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UIT DE OOSTERSCHE CORRESPONDENTIE VAN

TH. ERPENIUS, JAC. GOLIUS EN LEV. WARNER.

EENE BIJDRAGE TOT DE GESCHIEDENIS VAN DE BEOEFENING DER
OOSTERSCHE LETTEREN IN NEDERLAND.

M. Th. HOÜTSMA.

leder, die het in eenig vak tot zekere hoogte gebracht heeft, gevoelt de be-

hoefte om zich bekend te uiaken met de vroegere geschiedenis daarvan , ten einde

ook zijne eigene werkzaamheid in te richten naar de beginselen , welke de rich-

ting, waarin zich zijne studie heeft ontwikkeld, bepaald hebben. Het leven is

kort en de kunst is lang, deze oude waarheid van Hippocrates, dwingt den en-

kelen mensch , wil hij met vrucht werkzaam zijn , om zich in zijn wetenschappe-

lijk streven bij hetgeen het voorgeslacht heeft gedaan aan te sluiten en daarop

voort te bouwen. Behoeft het dus betoog, dat er behoefte bestaat aan eene ge-

schiedenis van de beoefening der Oostersche letteren in Europa? Zoo niet, dan

is elke bijdrage daartoe wenschelijk, ook al is zij nog zoo bescheiden en al dient

zij slechts tot opheldering van hetgeen een drietal mannen gewerkt en gedaan

hebben. Mits, laat ik het er terstond aan toevoegen, indien de werkzaamheid

van deze mannen van dien aard geweest is , dat zij voor de geschiedenis van

het bedoelde vak van overwegend gewicht is. Welnu , in dit opzicht vrees ik geene

tegenspraak, noch berisping omtrent de keuze der namen, boven deze bijdrage
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geplaatst. Erpenius en Golius zijn de grondleggers der Arabische, ja der Mo-

hanimcdaansclie (perzische en turksche daaronder begrepen) pliilologie, niet alleen

voor ons land, maar voor geheel Europa. De spraakkunst van Erpenius en het

woordenboek van Golius zijn eerst in de tweede helft va» onze eeuw uit de

scholen verdrongen. Nog in de laatste groote lexicologische onderneming, in het

Suppléme/it aux Dictionnaires Arabes, wordt door niemand minder dan door on-

zen onvergetelijken Dozy eene rechtmatige hulde gebracht aan het Woordenboek

van Golius. Het perzisch woordenboek van denzelfde heeft vroeger voor het meer

uitvoerige van Meninski moeten wijken en zijn turksch lexicon is nooit in het

licht verschenen , maar na zijn overlijden reeds vrij spoedig in het traditioneele

stof eener bibliotheek begraven. Maar wat doet het ter zake? Golius heeft het

voorrecht genoten gedurende langen tijd aan de Leidsche akademie werkzaam te

mogen zijn en haar tot het brandpunt te maken van de Oostersche philologie in

haren ganschen , toenmaals bekenden omvang, llij zelf beoefende met vrucht bij

zijne overige studiën het Chineesch ') ; in zijne omgeving werd door zijne stad-

genooten L. de üieu en Klichman de grondslag gelegd voor de studie van het

Nieuw-Perzisch; naar zijne lessen trokken Petraeus en Ludolf, de vaders van de

studie van het Ethiopisch; zijn leerling Lev. Warner was een der eerste beoefe-

naars van het Turksch.

Inderdaad , de eerste periode van de Oostersche philologie in Nederland , die

afgesloten wordt door den te vroeg gestorven Utrechtschen iioogleeraar A. Reland

is een tijdperk van schitterende en veelzijdige werkzaamheid , waarbij de glans van

de eeuw der Schultensen verbleekt. De zoogenaamde Schultensiaansche methode

moge voor de Hebreeuwsche philologie hare verdiensten gehad hebben, J. J. Reiske

had ongetwijfeld gelijk, toen hij haar voor de Arabische onvruchtbaar en nood-

lottig noemde. Het Arabisch werd in deze school wederom een hulpvak voor de

theologie en de beoefening der twee andere Mohammedaansche talen , van het

Perzisch en het Turksch
,
geraakte geheel in verval. Toch is de studie daarvan

ook voor den Arabist onmisbaar, gelijk de buiteidandschc Grootmeesters dezer

taaistudie, Silvestre de Sacy en Fleischer herhaahlelijk hebben aangetoond endoor

hun voorbeeld bewezen. Ook uit dit oogpunt is het nuttig en wenschelijk den

blik naar het verleden te richten en van Erpenius en Golius te leeren , wat de

Oostersche philologie in ons vaderland had kunnen zijn , indien men op de grond-

slagen door hen gelegd in velerlei richting had voortgebouwd.

1*!venwei, ik mag er hier niet aan denken in eene uitvoerige beschouwing en

beoordeeling te treden van hetgeen de oude Ilollandsche school op het gebied

1) Vg. Notw. Mélanges Oriënt, publiés par les Prof. de VEcole Spéciale des Lang. Oriënt, itivanl..

Paris 1886, p. 407.
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der Oosterschc taaistudie heeft verricht. De taak, die ik niij gestekl heb, is van

veel bescheidener aard; ik vvensch slechts eenige bouvvstoö'en te leveren. Immers

bij de beoordeeling van geschriften . die reeds eeuwen geleden zijn te boek ge-

steld , loopt men licht gevaar zich op een verkeerd standpunt te plaatsen en van

de hoo<'te, waarop thans de wetenschap staat met een gansch valschen meetstok

o'ewapend gering te scnatten, wat wezenlijk bewondering en waardeering ver-

dient. Wij moeten ons dus vóór alles in den tijd kunnen verplaatsen, waarin de

bedoelde werken zijn geschreven en daarvoor is geen beter middel, dan de be-

studeering van de correspondentie der geleerde schrijvers met hunne vakgenooten

en vrienden. Hoeveel kunnen wij niet leeren omtrent Erpenius' ontwikkelingsgang

uit de betrekkelijk weinig talrijke brieven door hem aan Is. Casaubon geschreven ?

Hoe betreuren wij het, dat ons met betrekking tot Golius eene dergelijke bron

niet ten dienste staat ! De weinige brieven toch in de verzamelingen van Vossius

en Salmasius, welke van Golius afkomstig zijn, komen niet in aanmerking. Wij

zouden wenschen zijne briefwisseling met Warner, Ed. Pocock, J. H. llottinger

en A. Olearius te kunnen raadplegen, doch indien daarvan iets aanwezig is, mij

is het ontoegankelijk gebleven. Golius ondernam tweemaal groote reizen in de

Mohammedaansche wereld en bezocht zoowel Marokko als Syrië en Klein-Azie,

waarmede hij een zevental levensjaren doorbracht, maar wij hebben van hem

n-eene letter gedrukt, waarin hij zelfs maar eene toespeling maakt op zijne per-

soonlijke levenservaringen gedurende zijne Wanderjahre. Toch behoeft het ter

nauwernood herinnerd te worden , dat eene reisbeschrijving van de hand van

Golius nog heden ten dage groote wetenschappelijke waarde zou bezitten, ook

al bestond zij louter uit historische en andere aanteekeningen. Dat hij deze ge-

maakt heeft kan niet wel betwijfeld worden, doch zijn zij in handschrift bewaard

gebleven? Het schijnt mij alleszins de moeite waard op dit punt de aandacht te

vestigen van hen, die wellicht dergelijke papieren onder hunne bewaring moch-

ten hebben.

Intusschen, het is een verkeerd wetenschappe'ijk beginsel, het weinige, dat

men oevonden heeft, achter te houden tot tijd en wijle, dat het betere en meer-

dere zal aan den dag gebracht zijn. Dientengevolge meen ik een goed werk

te doen door hier eenige arabische en turksche brieven in vertaling bekend Ie

maken, vvelke biographische bizonderheden van verschillend belang bevatten.

Deze brieven zijn, behoudens eenige uitzonderingen, waarop ik ter bepaal-

der plaatse terug kom, allen bevat in codex 1:2:28 van de Verzameling Oos-

tersche handschriften op de Leidsche Universiteits-bibliotheek. Deze Codex is in-

dertijd voor de Bibliotheek aangekocht uit de nalatenschap van J. J. Schultens,

vroeger is hij in het bezit geweest van J. Heyiuan , doch il a un peu changé en

route, naar het schijnt. Immers J. J. Reiske getuigt in zijne Frodidafjmata , dat
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Heyman twee deelen (duo volumina) van dergelijke brieven bezat, terwijl wij

slechts één deel hebben. Nu is het natuurlijk mogelijk, dat wij één dier deelen

niet bezitten, doch waarschijnlijker, dat beide deelen later in één band zijn sa-

mengehecht. Deze onderstelling beveelt zich namelijk uan door den inhoud van

dien band, waarin de brieven in de grootst mogelijke wanorde en afgewisseld

door stukken van geheel anderen aard (waaronder zelfs eene arabische vertaling

van de Gereformeerde Geloofsleer!) op zóó slordige wijze zijn samengeplakt, dat

men zelfs aan Heyman iets dergelijks niet mag toeschrijven. Kortom het is een

chaos, die zelfs niet geheel juist wordt gekenschetst door den titel van n'Mis-

cellanea quaedam Arabica et Turcica, in quibus sunt nonnullae episfolae Erpetiii

Golii" etc, zooals het in den catalogus van Schultens heet, of door dien van

iiColledio Epistolarum a CL Viro Jacobo Golio Erpenio aliisque in Arabiam ^)

scriptarum atque ad ipsos rescripiarum et aliorum Mss. Orientalium. Arahice et

Turcice", gelijk op het titelblad van den Codex zelf staat geschreven met de

hand van Joh. Heyman, die ons ook den arabischen Catechismus heeft geschon-

ken. Dozy heeft de brieven zorgvuldig nagezien , toen hij het eerste deel van den

Catalogus bewerkte en er met zijne bekende scherpzinnigheid juist die brieven

uitgezocht, welke eenige bizonderheden bevatten omtrent den oorsprong der Oos-

tersche handschriften, die hij vervolgens heeft laten afdrukken in datzelfde eerste

deel (Prologus IV VH , IX—X en bladz. Ibl, 1(32). In geen enkele der overige

brieven wordt over dit onderwerp gehandeld. Maar verder heeft hij zijne naspo-

ringen niet uitgestrekt, noch bij de beschrijving van den Codex eene lijst van

den inhoud gegeven. Inderdaad is dit moeielijker dan menigeen mag meenen.

Vele brieven toch zijn volstrekt anoniem, zonder eenige aanduiding, hetzij van

den schrijver, hetzij van den geadresseerde. Om dus daaromtrent met meerdere

of mindere zekerheid eene gissing uit te spreken moet men eerst de geheele ver-

zameling door en door kennen om door vergelijking van schrift en inhoud het

gewenschte doel te bereiken. Ik voor mij meen met genoegzame zekerheid de

schrijvers van bijna al die Brieven te kunnen aanwijzen, doch alvorens eene lijst

van den inhoud te geven wil ik eerst de belangrijkste brieven , waarop de namen

van schrijver en geadresseerde voorkomen door vertaling doen kennen. Aldus van

het zekere uitgaande tot het minder zekere meen ik niet alleen mij zelven,maar

ook anderen van de juistheid mijner opvatting te zullen overtuigen. Wij begin-

nen dus met een viertal brieven door of aan Krpenius geschreven, om daarna

over te gaan tot de correspondentie van Golius en te besluiten met een paar

briefjes aan Lev. Warner, die echter niet in deze Verzameling gevonden worden.

1) N.B! Er ia geen enkele brief in, welke naar Arahie is verzonden geweest of uit dat land af-

komstig.
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Vooraf zeg ik echter bij dezen dank aan hen , die mij hetzij door hunne inlich-

tingen , hetzij door hunne opmerkingen bij de bewerking van deze verhandeHng

hebben ondersteund, met name aan de heeren de Goeje en de Jong in wier

handen zij gesteld werd en aan de H.H. Fruin en Ch M. Dozy Ie Leiden, A. J.

Servaas van Rooyen en L. Ph. C. van den Berg te 's Hage en Max Rooses te

Antwerpen.
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I (l(i).

5_i2ifij"i^i oiL j. ïiXcisj 'i-t^ scjoa^ j_^.u)u.' qi -vy"

j.>i
^j^ ^-31

J.1 w^i ^ ^1 ^\ sjj^i ^bCï^i o^ *^^^ dVJj j. jjb "bS _Jüi ^: 1^

^sc> dW wOi * 'iS ^yl .i^--_, -^'4:0-; i' yiT' ^^ai <iU^; ^.vJ LojtJI (sic) ÜLJJi •) t^Ui

J. O.i^^j e!]..K^ ^;^, 5Ju: ^LflL' J.U*» O*^^' '^^''^ ^^ L-"'^ 15 "^^ 3^^^ iüJCxJI ,i.c _jt\j'

...1 jJ'J'J' ^^_s>'i o 'j LVi-^** tiXJL.*-' e\.ÏAiï _ii;' iji*>ó' K*:>i;|j ïill' dVJü lA*; Jjt-iil >J 'ii

Oi*^ ic*'^*^ J>^' Cr '^ J-<^ 'iW ^;;,.-y:S' iwkiiC JJ q^ 0"*~^^' I-?"^^^ O*^ i}-**!' 'i^-'^

^.,":^i I^JCJ »AL J.
^(3JI s.vS-i-'' Lji'^ iikj__!j_> o-l ^j*xj i^AJ q'^ q' J-\S«J l^;*^" ^^

^J^^

U'j Vy*^' o^-^' i^ (^.^^' iS *J oi-liJ UI i^jAj' i<HJ^' ü^"*^' O" '^^i f^^ >^~-^^ vi^ö^i

ijjt« .^j^i L;.«^5- 'üj jj\ .'tö-- ,'AJu "i JU JL*J. "i iUJLjtJ "ii' ^JwLc xiju ,j~-J 'A5: UXïj
^3.

w^y J. o>-r^ W^ï '^^J^ '^.^ Aï ^i ^y' j/^i- iU-AÏ :<_!ji: :<*] ^ lA=- ^ffJot oUKJI dUj'

1) Erpenius schrijft, zoowel liier als beneden, jliLil en J-a/iXj' mnar dit moet wel oene schrijffout

zijn. !k doe echter opmerken , dat in dezen brief meer lexicologische en grammatische vormen

voorkomen van Erpenius vinding, bijv. JjJjJ in de beteekenis van barbaarsch
, j**^> in plaats van

het gebruikelijke Jtxia voor drukken , het laatste ongetwijfeld , omdat 1**^ aan Erpenius uit d"n

Koran beter bekend was, dan het synonieme f^^- Men zal het echter, hoop ik, billijken, dat de

taak van Erpenius te schoolmeesteren (.ilt vcnia verbo .') voor mij niets aantrekkelijks heeft , zoodat

ik het aan den lezer van den arabischen tekst overlaat de taal van Erpenius met de voorschriften

der Grammatici in overeenstemming te brengen.

2) Ik houd dit voor eene schrijflout voor i3v~j^-
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Ad I). Bcdwellum cpistola arabica Th. Eppenii. O

Aan Mijnheer VVilliam Bedvvell, Verkonrliger des Evangelies in Godes kerke

te Tottenhaiu bij Londen , eene groote stad en hoofdstad van Engeland.

Wellicht zult Gij U verwonderen, geëerde Heer! over mijn lang zwijgen en

gij moogt dit doen, want ik erken lang gezwegen te hebben. Maar zorg, dat

geene booze gedachten in Uw hart post vatten, bijvoorbeeld, dat ik tot heden

niet zou geschreven hebben uit traagheid , of gebrek aan genes;enheid voor U.

Dit alles is verre van mij. De reden van mijn zwijgen is uitsluitend hierin ge-

legen , dat ik mij sedert eenige maanden toegelegd heb op het arabisch en , om
niijzelven tot meerdere inspanning te dwingen , mij voorgenomen had U niet te

schrijven , voordat ik het in het arabisch kon doen , daar ik tevoren bij mijzelven

overlegd had : gij zult vele twijfelingen en onzekerheden op den weg dezer studie

ontmoeten , welke mij stof tot briefwisseling zullen geven. Die gedachte was dan

ook niet ijdel, zooals U zal blijken, maar door Gods hulp, Hij zij geloofd!

schrijf ik nu op dit oogenblik arabisch, maar slecht en barbaarsch zonder twij-

fel , hetgeen niet te verwonderen is , daar ik die taal nog geen negen maanden

met inspanning beoefen. Derhalve verzoek ik U dringend , heer Professor ! mij te

willen wijzen op de fouten, die ik in dezen brief bega, zoo niet op alle dan

toch op de ergsten. Waarlijk dit zal mij aangenamer zijn dan eenig geschenk. —
Vroeger heb ik V geschreven wegens mijnen leermeester Jusof ibn-Daqan 2), den

Egyptenaar, den Ja^kobiet, dat hij van plan was naar uw eiland over te steken,

omdat het in zijn land beroemd is. Tegenwoordig nu kan hij niet, want hij is

tolk van den Gezant van den Franschen Koning , die voornemens is naar den

Sultan van Marokko in Afrika te reizen. Hij heeft mij vele arabische woorden

geleerd , maar van de bedorvene taal , welke tegenwoordig in Egypte en elders

gesproken wordt , want het zuivere Arabisch , dat de Arabieren oudtijds spraken

,

kennen in onzen tijd alleen de geleerden bij hen; hij kent het niet, ja hij kan

het niet eens goed lezen. Toch heeft mij die woordenkennis veel geholpen voor

het verstaan van de oude taal , zoodat ik reeds veel begrijp. Ach ! had ik maar

arabische boeken, doch ik heb geen enkel handschrift 3), zelfs geen Koran en

slechts drie gedrukte boeken namelijk: de Vier Evangeliën, de Geographie ge-
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é^j^^t^sü Q^ 'L_jOj.»i2J> L^ '_oÜ oi*4.ljtJ' X-J^S !uX_s- liljl^i LJl_:>-' ^ -Jl L^jJLw.t i,:>JLJï

iy-s-U» ,.,' ^>y^J *j' UuJI L^L^ \aj 5j-ix>-Ii jCjuj.I o'l^p»
lT""*^

jowCj' j, ^Jü' Lo i,[jü aU

Q^5 ^cJW r-**-^ ''-^ Jr=«-^ »-J' ^i^j'^ "^1
,<r~ i-V' o' y*^' '^ ^'^

''''^^J i}-i^' (**^ U~-:y

(sic) U^yij x*;^. qI tXic C<i i_clX.JI o'/^' O^ "%' ''^^ "^ i^r-^^ i)^' -^'^ ^j^-^^

:<_;u^ iol^j i5 i/^<Ji^ _^aJ' L^/s'is' j_cJl Ls' jti^ (sic) iu^i- L?j5 ó oi-— (_-.-i:i' i^jJlj iy>i

^cïtOj J.iS- ^yo Jo.iï iCcLJI 5J«^ ^ iiLJt 3.*» I Uü U*^' (j*^ o'uiJüi s_y:j L^S ^_^i

^Ja^u ^ tó5LJi wUi"' iÜJ «^ ^<Jj ^^aJ! e^3 (' v't? «^'^>^
o'* '^^^^^^ («-J^i" v3 (j:-ii liJl^

tXftci Lj ^'^'i jLs^' .L^ s,!"?"^ pjy Jy'j' L»^ oW o"^' ^^ !r^ '•^'^ '^
o'

'^;*'^ oSJ^Si

l) Aldus staat in den brief, waarvoor ik volgens eene gissing van den heer de Goeje voorstel te lezen

i_j_> in den zin, zooals door do vertaling is aangegeven, daar het voorgaande woord ii)Li5>, evenals

aan het begin van dcnzelfden regel , op Saumiir schijnt te moeten slaan. Meent men echter vrijheid

te hebben bij dit woord te denken aan Parijs , dan zou men desnoods kunnen vertalen : want hier

ligt dit vak braak, m. a. w. wordt het op eene wijze beoefend, dat het voor den Protestant bar-

baarsch , onbruikbaar is.
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titeld ISozhat al-Moshtaq en de Psalmeu van David. In den Koran heb ik nog
niet anders gelezen, dan de drie iioofdstukken, die Gij mij gezonden hebt,

waarvoor ik U zeer bedank, omdat ik er veel uit geleerd heb, inzonderheid

uit uwe verklaring, welke de l)este onderrichting is. Derhalve meent onze vriend

Casaubon , indien Lebéus 4), zooals hij zich voorgenomen heeft, de spraakkunst

van Postellus drukt, dan mocht ook deze (verklaring) tegelijk daarmede gedrukt

worden, maar daar de drukker zich verontschuldigt zal ik haar, indien Gij het ver-

langt, U terugzenden met (iods liulp. Hij verontschuldigt zich namelijk wegens den

druk van de Spraakkunst van Kirstenius , 5) die ongetwijfeld beter zal zijn dan

die van Postellus. Wat dezen Kirstenius betreft, zeg mij bij God , den Verhevene

!

wat gij denkt van zijn boek getiteld: Fitae IV Eoangelistarum. De geleerden

hier zeggen, dat de schrijver blijkbaar geen groot verstand, noch geleerdheid

bezit; ik durf er niet anders van te zeggen, dan dat het zeer gerekt en slecht

geordend is en van eene vloo een olifant maakt. Ik verlang nu alleen naar het

eerste stuk van den Koran , dat hij op zich genomen heeft te drukken. Intus-

schen lees ik met moeite mijne bovengenoemde boeken, inzonderheid de Geo-

graphie, welker bewoordingen naar mijne wijsheid zeer schoon zijn, maar ik

begrijp vele woorden niet, wnarvan ik hierbij eenige zend (i), opdat gij mijne

onkunde ziet, U over mij erbarmt en ze mij terugzendt, zoo de beteekenis U
invalt en wel, zoo mogelijk, voordat ik van hier verhuis, want met twee maan-

den, zoo God wil, ga ik naar Saumur 7), eene kleine stad aan de rivier de Li-

ger (Loire), om aldaar iets van de theologie te leeren , want daar is die weten-

schap in bloei. Nochtans zal ik van tijd tot tijd U in het arabisch schrijven

,

zoo goed en zoo kwaad als nu, want gelijk de Romeinen zeggen: fabricando

fober fit. Nu dan, o verknochtste ! (leef) in gezondheid en welstand en groet

van mij uwe lieve vrouw.

Geschreven te Parijs in Frankrijk , den 14''™ September van het jaar onzes

Heeren Jezus, hem zij de eere, 1()09.

AANTEEKENINGEN.

1) De arabische tekst van dezen brief is eigenlijk die van het concept, want

de brief zelf is natuurlijk verztmden aan Bedvvell. Ook deze is voor de nakome-

lingschap bewaard gebleven, hoewel in verminkten staat, doch ik ben niet in

de gelegenheid geweest dien te vergelijken , omdat hij tegenwoordig berust in

LETTEBK. VERH. DER KONINKL. A.KADEMIE. DEEL XVII. 17
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de Bodlejaansche Bibliotheek te Oxford. Men vindt hem beschreven in het tweede

deel van den Catalogus der Oostersche handschriften dier verzameling, bladz. 485
,

onder nummer XXIV. Alleen het arabische adres, dat in onze kopie ontbreekt,

maar t a. p. wordt medegedeeld , heb ik volgens den Oxforder Codex opgeno-

men. Het latijnsche opschrift is niet van mijne vinding, noch eene vertaling van

het arabische, maar wordt in onze kopie zóó gevonden. —• Omtrent William

Bedwell, oriëntalist en predikant te Tottenhani bij Londen acht ik het onnoodig

in bizonderheden te treden, daar men in de biographische woordenboeken en

op de plaatsen door den bewerker van den Oxforder Catalogus genoemd, meer
bizonderheden omtrent hem kan vinden. Erpenius was met hem bekend en be-

vriend na zijn bezoek in Engeland, waarheen hij, zooals men weet, terstond na

zijne promotie (Juli löOS) is vertrokken, nadat hij ook reeds vroeger (in IG03)

dit land bezocht had. Vermoedelijk had hij aanbevelingsbrieven van Scaliger bij

zich , doch dat hij , zooals gewoonlijk wordt aangenomen , het onderricht van

Bedwell genoten heeft, wordt door onzen brief weersproken. Trouwens hij ver-

toefde daarvoor te korten tijd in Engeland, want reeds in het begin van het

volgende jaar vinden wij hem in Frankrijk onderde hoede van zijnen vriend,

den vermaarden philoloog Is. Casaubon. Bedwell was echter de leermeester van

den Engelschen orientahat Ed. Pocock en stierf in 1632.

2) Jiisof ibn Daqan. Aldus schrijft Erpenius ook volgens het Oxforder hand-

schrift, hij zelf noemt zich Jusof abu-Daqan of ibn-abu-Daqan. Volgens de voor-

schriften der arabische taalgeleerden moest men eigenlijk i,c\\r\]'ie,x\ ibn-abi- Duaqan
,

maar ik volg natuurlijk de schrijfwijze van den man zelf, die geen ó kent en

deze letter in sommige gevallen voor eene d, in andere voor eene z schrijft. De
Europeanen hebben dezen naam verlatijnscht, hetzij in den vorm Abudacnus,

hetzij met volledige vertaling in dien van .losephus Barbatus. Hij dankt vooral

zijne bekendheid aan zijne: Historia Jacobitarum seu Coptorum in Aegyplo eet.

hnbitantium , welk werkje drie malen is uitgegeven , hoevvel niet door hem zelf

(Oxford 1Ö75, Lübeck J733, Leiden 1740 door S. Havercamp). Vg. verder

Adelung, Zusatze zu Joechers Gel. Lexicon, voce Abudacnus, Schnurrer, Bibl.

Arab. p. 33, 34. Wat deze omtrent zijne levensomstandigheden mededeelen be-

rust echter op ongegronde onderstellingen , die wij uit deze en de beneden mede

te deelen brieven ten stelligste kunnen tegenspreken , ofschoon ook wij omtrent

zijn uiteinde in onzekerheid verkeeren. Men vergelijke dus de aanteekeningen bij

den volgenden brief.

3) Geen enkel handschrift enz. Later (in IGlOl kreeg Erpenius van Casaubou

een Koran -exemplaar ten geschenke, waarvan herhaaldelijk sprake is in zijne cor-
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respondentie met dezen. Erpeniiis heeft dit exemplaar met andere afschriften ge-

collationneerd en de afwijkingen, die echter, zooals wij nu sedert lang weten,

van geen belang voor de vaststelling van den tekst kunnen zijn, daarop aange-

teekend. Het is nog voor den weetgierige te raadplegen , want het bevindt zich

evenzeer in de Bodlejaansche Bibliotheek. Vg. Cat. d. II, b. 65, n. XI. Be-

langrijker was de aanwinst, die hij spoedig daarop deed, toen hij eene niet on-

aanzienlijke collectie verwierf van den Parijschcn hoogleeraar in het arabisch en

hofdokter, Stephanus Hubertus, waarschijnlijk door aankoop. Vg. Vossius, Lijk-

rede p. 11. Na Erpenius overlijden besloten de Staten van Holland deze collectie

voor eene belangrijke som aan te koopen , doch aan dit besluit is nimmer ge-

volg gegeven. Siegenbeek , Geschied, der Leidsc/ie Jloogesc/iool II, 1.3 en Dozy,

Prologus p. VIII, die hiervan melding maken, verklaren niet te weten, wat

daarvan de reden geweest is , ofschoon de zaak uit de Resolutiën , door Cura-

teuren en Burgemeesteren genomen volkomen wordt opgehelderd. Hiervoor de

archieven te raadplegen is overbodig , daar men de hier ter sprake komende

extracten gedrukt kan vinden in de Bijlagen bij het Bertgt mitsgaders Consi-

deratiën ende Adois {betreff. de financiën) hij den onderschreven Curator (H. Ro-

senboom) van de Universiteit tot Legden enz. enz. itigedient den 27*'"' Septem-

ber 1G96. De heer Dr. R. Fruin , hoogleeraar te Leiden had de goedheid mijne

aandacht op genoemd werk te vestigen. Daaruit blijkt , dat in de na Erpenius'

dood gevoerde onderhandelingen met zijne weduwe niet alleen sprake was van

de nagelaten handschriften, maar van zijne geheele bibliotheek en wat meer is,

van de door Erpenius opgerichte Oostersche drukkerij, zullende de weduwe moe-
ten praesteren, dat de Typographie of Drukker ij e binnen Ley-
den zal blijven. Deze onderhandelingen voerden echter tot geen resultaat en

weldra deed zich de gelegenheid voor om het eenmaal toegestane subsidie op an-

dere wijze te besteden. Immers Golius had verlof bekomen eene reis naar het

Oosten te ondernemen en uit de Resolutiën van Curateuren en Burgemeesteren

genomen den lOd^n Augustus lö26 blijkt, dat genoemde Autoriteiten bij Heeren

Gecommitteerde Raden het verzoek hebben ingediend dit subsidie ter beschikkine

te mogen stellen van Golius , om daarvoor in het Oosten handschriften ten be-

hoeve der Leidsche Bil)liotheek aan te koopen. Men weet dat op dit verzoek

gunstig beschikt is, inzoover aan Golius voor dat doel ƒ 2000 zijn toegestaan,

dus belangrijk minder dan aanvankelijk aan de weduwe van Erpenius was gebo-

den voor een geheel ander doel, gelijk wij nu weten. Later is wel is waar aan

Golius nog ruim zooveel, te weten ƒ2395 uitbetaald bij afzonderlijke resolutie

van Curatoren van 21 Nov. 1029. De handschriften van Erpenius, waarvan de

lijst is afgedrukt achter de Lijkrede van Vossius, zijn inmiddels verkocht en ver-

strooid geraakt. Enkele zijn, zooals wij reeds weten, later in de Bodlejaansche
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Bibliotheek tereciit gelfomeü , andere in de Universiteits-Bibliotheek te Cauibridge ^) ;

een paar er van slechts worden te Leiden bewaard, te weten: Erpenius' arabisch

woordenboek indertijd aangekocht uit de collectie van V^oorst en het leven vau

Timur door ibn Arabshah , dat in het bezit van Golius en later van Schultens

was overgegaan.

4) Omtrent Lebéus en diens drukkerij vindt men alle gewenschte inlichting

in een Excursus achter Schnurrer's Biblioth. Arab. Bij denzelfden schrijver vindt

men ook al de hier genoemde boeken vermeld.

5) Petrus Kirstenius wordt in de biographische woordenboeken vermeld. Er-

penius zelf schreef in 1(511 over hem aan Casaubon {Epist. ed. Jmsteloveen

,

Appendix n. 38, p. (jö2) : Petrus autem Kirstenius nuper reliquos duos Gram-

maticae suae libros evulgavit; qui quales sunt, vis uno verbo dicam ? iVon me-

rentur legi. O inscitiam hominis et audaciam etc. Zeer merkwaardig is ook het

oordeel van Casaubon, dat hij omtrent Bedwell, Kirsten en Erpenius uitspreekt

in een brief aan laatstgenoemde (ed. Auistelov. p. 347), waaruit blijkt, welk een

juisten blik de groote philoloog had op zijne menschen en hoe hij ten allen

tijde onzen landgenoot heeft aangemoedigd en tot het bewustzijn zijner roeping

heeft geleid.

ö) De lijst dezer woorden ontbreekt in ons exemplaar , maar wordt in het

Oxforder gevonden.

7) Erpenius is den 26«'«" November 1609 inderdaad naar Saumur vertrokken

en aldaar gebleven tot den lltien October 1610.

1) Reeds Hottinger (f 1667), Smegm. Oriënt. Lib. III, Cap. II zegt: Liber de rebus Siciliae etc.

Codex Erpenianua quem vidi in Anglio Cantabrigiae. Ook de Syrische Propheten-codex, welke vroe-

ger het eigendom van Erpenius was , bevond zich reeds aldaar toen de Londensche Polyglot gedrukt

werd.
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II (30)

—S»

M JUI u-yoLü'j »j^' ,vv*^ J-«^«J' **J^*-?^'^' ^y'^L, isjLaJi «US \l^j^ JasiJ. ^'l*!i ^l

aJ L.g>^^ 1^'-^-' 0)5 '^-^-^ er* v'-?"' x-jjiii iJ>Jj^ *ixil K_« jj«.]Ls- >,iis.L^ c;/>xa« i^^j'

li)jc ^jjü alJI |.ij>i Lisj! tiLci-i ^aCj !>Aa£ L^ a-Jlc (sic) Jsaaoj i!^ ") X;,.»ytiil i)>>"3 *JuLi

1) Evenmin als by don vorigen brief van Erpenius acht de uitgever zich hier, noch in het vervolg

geroepen naast de vulgair-arabische vormen , waarvan zich de schrijvers bedienen de streng gramma-

tische aan te geven. Slechts daar, waar men wellicht eene schrijffoiit van zijnen kant kon vermoe-

den is de lezing door sic of lege bevestigd. Voor afwijkende vormen en uitdrukkingen verwijs ik naar

Spitta's uitstekende Grammatica.

2) D. i «-yö^XjI. Men vergelijke de volgende turksche spreuk: rKy i^J^»"* xJU.;^^>-j «jL.j.>S

.^ HM x-yo^' jjj xJU»o' t Betamelijk en tcijzelijk gesproken woorden zijn voor eiken mensch een aanbe-

velingsschrijoen , waarin het woord in ile gewenschte beteekenis vóórkomt.

II.

Aan Mijnheer Thomas ibn Erpen 1) , die zich tegenwoordig bevindt te Sau-

luur, eene stad in Frankrijk aan de rivier de Ligers (Loire).

üe groete Gods, Hij zij verheven, Zijne barmhartigheid, Zijne zegeningen en

Zijne levensgaven mogen ten deel vallen aan den aanzienlijken en geëerden Heer,

den geleerden Professor , den handhaver van Gods voorschriften , den belijder van

het Evangelie, aan hem die handelt overeenkomstig de geheele torah en god-

delijke wet; ik bid God, den Verhevene! dat Hij hem daarin doe volharden en

nog daaraan toevoege in steeds vermeerderende mate. — Wat ik hiermede UEd.

wil te kennen geven is dit: in de laatst verloopen dagen was ik ten huize van

professor Bedwell en zag hem uit zijne papieren een blad te voorschijn halen,

dat Gij hem geschreven hadt 2). Hij las het in mijne tegenwoordigheid voor en

ik bewonderde zeer het schoone schrift en de gepastheid van uitdrukking. Ik be-

dank U zeer voor de groote welwillendheid en uw brief van aanbeveling bij hem
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^JLtL ^y.^3>J' |»J^1-^ lP*J l5">-»J=' -^S er j*^ •r-*?^ S^ è'i-> ^^ vi^JL» ,j' Liajl» ''^j-'^j

i)J.:<c j-Jj-= —^^i-»^ t.c'-^^ _>-* i_»->^' ci^;*^— o"^^ tX-o^JI ^_^-w-) lAs-lj ^U« jlyjt qL«J!

likJvA-J^ ^ i; j»jl^ i}«*^ ;>-k.«<iKj' lAix ,;ƒ. (- x.wUr' ii;Ai,5 *i ^i>.^r' li^ ('' (j-^^' v_aii*»"i5 0>^Lc

O^ ->-^' CT^'
^.,$Lmv-1

Adres aan de keerzijde : ïU-ilX^ jy^ >^ ei-ï>-' 'lX* 3, ,_5vAJi ^^^1 ^J u^' ^Jow-J

3) Hierbij is met latjinsche letter aangeteekend : Episcopus Eliensis

en bij uwe zuster 3), God moge U en haar in aanzien doen blijven! Verder, zoo

Gij naar mijn bevinden vraagt, ik ben gezond en in welstand; God heeft mij

eenige heeren beschikt , wien ik de arabische taal moet leeren en onder hen een

geheeten Thomas Smiht 4), dien ik groote hoogachting toedraag, een aanzien-

lijk man evenals UEd , die vele kundigheden en talen verstaat. Ook heeft pro-

fessor Bedwell mij zeer ondersteund bij den bisschop van Alis (Ely) 5 , doordat

ik hem een aanbevelingsbrief medebracht van ZEd., den heer Casaubon. En hier-

mede besluit ik mijn schrijven om U niet met vele woorden lastig te vallen en

bid van God voor U een lang leven en alles wat Gij wenscht.

Gegeven te Londen den S^^^" Juli IGll van wege dén armen, den geringen

Jusof ibn-abu-Daqan.

AANTEEK E KINGEN.

1) De arabische schrijver van dezen brief heeft natuurlijk geen begrip van den

geslachtsnaam Erpenius (eig. van Erpe) en houdt dezen voor den naam van Tho-
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uias' vader, overeenkomstig het gebruik in zijn vaderland^). De schrijver is, ge-

lijk uit de onderteekening blijkt, de ons reeds bekende Jusof abu-Daqan. Wij

zien , dat hij dezen schrijft uit Londen en dus toch naar Engeland was overge-

stoken , ofschoon Erpenius in den vorigen brief schrijft , dat hij als tolk met een

Gezantschap van wege den Eranschen Koning naar Marokko zou vertrekken.

Daarvan is echter blijkbaar niets gekomen , want uit den volgenden brief zal

ons blijken, dat hij vermoedelijk nos^ in het najaar van 1609, toen Erpenius

naar Saumur ging, naar Engeland is vertrokken, doch in geen geval later dan

in het voorjaar van lölO kan zijn gegaan. Met welk doel hij derwaarts is ge-

gaan blijkt niet, doch wij zien uit zijn schrijven, dat hij aldaar zijn levenson-

derhoud vond met les te geven in het Arabisch. Dat het hem daar niet slecht

ging blijkt uit een schrijven van Casaubon aan Erpenius, gedateerd van den

tjden April 1611, waar de woorden: vArabs tuus magister olim est in Anglia nee

malo est loco" {EjAstol. ed. Amstelov. p. 379) blijkbaar op onzen Jusof slaan.

Wij willen thans nog het weinige mededeelen , wat wij met zekerheid weten om-

trent zijn vroegereu levensloop. Wij zagen reeds, dat hij, toen Erpenius in Parijs

vertoefde, in die stad woonachtig was en kunnen daaraan nog toevoegen, dat hij

aldaar minstens reeds één jaar vroeger moet gekomen zijn. Immers wij hebben

nog een schrijven van hem aan J. J. Scaliger, gedateerd uit het begin van den

zomer van het jaar 1608 -). Die brief wordt bewaard in den Leidschen Codex n.

1365 (4) en wordt ook door Dozy vermeld in zijne beschrijving, deel I, bladz.

162, hoewel deze ten onrechte beweert, dat hij geschreven is uit Cairo, want

er staat duidelijk yi,.^, d. i. Parijs. In dien brief drukt hij het verlangen uit bij

Scaliger, dien hij |JL^Jl ^1 (della Scala) noemt, in dienst te treden, blijkbaar

omdat hij te Parijs geene of althans onvoldoende bezigheid vond. Hij spreekt in

dat schrijven ook van zijn weinigje kennis van het Latijn, doch laat genoegzaam

uitkomen , dat hij eigenlijk alleen de arabische spreektaal goed verstaat ,
geheel

in overeenstemming met Vossius' bekend getuigenis dat hij //Latinas litteras vix

a limine salutasset." Het komt mij dus waarschijnlijk voor, dat hij betrekkelijk

kort te voren uit Egypte naar Europa was gekomen en zich te Parijs eerst eenige

kennis van Europeesche geleerdheid heeft eigen gemaakt.

2) Blijkbaar is de brief bedoeld, dien wij boven medegedeeld hebben, want

er is geen grond aan te nemen , dat Erpenius meer arabische brieven aan Bed-

well heeft geschreven, al belooft hij dit ook, gelijk wij zagen. Bevestigd wordt

1) Erpeniua zelf in zijn schrijven aan Bedwell boven medegedeeld schreef evenzoo: aan William

zoon van Bedwell.

2) Erpenius heeft dezen brief aan Scaliger afgeschreven en in het Latijn vertaald (bij het origi-

neel is eene italiaansche vertaling). Dit afschrift vindt men in onzen Codex 1228 onder nummer 84.
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dit door de omstandigheid , dat de brief geadresseerd is naar Saumur , ofschoon

Krpenuis op den datum der verzending deze stad reeds sinds lang weder verlaten

had. Ons mag het vreemd toeschijnen, dat iemand in een brief van den 8*'<"'

,luli lüU spreekt over een schrijven, gedateerd van den H'^^" September 1609,

in termen alsof deze brief nog slechts kort geleden ontvangen was en dat wel

tusschen Parijs en Londen , maar wij bewijzen daarmede slechts , dat wij ons

moeilijk kunnen verplaatsen in de toestanden van het begin der l?'*^ eeuw. Wel

is waar is een tijd van twee jaren nagenoeg ook voor dezen tijd buitengewoon
,

doch aangenomen, dat de uitdrukkingen van onzen schrijver niet ad literam op

te vatten zijn, dan krimpt deze allicht in tot ongeveer een jaar, wat in aanmer-

king genomen eenige buitengewone vertraging niet onwaarschijnlijk is.

3) Bedoeld is Maria van Erpe, gehuwd met Daniel van Hasevelt en woon-

achtig te Londen. Zij overleed reeds in 1613, bij welke gelegenheid Erpenius

andermaal naar Engeland reisde. Vg. Vossius , Lijkrede p. 28.

4) In plaats van Thomas heeft de arabische tekst Nomas (door verwisseling

van j met i). Deze naam komt ook voor in een schrijven van Jusof aan Bed-

well, gedateerd van den 28^'^° Augustus 1610, dat ons door Pusey, den be-

werker van het laatste gedeelte van den Oxforder Catalogus, naar het origineel

is medegedeeld. (De brief bevindt zich in denzelfden Codex, waarin ook bet

schrijven van Erpenius, boven medegedeeld vervat is) Deze geleerde meent dat

daarmede bedoeld is: Cel. Miles Smith , omtrent wien hij verwijst naar Wood

,

Atlienae Oxon. (ed. 1721) 1, 490.

5) De naam van dezen bisschop was Lancelot Andrews. Erpenius werd met

dezen aaanzienlijken geestelijke eerst bekend op zijne, in noot 3 vermelde reis

naar Engeland. Vg. Vossius t. a. p.
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III (40).

i^ó ^ Jotj' aU! *^Ij>' J.ajSU^1 (sic) oL.iacyi Jaèl=>^ s^y^' 4v«^-J J^W ^b-' O^LxJ' y^W

^blJJI ^itöLoU'il _^A_i o- w^J ui3*J L;-'^*^^ L-aju '^^^^ iujiXx ^5 «jiAJ^U o^L i,i Uxs^

^ üxa^LU j,c i^;._i_r fjO^ ;:==.^' efHp- er Ij' Jh i-V^i ^^•^' '"^ -^ •^r^' cr^"^'

III.

Docti" ac Periti™ viro Domino Erpenio, Professori linguae Arabicae et

aliarü linguarü Orientaliü in Alma Accademia Leydense in Leyde.

De groete Gods, Hij zij Verheven! Zijne barmhartigheid, Zijne zegeningen

en Zijne levensgaven mogen ten deel vallen aan den geëerden en aanzienlijken

Heer, den ervarene en den geleerde, den oordeelende en den handelende naar

de voorschriften van de Wet , den getrouwe aan de vermaningen des Evange-

lies ; God moge hem daarin langen tijd doen voortduren, hem en al de zijnen,

Amen! Hetgeen ik hiermede UEd. wil te kennen geven is dit — God, de Ver-

hevene! moge U alles goeds doen weten! — dat wij gedurende den tijd van

ons verblijf in Engeland, nu vier jaren lang, van U geen levensteeken bespeurd

hebben, dan na onze komst in Vlaanderen, in de stad Antwerpen, als ons een

grammatisch werk 1) gewerd, dat Gij nu onlangs geschreven hebt, waarmede

Gij geheel Europa een sieraad hebt gegeven en een dienst hebt bewezen aan

allen, die Arabisch, of zelfs alle Oostersche talen leeren in dit land en elders.

Ik voor mij bedank UEd. zeer voor het nut, dat ik er uit kan trekken bij de

LETTERK. VERIl. DER KONINKI.. AKADEMIE PEEI. XVII. 18
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.,sj _kj' v_a.~

^-yXil JNJ,..» i^^p i' UUvji U^i ^i ^1 \j^' ^^ o

ineesten , die hier deze taal leeren , doch dit, is weinig. Ik deiil< den geheeleti

winter in dit land te blijven en deswegens verzoek ik UEd., indien ik U van

dienst kan zijn , mij niet te ontzien , omdat uwe welwillendheid , uwe weldaden

en uwe voortreffelijkheid vele op mijn hoofd zijn van lange her in Frankrijk eu

elders. De weldaden , die gij mij bewezen hebt zullen mij niet uit mijn geheu-

gen "aan, want hij is geen zoon van een vrije die dit alles ver-

geet.

En hiermede kus ik uwe handen van uit de stad .Intwerpen in de maand

Tishrïn T ^Octoher) van het jaar löl3 van de geboorte des Heeren.

UEd. dienaar, de arme de geringe

Jusof abu-Daqan al-.Mi?ri.

Zoo gij mij voor eenige zaak noodig hebt, zendt dan naar den boekhandel van

Moretus, den boekhandelaar.

A A N T E E K E N I N G.

Behalve dezen brief en den voorgaanden bevindt zich in Cod. 1228 nog een

derde, die zeer kort is en geene dagteekening draagt (n. 12S). Hij moet echter

kort vóór dezen geschreven zijn, omdat de schrijver daarin spreekt van zijne

aanstaande reis naar Antwerpen en de hoop uitdrukt Erpenius aldaar, ofte Lei-

den persoonlijk te zullen ontmoeten, liet latijnsche adres is bijna eensluidend

met het hierboven afgedrukte. Deze brief is bijgevolg de laatste door den schrij-

ver aan Erpenius gezonden, die voor ons is bewaard gebleven. Wij zien daaruit,

dat hij in den herfst van het jaar 1613 van Engeland naar Antwerpen vertrok-
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ken is, na aldaar vier jaren te hebben düorgebracht. Daarmede vervallen alle

gissingen van Sehnnrrer en anderen , als zoude hij in dien tijd op het vaste

land , ja volgens eerstgenoemde zelfs in Leiden geweest zijn met beroep op een

schrijven van Krpenius aan Casauhon van October IGIl (ed. Amsteloveen p. Gü3),

ot'sehoon t. a p. sprake is van een -lood uit Barbarije en niet van een Christen

uit ['Egypte. Wat onzen Abudacnus naar Antwerpen voerde, kan ik niet zeggen.

Aanvankelijk dacht ik, dat hij op eenigerlei wijze aan de beroemde drukkerij

van Moretus verijonden was en wendde ik mij dientengevolge aan den heer Max
Rooses , conservateur van het Museum Plantin-Moretus om inlichtingen. Deze had

de vriendelijkheid mij daarop te berichten, dat hij noch tot de gewone, noch

tot de buitengewone bedienden van het huis behoorde, maar een gewone klant

schijnt geweest te zijn. Uit liet grootboek blijkt verder, dat hem tot in Augustus

1614 de boeken te Antwerpen werden gezonden, latere zendingen werden naar

Leuven geadresseerd. In die stad heeft hij daarop minstens tot in 1616 geleefd,

doch omtrent zijne verdere lotgevallen is niets met zekerheid bekend.

1) Met hier bedoelde grammatische werk van Erpenius is zijne in 1613 in de

drukkerij van Raphelengiiis te Leiden voor het eerst uitgegeven n Grammatica

arabica
,
quinque libris methodice explicala n Th. Erpenio."
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IV (114)

dV.*^'^ <X^ Cr V^JJ' ^J^' OM;^ ^'^i i^c^'^^' Ct'-'^'
"'-'^^ J^ »^ïl^'j ur^j i^^ ^-«^

j.L)ijl y^ Ij^ ljA«ï^ Ui}>^jJ iC_;_;.A'» J-' iji^;-^ er l^-i^ Lo-lJ y^X^s? j»L' (sic) Sj^Ai-s

Kjjuii:Jlj ^fiji io>j t>c A=>i ^ï q'^ Ux U^ l-v-'j' q' \.iL?.>^ *111 ^-jLJj ^^.xi,jl uJIiJ

ï^isj jjCxii c>JL-} J^.j^ i' Lijv^-j ^^^ 'JJ' "-^-^
o' ^'"^ i/^^ -^/=^ ^'•^ ^3 u-l^'j

ïftj^i iUjJa' 'J^ c>vr?3 ;^^<^' >i:^^ï o'i^
i^jAx J.' c>^ x^ Nv^ o' „-^^li (^j'

L^lj )uU:i S '^l^jS^ JiS\f ^ ^ijü I^Lk.' LoL:^' _i^ ci-xiU! ^XLIj iL_%.«il (sic)

^t *._j eV.Ji*i t^A-i, c>>^/. i^J;*^' i^>'J^' i5 A-e^cix 'aJ J, f*)^ii J. U3. e;.4=*; c>^^

^^'^ ly;c L«j.5C/a 'bSI Oj^ A)u' *-X_J CP r-'' '^^i «Ji^*^ '^-^X^
^ ^>'*^' (*''^' "^'^ li^*^"^'

^'j iüU ci-^A^i fsy-^ ^^ '^'-^
ij='l'^ j-^--^ er ;'^= ^*"' ['-«Ij-^']

oij'» ej"r*^5 [tJy'*^'

XÓAJ (ijÓti' .\JJ' !>.*>£ _<.a/«
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IV.

Aan Erpenius (zonder adres) 1).

Lof zij God en Hem alleen en groete aau Zijne dienaren , die Hij heeft uit-

verkoren en die den weg der rechte leiding volgen. Ueze brief is van uwen

vriend, dien Gij te Parijs hebt leeren kennen door onzen vriend, den aanzien-

lijken geneesheer, Monsieur Hubert2), hij is van — God moge U bewaren! —
den Moslim , die van het welbewaarde Marokko gekomen was wegens de proce-

dures. Zoo Gij omtrent onze aangelegenheden bericht verlangt, zullen wij daar-

van in het kort rekenschap geven. Wij dan gingen van Parijs naar de stad Bor-

deaux (?) 3) en bleven aldaar een jaar om recht te verkrijgen. God , Hij zij ge-

loofd ! deed ons dan goedgunstig iets terug erlangen van hetgeen door plunde-

ring en onrecht aan de Mooren , die mij hunne vorderingen toevertrouwd hadden

,

ontnomen was , zoodat wij zooveel kregen als voldoende en noodig was voor uit-

gaven aan kleeding en reisbehoeften , om , zoo God wil , in ons vaderland terug

te keeren. In Parijs teruggekomen vroeg ik naar U, doch men zeide mij, dat

Gij naar Venetië gegaan waart. Vervolgens ben ik gegaan naar de stad Rouen

om over zee te komen naar deze schoone stad, geheeten Amsterdam 4). Hier

trof ik bevriende kooplieden aan , die ik van Marokko kende en evenzoo in den

Haag, alwaar ik twee personen sprak, die zeiden, dat Gij u te Leiden toelegdet

op de studie van het Arabisch, hetgeen mij genoegen deed, want wij verzekeren

U, dat aan de beoefening van deze arabische wetenschap een groote zegen ver-

bonden is; men zal niemand die studie zien eeren , of hij zal ook zelf geëerd en

aanzienlijk worden. Zoo Gij naar ons vraagt, welnu wij zijn in welstand. God

zij geprezen en gedankt. Wij wachten hier op scheepsgelegenheid naar ons land

om, zoo God wil, daarmede onder Zijne hulp en den zegen der Heiligen te

reizen.

Wij schreven dezen den 25'"^" Rabi' ïl 1022 (16 Juni 1613). De schrijver is

Gods geringe dienaar, die zijne zonden belijdt

Ahmed ibn-Qasim faqir al-Andalosï

God zij hem genadig.

AANTEEKENINGEN.

1) De schrijver van dezen brief Ahmed ibn-Qasim faqïr al-Andalosi, zooals

hij zich onderteekent , omdat hij afstamde van de uit Spanje verdreven Mooren

,
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was ons locds liekend door een anderen brief, dien Dozy heeft laten afdrukken

in het oorspronkelijke Arabisch in het eerste deel van den Catalonus , bladz. IGl.

Die brief evenwel was niet gericht aan Erpenius, maar aan (iolius gedurende

diens verblijf in Marokko (Maart i{y24). Later zullen wij zien op welke wijze

hij met dezen geleerde in aanrakiiig kwam. Jntusschen, dat deze brief aan Er-

penius gericht was kan, ook al ontbieekt het adres, aan niet den minsten twij-

fel onderhevig zijn met het oog op den inhoud Ook de dagteekening uijst dit

genoegzaam aan , doch ik moet daarbij doen opmerken , dat de brief op deze

plek beschadigd is, zoodat de datum slechts gedeeltelijk leesbaar is. (ielukkig

geeft de schrijver deze aan voljens de Christelijke en de Mohammedaansche tijd-

rekening en werd het daardoor mogelijk met volkomen zekerheid de onleesbare

cijfers aan te vullen. Verder vergelijke men de volgende noot.

2) Mo7isieur Hiihert. De ons reeds welbekende hofdokter on hoogleeraar in

het Arabisch, Stephanus llubertus. Deze heeft dus onzen Arabier aan Erpenius

verwezen , doch blijkt niet bij welke gelegenheid dit heeft plaats gehad. Intus-

schen , ook daaromtrent is afiloende zekerheid te verkrijgen door de mededeeling

van twee latijnsche citaten. Het eerste ontleen ik aan de lijkrede van Vossius

(p. 14). wMense undecimo ex quo Salmurium venerat, Lutetiam reversus est V
ld. Octobris anno ciaiocx. O quam gratus ille ejus reditu.s iiiagno fuit Casau-

bono ! quam Stephano Huberto medico regis Christianissimi et linguae Arabicae

professori in Academia Parisiensi
,
quam item aliis multis! apud quos tanto ma-

jori tune in houore erat, quanto ab adventu priori, celebratior jam eral doclri-

nae suae fama. Neque aliud posthac aeque obstabat studiorum ardori, quam

dulces amici et nonnulli assiilui horuiu comités amicitiam ejus quotidie pren-

santes : quorum utrique , salutatione et alloquiis suis, bonas sibi horas , ut fieri

solet, vindicabant. His igitur ut sese subduceret ad primam ab urbe lapidem

,

juxta Matronae confluentem '), mensium aliquot secessuui quaesivit. Ibi ut totus

repente factus est suus, Lexicon Arabicum
,
quod anno praeccdente insigni coe-

perat artificio contexere maxima vocum accessione ditavit'. Vossius bericht niet,

welke aanleiding er bestond voor deze lexicologisclie studiën, zoodat het niet

overbodig is zijne mededeelingen door een tweede citaat aan te vullen en te ver-

beteren. Ik ontleen dit aan een schrijven van Erpenius zelf aan «asaubon, ge-

dateerd van den 28'*"'" September Kill. Ook daarin schrijft hij, dat hij om rus-

tiger te kunnen werken naar Conflans was verhuisd, niet echter wegens lexico-

logische studiën , maar om het boekje over de spreekwoorden ") af te schrijven

,

1) Bedofilfl is Confliins aan de samenvloeiing van Seine en Marne gelegen.

2) Later tweemaal (IGM en 1623) door hem uitgegeven onder den titel: Proverbiorum Arahicorum
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waartoe Casaubon hem herhaaldelijk had aangemoedigd. Hij vervolgt dan : wad

qiiod cuiu me accingerem , ecce practer spetii meam Coiillaiitium venit mei in-

visendi gratia , Mercator quidam Morocensis A^^^-l nomine et religione ,J^~« , vir

humaiuis et magni ingeiüi qui([ue juvcnis literis quociue operam aliquam dederat

atque adeo Arabicam Latinam (sic vocant anti<iiiam oh casuum latino more varia-

tionem) mediocriter loquebatur. Conventus noster utrique nostrum gaudium in-

gens attulit, illi qiiidem quod in hisce terri.s videret hominem Arabicae linguae

tam studiosum, mihi vero quod Arabeni, a quo sperabam me aliquid posse dis-

cere; quae spes quocpie me non t'et'ellit. Totum itaque istum diem (nam valde

mane ad me venerat) una tuimus, variis d.^ rel)us, praecipue vero ad id stu

dium pertinentibus , sermonem miscentes Arabicum , nam quam ille praeterea

noverat linguam llispanicam, ego nullatcnus intclligebam. Cumque audivissem

ei Lutetiae ob netjotia sua menses duos aut tres esse subsistendum , statui illico

in urbem reverti
,
quo commodius ejus consortio 1'rui possem et aliis rebus in-

termissis iis solis incuml)ere, in quibus ah ilio juvari posse me ariiitrahar, id

quod huc reversus nunc sedulo t'acio; conquiro enim undique vocabula quae ne-

gotium mihi faciunt et ea quotidie tam per coUofjuium , turn per Epistolas ei

propono" etc. Ik teeken hierbij alleen aan, dat de negotia, waarvan Êrpenius in

dezen brief spreekt opgehelderd worden door den arabischen brief van AhmetI

zelf. Hij was door zijne lotgenooten , uit Spanje verdreven Mooren , naar Frank-

rijk gezonden om uit aller naam te protesteeren tegen een geleden onrecht van

de zijde van Fransche onderdanen, ofschoon nadere bizonderheden daaromtrent

ontbreken. Met welken uitslag l)lijkt tevens uit dit schrijven.

3) Of inderdaad Bordeaux bedoekl is schijnt mij onzeker; de araliische letters

in latijnsche teekens overgebraclit luiden Bordious (de auteur schrijft ook Paris

met een ui).

4) Deze brief is derhalve geschreven uit Amsterdam, daar de schrijver, zooals

hij zelf zegt, uit Frankrijk naar ons land kwam om vandaar over zee naar Ma-
rokko terug te keeren. Waarschijnlijk voerden handelsbelangen hem herwaarts,

want in dezen tijd begonnen de handelsrelatien van Holland met de Barbarijsche

staten en de gansche Levant zich krachtig te ontwikkelen. Het kan ons dan

ook niet verwonderen, dat hij in Arasterdam en zelfs in den Haag landgenooten

aantrof, want er vertoefden reeds toenmaals en vooral later vele Marokkanen

inzonderheid te Amsterdam, di;' echter voor het meerendeel geene Mohamme-

centuriae ditae ah Ammymo (/iwdam Arabe coUectae et explicatae cuin inlerpretatione Latina et scholiis

Jos. Scaliyeri et Th. Erpenü.



24 UIT ÜE OOSTERSCHE CORRESPONDENTIE VAN

dauen waren, maar arabisch sprekende Joden, uit het Pyreneesch schiereiland

verdreven en ten onzent onder den naam van Portugeesche Joden bekend.

Nog komt in Codex 1228 één arabische brief voor, geschreven en onderteekend

door Erpenius te Parijs, September 1611 (n. 39). Aan wien deze brief gericht

was blijkt niet, daar in den aanhef geen naam genoemd wordt. De inhoud loopt

bijna uitsluitend over de verklaring van een paar uitdrukkingen in den Koran

,

waaromtrent de schrijver den raad van den geadresseerde inwint. Dientengevolge

heb ik gemeend dezen brief niet te moeten mededeelen , en ga ik over tot de

correspondentie van Golius.

V (32).

S^^ sj^ li ^'olc liU^ xJu'ls» i^AjI u^ vy^' *-^p '^'s '^i^' *^ ^ *-J' -t'^'AJ' _-^

ci->^5 ^;;;-Juw.i' ji>X£ Jv^-i^ ^-^*^ jr^^' V^' "^'^ 5*j '^^^^>-^ '"J^ tt)^ ->^' 'H'y^ l-^

(jL«.J ^3 jS '>^_,-^ l—5'J'^' q' (sic) qL^'»' ^ |j«-«-iij' J^ ïJhyu^ ^ir~^ <i^Aic ^i ^i. o^ö

i_5^L*> ..j^i ,j.i j-ii'j'J' iS i^v^^i' o~^'r* >^ -r*^3 j,X«>«J'} iiVJi\j _jij i >>^^JH-'J iJ^töL;-^"^'

j^JjiJI |.Li»J' ^*J.Ai»
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V.

Lof zij (lod en gebed cii vrede over Zijne Gezanten !

Na lofprijzing van God , den éóneri , den eenigen , den eeuwigen , die niet ge-

boren is, nocli verwekt en die geen gelijke heeft 1). Ik heb uwen brief ontvan-

gen en mij verheugd ovor den inhoud van uw schrijven en de bedoeling en

meening ervan begrepen. Wat aangaat uw bericht dat het boek der Gouden
weiden 1) niet tot u gekomen is en dat de Arabieren het den brenger ontnomen

hebben , dat is zóó hunne gewoonte in deze landen en in dezen moeilijken lijd.

Het doet mij echter genoegen, dat het medische boek al-Mostaïni 3] naar uw
verlangen is. Ik houd niet op u daarvan te schrijven , omdat naar mijne meening

het afschrift, dat berust l)ij onzen vriend den Geneesheer, geschreven is vóór

ongeveer vier eeuwen; het is een hoogst merkwaardig boek, bij de Moslims zeer

in eere. Gij hebt mij gezegd, dat gij mnemonische woorden hebt om de decli-

natie der zon te bepalen 4); zoo het mogelijk ware, dat gij ze in het Arabisch

of in het Spaansch vertaaldet en deze vertaling mij zenden wildet, zoude dit ons

genoegen doen. Gegroet!

Geschreven te Marokko, dat wel bewaard moge zijn ! den 10'''=" Djoiuada al-

Auwal van het jaar 1033 (=2 Maart IG24).

De dienaar van Zijne Hoogheid, Ahmed ibn-Qasim.

God zij hem genadig.

A A N T E E K E N I N G E N.

De arabische tekst van dezen brief werd vroeger uitgegeven door Dozv (Gat.

I, IGO— 101), gelijk ik reeds deed opmerken. De schrijver is den lezer

bekend uit den vorigen aan Erpenius gerichten brief. Ik vermeld daarom nog

dat aan de keerzijde van het origineel in het Spaansch geschreven staat: Alsenor

jacob gul flamenco en Safi '). Dozy las minder juist Safir, want bedoeld is de

stad Safi ^), eigenlijk Asafi geheeten en gelegen aan de Marokkaansche kust.

Men vindt haar beschreven o. a. bij Host, Nachricidcn von Marókos bladz. 79.

De geadresseerde Golius bevond zich dus op het tijdstip, dat deze brief geschre-

1) Men vitult ook de spelling Satfy.

LETTERK. VERH. DER KONINKL. AKADEMIE. DEEL XVII.
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ven werd in die stad, nl. in Maart 1G24, hetgeen strookt n)et hetgeen wij we-

ten van zijne reis naar Marolcko. Toch zal het niet overbodig zijn (hiaromtrent

eenio'e bizonderheden mede te deelen , daar over den duur van die reis en wat

verder daarmede samenhangt in de tot heden gedrukte boeken bijna niets juist

bericht wordt. Dozy heeft in den reeds meer genoemden Proiogus terecht gezegd

(p. 11), dat Golius in het jaar 1022 met een Gezant der Staten-Generaal naar

Marokko gereisd is en teekent daarl)ij in de noot aan , dat geen onzer geschied-

schrijvers van deze missie melding maakt. Hij bestrijdt verder de onjuiste be-

werincr van Collot d'Escury, dat deze Gezant Pynacker zoude geweest zijn en

zeo^t ten slotte //Dubium tarnen non est quin Golius cum Legato (cujus nomen

iguoro) Marochium profectus sit; patet hoc ex Epistola Arabica quam iufra daho."

De arabische brief, waarop hier gedoeld wordt, zal men beneden vinden en

daaruit zien, dat daarin gewag gemaakt wordt van den Ambassadeur (jjJciiLi).

Ik wist uit het journaal van den Haarlenischen schilder Matham , die de expe-

ditie van Liedekerke (lü4Ü— 1641) medemaakte , of liever uit de aanteekeningen

van den uitgever F. von Hellwald , dat de bedoelde gezant Ruijl heette. ïen

einde iets meer daaromtrent te weten te komen , begaf ik mij naar het Rijks-

archief in den Haag, alwaar mij met de meeste voorkomendheid de noodige in-

lichtingen werden verstrekt en mij het ofticieele rapport van lluijl , ingediend bij

de Staten-Generaal den ö<i«" Augustus 1(5-24 werd ter haml gesteld. Het bedoelde

stuk draagt tot 0})schrift : Rapporé Alhert lluijl van zijn passage naar Maroccos

1622, 1()23, 1624. Voorafgaat de instructie, den gezant medegegeven en daarna

begint het eigenlijke journaal, waaruit blijkt dat de Legatie den 8^'^" September

1622 van Enkhuizen vertrok met het schip van oorlog, de Overijssel, kapitein

Adriaan van Crimpen. Begin December kreeg men de Marokkaansche kust in

het gezicht en de eerste, die op Zondag, den l[^«" December aan land ging,

was o, a. onze Jakob Gooi. Evenwel, eerst den 28*"^" Juni 1623 kwam de Le-

gatie in de stad Marokko en den 7^'''" Augustus daaraanvolgende verleende Maul^

Zaidi'm of Zidan haar auditjntie. Naar het schijnt werd inen zoo lang opgehou-

den door de intrigues van Moses en .Vbraha.ii Pallache, leden cener Portugeesche

jodenfamilie , die naar Marokko was uitgeweken. Eene kleine uitweiding over

deze familie moge hier eene plaats vinden. Het is bekend, dat Europeesche mo-

gendheden , die met den Sultan van Marokko in relatie wenschten te treden

,

bijna altijd de bemiddeling inriepen van inlantlsche Joden, omdat zij zelf niemand

medebrachten , die arabisch y;enoey; verstond om de onderhandelin>>;en te voeren.

De Legatie van Ruijl verkeerde in de gelukkige positie, dat zij in den persoon

van Golius iemand bezat, die met de inboorlingen in onmiddelijk verkeer kon

treden, doch men begrijpt, dat die Joden, die steeds als tusschen|)ersonen werk-

zaam waren , aanvankelijk trachtten zich op te dringen. Inzonderheid deden dit
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iii dezen lijd de leden der ianiilie l^allache. Reeds in 1608 had Maula Zidau

zekeren Saniucl Pallaclie niet een l)rief aan Prins Maurits gezonden, welk schrij-

ven echter niet in liet Rijks-archief bewaard wordt, maar in de Bodlejaansche

Jiihliotlieek te üxiurd (Vg. Cat. II, bladz. 398 vvg.). Vermoedelijk heeft men

het stuk toenmaals aan Redwell gezonden om ecnc nauwkeurige vertaling te le-

veren , daar Scaliger dit ongaarne deed en verzuimde hij later het naar den Haag

terug te zenden. De naam komt verder in de Resolutiën der Staten van Holland

dikwijls voor in den vorm van S. Palacio; deze Autoriteiten lieten zich bij de

uitvaart van genoemden Samuel, die in lOlG in den Haag overleed, ofticieel

vertegenwoordigen (vg. Resolutie van den 18''«" Februari van dit jaar). Er waren

destijds nog andere leden der familie in Holland gevestigd; wij zullen beneden

nog zekeren Simeon Pallaclie vermeld vinden, üe naam wordt in het arabisch

geschreven (ji.*lj ^ l^aljasli. Doch laat ons tot de geschiedenis der JjCgatie terug-

keeren ! Na de audiëntie volgden schriftelijke verhandelingen, gevoerd door (Jo-

lius eenerzijds en van wege den Sullan door Sïdi Ahmed ben Casim als diens

secretaris , denzelfden van wien onze brief afkomstig is. Ofschoon deze reeds den

12'"" Novcmiier 0523 van de Legatie afscheid nam, duurde het nog tot den
pton Jn,]i van het volgende jaar, alvorens men het anker kon lichten om naar

het vaderland terug te keeren. Dit lange oponthoud was ook vroeger reeds be-

kend door ecne anekdote van Colondés , die verhaalt, op gezag van zekeren Le-

gendre , een Rouaanscli koopman, toenmaals in Marokko woonachtig, dat eerst

ten gevolge van een in sierlijk arabisch gestelden brief van Golius, de Sultan be-

wogen werd aan het vertrek der Legatie geene verdere hinderpalen in den weg

te leggen. In het Journaal van Ruijl heb ik echter daarvan niets gevonden.

Men moet echter niet meenen , dat Golius eigenlijk deel uitmaakte van de

Legatie der Staten , ofschoon hij daaraan goede diensten bewees. Integendeel

hij had eene wetenschappelijke missie, hem opgedragen door zijnen leermeester

Erpenius , die het steeds betreurd heeft , dat hij het Oosten niet door eigen aan-

schouwing heeft mogen ieeren kennen en zijne reis naar Constautinopel te Venetië

heeft moeten afbreken. Deze verlangde van Golius, dat hij in Marokko ijverig

onderzoek zou doen naar de inheemsche namen van natuur- en kunstvoorwerpen

,

eensdeels uit een lexicologisch oogpunt, maar dan ook met het oog op het mo-

gelijke voordeel voor handel, geneeskunst enz., dat daaruit te trekken viel. Na-

tuurlijk kwam hierbij het zoeken naar belangrijke oostersche handschriften in

aanmerking en wat Golius in dit opzicht heeft kunnen doen blijkt uit dezen en

de twee volgende brieven.

1) Deze aanhef is hoofdzakelijk ontleend aan het 112''^ hoofdstuk van den

Koran.
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2) Het boek der Gouilen weiden van Maciidi is een der belangrijkste werken

der arabisclie litteratuur en thans zoowel in het Oosten als te Parijs uitgegeven.

Ofschoon uit dezen brief blijkt, dat het voor Golius bestemde handschrift door

de Arabieren gestolen was, schijnt hij het later desniettemin, althans gedeelte-

lijk teruggekregen te hebben. Men vindt namelijk in de Leidsche Bibliotheek

onder de handschriften van Oolius een deel van het wrrk. Vg. Cat. Il, 149

(God. 127).

3) Het hier genoemde werk is later inderdaad door Golius medegenomen

,

want het bevindt zich thans te Leiden (God. 1.5 Gol.). Men raadplege den Ga-

talogus IH, 246—24Ü.

4) Vg. ibn-Khaldun, Prolegomena , vert. van de Slane, d. Hl, bladz. 134. —
Wij herinneren ons uit Erpenius' schrijven aan Gasaubon , dat Ahmed ook de

Spaansche taal verstond.

VI.

b'5 .i^ iaü .A> f^^ y-^i j''^-' ^-S^-i >~f:^ O^^*^ Cr^' "^^ ^-^J ^'i (si''» 'rV^'

liVjjLJj i'A^j Qi v!>^ •'•i^. J^^ iJAic .'.aÜ- 'u.i 3^i
'^JL^ t/-> ^'y.-^' f^^ O-^^ c;'-!^

^jÜl J. t>)oto^ ^_^ (.5^^, ^ly^ lJ _^S !
^}l «!yiJ5 .Kv^'^-» i^«^^' ^-r^-i -<M^ /- „\-*^
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VI

Lof zij God ! Dit schrijven is aan onzen edelen Vriend , hoe gaat het U en

hoe staan uwe zaken? God moge U in welstand en gezondheid doen zijn! Ver-

der: uw geëerd schrijven is tot ons gekomen en in antwoord oj) uwe vraag naar

de boeken laten wij u weten, dat ik bezig ben met het afschrijven van de nHo-

lal al-MausMja 1). Ook heb ik voor u een ibn-Khallikan 2) gevonden in drie

deelen, fraai en gemakkelijk leesbaar schrift, dat ik gebracht heb bij den koop-

man van den diwAnS), ter bezichtiging. Hij zeide ons daarop: houdt het, totdat

wij bericht van u hebben. Wij zullen u den prijs er van zeggen; de bezitter

vraagt in het geheel voor de drio boeken 100 ons 4), maar hij kan het ons ver-

koopen voor drie dukaten het deel , te zamen voor 9 dukaten en nu staat het

aan u. Schrijf s. v. p. ons uw antwoord betreffende uw voornemen binnen kort.

Zoodra wij het hebben, zullen wij het u zenden met de drie andere boeken,

die wij betaald bij ons hebben, desgelijks met de Holal al-MausMja, omdat ik

nog bezig ben met het afschrijven daarvan , indien God het wil. Wij laten u we-

ten , dat ik niet ophoud te zoeken naar den ibn-Khaldun 5) en ibn-ar-Raqiq

,

doch zoo God wil, zullen wij ze zonder twijfel binnen kort voor u vinden. Groet

voor ons den Gezant en al uwe makkers.

AANTEEKENINGEN.

Deze brief zonder onderteekening of dagteekening voert op de keerzijde het

adres: nPor Mom" Gooi Saffy en is reeds in het oorspronkelijke uitgegeven

door Dozy, Prologus p. IV, V. De schrijver is dezelfde als die van den volgen-

den, doch andere brieven van zijne hand zoekt men in God. 122S te vergeefs,

zoodat ik verder niets omtrent hem weet. Vgl. echter beneden , bladz. 83 , n. 5.

1) Titel van eene Geschiedenis van Marokko. Het handschrift bevindt zich

thans te Leiden; God. Gol. 24. Vg. Dozy, Prologus t. a. p. en Gat. H, 185.

2) Ibn-Khallik.'in is de schrijver van een beroemd arabisch biographisch woor-

denboek. De Codex hier bedoeld, in drie deelen, is thans God. Gol. 16. (Gat.

II, 195).
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3) Het woord dixoun wordt hier bedoeld in den zin van //logement van vreerade

,

inzonderheid Christelijke kooplieden , tegelijk magazijn en beurs hunner koop-

waren en douane-gebouw. Vg. het reeds geciteerde journaal van Mathani p. 59,

waar hij sprekende over Safï zegt: vende is voort naar ons logement gebracht,

genaemt de üuvvaen." Omtrent den etymologischen samenhang tusschen het

woord /'douane" en het woord q'.^.^ vg. men R. Dozy, Gloss. des Mots Espagn.

et Portug. etc. voc. Aduana (p. 47).

4) Vgl. omtrent de waarde dezer muntstukken Host , Nachrichten enz. bladz.

280.

5) Ibn-Khaldun, beroemd arabisch historie-schrijver. Inderdaad vindt men in

Cod. 48 Gol. de Prolegomena van dezen schrijver. Ibn-Raqïq, die ook in den

volgenden brief genoemd wordt , doch wiens werk zich niet bevindt onder de

handschriften van Golius , heet voluit Abu-Ishaq Ibrahim ibn-al-Qasim al-Qarawï

al-j\Iaghribi. Vg. Maqqari, Analecles op verschillende plaatsen, genoemd in den

Index onder >_S^;, H. Khal. iV, 561. Zijn leeftijd is onzeker, doch de heer

de Goeje deelt mij mede, dat hij stellig nog leefde in 614 (Moh. tijdrekening)

en misschien dezelfde is als n. ."332 bij Wüstenfeld , Gesclnchtschreiber p. 12.5.

Zoo ja, dan stierf hij in 646.
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VJl.

Axjj iUJt, _jAira «JJI ^JOl»;?- ^Ls- y^ 01-^5 ^' >_At^i' ^-->^^' LüüA/a »A.:>5 .^U >aJI

jj^UJI lAic ^.^ly 'ii A=>l ^^ ,.-jJli>! ^=t?^ L<o w>j.X^I u^ KX^ ^.; c;^^.X.i;S Jö L;JLi
(>^f^

^_gjjl iU.^11 ^J^-s J^c lj'5 A^l A>Ui ^^ A>5J. U ai!' liljLj „«L ^.«.b ^^L_-o UP3 ^L^-Jo'

^iU^ Ijjl^l U J5I o^ Ui^ UJ ^Jl^/o ;f,£L. (j^^iL. ^5C=> f?'^-iiï ^^ (sic) -iu^**j- ^.^j, Li-i^

v_jj«ÜI |*_Avlj L-U f?l^. ^AJI J.=-ji SlÖjLa OU2J ^i^v^Iacï Ijl^ .iSU ^^X^ï, jc-x '^*Xi>i. JCs.

vil.

Lof zij God alleen! Hoe gaat het U, Edele Vriend! en hoe staat het er mee?

God moge U in welstand eu gezondheid doen zijn ! Verder laten wij u weten
,

dat wij voor u zes boeken gekocht hebben , welker gelijke niet gevonden wor-

den , tenzij bij de Grooten , fraai en uiterst duidelijk gesclireven , God zegene u!

niemand bezit iets dergelijks. Doch ik heb overeenkomstig de vriendschap , die

tusschen ons bestaat, gezonden 0111 ze te koopen , totdat de bezitters ze ons te-

gen hun wil l) verkocht hebben, want in den beginne wilden zij ze ons niet

verkoopen eu als zij niet onze vrienden geweest waren , hadden zij ze ons niet

gegeven, maar ik hield bijna twintig dagen vol met hen tot verkoopen uit te

lokken, totdat ik hen verveelde en ze voor u kocht. Ik heb een halven dukaat

gegeven aan den man, die er mijn aandacht op vestigde. De namen der boeken

zijn : drie deelen van ibn-Khallikan's levensbeschrijvingen , zooals gezegd , gemak-

kelijk te lezen; twee deelen van Sharishi, waarin hij de Maqamen , van Hariri 2)

bespreekt, fraai en leesbaar schrift; en één werk tot de fraaie letteren behoo-

rende. Wij laten u verder weten , dat ik voor u de Omda 3) heb afgeschreven
,

waarover gij in uwen brief geschreven hebt, te weten de hoofdstukken •^J^^ enz.

en dat ik ze gegeven heb aan uwen koopman met de boeken , die ik voor u

gekocht heb ; zoodra hij eene karavaan treft
,
goed . dan zal hij ze u in veiligheid
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N^<j .V Jy-i^- IJ' '^^^ <J^'' LS-^^-' ^^ "^^^-^ ^'5 ''^'' ^'-^ o' >^ ^^^^ O^"^' l/

^UC'! J».^'. IjwXac ^^^J liXijüj üJi!' Lii ^.,' Uus-./o j^^ ^*^Jt -lAlc (j^ f^t^-'
*^'' ^''"

o'

^^•^_ii *-^J -:-^' pï'-*-* V^r^'' 'r^ l"^ e^_;é 3\ ^ '->'} AJ NH^Jj .^-i^^rV* L>^'^'--'- _;>'—^—''

iiji tui ,^1 L.-^^' 'r^ 3s^i '-^jjj' -:>-:^' J^ -t^^ ^-^' '^^'r' er ^^ L=V o,*-*^'

zeilden, zoo God wil. Wat betreft de kwestie van de Holal al-Maushija , die ik

te huis heb , ik ben nog bezig met bijschrijven , zoodra ik gereed ben , zal ik

,

zoo God wil, de copie aan uwen koopman geven om haar u te doen toekomen.

Wij berichten u nog ten opzichte van de boeken van ibn-ar-llaqiq en van ibn-

Khaldun al-Andalosi, dat de man, die ze bezit nog steeds afwezig is op het

land ; als hij komt zullen wij , zoo God wil , ze van hem loskrijgen en ze aan

onzen koopman geven. Verder laten wij u weten , dat wij nog een ander boek

hebben, getiteld: Diionn a^-Qabdba A), fraai en duidelijk geschreven, als gij het

ziet zal het u bevallen , waarin vele gedichten en verhalen staan. De eigenaar

vraagt er 21 gouden dukaat voor, hetgeen goedkoop is, als het u goeddunkt

koopen wij het; schrijf dus aan onzen koopman om den prijs te betalen, dau

zullen wij het brengen. Zoo gij nog steeds niet opgegeven hebt uw voornemen

om medische boeken en andere welke ook te koopen
,
goed ! 5) schrijf dan aan on-

zen koopman en schrijf ons, waarin gij zin hebt, als wij dan fraaie boeken vin-

den, zullen wij ze hem brengen, dan kan hij ze betalen, maar bericht ons wat

u convenieert. Ik zelf vraag van God en van u mij een kristallen spiegel te zen-

den , namelijk een mooien grooten spiegel, welken ik verlang voor mijne dochter,

die ik wil uithuwen, en welker bruiloft wij willen vieren, zoo God wil.
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AANTEEKENINGEN.

Aan de keerzijde van dezen brief staat eenvoudig : Por M. Gooi.

1) Ik ben bij de vertaling van het arabische woord lt-j de verklaring van

üozy gevolgd, Prologm V, ann. 3.

2) Over ibn-Khallikan hebben wij boven reeds gesproken. Wat betreft de

commentaar van Sharishï op de Maqdmen van Hariri, het hier bedoelde hand-

schrift in twee deelen is thans Cod. Gol. 44 a en b. (Gat. 1 , 263). Vau het

zesde deel worden titel en schrijver niet genoemd , zoodat wij niet wagen het

met een Leidschen Codex te identificeren. Vg. echter Cod. Gol. 27. (Gat. 1
, 260)

of God. 30 (Gat. I, 271, 293).

3) Thans Cod. Gol. 22. Vg. Gat. I, 121.

4) Thans Cod. Gol. 196. Cat. I, 293.

5) Dozy t. a. p. p. VII , ann. l houdt dit woord voor het spaansche sin //per

abusum pro si" en heeft dus het woord ay^ met het voorafgaande verbonden

in den zin van: als zij fraai zijn, doch ik geloof dat het woord hier, evenals

bladz. 31, regel 10, als interjectie moet worden opgevat, gelijk men elders zegt —

^

om den nazin in te leiden. In dit geval moet ^^y*-ii anders verklaard worden

en synoniem zijn met het elders gebezigde ,jiiji = s^^ t^l. Ik moet echter toe-

geven het woord in dezen vorm nergens gevonden te hebben , zoodat ik mij

onthoud van pogingen tot verklaring. De schrijver toch van dezen brief is onge-

twijfeld geen Arabier, maar een Jood uit Spanje of Portugal naar Marokko uit-

geweken en het dialekt door dergelijke personen gesproken kennen wij in het

geheel niet. De heer de Goeje, dien ik hiervoor raadpleegde, was het met mijne

opvatting eens en voegde nog daaraan toe, dat f^yJi. hier staat voor ^ ^_c•i; even

als regel 20 ^, voor ^b.

LETTERK. VEKH. DER KONINKL. AKaDEMIE. DEEL XVII. 20
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VIII (103J.

Adres

:

«UI Lj^l^i qAj'^I iUjiA*j <^yf^i^ vi>^ '-^^v* '-'s^

^yi^l ^yJX."! (1. ^y.>AU') ^^:>;il V;-* r^V-^' f^ l)-*L»JI ^L»J( J^UI .tj^^l iL)j_b :i,j

er '*—^i—!-^'} '•^^-'i ^ir^'j "^t^'j "'^j'j |»"^5L*»J' ij~>i2;l (kXJic .^lAv (j^^JvJ' v_i»ü«j lA^*" ,<-^'J'

(_5"i^ 3Uj! oL^ iA*c 0-. ^^' er ^r'.L^" Ij'j V—SU""! l-^'ty-^i a4r^' u^^i-j'
iJ.

aU' ^U "ij

i^jjjl v_>4Ji*Ji ^y lA^-jJ CJ.A5 (1. i_cjj'^) tXÏL (jiy,^ ^i j»}C:OeAi> Jo-'^ ^c^K u>^j l-r.'j

Aï ° : ' ci'wcAÏ aL [
c-^s^i' iJL^va U'. . ^Aü- ,-r» , ff* ci^ J' Lo «.Jllw ^Jl, xUls Loaj'

Vi-°'lj iJAat-l Q-i ii^O^L j. c>j', t_5-^l v_A^ ii:/,»IXj. .tti.'.'-ijli q« *5o.'-*j (i^ Ajk-« lAlc

y.^n!' j-tvÜ" LT-li (sic) li> U'^ ^^ Ui' er^ U*'^' 'i^'^' Cr^^^
Xx'cAi-; sJ^^5'_5 \jUi>l j-«j

^jj ^Jj:>
it^L, oU Nj ^^Jit Li=, ^^l o,^. ^ c^v^Xxi:! a_ïj ^>ajI i^^-vj U ^I k_j;-«_j. ^^

U ï.'i_J.L-« Q^ ^='\ (sic) ii)_b UKj iji^ yf^ "^i
;JuiAi> ojy^ii (1. J^;^>Jw) jy^=«^ ^^-^
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VIII.

In de hand van den heer Jakob Golius in de stad Leiden,

God beware haar 1).

Lof zij Gode alleen; er is geen God dan Hij.

Aan Uwe hoogheid enz. enz. (moge deze komen). Vrede over U en over Uwe
woonplaats en over degenen , die u volgen in lange rij , aan den heer, den vriend

,

den wetende, den handelende, aan den grooten geleerde, den opvoeder der weet-

gierigen, den godvruchtige, den reine, den vlekkelooze, aan den heer Jakob
Golius. Groete aan u en wel den besten , den reinsten , den werkzaaiusten , den
lietelijksten groet en genade en zegen van de zijde van hem, die eenzaam is door

zijne scheiding van U, die getuigt van uwe voortrertelijkheid en uwe weldaden

erkent, van wege uwen vriend l)ij voortduring. Weet, o lieer! na deze begroe-

ting, dat ik gekomen ben in het land der Moslims, voortdurend nadenkende

over hetgeen gij mij hebt opgedragen. Gij weet wat gij mij gezegd hebt ten

opzichte van de verzen
,
geschreven op de graven der Sheriefen te Shala bij Sela

(Salé, Salee) doch wij zijn in Selil niet uitgegaan, wij wilden het, doch God
wilde het niet in dezen tijd. Wij gingen dus naar Asafi (Safi) uit angst voor

den Emir sedert den tijd van het leven van hun vader Maula Zidan ; in het

verl)orgen , heimelijk en steeds op mijne hoede ging ik verder. Toen ik in Ma-
rokko was, ook steeds in angst en mij verbergende, heb ik mijn hoofd verkocht

om u aldaar van dienst te zijn en wat ik heb kunnen vinden van de kruiden 1),

waaromtrent gij mij een opth-acht gegeven hebt , heb ik gegeven aan den kapi-

tein. Meer heb ik niet kunnen doen uit vrees en omdat ik niet anders ixevunden

heb. God zij mijn getuige, dat ik het aan ijver niet lieb laten ontbreken. Wat
het tweede verzoek betreft, dat ik in persoon zou gaan naar Saijid Ali met uwe
missive van den Gezant en de waarheid zou zeggen van hetgeen ik in uw land

gezien heb van rechtvaardigheid en recht, dat gij ter goeder trouw en eerlijk

zijt en dat het verboden is volgens uwen godsdienst slaven te maken, hetzij

blanken hetzij zwarten, welnu ik heb herhaaldelijk met hem gesproken, met zijne

broeders, met zijne kinderen, met zijne dienaren, maar deze lieden zijn niet,

zooals men (bij u) meent. Het zijn zeer inhalige lieden , die van niets weten

,

dan wat zij vóór zich zien. Ik heb uij ook bij hen beklaagd over den dood
mijns broeders 3), terwijl zij er van wisten, daar hij tegenover hun land is om-
gekomen

, op hun gebied, verraderlijk en met behulp van hunne dienaren, doch

de waarheid vond geen steun. Van alles wat mijn broeder aan bezittingen heeft

nagelaten
, heb ik niets gekregen en daarvan hebben zij

,
ja heeft zijn zoon on-

der zich. Ook van de boeken van mijn broeder zaliger heb ik alleen die, welke
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^L Jbü^j L-ïijl 'j'ï ^öj' |SU*.Aftj o^-^y Jwi Sj:i vi^-^s Js-a-ï i^'iy^» j i_?-^'' —^' "4'

^^^'^

1) Misschien moet gelezen worden ,_^-NJ, Joch hoe ook gelezen, ik versta het woord niet- — Om-

trent het gebruik van den Dualis L»^ in plaats van den Pluralis vgl. men Host, Nachrichten enz.,

bladz. 221.
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te Marokko waren gekregen en enkele daarvan verkocht voor kleeding ten be-

hoeve van mijnen zoon en van mijzelven. Van de boeken door u mij genoemd

heb ik daaronder geen gevonden. Weet, o heer! dat ik herwaarts te Amsterdam

gekomen ben en u wensch te bezoeken, zoo God wil, binnen kort, omdat ik

een weinig geld bijeengebracht heb en dezen jongen , mijn zoon wensch te om-

helzen (?), daar hij mij en ik hem niet te zien krijg, tenzij dit jaar. — De

groete zij over u herhaald en wij herhalen onze groete aan onzen vriend, heer

Hackland en aan zijnen broeder en aan de Mevrouw, zijne huisvrouw en aan

hunne kinderen. Gegroet!

Uw vriend bij voortduring, die uwe voortreffelijkheid betuigt en uwe welda-

den erkent, de dienaar Gods en de geringste zijner dienaren.

Mohammed ibn-AIi ibn-Belqasim.

AANTEEKENINGEN.

1) Deze briefis, zooals uit het vervolg blijkt, geschreven te Amsterdam, nadat

de schrijver eene reis naar Marokko gemaakt had. Blijkbaar was hij dus reeds

vroeger in ons land geweest, gelijk ook hieruit blijkt, dat hij behalve Golius

nog een anderen, mij onbekenden Leidenaar, geheeten Hackland kent, aan wien

hij de groeten verzocht. Het tijdstip waarop de brief geschreven is blijft echter

onzeker, want de eenige plaats, die wellicht eenige aanwijzing kon geven, te

weten die, waarin de schrijver over Maula Zidan (f 163ü) spreekt, is te onbe-

paald, dan dat er veel uit kan worden afgeleid. Iets meer valt misschien te be-

sluiten uit de vermelding van den Gezant, met wien de schrijver ongetwijfeld

een Gezant der Staten-Generaal naar Marokko bedoelt. Immers, indien mij niet

alles bedriegt, heeft hij het oog op de expeditie van Liedekerke naar Marokko

in de jaren 1040 en 1(141. Het voornaamste bewijs hiervoor in dezen brief te

vinden is de vermelding van 's schrijvers onderhandelingen met Saijid AU. Deze

persoon namelijk voerde toenmaals de heerschappij in de zeehaven Agadir of St.

Cruz en maakte zich schuldig aan zeerooverij , waarbij hij de bemanning der sche-

pen tot slaven maakte. Om het gezag van den in Marokko heerschenden Sherief

en de door dezen gesloten tractaten met Christelijke Mogendheden bekreunde

hij zich daarbij in het geheel niet. Dit was o. a. een der redenen, waarom de

Staten-Generaal tot de expeditie van Liedekerke besloten. Uit onzen brief blijkt

dan , dat bij de door dezen gevoerde onderhandelingen met genoemden Ali ,
onze
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Mohammed als tusschenpersoon werkzaam was, waarbij hij een door Golius op-

gesteld schrijven namens den Gezant aan hem overhamligde. Op die wijze laten

zich de uitdrukkingen van onzen brief ongedwongen verklaren.

Heb ik dit alles terecht uit dezen geteekenden brief afgeleid , dan valt het

mij niet moeilijk het uit andere ongeteekende brieven te bevestigen. Vooreerst

toch hebben wij in n. 52 van de Verzameling een brief onderteekeud : Moham-
med ibn-Ali met het volgende adres : te bestellen aen Aberani Harsfe tegenover

de grootc Kerk tot liarelem. Loont den bode. De inhoud van dezen brief l)rengt

ons niet verder, doch wanneer wij nu in den l)rief n. ^3 den anonieuien schrij-

ver melding zien maken van een bezoek door hem te Haarlem gebracht bij den

kapitein in gezelschap van denzelfden Abraham Harste, dan kan het niet twij-

felachtig zijn, of de schrijver van dezen briefis Mohammed ibn-Aü. Trouwens

het schrift is geheel betzelfde. Hierin lezen wij, dat hij meende van den kapitein

te mogen vorderen eene som van 42 gulden en 5 stuivers , in welke vordering

hij door Harste ondersteund werd en wel voor bewezen diensten gedurende eene

expeditie in Marokko. Met name wordt ook hier weder Saijid Ali genoemd en

beroemt de schrijver er zich op, dat alleen hij Ilollandsche en Spaausche docu-

menten kon lezen, zoodat hij een onmisbaar tusschenpersoon was geweest bij de

onderhandelingen. Over dezelfde 42 gulden handelt eveneens de ongeteekende

brief n. 91 , waarin de kapitein met name genoemd wordt, nl. Antonie Liede-

kerke (é.i\>.l ^yoJ)^ dien de schrijver deswegens vier malen te vergeefs bezocht

had, daar hij zich in den Huag bevond, totdat hij hem eindelijk te Haarlem in

zijne woning aantrof. Evenzoo n. 92 en lüö. Daar deze zaak echter in niet de

minste betrekking tot Golius staat , heb ik gemeend geen dezer brieven hier te

moeten mededeelen. Zooveel schijnt dus zeker, dat onze brief niet vóór het jaar

1042 geschreven kan zijn, maar hoogstwaarschijnlijk ook in dit jaar geschreven

is, daar de schrijver, na vroeger wegens handelszaken (?) in ons land geweest te

zijn, de expeditie van Liedekerke medemaakte, wellicht op voorspraak van Go-

lius en van dezen eene wetenschappelijke opdracht tevens ontvangen had. Hij

kwam vervolgens met denzelfden kapitein in ons vaderland terug en schreef be-

trekkelijk kort daarna dezen brief.

2) De wetenschappelijke opdracht door Golius aan den Schrijver gegeven was

dus van drieërlei aard. Ten eerste moest hij onderzoek doen naar de opschriften

op de graven der Sheriefen te Shala, waaraan hij eciiter niet had kunnen vol-

doen Dat het inderdaad niet gemakkelijk was dit heiligdom binnen te treden

getuigt ook Host, Nac/nicIUen von Marókos , bladz. 82. Deze schrijft namelijk

het volgende: «Schella (iJUi) ein verfallenes Kastell nahe bei Sala und Rabat,

worinnen die konigliche ramilie von Beni-merini (IS''^ en 14<'e eeuw na Chr.)
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begraben liegt. Die Mauren erztiiilen , dass aucli einer von den Jüngern Christi

hier lage, sie wissen aber seinen Namen nicht. Dicser Ort wird für ein Heilig-

thuin gehalten, und keineiu Christen oder Juden erlaubt , hinein zu kommen.

Br ist nach der Meinung des Dapper , von den Röiiiern erbauet werden und

man findet im Regenwetter wirklich noch römische Medailien daselbst. Es sollen

hier auch römische Inscriptionen seijn." en in de noot t. a. p. Wie begierig ich

auch war hinein zu kommen , so habe ich doch meinen Wunsch nicht erreicht.

Ich wollte einmal eine Mauriscbe Maik M annnhmen und bot einem angesehenen

Maur zehn Dukaten, wann er mich hineinbringen und abschreiben lassen würde,

was ich sfihe. Weil er aber zwanzig haben wollte um niit dem Gouverneur zu

theilen so wurde nichts daraus" enz.

Ten tweede moest hij de flora van Marokko onderzoeken en wat hij daarvan

machtig kon worden overzenden. Op Golius belangstelling in de Oostersche bo-

tanie komen wij beneden terug. Eindelijk moest hij handschriften zien machtig

te worden, waarin hij, zooals uit dit schrijven blijkt ook niet best slaagde.

3) Deze broeder heette, naar het schijnt Jahja en is vermoedelijk omgekomen,

toen hij evenals onze schrijver, maar bij eene andere gelegenheid zich op een

HoUandsch schip bevond , dat door de zeeroovers van St. Cruz werd overmees-

terd. De Christelijke bemanning werd daarop tot slaven gemaakt, doch met een

Moslim kon men hel zelfde niet doen, weshalve Jahja vermoord werd. Dat deze

broeder Holland ook bezocht had, blijkt uit andere brieven en over zijn dood

handelt nog n. 104 van de verzameling.

4) Omtrent 's schrijvers zoon heb ik geen verdere bizonderheden gevonden,

doch men vergelijke den volgenden brief, waaruit schijnt te blijken, dat hij

vermoedelijk te Leiden woonde, misschien wegens handelszaken.

1) Overkleed van witte wol, zeven el lang en drie breed, in Marokko door eiken Moor gedragen.

Host, t. a. p. bladz. 115, vergelijkt het met het pallium quadratum en de Romeinsche toga.
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IX (115).

aIj.*».5 ïAac iA*cs^ LjA,^ (J.C xJ'^Loj sA=>-j xU iA*ü-

.,^1 (?)j;:^1j Ü^T^^'i (?) ^LUi ^jj r^j'^ ^r^i r^;^^ ^r-'^S C5^:^~ c^i^ -^'"--J i-'

O^i i_=-^' ï-v^a*" j- (" (__5j-X-' c:a;^,s»»x t_5v«-r' cr*i i_55*-?" '
—»—^3 l?^^^ f^***

*A^ Li'j tj^i

^Ij. ïAj;fi-«»JI ii U J^ LL\i>'j ,j.jiooJ'jaj' LjAi>l5 (j~-jjj^ ^^-^^*-~ (*•'' O^^y^y-^^^ iS^^ l57^'

iJj"i wOiXj *Lj ,_5^ JjL' iA*-Jj |Jl^' "^'j Ui<« '^ j' 5>jA! 'J.J |»«:2J J^«J «-^'5 'wlju' «_/o

(j^:l,Ju« iXy«JI ,J.s. Jl^ij |,i^b>. vjiljü u^j (»-^^"^3' »J.*r' li^ j."iLA*JI Jyijj ^Ikj aJJ' tLil

iAj^*. ^^ *i^. *_lj ^J> JSjLi' iA_y<JI ^joi (*-^'>^3 1*'^-^ '^j'-^ uVk-.»-' ^i>c («.Lv^j o'^"^ lAx^i

^.Iwjij j.XJi£ Aj(c ,^LJI. o^-i^l j»^!^

1) Deze brief is zeer slordig geschreven, zoodat ik het laatste gedeelte van de begroeting niet

versta. Het na eenige woorden volgende ^^^
h»//i zal wel voor ^^U3-»o staan.

2) De kaf met drie punten daaronder geschreven is, gelijk men weet, eene letter aan het -Marok-

kaansch dialekt eigen. Do punten worden er trouwens ook wel boven gezet, omdat de klank van

dezen medeklinker het naast komt aan de perzische ^ [= g doch in de tiirksche uitspraak meestal

gemouilleerd = gj). De Marokkaansche ó is ongeveer onze g. De hier bedoelde plaatsnaam moet

derhalve met latijnsch letterschrift Algeri ((^j^' zal wel eene schrijffout zijn) luiden, waarmede

Algiers bedoeld schijnt, ofschoon de eigenlijke Arabische naam is Al-djazaïr (= de eilanden).
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IX.

Van denzelfde aan denzelfde 1).

Lof zij Gode alleen en Zijne bede over onzen heer Mohammed, Zijn dienaar

en Gezant.

Aan het kleed uwer heerlijkheid, Mijnheer! en uw hoog aanzien enz. Mijn-

heer Jakob wete, dat ik na van Amsterdam vertrokken te zijn, met het schip

gegaan ben , waarmede gij mij gezonden hebt in eere , inzoover ik op dezelfde

wijze behandeld werd als hunne broeders, de bemanning en beter nog. Ik diende

dan met hen, totdat wij in Genua kwamen. Van Genua ging ik naar Algiers (?)

in een ander schip en van Algiers zond mij Abi der Straat 2) met een schip

naar Tunis, doch de Franschen namen ons en alles wat zich in het schip bevond.

De bemanning met het schip liet men gaan , doch mij verkocht men te Genua op de

galeien , ofschoon ik een paspoort bij mij had van den Prins , God de Verhevene

erbarme zich zijner! 3). Degene nu die ons gevangen nam, ik meen het schip,

dit heette Eljün Kornar(?) en de kapitein Miis Caporrera (?) en hij verkocht mij

te Genua op de galeien. Nu dan, Mijnheer! indien gij mij iets goeds kunt doen,

beijver u dan in persoon en door uw woord met mijn' zoon en uw' zoon , mis-

schien zal hij voor ons de losprijs, of een gedeelte daarvan bijeenbrengen. In-

dien niet, spreek dan met Mijnheer Paul deWilhem, opdat hij schrijve aan zijnen

zoon alhier te Genua om mij los te koopen en te bevrijden uit de galeien. Ik

zal hem dan hier te Genua dienen en hem het zijne , zoo God , de Verhevene

wil, teruggeven. De groete noi<maals aan al uwe kinderen en diegenen, welke

verder tot u behooren. Wij groeten insgelijks Mijnheer Salmasius, M. l'Empe-

reur, M. Hackland en M. diens broeder, M. Heidanus, M. David de VVilhem

en M. Paul de Wilhem en M. Abraham Harste. Wees nogmaals gegroet!

AANTEEKENINGEN.

1) Dit blad draagt op de keerzijde het adres: clHeer Professor Gooi ,behandicht

aen (?) van Jacomo Coloun. Onderteekening en dagteekening ontbreken.

De aanhef van den brief is echter volmaakt dezelfde als die van den vorigen en

de vermelding van Hackland en Harste aan het slot , benevens de gelijkheid van

schrift laten geen twijfel omtrent de identiteit van den schrijver.

LETTERK. VERH. DER KONINKL. AKADEMIE DEEL XVII. 21
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2) De transcriptie der hier voorkomende geographische- en personen-namen is

min of meer onzeker, ik moet het oordeel over mijne gissingen overlaten aan

hen die den arabischen tekst verstaan. Wat Abi der Straat betreft, die naam

khnkt hollandsch en werd vermoedelijk gedragen door een hollandsch agent,

mogelijker wijze Bij der Straat of W'ijderstraat geheeten. De naam van het fran-

sche schip (Aljun Kornar) luidde misschien : Ie jeune Cornard ; omtrent den

Italiaanschen (?) naam van den Kapitein durf ik geene gissing te wagen , ofschoon

Mus waarschijnlijk voor Monsieur staat. De Hollandsche namen aan het slot

daarentegen zijn zeker; de professoren Salmasius, l'Empereur en Heidanus , even-

als het aanzienlijk geslacht der de Wilhems, door onzen schrijver di Bilm ge-

schreven, zijn bekend genoeg.

3) Deze bijvoeging achter de vermelding van den prins bewijst, dat de Prins

die het paspoort had afgegeven inmiddels overleden was. Vermoedelijk is Frederik

Hendrik bedoeld , waaruit men zou kunnen opmaken , dat onze brief dagteekent

van ongeveer het jaar 1650.

Behalve de schrijver der bovengenoemde brieven bevond zich nog een ander

Mohammedaan reeds vóór het jaar 1()39 ^) in ons land van geringen stand. Ook

met hem kwaui Golius in kennis, ofschoon naar ik gis niet tot zijn genoegen.

Het heeft mij nog al eenige moeite gekost den naam van dezen man uit te vin-

den , want aanvankelijk stond ik voor eene verzameling brieven met Afrikaansche

hand geschreven en kon ik niet met genoegzame zekerheid uit het schrift vast-

stellen , dat niet alle van één en denzelfd^n schrijver afkomstig waren, nl. van

den bovengenoemden Mohammed ibn-Ali. Intusschen bij nauwkeurige vergelij-

king van den inhoud kwam ik spoedig tot de wetenschap, dat het meerendeel

dezer ongeteekende brieven niet van hem was, maar van een ander persoon.

De lectuur van geheel andere brieven leerde mij daarop , dat ongeveer tusschen

de jaren 1040 en IGöO in Amsterdam een Mohammedaan uit Afrika vertoefde

met zijn' zoon, die gewoonlijk kortweg al-Haddj Ahmed genoemd wordt. Ge-

woonlijk verzochten deze schrijvers in hunne brieven aan Golius de groeten aan

hem, of beklaagden zich over zijne slechte gewoonten. Een dier schrijvers , wiens

brief wij beneden mededeelen prijst Golius, dat hij zich het lot van dezen man
aantrok en eene verzoening tot stand gebracht had tusschen hem en zijnen zoon.

Een ander, de Pers Haqwirdi beklaagt zich, dat hij in gezelschap van dezen

1) Dit blijkt uit een beneden te eiteeren plaats, waarin Elichman genoemd wordt, die zooals be-

kend is, reeds in 1639 overleed.
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man moest loven, die voortdurend tabak rookte, brandewijn dronk en kwikzil-

ver brandde (PoLoJi oi;^). kortom een onbeschaafd mensch was. Toen ik dus

in n. 4() van de Verzameling den anoniemen schrijver zich zag verdedigen juist

tegen deze beschuldiging wist ik met zekerheid, dat ik te doen had met den

haddj Ahraed, en vond ik door vergelijking van dezen brief met andere stuk-

ken, dat er in de Verzameling tal van bneljes van zijne hand waren, welke ik

kortweg kan karakteriseeren
,

als min of meer onbeschofte bedelbrieven. Men zal

het mij dus ten goede liouden , dat ik deze brieven niet waardig acht bekend

gemaakt te worden en mij tevreden stel met eenige uittreksels uit den brief

n. 4G, die het uitvoerigst is en ons zijne relaliën met Golius doet kennen.

Ahmed deelt daarin mede, dat liij oud en zwak van gezicht is en het voor-

nemen had om naar zijn land terug te keeren , daar hij in ons land niets kan

verdienen en armoede lijdt. Inmiddels had hij een brief van Golius ontvangen,

evenals de Jood (Simeon) Pallache (zie beneden) en de kapitein Antonie Liede-

kerke, waarin Golius het verlangen had uitgedrukt, dat hij Ahmed, alvorens te

vertrekken, hem in Leiden zou l)ezoeken. Uit hoofde van de weldaden hem vroe-

ger door Golius en Doctor Klichman (qUs>^! ^^jó\) bewezen , had hij aan deze

uitnoodiging gehoor gegeven en anderhalve maand in het huis van Golius

doorgebracht. De reden van dit langdurige en zeker niet in alle opzichten aange-

name bezoek schijnt gelegen te zijn in de door den schrijver vermelde bizonder-

heid, dat hij aan Golius boeken (handschriften) in pantl gegeven had voor zes

gulden, die hij terug verlangde, waaraan Golius niet kon voldoen, daar deze

boeken geleend waren aan zijnen in Syrië levenden broeder , op vvien wij beneden

uitvoerig terugkomen. Met een inmiddels uit de Levant aangekomen schip waren

de boeken niet teruggezonden. Ahmed dringt dus aan op regeling van deze zaak.

Het slot van den brief, dat den man geheel doet kennen, geef ik hier nog zoo-

veel mogelijk woordelijk weder : //en wat betreft uw zeggen , dat ik geen Jood

ben, wij loven God daarvoor; — noch een Christen, — ook hiervoor prijzen

wij God met lof en dankzegging; — noch een Moslim, — daarop zeggen wij:

God weet het het best. Wat betreft het brandewijn drinken , het rooken en het

branden van kwikzilver, mijn antwoord daarop is het Koran woord : de dwaling

zal u niet meer schaden, als gij eenmaal de rechte leiding ontvangen hebt; het

drinken van wijn en sterken drank en het rooken strekken niet mij tot schande,

maar hem die u dit heeft overgebracht."

Niettegenstaande dit onbeschofte antwoord heeft GoUus den man steeds met
weldaden overladen en is zijn gedrag tegenover hem de beste commentaar op

de woorden van zijnen lofredenaar Gronovius : — //officiosus supra quam credi po-

test
,

juvare quemcunque facultas foret , aliis potius se quam sibimet ipsi im-

pendere. Si quem complexus esset, ei mirifice deditus, pro amicis nihil non
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veile, nihil non naoliri, quod honestum esset, obsequio grassari, nulla opera

defatigari, gratiam omnem interponere, urgere. Etiam in eos, quibuscum ei

nihil esset, si quos eorum ope indigere videret beneficus et munis". etc.

Wij komen nu aan een Afrikaanschen correspondent, die zich beroemde at'

te staramen van den profeet, blijkens zijn naam, Ahmed ibn Abd-al-Kabir as-

Sharif al-Bizkarja al-Idrist. Cod. 1228 bevat niet minder dan vijf brieven van

dezen schrijver aan Golius (n. 25, 36, 37, 95, 100) en drie concepten van ge-

deeltelijk onafgeschreven briefjes van Golius aan hem (n. 29, 121, 123). Bui-

tendien nog een schrijven van eerstgenoemde aan Simeon Pallache, Isaak OujjI

en andere Joden te Amsterdam (n. 57) met wien hij in handelsrelatiën stond.

Op een der door Golius geschreven (maar niet afgeschreven) briefjes (n. 123)

staat met latijnsche letter geschreven : hi Magadoul of Magador ') te bestellen o ....

,

Intusschen is het mij niet wenschelijk voorgekomen een of meer brieven van

dezen schrijver bekend te maken, daar wij den hoofdzakelijken inhoud daarvan

gemakkelijk kunnen geven in den vorm van aanteekeningen bij den door Golius

aan hem gerichten brief, dien wij mededeelen ook als proeve van diens arabi-

schen stijl.

1) Bekende plaatsnaam in Marokko ; op onze kaarten staat meestal Mogador.
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X (121).

Ju.c ..j lXJ'I v_xx^ y;«JS y_**^Ajl i>._iL, :C^ x,_j a u^i^" |_ó.A>«is. iLvS^Cjtj ^tfi-kv'^l *^/*«J' lAxj

ict ^ |*XaJL> ij.»
»JaX;-fl Ijij i3«>ayi LUjj AjJt-' J>.^^ *Jli<-. Js*-"' o's (_5"^^**'' (jr"*^ «i)jAli^5

xaIc j^,^x>JiC>vó' iJiLAns i^s ijLÜ y^tj^ 'i.'^ïV^ ^ lj_^.^i>jJ Lfv^j U^-éXfiL üü 8>A.j^ |,s

f^ci liLJ qI^ qIs j.Ij)JO-s^I
i^^

)^«.c i^ o-Jj ov^ o!>—^ '^''' '^"^ i3^^ >-**"'
ij^ ^

U.*S ^6^ h ^^^.lai3^ ldS\ tL.i ^Ji^ &, g •>-
, ^^ »-^5 *:^' »>-^-~j' j' »^' «JJ ijri^i ^»»^^-*

rt) L o»^. h) L p};^' '^.

Na kostelijken groet en schoone begroeting in het bizonder aan ZEd. mijn

geëerden vriend, Ahmed ibn Abd al-Kabir al-Bizkarja al-Idrisi — God schenke

hem een lang leven , verzorge en ieide hem in Zijne goedheid in al zijn doen

en laten! (Vers). Al zijn onze lichamen van elkaar verwijderd, de afstand tus-

schen de harten is klein , — zullen wij ons door een brief doen vertegenwoor-

digen. Zoo gij hetzelfde doet, immers de band der vriendschap is sterk tusschen

ons en ik verwacht zulks van uwen kant, zoo zal ik hem hooger stellen dan

bloemen in dit jaargetijde en dan Venus in de duisternis. Mijn verzoek is, dat

gij te eeniger tijd omziet naar het lijstje, dat gij verlangd hebt en dat ik ge-

schreven heb om u te herinneren aan het tusschen ons afgesprokene en u te

doen besluiten daaraan gevolg te geven , zoo gij het kunt. AVij zullen het u met

goed vergelden , overeenkomstig aan uw goed voornemen en oprechtheid van zin.

Ik heb geschreven aan den Hollandschen koopman te Asafi uit dien hoofde. Hij

heet Johan Steen, zijnen oom heb ik te Amsterdam ontmoet. Zoo gij dus iets

gereed of bereid hebt
,
geef het hem , of adresseer het aan hem en hij zal doen

wat hij schuldig is. Zoo God wil, zult gij in het goede dat gij mij bewijst mij-

nerzijds geene tekortkoming of nalatigheid zien. De zegen echter komt van God

;

Hij geve dien ook in uw leven. Gegroet

!

Geschreven in de stad Leiden.
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AANTEEKENINGEN.

Deze brief moet geschreven zijn in den winter van het jaar 1649—1650 en

wel, omdat wij daarop het antwoord hebben in de brieven n. 36 en 37, welke

blijkens eene aanteekening van Golius door hem ontvangen zijn den 1^*^" Juli

1650. Ahmed zegt daarin onder meer, dat hij den brief ontvangen heeft in de

stad Marokko. Belangrijker is echter een andere brief (n. 95 van de Verzameling).

Hierin worden allereerst de groeten verzocht aan zekeren Jan Gaston , omtrent

wien ik geene bizonderheden weet. Vervolgens bericht omtrent de ontvangst van

een schrijven van Golius , waarin deze verzocht had om afschriften van de kro-

nieken des lands, zoowel betreffende de stadbewoners, als omtrent de Bedowy-

nen , alsmede de inlandsche namen van planten en boomen. De namen der krui-

den in vier pakketten , elk van vier cahiers van 25 folia zendt de schrijver hierbij

aau Golius. Terstond daarop bedankt hij dezen voor de toezending van eene kist

met kruidnagelen en van een — Oud-Testament ! Hij beklaagt zich echter dat

hij de zendingen door bemiddeling van Johan Steen niet ontvangt, maar wel

wat hem wordt toegezonden door tusschenkomst van een anderen Viaamschen

koopman Frederik geheeten, wonende te qU*«j ') (?) Verder geeft hij Golius aan-

wijzingen voor hollandsche kooplieden, die genegen mochten zijn met Marokko

handel te drijven en noemt als geschikte uitvoer-artikelen op: boekwijt, gerst,

vet, huiden, salpeter en amandelen. Eindelijk geeft hij nog inlichting omtrent

zekeren vogel, hier oii-üJl _Jj geheeten, waarnaar Golius gevraagd had. Van

soortgelijken inhoud zijn ook de overige brieven, waaruit ik nog aanstip, dat hij

Golius verzoekt om een exemplaar van de Geographie van Edrisi en van het le-

ven van Timur, waaruit kan blijken, dat hij niet alleen koopman was, maar

ook een ontwikkeld Mohammedaan, die in littcrarische onderwerpen belang stelde.

Wij hebben dus in Golius' correspondentie met dezen schrijver een nieuw

bewijs voor zijne belangstelling in de flora van Marokko. Blijkbaar was dit een

uitvloeisel van de hem eertijds door Erpenius gegeven opdracht om zooveel mo-

gelijk kunst- en natuurvoorwerpen in Europa onbekenil te verzamelen en de na-

men , waaronder zij bekend waren , op te teekenen. Men vergelijke hieromtrent

nog het bericht, of liever de vraag gedaan in den Navorscher 1859, deel IX,

bladz, 135 en Resolutiën der XVII Oost-Indische Compagnie van 19 Aug. 1643;

15 Aug. 1646 en 22 Aug. 1663. De vrucht van deze onderzoekingen heeft Go-

lius ongetwijfeld neergelegd in zijne Cornucopiae Naturae et Artis , een werk

1) Misschien Tamesna 'iJ-Mt-A^ of ^^.L«L»^»J Bekri 1., II, 11, ofschoon dit de naam eener provincie

van Fez is , in het binnenland en dus weinig geschikt gelegen voor een koopman.
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dat onvoltooid is gebleven en nimmer het licht heeft gezien. Het wordt thans

in handschrift bewaard in de Bodlejaansche Bibliotheek en de beschrijving kan

men vinden in het lI''o deel van den Catalogus, bladz. ;35(), n. 350. Wij zullen

naar deze beschrijving in het vervolg nog meer dan eens moeten verwijzen, doch

hier wensch ik er de aandacht op te vestigen , dat dit handschrift wellicht ruim-

schoots verdient nader bestudeerd te worden. Golius had zeer uitgebreide rela-

tien niet alleen met Marokko , maar ook met Syrië en andere Oostersche landen
,

zoodat hij zeer zeker in de gelegenheid was veel te vernemen, wat aan anderen

onbekend is gebleven. Of hij ook werkzaam geweest is in het belang der vader-

landsche verzamelingen in herbaria en dergelijke is mij onbekend.

Nog correspondeerde Golius met een anderen Marokkaan, geheeten Alï ibn

Mohammed al-Andalosi al-Gliarnati al-Marrakoshi (n. 41), doch omtrent dezen

behoeven wij niet in bizonderheden te treden , daar de eenige ons bewaard ge-

bleven brief van dezen daartoe geene aanleiding geeft. Wij kunnen ons dus thans

bezighouden met andere correspondenten , die in Syrië of Constantinopel woon-

den en met wien Golius keunis gemaakt had op zijne tweede Oostersche reis

(1625

—

1629)'). Ook van deze reis weten wij geene bizonderheden door hemzel-

ven ; alles wat ons dien aangaande bekend is moet geput worden uit de reeds

meermalen aangehaalde Lijkrede van Gronovius , waaruit o. a. blijkt dat Golius

anderhalf jaar in Ilaleb (Aleppo) heeft doorgebracht. Ook hier trad hij wederom

in correspondentie met Arabische boekverkoopers , zooals de volgende brieven

bewijzen.

1) Unjuist is de mededeeling bij Dozy , Prologus p. XI, dat Goliiie in de maand November 1629

in bet vaderland is teruggekeerd. Op de Leidsche Universiteits-Bibliotheek tocb worden o. a. nog
vier latijnsche brieven bev?aard, door Golius uit den Haag geschreven aan Constantijn Huijgens, die

zich toenmaals bevond in het kamp van Frederik Hendrik vóór 's Hertogenbosch. Drie dier brieven

dragen het jaar 1629 tot dagteekening en de oudste is reeds gedateerd van den 12den Juli. Bijge-

volg is Golius reeds in de lente van dit jaar in den Haag teruggekomen. Ik dank de kennisname

van deze brieven aan de welwillendheid van den heer du Kieu.
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XI (26).

J5^JI J^jlM' ^^,. lylj cXï-y^'s LT^^' «^«^ '^^ J-*L> o' ^'
r^jr*^ r'^^ r^"^' "^

Ij^b il \>w wOJjI J.*^. ^^ÓJI JLr ^«Ic U* ^_^oL=> J>:a:.- L^-^I ^JaAaï v^^ l?*^ '^->*»^'

^y^ ^^L^ ^^1
L^'j c5>^-^' ^^ J,^' ,-''^' ^. o' <^^V j/^-' ^y^' a'^*^

l- a'i

^^LJ|3 i-x^
L^-^jy' j-* '^'^)^i ^^' L)^-^ rC-^-^^ r^^ -r^J^j v'-^' vsï^-

XI.

Na groete aan U lateii wij U weten , dat brenger dezes bij zich heeft den ratel

eu twee piasters. Zoo de eerste ruil mogelijk is , waaromtrent wij overeeno-eko-

men zijn met betrekking tot het boek nPropheten-geschiedenissen' 1) wijs mijnen

dienaar dan een lastdrager aan, om de boekeu onder zijn geleide naar onze wo-

ning te brengen. Indien echter genoemde zaak niet mogelijk is, dan is het mijn

wensch dat de tweede zaak haar beslag krijge, betrekkelijk den Bokhari 2).

Verder , zoo de bezitter van de Fotah Mi^r 6) tevreden is met één piaster voor

zijn boek, dan zal mijn dienaar morgen ochtend het geld brengen en zoo hij er

geen genoegen mee neemt, zal hij het boek terugbrengen. Wij vragen U dan

om de Propheten-geschiedenissen , zend ze met dezen Griek. Gegroet!

AANTEEKENINGEN.

Hoewel dit briefje, evenals het antwoord dat wij beneden laten volgen, reeds

door üozy uitgegeven {Prologus IX), noch den naam van den schrijver, noch

dien van den geadresseerde bevat, weten wij uit het antwoord dat het door

Golius gericht werd tot zekeren Ahmed, den derwish te Haleb woonachtig.

1) Het hier bedoelde handschrift, een slecht en onvolledig exemplaar is thans

God. Gol. 111 (Cat. Il, 298).

2) BokhiJri was de auteur van eene \'erzameling Mohammedaansche traditiën.

De Codex hier l)edoeld is thans Coti. 31 Gol. (Cat. IV, 52).

3) Het hier bedoelde hs. is thans God. 2ÜÜ Gol. (Gat. II, 159).
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XII (26)

^1 ^ »j ,»5'j*=-' i^Aii^ ^y^*->. '-^>-!' «-J o^=*' ^J.'^ïï. iLS'^L.il i-^:sXj!j ^ö.v->5l ^X«.]! Jou

lolj A^/Lc J.=». >J^ 1>=ï>^' cr* '•—rt>—^
^*3^l.i» ^^Cr.

f»—
'-J y^aai' (sic) sA_J^_> v**^ yiotjl

..JÖj LaaJ^! ija^aï Usjl 1*0 LaLv^'j
T"^

^"'° 1*''^ sL'J."','} .^-.=»lo Uavö.' iX_ï Lij'i |^.l.^Ji

Jws»!

XII.

Na kostelijken groet en eene schoone, zegenrijke begroeting in het bizonder

aan den heer Jakob laat ik U weten , dat de tien boeken van de Kharidat al-

Qa^r ^) met geene mogelijkheid los te krijgen zijn , omdat de bezitter een on-

handelbaar man is. Wat Bokhéri betreft wij hebben den eigenaar tevreden ge-

steld en het boek u gezonden met den dienaar. Ook deden wij u de Propheten-

geschiedenissen toekomen , doch uw dienaar heeft ons den ratel uiet gegeven. Wat
betreft uwe mededeeling , dat gij voor de Fotuh-Migr één piaster wilt geven , wij

zullen den eigenaar daaromtrent raadplegen en, zoo hij het aanneemt, hem den

prijs betalen. Morgen ochtend zullen wij ten uwent komen. Verder wees gegroet.

Uw vriend de derwtsh

Ahmed.

AANTEEKENINGEN.

Dit briefje dat op de keerzijde van dat van Golius geschreven staat is blijk-

baar het antwoord op het voorgaande en behoeft geene toelichting. Wij doen

dus alleen opmerken, dat van denzelfden schrijver nog een tweede brief aan

Golius in Cod. 1228 gevonden wordt (n. 90), welke echter niets belangrijks be-

vat en ook niet over handschriften handelt. De schrijver beklaagt zich daarin

1) Golius heeft wel is waar twee deelen van dit werk medegebracht, Cod. Gol. 21 a en b (Vg

Gat. II, 208 vvg.), maar het is onzeker, gelijk reeds Dozy heeft opgemerkt of deze deelen wel in

Azië en niet veeleer in Afrika zijn gekocht.

LETTERK. VERH. DER KONINKL. AKADEMIE. DEEL XVII. 22
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bitter over Golius, daar hij om zijnentwil zijne woonplaats verlaten had, hem
onderricht gegeven had en ten slotte met de schoenen van Honain , of, zooals

wij zeggen , met ledige handen van hem was weggegaan. In hoeverre Golius hem
aanleiding gegeven had tot dit uiterst scherp antwoord kunnen wij niet nagaan.

Zeker is het, dat wij uit alle overige brieven Golius als een buitengewoon nauw-

gezet man leeren kennen , zoodat wij aan de beschuldigingen van onzen Ahmed
weinig gewicht kunnen hechten. Ahmed was overigens schrijver van beroep, want

door hem is, voor Golius naar het schijnt, afgeschreven Cod. Leid. 14 (1) (Vg.

Gat. Leid III, 44) en later Cod. Leid. 1676 b (Gat. V, 190), gedurende de

jaren 1036—1038 (1626-1629).

Hier biedt zich als van zelve de gelegenheid aan om in bizonderheden na te

gaan, wat van de door Golius aangekochte bandschriften geworden is, want,

zooals wij zoo aanstonds zullen zien , is hier niet alles even duidelijk. Uit het

akademisch Register van Leiden blijkt, dat Golius bij zijne terugkomst in Leiden

aan Curatoren eene rekening heeft overgelegd voor handschriften gekocht ten be-

hoeve der Leidsche Bibliotheek ten bedrage van 1195 gulden en S stuivers.

Welke handschriften dit waren blijkt niet, doch het ligt voor de hand te gissen,

dat daartoe behooren alle codices, die de teu;enwoordiü;e verzameling Golius uit-

maken, te meer omdat reeds in 1630 te Parijs eene lijst gedrukt werd van de

oostersche hss. door Golius uit het Oosten medegebracht en in de Leidsche Bi-

bliotheek gedeponeerd. Wel is waar vinden wij niet alle daarin vermelde boeken

thans in de Leidsche Bibliotheek meer , hetgeen wij beneden zullen ophelderen

,

maar in het algemeen gesproken stemt deze lijst overeen met alle latere lijsten

van Golius' handschriften. Maar nu blijkt uit het akademisch Register, dat Go-

lius niet heeft opgehouden na zijne terugkomst uit het Oosten om, zoo dikwijls

zich slechts de gelegenheid voordeed, handschriften aan te koopen , niet alleen

voor zijne private rekening, maar ook na bekomen machtiging voor rekening

der Universiteit. Waar zijn die handschriften gebleven ? Ten einde die vraag te

beoordeelen moeten wij de zaak in bizonderheden nagaan. Ik laat daarbij buiten

rekening alle handschriften , waarvoor wel een krediet is toegestaan , maar waar-

van niet blijkt, dat zij werkelijk voor het geboden bedrag zijn gekocht, bij-

voorbeeld de handschriften van Laurens de Croy, waarvoor op advies van Golius

en l'P^mpereur eerst /600, later ƒ700 is geboden. Vg. Klein Register II, fol.

165 en 235. Maar, in het jaar 1647 bijvoorbeeld schreef Golius aan Curatoren,

dat zeker koopman, geheeten N. de Gruyter, kort te voren uit Indie terugge-

keerd en toenmaals te Utrecht woonachtig vijf perzische handschriften bezat, die

hij voor 30 rijksdaalders aan de Leidsche Bibliotheek wilde overdoen. Op grond

eener krachtige aanbeveling van Golius werd aan dezen eene ordonnantie ten

bedrage van ƒ75 ten laste der Universiteit gegeven met machtiging om' bedoelde
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haudscliriften daarvoor te koopen. Desniettemin blijkt niet dat zij ooit in de Bi-

bliotheek aanwezig zijn geweest.

In hetzelfde akademisch register van het jaar 1039 lezen wij dat Golius voor

gemeenschappelijke rekening met een Engelschman , wiens naam t. a. p. niet

genoemd wordt, te Coustantinopel door bemiddeling van Haga handschriften

kocht , welke later door het lot tusschen hen beiden werden verdeeld. Wij zul-

len aanstonds trachten aan te tooiien wie die Engelschman was, maar zullen hier

de uittreksels uit het Register om het belang der zaak volledig mededeelen.

Is geexhibeert ende gelezen eeue schriftelycke memorie van M. Jacobus Golius,

linguae Arabicae professor, inhoudende dat onder de geschrevene Arabische boec-

ken van de publycque Bibliotheque dezer Universiteyt gevonden werden eenige

soo incomplete als incorrecte exemplaren volgens de aenteyckeninge inde gedruck-

ten Catalogus der voorsz. Bibliotheque daervan gedaen ende mede geexhibeert,

ende dat daerin tot meerdere luyster van deselve Bibliotheque mitsgaders dienst

aen de gemeene studiën alsnoch soude kunnen werden voorsien, bijaldien de

Heeren Curateurs der Universiteyt ende de ileeren Burgemeesters der stadt Ley-

den mochten gelieven de boecken die tot Constantinopelen door order ende di-

rectie van de Heere Orateur Haga tot dien eynde souden mogen gekocht worden

over te nemen ende totte voorsz. Bibliotheque te appliceren ende dat 'tselve ten

uyttersten naer gissinge niet hoger soude komen. te monteren als ter somme van

2ü0 guldens ende dat het voorsz. defect der geschreven Arabische boecken hier-

namaels niet wel en soude konnen werden geremedieert , wanneer den Jleer

Orateur voorsz. die van meyninge is in den aenstaenden somer met Godes hulpe

te repatriëren van Constantiuopolen soude vertrocken sijn; — waerop den voorsz.

Professor Gooi bij dezen wert geconsenteert over de voorverhaelde saecke te mo-
gen corresponderen metten gemelten Orateur Haga tot Constantinopoien ten

eynde door deszelfs order ende directie aldaer de voorsz. boecken voor de voorsz.

Bibliotheque mogen werden gekoft mits daerinne niet excederende de voorsz.

somme van iOO guldens.

Eenigen tijd later (13 Nov. 1640) vinden wij over dezelfde zaak het volgende bericht:

Den professor Golius verhalende syn wedervaren van 't gehandelde aengaende

seeckere Arabische geschreven Boecken jongst uyt England herwaerts gebracht

ende tot Constantinopoien gekoft , eensdeels voor de publycque Bibliotheque de-

ser Universiteyt, anderdeels voor hem uyt particulier exhibeert eene declaratie

van penningen daervoor en oock andersints ten dienste der voorsz. Universiteyt

verschoten ; exhibeert oock eene memorie aengaende seecker boek onder de voor-

verhaelde begrepen doch hem met syn compagnon noch gemeen synde 't welck

hij voor sooveel hem aengaet praesenteert te cederen aen de meergemelte Uni-

versiteyt als ten eynde op de restitutie van 't voorsz, verschot ende op aenne-
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minge van 't boeck breeder in de voorsz. memorie verhaelt raochte werden gere-

solveert liiydende de voorsz. declaratie ende de memorie sulxk als volcht

:

Declaratie van eenige penningen verschoten ten dienste van de Universiteyt.

Befaelt voor eenige Arabische geschreven Boecken tot Constantinopolen gecoft

volgens de resolutie ende order van de heeren Curateurs der Universiteyt ende

de Heeren Burgemeesters der stadt Leyden.

Historia Orientalis vol. XI 127 guld.

De vitis celebrium Medicorum vol. II 24 —
Thesaurus Arabicae Linu;uae 48 ^

—

Inde reeckeninoje van de boecken die ick voor de Bibliotheke

in Oriente gekoft hebbe overgelevert in dien jare 1629 is open

ende onbetaelt gebleven dese poste:

Biblia Samaritanica in membranis exarata 35 —
Voort verbinden van verscheyden boecken derselve reeckeninge

in root ende swart codex 20 —
Voor de conservatie van 't astronomisch quadrant eer 't selve ge-

stelt ende verseeckert is geweest opt platt van de Universiteyt 6

—

260 guldens.

Memorie.

Onder de boecken tot Constantinopolen laest gekoft is een van de vooruaemste

verclaringe over den ganschen Alcoran bestaende in vier stucken, welcke mijns

wetens in Christenrijck niet en exteert ende van consideratie is soo voor de dienst

van 't Christendom int gemeen als de studiën deser Universiteyt int bysonder

ende tot meerder luyster van de Bibliotheque dienen soude te meer alsoo den

eenigen Auteur die in deze Materie aldaer gevonden wert incompleet ende defec-

tueus is , maer nadien ick de somme van 200 guldens by haer DD. geordon-

neert niet hebbe willen te buyten gaen nochte het voorsz. defect inde Cataloge

van de Bibliotheque uyt bysonder aengewesen afgeteyckent hebbe gehad, soo

syn de geraelte vier boecken inde bovenstaende specificatie en reeckeninge niet

begrepen geworden , maer soo haer DD. souden mogen behagen om inde Biblio-

theque gestelt te worden ick sal voor sooveel my aengaet deselven geerne cede-

ren ende mijnen vrient met wien ick de boecken die buyten haar DD. order ge-

koft syn gemeen ende by lootinge te delen hebbe daertoe soecken te disponeren

,

dat dieselve vier boecken voor de Bibliotheque neft'ens de anderen hier voorsz.

gespecificeert mogen afgesondert ende buyten lotinge gehouden worden

ende was geteyckent Jacobus Golius ^).

1) Al dP7,e stukken zijn genomen uit het afschrift van het akademisch Register, dat zich bevindt

op het Btcdelijk Archief te Leiden, deel VI, (fol. 27 en 69 van het oorspronkelijke exemplaar).
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Later kwam Golius nogmaals op deze zaak terug met de mededeeling dat be-

doelde Koraiiverklaring in 4 din. niet meer voor de Bibliotheek te bekomen was,

doch dat hij nu in plaats daarvan aanbood het 4"^® en ö"^»^ stuk van den Kanon

van Avicenna, eveneens te Constantinopel door Haga gekocht voor tien rijks-

daalders, welk aanbod door Curatoren werd aangenomen. Alvorens over bedoelde

handschriften te spreken moet ik doen opmerken , dat de vriend van wien Go-

lius in zijne Memorie spreekt geen ander was dan de bekende Laud, aartsbis-

schop van Canterbury, die zich jegens de Oxfordscbe Bibliotheek zeer verdienstelijk

heeft gemaakt. Er is namelijk over de bezending handschriften , waarover wij hier

spreken , heel wat te doen geweest , daar een gedeelte daarvan met de bagage

van P. Wight, Engelsch Ambassadeur te Constantinopel naar Engeland was ver-

zonden , waar het door den aartsbisschop van Canterbury iïi ontvangst was geno-

men , die aanvankelijk weigerde, hetgeen daarvan aan Golius toekwam, te resti-

tueeren , zoodat Curatoren over deze zaak brieven wisselden met den Nederland-

schen Gezant te Londen (17 Maart en 1 Mei 1640) en er sprake van was de

bemiddeling der Staten-Generaal daarvoor in te roepen '). Vandaar dat in het

Register gesproken wordt van boeken uit Engeland herwaarts gebracht , want

later kwam de zaak in orde. Hiermede moet ook in verband gebracht worden

het volgende uittreksel uit den index op de Resolutiën van Gecommitteerde Ra-

den van 22 Augustus 1640: //Den bisschop van Cantelberg te vereeren arabi-

sche werken van Professor Gooi te Constantinopolen gekocht na gissing kostende

300 guldens." -)

Waar zijn nu de handschriften gebleven door Golius voor rekening van de

Universiteit gekocht? Ten einde daaromtrent zekerheid te verkrijgen heb ik de

lijst der handschriften van Golius in den Catalogus van 1640 nauwkeurig ver-

geleken met die in dien van 1674 en daardoor gevonden: //De 11 deelen eener

Historia Orientalis zijn even zooveel deelen van de Encyclopedie van Nowairi

(Cod. 2), waarvan Golius oorspronkelijk slechts één deel had medegenomen, ter-

wijl de Catalogus van 1674 er 12 vermeldt. Het boek //De vitis celebrium Me-

dicorum" ia het eene exemplaar van het werk van ibn-abi-üpaibija (n. 59), waar-

van wij nu slechts het tweede deel bezitten, daar het eerste, evenals het andere

exemplaar (welke kort te voren aan Silvestre de Sacy geleend waren en zich

toenmaals ten huize van den Interpres Legati Warneriani , Rau bevonden) hoogst-

waarschijnlijk bij de ramp van Leiden in 1807, is verongelukt. De //Thesaurus

Arabicae Linguae" is de Modjmil van ibn-Faris (Cod. Gol. 3), nog niet vermeld

in de lijst van 1640. Het 4''« en S''^ stuk van den Canon van Avicenna wordt

1) Vg. Klein-Re^ister n. 3 fol. 66, 69 enz.

2) Deze bizonderheid werd mij medegedeeld door den beer A. J. Servaas van Rooyen.
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echter in geene uitgave van den Catalogus vermeld en schijnt, niettegenstaande

het besluit van Curatoren, zoo min als de perzische handschriften van de Gruyter,

ooit op de Bibliotheek aanwezig geweest te zijn.

In het akademisch Register wordt verder een paar malen gewag gemaakt van

de vergunning aan Golius gegeven om den sleutel, toegang gevende tot de kast

met Oostersche handschriften , te bewaren. Deze vergunning is de oorzaak ge-

weest, dat eenige belangrijke codices, het eigendom der BibUotheek , voor ons

zijn verloren gegaan. Toch heeft Golius daaraan zelf geen schuld , maar wel het

Bestuur der Universiteits-Bihliotheek na 1667. Immers, dat Golius verschillende

handschriften leende en ten zijnen huize raadpleegde was niet meer dan natuur-

lijk, maar bij zijn overlijden had men het eigendom der Universiteit moeten

terugvragen, hetgeen men echter verzuimd heeft. Wel is waar waren de ooster-

sche handschriften toenmaals nog niet gestempeld , maar ik kan met de stukken

bewijzen, dat men in 1(374 zeer goed wist, dat sommige handschriften in de

kasten ontbraken. Noch ook was het toen te laat, om te doen wat men zeven

jaren te voren nagelalen had, want Golius' nagelaten handschriften zijn eerst

verkocht in het jaar 1(596. Laat mij daaraan toevoegen, dat ik de reden van dit

lange uitstel niet weet, te minder daar zijne overige boeken reeds den 4'*^» Juni

en volgende dagen van het jaar 1(368 bij Cornelius Mackius te Leiden zijn ge-

veild. Indien het geoorloofd is hier eene gissing te opperen, dan vermoed ik

dat het de wensch van Golius geweest is zijne met zooveel zorg bijeengebrachte

handschriften tegen eene billijke vergoeding aan zijne erfgenamen aan de Uni-

versiteits-Bibliotheek af te staan. Ook laatstgenoemden schroomden derhalve dezen

schat onder den hamer te brengen en wachtten daarmede bijna dertig jaren.

Maar de jammerlijke toestand van de financiën der Universiteit , waaromtrent

Rosenboom in zijn reeds geciteerd bericht (boven bladz. 11) bizonderbeden mede-

deelt maakte, dat Curatoren toenmaals minder dan ooit aan den aankoop van

Oostersche handschriften konden denken. Daarenboven waren deze door de be-

langrijke schenking van Lev. Warner kort te voren zóó talrijk geworden , dat de

oningewijde allicht konde meenen, dat hieraan geen geld meer moest worden

ten koste gelegd. Eindelijk was er na Golius' dood geen hoogleeraar in het Ara-

bisch meer om op het belang der zaak te wijzen. Kortom bij de auctie van

Golius' handschriften in 1696 gingen niet alleen deze voor de vaderlandsche

wetenschap verloren op een klein gedeelte na, dat door Reland en anderen werd

aangekocht, maar werd ook het eigendom der Universiteit klakkeloos aan den

vreemdeling verkwanseld.

Om echter terug te komen op den Catalogus der Leidsche Bibliotheek van het

jaar 1674 doe ik opmerken, dat daarin voor het eerst de lijst van het Legaat

Warner is afgedrukt door de zorgen van een Oosterling over wien wij beueden
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zullen spreken, terwijl die van de handschriften van Golius is bewerkt door ze-

keren Bootsius. Wie deze persoon was heb ik niet niet zekerheid kunnen ont-

dekken , maar ik gis dat bedoeld is : N. Boot, Bremetisis , vir doctissimus et po-

lyglottm, zooals hij genoemd wordt in God. Leid. 1224 (Vg. Cat. I, p. 110),

eene litterarische curiositeit! bewerkt tusschen de jaren 1659 tot lü75. Inder-

daad is de lijst van 1674 niet, zooals Dozy (Prol. XXIV) zegt //tere nuda re-

petitio Catalogi Goliani secundi" (d. i. de lijst van 1640), maar heeft de bewer-

ker ervan wel degelijk de aanwezige handschriften met die vroegere lijst verge-

leken en deze hier en daar verbeterd. Afgezien van kleinere wijzigingen heeft hij

bijvoorbeeld weggelaten uit de lijst van 1640: n. 30, 4" bevattende hetJoodsche

boek Zühar in 5 dln. en n. 69, 8» een Armenisch psalterium, blijkbaar omdat

deze handschriften feitelijk niet bestonden en door eene verder onverklaarbare

vergissing in de lijst van 1640 vermeld werden. Verder heeft hij 8 andere num-

mers (in folio, D. 9, 15, 39, 87 en in 8° n. 5, 9, 46 en 70) met een sterretje ge-

teekend, omtrent welks beteekenis wij niet worden ingelicht, doch waarnaar wij

niet behoeven te vragen , zoodra wij weten dat de boeken daarmede aangeduid

in alle latere lijsten niet meer voorkomen. Zij waren reeds in 1674 niet meer

aanwezig, zoo min als n. 49 in 8", waarbij het sterretje ten onrechte ontbreekt

en bevonden zich toenmaals bij de erfgenamen van Golius. Bijgevolg zijn zij in

1696 verkocht en van vijf der vermiste negen handschriften kan ik aanwijzen

waar zij gebleven zijn. De handschriften in fol. n. 9 , 15 en 39 en n. 49 in 8" zijn,

gelijk de groote meerderheid van Golius' eigen handschriften verkocht aan Nar-

cissus Marsh , die ze later aan de Bodlejaansche Bililiotheek te Oxford heeft ver-

maakt ; n. 5 in 8° daarentegen is in Holland gebleven en , na herhaaldelijk van

eigenaar gewisseld te hebben , eindelijk in de handen van Willmet gevallen en

ten slotte overgegaan in het bezit der Kon. Akademie. In de noot vindt men

van een en ander nauwkeurige aanwijzing '). De vier overige handschriften heb

ik niet kunnen terugvinden.

Wij zullen over dit onderwerp thans niet verder uitweiden, ofschoon Golius

1) N. 9 in fol. De zoölogie van Damiri, Cat. 1674 n. 10, Auctie Gol. p. 6 n. 1 en 3 in fol. =
Marsh 191 , 192 = Oxford (Uri) 443, 443. — N. 1.5 in fol. Het boek j i> ^^!jujL>. Cat. 1074 n. 16.

Auctie Gol.? = Marsh 662 = Oxford (üri) 292. — N. 39 in fol. Geogr. Woordenboek van Jaqut. 4 dln.,

Cat. 1674 n. 40, Auctie Gol. p. 2. n. 40. =• Marsh 131, 132, 151, 152 = Oxford (üri) 928, 939, 932

,

933. — N. 49 in 8° De Ta'rifat van Djordjani en het gedicht van Qotrob in één band. Cat. 1674

n. 49, Auctie Gol.? = Marsh 78 = Oxford (Nic.) 230. — N. 5 in 8° bevattende o. a. al-Ferghani

(door Gol. uitgegeven) Gat. 1674 n. 5, Auctie Gol.? = Willmet 44 en 47 door Dr. de Jong beschre-

ven onder n. CX en CXIII, De vier onbekend gebleven Codd. zijn derhalve n. 87 in fol. (Cat. 1674

n. 88) en n. 9, 46 en 70 in 8°. Stond achter n. 87 in folio niet uitdrukkelijk -^syTiace" dan zou

men dezen Codex zoeken in Cod. Marah 477 = Oxford (Uri , Arab. Christian.) 60.
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ook nog bij andere gelegenheden moeite heeft gedaan om Oostersche handschrif-

ten te koopen voor de Universiteit. Nu eens klopte hij aan bij Curatoren en

Burgemeesters van Leiden , dan weder wendde hij zich tot de Staten-Generaal.

Zoo liet hij volgens Brandt, Leven van de Ruiter , bladz. 94 door laatstgenoem-

den aan den Consul te Salé den last geven om in Marokko handschriften te koo-

pen, omtrent welke zaak zich brieven bevinden in het Rijks-archief , waaruit

schijnt te blijken , dat de Consul er niet in slaagde bedoelde boeken machtig te

worden Wij zouden daaromtrent veel meer kunnen weten , indien de papieren

van Golius, welke daarover handelen en die nog in het begin dezer eeuw in

het bezit waren van E. Scheidius (Vg. diens auctie-Catalogus, Leiden 1S06, bladz.

98 , n. 69) ons waren bewaard gebleven. Maar noch het Bestuur der Leidsche

Bibliotheek, noch Willmet, die overigens zooveel handschriften op deze Auctie

kocht, schijnen het der moeite waard geacht te hebben deze papieren te bewa-

ren. Ik vestig er bij dezen de aandacht op dat deze bescheiden , indien zij nog

bestaan , voor de geschiedenis der Leidsche Bibliotheek van groot gewicht zijn.

XIII (10).

^jJi-..-^i

XIIL

Al zijn de lichamen van elkaar verwijderd, de afstand tusschen de harten is

klein. Het verlangen U te ontmoeten is sterk en de tijd van ons samenzijn lang

geleden; al woont gij ook in het hart, het oog verlangt zijn recht U te zien en

het oor haakt naar het genoegen u te lioorcn. Maar het noodlot pleegt het ge-

wenschte te weigeren en het begeerde terug te houden. U, o Geleerde, zal het

allerminst onbekend zijn dat er geen genot in deze wereld is, tenzij in den om-

gang met voortreftelijken en in het ontmoeten van vrienden. Laat ons dus niet

verstoken van dit genoegen, daar geen ander mogelijk is. Gegroet!

Uw welbekende Vriend.
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AANTEEKENING.

Op de keerzijde van dit briefje lezen wij : Conslantinop. 1 1 Novemb. cioiocxxviii.

A Medico Regio nomine Elhattati Aegyptio {^^:i~s\\ o-i.<\A). Slaan wij nu de be-

kende biographiön van al-Moiiibbï op {Kholnfat al-Athar III, 36(3—375), dan

vinden wij dat de eigenlijke naam van dezen man was Mohammed Ibn-Ahmed
al-Huttatt al-Mi?ri en dat hij gestorven is te Gizeh in Egypte, alwaar hij het

ambt van Kadlü bekleedde, in het jaar 1051 (1(341). Men vindt t. a. p. vele

proeven van zijn'? dichterlijke begaafdheid en tevens de bizonderheid , dat hij

,

evenals de meeste Mohammedaansche geleerden van dezen tijd, een tijdperk van

zijn leven in Coiistantinopel heeft doorgebracht. Ons briefje bewijst dus, dat Go-
lius gedurende zijn verblijf in die stad den omgang met de beroemdste Moham-
medaansche geleerden heeft gezocht en dat omgekeerd dezen van hunnen kant op

zijnen omgang grooten prijs stelden.

LETTERK. VERH. DER KONINKL. AKADEMIE. DEEL XVII. 23
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XIV (IJl).

i_cJ;"^l «U' *'^*« iijXUI i^Jf*J' Xav.lX^ J, i__w,>>.i' j^ i_i4_iLjt_j lJA^«"» Ij^^j Ijjj-t ü.«:a'> jX'

jjyot sLi/O aIJI iutL a'ilil A_.-Jl .lAII «.^slas- ii._j (jii^l lF^J (^'^'-^ (.^'^^^ ^'^i^i' '-'^-*"^^'j

i^r^'i j-^j-'' cr jvi'j (f^*^-'' er» ^^^'J t*TV~^' er k_ï^' U^L«, *j.Aaj"' w«..^U' I^VP i_5^x^

.-^j XO '>>>^ A^>-^^ ^^'rVÏ?'} N^ OJ_X_i K£jL>«u' ^>XX«_^ j." rTv<|jJ ^w^JCmJLw ^.iAaJ' ^y^'

xxJLo *I j>*:i:>i iyjyi-'' J.:V^i^' ^ J^ ^^ A^.* yj liAxc ^l' ^yf:_ UsjI ^ ö Ij'j e^'AJ'

QkXj k_j 'iS'j
, ^ yJ' *J JjO.^ »l\>>x >^Jt^' i_^IjI »,_a_3 *w».£-} («~~'' aA-? wy-x^J Aj J«o

jfcLij Li2j'j xjutj iUojiJ' J^l jLi\ j^UJ iUv.UiL oUi:>^M tJLVi; JvC L^^J^-J ^ r-^ üA;^

Q^ ULj J-AiS? Lo'iL^v |,X>J.i- cyx \-jJj ij>^j IvJLw, *5_»i-' i' (»^^^ o^ ->;} q' ^y^j Ijji-'

^IJtlL i_iLXJ «_ƒ A-lxi |»^12J >j;l«..'j «.X;>';^ ;<:::i? jj^ .vi,'! IjjCil. ijr^'^' ^.^ j»XX/o!iL*« ;La>'

«JJI tUi (jl^ i^j'.ijij ^_c--jwajl) |.'bLi' ij:i«Jj JLi-x' Q, (_iCC ij>^0|j LÜjit^ i^j^^ 'S^i (_'=^j'^'-5

OAfAS-lj u>^'' iji3**J iC*;'^' cr 'j-JiAll—' Lvlj' ij' «Jaj'-S (»^'^'t* (•-'^ iV^r*. -=*"^' »r^-i' z*^

ajUw ïjU^*v i-Jki-Cs aJ -<\».'Ij Js-^^' f*-?^*-'
-^'^ cy >i>v-^ lüA.Lw.'j LJi ioLiXj^l < <^ v,^

j

Het arabisch adres op de keerzijde luidt : liUx^UJ! aJ_j q>a_J ï^-i-^ j^i-lj J-oj

j3-«i' c)^^ c'*)'-'*^ ^ vi>**^ ^Jir'^-5 ^-^i^*' 1)^*'"^' (*^ ^t**^
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XIV.

Adres: Deze moge in welstand aankomen in het welbewaarde Leiden in het

land der Hollanders en de eer ondervinden aangeraakt te worden

door de vingers van onzen geëerden Heer Jakob Gooi, professor

in het Arahiseh 1).

Aan ZEd. onzen Broeiler en geëerden Heer, Jakob Gooi, professor aan de

Koninklijke Arabische Akadeiuie. üen besten groet Gods en Zijne goede geze-

gende begroeting, eenmaal en andermaal, breng ik bij dezen in het bizonder

aan bovengenoemden Heer, God moge hem zijne wenschen vervullen! Amen!
Deze oude vriend brengt een groet, fijner dun de morgenkoelte , welriekeniler

dan reukwerk, helderder dan sterren en schitterender dan bloemen. Hij brengt

onder Uwe aandacht, dat de aanleiding tot deze betuiging van vriendschap en

genegenheid deze is, dat onze geëerde Vader, uw volle broeder
,
pater Coelestinus,

wegens onze vroegere genegenheid voor II, af en toe door ons bezocht wordt

en wij om uwentwil eene volkomene vriendschap voor hem hebben opgevat. Zoo

staat het met ons en wat hem betreft, somtijds komt hj tot ons, ofschoon hij

geheel ingespannen is met het leeren van het Aral)isch. Reeds is hij het door

uwe verhevene zorg meester, zoodat hij herhaaldelijk in het Arabisch gepreekt

heeft en thans den wensch koestert eenige geestelijke boeken uit het Latijn in

het Arabisch te vertalen. Maar liet is UEd. bekend: in het land van den Islam

richt men niets uit zonder geld en hij is monnik, geld heeft hij niet. Deswegens
en wegens het gemis van vele arabische boeken is hij uitermate bedroefd , want

ware dit anders , had hij de boeken , die hij wenscht , dan zou hij ten koste

van groote inspanning en oefening, in wetenschap de meeste Arabisten overtref-

fen. — Verder bericliten wij onzen geëerden Broeder, dat van U voor uwen broe-

der een brief is aangekomen met groete aan mij. Wij hebben ons zeer verheugd

over het bericht van uwen welstand en Gode gedankt voor uwe gezondheid. Gij

hebt hem ook gevraagd naar tal van aral)ische en perzische boeken en naar

eenige turksche werken en wij hebhen in liaast eenige Spreekwoorden en Dia-

logen in het Perzisch en Turksch bijeengebracht. Zoo God wil, zal met het eerst-

volgende schip u het verlangde geworden. Ik ontmoette ook eenige lieden, die

eenige perzische boeken gekregen hadden en heb mij uit hoofde van uwen ijver

alle moeite gegeven en uit Perzië een Evangelie in het perzisch bekomen , met
het jaartal (5-25 2), welks gelijke in het land der Perzen niet is. Evenzoo van

den emir Dawud. Van het Latijn onderscheidt men geen letter, doch van andere

boeken (dan oostersche) zult gij geen nut hebben, daar gij dezelfden reeds bezit

in het Latijn en Arabisch. Binnen kort zult gij het gewenschte van perzische
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geleerdheid machtig zijn. Ook heb ik mij bezig gehouden met Perzisch , Turksch

en Arabisch op de wijze der westersche talen te schrijven met de letterteekens,

die gij geteekend hebt, opdat wij ze zouden naschrijven en u zenden, omdat zij

niet gevonden worden, noch in de arabische, noch in de perzische, noch in

uwe landen. Onze vriendschap voor u moge onze leermeesteres zijn , God verleene

U in het leven Zijnen zegen ! Gegroet

!

Michael Krakof diaconus.

AANTEEKENINGEN.^

1) Deze brief is, zooals uit de onderteekening blijkt, geschreven door een

Christelijk geestelijke, omtrent wiens naam ik niet geheel zeker ben, daar het

arabische woord nog op vele andere wijzen kan gelezen worden , bijvoorbeeld

Karaku enz. De door mij gekozen transcriptie komt mij echter daarom waarschijn-

lijk voor, omdat de naam alsdan een slavisch voorkomen heeft. Plaats van af-

zending en dagteekening worden in den brief niet genoemd, doch bij wijze van

gissing vermoed ik, dat wat eerstgenoemde vraag betreft, wellicht Tripolis

of Haleb in aanmerking zullen komen, terwijl ik om redenen, zoo aanstonds te

noemen, den brief ongeveer in het jaar lö-'ió geschreven acht. Men ziet namelijk

terstond , dat de schrijver nog eene levendige herinnering had overgehouden van

zijne kennismaking met Golius, met wien hij vermoedelijk gedurende diens lang-

durig verblijf te IJaleb vriendschap gesloten had. De brief kan dus niet zoo erg

lang na Golius bezoek geschreven zijn , doch van meer gewicht is nog de om-

standigheid , dat daarin melding gemaakt wordt van Golius' broeder , Petrus en

wel in termen, die duidelijk aanwijzen, dat deze nog eerst sedert betrekkelijk

korten tijd in Syriö was aangekomen. Inderdaad hebl)en wij in Cod. 122S nog

een anderen brief van denzelfden schrijver, waarin hij zijne eerste ontmoeting

met Petrus bericht, doch ongelukkig is die brief, evenals deze, zonder dagtee-

kening en vermelding van woonplaats. Ik heb het dus onnoodig geacht ook dien

brief uit te geven , omdat er feitelijk geene bizonderheden in staan , die niet uit

dezen blijken. Wij zullen derhalve hier het een en ander mededeelcn omtrent

Petrus Golius en den tijd van zijn vertrek naar Syrië vaststellen. Met betrek-

king tot het laatste punt hebben wij een afdoend getuigenis in eene aanteeke-

ning van Jakob Golius, geplaatst vóór zijne vroeger reeds vermelde Cornucopiae

Nat. et Art. en medegedeeld in den Oxforder Catalogus t. a. p. Diwr toch wordt
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Petrus genoeuul onder degentn van wier niededeelingen Jakob gebruik gemaakt

had bij de samenstelling van zijn werk in dezer voege: «Frater gernianus meus

et unicus Petrus Golius, rui discalceatoruni ordinem ingredienti nomen Coelestini

de S. Lidvvina inditum fuit. Plus quam duodecennium in Syria vixit et adiiuc

vivit, linguarum rcruinque Oricntalium perquam gnarus , Coenobitarum qui in

monte Libano et Tripolitaiia dioeccsi degunt antistes." Daar deze aanteekening

gedateerd is van den 1^'*^" November 1()44 volgt daaruit, dat Petrus in 1(J32 ot'

lücil naar Syrië vertrokken is.

Omtrent de lotgevallen van Petrus Golius zijn wij gebrekkig ingelicht. Dat hij

reeds vroeg voor het katholieke geloof gewonnen werd door den invloed van zijn

oom van moederszijde, Johannes llemelarius, priester te Antwerpen en een ge-

letterd man, was bekend. Hij was de jongere broeder van Jakob en zwierf se-

dert 1()32 steeds in Syrië rond als lid van de barrevoeter Karmelieten en zag

zijn vhderland nooit terug, ofschoon hij een hoogen ouderdom bereikte. Immers

uit een schrijven van Huntington aan Ed. Pocock van liet jaar ]()75. afgedrukt

in eene mij niet toegankelijke levensbeschrijving van laatstgenoemde door TvvellsW

doch aangehaald volgens Schnurrer, Bibl Arab. p. 25 ~' , blijkt dat JJunlingtoii

in dat jaar te llaleb een bezoek ontving van Petrus Golius, toenmaals een twee-

en-zeventigjarig grijsaard, maar nog zóó krachtig, dat hij bestemd was met

drie andere paters onder de zoogenaamde Thomas-Christenen op de kust van

Malabar te werken. Aldaar schijnt hij gestorven te zijn, doch in welk jaar is

mij niet met zekerheid bekend. Zijne verdiensten voor het katholicisme zijn zeker

niet gering , vooral ten gevolge van zijne ook door Jakob hooggeroemde ken-

nis van de arabische en andere oostersche talen , waardoor hij met vrucht in

Syrië kon arbeiden. Zijne arabische vertaling van Thomas a Kempis Imitnüo

C/irisli werd reeds in l(i()3 in het licht gegeven en later nog in 173S herdrukt.

De Leidsche Pibüotheek bezit daarvan een oud handschrift, beschreven in den

Catalogus, deel V, bladz. 32(5, ofschoon t. a. p de identiteit van pater Coeles-

tinus en Petrus Golius over het hoofd gezien schijnt. Evenmin wordt aldaar de

vraag besproken, of Assemani {Cat. Bibl. Pnlnt. Aledic. p. 13^) terecht onzen

Petrus van plagiaat beschuldigd heeft, op grond dat zijne vertaling woordelijk

overeenstemt met die van den Capucijner monnik Tgnatius, welke reeds in 1()3S

werd vervaardigd, ofschoon in het volgend nummer van den Catalogus ook een

handschrift van deze vertaling vermeld wordt. Uit eene oppervlakkige vergelij-

king van beide vertalingen is mij van de beweerde woordelijke overeenstemming

1) Evenmin heb ik Cosme de Villiers, Bibliolheca Cannelitana kunnen raadplegen, waarnaar verwe-

zen wordt in de Encyclop. van Ersch en Gruber voor de litterarische werkzaamheid van Petrus Golius.

Vg. daaromtrent Foppens, art. Coelestinus.
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ming niets gebleken , maar lioe liet daarmede gelegen moge zijn , aan de be-

kwaamheden van Petrus Golius kan niet getwijfeld worden.

Ik doe nog opmerken op welk eene verrassende wijze door onzen brief de

woorden bevestigd worden van Gronovius ten opzichte van Jakob : //Frater As-

cetes e familia discalceatorum , cuni per vesligiu fratris in Oriente decurreret,

scripsit ad nostrum diu jam reducem, omnia sibi evenire praeter exspectationein

;

parasse se ad vincula, carceres , verbera , cruces, invenire amplexus, gratulationes,

studia, gratias potentium ob nomen Golium, eam memoriam, id desiderium sui

reliquerat; ita gratiam absenti referebant."

•2) Met het jaartal G25 wordt bedoeld: vóór 625 jaar (dus ± het jaar 1000)

geschreven. Wat van dit perzisch handschrift geworden is kan ik niet zeggen.

Trouwens de Schrijver zegt in geenen deele, dat hij het aan Golius gezonden

heeft of zenden zal. Evenmin weet ik iets van den emir Dawud.

Een ander Oostersch correspondent van Golius was Musa ibn-Michael ibn-

Ataja, priester aan de Grieksche kerk te Damascus, zooals de vertaling van het

arabische adres van een door Golius tut liem gericht schrijven (n. 27) luidt. In

een ander onafgeschreven concept (n. 51) komt dezelfde naam voor. Ongelukkig

echter vinden wij in God. 122S geen geteekende brieven door hem aan Golius

gericht, ofschoon uit eerstgenoemde stukken blijkt, dat Golius i)rieven van hem
ontving. Daarentegen vinden wij wel twee briefjes aan onzen Musa geschreven

door zekeren Johannes Ataja, ongetwijfeld een bloedverwant (n. 22 en 23) van

den geadresseerde, zooals ook uit den inhoud blijkt. Eindelijk heeft nog op

dezen persoon betrekking een niet geheel onbeschadigd schrijven van een ano-

nymus, gericht aan den aartsbisschop (^^Lla^) Piiilutheus Katholika (tXJy'LJ' ^k.j-jJLj)

van liimi;, IJamath en de landen Oogen.schijnlijk is ook dit schrijven van

Johannes Ataja afkomstig en dient het als aanbevelingsschrijven van Musa bij

genoemden Philotheus. Daarmede stemt overeen, dat de twee brieven van Jo-

hannes ook geadresseerd zijn aan het aartsbisschoppelijk huis te Ilaleb om te

worden ter hand gesteld aan onzen Musa, die zich op het oogonblik dat de brief

verzonden werd aldaar bevond , want de schrijver verzoekt hem aan het slot de

handen van den aartsbisschop en van diens zoon Paulus te kussen.

.Men zal wellicht vragen , hoe deze brieven te Leiden terecht gekomen zijn en

wij willen ons haasten daarop het antwoord te geven , dat zich gemakkelijk gis-

sen laat. Zij zijn namelijk door den geadresseerde zelf derwaarts gebracht, want

de lezer zal in onzen Musa reeds herkend hebben den persoon van Mozes Mi-

chaelis, die ongeveer in 1045 naar ons land kwam en er geruimen tijd, tot

1648 (?) vertoefde. Wie meer van hem verlangt te weten verwijs ik naar het
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iiNederla/idsch Archief voor Kerkgeschiedenis''\ deel IX , bladz 83 vvg., waar men
den aanbevelingsbrief afgedrukt vindt, hem bij zijn vertrek uit Leiden door de

theologische professoren medegegeven. Zooals men weet, heeft deze Mozes Golius

bijgestaan in het vertalen van den HeidcUiergschen Catechismus in het Arabisch,

waarvoor hem door de Staten-Generaal bij Resolutie van den 5''en Juli lG47een8
belooning is toegekend van ƒ 500, terwijl Golius zelf er /GÜO ontving. De ge-

schiedenis dezer vertaling is betrekkelijk kort geleden besproken door Dr. C. Sepp

in zijne Bibliograplihche Mededeelingen , bladz. '230 vvg. De geleerde schrijver

zal het mij zeker niet ten kwade duiden , indien ik aan zijne zorgvuldige onder-

zoekingen nog een paar kleine opmerkingen toevoeg. Aan Dr. Sepp's beloog,

dat deze vertaling nooit is gedrukt, heb ik niets toe te voegen, want het feit

staat vast, maar ik kan hem geenszins toegeven, dat de vertaling zelfs nooit in

manuscript door Golius is afgewerkt, waarvoor hij zich beroept op eenige uitla-

tingen van geleertle collega's in hunne briefwisseling, lietreti'ende Golius' voor-

gewend niels-doen op hoogen leeftijd. Dergelijke uitspraken beteekenen hoege-

naamd niets en worden door de feiten weersproken ; want wij hei)ben de bewijzen

dat hij ten einde toe gewerkt heeft, al placht hij, gelijk Gronovius opmerkt

//saepe stylum vertere'' en al was hij //in scribendis et edendis libris non prae-

ceps". Mijne gronden, waarom ik meen dat Golius den Catechismus wel heeft

afgewerkt zijn afdoende, daar ik den Codex, waarin de vertaling vervat is met

alle bewijsplaatsen en alle stukken, welke gewooidijk bij den Catechismus gevoegd

zijn, een bizonder net geschreven handschrift , meer dan eens in handen gehad heb.

Hij l)erust namelijk thans in de l'niversiteits Bibliotheek te Leiden, waarheen

hij is overgebracht uit de Koninklijke l^il)liotheek te 's Gravenhnge. Vg. Cat., deel

V, bladz. 327 (Cod. ÜIOSS, thans genummerd 213) Ik twijfel niet of dit afschrift

is het werk van Mozes zelf, gelijk misschi'U ook Cod. Bodlejanus n. 35 bij Uri

(Codd. Christiani Arab.), vroeger het eigendom van Golius, en ik vind het met

Dr. Sepp zeer waarschijnlijk, dat Mozes ook een afschrift van zijne hand naar

het Oosten heeft medegenomen. De Leidsche Codex draagt geene onderteekeninsr,

noch dagteekening , kortom geen enkel teeken, waaruit men kan besluiten, in

welk jaar en door wien hij is afgeschreven '). Doch ik moet aan den anderen

kant Dr. Sepp volkomen gelijk geven, als hij (t. a. p. bladz. 241) beweert, dat

Gronovius in zijne berichten omtrent Golius' bemoeiingen in deze zaken al zeer

slecht op de hoogte was, hetgeen te betreuren is, daar zijne Lijkrede letterlijk

1) Wellicht 13 het den heer Sepp niet onwelkom te vernemen, welk motief Hierotheus Archiman-

drita Cephalonius naar Leiden voerde. De volgende eigenhandige aanteekening van Golius in Cod.

Oxon. 356 licht ons daaromtrent in: »Hieroth. Arch. Cephal. qai propter aubversa terras motu tem-

pla et monasteria eleemosynam collecturus ad nos venit a° 1644."
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liet eenio-ste werk is , waaruit wij tot dusver iets oiutrent Golius wisten. Alle

andere artikels in liiographische woordenboeken enz. zijn daaruit gepul. Ik moet

erkennen zelf in dit geval aanvankelijk de dupe geweest te zijn van Gronovius'

halve wetenschap, want daar hij, in de ook tloor Dr. Sepp afgedrukte passage,

i)eweert, dat üulius bij de vertaling van den Catechismus de hulp genoten had

van een Armenisch Christen, meende ik dat een geheel ander persoon dan Mozes

Michaelis, namelijk Shahin Kandi, over wien zoo aanstonds meer, bedoeld was.

Wat nu betreft de bovenver.nelde arahische briefwisseling van Golius en Mozes

Michaelis, zoo schijnt het mij hier de plaats niet deze brieven uit te geven en

te vertalen. De lirief van (iolius (n. 27), gedateerd van den i-l^tan \iei iGöl uit

Leiden , behelst in hoofdzaak slechts eenige vragen betreffende de topographie

van Damascüs; n 51 is niets dan de aanhef van een brief en de drie andere

stukken behelzen wel is waar vele eigennamen van vrienden en verwanten van

.Mozes in Syrië, maar de toelichting daarvan zou allicht uitdijen tot een onder-

zoek naar de Christelijke gemeenten in dit land geilurende dezen tijd, waariloor

wij te ver van ons on lerwerp zou len afdwalen. Zon Ier deze toelichting heeft de

lezer aan eene uitgave en vertaling bitter weinig. Maar bevinden zich onder de

ongeteekende brieven in Cod. lilS wellicht nog eenige van Mozes' hand? Ik

ben geneigd deze vraag toestemmend te beantwoorden, hoewel ik er tot mijn

leedwezen aan moet toevoegen, dat de briefjes, die ik op het oog heb, onbe-

duidend van inhoud en nog gedurende Mozes' verbljf in Holland geschreven

zijn. Ik grond deze gissing hoofdzakelijk op de gelijkheid van schrift van deze

brieven en van den bovengenoemden Codex 203. In het eerste schrijven bericht

de ongenoemde, dat hij niet om pret te maken naar Amsterdam is vertrokken,

maar om toebereidselen te treffen voor zijne terugreis. Hij schrijft dit, omdat hij

op een bezoek bij Golius, hem den vorigen avond gebracht, dezen eenigszins

gcnelijk had gevonden en wil door dit schrijven zijne dankbaarheid jegens hem

nogmaals uitdrukken en hem tegelijk raededeelen, dat iuj den eerstvolgenden

Zondag van hem en zijne familie hoopt afscheid te nemen. (n. (54). Uagteekening,

plaats van afzending en onderteekening ontbreken, gelijk ook het geval is met

het andere schrijven (n. 77), dat echter naar het schijnt ouder is. Hierin toch ver-

zoekt de schrijver Golius, die het voornemen had te kennen gegeven naar .\m-

sterdam te gaan , om aldaar onderzoek te doen naar schepen , die gereed lagen

te vertrekken. Hij is echter nog onzeker, of hij dien winter nog hier (in Holland)

zal blijven, of zal overwinteren in Denemarken of Polen i^j^^'' ^^J 3> j' 'A^-o j)

om dichter l)ij Constantinopel te zijn. Ziedaar alles wat ik bij gissing heb kun-

nen vinden van Mozes' briefwisseling raet Golius, doch hoe weinig ook, toch

was ons onderzoek niet geheel zonder resultaat, daar het nu vaststaat, dat de

reden waarom de vertaling van den Heidelbergschen catechismus in het Arabisch
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niet gedrukt is, niet lijijt in liet onafgedaan -zijn van het werk zelf, maar wel in

den onwil of in het onvermogen der Staten-Generaal om de kosten van dit werk

te bestrijden.

De biograaf van Golius staat terecht verbaasd over de groote werkzaamheid

,

die deze geleerde vooral tusschen de jaren 1640 en lüöO ontwikkeld heeft. Ge-

durende de jaren 1642 en 161'3 had hij twee Oosterlingen in dienst op welken

wij beneden terugkomen en legde hij zich met grooten ijver toe op de studie

van het perzisch
,
getuige zijn perzisch woordenboek, waaraan hij in 1643 de laat-

ste hand legde. Daarmede had hij het zóó druk, dat hij van Curatoren verzocht

voor zekeren tijd te mogen gedispenseerd worden van zijne publieke lessen , het-

geen dezen evenwel meenden te moeten weigeren met het oog op de «quade

loquele". Men bedenke, dat Golius niet alleen in het Oostersch, maar ook in de

wiskunde college moest geven. Desniettemin werkte hij buitendien aan zijne

Cornucopiae Naturae et Artis, van 1644 gedateerd. Daarop volgde de werkzaam-

heid aan den Catechismus gedurende 2^ jaar
,

gelijk Gronovius verzekert , het-

geen goed uitkomt, daar hij het werk eindigde in 1647. Toen werd het Ara-

bisch-Latijnsch woordenboek onder handen genomen. Voeg daarbij nu nog zijne

vele andere werkzaamheden, waaromtrent wij minder juist zijn ingelicht, het

drukke verkeer met vreemdelingen, die in dezen tijd naar Leiden kwamen, de

bemoeiingen met het vertalen der toenmaals zeer drukke correspondentie tus-

schen de vorsten van Marokko en de Staten-Generaal en het zal ons bijna on-

mogelijk schijnen, dat dit alles door één man werd verricht. Toch schijnt zijne

gezondheid daaronder in het minst niet geleden te hebben, want tusschen de

jaren '55 en '60 was hij nog opgewekt genoeg om de, vooral voor den aanvan-

ger zóó moeielijke studie van het Chineesch ter hand te nemen. Hij verzocht en

verkreeg daarvoor zelfs van Curatoren een verlof van 14 dagen om naar Ant-

werpen te reizen, alleen om eene samenkomst te hebben met Martinus Martinius

,

een Jezuïet , die in China als zendeling werkzaam geweest was en een Chinees

met zich mede genomen had op zijne terugreis. Maar bij dit alles verzuimde hij

geenszins zijne arabische, perzische en turksche studiën; want na 1657 had hij

wederom een Oosterling in dienst voor het afschrijven van handschriften. Wij

zullen thans over zijne relatiën met dezen spreken en eerst daarna de twee an-

deren behandelen. Deze afwijking van de chronologische orde is wenschelijk voor

een geschikten overgang van Golius op Warner. De naam van dezen Oosterling

is Shahin Kandï. Wie hij was en vanwaar hij kwam zal ons blijken uit het vol-

gende uittreksel uit het akademisch Register van het jaar 1657.

Is gelesen eene schriftelicke memorie van den professor Gooi, inhoudende dat

LETTERK. VEKH. DEK KONINKL. AKaDEMlE. DEEL XVII. 24
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seecker Armeniscb Christen van Aleppo genaemt Sialiyn Kandi binnen de Stadt

Leijden gekomen synde in syne groote ongelegentheyt enile wenschende deselve

eenigsints te mogen soulageren door eerlicke middelen van industrie ende arbevt

bequamelick soude kunnen geemploijeert werden , alsoo liy een seer goede hant

heeft van schrijven uijt Arabisch, Persiaens ende Turcx om inde selve talen te

copieren voor de Bibliotheecfiue der [Jniversiteijt eenige considerable boucken ofte

geschriften , die in geene pul)lijcke Bibliotheque van het Christenrijck voor soo-

veel bekent is gevonden werden ende uijt handen van particuliere persoenen onder

welken die berusten wel souden te bekomen sijn , specialijck een van de voor-

naemste historiën van het Osmanische huijs ofte Tiircksche rijck ende de historie

van den grooten Chan der Aziatische Tartaren die voor vierhondert jaeren het

Rijck China ende byna geheel Asia geconquesteert heeft gehadt, ende dat ten

selven eijnde de dienst ende arbeyt van den voornoemden Armenier soude te ver-

krijgen sijn voor eene seer reedelicke belooninge ofte recompense te weten voor

vijif guldens ter iveecke; waerop na deliberatie wert goetgevonden den dienst

ende arbeyt van den voornoemden Armeniër ten voorschreven eijnde bij provisie

op eene preuve te gebruijcken voor den tijdt van drie maenden op de beloninge

van vijft" guldens ter weecke.

Uit eene latere declaratie door Golius bij Curatoren ingediend blijkt verder, dat

deze tijd van drie maanden verlengd is geworden tot ongeveer een jaar, daar

Golius daarin ten behoeve van Shahin Kandï restitutie veizoekt van ƒ245 en 3

stuivers benevens ƒ6 voor kosten van papier, het polijsten daarvan en verdere

benoodigdheden voor het afschrijven , alsmede voor het inbinden van zekere oos-

tersche handschriften der Bibliotheek. Wij bezitten deze afschriften nog en uit

de dagteekening in een daarvan aanwezig blijkt, dat Shahin Kandi zijn werk

eerst ten einde gebracht heeft in lüü2 (Cod. 1IS3. Vg. Cat. III, 2^). Dit

handschrift bevat de door (ïolius bedoelde turksche geschiedenis en vormt een

lijvig boekdeel in folio van honderden bladzijden Waarschijnlijk is het afgeschre-

ven naar een handschrift in (Ïolius bezit (Vg Cat. Auctie Golius. p. 1 1 , n. 30;

p. 12, n. 42). Het tweede afschrift bevat de geschiedenis van Djengiskiuin in

het perzisch, beschreven in den Cat., deel III, 8 (Cod. 1183), doch minder

juist wordt daarvan t. a. j). aan het slot gezegd: «Exemplar nostrum , formae

maximae, apographum est recentius ab Europaeo quodam factum et a" lö()2cum

alio Codice collatum a \\ arnero qui plumbo nonnuUa annotavit et in inargine et

inter lineas." De codex is namelijk, gelijk meer andere, ten onrechte in de

voorgaande eeuw voorzien met een strook papier, voerende het welbekende op-

schrift I' Kv legato Viri Amplissimi Lemni Warneri." Met behoeft nu geen betoog,

dat niet Warner, maar Golius het afschrift heeft gecollationneerd met den ar-

chetypus, dien ik echter nergens heb kunnen terugvinden. Behalve deze twee
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codices zijn nog door Slialün Kandi twee andere afschriften voor de Bibliotheek

vervaardigd t. w. codd. 1184 en 1180, waaromtrent men den Catalogus kan raad-

plegen , deel III, 215 en 21ü en deel IV, 33.

Na ll)ü2, of misschien ook reeds vroeger schreef Shahin Kandi voor Golius co-

dices af, gelijk Dr. de Jong heefl aangetoond op grond van het schrift ten op-

zichte van eenige hand>chriften , die thans aan de Kon, Akad. van Wetenschap-

pen behooren , maar oorspronkelijk uit de nalatenschap van Golius afkomstig

zijn. Vg. den Catalogus dier Verzameling hladz. 1 IS , noot 1. Of onder de hand-

schriften van Golius door Marsh aangekocht en thans het eigendom der Bodle-

jaansche Bibliotheek nog meer afschriften van dezelfde hand voorkomen blijkt uit

Uri's beschrijving niet, maar is zeer waarschijnlijk M- Dr. de Jong heeft t. a. p.

terecht er de aandacht op gevestigd, dat ook in onzen codex 1228 de hand van

Shahin Kandi te herkennen is met name aan het begin en aan het einde. Hier

vinden wij afschriften van verschillende stukken, van pcrzische gedichten en

turksche oiüciëele brieven en , wat afzonderlijk vermelding verdient , ook twee af-

schriften van even zoovele arabische brieven
,
gericht aan hertog Ernest den V'rome

door zekeren Johannes Komos (j-*^^ 1;.=.^), namens Matthaeus van Mir, Kop-

tisch patriarch van Alexandrië, betrett'ende de voorgenomen reis van VVansleben

naar Ethiopië-). Evenals namelijk de Staten-Generaai der Nederlanden door de

uitgave van een nieuw-Grieksch testament en op andere wijze de zaak van het

Protestantisme in het Oosten zochten voor te staan, zóó trachtten ook andere

protestantsche Regeeringen hetzelfde doel te bereiken en relatiën aan te knoopen

met de oude oostersche kerken. Daartoe moest de mislukte reis van Wansleben

,

waartoe hertog Ernest op advies van diens leermeester Ludolf besloten had, die-

nen, fieen wonder dat het resultaat daarvan aan Golius levendii^e belanüstelling

inboezemde en niet alleen aan hem, maar ook aan een ander Oriëntalist, toen-

maals in Leiden woonachtig, op wien wij hier de aundacht willen vestigen Ook
Shahin Kandi, gelijk ons zal blijken uit een beneden mede te deelen brief, stond

in betrekking tot dezen man , wiens naam was Theodorus Petraeus. Deze , de

zoon van zekeren Petrus Dircksen en afkomsti:^ uit Flensburg werd den lü'^^"

December KiöO als student aan de Leidsche lloogeschool ingeschreven en legde

zich met grooten ijver toe op de studie der Oosler.sche talen, vooral op die der

minder bekende, Ethiopisch , Koptisch enz. Hij ondernam ook eene reis naar

het Oosten eu bracht vandaar verschillende handschriften mede, maar niettegen-

staande zijne bekwaamheden gelukte het hem niet eene akademische betrekking

1) ShalilQ Kandi 's afschrift van de Geographie van Abu-'l-Feda, gemaakt in 1665, is, ik weet niet

hoe, terechtgekomen in de Bibliothèqiie Nationale te Parijs (Ancien fonds n. 579).

2) Vg. A. Pougeois , ^'ansteb , sa vie , sa disyrace , ses oeuvres. Paris 1869
, p. 1 6 note 1 en p. 413 note 1

.
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te bekomen , hetzij in ons land , hetzij elders. Tntusschen vestigde hij zich te

Leiden , huwde eene Hollandsche vrouw en werkte samen met een ander bekwaam

OrientaUst, geheeten Joh. Georg Nissel, geboren te Haseloch in de Paitz en reeds

den ?<*«" Maart 1647 als student te Leiden ingeschreven. Zij gaven samen ver-

schillende Oostersche werken uit, welker titels men in Schnurrer's J5ibL Arah.

kan vinden in een opzettelijk daarvoor door Nissel opgerichte drukkerij. Cura-

toren der Universiteit bleven niet ten achter om zijn ijver voor //Godes kerke"

(immers hij en Petraeus legden zich op de studie der Heilige Schrift toe, vooral

op de Ethiopische vertaling, daar men toenmaals van protestantsche zijde in ver-

binding trachtte te treden met de oude Koptische en Abessinische kerken) door

herhaalde geschenken in geld aan te moedigen , maar Nissel's tot tweemalen her-

haald verzoek om tot professor te Leiden te mogen worden benoemd , sloegen

zij af. In 1662 echter kwam Nissel te overlijden en Petraeus kon de zaak al-

leen niet voortzetten , zoodat hij zich naar Amsterdam begaf om werkzaam te

zijn aan de Armenische drukkerij , toenmaals bestuurd door zekeren Garabied

Wartabied , nog steeds hopende om bij een eventueel overlijden van Golius tot

diens opvolger te worden benoemd. Maar , men weet dat na Golius overlijden de

leerstoel in het Arabisch niet terstond weder werd bezet, zoodat Curatoren der

Leidsche hoogeschool meenden genoeg te doen , indien zij aan Petraeus en Sba-

hin Kandi gezamenlijk opdroegen eene lijst te vervaardigen van de inmiddels aan

de Bibliotheek vermaakte handschriften van Warner. Dozy hiervan melding ma-

kende (Prologus p. XXIV) teekende reeds aan //solus Sahin Candy hoc opus

deinde continuasse videtur", hetgeen wij nu gemakkelijk begrijpen, want Petraeus

was het daarom niet te doen. Uit ergernis verliet hij ons land en stierf reeds

in 1673. Zijne weduwe verkocht zijne handschriften om des broods uil; zij wor-

den uu bewaard in de Koninklijke Bibliotheek te Berlijn. Deze bizonderheden

zijn door mij geput uit het Akademisch Register en verder uit Moller, Chnbria

TAterata , d. 1, bladz. 489 vvg. Ik heb gemeend hier iets uitvoeriger te moeten

zijn, dan elders, omdat de nakomelingschap jegens Petraeus en Nissel niet veel

billijker geweest is dan de tijdgenoot , want terwijl de naam van beider ge-

lukkiger mededinger J. Ludolf, die in 1645 naar Leiden kwam, aan eiken

Oriëntalist bekend is, heeft men die van Petraeus en Nissel, die nog vóór hem

de grondleggers werden van de studie van het Ethiopisch, vergeten.
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XV (72).

>-*

xXxLXi> ^i Oj_ju3_=» ^;ƒ^^ ^_ƒ^' J-*-ï q' x-jLr> ^i,L«j' *.ki( j.bl ^^1 3_^a.i> v'-*^ iJ^if^^

i^^ aI loj jLJtill c>^j *J (j-^ ;cS\iI^ tL*:3_j ^^ J^tC^ ^^^1 _jy.^^_JI^ eVj,:>Lr> |^,;.^a_2_j

>J..* wJliü} i\jü xUI >.*Juu ^J*JJJJ.È -yi-i-< Ij"^^ cjyCQS- lA-Lc ^l' p»5_7J' ^ ^J^f^ ij:—' '^^'^ ^i

^ (jo^Aiü Lv» |_yj .vlc J—a-il "i ^_c^=> A*j ^vh' g.y?"j^' Li^ i)"f~^ '-«-^ '^y»' '-^
i_f^

XV.

Hetgeen hierbij aan ZEd. den Patroon 1), God de Verhevene! schenke hem

een lang leven , wordt voorgelegd , is dat eergisteren , toen ik bij U was om
uwe geëerde bevelen te vernemen , UEd geen tijd had met zijn dienaar te spre-

ken , om reden dat het de tijd was van het vertrek der schuit naar den Haag^

waarmede ZEd. de patroon toenmaals dacht te vertrekken. Verder luidde het

antwoord van UEd.: de Provisor 2) zal aan Uw verlangen voldoen, doch de Pro-

visor is op het oogenblik bezig met het afdoen van zaken en heeft geen tijd om
les te nemen, noch iets om af te schrijven. Dinsdag meldde ik mij dan vierma-

len bij hem aan , doch telkens kreeg ik tot antwoord : ik heb geen tijd , kom

over een half uur terug. Ik deed zóó , zoodat ik na den middag mij , overeen-

komstig zijn zeggen, bij hem vervoegde. Toen zeide hij tot mij: waarom gaat

gij niet naar ZEd., mijnheer Golius, God de Verhevene beware hem in welstand

!

en vraagt gij niet eenig geld aan hem op afrekening van de (?) 3). ïoen

ik dit antwoord van hem vernomen had , wendde hij zich van mij af en zag ik

hem weder bezig met het afdoen zijner zaken en het was mij niet gemakkelijk

nogmaals tot hem terug te gaan , om hem in deze aangelegenheden niet lastig

te vallen. Maar ik was mijzelven tot last en viel mij zelven hard, dat ik mijn

werk, mij zóó voordeelig, had laten varen, toen ik het pas had gekregen. Eenigen
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Oy>aï Ijl ^yi »;*i} iyJl^' i' Oi-J^l ^y^ ^ x^i _U^ Civi' U Ji" Ij^sü (1. ^^^ \y^

jnS» iüJsytx J.=> i^-i^ l)-'^ '^i^i q"^' oi-ïytJ' üi^ A.sU.*aiS iiA* _.: ^:>^XxX_i;'_. ii)Ji ^
^Lij ^ ^Lj o'Ai^ y^ % J.ixi Ij Ijji? ^.^-^I (1. ^c«^Jj) ^^i -li.*> u-'; k^ ^'^' ^

jyjLXjl il 'iH-*- ^^-^ l3^-' cnj^' li'-^' J--< ^V-^j' i' ^^-r^^' «i^'^ o' ^i>^^' i^^^ i3

,L<»o x«'ii ;' ^.
,

« S
'

>.i:^J« 9-r AJU ,Lk*«<o ('/»" )>-^' v' vS-

...l/j iLJ'j 1^3 j, J>.«.i>jJi ~-^ jÉ,.>~< ,v>-iS v_;_^S- ^c l\j' :-Ij j.t-jc' uXJJ ^jL ^^^öj' ;iV.j3

^jM-k>*} ,_=Jy.--. i_)L~.;^ Q-. (sic) LAiasJI ^j' *J«Ai Aij.2'» ^^c dVJuOjl ^Li '^11 syias» ^ó lAï

.^«jaa< v_sj-iJI Sbtjix^ ij'b i_o"5' (sic) j0.1i;k^> ^^ AJ>Jwi> K-rAïXJI sA^ »Ax£ Ai»!^ "i q'

j.
(d. i. w.jsUI of jji.il)

1 ) Ik lees j*.^ in plaats van «-i wegens het metrum.
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van mtjne vrienden, Armeniërs verbonden en bespraken zich daarop met mij

zeggende: wij zuilen alles betalen, wat gij noodig hebt voor reisbehoeften naar

Italië of elders. Maar ik kon daartoe niet besluiten, en heb mij gewikkeld in deze

zaak , die nu verward is geworden als een ineen gewoelde streng zijde , zoodat

ik het eind van den draad niet kan vinden. En zóó blijf ik zonder werk of be-

zigheid , evenals een smid zonder kolen , of vuur in den winter en onze dagen

gaan voorbij in koiumer en ellende. Kn ik had berouw, toen het te laat was;

zoo ik niet gewikkeld ware in die zaak van 3(?), mijne zaken afgedaan

had en daarop mijns weegs ware gegaan, dan zou ik het nu veel schooner en

beter gehad hebl)en ; zoo ik met mijne Armenische vrienden, die naar Italië ver-

trokken zijn, ware mede gegaan, zou ik voor het tegenwoordige duizend zaken

en bezigheden hebben , dan zou ik niemand hier tot last zijn en niemand zou

aan mij een hekel hebben volgons dit perzisch versje 4) : (vers) ik ben hier ge-

bleven en veracht geworden, de edele wordt door lang te blijven veracht; als

het water lang in de bak blijft wordt het stinkend door de lange rust.

Genoeg , moge God u bewaren en u goedgunstig leiden , wij volharden in onze

overeenkomst. Gegroet.

/Ed. de patroon heeft mij toen gezegd, dat hij mij reeds overmaat gegeven

had op afrekening van Monsieur Geer(?) 5) zaliger, doch dat hij dit nog eens

nazie Ook verzekerde ZEd. de patroon, dat hij u iets had doen toekomen voor

de collatie van de Geographie van Abu-'l-Feda op afrekening van mijnheer Vossius.

Leef verder onder Gods hulp en in geluk enz.

Ik verwacht van ZEd. den patroon ,
God de Verhevene beware hem in wel-

stand, dnt hij zijnen dienaar deze handeling, die niet geheel naar behooren is,

niet zal kwalijk nemen, omdat UEd. den inhoud van het vers kent: de zaken

dwingen soms noodwendig tot het betreden van een weg , die niet betamelijk is.

Verder gegroet zonder ophouden , zie van tijd tot tijd op het stof uwer voeten

,

ik bedoel op mij den armen bedelaar. (Deze laatste woorden zijn in het turksch).

AANTEEKENINGEN.

1) Het is karakteristiek voor de briefjes, die mijns inziens van Shahin Kandï

zijn , dat Golius daarin steeds wordt aangesproken met den term : Patroon (%»).

Slechts Nicolaus Petri, op wien wij beneden terugkomen doet dit ook , maar hoogst

zelden. Bladz. 70, regel 12 schijnt intusschen met '^^Ji Oj»a=> weer iemand anders

bedoeld te zijn.
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2) üe heer de Goeje slaat voor in plaats van Provisor te lezen Professor, het-

geen volgens de arabische letters even goed mogelijk is. Ik heb echter deze cor-

rectie in de vertaling niet opgenomen, omdat geen der Arabische schrijvers dezen

titel ooit gebruikt; in plaats daarvan schrijven zij steeds het arabische woord (*Lw

eig. docent. Men zou daartegen kunnen aanvoeren, dat de briefschrijver hier de

woorden van Golius herhaalt, maar gesteld, dat deze werkelijk dien titel in het

dagelijksch verkeer gebruikte, dan had hij er toch wel den naam van den be-

doelden professor bijgevoegd. Zoolang wij niet weten over wien hier gehandeld

wordt is het onmogelijk iets vast te stellen.

3) Het arabische woord i^AA^J, dat beneden nogmaals voorkomt, staat niet in

de woordenboeken en wat het beteekent kan ik niet raden. Het schijnt eene af-

leiding te zijn van iU^J, waarmede men volgens üjauhari een vrouwenkleed aan-

duidt zonder mouwen. Misschien was Shiilün Kandi , evenals Nicolaus van Haleb

zijdewever van beroep en vervaardigde hij zekere soort van kleedingstukken. Doch

het is ook mogelijk, dat het woord van een hollandschen persouennaaui moet

worden afgeleid (AllebéP la Bije?). De heer de Goeje oppert de gissing dat men

lezen moet 'vJu^^Jl == Biblia.

4) Shahïn's briefjes zijn steeds opgesierd door perzische versjes, een enkele

maal ook met turksche citaten , ofschoon hij in het arabisch schrijft. Hij heeft

dan ook zoowel arabische als perzische en turksche handschriften afgeschreven en

verstond buitendien ongetwijfeld ook armenisch. Hij was dus een Oosterling van

buitengewone bekwaamheid en groote werkzaamheid.o^

5) Deze transcriptie der arabische vvoorden is hoogst onzeker. Dat in het tweede

gedeelte _ó' een eigennaam schuilt , die niet wel anders kan gelezen worden

,

dan door mij gedaan is staat vast , doch dat in het voorafgaande ^^^^-o Monsieur

steekt is minder zeker, ja misschien onwaarschijnlijk. Doch ik weet er niets

anders op. Omtrent Abu-'l-Feda vg. boven bladz. ()7, noot 1.

Over het algemeen schrijft Shahin Kandi van alle Oostersche correspondenten

van Golius , uitgenomen natuurlijk Mohammed al-Huttati, den besten stijl. Zijne

perzische citaten zijn meestal zeer te pas aangebracht en bewijzen , dat hij een

man van geest en vernuft was. Zijne brietjes zouden derhalve zeer zeker eene

uitgave verdienen, in eene arabische chrestomathie bijvoorbeeld, doch hier, waar

het ons te doen is om biographische gegevens , is daarvoor geene plaats. Wel is

waar leeren wij daaruit, dat de schrijver dikwijls leed aan zware hoestbuien, zoo

niet aan bloedspuwing; dat Golius persoonlijk somtijils naar zijn bevinden kwam

vernemen en hem lekkernijen deed toekomen van zijne tafel , inzonderheid wild-
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braad, maar overigens leeren wij daaruit, noch omtrent hemzelven, noch omtrent

üolius iets van belang. Eene uitzondering maakt echter de brief, die in Cod. 1228

aan den boven raedegedeelden voorafgaat. Hier in het geheel geen citaten en een

slordige stijl, waarin hetzelfde telkens herhaald wordt. Geen wonder, dat ik aan-

vankelijk aarzelde den anonieuien brief aan hem toe te kennen, maar na her-

haalde overweging van den inhoud, kwam ik tot de overtuiging, dat de afwij-

kende vorm zich zeer goed laat verklaren uit den tijdelijk opgewonden toestand

van den schrijver, die in zijne verontwaardiging telkens in herhalingen vervalt en

een heftigen toon aanslaat, dien wij anders van hem niet gewoon zijn. Om ver-

schillende redenen acht ik het voldoende den brief bij wijze van uittreksel be-

kend te maken. Ziehier den aanhef:

Aan ZEd., den geöerden Heer en Hooggeachten Patroon, God, de Verhevene

beware hem en schenke hem een lang leven ! Hetgeen ik UEd. hierbij te ken-

nen geef is, dat ik vernomen heb, dat deze veranderlijke valschaard
, geheeten

Padrius (l»*jJjAj; natuurlijk kan niemand anders bedoeld zijn dan Theodorus

Petraeus) voornemens is morgen naar Seeland (Denemarken) af te reizen, voor-

dat hij betaald heeft, wat hij aan mij en de hospita schuldig is. Hoe is dit mo-

gelijk, ais hij niet voldaan heeft aan zijne verplichtingen jegens anderen? Kan
men dan afreizen? God lof! wij leven in eene stad met rechters, patroons en

heeren en desniettemin zou een vreemdelino: als deze man kunnen gaan doen

wat hij wil! Hij zou mij in dienst hebben kunnen nemen al dezen tijd, dag en

nacht, zonder iets, mij kunnen paaien met beloften van geschenken en zoete

woordjes en dit alles, totdat hij alle pretiosa machtig is, die hij nu heeft. Hij

heeft zich van al mijne koninklijke zaken meester gemaakt, waarvan eene en-

kele voldoende geweest ware voor zijn gansche leven. En nu zal hij vertrekken
,

alvorens betaald te hebben, wat hij deugdelijk en herhaaldelijk erkend en be-

kend hesft schuldig te zijn! Is dit de handelwijze van iemand, die beweert, dat

hij de prins en vorst der uitleggers is, iemand die wetenschap en kennis zoekt

en streeft om den hoogsten rang in te nemen en de geleerden en uitstekenden

onder zijne tijdgenooten te overwinnen en te overtreffen? Kan hij desniettemin

zich zóó gemeen gedragen , iemand dag en nacht in dienst nemen , alle voordeel

van hem trekken en dat zonder vergoeding? Hij beweert, dat de koning van

Denemarken hem met zijn gezegenden mond gezegd heeft: gij moet mij allerlei

belangrijke zaken vertalen en uitleggen , opdat uw rang verhoogd worde en uw
inkomen toeneme. Daarop , zegt hij , heb ik geantwoord , dat ik hier een Oos-

terling heb, die al deze talen kent, waarop hij zeide, waarom hebt gij hem niet

medegebracht? enz.

In dien trant gaat het door. Bij de schoone beloften van Petraeus, kwamen
nu nog door diens bemiddeling die van den Deenschen koning, maar de schrij-

LETTERK. VERH. DER KONINKL. AKADEMIE DEEL XVII. 25
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ver had nog van geen van beide eenig gevolg gezien. Intusschen had hij op glad

papier, netjes, met de vokaalteekens en met vertaling in het Deensch en ver-

klarende aanteekeniugen allerlei Oostersche teksten voor hem moeten afschrijven.

Welke werken dit waren blijkt niet, doch naar het schijnt waren de afschriften

gemaakt, naar handschriften in 's schrijvers bezit, want deze waren de pretiosa

,

waarop hij boven zinspeelt. Immers hij zegt zelf, dat hij gedurende geruimen

tijd allerlei zaken had bijeen gebracht , behoorende tot het gebied der geschie-

denis en der fraaie letteren (spreuken , vertellingen , raadgevingen aan koningen

enz.). Ten slotte troost hij zich , dat er een geschreven contract bestond tusschen

hem en Padrius, dat naar het schijnt bij Golius berustte, wiens bemiddeling hij

deswegens inroept, om aan Padrius te beletten dat hij de stad verlaat, alvorens

te betalen.

Indien mijne gissingen derhalve juist zijn, kunnen wij uit dezen brief opma-

ken, dat Shahin Kandt niet alleen voor Golius, maar ook voor Petraeus hand-

schriften afschreef, waartoe hij zich bij contract had verbonden. Dit is op zich

zelf zeer aannemelijk, want ook in de opdracht van Curatoren tot beschrijving

der ^^'arneriaansche handschriften worden zoowel Petraeus als Shahin Kandi ge-

noemd. Dat Petraeus zijn geheele leven zoekende was naar eene akademische be-

trekking en hem door den koning van Denemarken vage beloften werden gedaan

,

op voorwaarde dat hij Oostersche teksten zou vertalen en verklaren in het Deensch,

klinkt zeer waarschijnlijk. Evenzoo, dat hij, toen al deze beloften op niets uit-

liepen, aan geldgebrek leed, zoodat Shahin Kandi toen hij van zijne reis hoorde,

dadelijk het ergste vreesde en Golius' hulp inriep. Of zijne vrees gegrond was,

kunnen wij niet uitmaken , want in geen anderen brief is van deze zaak sprake.

Trouwens , wij durven met gerustheid verzekeren . dat Golius zich de zaak zal

hebben aangetrokken en haar op deze of gene wijze zal hebben geregeld. Omtrent

den tijd, waarin de brief geschreven is, kunnen wij echter alleen dit mededee-

len , dat daarop met latijnsche letter is aangeteekend : B. lü Jul., doch zonder

jaartal, zoodat wij daardoor niet verder komen. Intusschen schijnt het zeker, dat

hij te Leiden en wel gedurende Petraeus' verblijf aldaar geschreven is, want de

schrijver woonde destijds blijkbaar met hem samen. In dit geval echter is de

brief waarschijnlijk vóór den dood van Nissel geschreven , daar Petraeus daarna

te Amsterdam vertoefde. ^V^ij moeten dan onderstellen, wat niet te gewaagd is,

dat Petraeus toenmaals eene reis naar Duitschland heeft ondernomen , of althans

het voornemen daartoe heeft opgevat.

Na 31 Mei lü()9 hooren wij van ShTdiin Kandi niets meer. Vermoedelijk

is hij dus of kort daarna overleden , of wat misschien waarschijnlijker is , naar

het Oosten teruggekeerd. In ons vaderland zou hij te vergeefs werk gezocht heb-

ben
, want na den dood van Golius achtten de Hollanders het niet meer der
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moeite waard een professor in het Arabisch aan te stellen , of deze studie op

eenige andere wijze aan te moedigen. De handel op de Levant had den vaderen

rijkdommen bezorgd , waarom zou men daarvan niet kunnen genieten , zonder zich

de opotieringen der vaderen te getroosten? Veel ontvangen, weinig geven werd
voorlaan de leuze, door de Engelschen ais Dutch commerce gebrandmerkt, waar-

van de treurige gevolgen niet zouden uitblijven.

Voordat Golius met Shahin Kandi in aanraking kwam, had hij twee andere

Oosterlingen als afschrijvers in dienst gehad, namelijk den Pers Ilaqwirdi en

Nicolaus Petri. Wat den eerstgenoemden betreft, deze kwam voor het eerst in

het jaar 1039 naar Europa. Hij vergezelde toen als secretaris, of gelijk hij zelf

zegt, als vezier den Gezant van den Shah van Perzië naar het Holsteinsche hof,

dat kort te voren zelf een Gezantschap naar Rusland en Perzië gezonden had
,

waarvan o. a. de beroemde Oriëntalist, Ad. Olearius deel uitmaakte. Over het doel

dezer missie behoeven wij hier niet te spreken
;
genoeg het perzische Gezantschap

trok den 22^'^" September van hetzelfde jaar weder naar Perzië terug , doch werd

door den Shah zoo slecht voor zijne diensten beloond, dat o. a. Haqwirdi met

zijn zoon zich spoedig daarop tot den hertog van Holsteiu wendde om in Europa

levensonderhoud te vinden. Door de voorspraak van Olearius , die daarover bericht in

zijne Reisbeschrijving (uitg. Sleeswijk 1()47) bladz. 511, gelukte hem dit ook. Hij

was toen een man van omstreeks 55-jarigen leeftijd. Olearius nam hem vervol-

gens in dienst voor onderricht in de perzische taal- en volkenkunde, doch , hetzij

dat hij niet altijd werk voor hem had, hetzij om eenige andere reden, in het

jaar 1(542 bevond zich Haqwirdi in Holland en verbond hij zich bij schriftelijk

contract om voor Golius handschriften af te schrijven. Dit contract is terugge-

vonden door den heer A. J. Servaas van Rooyen , Archivaris der gemeente 's Gra-

venhage. Deze had eenigen tijd later de welwillendiieid mij zijn afschrift af te

staan, welk vriendelijk aanbod ik gaarne aannam om bedoeld contract hier mede

te deelen. Natuurlijk moet ik voor de juistheid der lezing den heer van Rooyen,

die in zulke zaken meer bevoegd is dan ik zelf, aansprakelijk laten. De beide

tot deze zaak betrekkelijke stukken luiden als volgt:

21 Mei 1642. Prof. Jacobus Golius en monsieur Hacquardij
,
gewesen Secr.

V. d. Ambassadeur des Conincks van Persien gesonden aen den Hertoch van

Holsteijn. Zij komen overeen, dat H. alle dagen gene uijtgesondert comen sal

ten huijse van den gemelden Heer Professor ende aldaer blijven van des ses

uijren smorgens tot des middachs de clocke twaelff uijren ende van den twee

uijren namiddach tot den acht uijren savonts ende denselven tijt aldaer besteden

met schrijven van eenige Copijen hier naer te noemen doch op soodanige wijse
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dat de Heer Professor ondertusschen vermogen sal hem H. te vragen uijt Per-

siaens ofte Turcx tgene hem goedduncken sal, omme bij hem H. naer sijn bes-

ter wetenschap iiijtgelegt ende verchiert te werden , ooc niet ophouden van schrij-

ven voor soo lang sulcx nodich wesen sal ende off den Heer Professor bij wijlen

twee drie uijren van dach , te weten van de twaelff uijren voorsz. met soo veel

andere uijren , Isij wat vroeger ofte later genomen , wilde verwisselen , dat tselve

den heer Pr. vrijstaen en bij hem H. naergeconien sal moeten werden. Ooc soo

den Heer Pr. genegen mochte sijn sich eenigen tijt buijten de Stadt te retireren

ende op eenige plaetse te verblijven, dat hij H. (des versocht sijnde) met den Pr.

medegaen sal en aldaer niet alleen doen alle hetgene hij tsijnen huijse doen soude

,

soo als voren geseyt es, maer ooc des versocht sijnde twee off drie uijren boven

den voorsz. tijt tot dienste van den Pr. sall besteden, mits dat hij H. alsdan bij

den Pr. sijn logement en vrije cost hebben sal. Het accordt ofte conditien

voorschr. duijren sal tot den eersten September 1642 ende desen tijt geexpireert

sijnde sal hij Pr. aen de voorn. H. een vereeringe doen van tweehondert gulden

,

mits dat hij H. sal ten vollen voltrocken ende afgeschreven hebben twee copijen

eerstelijc van de Divaen Hafis 1) ende de andre off van Gulelle ende dumne 2)

uijt het turcx in het Persiaens bij hem H. getranslateert ofte GuUestaen 1) sulcx

de Heer Prof. begeren sal, ijder copij die niet hare vocalen geaccentueert sijnde

hem prof. sullen overgelevert werden voor de aentellinge van de twee hondert

Gl. voorsz., gelijc mede voor deselve aentellinge hetgene in de Loggath 3) noch

te schrijven is ten eijnde sal moeten gebracht sijn. Ende dat daerenboven hij H.

niets meer en sal te pretenderen hebben." Verder de gebruikelijke contractvormen.

2 Sept. 1642. Not. Willem van Vredenburch , Professor Jacobus Golius en

Mons.r Hacquardi, gewesen Secretaris van den Ambassadeur des Conincks van

Persien
,
gesonden aen den Hertoch van Holsteijn ; accoord opgemaakt 21 Mei

1642; nu wordt overeengekomen, dat H. noch een geheel jaer, aanvang nemende

1 Sept. ten goeden dienste van den Hr. Professor sich sal laten gebruijcken en

hem reguleren naar t accoord van 21 Mei, twelk comparanten ook hier houden

voor geïnsereert. Alleenlijc daer uijtgesloten sijnde t copieren van boecken aldaer

gemelt en in plaets van welcke andere boecken sullen werden gecopieert en

daervan hiernaer breder sal werden gesproocken 4). Eerstelijck wordt nog overeen

gecomen , dat hij Hacquardi des versocht sijnde in absentie van de Heer Pro-

fessor sal mocabula 5) maecken, dat is collationeren ende teshijh niaccken , dat is

emenderen tegen den andre alle ende alsulcke boecken oft geschriften, als het

den Heer Professor goetbeduncken en gelieven sal. Vlnde ooc in absentie als

voren in plaetse vantgcne voorsz, staet soodanigc woorden tertijb maken, dat is

in ordre en in register brengen als hem H. voorgestelt sullen werden. Datwijders
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tot allen tijden , als het den heer Prof. believen en gelegen sal sijii bij hem H.

persoonlijc te wesen , denselven H. (ophoudende van schrijven collationeren ende

ordonneren) gehouden sal sijn sich te verledigen tot het lesen ende vertalen vant-

geent hem de Heer Professor uijt persiaens ofF turcx niets uijtgesondert voor-

houden en van hem H. begeren sal. Sal voorts hij H. voor den aenvang van de

maent van februarij in den toecomenden jare 1643 gehouden sijn, sulc.x hij bij

desen aenneemt en belooft te doen , uijtteschrijven en te copieren twee boecken

die den Heer Professor gelieven sal hem ter handen te stellen, ijder volcomelijk

met hare vocalen geaccentueert sijnde, met sulcken verstande dat deselve boecken

ijder niet veel groter sullen wesen als de Gullestaen of de Divaen Hafis, gelijc

mede hij H. tusschen den aanvang van maenl Februarij en het expireren van de

maent Augusti in den voorsz. toecomstigen jare 1(543 ten behoefF van Heer

Professor noch een derde boec van gelijcke groote en op deselve maniere copie-

ren sal, die daerenboven soo nu en dan geduijrende denselven tijt opt versoec

van Heer Professor eenige rijmen , historijcn ofte passagien van autheuren copie-

ren en in maniere voorsz. uijtschrijven gelijc deselven hem bij den Heer Prof.

sullen werden voorgehouden , soo nochtans dat alle deselve niet meer importeren

sullen als in een boec papier bequamelijc can vervatet werden. Voor dat alles

sal de Prof. hem betalen 600 gldns.

(Ondert.) Jacobus Golius o^M <^j^-^

AA NTEE KENINGEN.

Uit de hier medegedeelde documenten blijkt, dat Haqwirdi in dienst van

Golius werkzaam geweest is van 21 Mei 1642 tot 31 Augustus 1643. Dat hij

gedurende dien tijd niet behoefde ledig te loopen zal ieder moeten toestemmen

als hij leest, dat hij gedurende twaalf uren 's daags (van 6— 12 en van 2— S)

ten huize van Golius werkzaam moest zijn. Zelfs des Zondags schijnt hij niet

vrij geweest te zijn, daar in het contract uitdrukkelijk gezegd wordt: alle dagen

geen uitgezonderd. Ten dienste van hen die de Oostersche talen niet verstaan , deel

ik nog mede, dat de onderteekening van Haqwirdi vertaald aldus luidt: Haq-
wirdi, vezier der Perzen. Zijn naam bewijst echter dat hij van geboorte een Turk

was, want deze beteekent in het Turksch hetzelfde als Theodorus of Deodatus.

1) De diwan , een perzisch woord dat zooveel beteekent als de verzamelde poëti-

sche werken , van den dichter Hafis en de Gulistan of Rozengaarde van Sadi
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zijn twee meesterwerken der nieuw-perzische letterkunde, die ten deele ook door

vertalingen in Europa bekend zijn geworden. Wij behoeven dus daarbij niet lan-

ger stil te staan. \ ergelijkt men wat hier wordt overeengekomen niet den inhoud

van het volgende stuk , dan blijkt het dat beide werken reeds in het eerste

halfjaar, dus vóór 1 Sept. 1(342 door lïaqwirdi waren afgeschreven. Men vindt

het eerstgenoemde afschrift in den auctie-catalogus van Golius hss. vermeld op

bladz. 22 (Libri Mss. incompacti in fol.) n. 10 Poemata Hafizi, Poetarura Per-

sicorum Principis, cum interlineari versione absoluta J. Golii en Cat. Codd. Bibl.

Bodl. (Uri) p. 292, n. CXIV.

llaqwirdi's afschrift van den Gulistan, Cat. Gol. (Misc. in fol.) p. 14 n. 68

is ongetwijfeld thans God. Pers. n. X bij Uri.

2) De transcriptie is hier niet geheel juist, ofschoon ieder terstond het be-

roemde boek, Kalila wn-Dïmna zal herkennen. Bedoeld schijnt eene perzische

bewerking ^), want ik meen het afschrift van Haqwirdi terug te vinden in den

auctie-cat. van Gol. p. 9 n. 7 en bij Uri p. 271 n. XV.

8) Loggath is een algemeene titel voor woordenboeken en glossaria , waarvan

Golius er eene menigte bezat, gelijk men uit den Catalogus zijner handschriften

kan zien. Welke Loghat hier bedoeld is kan dus niet worden uitgemaakt. Ik

herinner bij dezen, dat Golius in het jaar 1643 de laatste hand legde aan zijn

Perzisch-Latijnsch Woordenboek , dat niet door hem zelven maar door Castellus

is uitgegeven als toevoegsel bij den beroemden Londenschen Polyglot in 1669.

4) Niettegenstaande het hier gezegde wordt in het vervolg van de nog door

Haqwirdi te copiëeren boeken slechts in het algemeen gesproken.

5) De volgende arabische kunsttermen: KLLa< collatie, ^y^^^^ï emendatie en .-*^^i

rangschikking behoeven geene toelichting. In het vóór mij liggende afschrift staat

tehysh in plaats van teshijh , zooals ik stilzwijgend boven verbeterd heb.

Na den herfst van het jaar 1643 heeft Haqwirdi ons land weder verlaten om
terug te keeren tot zijn vroegeren meester Olearius , maar gelijk te verwachten was,

heeft hij Golius niet geheel vergeten, want in Cod. 1228 vinden wij van zijne

1) Uit de bewoordingen van het contract zou men moeten opmaken, dat bedoeld was eene door

Haqwirdi zelf vervaardigde vertaling in het perzisch van dit boek en wel naar een turksch origineel.

Ethé heeft echter aangetoond, dat alle turksche vertalingen omgekeerd naar perzische origineelen

gemaakt z\jn , zoodat wjj hier waarschijnlijk te doen hebben met eene vergissing.
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hand vier brieven aan hem (n. 59. 60. 61. 62). Op den eersten dier brieven

heeft GoUus aangeteekend : Accepi cuni alia Epistola eodem die per Georr/ianmn

quemdam 1 ^pr. 1648. Die andere gelijktijdig ontvangen brief is vervat in het

volgende nummer, dat eene dergelijke aanteekening draagt met weglating der

woorden : cum — die en met toevoeging van : ab Hncbard Persa. De overige

brieven zijn zonder aanteekening. Alle zijn zij in het Arabisch gesteld; waarom

dit verklaar ik niet te begrijpen , want onbegrijpelijker Arabisch heb ik van mijn

leven niet gelezen. Had de schrijver slechts in het perzisch geschreven, wellicht

dat hij dan verstaanbaar geweest was, maar nu is het slechts mogelijk den

hoofdinhoud van zijne brieven te vatten. Blijkbaar moeten de beide eerste brie-

ven dienen om Golius bericht te geven van zijne terugreis over zee van Amster-

dam naar Holsteiu , doch niemand late zich door den datum van ontvangst van

den brief verleiden om dien terugkeer eerst in 1647, of zelfs in 1648 te stellen.

Immers Olearius bericht in de Voorrede vóór zijne duitsche vertaling van Sadi's

Gulistan , in 1654 uitgegeven en waarvoor hij de hulp van Haqwirdi genoten

heeft, gelijk reeds op den titel staat aangegeven, dat deze Pers vijf jaren lang

met hem had samengewerkt, zijnde hij vóór ruim drie jaren, dus in 16,50 of

1651 overleden. Bijgevolg kunnen wij als zeker aannemen , daar Haqwirdi's vroe-

ger verblijf in Holstein hier niet in aanmerking genomen kan worden, dat hij

reeds in 1645 bij hem terug was, wat trouwens met hetgeen wij van zijne re-

latiën met Golius weten, volkomen overeenstemt en zelfs nog een jaar vervroegd

kan worden. Bijgevolg is de bedoelde brief, óf jaren onderweg geweest tusschen

Holstein en Leiden, of Haqwirdi heeft later nogmaals ons lanil bezocht, wat wij

op grond van een passage in de Voorrede van den Gulistan waarschijnlijk moe-

ten achten. Hoe dit echter moge zijn, Haqwirdi beklaagt zich in zijn schrijven

eerst , dat hij 50 dagen lang aan de koorts geleden heeft en vervolgens , dat hij

in gezelschap van den ons reeds bekenden Ahmed (zie boven bladz. 42) naar

Holstein is gereisd. Belangrijker is de derde brief, omdat hij daarin bericht geeft

over zijne bekeering tot het Christendom en den plechtigen doop , zoowel van

hemzelven , als van zijn zoon, waarbij hij den naam ontving van Christiaan Fre-

derik en zijn zoon dien van Hans Georg. De doop had plaats op den 14<i<=" Sep-

tember, doch in welk jaar wordt niet gezegd en blijkt ook niet uit Olearius'

mededeelingen omtrent deze aangelegenheid. Misschien was het in 1648, want

in zijne in 1647 uitgegevene Reisbeschrijving spreekt Olearius van dezen doop

nog als toekomstig. De vierde brief eindelijk handelt over onderhandelingen tus-

schen Golius en Olearius omtrent een deel van Mirchwiind's wereldgeschiedenis

en wel dat deel, waarin de geschiedenis van Timur behandeld wordt, waarvan

reeds een exemplaar te Leiden aanwezig was uit het Legaat Scaliger (thans God. 216).
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Langer dan bij Haqwirdi moeten wij stilstaan bij den derden Ojsterlin^-af-

schrijver Nicolaus Petri. ïer inleiding citeeren wij allereerst het getuigenis van

Golius zelf omtrent dezen persoon, medegedeeld in den Catalogus der Oostersche

Hss. van de Bodlejaansche Bibliotheek, deel, II bladz. 350. Aldaar lezen wij:

//Nicolaus Petri Halepensis Ecclesiae Graecae diaconus — vir non illiteratus
, quem

C. Ravius Constantiaopjü adduxerat anno lüU". Vervolgens dat van C. Ravius,

hetwelk reeds mcvlegedeeld is in de Verd. en. Meded. der Kon. Akad. Afd.

Lelterk., 2^"^ reeks, deel VIII, bladz. 23'3 door den heer Dr. P. de Jong, doch

dat; volledigheidshalve hier moet worden herhaald, vllinc (d. i. van Haleb) ori-

undus est doctissimus et mille Arabibus .Muhaminedanis contra eruditus ille raeus

Arabs, Nicolaus Petri, religione Christianus, professione Graecus , artificio textor

serieus, consuetudine commodus, vita integer et pius". Eindelijk wordt hij be-

doeld in een schrijven van L. de Dieu aan G. J. Vossius, gedateerd uit Leiden

van den 25^'^" Maart 1(342 (Voss. Ei)ist. II, 252, n. 338) met de woorden

«Ravius noster ex Oriente rediit, Persicae ae praesertim Turcicae Linguae peri-

tissimus, quem promptissiine hic cuiu suo quem adduxit Arabe Christiano lo-

quentem non sine admiratiune audivi". Na deze getuigenissen omtrent Nicolaus

zullen wij aan hemzehen het woord laten , maar niet dan nadat wij eerst eene

dwaling opgeruimd hebben , welke door Dozy , in den reeds meer genoemden Pro-

logus in de wereld gebracht is en ons het recht verstand der brieven onmogelijk

zou maken. Dozy zegt nl. t. a. p. (bladz. XIV vvg.) //Amstelodami autem duo

erant Arabes Christiaui, ar-Rawi (^^j'y') ^'^ Nicolaus Petri tilius, quibus ad libros

describendos usus est Golius" etc. Inderdaad ziet de naam ar-R;ïwi met het

arabisch artikel er arabisch genoeg uit, maar slechts in schijn. Immers, de dra-

ger van dien naam was geenszins een Arabier, veel minder nog iemand die zich

door Golius liet gebruiken tot het afschrijven van handschriften, maar niemand

anders dan de reeds genoemde Ravius. De volgende brieven zullen dit feit boven

eiken twijfel verheffen, doch ik teeken reeds hier aan, dat de naam een paar

malen voluit geschreven wordt Christianus Ravius. Bizonderheden omtrent den

levensloop van dezen man kan men vinden bij Burman , Trajectiim eruditum p.

285 vvg. en bij Moller, Cimhria Ulerata II, 680^(388. Reeds vernamen wij dat

hij het Oosten bereisd heeft, alvorens hij in 1(342 naar Leiden kwam en eene

belangrijke verzameling handschriften medebracht, waarvan het grootste gedeelte

thans in de Koninklijke Bibliotheek te Berlijn '), cenige andere in de Universi-

1) Uit het Akademisch register van Leiden blijkt dat hij ze ook aan Curatoren der Leidsche Uoo-

geschool heeft aangeboden in eene onvoltallige vergadering van hun Collegie, zoodat de beslissing

daaromtrent werd aangehouden , maar inmiddels aan Ravius de vrijheid gelaten om de hss. ook el-

ders te verkoopen. Later vernemen wij van de zaak niets meer, zoodat öf Ravius zijn aanbod heeft

ingetrokken , óf Curatoren daarvoor hebben bedankt.
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teits-Bil)liotlieek te Utrecht bewaard worden, welke Dr. de Joug in zijne be-

schrijving dier Handschriften (Supplement V^e deel van den Leidschen Catal.)

heeft doen kennen. Hij was met velen in ons land bevriend , inzonderheid met
Golius on L. de Dieu te Leiden en Junius te Amsterdam. Doch omtrent zijn

doen en laten hier te lande is het onnoodig uit te weiden, daar de brieven van

Nicolaiis daaromtrent vele onbekende bizonderheden bevatten.

XVI (80).

(j«».xjjS ^Aajw i_jLi:>- 8j«ia:>-

üU'Aj ijair j.Ni»]l ^U.\ AÜi ^y, |.Uii ti\.v>.i( ^it^i,
i»'/^!,

j«]l iX^^. (.UJI, fl^^l^ ^j\ Jou

k'jjJ U.U.Xi ,*•>} »"%~J3 «.w-^J '^'j J-'^*J' *)J' X«,l*v S^Lci *-*-J' jLi>II ^A.i.*v t_lLx> 5.ia>-

lil t_g}U' --'jN 1^* LaaJI jJCa^I^/0 ^i:^l.oj —ixS' »-;v^ |»It U:>-yi viJLiJ' i_jy:XI' ^ij X-lAa.«...jl

XVI.

Aan ZEd. Mijnheer Golius.

Na de meest oprechte begroeting enz. I). Wij hebben U, Mijnheer! met de-

zen brief vier brieven gezonden ; den eersten heb ik gegeven in de hand van

Professor Junius, die hem U zou doen toekomen en ik ben zeker, dat hij U
bereikt heeft, doch wat den tweeden en derden betreft, weten wij niet, of zij

in Uwe handen gekomen zijn, omdat ik ze gegeven heb aan den schuitenvoer-

der. In den derden hebben wij u uitgelegd, hoe uwe brieven tot ons geko-

men zijn en hoe Ravius naar Utrecht is gegaan en om het professoraat aklaar

solliciteert. Wat betreft. Mijnheer! de weinige duidelijkheid van mijn geheim

schrijven aan Ravius, zooals gij deed opmerken, daarin ziet men uw groot ver-

stand en edele hooghartigheid, terwijl de materie der jeugd in alle omstandig-
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.yC (_^.*y-Jji' ,__5A;VW OUiJ^' U ^i^t—
S

«JÓy^iwO (i^T* '-^—*-J} '^-^V^' Cf li' o' '^^ *" -i>^J^

y^^i U'j ii5ü.«wo U JÜjJc' i_.U,! JUc u*>^L^ f"^ L--^-!^^ Ui" Ijl U/ Jüü SU-^X! <ikXs>^

»^ ^j*j--^^l ,j>v,Uj1 vI-^Jöï j^x3 1^51^' IuXjJ j. jvJ'j^ic i^JiJ' u"<'-Vl' J>>y^ «iJyii:^ O^^s

Jwvt^j wvó'lXtLi Ua«j ^JUaxj !ji*-|;J ^-i—
! eSï'y O^S U'-y-"^!*-' C7^

^'-^' ''-^-* !>^^' li^j"^'

I«XaJ' «.k*»._i (jy^Uy-'^ i\j j. xJUvj Laöj' ijy^' 'lAPj ?j**ö i^_*v wJ-c -«^^-SV^ iT'**^^^ l?-*-^'?

icój sy ijr*-^ '-^v^ ^ o*^ ii*ai! j»i'(c,> Q, LT*-*^' i3-=*^ r^y^'^ H'' ^5 c'-"^'
*^.-^y

l_g}yi j?Js3-ü w*^^ iCJi"lj LiAic 1^1/ O^^J ajJ'A;^' Jo*^ 1*5 Joai ^^yó ..jU^.i' |Jj (_=OuJ

Lo lX:STj U' As- Ja t^_^ i^jA-U; bS ^J^S'i j.lo_:C»*^' ,L>^' ijj, „s-ti JwS- »-LjO iiS- Q-. JLLlc'j

tiUo i' ^v>büs^ ^J~J |*.<i! jJUJ ^^j JJj \jj Lo ^Ao ,^Uj1 oL?} Csjv'j j!-^ ^ i^jA-Lc

Itff ï-U» .L' jii jXi^ ^tJ. vii.-k^l .Lj.j ,j;> ^^iLülj *^*JLc üJijLS ^ó^ *i«i3J Q^ ii'iAjjj aW'

i^^-JLs^J! (j»5^^yi^ ^_ïU^jl _.L^uJi

Op de keerzijde van den l)i'iet staat nog : j ^l*aaiLj' joJ ,^A^*» b ..XJju [^^

\yii^J Ubi, !)_ui "i, ^^JÜI sU -^i jK.> ,Li ULo^ ^^l. *>iüyv. 'A:>' i' 'JUj v'r^ J'^;'

^bLwJtj ^L »JiXo^L< 1^^ o^^- (_5"~

1) Maat en ten deele ook beteekenis van dit twoede vers zijn onduidelijk; ook reeds in het eerste

vers zal men moeten lezen viiUXJ in plaats van ^^s^jS "i
, terwijl {jo'}^ staat voor {jo^. — Het is

wel onnoodig de aandacht te vestigen op de vele vulgarismen in dezen brief.
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heden onbevattelijk is. Zoo zeide ik tot hem bij zijn terugkeer uit Leiden en na

de lezing van uwen brief, waarom hebt gij Mijnheer Golius niet geraadpleegd

over uwe aanvaarding van een professoraat? Hij antwoordde toen: Golius en ik

staan wat dit betreft gelijk; het woord van Golius geeft bij de Heeren van het

Bewind den doorslag niet, want de Heeren doen juist wat zij willen en hooren

zoo min naar Golius, als naar een ander. Intusschen, de schuld is niet alleen bij

Ravius, hij is medeschuldig, want die Professor bij u te Leiden, die het perzi-

sche boek heeft laten drukken , de Franschman 2) heeft hem geraden de zaak

voor u verborgen te houden. Ik vertrouw nu van uwe goedheid, dat gelijk gij

het geheim van den eersten brief verborgen gehouden hebt, gij ook dezen twee-

den voor den Franschman en Ravius geheim zult houden , opdat zij niet aan

elkaar schrijven en mij eene onaangenaamheid worde aangedaan erger nog dan

de eerste, want ik ben een vreemdeling. Dit zeg ik niet om op te stoken, maar
bij wijze van herinnering, want uwe welmeenende gezindheid heeft de overhand

gehouden boven hunne booze plannen. Ook dezen brief geven wij aan Junius

om u te doen geworden , evenals den eersten. Wij hebben geene andere bedoe-

ling, Mijnheer! met dit schrijven, dan om uwe edele handen te kussen en uwen
zin te doen ter wille van uw verzoek in uwe goede wenschen , dat wij elkaar

nog eens mogen ontmoeten. Vergeet ons niet in uwe goede wenschen! Wij hopen,

Mijnheer! dat gij onze verontschuldiging zult aannemen. Wij voelden ons verplicht

u te schrijven ter wille van de mededeeling. Intusschen, wij bezaten drie boeken,

doch Ravius heeft ze genomen en wegens zijne schulden aan een Amsterdamsen

koopman gegeven en nu bezit ik niets. Er wordt gezegd : geef wat gij hebt; welnu

ik heb niets dan inkt en papier. Dit is de waarheid zonder eenige leugen ; wij

weten dat wij het u niet behoeven te verzekeren. God moge zijne goedlieid

jegens u doen toenemen en Zijne weldaden volmaken ! Gegroet

!

Geschreven den 14"^^" lyar (Mei) des Zaterdags van het jaar 1642.

Uw verlangende vriend Nicolaus al-Halabi. 3).

Verder laten wij u. Mijnheer! weten, zoo gij misschien de vriendelijkheid hebt

mij een antwoord te zenden , stuur dan iemand van uwe kennis om het over te

brengen, opdat noch Ravius, noch een ander het te zien krijge. Doch zoo gij

iets zendt, laat het zijn in gezondheid. Gegroet!

Indien brieven u de scheiding konden verklaren , dan zou ik in plaats van

met inkt met tranen schrijven, dan zou ik van mijn vel perkament maken, o

luisterrijke (?) en mijne beenderen tot een kalam versnijden , en toch zou de

scheiding mij pijnigen.
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AANTEEKENINGEN.

1) Het vervolg der begroeting in den aanhef heb ik in de vertaling wegge-

laten , omdat de lezer daaraan weinig heeft. Zooals men ziet is deze brief ge-

schreven in een tijd, toen Nicolaus nog niet als afschrijver in Golius' dienst was

getreden, maar reeds naar een anderen steun omzag, dan dien van Ravius, in

wien hij terecht of ten onrechte weinig vertrouwen stelde. Dit is, zooals uit

het vervolg blijkt, de vierde brief door heui l)innen verloop van eenige dagen

aan Golius geschreven en de aanduiding omtrent den inhoud van de overigen

heeft mij in staat gesteld, nummer 3 terug te vinden in u. 81 van de Verza-

meling en nummer l in n. 8;3, zoodat alleen n. i verloren geraakt schijnt. Ten

einde niet te uitvoerig te worden , zal ik uit deze beide brieven slechts zooveel

mededeelen, als dienstig is om onzen brief beter te verstaan. Allereerst teeken ik

dus aan, dat, terwijl deze de dagteekening draagt van den 14''«" Mei, n. 3

gedateerd is van Vrijdag den I3''«" en nummer 1 van Donderdag den ö'ien Mei.

Evenals deze brief heeft ook reeds de eerste de bedoeling om van Golius steun

te erlancren, Ravius had Nicolaus onder allerlei schoone beloften van Constanti-

nopel medegebracht, waaraan hij, meenende dat het woord van een Westerling

steeds betrouwbaar was, gereedelijk gehoor gegeven had, doch in Amsterdam

had hij in het dagelijksch verkeer maar al te goede gelegenheid om op te mer-

ken , dat zijn beschermer zelf aan geldgebrek leed en naar eene betrekking hier

te lande omzag. Van Utrecht was toen nog geen sprake, maar wel schreef Nico-

laus, dat Ravius den S^'^n ]\fg[ wilde afwachten, op welken dag de Bewindheb-

bers vergaderden en de professoraten zouden vergeven worden. Intusschen
, ge-

steld, hij werd benoemd, wat inocst Nicolaus dan aanvangen? Alleen naar het

Oosten terugreizen kon hij niet, daar hem de middelen daartoe ontbraken en

hier zijn l)rood te verdienen was alleen mogelijk door de hulp van Golius. Hij

zelf laat dit zoo duidelijk mogelijk uitkomen in den derden brief, waarvan ik

hier een groot gedeelte zal invoegen.

Wat wij u hierbij laten weten, (Jod moge u alles goeds berichten! is dat mij

van UEd. een geëerd schrijven is geworden, maar niet dan nadat Ravius van

Leiden was teruggekeerd, des Donderdags 12 lyar, terwijl de brief gedateerd

was van Vrijdag den G''^". Intusschen, zoo Ravius er niet geweest was, /ouden

wij den brief niet ontvangen , noch gezien hebben , noch dengene die hem i)racht.

Immers Ravius kwam des Donderdags, zooals ik reeds deed opmerken, te negen

ure en bracht ons van UEd. de geëerde groete en deelde ons mede, dat Gij ge-

zond en in welstand waart, waarvoor wij God, den Verhe^'ene dankten en Hem
om verhooring baden. Maar nauwelijks was hij hier, of hij vatte het voornemen
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op naar Denemarken te gaan en ging naar buiten , of hij een schip kon vinden

,

dat derwaarts ging of niet. Een uur later trad hij bij mij binnen met uw ge-

ëerd schrijven in de hand, brak het open, las het op en begreep den inhoud

en de bedoeHng. Ik was toen eenigszins bedrukt en hij begon met mij te praten

om mij te vertroosten en mij uitkomst te beloven na de elende. Zoo gij, zeide

hij tot mij, met mij naar mijne landslieden ginds gaat, zal ik u zestig piasters

geven voor kleeding, voor de vracht van het schip en alles wat gij verder noodig

hebt om u naar uw land te zenden. Wij stemden daarm gaarne toe , doch daarna

ging hij wederom uit om den aanzienlijken heer, geheeten Junius, professor in

het Latijn, die ook een weinig Arabisch kent, te bezoeken. Deze zeide tot hem:
in Utrecht zoekt men een professor in het Arabisch , de Utrechtenaren hebben

reeds tal van brieven over deze zaak geschreven. Toen vatte hij weer het plan

op naar die stad te gaan en te zien of de zaak zou vlotten , om in dit geval

hier in dit land te blijven , maar zoo niet , om dan weg te reizen , zooals ik reeds

gezegd heb. Mijne geringheid zou hem dan vergezellen en vandaar zouden wij

naar het Oosten , naar vrouw en kinderen reizen. — Ravius dan is des Vrijdags

te zes uur in den morgen , op het oogenblik dat ik dezen schrijf, naar Utrecht

vertrokken enz.

2) Bedoeld is L. de Dieu , de bewerker van de eerste nieuw-perzische gram-

matica in Europa. Wij zagen reeds uit zijnen brief aan Vossius, dat hij met Ra-

vius zeer bevriend was , daar hij hem «Ravius noster" noemt.

3) Aan het slot van den brief staat nog een post-scriptum , inhoudende het

verzoek aan Golius om zijn antwoord door een vertrouwd persoon te laten over-

brengen, opdat Ravius er geen kennis van zou krijgen. Nicolaus was namelijk,

ten onrechte, bezorgd dat deze hem zijne onderhandelingen met Golius ten kwade

zou duiden, of deze zou bemoeilijken. In waarheid echter was niets Ravius lie-

ver, dan om ten deele van de zorg voor dezen Oosterling ontslagen te zijn. Het

geschiedde dus waarschijnlijk in overleg met hem, dat Golius besloot Nicolaus

als afschrijver van handschriften te gebruiken. Ravius had verschillende belang-

rijke codices medegebracht, waaronder eene arabische vertaling van het werk van

Apollonius Pergaeus over de kegelsnijdingen , welke vertaling in verschillende

redactiën is bewaard gebleven. Ravius had dit handschrift in 1641 te Constan-

tinopel gekocht en na zijnen dood kwam het , langs mij onbekenden weg , terecht

in de Bodlejaansche Bibliotheek (Uri 913). Dit handschrift nu liet Golius door

Nicolaus afschrijven en dit afschrift kwam later evenzeer in dezelfde Bibliotheek

(Uri 987 en 988), zooals blijkt uit de aanteekening van Pusey betreflt'ende deze

Codices, ofschoon de naam van Nicolaus door hem niet genoemd wordt. In ruil
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voor deze vriendelijkheid zou Nicolaus ten behoeve van Ravius uit een hand-

schrift van Golius het werk van Ghazali, getiteld: Raad aan Koninyen , afschrij-

ven. Vg. Gat. Gol. p. 9 n. 8 en God. Bodl. (Nicoll) 102. Dit afschrift bevindt

zich thans in de Universiteits-Bibliotheek te Utrecht (Gat. Leiden V, 292), ge-

lijk door datum en schrift wordt bewezen. Nog andere handschriften zijn door

Nicolaus afgeschreven , waarop wij later terugkomen.
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XVII (31).

i3y>' '~i)Ji*j'. (_5<A*^ iya;»- J,!

O'.J'.*»';' LsjLw J.L) ^J^X;^ [i JUJ' sJoJ1\ ik^Jlxj' ii*^'} ^aj^/ij! »..ü1J- ,_«.j>Lo ju Jl*j ^^jC^ ,.,t

>-wjS xi.« ajUjC' ^y, c^^jj '•^l J-Ij ^J-.>*j^J' iC^s- q, t5;:V«^ i3 U kr^ Ajja:>'5 XJLw ü5i.I

(J^ gj iüUClI ij^ >^i._j ij;,'^! ^Jü U-Lj iL~> ^«j \, _y iL;:i>l ^Ju*JLLixi j.^ ^

qI J^J! i_jL^I >Ls^l i' >—^1 JLflJ ^b^*a^' ^i ujbX^Li ,tiA2J' AjJ' U \J^Ó J^ï &J'.*;SU,ls

UJKI lj^2-i' iJu^' ^^j »^>^c ^.,i^ ^>AJ' o^rv^'l -^-^1^ jy^ i?y i'' -''•^ '^^ &^S>J

XVII.

Aan ZEd. Mijnheer Jakob Gooi.

Wat wij hierbij UEcl laten weten is, dat ik U reeds vroeger geschreven heb,

wat ik voorhad ten opzichte van ApoUonius, namelijk om, zoodra ik met af-

schrijven gereed was, de figuren daarin op hunne plaats bij te teekenen, daar

ik wist, dat ik ruimschoots daartoe den tijd had tot het begin van Tishrïn II

(November), zoodat gij noch daaromtrent , noch bij de lezing u zoudt behoeven te

verontrusten of beangst te maken. Toen echter Ravius zag, dat ik gereed was

met schrijven, drong hij sterk bij mij aan om het boek vóór den bepaalden tijd

te hebben. Ik wilde het echter niet geven, voordat ik de figuren had geteekend,

maar ten slotte verzekerde hij mij , dat hij , na er mede gedaan te hebbeu wat

hij voorhad, het mij zou teruggeven om de figuren te teekenen. Hij nam dus

het boek en ging er mede naar Amsterdam 2). Ik had hem vóór zijn heengaan

gevraagd, wat wilt gij te Amsterdam met het boek doen, waarop hij geantwoord

had : ik wil het laten zien aan de kooplieden boekdrukkers , of zij het willen

drukken. Dit bescheid gaf hij mij, maar ik denk dat hij gegaan is, óf om het

te verkoopen , óf om het te verpanden, daar hij geld noodig heeft om den huis-

baas te betalen bij wien wij wonen. Wij eten en drinken met ons vieren bij
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xjU: ;t*j> :<—^ oy-'-^*-^ o"^' d^^ o^-^:!^ o^-jr^ ***^ ^ >35 c;^' ._^=>Lo ^j, I—^y^j

^^ e^j ^J^ ^j' aaI—o "4 ci*:^' ^^•«j (^ t_5Jj*^ 1)3 i^j^^ V.Li' er '^^-^ u^^J O^y^

ivx^iXLiJ' vüJf dL- ^Uaj i^JvJ' ujL-iJ' «^ liL- .'d^l q' '-^-^'i r»y *.—> Jv>Js JU^I (•'•^Ij

,j^ .O^Vuo ^.iii'j 1^5^' ^^—.>•

C)'
'^' ^/^^*^' '-^*^ ^*^' l55'jJ' CT» ^l-*-; t>5w' J~<'^^ v-^5

;i)ucJ)jl J,Li ^^Jij' "^5 ^-.-J3 ^^c ^Nó^ls ii.j

J:^?'-
^ ''^'j '^^ **'j' '^'' '-ilxJ^li ^~~^) o'''

'^-^-^

A o, oJ'ó Uü'l^vj « g Tj [«y^' j'-:^ lXj^ wvjaJ' LciAil' Ijjlj' .'OUïj Lj \c*^ O* Aj'»-^^')

jjaju o'.S'bl.Ij'.i' ^:iA.*-«o ^L) ^^*I2J "^5 iC*'!^L>wJ!j wA-ijj |j^_jj sjLJi xLvJ y^Js qc alJI ^L—i;

2üLi5ü( i3,
(sic) Jyti-j o^^oT ^^"^1 j_j:j> ^^i'i^, ^^y?- iiU*y Uajl siyi! ci^•:suAai ^ «^^

1) As"'. >,"J^ 1^' y*-i^ i3^' ^-*^ t_c->^*.s=W''. Aanteekening van den schrijver.
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den liuislieer voor twintig gulden 's weeks. Tot heden is hij vijf weken schuldig

,

hetgeen honderd gulden maakt en van die honderd bezit hij geen mahmudi 3).

De huisheer wil hem echter niet langer horgen , tenzij hij de oude schuld afdoet

,

dan zal hij voorschot geven op nieuwe. Kortom, zóó denk ik er over , naar ik met
eigen oogen van zijn benarden toestand gezien heb, — ik bid God, den Ver-

hevene, dat Hij het u en uwen kinderen nimmer zoo benauwd make! Het
boek is gereed sedert vijf dagen en ik ben voornemens het u te zenden met den
jongen man, die uwe meetkunstige instrumenten in orde brengt; hij zal u ook
een brief van Ravius overbrengen. Ik zal nu echter afwachten, totdat Ravius

terug is en zien, of hij de waarheid heeft gesproken of wel gelogen. Brengt hij

het boek terug , dan zal ik voor u de figuren teekenen , maar zoo niet , veront-

schuldig dan mijne tekortkoming en geloof niet, dat ik u iets beloof en het

niet houd. üe ouden hebben gezegd : bij brave menschen wordt schuld vero-e-

ven. — Vroeger hebt gij mij in uwen brief geschreven : zoo gij iets wilt zenden

,

breng het bij den boekverkooper , welnu ik zal doen wat gij bevolen hebt. Zoo
God wil, zullen wij eerlang u iets doen toekomen en zult gij tevreden zijn. Meen
niet, dat ik de verbeteringen van eenige plaatsen in den r/Raad aan Koningen'

vergelen heb. Wij zullen u daarop antwoorden , maar tot heden ben ik bezio'

geweest met schrijven, doch nu ik niets anders te doen heb, zal ik het geheele

boek doornemen en u antwoorden. Gegroet ! Breng vele groeten van mij over

aan uwe vrouw en aan uwe geëerde kinderen , aan elk in het bizonder. No"--

maals en ten derden male gegroet!

Uw oprechte Vriend Nicolaus.

O'^D'

AANTEEKENINGEN.

1) üeze brief draagt geene dagteekening , maar moet in bet jaar 1643 geschreven

zijn, daar het handschrift van den Raad aan Koningen in dat jaar is afgeschre-

ven. Over deze handschriften hebben wij het noodige vooropgesteld , zoodat wij

er hier niets aan hebben toe te voegen. De afschriften waren op het oogenblik

van het schrijven van den brief gereed, uitgenomen dat in het eene nog meet-
kunstige figuren moesten worden geteekend, terwijl Golius op het andere eenige

verbeteringen had voorgedragen. Beneden zal men hierover nog een schrijven van
Nicolaus met het antwoord daarop van Golius vinden.

2) Deze uitdrukking verwekt den schijn, dat de briefschrijver even als Ravius,

LETIEEK. VERH. DER KONINKL. AKaDEMIE. DEEL XVII. 27
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zich destijds niet in Amsterdam bevonden. Het is mij echter onbekend , dat de

laatste zich ooit elders heeft opgehouden , zoolang hij in ons land was en nog

niet te Utrecht was aangesteld , zoodat misschien te denken is aan een tijdelijk

verblijf op het land gedurende den zomer. Doch ik moet uit gebrek aan verdere

gegevens deze vraag onbeslist laten. Ook is het niet recht duidelijk, waarom

Ravius zijn handschrift aan Amsterdamsche boekdrukkers wilde laten zien. Im-

mers in Amsterdam bezat men geen arabische typen en de drukker kon het boek

toch bezwaarlijk eenvoudig naar het handschrift laten zetten ! Intusschen weten

wij, dat Ravius eene dergelijke uitgave met vertaling vóór had, ofschoon hij

daaraan eerst uitvoering gegeven heeft in 1609 en dat nog wel ten deele. Toen

nl. heeft hij te Kiel uitgegeven : Apollonii Pergaei , Conicaruni Sectionum libri V,

VI et VII iu Graecia deperditi, jam vero ex Arabico Mscripto ante CD annos

elaborato opera mhitanea Latinitate donati. Het oordeel over dit werk van den

lateren uitgever van Apollonius , Halley is alles behalve gunstig.

3) Nicolaus toekent hierbij zelf op den rand aan; //een mahmudi in Egypte is

een duit (iA=»!j ij~vU)". Hij had er nog kunnen bijvoegen, dat deze waardelooze

geldstukken zóó genoemd worden naar Mahmud ibn-Ali al-Ostadar, die tusschen

de jaren 794 en 799 der Mohammedaansche tijdrekening Egypte daarmede over-

stroomde. Vg. Makrizi , Rhitat ed. Bulaq II , 397.
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XVIII (113).

Jji' '_J>a«j >^^' !s^i\ JoJ.^ J»^y*JI ayas» il

ki5olj ij":*! iCx^lj L^i>^ ic_i^Li L^;o.^ J^öl^ o"^L^ 5C_ibl_i :<juJ- »l\s> ^ ^,1 i.i>.Lji jsi

iCiJUJt, «i^y. ^_j^j tiUixi J.=»jJ ^L5>l o^^ J,L. iUiLüi^
o'-^j^^'ï J^"^' >i' S^^j OL\_a_j!

0^-:V> 1*^^= ^J;*^
iü^' »A* ij^ i^A*£ i3>*2^ iC<^L»*jtj JCjSIaJIj dUL^t ^c^ t>LLc .^\.*X^^

ouij 'sj^ixcji iLLoli' ;<A=>^ ^/> ^^,,ii^^ iü^liï J-'j*£ >_jL_;c_i' ^J^^U,} X_i'il_i «.x-.:^} ^$5^'

1) Zóó staat er, ofschoon het raetrura bewijst dat de lezing onjuist is.

2) «'-Syy i_jlX.\j'
(__$! ^lij'. Aanteekening van den Schrijver.

XVIII.

Aan ZEd. den aanzienlijken Heer, den geleerden faqih , Jakob Gooi.

In deze week heb ik drie brieven ontvangen en daarmede drie gaven. De eerste

gave is , dat Gij mijne brieven hebt opgezonden aan mijne familie en naar mijn

vaderland; de tweede dat ik waardig bevonden ben vereerd te worden met de

correspondentie van een man als Gij en ten derde dat ik mocht hooren , dat Gij

en de Uwen in gezondheid en welstand verkeert. Om deze drie reden heb ik

mij zeer verheugd, gelijk de dichter zegt: //de vreugde heeft mij in die mate

overstelpt, dat zij mij door hare grootte heeft doen weenen". — Uw brief dan,

waarin het schrijven van Ahmed 2) gesloten was, heeft mij bereikt vóór den

brief, dien gij van Amsterdam uitgezonden hebt. üe eerste gewerd mijdoorden

broeder van den instrumentmaker , des Zondags vroeg , en vijf dagen later , des

Donderdags kreeg ik den brief uit Amsterdam met een tweede schrijven , waarin

gij spreekt over den Gulistnn. Na deze brieven kwam Ravius bij mij met 33

Hebreeuwsche boeken , 23 daarvan waren heele- en tien halve-deelen 3), en ver-

telde mij alles wat hij gedaan had. Wat echter zijn zeggen betreft, dat hij drie
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iuilUil üUJLw. ^^J' vi^^IA35 U 'w3j(^ ü^J ,^- 1^5 l^*>y (J^ iüL«:c*v':^l j/^ ^JLb ^^jjj,

00^1 c>>il 'JOÓ> j^j, i_,oü' ;Jv^ t!5Ü ^^y^. ^ t5^i> JbCi^l liU ^y J,S "^51 (^go^) ^^1^ U,

yls L ^j w^xfi b'j i^Ju Jj: >_A-aj olsj^l (ja«j j ^^Ltó ._>l\XU Kjij_=> _>P «JL. iisjyi.-'

«^>5 j aJ ci*J^s Ij'j iüjL«il -(Juai Lo jJUaj q' tiSÜAj sl\a2Ï ^^L}o üjyXlS i-Jj^s- J^^ .J^

iJiiliS' Q^ ^^AJl ^^^ i>->-J J-^ v^' ^'*'=*'
ij'^ ';';-•* *j-=5 (;;r^-5 '-r«-*^=*^'

liVjojL*! -Uls?

jj ^jJJI ob>bU.I Lot, -i^^'J iüLi eV-;^j Oy^^ 3-=-; i^-H» y^ liW ^-jJ ^5 ^"^"^'
j^^*^^

•i (j^ijJt J.C Locw t^A^ ^ L^ ^ j^> ^^_^^' S^ er r '
^^^^^^ «i*-^ oy^- ü'^

^'^^f

_^LiJI Jjï u,^> ^^;5 AjAï er "^o^ y LT^ ''^^^
tT^ "^^ J^ o^- ''^ r^^' 1^ '^^**'

L{_ó Uj LjlXJ! dU*^ o*-^ '"^^^ ^^LwJ"ii i' ,_cA^. qI^ ^J

Sj^LLl!' üVJÜi iC*>ó^} s!)oJIaJl>
(Jj:

j.^-vJ' lX»j5 slïLX^ r^'^ o^ t!5U.^ IjïLw Lii j."iUJ' q^*^

^ (J.C5 «sf-L J>j>!} J^ cr^y^''
'^"^5'^' c^5 ^^L*.=-^'j J..:=aJI :<.o>U3 ^i^' BA^ üi^l

^j>LJI ^^svjl ^^i-^^'j J.L. lX^^j (sic) (jy^^ o- ^V*-J' r^'-^ ->^

*J; ÏT^ i! _^l O.I^ (J"^ LTS'^^^

c>JL-wj j^cJCitó, ^5,-^'-^ O**^ 1-^ '^'^^^ ^^ ^v)' "^b^ ^ ^^~^^^' "^ UtJ^J^' <Mjo^ Ijt,

j,_.M. t^_5i iiXSij *-^j'i »^ ^JLJI j c^yJi^ eoAJI UJic l^jC_i: e*d.ia ^J^ ^Li ^_:?j J^l

>iL;u ^Jo ^^^, U _^' >i)JL:2J ^^ Ar löl: v_jyi«j Ay~ Lj jJjij' ^^ü-ï^ "^>'^ 1^^; '^'^ '*'^'

j_j^!^L*- ÏjAjj >i!j3'3- i_JlJlXj léj^ lólJ \^ sAJj 0>J/J' V"'?*- vi^lj i3j«:f5
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verhantlelingeu van Apollonius vertaald heeft, hij is een aartsleugenaar 4); im-

mers hij heeft mij gevraagd hem te helpen bij de vertaling en misschien zal dit

gebeuren. Verder heb ik mij , (oen ik uw derden brief ontving, waarin gij schreeft:

wij moeten volstrekt de figuren hebben , zend ze mij zonder mankeeren en zon-

der uitstel, naar uw bevel gevoegd. Meen niet dat ik traag ben, want mijn plan

is geen ander dan om ze te teekenen 5), opdat gij u niet verontrust, want zoo-

als gij wilt, zóó zal het geschieden. — Ook hebt gij mij geschreven omtrent

de Verhandehng der Cypriers G), waarop ik antwoord: wij gelooven dat zij niet

bestaat , want tot nog toe heb ik haar nooit bij iemand gezien , noch heeft iemand

mij er van gesproken, maar wij zullen vol ijver zijn in deze zaak. Zoo God, de

Verhevene het wil, zullen wij zien, Patroon! wat Hij ons beschikt. — Wat het

zeggen van Ravius betreft, dat hij geholpen heeft bij het afschrijven van Apol-

lonius, het is UEd. niet onbekend, dat hij eene schatkamer van leugens is. Som-

tijds stond hij bij mij, als ik schreef, zonder dat hij van de geschreven letters

iets kon maken. Zijne bedoeling daarmede was te leeren , niet om mij te helpen.

Ik heb het hem dikwijls in zijn aangezicht gezegd, als hij bij mij stond en las

en hij kon mij niet zeggen : wijs mij de letters , opdat ik u heipe , of ik zeide

tot hem : ik heb uwc hulp niet noodig. Dan werd hij boos en ging heen. Som-

tijds ook wilde hij het boek wegnemen, voordat ik gedaan had met afschrijven,

doch in mijne tegenwoordigheid kon hij het niet krijgen en, als ik uitging, sloot

ik de deur van mijn vertrek. Herhaaldelijk wilde hij mij beetnemen , dat ik de

deur ongesloten zou laten , doch dit gelukte hem niet. Zóó staat het er mee. Ik

heb den Apollonius aan den broeder van den jongen instrumentmaker gegeven

,

die hem u zal doen geworden, want hij is een sterk en flink man, die u bui-

tengewone vrienschap toedraagt. Wat de verbeteringen betreft in den Kaad aan

Koningen, ik geloof, dat ik juist geschreven heb, zcoals in het handschrift staat

,

daar ik twee drie plaatsen vergeleken heb en ze heb gevonden , zooals in uw

afschrift staat, maar zoodra Ravius komt, zal ik het boek nogmaals ter hand

nemen, het geheel doorlezen en u antwoorden 7). Verder schrijft gij mij herhaalde-

lijk, dat gij mij met weldaden zult vergelden, doch ik verlang ze niet van u,

omdat uwe goedheid mij overstelpt en uwe vriendelijkheid mij verlegen maakt.

Ik wenschte wel, dat gij eene zaak hadt belangrijker dan deze, opdat ik mij

daarin met allen ernst zou kunnen beijveren. Dit zou dan van mijnentwege een

vriendschapsdienst zijn, geenszins in overeenstemming met hetgeen gij verdient,

maar volgens het woord van den dichter: //Indien men aan den mensch moest

teruggeven , wat hij waard is , dan zou uwe waarde de wereld zijn en al wat

daarin is". Kortom ik bedank uwe goedheid ook zonder vergelding. Nagroeteaan

uwe vriendin, de vertrouwde uws harten, de reine, de kuische, de meesteres

van uw huis, de edele en weldadige vrouw en aan uwe geëerde kinderen, aan
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ieder met name , en aan allen , die onder uwe gelukkige bescherming staan

,

hetzij vrijen of slaven , nogmaals gegroet van uw oprechten Vriend

Nicolaus Botros al-Ha!abi, die de genade Gods behoeft.

P. S. Als gij den Apollonius ontvangen hebt, hoop ik van uwe goedheid, dat

gij niet zult dralen met het mij te schrijven , opdat mijn hart gerust zij. Ik heb

ook den brief van Ahmed gekregen, die uwe goedheid zeer bedankt, omdat Gij

u beijverd hebt hem te verzoenen met zijnen zoon en dit is eene zaak, die ook

mij zeer verheugd heeft , omdat hij een vreemdeling en arm is. Gij weet , Heer

Jakob ! als hij u bedankt voor uwe goedheid is het beter , dan dat hij u be-

schimpt en zegt, dat gij de oorzaak zijt van de verwijdering tusschen hem en

zijnen zoon. Als hij u bezoekt leggen wij u op onzen groet over te brengen.

XIX (122).

'A>\yi i)-**> er '^s lS'^ ji^ i^XjL^' -L^J'^j c5-^^^j l.<*^ ^^ éjS^ ^"^ J'ji' "bS eU^^su:

j^jUJI; ^_jJ^ ^'-<.j qi ,_c,Laii*x'^ rV^^'-^ '**?)' >—^^' <i^ f'^'^- rV''^'^ **^i' ^\y' t!^ .^a^
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XIX.

Antwoord op den voorgaanden van Golius.

Lof zij God.

Na vele groeten , mijn Vriend ! doe iit U weten , dat gij ruijn hart door blijd-

schap verruimd hebt en mijne bedruktheid hebt weggenomen. Gij hebt mij zoet

water te drinken gegeven door uwe vriendschap — moge deze nimmer eindi-

gen! — maar uwe dankzegging gaat mijne verdienste en rang te boven en het

zijden kleed uwer loftuiting is te lang voor mijne gestalte. Dit moge echter een

uitvloeisel zijn van uwen goeden wil en van uwe vriendelijke genegenheid en het

goede keert terug tot hem van wien het komt. Wat het afschrift betreft, dat gij

mij gezonden en op mijn verzoek bespoedigd hebt , ik heb het met groot welbeha-

gen goedgekeurd en het heeft mij uitgenoodigd tot den slaap des rechtvaardigen.

Maar aan uw bedanken voor vergoeding zal geen gehoor worden gegeven , want

al is het verre van u (haar te verlangen), dit is voor mij eene aansporing te

meer (haar te geven) en al is mijne hand korter dan mijn hart, de genegenheid

is het die haar uitstrekt en moeite doet geven. Geeft de hand u vier dinaren 8),

het hart voegt er aan toe vier qintaren. Mijne verontschuldiging voor de vertra-

ging van het antwoord wegens verhindering door vele bezigheden. Heden heb ik

voor de derde maal over u geschreven naar uw vaderland ; laat gij van uwen

kant het niet aan brieven ontbreken om de zaak te vergemakkelijken. Op het

oogenblik brengt mij Ahmed uwen groet en doet mij deelen in uw zoet gesprek.

Groete aan u en de beste wenschen uit oprecht hart van ons allen , alsmede aan

Ravius. Aan uwe vrienden zij alles goeds gewenscht! Dit is het einde van mijn

schrijven en de afkorting van mijn antwoord.

Geschreven door uwen armen , haastigen vriend

Jakob Gooi.

AANTEEKENINGEN.

1) Ik heb dezen brief van Nicolaus en het antwoord daarop van Golius ter-

stond op elkaar laten volgen, zonder ze door aanteekeningeu van elkaar te schei-

den. De lezer is daardoor in staat gesteld te beoordeelen , of ik juist gezien heb

,

dat laatstgenoemd schrijven inderdaad aan Nicolaus gericht is en wel in ant-

woord op den voorgaanden brief, want men bedenke, dat in den brief van Go-
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lius Nicolaus niet geuoemd wordt. Op de keerzijde van dien van Nicolaus staat

liet volgende HoUandsche adres : Mijn Heer mijn Heer Jacobus Golius professor

in de Orientaekclie taelen hij het princehof. Tot Lei/den. Loont. Wij leeren daar-

uit Golius' woonplaats kennen , want het voormalige Prinsenhof lag , zooals be-

kend is, op den hoek van Steenschuur en Langebrug. Ik vond dan ook in eene

andere aanteekening , dat Golius in 1Ü4S op 't Steenschuur woonde, wat naar

allen schijn slechts eene andere aanduiding is voor hetzelfde huis In de begra-

fenis-rpgisters staat als zijne woonplaats opgegeven: het Rapenburg.

2) Over dezen Ahraed hebben wij boven (bladz. 42 vvg.) uitvoerig gesproken.

Vg. verder het postscriptum van dezen brief en het schrijven van Golius aan

het slot.

3) De juiste beteekenis van het woord *-;^^ij vind ik niet in de Arabische woor-

denboeken. Bij mijne vertaling van heele en halve deelen heb ik gedacht aan

onze indeeling in folianten en kwartijnen (of octaaf-deelen).

4) Kantteekening van Nicolaus: ;^ is het summum van liegen.

5) Uit de vergelijking van het O.xforder handschrift blijkt intusscheu, dat Ni-

colaus de figuren nimmer heeft geteekend , wat trouwens ook reeds uit dit schrij-

ven is op te maken, want het afschrift wordt Golius toegezonden, alvorens het

werk gedaan is.

6) Over deze Verhandeling is uitvoerig gesproken door Dr. de Jong in de

reeds Ijoven aangehaakle Verslag, en Meded. der Kon. Ahad. Afd. Letterh. 2'^'^

Reeks d. VIII, bladz. 217—236.

7) Over deze verbeteringen in Nicolaus' afschrift van het hier genoemde werk

spreekt hij nog uitvoerig in twee andere brieven aan Golius t. w. n. 107 en n.

112 in God. 1228.

8) De brief van Golius is van het begin tot het einde gesteld in berijmd proza

en legt dus een schitterend getuigenis af van zijn meesterschap over de Arabi-

sche taal. Nog meer moeten wij daarin zijne fijne beschaving bewonderen , zijne

zachte afkeuring van Nicolaus' al te vleiende betuigingen , zijn zwijgen op diens

opmerkingen ten opzichte van Ravius, eindelijk zijne nauwgezetheid in het ver-

vullen zijner verplichtingen tegenover Nicolaus. Of hij met dezen een contract

gesloten heeft voor het afschrijven van handschriften is ons onbekend, maar uit
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de hier gebezigde uitdrukkingen blijkt, dat de vier dinaren eigenlijk de betaling

uitmaken en dat de vier qintaren eene toegift zijn. De vier dinaren zijn ono'e-

twijfeld even zoovele goudstukken, zoodat wij wellicht hadden kunnen vertalen

4 gouden dukaten. Wat het woord qintaar betreft, dit beteekent gewoonlijk een

zeker gewicht, maar hier schijnt het bedoeld te zijn in den zin van zilverstuk-

ken (guldens?). Dat men namelijk Golius' woorden niet als bloot rhetorisch moet
opvatten, blijkt uit het antwoord van Nicolaus, ons bewaard in n. 107 van de

verzameling , waarin hij op de volgende wijze de ontvangst van het geld vermeldt

:

l/ik heb de vier dinaren ontvangen en aangenomen , evenals de vier qintaren
,

maar ik stel deze op hoogeren prijs, omdat zij een vriendengeschenk zijn".

(i_<L«.s-':il JÜA* Ui^ f-^Ji S-i ^rV^'^ '"^J^ k^^M" j^Jlj-* "^Ji' — (^j' J^^ij).

Over Nicolaus' aanstaande terugreis naar het Oosten handelt ook de volgende

brief, dien ik heb o[)gcnomen , oindat daaruit blijkt , dat hij na zijne komst hier

te lande en nog vóór llavius' benoeming te Utrecht met dezen in Denemarken
geweest is. Ongelukkig draagt die brief geene dagteekening , maar alleen de aan-

wijzing, dat hij in het najaar geschreven is. Vermoedelijk is hij dus ouder dan

de beide voorgaanden en reeds in 1042, tegen het begin van den winter ge-

schreven , waarop spoedig van de zijde van Golius het besluit gevolgd is , om
zich het lot van Nicolaus aan te trekken, over zijne reis naar Constantinopel

met zijne Oostersche vrienden te correspondeeren en hem inmiddels iets te laten

verdienen door het afschrijven van handschriften.

LETTEER. VERH. DER KONINKL. AKADEMIE. DEEL XVII. 28
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XX (82).

^lXjJL v_-._LiL) I—jjjL^ I,u> qI—^ S^f *J |.bL*»

^;jA*LaJ! ol,.^ |4»j_L<*^<05 |_clï^ i^^j^ ;?,Xi£ ^^ ,>c

(jiv^^JjJS' ^_ciAa*» ^_ïOLA2ji ws^l i—jLo- 3yCr35» c,'

jilj «.«jJtis. XjwUa/Cj *-f.jX55 /*^o1j' y^J (jiïjjtils liLló -^ 'blSj sbjj LüU-ii 5-»^j "^yi *^r^3

^_^ i5 y5ÜJ vi>^-.^S J,^ Lxiij! y;l^5 Ni>^'^' o'^^i-^ -lyi'ii' (J^^Lï HAi, ^^ ^^ ,.^

Lj;ail ^i.1 'LXifi' Q^ *I^l j^L^ oy", eUiiu ^I vi>J' dU^ f-^ ^ytl^l q' i (j^ lj'5
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XX.

Vers.

Een groet, die, zoo hij een vorm aannam, eene parel of edelgesteente zou zijn

in de handen heen en weer bewogen , aan hen bij wien mijn geest en hart en

wier woonplaats het zwarte der oogappels is.

Aan ZEd. den oprechten Vriend, Mijnheer Gohus.

Na groete enz. berichten wij U , dat ik en Ravius van Denemarken naar Amster-

dam zijn gekomen. Wat mij aangaat , ik ben van plan naar mijn land te reizen

,

doch ik heb groote vrees voor de zee en de heftige beweging der golven we-

gens de veranderlijkheid der winden en de nadering van den winter, omdat ik

het ondervonden heb bij mijne komst uit Denemarken. Vertellen is echter niet

hetzelfde als zien en ik zou u gaarne mondeling willen spreken , zoo gij wilt.

—

Wat Ravius betreft, ik denk niet, dat hij met mij naar mijn land zal willen

gaan, zoo hij zijn zin krijgt, want hij heeft er mij herhaaldelijk over gesproken,

dat zijn verlangen is professor te worden te Utrecht, hetzij in het Arabisch,

hetzij in het Hebreeuwsch. Wat hem daarop eenigszins hoop en verwachting

geeft is, dat Mijnheer Junius hem daartoe aanmoedigt. Toch kent hij van beide

talen geene goed, noch het Hebreeuwsch, noch het Arabisch, maar het past mij

niet op hem te smalen, omdat gij het zelf het best weet en zijne omstandig-

heden kent van het begin tot het einde. Van u verwacht ik goeden raad , want

zoo ik vroeger al verkeerd gedaan heb door tegen uwen zin te doen, ik weet dat

gij vergevensgezind zijt van natuur en God vergeeft hen die goed handelen. Na
groete aan u twee- en driemaal

:

Nicolaus , zoon van Petrus uit Haleb,

AANTEEKENING.

Deze brief vereischt na het reeds boven opgemerkte geene verdere toelichting.

Dat Nicolaus bang was voor de zee, gelijk de meeste Oosterlingen, blijkt ook

nog uit een ander schrijven (n. 31), waarin hij eveneens over zijn terugkeer

spreekt en het voornemen te kennen geeft over land naar Constantinopel te gaan.

Dit schrijven verdient in zoover vermelding, daar het met eene dagteekening

voorzien is, nl. 21 Mei 1643. Ook beweert hij daarin, dat Ravius naar Königsberg

(é^yS) wil gaan , daar de Denen hem niet willen wegens zijn vele liegen. Maar

merkwaardiger nog is het bericht in n. 89 , dat Ravius te Amsterdam naar den



100 UIT DE OOSTERSCHE CORRESPONDENTIE VAN

Rector Magnificus geslagen heeft, zoodat alle grooten en geleerden boos op hem
zijn wegens zijne onbeschaafdheid en onbescheidenheid en hij niets gedaan kan

krijgen. Zelfs de Amsterdamsche straatjongens kunnen hem niet met rust laten.

Men ziet dus , dat het getuigenis van Nicolaus omtrent Ravius wel een beetje

verschilt van dat door dezen over hem geveld (boven bladz. 80).

XXI (134).

i3|^ ^^Oji|J^>.i ,;_j ^._^l ^_5JoLïl Jk*j^ v^\\ :i^ |.^l*JI iUil xjLlc Aj^^-. .1^1'< j_»-Lj cXju

v—i!^^ i^lX-;/ x.i' ,,JLj ^j. Qv*^i! ^-J»' qAjI Jü'i'.y joüIj ji.~Kj' ^J»Js ^^, (sic) ^JvyliAal

QiA<..y'n:s» —i'|j ^.«-JL-j j_ó~v»^ j_cvAi^' ^_5l\.j' ^"jj f^} ijCjjkXli^s^ xL' (3vJ}' |^ 'j-Jj .-i

.Jj slXj' (joiLif^' lXjUj iAj' j:^.» ,..iAAi>- (_wv»-J»i ,__cAj-w aUÏ iL_i jj! Xw.y'i i^ vl>-r'

«jLu iAaj ^i iL.i; ,.,' liS^i jl t_). »^I;:i-^i_i; xLi' ,_^ ,.v*« .<-VJ»i' *jI n^^lX^ *_jwL^.< ...AJi>-

^ubi' <-j' \J' .iAjI L=-. QiA-^ (_5cXjLJ' j?5 .AjI j.'iLw ^ij N_i*^ Ij^j^js. f^^j^ ic^^ j*ï'

N^-^' cj^^s L^y^^j or^r' o^''^ ^^5' dt.Mi'' (' |.U- Qj-^j p^ }^ oy^ i----^ ê^j^'

1) De lezing is niet geheel zeker.
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XXI.

Na overbrenging van groete — moge de zorg des Alwetenden Konings jegens

U toenemen! — aan Sliaikh-zadeh Mohammed Efendi. Zoo Gij naar onze om-
standigheden vraagt , wij zijn , God zij geloofd ! gezond en wel. Van U is bericht

tot ons gekomen over de boeken, die nameÜjk, welke Christiaan Ravius van U
genomen heeft. Reeds voordat gij mij daarover schreeft, heb ik al deze dingen

aan Mijnheer Goliiis medegedeeld en toen uw brief was aangekomen bij GoHus
heeft hij terstond een brief geschreven en aan Ravius gezonden , waarop deze tot

hem gegaan is en gezegd heeft : ik heb de boeken niet medegenomen , maar te

Stambul in bewaring gegeven bij Engelsche kooplieden , van wien men het geld

vrage. Ik weet, dat hij het liegt, omdat ik met hem te Stambul was en alles

weet, wat al of niet heeft plaats gehad. Zoo er nu spoedig bericht van VFA.
komt , dan zal , zoo God wil , mijnheer Golius voor uwe rechten uioeite doen

,

het uwe weten los te krijgen en het u zenden. Deze leugenaar heeft u erg be-

drogen, gelijk hij ook mij gedaan heeft. Komt uw antwoord (niet) spoedig, ook

goed, dan ben ik bij u, daar het mijn voornemen is na dezen winter naar

Stambul te komen. Zoo gij mij eene vriendelijkheid en liefdedienst wilt bewijzen

,

ga dan naar de Qumpoort I) waar zich vele inwoners van Haleb, mijne stadge-

nooten , ophouden en vraag, of er voor ons een brief uit Maleb gekomen is en

zoo ja, neem dien dan en heb de vriendelijkheid, Shaikhzadeh ! mij hem te zen-

den. Deze weldaad zal, zoo God wil, niet verloren zijn. — Ook mijnheer Golius

laat u rijkelijk groeten en verzoekt voor hem goede boeken , bijvoorbeeld kronie-

ken , maar correcte en volledige, geen defecte exemplaren te koopen , en ze te

overhandigen aan den Gezant en onmiddelijk geld te nemen. Ook de boeken

welker titels op dit papier staan 2) en die gedrukt zijn , van die soort kunt gij

ook koopen. Zoo gij met dezen man handelt en vriendsciiap houdt, hij is een

zeer braaf man en zal de weldaad beloonen ; hij geeft zich om uwentwil veel

moeite met betrekking tot het geld. Gegroet

!

Uw vriend en dienaar Nicolaus.

AANTEEKENINGEN.

Welk een bitteren haat Nicolaus tegen Ravius heeft opgevat blijkt uit dezen

turkschen brief door hem gericht aan den bekenden turkschen geleerde Shaikh-

zadeh Mohammed Efendi. Omtrent den geadresseerde kan men vergelijken Mohibbi,

KhoM^at al-Athar III, 474, waar wij o. a. lezen, dat hij in het jaar 10G8 (IGS'/s)

gestorven is.
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De bedoeling van den schrijver is duidelijk. Ravius had geruimen tijd te Con-

stantinopel vertoefd en aldaar menig handschrift veroverd. Het schijnt echter,

dat hij daarbij niet al te kieskeurig is te werk gegaan , dat hij handschriften van

turksche geleerden heeft geleand en medegenomen. Althans daarover schijnt zich

Shaikhzadeh in een schrijven aan Nicolaus beklaagd te hebben en de verontschul-

diging van Ravius, zooals deze in dit schrijven gegeven wordt, klinkt niet zeer

waarschijnlijk, vooral in het licht, daarbij door Nicolaus ontstoken, dat hij daar-

van niets wist, ofschoon hij voortdurend in gezelschap van Ravius geweest was.

Welken uitslag de bemoeiingen van Golius in deze zaak verder gehad hebben is

mij onbekend, want ik heb daaromtrent overigens niets gevonden.

1) Eene welbekende poort te Constantinopel aan de zeezijde.

2) Op het concept in Cod. 122S is van deze titels geen spoor te vinden , maar

wellicht zijn zij eerst op den eigenlijken brief ingevuld. Belangrijk is evenwel het

bericht , dat Golius door bemiddeling o. a. van Shaikhzadeh handschriften te Con-

stantinopel zocht aan te koopen en door tusschenkomst van den Nederlandschen

Gezant liet betalen. Reeds vroeger (boven, bladz. 51) zagen wij, dat Haga hem

denzelfden dienst bewees. Dat de hier bedoelde Gezant Warner was is niet waar-

schijnlijk, want, gelijk wij zullen aantoonen, is Nicolaus naar het Oosten vertrok-

ken , voordat Warner zijne aanstelling ontving. Doch het laat zich gereedelijk

onderstellen , indien Golius reeds door bemiddeling van vroegere Gezanten bij

de Porte handschriften kocht, dat hij dit nog veel meer gedaan zal hebben, toen

zijn leerling en vriend die betrekking bekleedde. Zouden derhalve niet vele hand-

schriften uit het Legaat Warner eigenlijk op aanwijzing van hem gekocht zijn ?
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XXII (96).

Oj^ \^jjijiji |^iXa*v Of*ai- >!,!

t5vj' »>**J'-^ |,Xjt/cL«»^ j^^ ^^Jt^' (»^-\'.' Cl^^ U^ir*'^' ^'s lij*^ (^wLu! *'t-^ lX *. r .lVjuS!

xJLxJ! *iCc:f *-ij>J i.)-'-*^' «JJ' '='"^j' v)-*' Lj-J ^yC, ^^j<xt U Jj*;JaA3i i\ icJu-^j |.»_j Ji" j.

XXII.

Aan ZEd. Mijnheer Jakob Gooi.

Na betuiging van de oprecbtheid van de gezindheid onzes harten en van onze

liefde en genegenheid in het bizonder jegens hem , wiens naam wij als kroon hier-

boven gezet hebben , moogt Gij weten , dat Uw dienaar schuld bekent wegens

zijn weinig schrijven. Wees echter niet boos op ons, zoo ik u tot heden geen

bericht gezonden heb , want verontschuldiging wordt bij edele menschen aange-

nomen. Wat uu betreft hetgeen wij u laten weten
,

gij hebt geschreven om eenige

zaken van mijnheer Warner en wij hebben ons in die aangelegenheid reeds lan-

ger dan twee weken beijverd, zoodat hij mij dagelijks naar Stambul zendt, maar

vruchteloos. Intusschen hopen wij, zoo God, de Verhevene wil, onder den zegen

van uwe verheven aspiratiën deze zaken eerlang te bekomen en ze u te zenden.

Gegroet

!

Uw vriend Nicolaus.
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AANTEEKENINGEN.

Deze brief, waarmede wij onze luededeelingen uit de correspondentie van Go-

lius besluiten, vermeldt noch dagteekening, noch plaats van afzending. Intusschea

uit den inhoud blijkt, dat de schrijver, Nicolaus , zich bevond te Constantinopel

en wel in den dienst van Golius' leerling en vriend, Levinus Warner. Deze

woonde, gelijk bijna alle Europeanen niet in de eigenlijke stad, Stambul , maar

in de voorstad Pera. \V\anneer is echter Nicolaus derwaarts vertrokken ? Het door

hem gemaakte afschrift van de Verhandeling der Cypriers (thans God. Bodl.,

Uri 124) is gedateerd van het jaar 1645. Maar dezelfde Bibliotheek bezit nog

een ander afschrift van zijne hand, te weten van de arabische geschiedenis van

al-Makin (NicoU XLV^II, Gat. II, p. 4S) van het jaar 1046 i). Uit de aantee-

keningen van Pusey {Add. et Eniend. p. 501'') blijkt, dat Nicolaus van ditzelfde

werk nog een tweede afschrift heeft gemaakt, hetwelk in het bezit geraakte van

den bekenden Züricher hoogleeraar , Hottinger. Deze copie is later terecht geko-

men in de Koninklijke Bibliotheek te Miinchen en beschreven door Aumer onder

nummer 37ü. Volgens dezen geleerde, staat daarin de volgende aanteekening

van Hottinger: '/Dono accepi Lugduno Batavorum a Nob. D. Antonio Studlero

van Zurich ,
Gal. Jan. 1647. Manum Gl. D. Golii non raro deprehendi. Lib. scripsit

D. Nicolaus Fetri llalebensis, qui Ravium ex Oriente secutus, aliquamdiu habi-

tavit Leidaei (sic), tandem magno cum dolore rediit in patriam; vid. Ghristiani

Ravii secund. panegyr. p. II etc." Ongelukkig bezit geen onzer Bibliotheken

,

voorzoover ik weet , het hier bedoelde geschrift van Ravius , zoodat ik niet weet

,

wat deze t. a. p. omtrent Nicolaus' terugkeer zegt, maar een gelukkig toeval

stelt mij in staat uit andere authentieke bronnen het tijdstip daarvan nauwkeurig

te bepalen. De heer Du Rieu toch toonde mij een aantal brieven , door Golius

geschreven aan David de Wilhem, raadsheer van den prins van Oranje en bij

doorzage daarvan , vond ik dat t^vee daarvan over onzen Oosterling hamlclen.

De lezer zal het mij ongetwijfeld ten goede houden, indien ik beide stukken

hier in hun geheel mededeel, omdat zij een nieuw bewijs leveren, hoe Golius

zich het lot van dezen armen vreemdeling aangetrokken heeft, toen hij door Ra-

vius, die hem uit het Oosten herwaarts had gevoerd, in den steek was gelaten.

De brieven luiden dan als volgt

:

1) Dezelfde dagteekening draagt ook Nicolaus' afschrift van al-Kisaï's profetengeschiedenissen

,

vroeger het eigendom van Reland en thans dat van de Universiteits-Bibliotheek te Bonn. Vg. de

beschrijving van dezen Codex bij Gildemeister, Catal. p. 9 vvg.
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Amplissirae Vir, qui hasce ad te perfert Christianus ille Ilaleppensis est cujus

proxiiue mcntionem injeci. Repetendae patriae, ita ut videtur, mens imiuota

perstat ,
quamvis existiniein ciiiu suo suorumque coiuinodo facturuiu, si tem-

pore hoc tantillam protrahat iiioram et prehendat quo laetior nunc fortuna sese

offert. Rem cum Domino Beverio ante discessum communicavi, qui magnopere

probat et aliis probatura iri niinimc dubitat et optati successus speui luculentam

facit. Paiicis iiiipensis maximi moiiK'nti negotium conflci posset, cum una nunc

modo lingua pro reliquis pene omnibus supersit ad proferandam per totum extra

Europam litteratum orbem Christianum religionis orthodoxiam ac simul Reipu-

blicae nostrae dignitatem atque illustre nomen. Nihilominus te etiam atque etiam

rogo, ut optimo huic viro ad itineris
, quod parat , securitatem ac si tieri possit

etiam levamen quoddam, favore tuo, ut succurrere laborantibus soles, opitulari

digneris, quo Celsissimi Principis literas impetret quibus in via muniri possit.

Domino Zuilechemi 'i de üs loquutus fui occupatissimo licct
,
qui facilis annuit

petitioni. Si tua porro commendatione juvari posset, Christianae utique charitatis

officium et beneficium fuerit in civem urbis in qua propitius Tibi favit Deus

eumque probum futurumque una mecum animo quam gratissimum. Tu pro hu-

manitate tua hoc quidquid est aequi bonique consule ac condona mihi, qui

ïuae Ampl.

11 Juni 164(5. Amoris et observantiae affectu

addictissimus J. Golius.

Amplissimo ac magnifico Viro domino Davidi de \V'illera Celsissimo Principi

Auriaco a consihis et in curia Brabantiae senatori gratissimo.

In de Houtstraet.

Quandoquidem , Vir Amplissime, auspiciis tuis paratum fuit Aleppensi nostro

auctarium ab Chni Principis muniticentia , non gravaberis, confido, beneficium

hoc illi porro plenum perf'ectumque reddere
,
quo pecuniam auferre hinc secum

possit. In quem finein apocham manu Aleppensis exaratam et a me versam ad

Ampl. tuam mitto , eique pro favoris abunde comprobati fiducia , si quid possum

rem totam commendo, ut vel hodie ab harum latore pecunia quoque perferri

queat vel saltem cum prima diei crastinae navi ad me mitti: si quidem sine

magno summi detrimenti periculo diutius subsistere Nicolaus non possit; meridie

1) I. e. CoDstantyn Huygens.

LETTERK. VERH. DER KONINKL. AKADEMIE. DEEL XVII. 29
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crastina ad extremum discessurus. Gratias una mecum Ampl. Tua quain amplis-

simas habet agitque uti et illustri affini tiio D. Zulecheiuü pro gemiui beneficii

cura ac multiplici adeo favore. Vale et amare pei'ge

Ainpl. tuae

Leidae XI Jul. 1G47. Amore cultuque

addictissimuni J. Golium

In Luarg.) Non potuit se hodie Nicolaus commode expedire
,
ideoque cum ali-

quid temporis superesset rem hanc tentandam duxi; alias de meo illi peciiniam

in antecessum numerassem, neque id facere pigebit, si obtineri e suo fundo

tempestive non posset; modo intelligam apocham hanc mihi satis idoueam fora

quum recuperare paulo post queam quod a me t'uerit expensum.

Verdere toelichlino; is na dit alles overbodi";. Hebben andere brieven ons in

staat gesteld te oordeelen over de veelzijdige werkzaamheid en den onvermoeiden

ijver van Golius, deze twee latijnsche stukken mogen beschouwd worden als be-

wijzen voor zijne niet minder groote welwillendheid en hulpvaardigheid jegens

hen, die daaraan behoefte hadilen. Geen wonder, dat deze groote man geene

vijanden schijnt gehad te hebben, noch ooit in hatelijke polemiek met vakge-

nooten gewikkeld is geworden. Maar, wellicht is nog meer te hechten aan het-

geen gebleken is uit de intieme briefwisseling van deze Oosterlingen , want daar-

uit spreekt een onbeperkt vertrouwen op zijne loyauteit en eene ongeveinsde

bewondering voor zijne wetenschap. In het Oosten is meer gelegenheid tot ka-

raktervorming dan in het Westen ; Oosterhngen weten zeer spoedig of zij kunnen

rekenen op iemands woorden. Golius leefde in een tijd toen burgerdeugd en eer-

lijkheid van karakter in Holland niet tot de zeldzaamhedeu behoorden , maar toch

bUnkt hij boven de meesten uit. Zijne verschijning liet overal een blijvenden in-

druk achter. Hij staat dadelijk op eene intellectueele en zedelijke hoogte, die

voor de meesten eerst na langen strijd en onvermoeiden ijver te bereiken is. In

Marokko wekt hij de bewondering van de inboorlingen door zijne groote taal-

kennis, ofschoon hij inderdaad nog slechts sedert betrekkelijk korten tijd het

Arabisch had bestudeerd. Pas vandaar teruggekeerd zien wij hem den stervenden

Erpenius, — die helaas! te vroeg aan de afschuwelijke pestziekte van \{')1\ be-

zweek — van uit de ouderlijke woning in den Haag naar Leiden vergezellen

om niet eer van zijne sponde te wijken, voordat de geliefde leermeester den

laatsten adem had uitgeblazen. Deze twee bizonderheden , uit het begin zijner

levensgeschiedenis gegrepen, toonen ons dadelijk, wat wij van hem verwachten
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Het zij mij dus vergund ten slotte de woorden van üronovius aan het einde

zijner lijkrede te herhalen: //Sed — multa pars Jacobi Golii
, quod praecipuum

in illo uürabamur, superest; ille animus, illa virtus in memoria praesentium et

posteritatis , illud ingenium in perennibus monumentis, illa officia in personis

eorum quibus profuerunt
,
quibus placuerunt qui aeuiulabuntur" ^).

Levinus Warner is zeker een man , die wat zijne verdiensten voor de weten-

schap betreft, niet met Golius en Erpenius in écnen adem mag genoemd wor-

den , maar toch hebben vvij aan hem in één opzicht grootere verplichting. Hij

toch heeft, gelijk eertijds Scaliger, zijne kostbare handschriften-verzameling aau

de Leidsche Bibliotheek vermaakt, en heeft daardoor aan de bloeiende Oostersche

school in Leiden een voortdurend bestaan verzekerd. Vandaar dat wij ook zijnen

naam in hooge eere houden en dat de Bibliothecaris der Leidsche Universiteit,

toen in 1883 het G'"»^ internationaal Congres der Oriëntalisten in de Sleutclstad

vergaderde, den leden geen passender geschenk wist te geven, dan eene uitgave

van Warners brieven, voorafgegaan door eene korte voorrede, waarin de weinige

levensbizonderheden , die omtrent hem bekend waren geworden en zijn testauient

staan vermeld-), Intusschen de brieven, v.'elke wij op die wijze onder de oogen

kregen, waren politieke brieven, depêches aan de Staten-Generaal, welke elk

persoonlijk cachet misten en omtrent het wetenschappelijk leven vau den schrij-

ver zwegen. De reden hiervan lag uitsluitend in het feit, dat geen andere brie-

ven van Warner bewaard waren gebleven ^) zoodat Dr. Du Rieu als motto vóór

zijne uitgave de woorden van Dozy (Prologus p. XVI) herhaalde: //Quomodo

singulos Codices nactus sit Warnerus declarare non possum nam nihil hac de re

annotatuin repperi".

Nu was wel is waar bekend , dat zeer vele Warneriaansche handschriften vroe-

ger moeten hebben toebehoord aan zekeren J. van Hill, maar wie deze geweest

is, is nog steeds onopgehelderd, daar wij van hel bestaan van dien persoon al-

leen door zijne naamteekeuing, in de Codices geschreven, iets weten. Maar bij

het doorlezen der brieven in Cod. 1228 werd mijne aandacht getrokken door

1) Ik heb het onnoodig geoorileeld hier de biographische gegevens omtrent Golius, zijne kinderen

euz. te herhalen, die men ia de biographische Woordenboeken kan vinden. Doch wat daarin niet

gemeld wordt is, dat Golius' stoffelijk overschot begraven ligt in de Pieterskerk te Leiden, evenwel
zonder dat door een bord of een gedenksteen de herinnering daaraan wordt bewaard

,
gelijk met Er-

penius het geval ia. Er bestaat echter een gedenkpenning op zijnen dood met een arabiach opschrift,

waarvan men de afbeelding en de beschrijving kan vinden bij van Loon , Ned. Histuriepenningen , deel

III , bladz. 1 vvg.

2) Levini Warneri de rebua turcicis epislolae iaeditae ed. G. N. du Rieu.

3) De papieren in Cod. 381, vg. Cat. V, 110, bewaard zijn volkomen waardeloos.
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het schrijven van zekeren Mohammed ibn-'Omar al-'Ordhi al-llalabi, gericht aan

Golius (n. 65). Wel is waar behelsde deze brief geene belangrijke bizonderheden

,

maar de inhoud leerde, dat hij was ingegeven door het verlangen van den schrij-

ver om met Golius in correspondentie te treden en een antwoord zijnerzijds uit

te lokken. Dit verlangen bij een Mohammedaan in Constantinopel wekte be-

vreemding, doch de brief zelf geeft daarop de noodige inlichting. De schrijver

was namelijk een groot vriend van AVarner, die hem zooveel goeds van zijnen

vroegeren leermeester verhaald had en zóó vol was van zijnen lof, dat het hem

'jegaan was, als de blinde dichter Basshar ibn-Bord gezongen had, dat het oor

lief gehad had , voordat het oog gezien had. Ik doorzocht daarop de papieren

van Warner en was zóó gelukkig in twee verschillende pakketten (Cod. 381

en ll"-22) een beperkt aantal documenten te vinden, geschreven in het Arabisch

door denzelfdeu Mohammed en handelende , althans voor het meerendeel , over

den aankoop van handschriften, liet uitvoerigste van deze briefjes luidt als volgt:

XXIII.

;oI.^\a*»

wLis* o^'i^aJ (J^-*^ ^ (*J^'
(J^-^^

'^^j ^ '/'-^ 'iW u=^~^-'
AïUll iA=-'j} ~>}^ /-i ''ij'^^

«
:jI<UuiJ^j, >._ij >A*£ Q-:"i >Ai«JI ^^ tj.j>5 J,Uic 'i^'^tJ^S ja*i;j ^<A>r^ Ja-jiil l5;-J/=- ö'

iJJi «.Li ^yt L^-^'s r^ '-^*'* Or-*^- '-*~J-- O^^'^' '-^"^ L,<;vl>^ J-j'^;ï if^^l-^j' gr!/
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XXI II.

In den naam des Geloofden

!

Aan ZEd. den eersteling van Mercurius, den eenen der twee Farqad's 1), den
geëerden Heer Gezant, moge hij steeds een beoefenaar der wetenschap blijven!

Wij wenschen UEd. geluk , dat U toekomen van de boeken van den overleden

K'atib-Tchelebï 2) zes boeken : Nozkat al-Khdtir door al-Kashi 3), een kostbaar

werk, bevattende arabische en perzische gedichten, prijs 12 piaster; het eerste

deel van de TadsUra van ibn-Ilamdun 4) , prijs Ki piaster; Commentaar op de
gedichten, geciteerd in den Talk/ilsb), prijs 45 piaster; Commentaar op de Ma-
qdmen van Hariri en wel de middelste van Sharishï (i), prijs 300 otsmani; een

deel van de ^Iqd van ibn-Abd-rabbihi 7), prijs 1 piaster; Commentaar op het

gedicht van ibn-Abdun S), prijs 2 piaster, te zamen 35 (sic) piaster en 300
otsmani. Wat betreft de geschiedenis van Benakiti U) en de brieven van Kho-
warizmi, de dellals hebben ze ons beloofd. Dit zij ter uwer kennis gebracht; het

rechtsgeleerd advies zullen wij , zoo God wil , bekomen.

Gegroet van Mohammed al-^Ordhi.

Wees niet boos op ons , dat wij onze belofte niet zijn nagekomen om u 1.1.

Zondag te bezoeken , want wij hadden meer dan ééne verhindering. Wij brengen

ons verlangen over naar dengene die verbonden is aan uw huis, Nicolaas naar

uwe benaming. Gegroet! Voor onszelven hebben wij een werk gekocht van on-

zen grootvader, ibn-al-Hanbalï, voor 200 otsmani, dat gij ons zult schenken.

Gegroet! Zoo God wü , komen wij eerlang bij u.

AANTEEKENINGEN.

1) De twee Farqads zijn de namen van twee sterren in den Kleinen Beer bij

de Poolster.

2) K'atib-Tchelebï is niemand anders dan de beroemde turksche bibliograaf,

dien wij gewoonlijk Haddji-Khalifa plegen te noemen, ofschoon hij eigenlijk

Mogtafa, de zoon van Abdallah heet. Hij overleed in het jaar 1068 (165 '/g), uit

welk jaar waarschijnlijk ook ons briefje dagteekent. Derhalve is thans het bewijs

geleverd, dat eenige der door Warner gelegateerde handschriften uit de hoogst-

belaugrijke bibliotheek van den geleerden Turk afkomstig zijn.
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3) Dit werk bevindt zich , helaas ! niet in het Legatum VVarnerianum , hetgeen

te meer te bejammeren is, omdat het op geen Europeesche BibUotheek, voor-

zoover ik weet, aanwezig is, tenzij in uittreksel (Cod. Paris. Suppl. 1555, Berol.

(Ahlw,) 1158, Petersb. bij von Rosen , CoUections scientifiques de l'Institut des

langues Orientales etc. Mss. Persans p. 270 vvg. en volgens dezen geleerde even-

zoo Cod. Mus. Brit. (Arab. p. 502, Cat. Pers. II, 734). Ik moet namelijk doen

opmerken , dat de schrijver van onzen brief den titel onvolledig heeft medege-

deeld, want deze luidt voluit: ^lü 'i^y^
r^*-»-^' ^; en de naam van den schrij-

ver is Abd-al-Aziz. Vg. H. Khal. III, 512. Wij zullen zien, dat in onzen brief

nog meer handschriften genoemd worden , welke men in het Legaat Warner te

vergeefs zoekt, hetzij doordat zij gestolen zijn bij het inpakken en verzenden naar

Holland, hetzij omdat de briefschrijver een titel noemt, die in het Hs. zelf niet

voorkomt , wat mi) mogelijk schijnt met betrekking tot het volgende hs.

4) Een bekend werk, maar in het Leg. Warn. niet te vinden. Misschien be-

doelt de schrijver echter Cod. 495 Warn. (Vg. Cat. 1
,
282 vvg.), want al bevat

deze codex niet een deel van de tadskira , toch is de mogelijkheid niet buiten-

gesloten, dat de briefschrijver dit gemeend heeft.

5) Thans Cod. G95 (Cat. I, 13()).

6) Thans Cod. 470 (Cat. I, 203).

7) Bekend werk, maar in het Leg. Warn. niet aanwezig.

8) Thans Cod. 733 (Cat. II, 65. 6ü). Cod. 770 is afkomstig uit de bibliotheek

van abu-'l-\Vafa ibn-^Omar al-^Ordhi (+ 1071). Vg. Mohibbi, Khol. al-Ath. 1, 148.

9) De beide hier genoemde werken zijn later inderdaad in Warner's bezit ge-

komen en thans te Leiden (Cod. 52ö en Cod. 873. Vg. Cat. V, 228 en 1 , 143).

10) Dit rechtsgeleerd advies staat vermoedelijk in geene betrekking tot den

aankoop van handschriften , maar werd waarschijnlijk voor eenige oflicieele aan-

gelegenheid vereischt. In Warner's papieren vindt men dergelijke stukken.

11) Alles pleit er voor, dat tleze Nicolaas, zooals Warner hem noemde, nie-

mand anders is dan onze welbekende Nicolaus Petri , want de Oosterlingen ple-

gen iemand niet bij zijnen naam , maar bij zijne konja (vader van N. N.) te noe-

men. Nicolaus was, gelijk wij ons herinneren, evenals de briefschrijver, uit Haleb

afkomstig. Vg. ook het postscriptum van n. XXIV, a, waarin naar allen schijn

ook op //onzen stadgenoot" Nicolaus gedoeld wordt. Het schijnt dus, dat hij nog
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in 1658 aan het Gezantschap te Constantinopel verbonden was, maar daar hij in

Warner's testament niet genoemd wordt, heeft bij vermoedelijk vóór diens over-

lijden zijn ontslag genomen , of is vóór hem gestorven.

12) Met ibn-al-IIanbali wordt bedoeld: Radhi ed-din (of Shems ed-din) Mo-
hammed ibn-Ibrahim ibn-Jusof ibn-Abd-ar-Rahmau al-Hanbali (+971 Moh. tijd-

rekening). Hij heeft verschillende historische en biographische werken , rakende

zijne vaderstad Haleb geschreven. Vg. VVüstenfeld, Die Geschkhtschreiber der

Araber n. 528. Van dezen man was dus onze Mohammed de kleinzoon . zoodat

men hem niet vereenzelvigen kan met zijn volkomen gelijknamigen tijdgenoot,

aan wien Mohibbi in zijn bekend biographisch werk (IV, bladz. 89 vvg.) een uit-

voerig artikel gewijd heeft, tenzij dat deze zich in de genealogie mocht vergist

hebben.

XXIV.

Aw»^«.>; Lxic y^oasJLj' pi JyoUlj (1^1;J^' jAJ, cp «-^L-^Jt*^ ju,'^ (»-^*-i' ij>^yi5 Lü'ü Wj

^^L«o»"i5lj v_ftl3JJl |.L- Q-« qI^ )^^ '*^-* er» (ïlcl-^' *^)^ «^^ l-fj^ LlxcLm

In margine : LxJi^ jw^^w.iJ! ^ ^y>it LolXL ^yi Uu"i*» (jiL,
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J^ -v<s4'*' '-^^'-f:^ J!-:S:Uó ^5 wijic Ijj-^Xj^/Ojl *;;;/ jöi. (2 «.^1 oUÜJli' _,^ ï.è^**ü
f«^*j'

..1 iVaSJ' i*=> vj ci'Jtï^ '•^^-fr" J*^"'' i>J.-^^' u*j c jLjbLjLj i.
,'<'; LJ.*iii Aïj L>'j*i Oï-j-jS

c) wLs.

Aa»-

_.^js\*.'I U^ j.X«J!5 o^y er ^'-'/' *^j >-^ t5^=- (3 oJjLaJi v^

A A x\ T E E K E N I N G E N.

De drie voorafgaande briefjes behelzen bijna uitsluitend bizonderheden omtrent

een drietal handschriften van het Legatum Warnerianum en zijn dientengevolge

alleen voor de vakgenooten van gewicht. Eene vertaling te geven scheen dus hier

onnoodig.

1) Thans Cod. Warn. 379 (Vg. Cat. I, 267)

2) Cod. Warn. 028 (Cat. II, 1).

3) Cod. Warn. 307 (Cat. IV, 74).
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^_5 oL—c"^! v_s_jl \_j

L_/kl3_S-J' K_x.<M.il \_j'A.

O^^JI c

_2_jLJC3-i ^^Ij

^^ci ^^yu- UI

L_;to. I é g « « 1 o'"' '^-'

iUI

^_5 ol j^SI ,j*^Ji O^ _:<L*»

»A^Vl ^b liLo ^c-$^Jj' -^^-^'i TT^^' V'^^*= !5ya=-

^.:S\JI O^ ^:iwjtj

i^(to._«_JS tX*.s^/o

XXV.

lü Uwen naam , o God ! ik bid U het aan te nemen.

O patroon ! aan wiens geluk de vijanden zich mogen ergeren , degene die beter

dan de oude wijsgeeren het rechte tieft, die zich op ééne plaats bevindt, terwijl

zijn roem de landen doorgaat, wiens lof de kalam op het papier zingt, evenals

het gezang van den kameeldrijver (d. i. onophoudelijk), wien de tongen der uit-

stekenden prijzen in stad en land, al zijn wij verschillend van godsdienst, ons

vereenigt de stamboom der vriendschap; ik ben als 't ware de Sharif ar-Radhi 1)

en deze is gelijk de milde Gabaeër, tusschen wien de zoogbroederschap der

LETTERK. VERH. DER KONINKL. AKADEMIE. DEEL XVII.
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vriendschap, niet de natuurlijke bestond; Sahban -2) en eveuzoo Qoss al-Ijadï

mogen niet ophouden zijne wijsheid voort te planten !
— ik hoop voor mijnen

dienaar Morad B), die u de handen kust, op een stuk laken, passende aan uwe

grootheid , schitterend , zooals men het wenscht.

WelEd. milddadige Heer Gezant, moge zijne grootheid voortduren!

De schrijver dezer letteren, uw vriend, vertrouwt van UEd. — moge zijn huis

steeds de plaats blijven , waar zijne vrienden afstijgen ! — dat gij onzen dienaar

Morad zult willen vereereu , een glanzend stuk violetkleurig laken. Dit zou eene

groote weldaad jegens ons zijn en gij zoudt daarvan de eer hebben. Gegroet

!

van uwen vriend

^Mohammed al-'Ordhi.

AANTEEKENINGEN.

Ofschoon het hier medegedeelde briefje in den grond der zaak niets belang-

rijks behelst, heb ik het willen mededeelen als proeve van de dichterlijke be-

gaafdheid van onzen schrijver. Daarenl)oven was het zeer geschikt om aan het

slot onzer mededeelingen geplaatst te worden , als eene hulde onzerzijds aan den

man, aan wiens belangelooze milddadigheid, inzonderheid de vaderlandsche we-

tenschap duurzame verplichtingen heeft.

1) De Mohammedaansche schrijver, die zich hier Warner's vriend noemt en het

waarschijnlijk oprecht meende, kan toch niet nalaten aan het gevoel zijner gees-

telijke meerderiieid lucht te geven. Reeds in den aanhef verzekert hij dat Warner,

inzoover hij Christen is, nader bij de waarheid komt dan de oude wijsgeeren

,

maar er ligt nog een diepe kloof tusschen hem en de waarheid. Hier werkt hij

dit denkbeeld uit door zichzelven te vergelijken met den dichter as-Sharif ar-

Radhi^), een afstammeling van den profeet! en Warner met den stijlist abu-lshAq

Ibrahim den Cabeër, den heiden! Beiden waren tijdgenooten , zij leefden in de

vierde eeuw der Mohammedaansche tijdrekening, beiden waren vrienden, zoodat

de eerste, die den laatste geruimen tijd overleefde op dezen een treurlied maakte,

hetgeen, gelijk ibn-Khallikan verzekert, hem door eenige dweepzieke Moslims

ten kwade werd geduid. Onze Mohammed, die misschien voor eene dergelijke

aanmerking beducht was, heeft haar voor goed afgesneden door zijn beroep op

den dichter as-Sharif ar-Kadiii.

1) De uitspraak ar-Ridha,, door de Slane in zijne vertaling van ibn-Khallilc&n gevolgd, ia onjuist,

gelijk Dr. Rieu reeds heeft bevirezen. Vg. Moschlabih ed. de Jong, p. fH

.
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2) Sahban en Qoss al-Ijadi zijn bij de Arabieren spreekwoordelijk geworden

wegens hunne welsprekendheid; de laatste wordt gezegd Christelijk bisschop van

Nedjran en een ouder tijdgenoot van Mohammed geweest te zijn , terwijl de

eerstgenoemde een menschenleeftijd na den piofeet leefde.

3) De schrijver wendt hier nog eene woordspeling aan , die in de vertaling

verloren moest gaan , tusschen den naam van zijnen dienaar Morad en dit zelfde

woord in de beleekenis van //wensch".

INHOUDSOPGAVE VAN CODEX 1228.

De Codex 1228, waaruit wij enkele brieven van Erpenius en Golius of aan

dezen en anderen gericht, hebben medegedeeld, bevat buitendien nog verschil-

lende arabische , perzische en turksche brieven , zoowel origineelen als afschriften

van Erpenius en Shahïn Kandi , doch deze stukken , die op officieele aangele-

genheden belrekking hebben , worden hier niet afzonderlijk opgegeven. Evenzoo

vermelden wij slechts pro memorie den arabischen Catechismus van Heyman , af-

schriften van perzische en turksche gedichten , kalligraphische voorbeelden , ver-

schillende fragmenten en aanteekeningen zonder belang enz. enz. Wij noemen

derhalve alleen de brieven gericht aan Erpenius , Golius enz. persoonlijk of door

hen aan privaat-personen geschreven. De vet-gedrukte cijfers duiden die brieven

aan , welke in de voorafgaande verhandeUng volledig zijn medegedeeld.

Van Erpenius : n. 16 aan Bedwell ; n. 39 aan ?

Van Golius: n. se aan den derwïsh Ahmed; n. 29, 121, 123 aan Ahmed ibn-

Abd-al-Kabir al-Bizkarja al-Idrisï; n. 27, 51 aan Musa ibn-Michaël ibn-

Ataja iMozes Michaëlis); n. 50, 12a aan Nicolaus Petri.

Van Abudacnus : n. 85 aan J. J. Scaliger (afschrift van Erpenius), n. 30, 40, 128

aan Erpenius.

Van Ahmed ibn-Qasim: n. 114 aan Erpenius; n. 32 aan Golius.

Van een Jood uit Barbarije: n. 102, 103 aan Golius.

Van den derwïsh Ahmed: n. 26, 90 aan Golius.

Van Mohammed al-Iiuttati : n. lO aan Golius.

Van Ahmed ibn Abd-al-Kabir al-Bizkarja al-ldrisi: n. 25, 36, 37, 95, 100 aan

Golius, n. 57 aan Simeon Pallache enz.

Van All ibn-Mohammed al-Andalosï al-Gharnatï: n. 41 aan Golius.
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Van Saadia ibn-Levi: n. öS en misschien n. 86 aan Golius.

Van Maimun ibn-Ja'qub : n. (53 aan Golius.

Van Mohaiumed ibn-Oiaar al-'Ordhi: n. 65 aan Golius (de brieven aan Warner

zijn door mij thans alle bij God. 1122 gevoegd).

Van Michael Krakof: n. 93, lil aan Golius.

Van Mohammed ibn-Ali ibn-Belqasim : n. 98 en 103 en naar gissing ook n. 33
,

99, 104, 105, 115 aan Golius; n. 52 aan Abraham Harste.

Van den hiidj Ahmed (Ahmed ibn-Ali volgens n. 47 aan Ravius) : n. 34 , 42 , 43

,

44, 45, 46, 48, 49, 78, 84, 91, 92, 94, 106, 109, 110 (allen ano-

niem) aan Golius.

Van Nicolaus Petri: n. 31 , 38, 80, 81, 82, 83, 89, 96, 107, 108, 112, 113

aan Golius; n. 134 aan Shaikhzadeh.

Van Haqwirdi: n. 59, 60, 61, 62 aan Golius.

Van den zoon van Choz'ja Kandi : n. 54 aan Golius.

Van Shahin Kandi (alle anoniem): n. 66, 67, 68, 70, 71, ?2, 74, 75, 97,

116, U7, 118, 119, 120. 144 aan Golius.

Van iMozes Michaëlis (anoniem): n. 64, 77.

Van Johannes Ataja: n. 22, 23 aan Mozes Michaëlis; n. 21 aan Philotheus.

Van Johannes Komos aan hertog Ernest den Vrome (afschriften van Shahin Kandi)

n. 13 en 14.

ERRATA.

Bladz. 7-1, regel '27 en 28 aldus te lozen: Vredo zonder ophouden aan het stof uwer voeten (= aan

UEd.), zie van tijd tot tijd op mij , den bedelaar.

Bladz. 72, ref;el 4 schreef' ik ten gevolge van een lapsus metnoriae |Jjw. Dit woord wordt wel is

waar in de beteekenis van professor gebruikt, doch het gewone, ook door onze briet'schrijvei-s gebe-

zigde, woord is ijtiyXA.










