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Indien het aangenaam is voor het Bestuur van het
Friesch Genootschap om in liet tegenwoordig N°. van de
Vrije Fries dea arbeid van drie Hollandsche geleerden betrek-
kelijk Friesland te mogen raededeelen, dan meent het wèl
te doen ten aanzien van het eerste stuk te herinneren, dat
het daarin bedoelde Klooster of de Abtdij van Mariëngaard
gelegen was benoorden Leeuwarden, ten zuidwesten van het
aanzienlijke dorp Ilallum, gemeente Ferwerderadeel, waar
sedert eene boerderij, op een vrij hooge terp gelegen, zijne
plaats heeft vervangen en nog aanwijst, en dat eene ge-
schiedenis van dit klooster is gegeven in den Friesche Volks-
Almanak voor 1842, bl. 86, door Prof. E. J. DIEST LORGION,

die destijds Predikant te Ilallum was.

Ten aanzien van het tweede stuk: de Grafsteen van
Rinsumageest zijn wij verpligt hier een paar drukfouten te her-
stellen, en te verzoeken op bl. 146, regel 10 van boven, in
plaats van linkerwang, te lezen: linkerarm; alsmede op
bl. 147, regel 2 van boven, voor: 1041 Ie lezen: 1541.

RED.



Verder dient het volgende gevoegd te worden bij bl. 175:
DRAHTIUS. Onze gissing bl. 174, dat DRANTIUS en DRÜITIUS

de zelfde persoon zouden zijn, vonden wij bevestigd, toen
wij hen in DRIÜTIÜS, den inquisiteur, bij VAN DER AA,

dl. IV, bl. 380, herkenden. Naar aanleiding van onze op-
roeping in de Navorscher, XII, 259, verwees onze vriend
QUIESCENDO (DELPRAT) ons naar het berigt over DRUTIUS, te
vinden in het Recueil et Mémorial des troubles des Pays-Bas,
van HOPPERS, opgenomen in de Analecta van HOYNCK VAN

PAPENDRECHT, vol. II , parsII, alwaar wij lezen, bl. 67, dat
Paus PAUL III ten jare 1537 tot «Inquisiteurs généraux pour
tous les Pays-bas" benoemd heeft RUARDUS TAPPER »et 1c
docteur MICIIEL DRUTIUS, Canoniste, professeiiF ordinaire et
chanoine de Louvain, les quels en ce tetaps et ces années
suivantes excrcèrent leur office sans obstacle quelconqiie."
Hierbij teekent HOYNCK op bl. 118 aan, dat DRDTIÜS eigenlijk

heette DRIEUX en Ie Leuven doctor juris werd 13 Sept. 1550.
Hij geeft daarbij zijn grafschrift, waaruit blijkt, dat DRUTIUS

geboren was te Vollerinchove, terrilorii Caslelensis; dat hij
hoogleeraar, zelfs kanselier, der Leuvensche hoogeschool ge-
weest is , offlciaal van den Bisschop van Luik, » nee non
haereticae pravitatis inquisitor, fundator collega DRIUCIANI."

Hij overleed 16 Sept. 1559 in den ouderdom van 64 jaren.
Zie ook VAN VLOTEN, in de Navorscher, XIII, bl, 294.

J. D.




