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KLEINE MEDEDEELINGEN. 
Stiditsche kil uit den ijstijd. — In 

de Natuur (LIX-1939, blz. 196—197) 
beschreef de heer J. van Galen „een 
stichts kil of beekje uit de ijstijd", 
een door hem in de zandgroeve bij 
Bosch en Duin waargenomen over
blijfsel van een smeltwaterbeekje. 
Deze killen worden in ons land zeer 
zelden opgemerkt. Het opstel wordt 
door een instructieve doorsnede-foto 
en een paar schetsteekeningen ver
duidelijkt. Volgens den sehr, bevestigt 
deze zeldzame vondst de door geolo
gen verdedigde opvatting, dat de 
Stichtsche zandgronden „onder invloed 
van een nabij landijs ge- en vervormd 
zijn". 

„Algemeen wordt aangenomen dat 
in Nederland slechts één keer landijs 
gekomen is en wel gedurende het 
tweede deel van den Saale-ijstijd. Dit 
stelt men op omstreeks 170.000 jaren 
geleden. Het kil moet ongeveer een 
eeuw vóór de grootste uitbreiding 
van het landijs ontstaan zijn, en na een 
jaar weer overdekt door nieuwe zand
en grintlagen. Deze hebben het be
waard tegen latere vernielende invloe
den, welke van alle kanten dreigden." 

Eea Corsicaaosche vrijheidsheld te 
Utrecht. — In „Historie in woord en 
beeld" (1-1939, blz. 148-151) herin
nerde de heer Fr. de Wi t t Huberts 
aan het bezoek van Pasquale Paoli 
aan ons land in Augustus—September 
1769. 

Paoli (geb. 1725, gest. 1807) was, 
na de militaire school te Napels te 
hebben doorloopen, tot generaal en 
aanvoerder der opstandige Corsicanen, 
die voor de onafhankelijkheid van 
Corsica vochten, gekozen. Hij wist de 
Genueezen, die sedert de 13de eeuw 

meesters van het eiland waren, op 
enkele kustplaatsen na, geheel te ver
drijven. In 1768 verkocht Genua zijn 
aanspraken op Corsica echter aan 
Frankrijk, in het volgend jaar moest 
Paoli voor het gezonden Fransche 
leger wijken. Hij verliet het eiland den 
loden Juni 1769 en bereikte na een 
tocht door Italië, Zwitserland en 
Duitschland in het laatst van Augustus 
d.a.v. ons land. Overal werd de ban
neling met onderscheiding behandeld 
en als vrijheidsheld gehuldigd, zelfs 
een paar maal aan het stadhouderlijk 
hof ontvangen. 

In zijn opstel bepaalt De W i t t 
Huberts zich tot een beschrijving van 
Paoli's bezoek aan Amsterdam, waar
om hier als aanvulling het verslag van 
zijn verblijf te Utrecht wordt gegeven, 
dat aan de Utrechtsche courant van 
den 28sten Augustus 1769 is ontleend. 

„In onze courant van verleden Vrij
dag meideden wij het arrivement alhier 
incognito van een zeer beruchten 
vreemdeling. Dit konden wij slechts in 
enige exemplaren melden, vermits zijne 
excellentie verlangde gantsch onbekend 
te blijven. Die beruchte vreemdeling 
was de alom beroemde verdediger der 
schier verkregen, doch door de adoptie 
en magt van Vrankrijk geterasseerde 
vrijheid der heldhafte Corsise natie; 
wij menen den beruchten Pascal Paoli, 
die Donderdag voormiddag laetst van 
Nijmegen alhier gearriveert en gelo
geerd was bij sieur Oblet in 't Nieuw 
kasteel van Antwerpen. Zijn exc. was 
verzeld van den beruchten graef Gen-
tili en den abt Serevisso, met hem als 
secretaris reizende, gelijk ook van den 
Hanoversen baron Groothaus. Na ge-
dineert te hebben bezichtigde zijne exc. 
den beroemden lusthof Zijdebalen en 
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de Zijdefabriek aldaer, bij welke ge
legenheid vele lieden van onderschei
den stand 't genoegen hadden dien 
groten man te zien. Van daer deed 
zijne exc. een tour langs de Maliebaen 
en de nieuwe Plantasie der verlenging 
van de perspectiven van dezelve en 
van hare lanen, en bezichtigde vervol
gens de aenzienlijkste huizen dezer 
stad. Vrijdag hield zijne exc. des voor-
middags zijne kamer en trad enkel uit. 
om de keurige verzameling der natuur
lijke zeldzaemheden van den apothecar 
Juliaans te zien, en besteedde aen de 
beschouwing van dezelve meer dan 
2 uren. N a het diné ontfing zijne exc. 
de visite van verscheide lieden van 
rang, wier begeerte om hem te zien 
hij voldeed door zich met een ieder 
in discours in te laten en hen door 
zijne affabiliteit en edelhafte conver
satie te frappeeren. Hierna bezichtigde 
zijne exc. den Hortus medicus, de 
Anatomie en het nieuwe huis der be
kende Fundatie van wijlen mevrouwe 
de barones douarière van Renswoude. 
Ten half 8 uren gisteren morgen ver
trok zijne exc. naer Amsterdam in een 
jacht, om de aenzienlyke lustplaetsen 
van Maersen, Breukelen en Loenen te 
bezichtigen, door wier bezitteren aen 
die beroemde personadie de keurigste 
vruchten en ververschingen gepresen
teerd wierden en zo geëmpresseerde 
nodigingen geschiedden, dat zijne exc. 
met aendoening betuigde ten uitersten 
gefrappeerd te zijn over de blijken der 
achting, welke hij ontfing te midden 
in een Eden of Tempe van een ge
lukkig volk, 't geen de rijke vruchten 
zijner duurgekochte vrijheid in een 
ongestoorde rust geniet. Van Loenen, 
werwaerds zijn exc. met de heren van 
zijn gezelschap van Nieuwersluis een 
tour in rijtuigen gedaen had, in 't jacht 
terugkomende, was de toevloed van 

menschen aldaer ongemeen groot, ge
lijk zij in alle dorpen geweest was, en 
bleef een ieder aengedaen van ver
rukking over de achtbaerheid, affabili
teit en betuigingen van dien held, 
welke zijne reize voortzettede en in 
't jacht zijn middagmael hield met 
blijken van een bijzonder genoegen 
over 't geen hij te Utrecht en in het 
Eden der Vecht gezien en ondervon
den had." 

Tot de vele Nederlanders, die met 
de voor hun vrijheid strijdende Corsi-
canen sympathiseerden, behoorde ook 
Belle van Zuylen, de latere mevrouw 
de Charrière, zooals uit de briefwisse
ling met haar vriend Constant d'Her-
menches (Lettres . . . publiées par Ph. 
Godet. 2me éd. Paris, 1909) blijkt. 
Toen haar Zwitsersche vriend, die den 
krijgsdienst der Republiek voor dien 
van Frankrijk vewisseld had, als kolo
nel-commandant van het regiment 
Jenner aangewezen was, om de Corsi-
canen te onderwerpen, schreef zij hem 
zelfs: mijn goede wenschen gelden U, 
maar niet Uwe soldaten. Haar geest
drift voor Paoli was echter sterk ge
luwd, nadat hij zijn landgenooten in 
den steek gelaten had. 

In haar brief, den 18den September 
1769 uit Zuilen aan D'Hermenches te 
Bastia op Corsica geschreven, gaf Belle 
verslag van de houding der Utrechte
naren en den indruk dien Paoli bij hun 
had achtergelaten: „On a fait à Paoli 
dans notre ville d'assez sottes ques
tions, de sots discours et de ridicules 
honneurs dont il était embarrassé. Deux 
de mes amis, qui ont causé avec lui, 
ne lui ont trouvé rien de frappant dans 
la figure, la physionomie et la conver
sation, mais tout était bien." E. 

Het huis T e Nesse, — In „de Ne-
derlandsche leeuw" (LVII-1939, kol. 


