
Aan de Redactie van De vrije l<ries,

te Leeuwarden,

WEL EDELE ZEER GELEERDE HÊEREN!.

I n het laatste N°. van De vrije Fries (IXde deel, nieuwe
reeks I l lde deel), zegt de heer Dr- J. H. Halbertsma,
blz. 323, dat aan hem de naam van den schrijver van de
historie van Slenner-Rmcke, Teweske Kinderbehr en Luk-
kevents Vertellingen onbekuid is gebleven. — Dit lezende
herinnerde ik mij een schrijven van den bekenden in den
jare 1825 overledenen oudheidkenner Mr- Gerard van
Hasselt. Een jaar voor zijn dood, den 3 December van
het jaar 1824, schreef hij mij het volgende: „ de naam
„ van Bevervoorde," — het was over die familie dat ik
destijds met hem in briefwisseling was, —- „ de naam
„ van Bevervoorde herinnerde mij terstond een autheur,
„ waarmede voor vijftig jaren onze voorouders veel op
„ hadden, want het was een Baron van Bevervoorde, aan
„ wien zij het geestig werkje van Slenderhinke wilden
„ toegeschreven hebben, maar 't geen welligt buiten de
,, 30 genoemden agterhoek van de graafschap Zutphen en
„ 't naburig Munsterland niet duidelijk zal verstaan wor-
„ den. In mijn jeugd was het te Amsterdam op de
„ sluissen verkrijgbaar, nu denkelijk, als in geheel Gel-
„ derland, raar."

Mr- G. van Hasselt, die in 1751 geboren was, noemde
alzoo eenen Baron van Bevervoorde, als schrijver van
de Historie van Slenner-Hincke.

Wie die Baron van Bevervoorde is geweest, heb ik niet
kunnen uitvinden. — Welligt behoorde hij tot dat ge-
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slacht, van hetwelk J. D. von Steinen, in het Illde deel
van zijne Westphâliche Gesschichte, blz. 910, gewag maakt.

Ik bezit een exemplaar van de Slenner-Hineke, van
1761, zoo als die door den heer Halbertsma, t. a. pi.
wordt beschreven. Andere uitgaven kwamen mij niet
voor.

Maak van dit mijn geschrijf zoodanig gebruik als goed
U zal voorkomen, en gelooft mij met hoogachting,

Amsterdam,
22 Augustus 1862. Uwen dv. Dianaar,

W. J. C. VAN HASSELT.

P. S. Over Fox van Hasselt, voorkomende in de
Ephemerides Leovardienses, blz. 402, 427 en 430, welligt
later.

Op blz. 101, had regel 15, achter het woord beklijven
geen . moeten staan maar een , of hoogst een ;




