leden.
-Herdrukt: Rotterd. W. Messchert. 1838.gr. 8°.
REDEVOERINGEN van Chrysosthomus. Uit het
Grieksch. Breda. F. P. Sterk. 1832. gr. 8°.
RODRIGO de Goth, Koning van Spanje. Naar 't Eng.
van Southey , door Vrouwe K. W. B. met Aanteekeninge-n van Mr. W. Bilderdijk. 's Ha e. Wed.
J. Allart en Co . 1823-1824. 2 dn.gr. 8°.
RONDEDANS (in futuro) om een doodkist. 1820. gr.
80 . Is door Immerzeel in 1832 of iets later alleen
voor Vrienden op 3 bladz. gedrukt. Ook in de :
Nalezingen , Dl. II. 118, doch met weglating van
het 5de couplet.
RoomscH(Aan de) Katholijken dezer dagen enz.
Leyden. L. Herdingh en Zoon. 1823. gr. 8°. Zonder naam van B.
ROTSGALMEN. Leyden. L. Herdingh en Zoon. 1824.
2 dn.gr. 8°.
S.
SAFFO. In : Kunst- en Letterblad. Gent. 1843-45.
en in de Braga.
SAGE (Aan Le) ten Broek. in andwoord enz. Amsterdam. P. den Hengst en Zoon. 1829. 8°.
SCHEFFER 0 (Aan de Weduwe des Kunstschilders) in
hare droefheid. Hooimaand1809. 8°. 4 bladz. zonderplaats van uitgave.
SCHEMERSCHIJN. Gent. A. B. Steven. 1829.gr. 8°.
SCHOONE. (By eene slapende) Naar 't Spaansch. In :
Ned. Muz. Alm. 1826. bl. 218.
SCHRAAPZIEK en de Muis. In : Ned. Muz.Alm. 1827.
bl. 71.
SEBASTIANISTEN (Over de in Portugal. Uit 't Portugeesch vertaald. 1810. In : Al em. Vad. Letteroef.
1810. bl. 634.
SINEESCHE (Over de) taal. In 1812 in 't Instit. voorgedragen. HS.

SOLDATENZANG. Komt in HS. voor op den Catalog ,
der Nagel.. Biblioth. van B. 1833. bl. 108. No. 5.
SONETTO. In 't Italiaansch. HS.
SONETTO. In 't Italiaansch. HS.
SPECIMEN Academicum Inaugurale enz. Lugd. Bat.
C. v. Hoogeveen Jr. 1782. 40 . Hierbb behoort (zie op
Letter E. Epilogus post theses etc., weinige dagen
na zijne promotie in druk verschenen.
SPIEGHELS (H. L. Hartspiegel. In nieuwer taal en
dichtmaat overgebracht. Amsterdam, ten Brink en
de Vries. 1828.gr. 8°.
SPRAAKLEER (Nederlandsche) 's Gray . J. Immerzeel
Jr. 1826. gr. 8°.
SPREUKEN. Leyden. L. Herdingh en Zoon. 1823.
8°. Ook in 12°. gedrukt, en daarbij is de spelling van
Siegenbeek in acht genomen. Zonder naam van B.
SPREIIKEN en Voorbeelden van Sadi,getrokken uit
zijne Rozengaard. Rotterdam. A. F. H.Smit.1828.
gr. 8°.
SPROKKELINGEN.Rotterd.J.ImmerzeelJr.1821.gr.8°.
STELSEL(Het) van de Luc , met bijvoegsels verrijkt
en opgehelderd. 0.
STUDEEREN. Iri : Ned. Muz. Alm. 1826. bl. 170.
STUKKEN (Echte) betreffende de uitzetting in 1795.
Leyden. L. Herdingh en Zn. 1821. gr.8 0 . Niet openlijk uitgegeven. Ook meerendeels gedrukt in het :
Dagblad van de Vergadering der provisioneele representanten van het Volk van Holland, 1795-1796. Nog
ongedrukte stukken onder Prof. H. W. Tydeman,
zouden dezen druk veel vollediger kunnen maken.
Zie : Gesch. des Vaderlands . XII. 323. Op blz. 53
van den druk Leyden. 1821. een 11 regelig vers :
„De Herder was gevlucht,de wolven in de kooi" enz.
SUADA. (Aan Miss) In : Holl. Schilder.. en Letterk.
Album 1849. bl. 31.
SirsTEATE deperspective. Met afbeeldingen. MS. in
3 folio banden en berustende onder de 4de Kl. van
't Kon. Ned. Instituut, aan wien het door Bilderdijk
tengeschenke werd gegeven. HS. De dichtregelen
ter toeeigening vindt men later opgenomen, in
de: Winterbloemen, Dl. II. blz. 85.
T.
TACEA. ilpapiro pur cho parli il cuore ; Italiaansch
dichtstukje van B. HS.
TAFEREEL (Het dichterlijk) der Stad Leyden in den
Avond en Nacht van den 12den van Louwmaand
1807. van Mr. R. H. Arntzenius, aan een oud
liefhebber der dichtkunst voorgelezen. HS. Deze
keurige critische parodie bestaat uit een : NoodzakelijkVoorberigt en 126 tienregelige coupletten. De
coupletten 31 en 67 vindt men gedrukt in de Aanteek. op Perzius Hekeldichten, bl. 66 en 71 , terwijl
nog weder e'en regel van het couplet op bl. 66 te
vinden is in de : Nieuwe Taal- en Dichtkunckqe Verscheidenheden, Dl. II. 150.
TASSOOS Jerusalem,(Bericht eener nieuwe uitgave
van) vertaald door Nomsz , door Bilderdijk en
Wiselius in 't lichtgegeven (die echter geen gevolg heeft gehad) . 8°. Eenige bladz. na 1789 uitgegeven.
TEEKENING- (naar aanleiding van eene prijsuitschrijving des Franschen Instituuts ten jare 1810) van
een Gedenkteeken, op te richten op den Berg Cenis.
HS. Deze Teekening berust bije d4de Kl. van 't
Kon. Ned. Instituut , terwijl een copie daarvan is
geveild. Zie : Catalog , der Nagel. Biblioth. van B.
1832. bl. 117, N°. 44.
TIJDVERLOOP. 1824. In : Keur bij Westerman, 2de
jaarg. 13de St. bl. 52.
TREK (Een) uit de Romeinsche Geschiedenis. 0.
TREURSPEL. (Fragment over het) In : Muzen Album.
1849. Dl. I.
TREURSPELEN, door B. en diens Gade. 's Gravenh.
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en Amst. Immerzeel en Comp. 1808, 1809, 3 dln.
g
r. 8°. 2 dr. 'Utrecht. C. v. d. Post Jr. 1836. 3 dln.
kl. 80 . De : Elfriede, (D1. I, b1.107 hadVrouwe B.
reeds voor Naar huwelijk in het Engelseh geschreven. In 120 . formaat zijn afzonderlijk gedrukt :
Cinna en Ifigenia. Leyden. L. Herdingh en Zoon.
1824. en : Elfriede. Leyden. L. Herdingh en Zoon.
1827.
TREURSPELEN van Vrouwe Bilderdijk. Amst. P. den
Hengst en Zoon. 1818. gr. 8°. Hiervan is in 12°.
formaat afzonderlijk gedrukt : Dar o. Amst. P.
den Hengst en Zoon. 1820.
TREURTOON, op het zoo geheel onherstelbaar verlies
zijner Egh. (Fragment) HS. Hiervan is de telkens
afgebroken aanhef onder B.'s papieren gevonden ;
maar om dezegeheel uit te brengen verstrekte zijn
adem niet meer. Zie : da Costa's Overzicht enz.
bl. 219.
TREURZANG van Ibn Doreid , in Nederd. dichtmaat
overgebracht. 's Gravenhage. J. F. Jacobs de AO.
1795.gr . 8° . Aan sommige Exempl. is het portr. van
Bilderdijks eerste Gade toegevoegd. 2de gezuiverde druk. 's Hage. Immerzeel en C0. 1808. gr. 8°'
TYDEMAN. (Aan M. 3 verses met de Krekelzangen. In : Almanak Vergeet mij Niet, 1845. Het 2de
„ Wie hem prijz"' enz. ook : Mengel. en Fragmenten, bl. 164.
TYRTEUS Krijgszangen. Uit 't Grieksch. Amsterdam.
P. J. Uylenbroek. 1787. gr. 8°.
IT.
UITBOEZEMINGEN. (Vaderlandsche) door Mr. W. en
Vrouwe Bilderdijk. Leyden. L. Herdingh en Zoon.
1815.gr. 8°. Herdrukt : Leyden. L. Herdingh en
Zoon. 1834. kl. 8°.
UITSPRUITSELS. (Nieuwe) Rotterd. J. Immerzeel Jr.
1817.gr. 8°.
UITZICHT op mijn dood. Rotterdam. A. F. H. Smit.
1829.gr. 8°. Niet openlijk uitgegeven. Later toegevoegd aan : Het NicotiaanschKruid.Uitgegeven
Rotterd. A. F. II. Smit. 1832.gr. 8°.
V.
VADERLAND (Het) en Oranje. 1814.
VELDSLAG (De) van Waterloo, door Vrouwe K. W.
Bilderdijk. Gend. P. F. Goesin Verhaeghe. 1816.
Bekroonde Cantate , en daarbij de zamengetrokken
verkorting , zoo als die ter prijsstoffe is uitgeschreven om op muzijk gezet te worden. - In : Verzameling van Zangstukken , bekroond door de Kon.
Maatschappij van Fraaije Kunsten en Letterkunde. Gent. 1816.
Hetzelfde in HS. met den titel : Nederlands Zegenpraal , Nationaal Zangstuk bij mededinging gedicht door Vrouwe C. W. Bilderdijk , op plegtig
muzijk gezet, voor zang met groot orkest door P.
J. Suremont, kunstbeminnaar te Antwerpen , op
voorstel der Koninklijke Maatschappij van Schoone
Konsten en Letterkunde te Gend en door dezelve
Bekroond en Vereerrijkt den 8 Julij 1816. - Het
MS. in breedfolio , 93 bladz. Achter staat : aan
Mevr. C. W. B.grondhartig geschonken door P.
J. Suremont.
VERBAND der Dichtkunst en Welsprekendheid met
de Wijsbegeerte enz. 1783. 4°. Bekroonde Verhandeling , zijnde de Gouden Eerepenning bij loting
aan B. ten deel gevallen. Er waren zeven overschoone stukken ingezonden. In het 6de Deel der
Werken van de Maatschappij van Nederl. Letterkunde te Leyden. Leyden. P. van den Eyk en D.
Vijgh. 1783. 4°. Herdrukt Amst. W. Messchert.
1836.8°.
VERGENOEGEN.- Een los stukje in 8°. beginnende :

„ Ik wensch niet naar de Heerschappir enz. Men
vindt dit Stukje aan sommige exempl. van de Verlustiging van 1779 toegevoegd, dock niet in den lateren druk van 1781.
VERHANDELING over de Dea Nehalennia. Set.
1810.
P
Voorgedragen in het Koninkl. Nederl. Instituut ,
HS. Daarbij Verslag desaangaande door van Lennep en Scheltema , benevens Aanteekeningen van
B. op eene Verhandeling over 't zelfde onderwerp.
1812. 4°.
VERHANDELING over degeslachten der Naamwoorden
in de Nederduitsche Taal. Amst. deed. J. Doll.
1805. gr. 8°. 2de verm. druk. Amst. J. Sepp en Zn.
1818. gr. 8°.
VERHANDELING over de Machine in het Heldendicht.
In 1810 voorgedragen in het Koninkl. Nederl. Instituut. HS.
VERHANDELINGEN, Ziel-, Zede- en Rechtsleer betref-fende. Leyden. L. Herdingh en Zn. 1821. gr. 8°.
VERHEFFING (By de) van den Raadpensionaris van
den Spiegel. Naamspeling. Ann de Lofdiehters onzes tijds. HS.
VERHUIZEN. 1827. In : Keur bij Westerman. 2de
Jaarg. 13de St. bl. 55.
VERJAARDAGE( Ten) van mijne Egg,. 1828. In : Keur
bij Westerman. 2de Jaarg. 13de St. bl. 5.
VERJAARFEEST( Ter) van mine Egade. Extempore.
apioccxam. Ook Odilde. bl. 121.
VERJAARGROET aan een' vriend. In : Keur bij Westerman. 2de Jaarg. 13 St. bl. 23.
VERJAARWENSCH.(Argemeene)Ex tempore. In: Ned .
Muzen Almanak. 1827. bl. 206.
VERLUSTIGING.(Mijn) Amst. 1779. gr. 80 . Onvolledige druk en ongepagineerd ; men vindt er echter
(althans in het door mij geraadpleegde Exemplaar ;
doch niet in alle afdrukken) een viertal stukj ens in,
die in de uitgaaf van 1781 niet zijn opgenomen
echter schijnen de opgenomen stukjes dezelfde te
zijn. Een daarvan, Anakreontisch Zangstukje,vindt
men in de Bloemtjens. bl. 101. De volgende 3 zijn
nergens herdrukt : Op De Zwaluw.- De Win
'. Op De zinnebeeldige teekening van den invloed der
dichtkunst op het Bestuur van den Staat •; het daaraan toegevoegd en door B.gedtst vignet, vindt
men ook ingedrukt in sommige exempl. van zijn
Prijsvers : De invloed der dichticunst op het tStaatsbe-

stuur.

VERLUSTIGING. (Mijn) Leyden en Amst. C. van Hoogeveen Jr. en de Erve D. Klipping. 1781. gr. 8°.
Reeds vroeger (1779) verseheen van ditWerkj en een
onvolledige en ongepagineerde dr. Zie her boven.
8°. VERMAKING. Rotterd. A.F.H. Smit. 1828.-2de dr. Zutphen. W. C. Wansleven. 1833. kl. 8°;
bezorgd door P. Camper,
met een Voorbericht en
een Nagalm op Mr. W. Bilderdijks Lotbetreuring.
Zie : Winterbloemen. D. II. bl. 54.
VERMAKING. (Nieuwe) Rotterdam. A. F. H. Smit.
1829.gr.80.- 2de druk. Zutphen .W .C.Wansleven.
1834. kl. 8°. bezorgd door P. Camper , met een

Noodig Nabericht.
VERSCHEIDENHEDEN. (Taal- en Dichtk.) Rotterdam.
J. Immerzeel Jr. 1820-1823. 4 dn.gr. 8°.
VERSCHEIDENHEDEN. (Nieuwe Taal- en D ichtk.) Rotterd. J. Immerzeel Jr. 1824-1825. 4 dn. gr. 8°.
VERSCHUUR. (Aan Dr. J. met een present-exempl.
van den Edipus. 1779. In : Al em. Kunst- en Letterbode. 1851. N. 17.
VERSLAG aangaande een Glossarium van verouderde
woorden , bij de 2de Klasse van het Kon. Nederl.
Instituut. 1816. 4°.
VERSLAG aangaande de Bastaardwoorden , bij de 2de
Klasse van het Kon. Nederl. Instituut. 1809. 4°.
VERTALING (Over de) en navolging der Dichters.
Nov. 1811. Voorgedragen in het Kon. Nederl.
Instituut. HS.
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VERTELLING voor de Minnedichteren en hunne lezeren. 1781. gr. 8°. De door Bilderdijk eerste plaat
van den Kornalijn behoort hierbij.
VERTOOGEN van Salomo. Amst. P. J. Uylenbroek.
1788.gr. 8°.
VERTOOGEN over Nd. Reinaert. In 't Kon. Nederl.
Instituut voorgelezen. HS. (Zie Brieven, V. 206).
„VERVOLGDE onnoozelheid in hut en throongewelyen" enz. Quatrein onder B.'sportret door Smidt.
1787. engegraveerd door Sallieth 1790. Zie ook :
Nalezing. I, bl. 34.
„ VERZEN rukken Maan en Sterren" enz. HS.
VIRGILIIJS. 2de Herderszang, getrouwelijk oyergezet
door een schranderen Latinist. (W. Bilderdijk.)
Latins. en Holl. Tekst 4 bl. 8°. zonder plaats ,
Uitgever en jaartal. -Parodie. Aileen voor vrienden gedrukt.
VLEIJERIJ. (De) MS. van 1776. 0.
Vroegere
VLOEK (De) van 'tBurgslotlVioy. Ballade.
bewerking. Later en met eenige verandering geplaatst in de Krekelzangen. II. bl. 89. 0.
VOET (De) in 't Graf. Rotterd. A. F. H. Smit. 1827.
gr. 8°. Herdrukt, 1852 in 12°. zijnde No . 3. van het
Kiassiek Letterleundig Pantheon. Schiedam. H. A.
M. Roelants. 1852.
VOLKSDEUNTJEN. (Over een oud Amsterdamsch)
In : Al,gem. Vad. Letteroef. 1808, St. 11, b1.459.
Herdrukt met een bijvoegsel. Leyden. 1823. Led.
L. Herdingh en Zoon. 1824. gr. 8°.
„ VOOR 't reine Zoengeloof, Oranje's Erfgezag" enz.
1823. HS.
VREDEZANG. 0.
VREUGD en Leed. In : Keur bij Westerman. 2de
Taarg. 13de St. bl. 25.
VitEITGDEZANG (op de verlossing der Koningin). 1308.
's Gravenh. Gebrs. van Cleef.gr.8°.Eene Fransche
vertaling : „ Ode sur la Naissance du j eune Prince",
aan Brisseau Mirbel ingezonden. Zie : Brieven,
III. 77.
VRIEND (Aan een) in zijn Stamboek. 1813. In : Ned.
Muz. Aim. 1839, bl. 38.
VRIEND (Aan een) in zijn Stamboek. 4 regelig versj en. HS.
VRIEND (Aan een) in zijn Vriendenrol den 3den van
Wijnm. 1828. In : Keur bij Westerman, 2de jaarg.
13de St. bl. 57.
VRIENDEN T...... (Aan onze) in hunne nieuw betrokken woning,door Vrouwe B. 1819. In : Mnemosyne,
iste Reeks. VII. bl. 321.
VRIENDENROL. (In een) 1813. In : Ned. Ilfuz. Alm.
1839. bl. 192.
VRIENDENROL (In den) van Mr. T van Limburg.
terwijl hi' zijne Nederlandsche gedichten uitgaf.
HS. Ook onder den titel : Dichtzucht , met verschil
in de lezing. Nieuwe Mengelingen, II. bl. 288.
VRIES. (Aan den Heer Jeronimo de) 3 kleine dichtstukjens , bij de inzending van verschillende dichtbundels. In : Ned. Muzeiz Almanak. 1834. bl. 42.

VRLTHEIDSCHREEUWERS (Aan de) van dezen tijd.
1795. HS.
VROLIJKHEID.Naar 't oudAllemannisch of Z waabsch
1824. In : Keur bij Westerman. 2de Jaarg. 13de
St. bl. 45.
W.
WAP.(Aan Jan J. F. In : Kunst- en Letterblad.
Gent. 1843-45. en in : de Braga.
WAPENKREET (tegen de Engelschen). Oogstm. 1809.
8°. Door Koning Lodewijk te beleedigend geoordeeld en opgehaald. Daarachter : Bath hernomen .
Herfstmaand 1809.
WAPENKREET (tegen de Franschen). Lierz. 1815. 80.
WAscHmAND-versjen.(4 regelig en van de jaren 1766
of 1768). Zie : Brieven, II. bl. 282 , waar denkelijk
wel aan deze kleinigheid wordt herinnerd. In : Vad.
Leiteroef. 1849, N°. 14.
WELKOM aan het zoontjen v. d. Hr. J. de Vries , kl.
80 . 2 bladz. Deze afzonderlijke druk werd door
den Heer Jeronimo de Vries bezorgd ; men vindt
het ookgedrukt, onder den Titel : Geboortegroet
aan't Zoontjen van Jeron. de Vries , in : Mengelingen, IV. bl. 142.
WELSPREKENDHEID. In :Ned. M. Aim. 1827. b1.185.
WIEL (Het) van Heusden. Romance. In : Ned. Muz.
Alm. 1821. bl. 149.
WILLEM Frederik, Koning der Nederl. (1815). gr. 8°.
Ook , volgens den Heer Bodel , met bijdrage van
Vrouwe B.
WINTERBLOEMEN. Haarl. F. Bohn. 1811.2 cln.gr. 8°.
WIT EN ROOD door B. en diens Gade. Rotterd. J.
merzeel Jr. 1818. 2 dn.gr. 8°.
WOORD (Het) van een Meisjen. Naar Motanabbi.
In : Ned. Muz. Alm. 1825. b1.175.
WOORDENBOEK voor de Nederd. Spelling , volgens
Bilderdijk , 's Gray . J. Immerzeel Jr. 1829. gr. 8°.

Z.
(p de Vrede van Tilsit, gesloten 7
ZEGEFEEST. Ode. 3
Julij 1807). 's Gray . Gebr. van Cleef. 1807. gr. 8°.
ZELFMOORD. (Over het geoorloofde of ongeoorloofde
van den) 1810. HS . Zie : da Costa's Overzicht enz.
pag. 107.
ZIEKTE(DejderGeleerden. Amst. en 's Hage. J. Allart
en Gebr. van Cleef. 1807. gr. 8°. 2de dr. Rotterd. A.
F. H. Smit. 1828.k1.8°. Op pag.10 van den druk van
1807 een 14 regelig vers : „Geen voetspoor van Pareen" enz. - Over de Frannas of 'tad is plat getr
sche vertaling van dit werk zie : Brieven, III. bl. 80.
Van de uitgave van dit dichtstuk, met Inleiding en
Aanteekeningen, door J. David, zijn bereicls verschenen Stuk 1 tot 4, zijnde de 4 eerste zangen.
Leuven. van Linthout en van den Zande. 1848,
1849, 1850 en 1852. 8°.
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(*) Nalezingen van B. Amst. 1833. J. Immerzeel Jr. 2 dn.
Deze 35 stukken waren reedsgedrukt:
In den Vriendenrol van Van Drecht , I. bl 4.
Aan Nederland , I. bl. 24
Grafschrift voor my , I. bl. 29
Liefde , I. bl. 33.
Onder mine Afbeelding, I. bl. 34

Verlustiging 1781, bl. 99.
Vaderl. Oranjez. , bl. 171.
N. Meng. , II. bi. 298.
Verspr. Ged., II. 163 en Post v. d. Helicon, N0.37.
Onder B's Portr. , door Smidt , gegray . door Sallieth , 1790.
Wagenaar,, I. bl. 34...
Gesch. des Vaderl. , I. bl. 1.
Op 't Paarddrillen van Sybilla van Jon staff, I. bl. 45... . Halbertsma Hulde aan G. Japiks , II. pag. 322.
Uit Pope's Essay on Man , I. bl. 47 .
Mengel. en Fragm. , bl. 51.
(in andwoord daarop) I. bl. 47 ..
bl. 52.
Uit 't Latin „Nox Erat" , I. bl. 47.
-- hi. 52.
Op 't schip Readier enz. , I. hi. 53
Ned. Muz. Aim. 1833 , bi. 22.
Echtv. van Rietveld Texier enz. , I. bl. 69
Mengelingen , II. b1.118.
Aan mine Ega, by herstel uit 't kraambed, I. bl. 101 .. ..
IV. bl. 117.
's Levens Eerste Lust , I. bl. 160
N. Taal- en Dichtk. Versch. , II. b1.130.
Paaschzang. Naar Sturm, II. bl. 40
N. Mengelingen , I. bl. 68 , met verschil in de lezing en den titel : Heilands Hemelvaart.
De Hoop (Voorzang), II. bl. 67
Mnemosyne (1.) II. 113.
De Vrijgeest op zijn Sterfbed , II. bl. 72
-- (1.) VII. 355.
Aan Koning Lodewijk in Italien, II. bl. 88 .... ...
Ned. Muz. Aim. 1833 , bl. 128.
Menander,, II. bl. 93
Mnemosyne (1.) III. bl. 318.
Te Vroeg en to Laat, II. bl. 98..
Gesch. des Vaderl. , II. bl. 312.
Dichtrenlot , II. bl. 99
Mnemosyne (1.) VII. 325.
Berispers van zekeren dichtbundel, II. bl. 103
- (1.) X. bl. 400.
In den Vriendenrol van Kemper , II. bl. 104
- (1.) VII. 328.
In 't Album van Faure , II. bi. 106
Krekelzangen , II. b1.177.
Onbestendigheid der Vrede , II. hi. 107
... Mnemosyne (1.) X. bl. 379.
Lof, II. bl. 122. .
- (1 ) VIII. bl. 379.
.
Aan Suringar by de geboorte van zijn Kind, II. b1.124....
(1.) X. 385.
De Echo, II. bl. 127
Ned. Muz. Alm. 1821 , bl. 17.
IJdelheid der Veinzerij , II. M. 128
- 1822, bl. 234.
_
Orfeus , II. bl. 130
- 1822, bl. 239.
Aan een Vriend in een' Brief, II. bl. 132
Mengel. en Fragment. , bl. 173.
Aan Tydeman ter 83ste Verjaring , II. bl. 136
Mnemosyne (2.) III. bl. 388.
Mevr. Tydeman ter Verjaring , IL bl. 139
- (2.) IV. bl. 138.
Vorst- en Volksregering , II. bl. 141 .
Konst- en Letterbl. Gent en Antwerpen , de titel :

Volksregeering.
Verjaargroet aan mijn' Zoon, II. bl. 159

Oprakeling, bl. 97.
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EERSTE BULAGE,
BEHELZENDE EENE AANWIJZING VAN DE BELANGRIJKSTE

DICHTERLIJKE BIJDRAGEN,
VERSPREID IN

BILDERDIJKS
PROZA WERKEN , IN DE VOOR- EN NABERIGTEN , AANTEEKENINGEN ,

ENZ.

OP DE DICHTBICINDELS, ENZ.

NAAR ALPHABETISCHE ORDE VAN DE EERSTE REGELS.

WERHEN.

EERSTE REGELS.

A.
Aan wien vermaak ik deze bladeren?(Opdracht) , 40 reg...
Ach! riep in 't midden harer vrouwen , (uit Lopez de Vega) ,
8 reg.
Ach ! slaan we een leerzaam oog op de afgeloopen dagen !
(lbn Doreid) , 8 reg.
Ada! 't is een poeierkwast metgeurge bloem gevuld , 8 reg.

Vermaking. Vooraan.
Rodrigo de Goth. K. W. B. Aant. , I. b1.187.
Ibn Doreid , 2e druk , Aant. , bl. 69.
Mengel. en Fragmenten , bl. 52.

Ook Nalezing, I. 47.

Ach! wat had dees schokkende aarde, (Geboortegroet aan
mine Eget) , 132 reg.
Al dwaasheen ! voert my hier de wijsgeer in 't gemoet, (naar
Pope) , 8 reg.
Als de stem van 't teder Geitjen, die zoo schel en ruischend
klinkt ; (naar Kaab ben Zoheir) , 8 reg.
Als in de regenwolk, waarin het zonlicht stuit , (naar
Ovidius) , 6 reg.

Ziekte der Geleerden. Aant. , bl. 70.
De Mensch, naar Poe.
Aant. , bl. 191.
P
Ibn doreid. 2de druk , Aant. , bl. 61.
De Mensch , naar Poe,
Aant. bl. 195.
P

Ook Ovidius, Gedaantverwissel., bl. 202. — Met groot versehil.

Perzius Hekeld. Aant. , bl. 71.

Als of men gore melk ziet gieten , 10 reg.
Ook in de onuitgegeven parodie op Leydens ramp, door Arntzenius.

Taal- en Dichtk. Verscheidenh. , II. bl. 192.
Cats Cupido verloren.

Als Speler Fuzius , wat al te veel beschonken , 4 reg.
Als Venus kreupele gemaal , (naar Moschus) , 18 reg.
Ook Verlustiging, 1781 , bl. 82.

Altijd beklaagbre Guadalete , (de V ertolking van Florez . ge- Rodrigo de Guth. K. W. B. Aant. , I. b1. 182.
volgd) , 13 reg.
Brieven, I. 261.
Al vindt men soms een handvol rozen , 10 reg.
Ook Illengelpoezy , zie op pag. 316.

Artois rukt woedend voort , en spreidt aan alle kant ,
't Latin van Bussieres) , 34 reg.

(naar

Rodrigo de Goth. K. W. B. Aant. , II. bl. 220.

B.
Begeert gy goeden raad , (uit Juvenalis) , 4 reg.
Behaagt , doorluchte Vrouw, en Koninglijke telg ,
dracht) , 52 reg.

(Op-

Ook Vaderl. Oranjezucht , b1.161.

el
Beidde dat yolk — al den dag — voor den Temp;
het Oud Frank-duitsch) , vers 34 tot 47.

(u it

Zedelijke Gispingen. Aant. , b1. 105.
Nagel. Ged. van de Lannoy. Vooraan.
Nieuwe Taal-en Dichtk.Verscheid., IV. bl. 145,

B. merkt aan : , mijne meening was het 4e. Kapittel bier op gelijke
wijze te laten volgen , gelijk bet by my sedert ruim 50 jaren
gereed ligt."

Bekomm'ring , nachtwaak , put het lijdend lichaam uit ;
(uit't Latin) , 5 reg.
't Beleefd verzoek vangroote lieden , 4 reg.
Beschouwe ik of de zee of 't aardrijk ; hoe ontvloden? 4 reg.
't Beven van mijn zwakke hand, 4 reg.
Bevrij me , 6 God mijns Neils , van bloedschuld! Ja van 't
Woed (Paraphrasis Psalm 51) , 5 reg.

Rotsgalmen, I. Voorr. bl. 3.
Huygens Korenbl. Aant. , VI. 115.
Sprokkelingen, bl. 34.
Brieven , III. 321.
Brieven, V. 312.

17

EERSTE REGELS.

"WERKEN.

Aant. , bl. 156.
Brei' , schoone Vrede, uw rijk zich uit van strand tot strand, DeMensch , naar Poe.
P
6 reg.
By 't klateren der schorre Krijgstrompet ,(Voorafspraalc), Ziekte der Geleerden , bl. 1.
68 reg.
By 't zuiverst lichaamsschoon , de teerste aanminnigheden , Brieven, I. bl. 89.
10 reg.
Ook Illengelpoezy , bl. 222.
D.
Daar elk zich mee bemoeit , is 't werk van onverstand, enz. Taal- en Dichtk. Verscheidenh. ,III. bl. 12.
4 reg.
Daar is verbasterde Adeldom , 12 reg.
Huygens Korenbl. Aant. , VI. bl. 304.
Taal- en Dichtk. Verscheidenh. , H. , bl. 49.
Daar rijdt hy op de baren , (Ilias 13e Boek v. 26) , 5 reg.
Daar's vrede tusschen dief en dief, 4 reg.
Huygens Korenbl. Aant., VI. bl. 54.
Dan wringt hy 't vers in nieuw gevormde krullen ; (naar Fingal, II. bl. 192.
't Grielcsch v. Aristophanes) , 6 reg.
Dat bloed der strijdbre Gothen , (naar 't Spaansch), 5 reg. Rodrigo de Goth. K. W. B. Aant. , I. bl. 195,
Dat de oudheid dartlend veil , met wijngaardblaan gemen- Brieven , I. bl. 55.
geld , 8 reg.
Ook Verspreide Gedichten, IL 423.
Geuzen , 1826 , kl. 8°. II. Opheld. , bl. 179.
Dat nimmer bloedraad zal herrijzen , 6 reg.
Dat smaaklijk vocht, dat ons de Godvrucht heeft verboden, Ibn Doreid , 2e druk. Aant. , bl. 53.
(naar Hafer) , 4 reg.
De arrne Reiske bracht zijne Egh op haar Jaardag , raad Ibn Doreid , 2e druk. Vooraan.
eens wat? (aanmijne Eget) , 38 reg.
De Christentroep bestookt de Moorsche Legerknechten , Rodrigo de Goth. K. W. B. II. bl. 234.
(naar Barret) , 12 reg.
De dierbare, aan Wier hart my 't heiligst snoer verknocht , Catalogus , Nagel. Biblioth. v. B. , bl. 86.
7 reg.
Ook Krekelzangen , III. 128. - Met gering verschil.
Huygens Korenbl. Aant. VI. bl. 64.
De dotter in zijn kunst bedreven, 4 reg.
Idem idem , VI. bl. 37.
Deel alles met uw dochters kind , 5 reg.
De Goden maakten. de Aard , Bataven ,gy uw Stranden , De Geuzen, 1826, kl. 8°. II. Opheld. , bl. 30.
(uit 't Latin , 6 reg.
Ook Navonkelingen , II. 13.
Echte Stukken. Achteraan.
De Herder wasgevlucht , de Wolven in de Kooi , 11 reg.
Oprakeling , bl. III.
De jaren - vervaren - als schuimende baren , 68 reg.
De laatste Spaansche Vorst van 'theldenbloed der Gothen, Rodrigo de Goth. K. W. B. Aant. , II. bl. 245,
(uit Lope de Vega) , 12 reg.
N. Taal- en Dichtk. Verscheidenh. , IV. bl. 82.
De liefde zag my gloeien , (Anakreontisch) , 11 reg.
De Man van kunde en smaak , de Vriend der taalgeleerd- Verh. Gesl. der Naamw. Vooraan.
held, 4 reg.
N. Taal- en Dichtk. Verscheidenh. , II. bl. 171.
De Muzen betrapten de Min in heur bOsschen , 9 reg.
Ook Verlustiging, bl. 58.
Huygens Korenbl. Aant. VI. bl. 109.
Den arme ziet geen maagschap aan , 4 reg.
Den Mensch te kennen, is des Menschen wetenschap , Gesl. List Nederd. Naamw. 1822. Vooraan.
10 reg.
De nijvre Hovenier, door Edelmoedigheid , (op den Eerepen- Redev. over de Schilderk. 1794. Vooraan.
fling) , 8 reg.
De onnoozlen kruisigen hun leden , (naar Busaco) , 96 reg. Rodrigo de Goth. K. W. B. Aant. , II. b1.183.
Najaarsbladen. Titel , bl. 1.
De ontwortelde en verdorde tronk , 10 reg.
Depaarden hadden in hun zijden , (naar Anacreon), 8 reg. Cats , Cupido verloren.
Ook Verlustiging, bl. 88.
Aant. , bl. 212.
De rust der ziel alleen is door geen lot te ontvreemen , (naar De Mensch , naar Poe.
P
Pope) , 6 reg.
De schalke stier als hy de zee doorzwom , (uit Lope de Muis- en Kikv. Krijg. Aant. , bl. 46.
Vega) , 14 reg.
De schoone Cypris schreeuwde om haar' verloren Zoon , Cats , Cupido verloren.
34 reg.
Ook Verlustiging, bl. 29.
De schrandre Stier , terwijl hy 't zeegegolf doorzwom , Muis- en Kikv. Krijg. Aant. , bl. 46.
(uit Lope de Vega) , 6 reg.
Taal- en Dichtk. Verscheidenh. , II. b1.166.
Des dappren Hertog Karels heir , (uit 't Latin) , 4 reg.
Des Konings oog vial op Florindes schoon , (veroverd Je- Rodrigo de Goth. K. W. B. Aant. , I. hi. 208.
rusalem T. 6) , 45 re g.
De snelgewiekte God der Minn' , (naar 't Fransch van Ber- Cats , Cupido verloren.
nard) ,11 reg.
Ook Verlustiging , bi. 34.
De Sofokles van 't Fransche Treurtooneel, (aan den Koning), Treurspelen , III. H. 3. Vooraan.
56 reg.
De Vorst des afgronds beeft van ondren op zijn zetel , (Dias Taal- en Dicht. Verscheidenh. , II. bl. 49.
20e Boek v. 61) , 5 re,.
b
Huygens Korenbl. Aant. , VI. bl 65.
is vuur , 4 reg.
De Vrouw is vlasch , de
N. Taal- en Dichtk. Verscheidenh. , II. bl. 156.
De wenkbraauw dekt nu met zijn boogjens , 6 reg.
3
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De Winter voert van uit de nacht van 't Noorden , 12 reg.
Ook Vaderl. Oranjezucht (met gegraveerden titel), bl. 40.
Deze dorst waarvan uw harte , 8 reg.
De Zwaan - alleen zingt in haar ouderdom , 58 reg.
-Dien geest , nu lang vervlogen , 11 reg.

WERKEN.
Verkl. Gesl. List Nederd, Naamw. , III. bl. 220.
Werking en Invloed der Geesten , bl. 10.
Zedelijke Gispingen. Voorafspraak.
Poezy , I. bl. VIII.

Ook Vaderl. Oranjezucht de achtste Maart in London", bl. 31.

Die nietgezien wil zijn , bemaskert zich 't gelaat , 4 reg.
Die 's winters wil op mossen passen , 4 reg.
Die 't geen gezegd werd , wel verstond , 4 reg.
Die nit den misthoop is gegroeid, 4 reg.
Die wijs is , zie niet om naar de idle schim van roem , (uit
't Grieksch) , 4 reg.
Ditgaat elk Grijzaart na : Laudator temp'ris acti , (Voorreden) 48 reg.
Doch de Vorstin , reeds lang door hevige zorge bevangen ,
9 reg.
B. merkt aan , dat deze Verzen (rijmlooze) hem ruim 50 jaren geleden zijn ontvloeid en zich tot een halve Zang van den Eneis

Huygens Korenbl. Aant. , VI. bl. 326.
Idem idem , VI. bi. 102.
Idem idem , VI. b1.100.
Idem idem , VI. b1.106.
Rotsgalmen , I. bl. III.
Avondschemering , b1.5.
N. Taal- en Dichtk. Verscheidenh. , II. bl. 167.

uitstrekten.

Door d'aangeboren heldengloed , (naar 't Grieksch), 11 reg. Taal- en Dichtk. Verscheidenh. II. bl. 101.
Door ramp op ramp verhaast, voor 't klimmen van mijn Ibn Doreid, 2e druk. Aant. , bl. 28.
jaren , (naar Boetius) , 4 reg.
Dus rijst , als voor 't Tooneel het dock wordt opgetogen , Ziekte der Geleerden. Aant. , bl. 63.
(naar Ovidius) , 5 reg.
E.
Een ander moge u roemen , eeren , ( Willem, V. Lierzang) ,
95 reg.
Een dichter , waard diennaam(geen' uit den rooters hoop),
(naar 't Latin , 4 reg.
Een jonge knaap in vreemde streken , 4 reg.
Een karel rood gehaird, 4 reg.
Een anode die 't verstand door zucht tot eer verleidt , (uit
Juvenalis) , 4 reg.
Een offer , ach ! van uit mine ingewanden , 28 reg.
Een Roderik regeerde, uit Gotschen stam gesproten , (uit 't
oud Engelsch v. Barret), 12 reg.
Een schip to sturen schroomt de onwetende • en hi' geeft ,
(naar Horatius) , 4 reg.
Een schrijver van beroep, die aangespoord door 't voordeel,
(op Wagenaar) 8 reg.

Lijkgedachtenis van Willem V. Aant., bl. 70.
Final,
g
II. bl. 160.
Huygens Korenbl. Aant. , VI. bl. 71.
Idem idem , VI. bl. 80.
Perzius Hekeld. Aant. , bl. 59.
N. Dichtschakeering
,
I. bl. II.
Rodrigo de Goth. K. W. B. Aant. , I. bl. 210.
Perzius Hekeld. Aant. , bl. 75.
Geschiedenis des Vaderlands , I. bi. XXXVI.

Ook Nalezing, I. 34.

Een Vorst , der Godvrucht meer dan mooglijk een verknoeht , (uit Barret) , 44 reg.
Elk gaat uit - op zijn buit , 4 reg.
En Graaf en Hertog en by een vergaarde Grooten , (naar
Ch. de Meza) , 6 reg.
En ik zal er teen razen , (naar 't Grieksch) , 4 reg.

Rodrigo de Goth. K. W. B. Aant. , I. bl. 203.
Huygens Korenbl. Aant. , VI. bl. 62.
Rodrigo de Goth. K. W. B. Aant. , II. bl. 213.
Taal- en Dichtk. Verscheidenh. , I. bl. 112.

F.
Fl6chissant sous le joug de tyrans mercaaires , 16 reg,

Discours faitpar ordre du Roi , le 16 Fdvrier
1807. (Achter het)

G.
Gebeden zijn een Kroost van 't Opper-Godendom •; (Ilias
Boek 9. 498) , 6 reg.
Geburen spanden saam tot grond en akkerweer, (naar Pope),
10 reg.
Gedoscht in reine deugd als onverletbaar staal , (uit het
Treursp. „Earl Julian") , 18 reg.
't Gedrocht , met zoo veel bloed bedropen , 4 reg.
Geef , door 't verheffen , door de buff in van uw stem
(naar 't Latin , 6 reg.
Geef, genadig God , - geefmij steeds goeden moed , 8 reg.
Geef ieder vers zijn eigen klem •;
Engelsch gevolgd) , 4
reg.
Geen afstand , neen , voor harten die gevoelen ! 26 reg.
Geen appel , door den beet van frissche maagdetanden ,
(naar 't Latijn) , 4 reg.
Ook Verlustiging, bl.

Taal- en Dichtk. Verscheidenh. , II. bl. 92.
De Mensch , naar Pope, Aant. , bl. 205.
Rodrigoo de Goth. K. W. B. Aant., I. M. 198.
Wapenkreet , Lierzang (1813.
Vooraan.
)
Perzius Hekeld. Aant. , bl. 62.
Mengelpoezy , bl. IX.
Muffs- en Kikv. Krijg. Aant. , bl. 62.
Mengelingen en Fragmenten , bl. 173.
De Eerste Herderszang uit de dichtl. Tijdkorting
beooadeelcl.
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Geen bondel - van Vondel ,( Voorzang) , 162 reg.
Geen dartle trek , geen ijdle roembehaling , 29 reg.
Geen ding geschiedt er ooit gewisser, (naar Psalm 33), 4 reg.
Geen Klioos krijgstrompet , geen dolk van Melpomeen, (de
van Harens) , 7 reg.
Geen stelsel, of ten deel' is 't loutere onderstelling , 8 reg.
Geen stervling wil in zich haar hoogsten graad gelooven ,
(naar Pope) , 8 reg.
Geen voetspoor naar Parnas, of 't pad is plat getreen; (uit
't Latin} , 14 reg.
Geen Wichlaar spelde ons dit in 't zwartst verschiet van
plagen ; 8 reg.
Geen zegepalm ziet hy zijn hoofd beschaauwen • (Earl Julian , Act. V. Scene 2.) , 16 reg.
't Geier der wervelwinden, (Opdracht) , 64 reg.
Gelukkig oord welks rijk begroeide toppen , (naar 't
Spaansch) , 112 reg.
Gelijk in Lentetijd, de purperrode rozen ; (naar 't Latijn),
4 reg.

WERKE N.

Krekelzangen , III. bl. 1.
Le dens Ramp. Voorafspraak.
Taal- en Dichtk. Verscheidenh. , II. bl. 124.
Bydrage tot de Tooneelpoezy , b1.194.
De Mensch, naar Pope. Aant. , bl. 171.
Idem idem , bl. 197.
Ziekte der Geleerden , bi. X.
Le dens Ramp , hi. XVI.
Rodrigo de Goth. K. W. B. Aant. , I. bl. 167.
Kallimachus Lofzang. Vooraan.
Rodrigo de Goth. K. W. B. Aant. , II. b1.178.
De Eerste Herderszanguit de dichtl. Tijdkorting
beoordeeld.

Ook Verlustiging, bl. 44.

Gelijk op 't effen vlak , doorbroken van zijn' val, (naar Pope' s Temple of Fame) , 6 reg.
't Geschrift is kort - een halfgeuite bede , (veroverd Jerusalem , Boek 6) , 4 reg.
't Gewelfsel - scheurde , en deed den Hemel my beschijnen ; 8 reg.
Goede , dierbre Vader Cats ,(aan Cats) , 70 reg.
Gy , wie ge ook zijt , die in dees aanspraaklooze zangen ,
8 reg.

De Mensch , naar Poe.
Aant. , bl. 223.
p
Rodrigo de Goth. K. W. B. Aant. , I. bl. 212.
N. Taal- en Dichtk. Verscheidenh. , II. bl. 152.
Nieuwe Oprakeling , bi. 1.
Ovidius Gedaantverwisseling, bl. 207.

H.

Had 's Vaders laatst bevel den Zoon op 't hartgekleefd, 12 Geschiedenis des Vaderlands , V. bl. 171,
reg.
Ook Wit en Rood, I. 202.- Met verschil in de lezing in den Sen.
en Ten. regel.

'k Heb menig' dichter zien verschalen, (de Vertaler) , 18 Fingal, II. b1.173.
reg.
'k Heb nog macht van pijlen wapperen, (Pind. 01. II. 159), Geschiedenis des Vaderlands , XIII. bl. 42.
20 reg.
Ook als Motto voor den Brief van Mr. J. van Lennep aan Donker
Curtius, 1848.

Hebt ge of geheimen of gebrek , (uit 't Spaansch) , 4 reg.
Hebtgy goeden verschen visch , 4 reg.
troffen
; 4 reg.
Hebtgy 't wilde Zwijn
ge
Helaas!groot is de roem waarin wij ons verhullen ! (naar
Pope) , 5 reg.

Huygens Korenbl. Aant. , VI. bl. 60.
Idem idem , VI. bl. 68.
Idem idem , VI. bl. 79.
Mengelingen en Fragmenten , bl. 51.

Ook Nalezing, I. 47.

't Herriep me in stille nacht den weggevloten tijd, ( Voorafspraak) , 32 reg.
Het edel kroost heeft van Natuur, (Uit Pindarus) , 12 reg.
Het lit als, door de golf op 't woeste strand gebraakt ,
(uit Lucretius) , 6 reg.
Het ma g of vorst of zomer zijn , 4 reg.
Het meerdertal der achtbre Heeren , 60 reg.
Het mOrgenrood - begon den weg des dags to banen, 8 reg.
De aanvang van een Gedicht, getiteld : . de Verschijning der deugd,
dichtkundige mijmering" door 1. Bilderdijk , M. Dr. (de vader

Spreuken en Voorbeelden van Sadi , bl. 1.
Taal- en Dichtk. Verscheidenh. , II. bl. 101.
De Mensch, naar Pope. Aant. , bl. 202.
Huygens Korenbl. Aant. , VI. bl. 75.
Geschiedenis des Vaderlands , XII. bl. 177.
N. Taal- en Dichtk. Verscheidenh. , II. hi. 151.

van Mr. W. B.)

Het Vrouwvolk gaat in leer gewonden, (uit 't oud Eng elsch) ,
8 reg.
Het was, wat eenmaal was, - dat alles is verviogen, (naar 't
Grieksch) , 7 reg.
Hier viel de dichtpen uit des Nederlanders hand , 6 reg.
Hier zij my 't rustbed miner Grijsheid,( Opdracht) , 80 reg.
drift ontbranclt ! (naar
ls dat de deugd
deu gd in
Hoe dikwij,
Poe)
p
, 18 reg.
Hoegloeien , o mijn schoone , 6' wellust van mijn levee !

(uit 't Latin) , 4 reg.

Rodrigo de Goth. K. W. B. Aant. , II. bl. 228.
Perzius Hekeld. , bl. VIII.
Ovidius Gedaanteverwisselingen , bl. 206.
Le dens Ramp. Vooraan.
De Mensch, naar Poe.
Aant. , bl. 194.
P
De Eerste Herderszang uit de dichti. Tijdkorting
beoordeeld

Ook Verlustiging, N. 41.

Geuzen , 1826 , kl. 8°. Opheld. , bl. 122.
Hoe God de Scepters gaf en. nam , 4 reg.
Hoe ! 'k zou een wuften hoop , door wie slechts wil misleid • Zedelijke Gispingen. Aant. , bl. 107.
(uit den Filosoof de Sans Souci) , 6 reg.
Houdgy me daar den mond! Blijf gy me daar van daan.? Huygens Korenbl. Aant. , VI. b1.147.
12 reg.
3*
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Hy die een Artsen by zich haalt , 4 reg.
Huygens Korenbl. , VI. bl. 99.
Hy die Verlosser is , (oude Christen _Paaschgroet), 4 reg.
Brieven , IV. bl. 307.
Hy , dunkt my , heeft een Godenleven , (uit Longinus), Taal- en Dichtk. Verscheidenh. , II.
90.
22 reg.
Hy luistert — en herkent het dof gedruisch , (naar 't Rodrigo de Goth. K. W. B. Aant. , II. b1.182.
Spaansch) , 24 reg.

I.
Iedereen zougaarne braaf zijn , 4 reg.
Huygens Korenbl. Aant. . VI. bl. 120.
Ik denk daar,, waar dat dom , dat mager, hongrend ding, De Mensch, naar Pope. Aant., bl. 192.
(uit Otway's Venice preserved) , 13 reg.
Ik denk , dat Hdren , Zijnen , Hannen , 10 reg,
Perzius Hekeld. Aunt. , bl. 66.
Ook in de Onuitgegeven Parodie op Leydens ramp door Arntzenius.

Ik kus niet de garde waarge op treedt, (naar 't Spaansch), Bydr. tot de Tooneelpoezy, bl. 146.
8 reg.
Ik stamelde : o mijn droeve en al to borne dagen ! (uit 't Huygens Korenbl. Aant. , V. bl. 204.
Italiaansch en Grieksch) , 18 reg.
In d' eersten opgang onzer dagen, (naar 't Fransch van N. Taal- en Dichtk. Verscheidenh. , II, b1. 130
Racan , 12 reg.
Ook Nalezing , I. 160.

In de luwte van mijn bladren , (aan mine Eqd enz.), 92 reg.
In den Opgang van onze dagen , (naar 't Fransch van
Racan) , 12 reg.
In den slagp verscheen my Venus, 24 reg.
Indien ik sours, met nat bedaauwde wangen, 28 reg.
Indien men noodi g heeft — door nieuwe woorden (uit 't
Latin , 4 reg.
Is een afgebruiktepot , 4 reg.
't Is hier , datprikklen op de buitendeelen geldt , 15 reg.
Is 't het nat des frissehen re ens , wiens verkwikking my
besproeit ? (naar Illotanabbi) , 4 reg.
Is 't waar , herrijst aan 't eind der Eeuwen , 6 reg.
't Is waar, ik nam somtijds de wet der kunst in acht, (naar
Lope de Vega) , 14 reg.

Poezy van Vrouwe B. 1820. Vooraan.
N. Taal- en Dichtk. Verscheidenh. , II. bl. 131.
Verlustiging. Vooraan.
Najaarsbladen , I. bl. VI.
Geuzen, 1826, kl. 8 0 . II. Opheld. , b1.149.
Huygens Korenbl. Aant. , VI. bl. 83.
Ziekte der Geleerden. Aant. , bl. 65.
Ibn Doreid , 2e druk. Aant. , bl. 60.
Rodrigo de Goth. K. W. B. Aant. , II. bl. 217.
Treurspelen , II. bl. 186.

J.
y, Ja het blaffen der kartouwen , 11 reg.
Ja , Nederland ontviel, van uit den rang der volken
4 reg.

Gesehiedenis des Vaderlands, IX. bl. 243.
Aan den Koning , 1807. Voorberi at.

Ook Prins Karel Napoleon, 1807. (de aanhef).

Ja , opstaan zult gy , ja , mijn stof! na korte stervens- Werking en Invloed der Geesten, bl. 1.
rust ; 4 reg.
Ja , Vos had dichtgeest , zelf verheffing in zijn dicht
Bydr. tot de Tooneelpoezy , 89.
(de dichter Jan Vos , 26 reg.
Ja , Ilvreeslijk is de stand eens heerschers wie hy zij," Geschiedenis des Vaderlands, II. bl. 231,
14 reg.
Ook Earls de Vijfde , Ve. Bedrijf,

Tooneel.

Jon ens,, laat den duiker neer , 4 reg.
Juffer , Schoonheid en Godin, 5 reg.

Muis- en Kikv. Krijg. Aant. , bl. 74.
Huygens Korenbl. Aant. , VI. bl. 98.

K.
Krijte d' afgrond ,

raas — de dwaas , 15 reg.

Brieven, IV. bl. 202.

L.
Laat eenmaal af, Grijze , in vreemd gemengde tonen, Schemerschijn. Voorrede.
72 reg.
Laat hier uw wettige eerbiedblijken , (de Inleiding van B.), Aan Z. Hoogh , 8 Maart 1785 , door B's Eerste
Gade.
10 reg.
Leef(behage 't God) gelukkig , 18 reg.
God el. Opstellen, II. bl. XII.
Ook Mengelingen , III. 118.

Liefiijk moet men kleuren spreiden (naar 't Italiaansch) , Navonkeling , II. bl. II.
6 reg.
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M.
drift hen vervaarlijk aan, (Ilias
Maar Hectors don
XV vs. 346) , 4 reg.
Maar welk een. gloriezucht en onverzaadbre dorst , (uit
't Latin) , 6 reg.
Maar wy tulle nacht en dag , (uit't Grieksch) , 6 reg.
Meld wandlaaraan
het Muizenras ; 4 reg.
,
Men kende in dezen tijd de vinding van 't papier , (naar ' t
Spaansch) , 5 reg.
Ook Gesl. List der Nederd. Naamw. 4822, D. II. 335.
Men stell' niet meer in onze zangen , 6 reg.
Met de morgenzon. verschijnt, (naar'tItaliaansch van Metastasio), 6 reg.
'k Moest hier uit zoo verre streken, uit een afgelegen yolk,
10 reg.
Mijn dichtkunst is gevoel, is onbedwongen schreien, 19 reg.
Mijn kunst herleeft met roem! de Oranjeboom verspreidt ,
(de Titelplaat) , 4 reg.
Mijn Lobbes , 'k stel dees' kudde in uw getrouwe hoede,
(near 't Latijn), 4 reg.
Ook Verlustiging, b1. 40,

Taal- en Dichtk. Verscheidenh. , II. b1.132.
Geuzen, 1826, kl. 8°. II. Opheld., bl. 23.
Taal- en Dichtk. Verscheidenh. , I. bl. 112.
Muis- en Kikv. Krijg. Titel.
Verkl. Gesl. Lijst. Ned. Naamw. , II. b1.19.
Muis- en Kikv. Krijg , b1.12.
Hoofts Ged. en Aant. , III. bl. 9.
Ziekte der Geleerden. Aant. , bl. 68.
Idem idem , bl. 69.
Redev. Schilderkunst 1794. Vooraan.
De Eerste Herderszang nit de dichtl. Tijdkorting
beoordeeld.

N.
aauwlijks dreef zijn hand de ploegschaar door de klont , Ziekte der Geleerden. Aant. , bl. 64.
N
8 reg.
Neen , als ik eens mijn meer dan aardsche Bruid , 11 reg. Taal- en Dichtk. Verscheidenh. , II. bl. 172.
Neen, sehroomen we op dit meir van tallelooze klippen , Pestel , Gedachtenisrede , bl. 47.
10 reg.
Neen , zonder drift kan ik uw Naam niet noemen , (nit 't Rodrigo de Goth. K. W. B. Aant. , I. bl. 168.
Spaansch) , 8 reg.
Neptuun zag nit zijn kil het trotsch Venedig brallen, (naar Navonkeling, II. bl. 14.
't Latijn) , 6 reg.
Niet een drop van 't Hoefbronnat , ( Voorafspraak), 20 reg. Perzius Hekeld. , bl. 1.
Huygens Korenbl. Aant. , VI. bl. 89.
Nog beter d' Ezel voort to stouwen , 4 reg.
Nog mint ge uw Vaderland? (nit 't Eng. Treurspel „Earl Rodrigo de Goth. K. W. B. Aant. , I. bl. 200.
Julian) , 21 reg,
Brieven , I. bl. 61.
Non, quoique partisan zdle , 10 rug,

0.
o Bat

, dat elk dit in gedachte houde , 8 reg.

Geschiedenis des Vaderlands , XI. bl. 258.

TW.
Cats al diehter meer , dan al wie u verachten! 4 reg.
oC
0 del tuo sesso rarissimo onore , 12 reg.

De Mensch , naar Poe.
Aant. , bl. 188.
A
Catal. Na gel. Biblioth. van B. , bl. 62.
o Echtverbonden , vol van gruwlen en van schrik ! (uit Taal- en Dichtk. Verscheidenh. , II. bl. 130.
Sofokles Edipus) , 6 reg.
o Edel voorwerp onzer bedoelingen , (naar 't Grieksch ) , N. Taal- en Dichtk. Verscheidenh. , II. b1.169.
4 reg.
Rijmlooze Verzen , B. merkt aan : . Tot proeven van bet Alcdicum
schreef ik een en andermaal eene Klezne Ode waarvan hier gene
Strofe naar het Grieksch oorspronkelijk".

o Godsdienst , zie in 't Bind uw wreevle tegenstanders ,
(naar de Bernis) , 12 reg.
o Gy , wier vriendelijken dwang , (Opdracht) , 25 reg.
ambachtsmans , 4 reg.
n
m 't huis des nijvre
O
Onder den ijdelen naam van Vriendschap Verschuilt men
de strikken , 8 reg.
o Nicias , daar is geen andere artzeny , (Theocritus Idylle
XI) , 4 reg.
Ookde
aanhef van D Polyfeem , Herdersz. " Mengelingen , I. 142.
,
Onstuime stormwindviagen , 4 reg.
Ontfang , Monarch , ontfang den zang , 21 reg.
Ontwijfelbaar , mijn Heer , en 't is op doze plaats , 6 reg.
Uit een in B.'s jongelingsjaren ontworpen en begonnen Treurspel
IWillem de Eerste".

Wit en Rood , I. bl. 2.
Buitenleven. Vooraan.
Huygens Korenbl. Aant. , VI. 73.
N. Taal- en Dichtk. Verscheidenh., II. b1.168,
Voorwerk voor de Verlustiging.
Huygens Korenbl. Aunt. , VI. bl. 372.
Vaderl. Uitboezeming. Na den Titel.
N. Taal- en Dichtk. Verscheidenh. , II. bl. 155.

N. Taal- en Dichtk. Verscheidenh. , II. bl. 160.
On zekerheid 11- 6 - hoe vervult gij 't al ! 6 reg.
Ook is 't , dat op dien tijd de zwaarste regenwolken (uit 't De Geuzen, 1826 , kl. 8°. II. Opheld. , bl. 26.
Latin) , 5 reg.
Op afgelegen klippen - de orakels van Lyais hoort, (near Muis- en Kikv. Krijg. Aant. , bl. 62,
Horatius) , 15 reg.
(Voor een parodie dezer Ode, zie Rotsgalmen, II. 47.)
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Op de overfulpte koets , den rand met oud beslagen , (uit Rodrigo de Goth. K. W. B. Aant. , I. bl. 179.
'tSpaansch van Quintada) , 10 reg.
o Prins , in welvaart root,, mar grootst in ongelukken , Lijkged. Willem V, door Berkhey. Aant., bl. 68.
5 reg.
o Telg des Alvrymachtbren Gods , (Pindarus Olynzp XII) Zedelijke Gispingen. Aant. , b1.102.
8 reg.
Ook .Lotgeval", Verspr. Ged. I. 127. — En aldaar met eenig
versehil in de lezing.
P.
Pluk Rozen en Peiion , Oranje- en scheerling bloessem' , Fingal , II. b1.183.

(Feestviering van een' Engelsch zoogenoemden regtsgel. en
zijn' leerling) , 20 reg.
Poesjen , dat met vurige oogen , (aan de schim van Pe- Muis- en Kikv. Krijg. Aant. , bl. 9.
gaasjen enz.) , 55 reg.
Q.
Quepuis — je vows offrir , mes douces Ecolieres, 16 reg.
Queste son le contrade — si chiare un tempo , 6 reg.
Quidprodest coelum votis implesse! — 4 reg.

Catal. Na g el.
el. Biblioth. van B., bl. 63.
Buitenleven. Aant. bl. 37.
Buitenleven. Aant. , bl. 20.

R.
Rampzaalge Rechters met hun brillen , 12 reg.
Rampzalig , in den loop van dit beperkte leven , 8 reg.
Ook Nalezing, II. 98, de titel : .Te Vroeg en to Laat".
Regent het , het is maar re en;; 4 reg.
Rodrigo treedt op 't slagveld, fier en en stout , (uit Lope
de Vega) , 34 reg.
Roem' men my een Ossianen! (Homerus) , 114 reg.

Taal- en Dichtk. Verscheidenh. , II. b1.174.
Geschiedenis des Vaderlands , II. bl. 312.
Huygens Korenbl. Aant. , VI. bl. 97.
Rodrigo de Goth. K. W. B. Aant. , I. b1.179.
Muis- en Kikv. Krijg. Aant. , bl. 63.

S.
Schaduwen dergroote Zangers , die de Aaloudheid heeft
vergood , 14 reg.
Scheld de Almacht kwistig noch bekrompen in haar gaven
(naar Pope) , 4 reg.
— Scheld deze deugd my kwijt! (near Shalcspeare) , 4 reg.
't Schelde alles my voor oud en stram , 12 reg.
Schept lncht , Bataven , schreit ! met die , met troostloos
zwijgen , 72 reg.
Simonides , die in zijn leven, (uit't Latin , 6 reg.
Op zijn 7e jaar vervaardigd.
Spaar,, hongerige Wolf, mijn Geitj es ; spaar mijn Schapen,
(naar 't Latijn), 4 reg.
Ook Verlustiging, bl. 40.
't Staat heerlijk , by den drom van Kluistervaste Slaven
12 reg.
Stel twee nullen op elkaar, (uit't Portugeesch) , 4 reg.
Zie Vaderl, Letteroef. 1810.

WinterbIoemen, II. bl. 3.
De Mensch, naar Pope. Aant. , bl. 211.
Treurspelen , II. bl. 204.
Wit en Rood , I. bl. II.
Berkhey's Lijkged. Willem V. Vooraan, III.
N. Taal- en Dichtk. Verscheidenh. , I. bl. 207.
De Eerste Herderszang uit de dichtl. Tijdkorting
beoordeeld.
Taal- en Dichtk. Verscheidenh. , I. bl. 132.
Over de Sebastianisten in Portug
al, bl. 641.

T.
Terwijl Boetius zijn Egaas werk beschouwde , (uit 't Latijn) , 8 reg.
Thands , in een Godlooze eeuw zich domplende in de Zonden ,(uit een oud Eng. HS.) , 72 reg.
Toledoos Kerkvoogd schonk den Vorst aandachtige ooren ,
(Vision of don Roderick) , 20 reg.
Twee Fransche Meisjens , zcer verlegen , 8 reg.
Twee koffers had hy, die men vleide : (naar 't Spaansch) ,
4 reg.

Overstrooming. K. W. B. bl. XI.
Rodrigo de Goth. K. W. B. Aant. , I. bl. 175.
Idem idem , I. bl. 184.
Huygens Korenbl. Aant. , VI. bl. 294.
Idem idem , VI. bl. 56.

U.
U , diegeheiligde Eeden staaft ; ( Toezvijding) , 64 reg.
Vaderl. Oranjezucht. Vooraan.
't Uitmuntendst Vrouivelijn zeilt Amstels haven binnen , Huygens Korenbl. Aant., V. bl. 41.
(naar Barlaeus Latijn) , 24 reg.
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Tjw brief, mijn goede man , is zoo verschriklijk lang , (He- Hoofts Ged. Aant. , III. bl. 279.
lena aan Menelaus in andw.) , 18 reg.
Rodrigo de Goth. K. W. B. , I. bl.
U , wien in Albionsgebied , (Opdracht) , 184 reg.

I.

V.
Vaderland ! o naam vol weelde , 32 reg.
Van daar , van daar 't verval, dat yolk aan yolk beweenen !
36 reg.
't Veranderlijke yolk heeft d'ouden aart verzaakt, (naar
't Latin , 4 reg.
Vereend door dicht , — En liefde enplicht , 10 reg.
Vergeefs door kuipery een eedgespan geschapen , 4 reg.
Vergeefs om meer gezucht dan deze staat kan dragen,
(naar Pope) , 18 reg.
't Verstandloos Vee, dat zonder leven leeft, (Opdracht) ,
92 reg.
Vervolgde onnoozelheid in Hut en Throongewelven, 4 reg.

Buitenleven. Aant. , bl. 57.
Fingal. Aant., I. bl. 158.
Perzius Hekeld. Aant. bl. 60.
Catal. Nagel. Biblioth. van B. , bl. 75.
Bydr. tot de Tooneelpoezy bl. 136.
De Mensch, naar Pope. Aant. , bl. 184.
Ziekte der Geleerden. Vooraan.
Onder B'sportret , door Schmidt , 1790.

Ook Nalezing , I. 54.

Verwatenpronkery , die , als ge een Aalmoes geeft, 4 reg. Brieven van B., IV. bl. 204.
Ook Avondschemering , b1,114. de titel: Onwaarachtige Gift".

naar 't Spaansch)
Voor uwe voeten, hoorde ik zeggen , (
4 reg.
Voor u tin ge ik alleen , ! welgeschapen harten , (naar 't
Portug. v. Ferreira) , 8 reg.
Vraagt ge eenproefje van mijn Zangen ; schoone Juffer ? —
Eisch het vry : 20 reg.
Vrienden van de Deu gd en Waarheid, niet bedwelmd door
woestgeschreeuw,, 4 reg.

Bydr. Tooneelpoezy b1.147.

Waar of waarom o Nil,
gy aller Stroomen Vader,, (uit
J
't Latin , 4 reg.
Waar 't wanbedrijf wordt voortgebracht, 12 reg.
Wanneer de Sarraceen 't verheffen van een Koning, (uit
't oud Engelsch v. Barret), 11 reg.
Wanneer het Peertj en dat men eet, 6 reg.
Want met een staf en zonder hulp der hand , (uit 't Engelsch) , 4 reg.
Wat de Lente los verbrokkelt ,( Voorafspraak) , 56 reg.
Wat doet men aan den kranken man , 4 reg.
Wat ware 't aanzijn zoet , indien we konden hopen , (Ibn
.Doreid), 4 reg.
Wat ze st men ? 'k ben een bloot Vertaler,, 30 reg.
Wat zie ik ? hoe ! wat koomt mijn oog te voren , 36 reg.

De Geuzen , 1826 , kl. 8°.

Ziekte der Geleerden. Naber. , bl. 26.
Verlustiging. Vooraan.
Zedelijke Gispingen. Voorber. bl. IV.

II. Opheld. , bl. 22.

Geschiedenis des Vaderlands, IX. bl. 48.
Rodrigo de Goth. K. W. B. Aant. , II. bl. 227.
Huygens Korenbl, Aant. , VI. bl. 83.
Bydrage tot de Tooneelpoezy bl. 53.
ICrekelzaugen , I. bl. XI.
Huygens Korenbl. Aant. , VI. bl. 115.
Ibn Doreid , 2e druk. Aant. , bl. 73.
Vooraan.
p
De Mensch, naar Poe.
Krekelzangen. Opheld. ,

II. bl. 205.

Ook in het Prijsvers. de Ware Liefde tot het Vaderland in 3 Zangen ,
en wel de 40 laatste regels van den ten Zang. — Met belangrijk
verschil in de lezing.

Wat zorg voor mijn gemak , mijn leer, en mijn eten ,
naar Pope) , 4 reg.
(
Lied! ( naar Petrarcha) , 12
Wees g ewaarschouwd , mijn
reg.
Wel is 'tgereede winst , door meineed geld te rooven
(uit 't Grieksch) , 6 reg.
Wie buiten damns of zaaie of egg', (Maerlants Spiegel Historiael IV. part 2 1 Bouc.), 12 reg.
Wie d' ongetemden Kelt in Spanjes bergrug-keten , 24
reg.
Wie hemprijz' of wie hem hekel' , 8 reg.

De Mensch , naar Poe.
Aant. , bl. 200.
P
Krekelzangen ,

III. bl. XIV.

Zedelijke Gispingen. Aant. , bl. 94.
Taal- en Dichtk. Verscheidenh. ,

I. bl. V.

Bydrage tot de Tooneelpoezy , b1.184.
enten , b1.164.
Mengelingen en Fragm

Ook Almanak Vergeet mij niet, 1845.

Wie in dichtkunsts roemrijk strijden (Opdrackt door B' s , Lazarus Opwekking, Ode. Vooraan.
Eerste Gade , aan Hem) , 40 reg.
Wie is dan vrij ? de Wijze als zelf zijn eigen Heer ; (naar Perzius Hekeld. Aant. bl. 74.
Horatius) , 6 reg.
Wien de oude wijsheid niet behaagt , 5 reg.
Wie no g heeft ooren voor mijn galmen , 8 reg.
rac
Wie zal mijn Speeltuig niet op gebruiklijke , (Opdht)
32 reg.
Wijsheid wat hoek zy steekt , 8 reg.
Wy steken naar Kastieljen over , (uit 't oud Engelsch), 4 reg.

Huygens Korenbl. Aant. , VI. hi. 34.
Catal. Nagel. Biblioth. van B. , bl. 76.
Eli us , Romance. Vooraan.
, VI. bl. 90.
Huygens Korenbl.
Rodrigo de Goth. K. W. B. Aant., II. bl. 229.
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Z.
Zie daar d' Olymp beroofd, door stoute Minnewichten
(naar Filippus in de Anthologia Graeca) , 4 reg.
Zie Kier weer wat Najaarsbladen , 40 reg.
't Zijn bone lien of slechten , (Parodie) , 5 reg.
Zijn dit Verzen waar een dichter , 33 reg.
Zoo is dan 't menschlijk lot geregeld in den Hoogen ! 4 reg.
Zoo moet ik steeds , in welke hoeken , 10 reg.
Zoo'n klein Kannonnetjen ! wat wordt daar mee bedreven
(Sterrenschieten) , 6 reg.
Zoo nooit mijn boezem hell genoot , (aan min' Gemaal), 90
reg.
Zoopronkt Eurotaas boord, van schooner Myrth omgeven,
(uit 't Latin , 4 reg.
Ook Verlustiging, bl. Z.
Zoude ik u weigren my in uwen arm to omvangen? (nit 't
Latijn) , 4 reg.

Voorwerk voor de Verlustiging.
Winterbloemen. Voorber. bl. I.
Huygens Korenbl. Aant. , VI. bl. 351.
Rotsgalmen, II. bl. 1.
Treurspelen , II. bl. 227.
Ibn Doreid , 2e druk. Aant.,
bl 86.
Huygens Korenbl. Aant. , VI. bl. 187.
Overstrooming. K. W. B. Vooraan.
De Eerste Herderszang nit de dichtl. Tijdkorting
beoordeeld.
Idem idem.

Ook Verlustiging, bl. 43.

'k Zweer by hun Godvrucht , by den teedren tranenvliet , Ibn Doreid , 2e druk. Aant. , bl. 43.
(naar Ihn Doreid) , 12 reg.
'k Zwoer dien ten offer op Gods Outer , (heillooze eeden !) , Mengelingen en Fragmenten , bl. 88.
6 reg.
Ook Verspreide Ged. II. 196, reg. 19.

Zy gaan ter jacht op schuchtre neveldieren , 4 reg.
Fingal. Aant. , I. bl. 126.
Zy vat de pen , de pen en vingers beven , (naar Lope de Rodrigo de Goth. K. W. B. Aant. , I. bl. 212.
Vega) , 8 reg.
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TWEEDE BULAGE,
BEHELZENDE EENE OPGAVE
VAN DE

ONTWORPENE EN TEN DEELE AFGEWERKTE STUKKEN
VAN

BILDERDIJ KS NAND,
WELKER VERSCHIJNING IN DRUM NIET IS GEBLEKEN.

A.
AVONDMAAL. (Ontwerp van een tweede stuk over het)
Brieven Dl. III. bl. 123. (Voor het le stuk , zie :
Opstellen van God el. en Zedekundigen Inhoud , Dl.
I. bl. 29.)

ENGELscHE,Fransche en ook Italiaansche Verzen van
Vrouwe B. Zie desaangaande Da Costa's Overzicht,
bl. 230.
ENGELSCHE Poety , Smaak en Letterkunde (Methodiek werk over de) in de Fransche taal. Treurspelen , 1808. Dl. II. Aant. bl. 203.

B.
BOeTIUS de consol.philos. L. 1. Metr. 1. Ibn Doreid,
1795. Aant. bl. 31, 2e dr. 1808. Aant. bl. 28.
Verspreide Ged. I. Voorbericht , bl. II.
BOSCH , over de Nederd. Poezy , in 1781 bij Teylers
Genoots.geresumeerd. (De Prijsverhandeling van
Jeronimo de) Brieven , Dl. IV. bl. 77.
BOUWKUNST. (Lessen over de) De zoon van een'
Franschen uitgewekenen in Brunswijksche dienst
heeft ze compleet. Brieven , Dl. II. bl. 5. De bedoeldepersoon is de Luit. Riviere. Zie : Mengel. en
Fragmenten , bl. 65.
BREVIARIUM van Pauli JCti , Receptae Sententiae,
door B. uit de Wolfenbuttelsche Bibliotheek afgeschreven. (Is werkzaam aan een nog onuitgegeven)
Brieven, Dl. II. bl. 160.
C.
CARLOS. (Treurspel van Don) Aangevangen, maar
niet afgewerkt. Brieven , Dl. III. bl. 129.
Classic' en andere oude schrijvers. (Emendatien
over Yerscheiden) Brieven , Dl. II. bl. 37.
COMEDIeN (Kleine) op zijn 12e jaar vervaardigd. Hij
voerde daarbij als Auteur den naam van Willem
Gracilis. Brieven , Dl. III. bl. VI.

F.
FRANSCHE Vaerzen(vroeger gemaakte.) Er zijn er
in omloop. - Brieven , Dl. I. bl. 75.
G.
GEOLOGIE. Geologie. Voorber. bl. 13.
GERAERT over de Natuurkunde enz. (Afschrift van
den Broeder.) Brieven , Dl. II. bl. 217. Zie Catal.
der Nagel. Biblioth. van B. de HSS. op pag. 108.
No . 14.
GESCHIEDENIS mijns tijds. (Gedenkschriften over de)
Buitenleven 1821. Aanteek. 216 of de druk van
1803. Aanteek. bl. 56.
GODSDIENSTIGE stukken.(Voorhanden zijnde) Brieven. Dl. I. bl. 285.
GRAFSCHRIFT op den Oosterschen Hoogl.... ; aan
Outhuys gezonden ter vervanging van het zijne dat
B. koud vindt. (prof Schultens wordt bedoeld.)
Brieven. Dl. I. bl. 244.
GRAMMATICA (Nederduitsche) Brieven, Dl. I. bl. 122.
GRIMBERGSCHEN oorlog. (B's afschrift van het HS.
van den). Brieven. Dl. V. bl. 219. Zie Catal. der
nagel. Biblioth. van B. de HS. op pag. 108. No . 15.
H.

D.
DANIeL. (Nieuwe verklaring van de 70 weken van)
Brieven, Dl. I. bl. 285.
DESCRIPTIVE. (Van het zoogenoemd) Ibn Doreid.
1808. 2e dr. Aant. bl. 47.
DICHTEUNDELTJEN aan Mr. L. v. Santengezonden ,
waarvan slechts 12 afdruksels zijn gemaakt. Brie-,
yen, Di. I. bl. 21. Zie ook hier,, op bl. , Gedach-

ten(Erotische).

DRAMATISCHE Voorbeelden , waaronder uitgewerkte
Treurspelen , doch in proza. Mengelpazy. 1799.
Voorrede. bl. XII.
DRIEeENHEID , door V. D. M. Christianus. Amst.
1821.(B's Consideration aangaande 't Boekjen
Onderzoek naar het Leerstuk der) Brieven , Dl.
III. bl. 139.
E.
ELFRIEDE Engelsch Treurspel van Vrouwe K.W.B.
Brieven , Dl. II. bl. 100 en bl. 115.
ENg is, (Een halve tang,, in rijmlooze verzen, van
den) voor ruim 50 jaren hem reeds ontvloeid. N.
Taal- en Dichtk. Verscheidenh. Dl. II. bl. 166.

HEEMSKINDEREN (A. H.:Hoffmann van Fallersleben's
HS .van de) . Betoont zich genegen, dit met opheld eringen in druk to geven. Brieven. Dl. V. bl. 222.
HOMERUS (Nederd. Vertaling van het eerste Bock
van.) Gedeeltelijk afgewerkt en bij zijne verbanning
in 1795 achtergelaten. Brieven. Dl. I. bl. 238.
HOMERUS. (Proza-vertaling van) Brieven. Dl. I. bl.
236.

I.

IS1VIAeL en zijn recht in Abrahams huis (Ontwerp over
den Staat van) Brieven. Dl. III. bl. 123.

J.
JONES de Poesi Asiatic& en Eichhorns Noten daarop
en verrijkt door die van B. Brieven. Dl. I. bl. 247.
JOODSCHE Huisvaders en Tellers andwoord aan hen.
(Brief van de) „Die twee stukken met den brief van
De Luc by den gevoegd, vertaald , en met een voorrede van U of van my uitgegeven zou in dit tijdstip
niet ontijdig zijn." Aan da Costa. Brieven. D1.IV.
bl. 75.
4
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L.
LANNOY , in andwoord (Fransch dichtstukjen aan de
nesse de). Brieven. DL I. bl. 70.
Baro
LEERSTU K der Transsubstantiatie en den Historischen
oorsprong daarvan. (Tractaatj en over het Roomsch
Katholijk) Brieven. Dl. I. bl. 285.
LE UM Mosaicarum et Romanarum door Pithoeus en.
daarna door Rittershusius enz. en laatst door Schultin g in zijne Jurisprudentia Antejustinianea uitgegeven ( Van de Collatio) litg eene nieuwe Editie
zoogoed als gereed. Brieven. Dl. II. bl. 160.
LEHRE vom GOttlichem Reiehe, door Fransz. Theremin(Die) .Het ware misschien goed, dat een Bockhandelaar daarvan eene vertaling aankondigde, het
niemand verbindt enz. Aan da Costa. Brieven.
geen
Dl. IV. bl. 133.
LETTERKUNDE (Verzameling van stukken van Oud
Nederl.) uit to geven door B. en Hoffman van Fallersleben. Brieven. Dl. V. bl. 232.
M.
MAERLANTS Naturenbloeme , (Het HS. van) afgeschreven en met varianten verrijkt , waarvan een
160 tal regels am). Mr. Jer. de Vries zijn ingezonden. Het HS. berust bij' de 2e kl. van t Instituut.
Brieven. Dl. II. bl. 234. v. Br. Dl. V. b1. 196.
MAGNETISM'S. (Opstellen over het) Brieven. Dl. I.
bl. 282.
MANILIUS Astronomicon. Heeft daaraan veel (onuitgegeven)kritische arbeid besteed. Da Costa's Overzicht, bl. 224.

to laten volgen gelijk het by my sederd ruim 50
g
Brieven. Dl. III. bl. 249.
jaren gereed lit".
PERSPECTIEF. (Nederd. Vertaling van zijn Cursus in
't Hood. over de Theorie en Practijk van de)
Brieven , Dl. II. bl. 5.
PESTEL. (Dichtbloemtjens op) Pestel , Gedachtenisrede, bl. 3 en 47.
PaZY of Theorie.(Inleiding tot een nieuw Systema
van) Brieven Dl. II. b1.144.
PREDIKER. (Vertoogen van Salomo). (Eene verzameling van zedelijke dichtstukjens is voor handen , voor een 2e deel van de) Brieven. Dl. I. bl. 170.
PROFECYEN en hare handtastelijke vervulling. (Het
schriftelijk uitgebrachte aangaande de) Brieven,
Dl. I. bl. 282.
PROSODIE. (Aangaande eene Hollandsche) Zedelijke
Gispingen. Voorber. bl. III.
PROSODIE. (Eenige stukken afgewerkt van een Vaderlandsche) Brieven. Dl. I. bl. 7.
PSYCHOLOGISCHEN aart. (Geschriften van) Zedelijke
Gispingen. Aanteelc. bl. 99.
B.
REINAERT. (Vertoogen over Nd.) Voorgelezen in't
Instituut. Brieven , Dl. V. bl. 206.
ROMANCE. (Voorlezingen over de) Mengelpoezy. Voorrede , bl. XVII.
ROMEINSCHE Recht.(Een Honderd Capita van rechtsgeleerde en critische Observatien over het) Brieven , Dl. II. bl. 25.
S.

N.

SMAAK en Dichtkunde.(Byzondere begrippen aangaande) Poezy. 1803. Aan den Lezer,D1.I. bl.XI.

NEDERLANDSCHE Historic tot de opdracht aan Alencon. Bij zijne uitzetting in 1795 , achtergelaten.
Brieven. Dl. I. bl. 239.

T.

0.
OBSERVATIEN en Conjecturen over Tacitus , Florus
en Suetonius(Verzameling van) Brieven. Dl. II.
bl. 26.
OBSERVATIEN en Emendatien over Classieke en andere Auteuren. Brieven Dl. II. bl. 25.
OBSERVATIONES Forenses die 't jus Hodiernum betreffen. Brieven. Dl. II. bl. 25.
ODE sur la Naissance du jeune prince, avec la traduction littdrale. Aan Brisseau Mirbel ingezonden.
Brieven. Dl. III. bl. 77. Zie ookbl. 14 kol. 1. Vreugdezang , enz.
ODINA en Teutona (B's ontzachlijke lijst van misslag en in Grater's uitgaven in een stukje van de )
Brieven. Di. V. bl. 206. Zie Catal. Nagel. Biblioth.
van B. de HSS. op pay. 108 , N°. 12.
ODYSSEA. (Vertaling van een 2e Bock van de) Brieb1.188.
ven. Dl.
OFFERANDE en haar samenhang met de menschelijke kleeding. (Ontwerp over de) Brieven. Dl. III.
b1.123.
P.
PARAPHRASE Euangdlique de Bamberg. (B's (pretendite) restitution du texte de la) Gedeeltelijk gedrukt N. Taal- en dichtk. Verscheidenhed.D1. IV.
bl. 123, met bijvoeging (aldaar pag. 151.) 17Mijne
meening was het 4e kapittel Kier op gelijke wijze

TAAL. (Eenegeheel nieuwe Theorie is in handen
over de) Brieven , Dl. I. bl. 278.
TAAL (Oplossing der Nederl.) is onder handen. Verhandel. over de Gesl. der Naamw. 1818. bl. 374.
TALEN (Algemeen Stamwoordenboek der) is by de
uitzetting in 1795 weggeraakt. Brieven , Dl. I.
bl. 239.
THELWALL. (Vrije Navolging van een Engelsch vers'en van) Brieven , Dl. IV. bl. 167.
TOONEELSTUK. (Theorie van het) Dood van Edz:pus.
Voorrede , bl. VII.
TREURSPELEN en kleine Heldendichten. (Voorhanden
zijnde Schetsen van) Brieven , Dl. I. bl. 7.
V.
VERLUSTIGING. (Een bijkans genoegzame voorraad
Ook
voorhanden voor een tweede deel van Min Ook
anderen willen daartoebijdragen, en het zou kunnen
voorkomen als : Onze Verlustiging. Brieven , Dl.
I. bl. 131.
W.
WILLEM de Eerste , Treurspel. In zijn jongelingsjaren ontworpen en begonnen. N. Taal- en Dichtk.
Verscheidenh. Dl. II. bl. 155.
WISELIUS. (Algemeene Aanmerkingen op een Treurspel van) Brieven , Dl. III. bl. 92.
WOORDENBOEK. (Aangaande het Etymologisch)
Brieven Dl. II. bl. 11.

Bij eene naauwkeurige nalezing van Bilderdijks Werken , is deze Bijlage zeker wel voor
belangrijke aanvullingen vatbaar.
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DERDE BULAGE.
OPGAVE
VAN

EENIGE DER BELANGRIJKSTE GESCHR1FTEN,
DIE

'T ZIJ VOOR , TEGEN OF AANGAANDE
BILDERDIJK EN DIENS WERKEN
IN 'T LICHT ZIJN VERSCHENEN.

Lijkgedachtenis van Prins Willem de Vijfde,
door BERICHEY. 1806:
EENE PROFETIE,betreffende het doorluchtige Huis van
Oranje-Nassau, thans het geliefde Koninklijke
Huis der Nederlanden , aanvankelijk vervuld. Utr,
1815.
Napoleon , Ode. 1806 :

Navolging van Pope's Essay on M. Door Octogenarius .
GESCUIEDENIS van het Leven en de Schriften van den
Heere Alexander Pope , benevens eene Verdediging van 's mans zedelijk karakter, tegens de hatelike aantij gingen van Mr. Willem Bilderdijk, (door
F. van Teutern). Utr. G. T. Paddenburg en Zoon.
1810.
Pestel , Gedachtenisrede. 1809 :

BONAPARTE , Ode, toegezongen aan den dichter van
het dichtstuk , getiteld : Napoleon Ode , in hetjaar
1806 , in den Haag bij de Erve van Isaac van Cleef ,
Boekverkoopers van den (toenmaligen) Koning der
(zoogenaamde ) Koninklijke Bibliotheek , uitgegeven. Amst. 1813. P. G. en N. Geysbeek. 16. bl.
8°. door (Witsen Geysbeek).
EERREDDING van Mr. Willem Bilderdijk , teen de
onbescheidenheid der schrijvers van de Vaderlandsche Letteroefeningen. Ingezonden door P . G. Witsen. Geysbeek. (Recensent ook der Recens. 1814.
Dl. VII. N°. 5.) bl. 217-222.
De Ziekte der Geleerden. 1807 :
BERIGT van Inteekening op de Ziekte der Geleerden,
door Mr. W. Bilderdijk ; door Prof. Matthijs Siegenbeek.
PROEVE eener 0 ordeelkundige Beschouwiug van sommige belangrijke onderwerpen , betrekkelijk de
Ziekte der Geleerden , van Mr. W. Bilderdijk ,
door Gijsbert Swartendijk Stierling , gewoon practiserend en Stads Med. Doct. te Haarlem. Amst.
Immerzeel en C.
Theorie de Mirbel,publie, par B. en Francais et en Allemand. 1808:
ANNoNen. (Extrait du Moniteur, 23 Mars 1808) Signd
Deleuze. Afzonderlijke druk, 8°. 8 bl.
De mensch , naar Poe
, 1808 :
P
AP0L0GIE voor Bilderdijks Aanteekeningen op zijne
Navolging van Pope's Essay on Man.
Ecno aan Bilderdijk, om geplaatst te worden voor zijne

BEOORDEELING van Pestel , Gedachtenisrede door Mr.
W. Bilderdijk , door Prof. J. Kinker , geplaatst in
de Bijdragen tot de Regtsgeleerdheid en Wetgeving ,
door den Tex en van Hall , Dl. III. bl. 176.
OVER de Regtsleer van Bilderdijk , door Mr. H. J.
Koenen , Advocaat te Amsterdam ; geplaatst in de
Bijdragen tot de Regtsgeleerdheid en Wetgeving, door
den Tex en van Hall , Dl. VI. bl. 449.
Verb. over de Dea Nehalennia. 1812:
VERSLAG by de Tweede Klasse van 't Kon. Instituut,
door D. J. van Lennep en J. Scheltema, 2 Louwm.
1812 , omtrent eene Verhandeling van Bilderdijk ,
over de Dea Nehalennia.
Gedichten voor Kinderen, door Vrouwe B.
1813 :
VERHANDELING van K. Sybrandi , over Vrouwe K.
W. Bilderdijk als Kinderdichteresse beschouwd ;
eplaatst in de Vaderl. Letteroefeningen voor 1834.
Mengelw. bl. 49.
Een Protestant aan zi j ne Mede-Protestanten,
enz. 1816. Aan Le Saeg
ten Broek in
andwoord. 1829 :
BESCHEIDENE Aanmerkingen over een stukje van
J. G. le Sage ten Broek , betiteld : de Voortreffean de vLeer der Roomsch-Katholieke Kerk,
lijkheid
in Brieven , door Alethofilus aan Filekklezius , 3
stukjes. Utr. 1816.
BRIEF van Le Sage ten Broek aan Mr. W. Bilderdijk.
's Gravenh. 1829.
4*
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BRIEF van Le Sage ten Broek aan Mr. W. Bilderdijk.
's Gravenh. 1830.
DE Knoop des Geschils , door een Philosooph , ter
ontwikkeling voorgesteld aan zijne merle-philosophen , en in 't bijzonder aan den schrijvcr van het
Seherpzinnig Vertoog , get
iteld : Een Protestant
aan zijne Mede-Protestanten , enz. Amst. 1816.
EEN Woord in dichtmaat en een tweede Woord in
dichtmaat, betrekkelijk J. G le Sage ten Broek ,
en de voor- en tegen denzelven uitgegevene Geschriften. Beide stukjes. Amst. 1816.
GESCHENK van een Roomsch-Katholijke aan den
schrijver van het boekje , getitelt : Een Protestant
aan zijne Mede-Protestanten , enz. Amst. 1816.
VRIJMOEDIGE Bedenkingen van eenen Protestant , die
voornemens is tot den Roomsch-Katholieken Godsdienst over te gaan. Briefwijze medegedeeld aan
den schrijver van 't werkje , getiteld : Een Protestant aan zijne Mede-Protestanten, enz . Amst. 1816.
Ter Nagedachtenis van Julius Willem Bilderdijk (voor zooveel het titelv. betreft). 1819 :
LEVENSBERICHT van Mr. W. Bilderdijk (geplaatst
voor het dichtstuk ,getiteld : het Nicotiaansche
Kruid , enz.) de schrijver is H. Maronier. Rotterd.
A. F. H. Smit. 1832.
Perzius Hekeldichten. , 1820 :
BEOORDEELING van Perzius Hekeldichten, vrij, en in
toepassing op onzen tijd nagevolgd door Mr. W.
Bilderdijk. Geplaatst in de Vaderl. Letteroefen.
1821, N°. 2, bl. 79.
EEN ernstig woordje aan den Beoordeelaar van Perzius Hekeldichten, nagevolgd door Mr. W. Bilderdijk, geteekend D. S. Amsterdam 4 Februarij 1821.
Als Antikritiek geplaatst in de Recensent ook der
Recensenten, 1821, No . 2, b1.45.
Verhandelingen , Ziel-,
Zede- en Rechtsleer
betreffende , 1821:
BRIEVEN over het Natuurregt aan den Heer Paulus
van Hemert (naar aanleiding van Mr. Willem Bilderdijk's Forte Ontwikkeling der gronden van het
Natuurrecht, en daarbij gevoegde Zielkundige Verhandelingen) door Mr. J. Kinker, Amst. Joh. van
der Heij en Loon, 1823.
Krekelzangen , enz. , 1822 :
MIJN Leeftijd , eene Opgerakelde Navonkeling van
Spiritus Lenis. Kampen , 1829. De schrijver is J.
Moulin.
ROTSGALMENDE Rekelzang van Spiritus Lenis. Kampen, 1827. De schrijver is J. Moulin.
Rodrigo de Goth , Vrouwe B. 1823.
BESCHOUWING van Southey's Rodrigo de Goth, naar
de vertaling van Vrouwe Katharina Wilhelmina
Bilderdijk. Breda, A. J. Oukoop, 1830.
De Bezwaren teen
g
den Geest der Eeuw
van Mr. I. da Costa , toegelicht , 1823 :
AAN Meester en Leerling. Puntdichtje , door den
Gelderschen dichter Staring.
EEN hartig woordje aan Mr. W. Bilderdijk, over deszelfs dusgenoemde Toelichting aan da Costa , door
G. Bruining. Leyden, 1823.
GEDACHTEN van Philalethes, Over de Bezwaren teen
g
den Geest der Eeuw van Mr. I. da Costa, toegelicht
door Mr. W. Bilderdijk. Geplaatst in het Letter-

kundig Illagaziin van Wetenschap, Kunst en Smaak,
Jaarg. 1824, N°.3, 5, 7, 11, 15 en 16.
Iors aangaande de Toelichtin gen van Mr. W. Bilder-

dijk, betrekkelijk de Bezwaren tegen den Geest der
Eeuw van Mr. I. da Costa , door den schrijver der
Zedige Bedenkingen. Leyden , J. J. Thijssens en
Zoon , 1823.
Nederlandsche Spraakleer , 1826 :
BEOORDEELING van Mr. W. Bilderdijk's Nederlandscbe Spraakleer, met de spreuk : Discant artem
quam frustra docent, door Mr. J. Kinker. Gevolgd
van eenen Brief des Hoogleeraars Matthijs Siegenbeek aan den schrijver , als bijvoegsel tot deze Beoordeeling. Amst. , Joh. van der Heij en Zn . 1829.
IETS over de nieuwe aanvallen van Mr. W. Bilderdijk
op de eer van den Hoogleeraar M. Siegenbeek en
deszelfs Verhandeling over de Spelling. Utrecht,
24 Jan. 1827 door Jacobus Scheltema. Geplaatst in
den Al em. Konst- en Letterbode 1827 ,N°.6,b1. 68 en
N°. 9, bl. 82.
KORT begrip van het Zamenstel onzer Taal , na inge van Mr. W. Bilderdijk's Spraakleer , doch met
terzijde stelling van de gewone Latijnsche leerformen ; benevens (ten slotte) eene reeks van achtervolgende woorden , als voorbeeld eener mogelijke
behandeling van een de beteekenissen onderscheidend Taalkundig Woordenboek , den Taalliefhebberen enkel als eeneproeve, en daarom zonder vermelding, hoewel ook zonder verzwijging (gelijk
blijken zal) van des schrijvers naam , aangeboden.
Amst. 1827. P. den Hengst en Zoon. De schrijver
is 0. Schilperoort.
OoK lets over de Nederl. Spraakleer van Mr. W. Bilderdijk ; over zeker Kort begrip van het zamenstel
onzer Taal ; en over meer andergeschrijf , door G.
Bruining. Delft, de Wed. J. Allart , 1827.
OVER de Spraakleer van Bilderdijk. Over de beginselen van het Taalstelsel van Prof. Kinker vergeleken met die van Bilderdijk's Spraakleer. Geplaatst in den Al em. Konst- en Letterbode , voor
1832, N°. 40. bl. 195. en N°. 50. bl. 357. De
schrijver is Mr. H. J. Koenen.
TAALKUNDIGE bedenkingen, voornamentlijk betreffende het verschil tusschen de aangenomene Spelling en die van Mr. W. Bilderdijk , door Matthijs
Siegenbeek ; voorafgegaan door een' Brief van de
den
Hoogl. J. H. van der Palm aan den Schrijver. Haarlem , Vincent Loosjes , 1827.
VERHANDELING, ter beantwoording eener Prijsvraag
der Koninkl. Maatschappij van Vaderl. Taal- en
Letterkunde , ondcr de zinspreuk : Eendragt en
Vaderlandsliefde , te Brugge •;e b helzende een kort
0 verz igt der Verhandelingen over de Nederd. Spelen Spraakkunst van de Heeren Siegenbeek en Weiland , vergeleken met de Nederl. Spraakleer en
verdere Taalk Schriften van den Heer Mr. W .
Bilderdijk, door Mr. A. F. Siffle, practiseerend Advocaat te Middelburg , aan welk stuk de uitgeloofde gouden Medaille is toegekend. Werken der
Maatschappy , Dl. V. 1829.
Afscheid aan Leyden , 1827 :
HAARLEM 'S weerklank van Bilderdijk's Afscheid aan
Leyden , door C. H. Geplaatst in de Vaderl. Letteroefeningen , 1827.
Woordenb. voor de Nederd. Spelling, 1829:
OVER bet Woordenboek voor de Nederd. Spelling ,
volgens Mr. W. Bilderdijk, door Dr. A. de Jager.
Geplaatst in het Archie voor Nederl. Taalkunde ,
Dl. II., bl. 261-274.
OVERZIGT dergewone Nederd. Spelling , vergeleken
met die van Mr. Bilderdijk , door Dr. A. de Jager.
j , DI. I.,
Geplaatst in de Jagers
Jag
Taalk. Magazin
bl. 207-228. Rotterdam1835.
1
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Geschiedenis des Vaderlands. 1832 :
DE eer van Wagenaar als Historieschrijver,, en die
van Jacoba van Beijeren tegen Mr. W. Bilderdijk,
in zijne Geschiedenis des Vaderlands verdedigd
door Matthijs Siegenbeek , Haarl. , Vincent Loosjes, 1835.
NALEZINGEN Aanteekeningen en Brieven over de
Geschiedenis des Vaderlands door Mr. Willem Bilderdijk ; door J. Smits Jzn. Medelid van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde te Leiden, (geplaatst in de Bijdragen tot Boeken- en Menschenkennis. Di. III. stuk 1. bl. 31. Dl. IV. stuk 2. bl. 7
en in de Vriend des Vaderlands voor 1833 , bl. 649
791 , 859 en 938 , voor 1834, bl. 65 , envoor 1835,
bl. 7).
OORDEEL, aangaande de Gesch. des Vaderl. door
Groen v. Prinsterer.
Verklarende Geslachtlijst der Nederd. Naamwoorden. 1832.
AANMERKINGEN op Bilderdijks Geslachtlijst , in het
bijzonder omtrent woorden en spreekwijzen , betreffende de Scheepvaart , door Mr. S. I. Z. Wiselius , (geplaatst in de Jagers Taalkundig Magazijn,
Dl. I. Rotterd. 1835, ook afzonderlijk uitgegeven
16 bl. in 8°.)
BEOORDEELING van het le Dl. der Verklarende Geslachtlijst der Nederd. Naamwoorden op stellige
Taalkunde gevestigd door Mr. W. Bilderdijk,
(door Mr. II. J. Koenen), geplaatst Algem. Konsten Letterbode, voor 1833. N°. 30 en 31.
Brieven van W. B. 1836:
AAN den Lezer van het 2e Di. der Brieven aan Mr.
W. Bilderdijk , door Mr. Jeronimo de Vries , (geplaatst als voorber. van het Tweede Dl. der Brieven).
BEOORDEELING der Brieven van Mr. W. Bilderdijk,
Amsterd. 1836-37 5. din. en Mengelingen en
Fragmenten , nagelaten door Mr. W. Bilderdijk,
Amst. 1834, door Mr. J. Kinker,(geplaatst in den
Reeensent ook der Recensenten , voor 1838. Dl.
XXXI. N°. 1, 4 , 7 en 12. en 1839. Dl. XXXII.
N°. 3 en 4.)
Taalkundige Schriften van Bilderdijk.
ALPHABETISCHE Lijst van Woorden en Spreekwjen
i z ,
Taalkundig opgehelderd in de Werken van Mr.
Willem Bilderdijk ; opgemaakt door A. de Jager ,
Lid van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde
te Leiden , Rotterd. 1839. W. Messchert.
PROEVE over den invloed van B's Dichtwerken op
onze Taal, ten aanzien van het vormen van Nieuwe,
en het terugroepen van Oude Woorden en Spreekwijzen ; door A. de Jager , Leid. S. en J. Luchtmans 1847. Door de Maatschappij der Nederl. Letterk. te Leiden met goud bekroond.

1831.) Letterkundig Magazijn 1832. Mengelw. bl.
165.
BILDERDIJKS Album. Voorloopi g fragment nit het
13e Dl. van de Geschiedenis des Vaderlands.Tevens
als voorloopig Prospectus eenergefacsimileerde ,
(of geautographeerde) uitgave van dit Album ,eheel ten voordeele van B's. Kleinkinderen , door
Prof. H. W. TYDEMAN. Al ern. Konst- en Letterbode
1851. N°. 15.
BILDERDIJKS beoordeeling van Huig de Groot , door
F..... Vaderl. Letteroefening , 1829.
BRIEF van den Hoogl. Kemper , in 1805 geschreven,
toen er sprake was , van aan Bilderdijk het Hoogleeraarambt in de Regten te Franeker op te dragen.
Uitgegeven in 1836 , in 's mans Verhandelingen ,
Redevoeringen en Staatk. Geschriften , Dl. III.,
bl. 152.
BRIEFWISSELING over Godgeieerde Onderwerpen tusschen Mr. W. Bilderdijk en Jan -J. F. Wap , Komie-Leeraar
enz .Eene Bijdrage
Akade
ninklijk
tot de Geschiedenis van den Letterkundigen levensloop , en tot de nagelaten Geschriften van
Neerlands Puikdichter. Breda , van Gulick en
Hermans , 1832,
DE eer van Le dens Hoogeschool in Mr. W. Bilderdijk verkeerdelijk aangerand , en zijne gevoelens
ten once to voor verderfelijk uitgekreten. S. C. V.
Leyden , 1822.
EENIGE wenken omtrent de dichterlijke Loopbaan van.
W. Bilderdijk , door W. de Clercq ; zie Gedenkzuil voor W. B. , 1833. bl. 1.
EEN proefje van Bilderdijks redeneerwijze, naar aang
leiding van da Costa's bezwaren teen
den Geest
der Eeuw • zie Vaderl. Letteroefening . 1824.
ENCOMIUM dictum viro doctissimo et consultissimo
Wilhelmo Bilderdijk , poesis patriae vindici et
principi, ab H. Bosscha.
GEDENKZUIL voor Mr. W.Bilderdijk, Amst., M.Westerman en Zoon , 1833.
G. LAMBERTS en J. T. Bodel Nijenhuis , over deportretten van Mr. W. Bilderdijk. Al ern. Konst- en
Letterbode , 1849. N°. 21 en 38.
HERINNERINGEN aan Mr. Willem Bilderdijk, door
van Halmael ; medegedeeld in de Leeuwarder Courant voor Februarij 1832.
JETS over Bilderdijk , als Beoefenaar , Navolger en
Vereerder der Ouden , door Mr. J. de Wal. Gelaatst in De Gids 1840, N°. 12.
p
IETS over het hedenclaagsche Kettermaken van W. B.
c. s., door Ip. Wiselius, 1823.
LEVENSBERIGTEN van Mr. Willem en Vrouwe Bilderdijk , door Mr. H. J. . Koenen. In het Aanhangsel, op het Algemeen Woordenboek van Kunsten en
Wetensehegven, door wijlen G. Nieuwenhuis, enz.
Nymegen, J. F. Thieme. 1833.
LEVENSBERICHT van Mr. Willem en Vrouwe Bilderdijk,door Mr. Is da Costa. Zie da Costa's Overzicht

van het Leven en de Werken van B. en diens Gade
enz. Amst., W. de Grebber, 1844.
List van Glinderman

GESCHRIFTEN OVER BILDERDIJK,
ALPHABETISCH GERANGSCHIKT.
AANWIJZING der oudere en nieuwere Dichters , door
Mr. W. Bilderdijk en Vrouwe K. W. Bilderdijk
overgebracht of nagevolgd , met aanteekeningen en.
eene Voorlezing over de voortreffelijkheid van Bilderdijk in het navolgen en overbrengen der oude
diehters , bijzonder van Horatius , door Mr. J. Pan.
Amsterdam , ten Brink en de Vries , 1839.
BEZOEK bij Bilderdijk in den zomer van 1831, geplaatst in de Vaderl. Letteroefeningen , 1832.
IETS over een bezock bij Bilderdijk (bij wijze van
antwoord op het bezoek bij B. in den zomer van

LUST der Werken uitgegeven door of met Bijdragen
voorzien van wijlen Mr. W. Bilderdijk , chronologisch ; en Register der Stukken in die werken voorkomende , alphabetisch gerangschikt. Met eene
voorrede enaanteekeningen van den Schrijver(E.L.
Glinderman). Amst., J. Irnmerzeel Jr., 1833.
BEOORDEELING der Lijst van Bilderdijks Werken door
Glinderman)get.L
..... ,Sept.1833,B.N. Vriend des
,
Vaderlands , Dl. VII, IN°. 12.
BILDERDIJK ' S Werken , door G. Mees Az. Al ern.
Konst- en Letterbode, 1848, N°. 40, 41; (zijnde : Be-

oordeelingen en Aanteekeningen op cleLijst van Glinderman).
AANTEEKENINGEN van Mr. J. Pan op de List der:

30
Werken van Mr. Willem Bilderdijk en Vrouwe K.
W. Bilderdijk, vervaardigd door E. L. Glinderman.
Al em. Konst en Letterbode, 1849, N°. 13, 14, 15,
16.
NALEZING daarop. Al em. Konst- enLetterbode,1850,
No. 21, 22.
NOG jets over de Werken van Mr. W. Bilderdijk.
Vaderl. Letteroef. 1849 , N°. 14.
NOG weder jets over Bilderdijk en zijne Werken.
Vaderl. Letteroef. 1850 , N°. 15.
BIJDRAGE tot de List van Bilderdijks Werken, door
Dr.A. de Jager. Algem.LetterlievendMaandschrift,
1850 , N°. 2.
Mr. Cornelis Felix van Maanen en Mr. W. Bilderdijk. Eene Historische Bijdrage. Grave , 1840.
Mr. Willem Bilderdijk ter Gedachtenis , door J. van
WaIrd. Haarlem , 1832. Zie : Gedenkzuil voor B,
1833, bl. 81.
ODE aan Bilderdijk 1832 , door Mr. H. J. Koenen ,
zie Vaderl. Letteroefening , 1832, bl. 737 , en Gedenkzuil voor Mr. W. Bilderdijk , 1833. bl. 97.
k zie Vaderl.
WEERKLANK van eene Ode aanBilderdij,
Letteroefeningen voor 1834 . bl. 140.
ONDERZOEK naar de echtheid van Bilderdijk's hooge
afkomst en de daarbij gevoegde toelichtingen van
eene zeer achtenswaardige hand.
OVERZIGT van het levee en de werken van Mr. Wil-

lem Bilderdijk en Vrouwe K. W. Bilderdijk , geb.
Schweickhardt ; door Mr. Isaak da Costa. Amst.,
W. de Grebber, 1844.
UITTREKSEL uit het Proses-Verbaal der 25ste al emeene Vergadering van het Kon. Nederl. Instituut
van Wetenschappen, Letterkunde en schoone Kunsten ;gehouden in Amsterdam, den 27sten Augustus 1832, door Jeronimo de Vries. Zie ook Gedenkzuil voor B , 1833, bl. 61.
VERHANDELING over het ligtvaardig , ongunstig en
driftig oordeelen en bedillen , vooral in zaken van
Kunst en overgroote Vernuften , door Jeronimo de
Vries. Zie : Holl. Magaz. van Letteren , Wetensch.
en Kunsten , verzameld door N. G. van Kamen
p en
J. de Vries. Amst., 1831, Dl. I, St. 1, bl. 1-24.
(Zie : Brieven van B. , Dl. II, bl. 283).
VOORLEZING over Bilderdijk's denk- en handelwijze ,
in betrekking tot de politieke gebeurtenissen van
zijn leeftijd ; door Mr.G . Mees,Az. (Nieuwe Reeks
der Werken van de Maatschappg van .N ederl .Letter k .
to Leiden , D. VI.(?) pag. 57-114).
VOORLOOPER eener Nalezing op de Bio-bibliographische artikelen over Bilderdijk , in onderscheidene
Tijdschriften van de jaren 1850-1851 , door Prof.
H. W. Tydeman. Al em. Konst- en Letterbode.
1852, N°. 5).

IIIJATOEGSEL.
131. 5 k. 1. Alrik , enz. Lees : Alrik en Aspasia , romance van Feith , Parodie 1792. (Voor de Mu-'
ziek) in coupl. van 6 regels. HS. - Ook gedrukt in 5 regelige coupl. (met we lacing
van het Lectori Salutem, de Slotzang , enz.) - Amsterdam , bij de Erve de Wed. Jacobus van Egmond. Zonder jaartal. 12 bl. 8°.
• 7 o 1. Deukalion en Pyrrha , enz. Lees voorts : Het is eenegetrouwe Vertaling (met weglating
van de Prologue) naar 't Fransch in proza : Deukalion et Pyrrha , Comedic en un acte
(par Saint-Foix). - Paris , Prault Fils. 1741. - Met inbegrip van de proloog , 30 bl. 8°.
• 7 0 2. Gedachten. (Erotische) De ware titel is : Galante Dichtluimen.
, 8 o 1. Gedichten voor Kinderen , door Vrouwe B. - Zijn ook uitgegeven to Kortrijk , bij
Blanchet. - Blanchet. (1842). Overzien en verbeterd (?) door C. L. D. V. , met Kerkelijkegoedkeuring.
% 9 , 2. Leijdens Hoogeschool (5 regelig verse met het motto : Intaminatis fulget honoribus, en
aanvangende : „Waar palm , laurier , en mirth," enz. HS. Met uitzondering van de
twee eerste regels , is het letterlijk het zelfde als het le couplet , van het afzonderlijk uitgegeven stukje, getiteld: Bij de feestviering der Leijdsche Hoogeschool. 1825. I. bl. 8°.
14 , 2. Ziekte der Gel. - Een nieuwe aflevering door Prof. J. David is na het afdrukken nog
weder verschenen.
21 , 1. Me Patnc ac opibus , Sors, exuis. egensque. - 4 regels. - Mengel. en fragm. bl. 52.

OPGEMERKTE DRUKFEILEN.
Bl. 5 k. 2 r. 26 v. o.
• 5 .0 2 o 4 v. o.
• 5 , 2 o 19 v. o.

staat: Verschenen.
•
•

lees: Vertaald.

en
Aan zijn' Broeder. Haarlem enz.

,
•

6 o 1 o 32 v. o.
6 o 2 o 5 v. o.
7 , 1 o 1 v. o.
7 o 1 o 32 v. o.
7 o 2 o 30 v. b.
7 , 2.32 v. b.
7 , 2 o 36 v. b.
• 7 , 2 , 40 v. b.
8 o 2 0 23 v. o.
o 9 o 2 o 13 v. o.

273.
1833
1819. gr. 80.
Nayler & Cie.
le d. Verh. Kon. Ned. Inst. 2e Al.
8°. en folio.
Ned. Muz. Alm. Haarlem.
bl. 46.
01. II. bl. 159.
Liederenboekje.

o
o
o
•
o
•
•

o 11 , 1 , 24 v. b.
12 o 1 , 6 v. b.
, 14 , 1 , 9 v. b.
14 , 2 , 7 v. o.
15 ,
, 7v. b.
, 2v. b.
-16 ,
o 18 o I o 1 v. b.
, 19 o 1 , 24 v. o.
20 o 1 o 19 v. b.
20 , 1 o 18 v. o.
-22 o 1 -13 v. o.

Nicotiaansch.
Nayler.
•
Smidt.
Over.
•
O
Smidt.
Lopez.
•
van 't Noorden.
O
Het ligt als, door degolf.
•
bladren.
.,korte.
,
1810.
le kol. zie Vaderl. Letteroef.
•

•
•
o
•
O

o

•
•

In
Aan zijne innig geliefde Dochter.Haarlem - Dec. 1831.
173.
1823.
1819.
Nayler & Cie. 1841.
2e d. Comm. Kon. Ned. Inst. 3e Kl.
go.
Haarlem. - Ned. Muz. Alm.
bl. 46. HS.
01. II. 259.
Liedenboekje mits voor de 2e en 3e
druk, - maar Liederenboekje, voor
de le druk 1813. Zonder de Namen.
Nicotiaansche. (Het)
Nayler & Cie.
Schmidt.
Voor.
Schmidt.
Lope.
in 't Noorden.
Het ligt (als door de golf).
bladeren.
korten.
dit in de 2e kolom achter Portugal.

NASCIIRIFT.
Dankbaar voor de reeds ondervonden belangstelling in zijn' arbeid , blijft de Steller
zich steeds aanbevelen voor de Nalezing , die hi' later op zijne List denkt to even.

In de onderstelling, dat de mededeeling van een voor alsnog (ten minste
voor zooveel na te gaan is) onuitge,yeven Dichtstukje van Mr. w. BILDERDIJK ,
den verzamelaars van zijne Werken niet ongevallig zoude zijn, werd de bloote
Titel van dit Stukje opzettelijk op de Lijst der Werken teruggehouden , om het
hier aan 't slot in zijn geheel of te drukken.

AAN DEN HEER W. M. TYDEMAN,
Op

zijn 81"` e° Verjaardag.

Mijn'groet by 't u vernieuwd genot
Van 's levens eersten morgen ;
Mijn heilbee aan d'algoeden God , (1)
Den leider van uw zalig lot
Door 't dal van aardsche zorgen ;
Die melde u , zonderpraal of zwier
Van statig Jubel-psallen ,
Dit klein en vluchtig stuk papier, (2)
En tuige u dat mij de oude her
Den vingers is ontvallen.
Doch laat hier 'tgoede hart volstaan !
Na zesmaal zeven jaren,
Der vriendschap overt% hoofd gegaan ,
Wat koomt het op wat wanklanks aan
Van lang vermolthde snaren!
Ga heel uw kring gezegend rond ,
Bemind,gederd , als heden;
Van lichaam en vangeest gezond;
En kalm tot u de laatste stond
Den hemel in doe treden!
Zie blijdschap aan het talrijk kroost
Uit uwe heup gesproten!
Geniet dien zegen onverpoosd
En zij de ware Christentroost
Op alien uitgegoten !

20 Maart 1822.
BILDERDIJK.

VARIANTE.
VARIANTE.

(1)

(2)

Mijn dank- en zegenbee van God.
Dit vluchtig stukjen kladpapier.

