
men uit groote liefde en diepen eerbied en bewondering voor het 
onvervangbare cultuurbezit, dat aan onze zorgen is toevertrouwd. 
Het is die wetenschap, gepaard aan zijn rustige leiding, vooral in 
oogenblikken van spanning en bij gevaarlijke werkzaamheden, die 
zijn medewerkers het geruststellende gevoelen geven, dat wij op 
hem ten allen tijde kunnen rekenen. 

Namens zijn vrienden en bekenden, die met hem samengewerkt 
hebben, bood spreker Dr. van Heukelom aan een afbeelding van 
den patroon van de bouwmeesters, den apostel Thomas, uitgevoerd 
in kunstnaaldwerk door Mevrouw Hildegard Brom. 

In een bewogen toespraak sprak Dr. van Heukelom een woord 
van dank, getuigend van zijn bewondering en liefde voor het ge
weldig bouwwerk, den Domtoren. Hij is altijd dankbaar geweest 
iets voor de stad en hare grootsche monumenten te kunnen doen. 

UTRECHTSCHE DICHTERSWONINGEN. 
VI. Jacobus Bellamy. 

(Verbetering van blz. 2) . 

Van bevriende hand ontvingen wij de volgende verbetering en 
aanvulling onzer mededeeling betreffende de oprichting van het 
Genootschap voor wapenhandel onder de zinspreuk Pro patria 
et libertate: 

De stedelijke schutterij, verdeeld in acht vendels, was jarenlang 
verwaarloosd en er was al gedurende enkele jaren aandrang tot 
herstel en verbetering uitgeoefend. Die gewenschte reorganisatie 
kreeg in 1784 haar beslag. 

Reeds een jaar tevoren was Pro patria et libertate opgericht als 
een vrijcorps tot oefening in den wapenhandel. Het verval der 
schutterij was daarbij een voorwendsel en de ware reden voor de 
oprichting van het vrijcorps was de vorming van een gewapende 
en goed geoefende macht tegenover de staatsmilitie, ingeval deze 
te Utrecht ingezet mocht worden ter beteugeling van de democra
tische bedoelingen en woelingen dier dagen. 

KLEINE M E D E D E E L I N G E N 
De eenhoomsagc — In een verhan 

deling over de eenhoornsage (Volks
kunde XLVII — 1946, blz. 81—«5) 
gaf mejuffrouw Marie Ramondt een 
samenvatting van de vormen, waarin 
deze eertijds over West- en Zuid-
Europa en Azië algemeen verspreide 
sage voorkwam. 

„Naast de symbolische en para
bolische bestond in de middeleeuwen 
ook een overlevering op biologischen 
grondslag. Zij werd het eerst door den 
Griek Ktesias, lijfarts van den Perzi-
schen koning Artaxerxes II (404— 
358 v. Chr.) vermeld. Volgens dezen 
medicus werd iemand, die uit een 
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