
De Navorscher 

Het lijkt zinvol om in deze rubriek de vragen een nummer te geven, 
zodat er in de antwoorden eenvoudiger naar verwezen kan worden. Het 
eerste nummer bevatte 3 vragen; op één daarvan zijn 2 antwoorden 
binnengekomen. De antwoorden, veelal in briefvorm gesteld, worden 
door de redactie geredigeerd. 

Vragen 

4 Kinzorama. In 1829 (januari) werd in Amsterdam een kinzorama ver
toond, waarschijnlijk door Engelsen. In het tijdschrift De Arke 
Noaah's wordt het oud nieuws genoemd. Was het misschien een soort 
panorama? Interessant is dat bezoekers hun eigen portret mee 
naar huis mochten nemen; dit was inbegrepen in de entrée-prijs. 

Marja Keyser 

5 Uit en of ander vers over de tiendaagse veldtocht moet de volgende 
regel stammen: 
" ... die minder dagen, dan verwonnen steden telt". 
J. van Lennep gebruikt hem in De gesahiedenis des Vaderlands in 
sahetsen en afbeeldingen (le druk 1856), maar De Schoolmeester haalt 
de regel al in een brief van 1848 aan. Gaan beiden op een eerder 
vers terug? 

Marita Mathijsen 

6 Een zekere Langhalm heeft iets te maken met een zeer diepe ge
zonde slaap. Heeft hij misschien geschreven over dieren met een 
winterslaap, is hij een kermiskunstenaar? Hij zou getuigd hebben 
dat een zeker beest wel zeven jaar ononderbroken sliep. Of moet 
ik misschien aan een felle criticus denken? Wie heeft ooit van 
hem gehoord? 

Marita Mathijsen 
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7 Als Flanor (Carel Vosmaer) in zijn 'Vlugmaren' van 22 april 1877 
spreekt over "Zekere kritiek, die er op wees hoe men van 'hemel' 
ging spreken, toen 'God' wat op den achtergrond raakte". Op welke 
publikatie van wie kan hij dan doelen? 

8 Op 12 februari 1887 spreekt Flanor over "de arme volkeren ten 
speelbal van de groote kaatsers, zooals Smit Kleine ze eens noem
de". Weet iemand waar en wanneer Smit Kleine deze vergelijking 
maakte? 

Miep Riga/Nop Maas 

9 In de 'Vlugmaren' van 24 december 1881 schrijft Carel Vosmaer o.a. 
het volgende: 
'Dr. ten Brink dacht, als men een aquarium wil doen bloeien, moet 
men er, als te Berlijn gebleken is, een gorilla in zetten, - zoo 
zal ik, om mijn artikel opgang te laten maken er eene caricatuur in 
teekenen. 1 

Duidelijk is wat Vosmaer over Ten Brink wil beweren, maar hoe zit 
het precies met die gorilla in het Berlijnse aquarium? 

Miep Riga 

Antwoorden 

A.J. Vitringa (p. 64, nr. 2). Blijkens De Nederlandsche Leeuw 68 
(1951), k. 128, heeft de heer D.J.G. Buurman (Rembrandtlaan 4 te 
Velp) zich met (leden van) het geslacht Vitringa bezig gehouden. 
Wellicht zou plaatsing in de rubriek "Vragen en antwoorden" van 
De Nederlandsche Leeuw, maandblad van het Koninklijk Nederlandsch 
Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde ook resultaat kunnen ople
veren. De vader, Campegius Lambertus [Capegius was een drukfout, red.] 
Vitringa komt voor bij de familie Van der Stra(a)ten. Zie: Ned. Adels-
boek 45 (1952), p. 81 e.v. 

C.P. Briët 

A.J. Vitringa (p. 64, nr. 2}. Verwezen kan worden naar: L.J. Rogier, 
'Darwinia', in: Annalen van het Thijmgenootsahap, XLVII ( 19591. p. 
106 e.v., ook gepubliceerd in: Terugblik en Uitzicht, Hilversum 
1964, dl. I. 

G.A.M. Beekelaar 
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