voor de militairen in Indië een offerte had ingediend. Het antwoord meldde, dat deze persoon zadelmaker was en enige tijd geleden ransels had
geleverd aan het leger; volgens F. v. Lanschot had hij echter nog nooit schoenen gemaakt. Hoe het dan mogelijk was, dat hij desondanks had ingeschreven, kan de volgende passage enigszins verklaren: ,,De meeste schoenen
worden hier in de omliggende dorpen gemaakt, dewelke dan door aanneemers gekocht worden. De heer F. Pennings in deze stad levert onder ander
veel schoenen aan het departement van Marine en is iemand die, naar ik
weet, zich uitsluitend met dit artikel bezig houdt" 66). Deze was dus een
schoenhandelaar, die de leveranties van grote partijen schoenen aannam en
daartoe de producten van de schoenmakers op het platteland opkocht. De opdracht werd echter niet aan F. Pennings gegeven maar aan de firma
J. Koper en Zn. te Schiedam. Deze besteedde echter weer een deel hiervan
uit aan F. Pennings 67 ).
Uit het voorgaande moet het ieder wel gebleken zijn, dat de Nederlandsche Han cl el-Maatschappij vanaf haar stichting niet zonder betekenis voor
Noord-Brabant is geweest en dat haar invloed eerder is begonnen dan men
gewoonlijk aanneemt. Dat ook de activiteit van F. van Lanschot als agent
van deze maatschappij hierbij een rol heeft gespeeld, behoeft geen betoog.
Juist door zijn talrijke handelsrelaties en grote kennis van het gewestelijk
bedrijfsleven was F. van Lanschot de aangewezen persoon om de belangen
van de N.H.M. in. Noord-Brabant te behartigen. De aanwezigheid van een
uitgebreide en interessante correspondentie alleen al over de beginjaren van
het agentschap, die behalve zakelijke gegevens ook talrijke mededelingen
over het economisch leven in de provincie verschaft, toont duidelijk aan
van welk een groot belang het archief der firma F. van Lanschot voor de
geschiedenis van Noord-Bi-abant kan zijn. Het is dan ook zeer toe te
juichen, dat de huidige firmanten opdracht hebben gegeven om dit bedrij f sarchief volgens de moderne regels te ordenen. Zij scheppen, hierdoor de
mogelijkheid, dat over enige tijd deze rijke bron meer voor historisch onderzoek toegankelijk zal zijn.
Dr. H. v. d, EERENBEEMT

CUYCKIANA.
De volgende twee notities, die beide beti~ekking hebben op Kulk moge
rnen beschouwen als een soort van hulde aan die Kuikenaar, die kortgeleden
op zo'n grootse wijze het probleem van de Gallo-Romeinse tempel in onze
landen heeft aangepakt.
Bij het nagaan en controleren van oudere opgaven stoot men soms op de
meest onverwachte dingen. Zo trof het mij enige tijd geleden, toen ik bezig
was het archaeologisch materiaal te verzamelen, afkomstig van de Beume66. Idem 31 December 1829.
67. Idem 4 Januari en 12 Februari 1830.
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lerberg, te Garderen, gein. Barneveld, dat in de literatuur herhaaldelijk
melding wordt gemaakt van een terra-sigillatastempel FESTUS F, dat.
heette te zijn gevonden in Garderen. Daar in geen enkel schriftuur van Mr
C. Nairac, burgemeeser van Barneveld in de laatste helft van de vorige
eeuw, zelfs ook maar een zinspeling voorkomt op een dergelijke vondst,
(hoewel deze burgervader zich zeer interesseerde voor archaeologica) werd
mijn argwaan opgewekt. Tenslotte bleek mij dat het bewuste t.s.stempel,
bewaard in het Rijksmuseum van Oudheden aldaar als kenteken droeg het
merk C N, wat moet aanduiden de vindplaats Cuick en de verzamelaar
Nahuys. Bij het opstellen van de catalogus heeft men zich echter blijkbaar
verlezen en in plaats van de C een G herkend, waardoor het merk G N
ging betekenen dat het stuk uit Garderen afkomstig was van de verzamelaar
Nairac. Deze vergissing had betrekkelijk grote gevolgen. Zo nam het gTOte
Corpus Inscriptionum Latinarum XIII.iooio deze foutieve interpretatie
over en hieruit heeft ook Bijvanck in Excerpta Romana II p. 219 en III
p. 161 (verg. Nederland in de Romeinsche Tijd, p. 436) ook weer geput.
Romantisch wordt tenslotte de voorstelling in dit laatste werk wanneer
de schrijver de mogelijkheid overweegt, op grond o.a. van deze t.s., dat
zich een Romeins jachthuis heeft bevonden op dit zo fraaie punt van de
Veluwe! Het is bijna jammer, dat men deze idylle moet verstoren.! Maar
•wat moet, dat moet, het stempel komt toe aan Kuik, zoals duidelijk blijkt
in de geschreven inventaris van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
Aangezien een toekomstig bewerker van het rijke materiaal uit Kuik door
het ontbreken van een desbetreffende aanwijzing in Bijvancks Excerpta
Romana niet direct in het Amersfoorts museum Flehite zal zoeken naar een
collectie uit Kuik afkomstig, heeft het misschien enig nut te wijzen op een
verzameling, afkomstig uit de nalatenschap van O. G. J. Frekes Gerbridi te
Breda, in 1882 geschonken door mevrouw J. G. A. van Zijst-Cochius en
mejuffrouw O. W. Cochius te Amersfoort aan het museum aldaar en
geïnventariseerd onder de nos. D 33 - 54. Over de vindplaats is weinig
meer bekend dan de notitie, dat het materiaal uit Kuik afkomstig is. Echter
wordt in het zelfde museum ook een fragment papier bewaard, waarop het
volgende staat aangetekend: ,,Op den 21 december 1846 is in tegenwoordigheid van b.rr: F:G: - opgegraven een romeinsch graf in den tuin van
den landbouwer Jacobs, nabij de Schutrooy ten N. Westen van Cuijk. /
In welk graf zich bevonden de volgende voorwerpen. Eene urne (beschadigt) van zwa'rtachtige grijze aarde (gemerkt Graf A N i) / Een balzem
potje van Terra Sigillata (gemerkt Graf A balsempotje N 2) / Een 'soort
van oliekruikje (beschadigt) van zwart graauwe aarde (gemerkt Graf A
oliekruikje N 3) / Een kooperen romeinsch stukje geld (hetzelve zat in cle
urne) onleesbaar, waarschijnlijk van een der laatste keizers (bas empire)".
Waarschijnlijk is het voor de kenners van de plaatselijke omstandigheden
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nog wel mogelijk de juiste plaats op te sporen. Dat ik dit laatste bekend kan
maken, dank ik aan de vriendelijke toestemming van de Hr. D, H. Huygen,
secretaris-conservator van het buitengewoon -rijke en interessante museum
„Flehite", dat een bezoek ook om andere dan archaeologische zaken dubbel
en dwars waard is.
Dr w ; _ DR BQONE

HET DORSEN, DE ZORG VOOR DE STOOK
EN ANDERE BEZIGHEDEN.
Nóg brengt het aanhalen van „de 8 urige werkdag" op het gezicht van
de boer een sarcastisch trekje teweeg, maar als iemand rond de Soer jaren
zoiets had durven bepraten met een boer, was deze er minstens flauw bij
neergevallen. Het is een feit, dat de boer en zijn knecht of zoons toentertijd
gedurende winter en zomer tot 14 urige werkdagen maakten en er kwamen
perioden voor waarin zij nauwelijks vijf uren per etmaal volkomen rust
namen. In de winter zelfs, want dan was het dorsen tot 's avonds twaalf,
één uur niet van de lucht in ons vredig dorpke en 's morgens was er dikwijls al een paar uur gedorst vóór de beesten op stal gemolken en gevoerd
werden.
Het dorsen gebeurde uitsluitend met „de vlegel" en het ritmische geluid
met zijn wonderlijk mooie cadans dat een drie- of viertal goede dorsers bij
hun werk teweeg brachten, heeft mij van kindsbeen af als muziek in de
oren geklonken. Nog prachtiger was het als er „aan de den" gedorst werd.
Het aan de den dorsen was een echte buurtaangelegenheid ; twee of drie
huishoudens hielpen elkaar gezamenlijk de oogst in de kortst mogelijke tijd
uitdorsen en leverden daarvoor alle aanwezige mankracht. Gewoonlijk
waren rog en haver reeds bij het oogsten voor dit speciale doel aan mijten
bijeengeredcn en hadden op de misse een plaats gekregen. Vóór die mijten
was een lemen dorsvloer aangelegd, waarop twee bedden koren naast elkaar
konden worden uitgespreid. Het dorsen ging n.l. altijd per ,,bed", d.w.z.
als het bijv. op de schuurherd gebeurde, dat er over de lengte van muur
tot muur twee lagen met van de banden ontdane garven naast elkaar kwamen te liggen zó, dat de „koppen" (toppen met de aren) over elkaar lagen.
Werd er aan de den gedorst, dan werden de bedden nog langer gemaakt.
Dit dorsen moest natuurlijk "bij constant droog weer gebeuren en als die
factor aanwezig was stond er al vroeg een twaalftal werkers te popelen om
aan de gang te komen. „Afschieters" beklommen de eerste mijt en schoten
de „gerwen" (garven) naar beneden waar ze opgevangen werden en tot
een bed uitgespreid. Was het eerste bed gelegd clan begonnen de eigenlijke
dorsers, in de regel 6 tot 8 man sterk, hun werk terwijl de overigen het
tweede bed naast het eerste klaar legden. Die dorsers hadden tot eerste
plicht „slag te hauwen", d.w.z. er mochten tussen het neerkomen van de
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