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AENWYSINGHE VAN DE GHEJUSTICEERDE,
A Joffrou ANGENES VAN BOVRY, Huysfvrou van Glaude de
la Court, onthooft den 30 April, ende onder de galghe
begraven.
B GLAUDE DE LA COURT, ghevierendeelt, 't hooft op een
staeck, ende de quartieren aen de vier Hooft-Poorten
opghehanghen.
C LENART CATER Metselaer, onthalst ende fyn hooft op
een staeck gheset.
D JAN LANDTSMAN, Brouwer in de Mane, onthalst den
eersten May, 't lichaem gevierendeelt, 't hooft op een
staeck, ende de quartieren opghehanghen.
E THOMAS SILVIUS, Capelaen van 't Capittel van ons Lieye
Vrouwe Kerck, den 24 Juny onthalst ende begrayen.
F Pater SERVAES VINCK, Gardiaen van de Mimebroeders,
den 7 July onthalst ende begraven.
G PHILIPPUS NOTING, Jesuyt, den 14 July onthalst, ende
het lichaem onder de galghe begraven.
H Pater GERARDUS PAFMAN, Jesuyt, den 29 July onthalst,
ende begraven in de Jesuyte Kerck.
I

Rector van de Jesuyteri,
onthalst, ende aen een eerlycke plaets begraven.
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V OO RWOORD.
Dit boek hebben wij geschreven, omdizt san:j schrijven
moesten. De lief de tot ons land, dwong ons, aan ons Volk
kenbaar te maken, een klein stuk van zijne bewonderenswaardige geschiedenis, een geschiedenis vol leed, vol strijd
en daardoor groot en glorievol.
Zoo heeft de drang naar waarheid onze hand gegrepen
en van ons een werktuig gemaakt in haar dienst.
Wij schreven, wars van mode of rnooidoenerij, zonder
pretentie.
Weinigen kennen de geschiedenis van Maestricht en
Limburg en van die weinigen hebben velen de feiten vermoffeld, der waarheid geweld gedaan tot verleugening toe
en aldus, in verkrachting der historic', ons Volk de kroon
van het hoofd genomen.
Verzet client beteekend tegen den srnaad aldus onze
voorvaderen aangedaan, door hunne eeuwen lang levende
heldendaden voor geloof en burgervrijheid, te willen beaarden in de benauwde graven van ons huidige kleine doen.
Onze voorvaderen waren groot en als zoodanig hebben
wij hen geteekend in dit boek en in de boeken die volgen
moetem.
Behoudens enkele romantieke figuren, zijn alle genoemde
personen historisch, hunne namen, evenals hunne dad en.
Wij hebben de geschiedenis laten spreken.
De feiten gevonden in authentieke stukken en archivaliOn, hebben wij, in hunne gloeiende eigen welsprekendheid,
op het aambeeld der waarheid gehamerd tot «RAMP EN
MISDAAD », lichtende en schroeiende vonken spattered,
hoogoft.
Die feiten dragen wij in dit bode op aan U, dwistere
heldenschare van, den roem, aan U onze Voorvaderen, die
zooveel geleden hebt voor de onsterfelijke zake van Geloof,
Recht en Vrijheid,
Dit boek zal gaan van hand tot hand. Het zal gelezen,
worden net pieteit door de eigen landslui, wien de borst
zal zwellen in fierheid en die ter zegening de hand zullen
strekken naar de martelaren van Illaestricht. Al dezen,
zullen ons ,en de onzen beschermen, tegen hen die niet met
ons zijn.
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IN DE « WINTMOLEN ».

In de gelagkamer van « de Wintmolen » in de Groote
Staat, zaten als naar gewoonte, tegen den avond, vele
notabelen en gewone burgers der stad te zamen en spraken
over de feiten van den dag.
Eenige vreemden die zich, bij gelegenheid van de Sint
Servaasfee3ten en de groote processie, te Maestricht bevonden, waren in de « Wintmolen » afgestapt en mengden
zich in het algemeen gesprek.
— Ik vrees, zeide schepen van Stockum, dat het een
kwestie van dagen wordt en wij zullen de Hollanders het
beleg zien slaan voor Maestricht.
— Gij vreest, antwoordde de Leegtenborg, kapitein
eener compagnie ruiterij ; waartoe vrees ? Is de stad niet
beter versterkt dan ooit en, wat weer is, wordt zij niet
bevolkt door eene burgerij, wier verleden elken vijand
waarborgt dat hij op eene hartelijke ontvangst kan rekenen.
— Om niet te spreken, zeide cornet de la Cour, van
een garnizoen van 2000 man.
— Heeren of ficieren, zoo gaf schepen van Stockum tot
bescheid, gij vooral, die van Maestrichtschen bloede zijt en
de geschiedenis dient te kennen van onze ongelukkige stad,
gij moet weten, wat eene belegering beteekent. In 1579
was ik een j ongen van 15 j aar ; ik heb meegevochten tegen
de Spanjaarden ; al het leed der belegering beleefd ; mijn
vader verloren en mijn moeder aan mijne zijde zien vallen
in den woedenden strijd. Wij vochten a13 Maestrichtenaren
en wij zullen, als het moet, opnieuw vechten als Maestrichtenaren ; vechten tot den dood voor de vaderstad
Maar toch, jeugdige vrienden, mag een nude man vreezen,
dat wij opnieuw door een groote ramp zullen geteisterd
worden,

— Bravo ! schepen van Stockum, riep een burger, gezeten bij die toonbank. Uwe woorden zijn betrekkelijk verstandig, vergeleken bij de krijgstaal dezer lieden en hadt
gij de les getrokken uit de gebeurtenissen van 1579, dan
zou uwe conclusie, ten aanzien van een nieuw beleg, heel
wat verstandiger zijn.
— Heer Hofmeyer, zeide de schepen, ik verlang noch
uwe « bravo's » noch uwe terechtwijzing.
- Hofmeyer ! wat is dat voor snuiter, zeide de
Leegtenborg tot de la Cour ; ik heb dat ongunstige gezicht,
met die kleine valsche oogen meer gezien en hij vervolgde
met stemverheffing : « Gij die luistert naar den naam
Hofmeyer, zeg eerst eens wie gij zijt, waar van daan gij
komt...
- wil U soms oak weten, waar naartoe ik ga, kapitein,
antwoordde Hofmeyer.
— Dat zullen wij later zien, zeide de Leegtenborg ; wil
voorloopig alleen uwe woorden verduidelij ken.
— Ik geloof, dat het een verkapte Hollander is, zeide
de la Cour.
— Dan is het zeker een protestant, riep een stem.
— En de zoon van een beeldenstormer, zeide een derde.
— Dus een vijand van Maestricht, riep Laurent Boller,
deken van het gilde der smeden.
- Niet alien tegelijk, zeide de Leegtenborg, laat den
man aan mij over.
— Het is geen porture, voor U kapitein, bracht Jan van
Sichum , koster van de Onze Lieve Vrouwe, in het midden.
Hofmeyer, die zich intusschen in de richting van de deur
verplaatst had, omdat hij het blijkbaar wat benauwd kreeg,
zocht steun bij zijn metgezel Jan van Duren, een kerel
als een reus, en zeide tot de Leegtenborg :
- Kapitein ik heb U, noch een dezer, rekenschap te
geven van mijne woorden ; overigens messire, ken ik U
niet en wensch U niet te kennen, gelijk ik, in het algemeen,
niets te doen wil hebben met opgeblazen standjes...
Nog had de man zijn woorden niet beeindigd of de
Leegtenborg stond in dreigende houding voor hem en beet
hem toe :
:
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- Ik zal U voorstellen aan U zelf en aan de aanwezigen •
- Poorters van Maestricht, ik stel U voor, Jacob Hofmeyer, ex-diaken, weggeloopen, kloosterling, oud vaandeldrager en secretaris van Claude de Lanoy graaf de la
Motterie, gouverneur dezer stad en door dezen weggejaagd als mijneedige, gelijk ik hem wegjaag uit ons midden.
Bij deze woorden vatte de Leegtenborg hem bij den
kraag en stiet hem met een smak buiten de deur.
— En wat U betreft, Jan van. Duren, gij moet eerst
uwe taken, regelen met het gilde, dat weigerde U op te
nemen.
- Goed gedaan, riep het gezelschap in koor. Hij heeft
wat hij verdient en een verrader moest erger hebben.
— Graaf de Leegtenborg, zeide van Duren op nijdigen
toon, wij zullen elkaar nog wel eens ontmoeten en hij
wierp de deur dicht.
- Kapitein, hernam schepen van Stockum, wat gij
deedt was recht, doch weet, dat gij van nu of aan een paar
doodsvijanden hebt, die U op al uwe wegen, bij dag en bij
nacht, verradelijk zullen tegemoet treden.
— Dank U voor uwe waarschuwing, heer schepen zeide
de kapitein ; ik hoop dan de gelegenheid te hebben hen voor
goed onschadelijk te maken.
- Doch genoeg hiervan. Laten wij onze zinnen liever
zetten op het feest van St. Servaas, ons opmaken voor de
groote processie van morgen en deze, in afwachting van
de mogelijke komst der Hollanders, dan voor het laatst,
zoo luisterrijk mogelijk houden en het groote volksfeest
vieren als nooit te voren.
— En nog eens goed bidden, zeide de koster.
— De koster blij ft in zijn stijl, spotte de la Cour, nam
hem zijn pas ontvangen beker wijn voor den neus weg en
dronk dien onder algemeen gelach uit.
Toen de koster een nieuwen verlangde, kreeg hij van den
geeuwenden waard, Franz de Grati, schepen der stad, ten.
antwoord : Koster gij moet morgen vroeg om vij f uur luiden, en ik heb het huis vol gasten en de handen vol werk.
- Hood de klok heeft twaalf geslagen en de Wacht
doet de laatste ronde.
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Terwijl de kosher, een kleine bochel, met scherpe doordringende oogen en haastige bewegingen, zijn muts zocht,
die de la Cour en de zijnen aan de panden van zijn jas
hadden gespeld, zeide deken Bollen :
— Kapitein wij gaan beiden in de richting van de Stockstraat, ik mag U wel vergezellen.
En terwijl zij de Kleine Staat doorliepen, sloopen twee
lieden achter hen aan, met de kennelijke bedoeling, to
weten waar de kapitein woonde.

13 MEI 1632.

De groote klok van St. Servaas had sedert haar eerste
luiding in 1515, nooit op schooner dag en voor grooter
plechtigheid haren roep uitgebeierd over stad en land, dan
op den Zondagmorgen van 13 Mei 1632.
« Ad tua sacra voco populum clangore sonore
« Servatii, cujus nomine dicor ego.
« Servatius wiens naam ik draag, ik roep met mijn welluidende stem het Volk naar uwe kerk ».
Plechtiger dan ooit, trilden de sonore klanken over de in
morgenzon lachende stad. Alles ademde vrijheid en leven
in het tweeheerige Maestricht, dat zoo vaak den dood nabij,
telkens weer, zich had opgericht, om to gaan, in hoopvoller tijden, naar nieuwe toekomst.
Heilige stad, van waar sinds twaalf honderd jaren onder
de schutse van St. Servaas, van den Maestrichtenaar St.
Lambertus en 21 andere heilige bisschoppen, het Christendom uitstraalde over de lage landen der Maas.
Vrije stad, waar twee Heeren een Heer waren, een Heer
wiens naam was, « vrije Volk van Maestricht », dat reeds
in 1632, twaalf eeuwen van beschaving had beleefd, al
dien tijd zich zelf was gebleven en met hardnekkigheid had
gevochten tot het laatste, tegen elke vreemde macht.
Schoone Stad van de Maas, de leven brengende rivier,
die klagend haar wateren schuurt langs de hooge walmuren
van Tricht en zoo een broederkus geeft van eenheid in lief
en leed, in leed vooral ; tweelingbroeders in groot-zijn en
miskend. De Maas over wier deinenden rug, hier de laatste
echos der latijnsche beschaving wegsterven en wier wateren zoo noode de lachende velden van Limburg verlaten.
Schoone stad der schoone Maasvallei, omstuwd door de
laatste heuvelen der Ardennen, vol van kunst in machtig
kunnen gegroeid uit storm en strijd, ongesnoeid, gelijk

— 6 --de eik en zich verhef fend in hare dertien torentoppen,
symbolen van hooger leven.
Arme stad, speeltol van potentaten-heerschzucht in religiestrijd en volkerenkrijg. Door de natuur begiftigd met
alle elementen van geluk, wordt Gij door de menschen gemaakt tot een oord van naamloos wee. Arme stad die lachen
wil, dock tranen plengt en bloed
Hoort Maestrichtenaren, de klok van St. Servaas roept
U op, om allen te samen nog eens den triomftocht te gaan
van den Allerhoogste en van uw Stadspatroon.
Het Vrijthof en de omliggende straten zijn gevuld door
eene opgewekte menigte. Velen dragen cocarden van wit
en rood, de kleuren der stad. Het is een komen en gaan
om de Sint Servaaskerk ; duizenden krielen door elkander
en de veelkleurige groepen, met hunne schitterende vaandels en uniformen, haasten zich naar de kerk.
Guillaume Bette, graaf de Lede, heer van Angrelles,
ridder van St. Jacques, waarnemend gouverneur der stad,
rijdt, in een prachtige karros, door de omstanders luide
toegejuicht, tot voor de poort aan den Langen Gang.
Het is bij tienen.
Het yolk schaart zich alom Tangs den bekenden weg,
afgezet door de 23 ambachten.
Zeven kanonschoten en het plotseling luiden van alle
klokken der stad, kondigen aan, dat de processie de kerk
verlaat.
De claroenen schallen, de trommen roffelen ; paardengetrappel en zware soldatenstappen duiden de komst aan.
Voorop reed een vendel ruiterij van het stadsgarnizoen
onder kapitein de Ste Croix, met getrokken degens en in
schitterende uniformen.
Vervolgens de pedellen van St. Servaas en 0. L.
Vrouwe, het kleine Kruis met groen banier, voorafgegaan en gevolgd door een kapelaan met de leiding belast;
de leerlingen van de latijnsche school der Jezuiten, klas-

gewijze met hunne professoren, ten getale van meer dan
400 ;
de Penitenten van het H. Kruis ten getale van 61;
» 16;
de Cellebroeders (zonder kruis)
» 26;
de Paters Capucijnen
» 12 ;
» Begarden
>>
» 13;
Kruisheeren
>>
>>
» 25;
»
» Augustijnen
38;
»
» Franciscanen
>> 20 ;
» Dominicanen
>>
alien met kaars en rozenkrans in de hand, dragende hunne
kruisen en banieren en gevolgd door de religieuzen van
Sint Antonius.
Den Zondag to voren was, als naar gewoonte, in alle kerken
afgekondigd, dat de processie zou aanvangen om io uur en tot
omstreeks 2 uur zou trekken langs den volgenden weg :
Door den Langen Gang langs de Kommel tot aan de Kruisheerenkerk ; langs de Tweebergen Poort tot aan het Witte
Vrouwenklooster op het Vrijthof :
door de Groote Staat langs de kerk der Predikheeren en de
kapel van St. Joris, op den hoek der Spilstraat, langs de Gevangenpoort ; over de Hout Markt tot aan St. Mathias :
verder naar het klooster van de Antonieten, nadat ook aan het
klooster op den Maegdendries zal halt gehouden worden :
vervolgens naar de Veerlinxpoort waar rechts gehouden wordt ;
door de Leugenpoort langs de St. Cathrijnenkerk :
in de richting van de Jodenstraat, met statie voor de Augustijnenkerk : door de Brugstraat, met statie ter eere van St. Maarten
in Wijck en statie op den Kaarsenmarkt voor de Sint Amorskapel ;
door de Wolf straat naar de St. Nicolaeskerk, met statie ter
eere van Sint Vincentius en der Jezuitenkerk ;
langs de O. L. Vrouwe kerk en den Put, zich keerende naar
de kerk der Minderbroeders en verder door de Cortenstraat, met
stilstand ter eere van de St. Hilariuskapel ; vervolgens eveneens
tegenover de kerk der Begarden, ter eere van St. Bartholomeus
en der Kapel van St. Barbara, achter de Begarden gelegen ;
langs de refuge van Lichtenberg in de Kapoenstraat tot aan de
kerk van Sint Jacob, naar de Sint Servaas, alwaar de proostdeken met den sleutel van Sint Servaas, het yolk zal zegenen en
het « Te Deum Laudamus » zal worden gezongen.
Voor iedere kerk, klooster of kapel worden liturgische gezangen
aangeheven en voegen zich de daar dienstdoende geestelijken bij
de processie.

De 23 gilden met al hunne eereteekenen, kleurige vaandels en costumes, de dekenen voorop, in groepen van 5, 6
en 7 benevens een grout aantal burgers, to zamen ongeveer
1500 man, zonder degenen die zich bij den stoet voegden
bij de Dominicanenkerk en de Houtmarkt aan de tegenwoordige Boschstraat.
Vervolgens kwamen de plechtige kanunikken der beide
kapittels en de magistraten der stad in al den luister hunner
waardigheid.
Voorop gingen de commissarissen-deciseurs, vertegenwoordigende den bisschop van Luik en den hertog van
Brabant; vervolgens de schouten en de Burgemeesters,
Lambrecht van Heer en Herman Baechusius, gaande naast
elkander op gelijke lijn, vertegenwoordigende de tweeheerigheid, in gelijke macht en eenheid, dan de Schepenen
en de Raadsleden.
De eerwaardige en edele Wynands a Gelria, apostolisch
notarius van het kapittel, droeg het heilig Sacrament
onder den « Hemel » en werd omgeven door de hooge
geesteli j ken.
Onmiddellijk hierna schreden voort, de waarnemende
gouverneur der stad, Guillaume graaf de Lede, gevolgd
De gilden waren als volgt vertegenwoordigd :
Smeden, Timmerlieden, Molenaars, Bakkers,' Brouwers, Lakenwevers, Kramers, Looiers, Schoenmakers, Volders, Lakenwevers,
Kleermakers, Bontwerkers, Blauwververs, Visschers, Fruithandelaren, Schippers, Linnenwevers, Chamoisiers, Metselaars, Leemplakkers, Tuinlieden, Schoenlappers, Leidekkers en Slagers.
Na de kruisen van de kapittels van St. Servaas en 0. L. Vrouwe,
voorafgegaan door pedellen, kwam de wit-ivoren schrijn, gedragen door twee kapelaans en de choristen der twee colleges met
de leerlingen ;
de pastoors der buitengemeenten ;
de choristen van Sint Servaas met twee kapelaans in groen
geborduurde kappen ; de Antonieten en de kanunikken der Teutonische Orde, dragend de relikwien hunner kerken ;
de kleine gouden schrein met de hoof den van Monulphus en
Gondulphus, zoomede andere relikwien gedragen, door twee kapelaans, met eene eerewacht van burgers van verschillende gilden ;
Hierna kwamen de volgende relikwien, alle door kanunikken
gedragen :
kruis van St. Lucas ;
beeld van de H. Maagd ;
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door de graven van Hoochstraeten, de Mocqueron, de
Martini en een schitterende stoet van edellieden, poorters
en of ficieren, alien een brandende kaars in de hand.
De grootsche stoet, gesloten door een compagnie soldaten
en door een groote menigte yolks, trok in plechtige stilte
door de bochtige straten, langs de versierde gevels en alom
strooiden de burgers bloemen voor het Allerheiligste.
Geen wanklank werd gehoord. Gansch de stad met hare
duizenden inwoners en vreemden, ging op in openbare, be
lijdenis van het aloude Katholiek geloof, getuigende in
aanbidding voor den Allerhoogste en in eerbied voor
St. Servaas en St. Lambertus.
de kleine kelk van St. Servaas ;
beeld van Maria Magdalena ;
het hoofd van St. Joannes ;
beeld van Sint Servaas ;
de arm van St. Maurits ;
de arm van Sint Thomas ;
een Monstrans met bloed van de H. Maagd ;
de Groote Hoorn ;
de Groote Monstrans ;
de Kleine Poort, in geemailleerd zilver ;
eene tweede Poort ;
een Monstrans ;
het Draagaltaar van St. Servaas ;
het Hoofd van St. Martinus ;
het Hoofd van St. Amandus ;
de Monstrans van St. Simon en Judas ;
een taf el met relekwien van de H. Catherina ;
een Hoorn van St. Lambertus ;
een Monstrans met een vinger van St. Servaas ;
Na het Hoof d van St. Bartholomeus, gedragen door twee kapelaans van 0. L. Vrouwe, kwam de Noodkist va:.; St. Servaas,
gedragen door acht kapelaans, geassisteerd door vier pedellen en
omstuwd door vertegenwoordigers der gilden en van het garnizoen.
Guillaume de Bommelt droeg den bisschopsstaf van St. Servaas ;
Hubert de la Pide den Sleutel ;
Regnier Meys, de Gaanstaf ;
Jan Godefriedi, den Kelk ;
volgde het hoofd van St. Servaas gedragen door de pastoors ;
Boillon, van Zichum ; de Lonthin, van Lodenaken ; Graven, van
Heer ; en Andre van Hees, van Heugem.
De deken van 0. L. Vrouwe, Olivier de Faive en Guill Fexuis
volgden met relekwien van het H. Kruis.
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Kerk en Stad, geestelijken en burgers, waren een.
Naar een oud gebruik, hield de processie stil voor de
gevangenissen van de Veerlingspoort op de Markt bij de
Kleine Gracht, het oude Dinghuis in de Kleine Staat en
bij de daar tegenover gelegen Landscroon, om de aldaar
gevangen zittenden te bevrij den.
Kanunnik Graeven en kapelaan Veestraeten, traden naar
binnen en bevrijden behalve twee vrouwen een zekere
Boosselois, een mijneedig mensch en Stootwaegen, die een
schildwacht het hoofd had ingeslagen.
Nadat zij geknield hadden voor de Noodkist, namen zij
eene brandende kaars in de nand en volgden blootsvoets de
processie tot het einde.
— Het moge heel Christelijk zijn, zulke deugnieten vrij
te laten, voorzichtig is het niet, zei deken Damen van de
Lakenwevers, tegen zijn collega Nypels van de Vleeschhouwers.
— Laten wij hopen, antwoordde pater Vinck, dat zij
zich de edelmoedigheid van dit Katholiek gebruik, waardig
zullen toonen.
— En toch pater, zeide schepen van Stockum, blij ft die
Boosselois een gevaarlijk sujet; hij heeft meer op zijn
kerfstok dan een valschen eed en wat erger is, ik acht dien
man tot alles in staat.
— Och, zeide wapensmid Sleussel, iedereen kan eens
zwak zijn, en vallen.
— Dat kan, mijn waarde zwager, zei Brouwer Lansman,
maar altijd zwak zijn, of liever, altijd verkeerd, maakt de
zaak heel ander&
— Gij weet toch wel Jan, antwoordde de wapensmid,
dat Boosselois slecht is geworden door zijne vrouw.
— Kom, kom Theodore, zei Lansman, een man die
niet boven zijn vrouw staat is
Daar de processie weer in gang was, werden de pratende
zwagers van elkaar gescheiden en kwam Damen, die in de
Helstraat woonde « in 't Striekroor » niet ver van Sleussel,
bij Lansman te staan en fluisterde hem in het oar :
— Die arme Sleussel is als een bultenaar, hij ziet zijn
eigen bult niet en draait zich zoo, dat hij meent dat anderen
dien ook niet zien. Zijn vrouw wordt nog zijn ongeluk.
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— En zijn schoonmoeder, niet te vergeten.
— Ja, buurman, ik weet er meer van. Maar wat wilt
gij ! Zijn schoonmoeder is protestant en van Pruissische
herkomst. Een ander ras en een ander geloof ; dat mengt
zich niet.
— En de dochter schijnt « niets » te zijn.
— Behalve, mooi en innemend.
— Inderdaad ; gelukkig zijn er geen kinderen
Opnieuw luidden de klokken der stad ; de trommen roffelden, de bazuinen stieten in langgerekte toonen het sein
der stilte en op de gallerei van de absis der kerk, verscheen
de proost-deken en gaf, met den Sleutel van Sint Servaas,
den zegen aan de duizenden die op het Vrijthof neerknielden.
Het was intusschen omstreeks twee uur geworden en
alien spoedden zich huiswaarts, waar voor alien het familiefeest began.
Hofmeyer, voor wien de huiselijke haard eene onbekendheid was, ging zijn maal nuttigen in eene afgelegen kroeg,
genaamd « In de Katte » in de Smedenstraat.
Binnentredend vond hij den waard Jan van Duren, in
druk gesprek met zijn vrouw, die haar gal uitspuwde tegen
de processie en de geestelijken.
Nadat Hofmeyer de dochter des huizes, die aan den kost
kwam met het bedienen van de obscure elementen, die het
logement bezochten, benevens met het venten van liefde
langs de straat, in den arm geknepen had met een piquante
woordspeling op haar opzichtig toilet, wierp hij zich op
een stoel en zeide :
— Wel van Duren, goed geslapen en van wraak gedroomd jegens den kapitein-opschepper, van gisterenavond ?
— Dan moet gij wel eene nachtmerrie gehad hebben,
heer Hofmeyer.
- Dat juist niet; ik had eene 3lapelooze nacht, die ik
doorbracht met woeste combinatie's van wraak tegen dien
kwajongen, de papen, de processie, tegen die verwaande
Maestrichtsche burgers, die het hoofd nog hooger dragen
dan de Spaansche edellieden; tegen den kroft den koster ;
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tegen de kapelaans, de paters en die vervloekte Jezuiten
en Fransciscanen. Weet gij ! Die Jezuiten en... neen, eerst
de Franciscanen en dien Pater Servatius Vinck ; hij bemoeit zich met mijne lief de — verbeeld je — of neen
— het is een geheim — maar wij zullen zien. Een
slapelooze nacht ! maar eene nacht vruchtbaarder dan de
dagen, want ik heb een plan gesmeed. Onze tijd komt
van Duren. Is Boosselois nog niet gearriveerd? Ik heb
hem in de processie toegefluisterd, dadelijk hier heen to
komen.
Onder deze woorden ging de deur open en vertoonde
zich een hooge gestalte, met kleinen kop, dikken bulk en
x-vormige beenen. — In het bleeke vale gezicht, stonden
twee kleine, sluwe oogen, schuw om zich heen ziende. De
binnentredende zeide met een Duitsch accent : Hier is
Boosselois, vrij en met een groot levensdoel : zich to
wreken op wie hem zijn vrijheid, gedurende drie lange
jaren, ontnamen.
— Zij hebben mij in mijn vonnis genoemd, « een uitvinder van boosheid » en bij den duivel ! zij zullen het
nog ondervinden.
— Zij hebben nog veel meer van je gezegd, antwoordde
Hofmeyer, of wil je het niet meer weten? Je zoudt je
handen wasschen in priesterbloed ».
— Dat zal ik, even als gij Hofmeyer en even als onze
vriend van Duren.
— Kom, toon U goede kameraden en een gastvrije
waard. Geef het beste wat gij in den kelder hebt en vreest
de betaling niet, want Boosselois heeft geld, veel geld en
krijgt er nog veel meer.
— Dertig zilverlingen, zeide van Duren.
- Ja, de prijs van Judas. Ik wil Judas zijn, gij Hofmeyer de Farizeer en van Duren, de beul.
— Neen, ik weet beter, zeide Hofmeyer. Wij spelen:
Drievuldigheid » en zijn alien samen en ieder voor zich:
« Judas, Farizeer en beul ».
Bravo! riepen de beide anderen.
— Dien nu op, het Sint Servaasfestijn met Wijntje en

- 13 Trijntje, want als je drie jaren in de Gevangenpoort heb
gezeten, heb je, lang genoeg, te veel en te weinig gehad.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Niettegenstaande de nachtelijke slemppartij, hadden de
drie schurken hunne plannen uitvoerig besproken en voorbereid en den volgenden morgen vroeg verdwenen zij door
de Hochterpoort, in de richting van het Noorden.
— Paarden vinden wij in Smeermaes, zeide Hofmeyer ;
Donderdag zijn wij in den Bosch en binnen twaalf dagen,
terug in Maestricht. 1k moet mij erg vergissen indien wij
niet vOOr den men Juni het leger van den Prins zien opdagen.

DE « BREEDEN RAAD ».

De 5 Juni van het jaar 1632, was een gewichtige dag in
de historie van Maestricht.
Onder het yolk ging de mare, dat de stad met een beleg
der Staatschen bedreigd werd.
De bewoners liepen reeds in de straten te hoop en velen
spoedden zich naar de Groote Staat voor de Landscroon,
waar de «Breeden Raad» om vi j f uur door den Magistraat
was samengeroepen met de lakonieke woorden : « De
Hollanders komen ».
Niet zonder moeite, kon de wacht den ingang vrij
houden tegen de opdringende menigte, die met luide kreten
opening van zaken eischte.
Haastig schreden de raadsleden en de vertegenwoordigers der ambachten en der geestelijkheid, die mede opgeroepen waren, naar de Landscroon en het feit alleen, dat
de zitting zou bijgewoond worden door de edelen van den
omtrek, verhoogde de onrush der omstaanders, die wel
wisten dat er iets heel gewichtigs op tit moest zijn.
Toen zelfs vele « buitenburgers », die te Maestricht
burgerrechten bezaten, tegen de verplichting, de stad te
verdedigen in tij den van nood, aankwamen, was er geen
twij fel meer, dat een groot gevaar dreigde.
— Was onze gouverneur graaf de Lanoy maar in de
stad, want het oat er spannen, zeide Frans Minckelers,
leunende over de onderdeur van zijn huis « in den
Toemeleer », tot zijn buurman Joh. van Reempst uit
« 't Draeckevelt
— Graaf de Lede is een beproefd aanvoerder, voorzichtig en vol moed : Laat het spannen ! Ik hoop dat de Breede
Raad krachtig zal medewerken om ons de Staatschen van
het lijf te houden.

- 15 -

- Ik zal er het mijne toe bijdragen heer van Reempst,
zeide Bollen, deken van het gilde der smeden, terwijl, hij
zich een weg baande door de menigte, zonder te bemerken,
dat Hofmeyer, in gesprek met de vrouw van Sluessel, hem
spottend nakeek.
— Maak voort, heer Bollen, zeide de Leegtenborg, kapitein van de wacht, anders komt gij te laat en zult gij niet
de eer hebben, mede de verantwoordelijkheid te dragen
van het besluit tot verdediging der stad.
Haastig trad Bolien, met nog eenige laatkomers, de
groote vergaderzaal binnen.
Er heerschte eene ijzige state, onderbroken door het aflezen der namen door den secretaris.
De beide burgemeesters, zoomede de gouverneur, deelden in korte woorden aan de vergadering de feiten mede.
De belegering der stad, door de Hollanders, werd binnen
korte dagen verwacht.
Frederik Hendrik was in aantocht met een leger van
ongeveer 20.000 huurlingen, zoo te voet als te paard. Venlo,
Stralen en Roermond waren reeds gevallen, de voorposten
Sittard gepasseerd, alom moordend en brandend en een
weerlooze bevolking voor zich uitdrijvend. Onzeggelijk
leed wachtte Maestricht.
— Wat staat ons te doen? zeide de burgemeester van
Brabantsche zij de.
Na onze belangen, onze historie, onze vrijheden, ons geloof en onze eer in de weegschaal te hebben gesteld, is
onze vergadering van burgemeesters en schepenen, zoowel
van Luiksche als van Brabantsche zijde, met den heer
gouverneur, eenstemmig tot het besluit gekomen, U voor
te stellen, der traditie getrouw, Maestrichtenaren te blijven
voor alles en de vaderstad te verdedigen, met al onze
krachten.
Wie spreken wil, zegge vrij wat hem op het hart ligt.
Hierop nam de gouverneur, graaf de Lede, het woord
en zeide :
- Hoog Edele Heeren burgemeesters, schepenen, leden
van den indiviezen raad, eerwaardige heeren dekenen der
beide kapittels, zoomede gij vertegenwoordigers der regu-
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Here geestelijken, dekenen der drie en twintig vrije ambachtsgilden, buitenburgers en alle edellieden en vrije
burgers hier tegenwoordig !
Het voorstel der vroedschap is haar eene eere en ons
eene voldoening. Het kon niet anders luiden, omdat de
vrije Maestrichtsche burgerij van 1632, niet anders zijn
kan, dan zij was eeuwen lang n. 1. een voorbeeld van gehechtheid aan de aloude roemrijke Vaderstad, voor gansch
de beschaafde wereld.
Mijne trouwe 2000 soldaten en ik zijn gereed. De koning
komt te hulp. Wij rekenen op 300o boeren uit den omtrek ;
op U, machtige en onverschrokken gilden ; op U geestelijken en op haar die niet hier zijn, doch niet zullen ontbreken op de wallen, op de Maestrichtsche vrouwen, die,
evenals weleer, zoo noodig met haar lij f en leven, de stad
zullen verdedigen.
Mijne Heeren het woord i3 thans aan U en naar ik
vastelijk vertrouw, weldra de daad aan ons alien.
Na deze woorden, uitgesproken met vaste stem, afgemeten, zonder eenig gebaar en met de overtuigingskracht
die uitgaat van den leider, stond de vergadering spontaan
overeind, om zich te uiten in geestdriftige bijvalsbetuigingen.
— Heer Gouverneur, zeide burgemeester Lambrecht van
Heer, wij hebben U gehoord, gij ons. Is er iemand die niet
besloten is, met al zijn gezag en met al zijn vermogen, de
stad te verdedigen tegen de Hollanders ? Hij sta op !
Een grijsaard van edele gestalte, rees van zijn zetel en
zeide met bevende stem :
Hoog Edele Heeren Magistraten, Gouverneur en vertegenwoordigers van het burgerlijk gezag ! In naam van
geheel de Priesterschap van Maestricht, verklaar ik, proost
en deken van St. Servaas, dat wij den Allerhoogste, Sint
Servatius en Sint Lambertus zullen bidden, de stad en het
katholiek geloof te sparen tegen de aanrukkende legers der
ketterij. Wij zegenen uwe wapenen en zullen naast onzen
priesterplicht, onze burgerplichten vervullen, als het moet,
met het zwaard in de hand.
Andermaal rees de vergadering op, jubelend en juichend
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en het « leve de Proost-deken, leve de Burgemeesters en
Gouverneur » vloeiden samen in een algemeenen kreet :
Leve ! driewerf leve ! Maestricht !
Aldus, hernam burgemeester van Heer, er is niemand
die zich tegen het gedane voorstel verzet, zoodat het besluit is genomen en wij gezamenlijk kond zullen doen aan
de burgerij.
De deuren werden opengeworpen en de waardige stoet
trok naar de Markt, waar burgemeester van Heer staande
op het bordes van den Markttoren, de menigte toesprak
als volgt :
Eerzame burgers en burgeressen der Goede Stad
Maestricht !
Nog zijn de tranen niet gedroogd, die Maestricht geweend heeft bij het beleg van 1579 ; nog schrijnen de geslagen wonden en opnieuw wordt onze goede stad met eene
belegering bedreigd.
Wat staat ons te doen?
Wij hebben te kiezen tusschen eer, vrijheid en rechten,
of onder werping in knechtschap.
Onze keuze kan niet tWij felachtig zijn. Getrouw aan de
leuze der vaderen, willen wij ons zelven blijven en de stad
verdedigen tegen elke vreemde overheersching.
Wij blijven trouw aan de twee Heeren, den Bisschop en
den Hertog, en wel zoolang onze burgerrechten gevrijwaard blijven.
Een Heer geen Heer ; twee Heeren een Heer, die is,
onze God en het vrije Volk van Maestricht.
Wij zullen de stad te verdedigen hebben tegen de Staatsche overheersching, die ons bedwingen wil met eene bende
huurlingen, samenraapsel van Duitschers, Friezen, Denen,
Hollanders, Schotten en al wat lust heeft tot plunderen,
branden en doodslag.
De geschiedenis zij ons ten voorbeeld.
Wij zijn een zelfstandig yolk, gegroeid op de grens van
twee rassen; wij zijn vrije burgers van een der edelste
steden der westersche beschaving.
Verdedigt den heiligen grond!
Weest sterk. Gedenkt de oude spreuk : allen voor een en
een voor allen.
2
-

De Breeden Raad heeft, in overleg met de Ambachten
en de Geestelijkheid, besloten, den vijand te staan tot het
laatst.
Wij dragen voor God en de nakomelingschap de verantwoordelijkheid van ons besluit.
Zoo zij het. God zegene Maestricht.
Seri eindloos gejuich steeg op uit de monden van duizenden en toen de twee burgemeesters hand in hand, den
gouverneur en den proost van St. Servaes omhelsden,
kende het enthousiasme geen grenzen.
Met tranen in de oogen, hief de menigte spontaan het
oude volkslied aan :
Veer veure eus kleure
Tege tirannij,
Veer tulle neet treure
Maastreeg de blijfs vrij :
Noe kom op St. Servaos !
Veur dien Stad aon de Maos,
Sint Servaos,
Veur de Maos,
Korn op St. Servaos
** *
Veer veure eus kleure
Veur vrijheid en reg,
Veer blieve us reure
Al geit 't us sleg.
Ens Mastreeg moot veroet !
Al wat vreemp is moot troet,
Moot troet !
Veuroet !
Wat vreemp is blij f troet.

Terwij1 de echo's van het oude lied, met de mare der
belegering, tot in de uiterste hoeken der stad weerkionken,
liepen de burgers te wapen.
De kloeke gouverneur spoedde zich naar de Landscroon
waar krijgsraad werd gehourlen.
Het geschut werd opgesteld ; de wallen voerzien ; de burgers werden naar hunne gildei:J. compagnien verdeeld
en de omroepers door de stad gezonden, om bij trommelslag, alle geestelijken en wereldlijken, zoo mannen ais
vrouwen, op te roepen, om de wallen to versterken en te
verdedigen.
.
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Intusschen was het elf uur in den avond geworden en
ontving de wachtcommandant, Arnaud de Leegtenborg,
door een ordonnance het bevel, onmiddellijk zijn broeder,
luitenant der ruiterij, te ontbieden bij den gouverneur.
Een kwartier later stormde een jonge man van nog geen
25 jaar, de Landscroon binnen en stond voor den gouverneur.
— Luitenant Henri, Graaf de Leegtenborg, Heer van
Overmaes, wij hebben U van wege uw staat van dienst,
en uw familiebanden uitverkoren, tot een even belangrijke als gevaarlijke zending.
Binnen een half uur vertrekt gij, door uw ordonnan'
vergezeld, door de Tongersche Poort en gij tracht, met
alle middelen die U dienen kunnen, tot Brussel te komen,
waar gij deze gezegelde stukken, waarvan gij inzage neemt
vOOr uw vertrek, zult overhandigen: een aan Hare Hooglieid, Aartshertogin Isabella ; het tweede aan den Gouverneur, Claude graaf de Lanoy. Het eerste zoo mogelijk; het
tweede zeker. Uw passen zijn gesteld op den naam La
Forge ».
- Verder iets van uvv e orders commandant?
— God zegene U en de velen der uwen, die sneuvelden
in dienst der stad van St. Servaes, geleiden U.
De jonge luitenant salueerde en wilde zijn schreden
richten naar de deur.
Halt ! riep de waarnemende gouverneur, trad naar voren
en terwijl de stoere krijgsman den jongen of ficier omhelsde, parelde een traan in zijn oog.
Toen de jonge man de deur achter zich sloot, zei
de gouverneur tot de aanwezige kapiteins : een dappere die
waarschijnlijk niet wederkeert.
Terwiji de klokken der stad in somberen nacht, twaalf
uur sioegen, reden twee krijgslieden, in voile wapenrusting
en in zwarte mantels gehuld, door de Tongerschepoort ; de
brug viel en de Leegtenborg, met zijn trouwen wapen.knecht Carabin, verdwenen in de duisternis.
Intusschen verliet zijn broeder Arnaud de zitting van
den krijgsraad in de Landscroon, om zich naar zijn wo
ning in de Stockstraat, te begeven.
-
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De straten waren leeg en donker; op den hoek van de
Smedenstraat en de Wolf straat, viel plotseling een schot,
gevolgd door het geluid van voetstappen, die zich snel
verwijderden in de richting van de Havenstraat.
De kapitein kon niets anders konstateeren, dan dat de
sluipmoordenaars verdwenen waren.
— Ik ben laat Beatrice, zei hij tot zijn vrouw, terwij1 hij haar innig omhelsde. Zijt gij nog niet ter ruste ?
Wij hebben krijgsraad gehouden tot nu toe ; de Hollanders worden binnen twee dagen voor onze poorten verwacht.
Het zal spannen !
Henri is met een geheime opdracht gezonden naar de
Aartshertogin. Hij is spoorsiags moeten vertrekken.
— En hij heeft geen afscheid komen nemen.
- Onmogelijk ; zijn opdracht liet geen oogenblik nitstel. Ik, de oudere, heb hem aan mijn hart gedrukt, manend tot voorzichtigheid. Hij had maar een antwoord: Ik
ben een de Leegtenborg als gij Arnaud. Lachend sprong
hij te paard en het was mij, als zag ik hem voor het
laatst.
— Och kom, Arnaud, geen droeve gedachten. Hij is
in Gods handen; zijn dapperheid is groot en zijn degen
is tien andere waard; oak is de trouwe Carabin bij hem.
- Slaapt het kind?
- Heb geen zorg; behalve zijn moeder heeft hij Agnes
de Borea, die in trouw en aanhankelijkheid niet behoeft te
wijken voor Carabin.
Intusschen hebben wij tijd gevonden, OOk krijgsraad
te houden, zoo ging zij voort, en morgen zijn wij beiden
present met zeventien vrouwen, alleen uit onze straat.
— Beatrice, herinner U wat ik U zei toen ik U vijf
jaar geleden vroeg het leven met mij te deelen... Gij weet,
zoo vervolgde hij, dat ik nooit versagen zal. Wij zullen zijn, gelijk de onzen steeds waren. Maar ik heb een
vrees. Ons eenig kind, na Henri en ik, de laatste van zijn
stam, moet buiten gevaar blijven, opdat de onzen en wij
voortleven. Wij moeten niet alleen de gevaren van het beleg doorstaan, doch wij warden vervolgd door persoonlijke
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vijanden, mij even onbekend als de kogel, dien zij mij zooeven, op den hoek van de Smedestraat, door den mantel
schoten.
Arnaud, gij maakt mij angstig. Goddank, dat het zoo
afliep en van de onverlaten zeker geen spoor....
Kom Beatrice, het is laat en morgen is het vroeg
dag.
Alvorens zich ter ruste to begeven, ging hij tot het bedje
van zijn zoon, zijn eenig kind.
Terwip hij de kaars omhoog hief, staarde hij in overpeinzing naar het lieflijk gelaat, knielde en kuste in verv oering den blozenden knaap.
Een somber voorgevoel verliet hem niet en toen het kind,
wakker geworden, riep : Moeder ! Agnes ! en deze laatste
haastig verscheen, zei Arnaud : Mejuffrouw Agnes, groote
Bingen gaan gebeuren. Gij zult de liefderijke waakster
blijven over het kind en de trouwe hulp van de gravin in
het bestieren der huishouding. Ik reken op U.
— Heer graaf, gij weet dat het kind alles is, wat ik in
de wereld liefheb.
-

HET BELEG

Den volgenden morgen gaf de stad een beeld van groote
verwarring. De naderende vijand dreef de ongeluksboden
voor zich uit en het yolk begreep, dat vreeselijke dingen te
wachten stonden.
De minst moedigen namen de vlucht door de Wyckeren de S. Pieterspoort in de richting van Iuik. Het was
een droeve stoet van kinderen, vrouwen en mannen, die
het beste van hun bezit in der haast hadden bijeengeraapt
en zich zelf en hun hebben voortsleepten, naar onbekend
doel, niet wetende wat het volgend uur hun brengen zou.
Doodsangst had, bij die alien, de rede verdrongen.
Under den kreet « de Hollanders », maakte zich weidra
een paniek meester van de vluchtende menigte. Allen begonnen hard te loopen. De dieren werden voortgezweept
door de menschen en deze menschenstoet door beesten, die
zich menschen heetten.
De paarden steigerden voor de te zware karrenlasten ;
strompelende grijsaards, zoogende moeders, schreiende kinderen, joegen voort, terwijl de boeren uit de omgeving, in
omgekeerde richting, groepsgewijze naar de stad snelden,
om haar te verdedigen en het vege lij f te bergen.
Toen de waarnemende gouverneur de Lede, die met de
burgemeesters en schepenen op de Landscroon vergaderden, bericht ontving van de beroering in de stad, trad hij
zelf tot het yolk en liet bij trommelslag de volgende proclamatie afkondigen:
Burgers van Maestricht.
« De Hollanders, onze doodsvijanden, rukken aan op
« onze stad.
« De Breeden Raad heeft besloten Maestricht te
« verdedigen; zijne besluiten zullen worden ten uit-
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« voer gebracht. Het gezag is gesteld in mijn hand.
« De stad is versterkt.
« Ik reken op uw medewerking.
« Allen voor een en een voor alien. Hebt vertrou« wen in uw eigen heilige zaak.
« Alle burgers, zoowel geestelijken als wereldlijken,
« zullen worden bewapend en in compagnién verdeeld.
« Aparte compagnien van vrouwen worden samen« gesteld voor de verpleging der gewonden en voor de
« verdediging.
« De eerecompagnie is die van « den Ziedenden
« Olie ».
« Stelt uw leven niet doelloos in gevaar ; weest moe« dig, doch niet roekeloos.
« Nadere verordeningen, vastgesteld door den Bree« den Raad, zullen worden afgekondigd.
« Hoog op onze kleuren ; de overwinning is ons ».
De waarnemende Gouverneur,
Commandant der Vesting
Guillaume Bette, Baron de Lede.
De omroepers werden omgeven door duizenden, die in
ademlooze stilte de proclamatie aanhoorden.
Op de Markt, op het Vrijthof, to Wijck, in de Nieuwstad,
alom werd het woord van den populairen gouverneur met
voldoening gehoord.
De bloodaards waren vertrokken ; wie nog aarzelde werd
medegesleept door het enthousiasme van de moedigsten.
Op de Markt hieven de brave Philippens, Hoebericks
en van Reempst de wit-roode vlag en toen meester Wynans
het stedelied aanhief, zong weldra gansch de menigte uit
voile borst :
Salut aon eus kleure,
Ze zien wit en roed ;
We durf traon reure,
Dee haolt zig den doed.

Onder den kreet : « Naar de Poorten en de Wallen »,
trok de menigte in langen stoet voorwaarts.
Voorop de groote stedevlag Wit en Rood met zilveren
,'ter >>, gedragen door Philippens
trommelslagers en

-
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trompetters
een compagnie voetvolk
verschillende
gilden met hunne kleurrijke vlaggen
een groep Franciscanen, hunne wapens dragend als relikwiEn opgeschoten jongens, zingend van lief de voor de stad — edellieden in schitterende wapenrusting — vrouwen die
mannen aanvuurden — burgers van alle standen en leeftijd.
De stoet bewoog zich naar de Tweebergenpoort, waar
de nadere indeeling zou plaats hebben.
Bij de Groote Gracht werd halt gehouden en front gemaakt voor een compagnie van 5o ruiters, onder kapitein
Campen uitgezonden, om buiten de stad op verkenning te
gaan.
Het was een keurkorps, uitgerust als voor een groote
parq.de. Kranige ruiters op onstuimige paarden en ge.apend tot de tanden. Zij trokken voorbij onder het
hoerageroep van de geimproviseerde troepen, even fier
de wapens dragend als deze beroepssoldaten.
Terwip kapitein Campen de stedevlag met den blooten
degen in breed gebaar groette, klonk het kort bevel :
« Halt, eer aan het Vaandel ». De compagnie stond stil;
Burgemeester Baechusius greep het vaandel, trad op den
kapitein toe en terwip deze de heilige kleuren omhelsde,
jubelden kreten van enthousiasme uit duizenden borsten.
In menig oog blonk een traan.
— Voorwaarts, klonk het, en weldra draafde de compagnie door de Tweebergen Poort den vijand te gemoet.
Op de wallen leek het, alsof al wat de stad aan levende
wezens bezat, was samengestroomd. Waar nog den vorigen
dag, orde en regelmaat veel te wenschen lieten, waren
thane, bijna alle burgers, ingedeeld in compagnien naar
sexe en gilden.
De « Breeden Raad » had intusschen bij verordening in
den toestand voorzien (*).
(*) In de scholen van St. Servaas wordt het buskruit opgeborgen.
De arbeiders worden betaald in geld en in graan uit den H. Geest.
Eetwaren mogen niet hooger verkocht worden dan vastgesteld is.
Aan de of ficieren worden verstrekt, ieder It) potten wijn.
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Heeren Burgemeester en Schepenen, zei de gouverneur op den io Juni, onze koerieren brengen de tijding,
dat de voorhoeden van den vijand reeds van af onze
torens, met het bloote oog te zien zijn.
Het leger wordt vergezeld door een zwerm van liechtekooien.
Luitenant de Leegtenborg is uitgezonden met aparte
brieven naar de hertogin en graaf de Lanoy te Brussel,
kapitein Campen doet verkenningen met zijn ruiterij buiten de stad.
Verder zijn door mij meerdere schikkingen getrof fen.
De houding der burgerij en der geestelijkheid is bewonderenswaardig ; het gedrag der vrouwen, boven lof.
Ik verwacht tij dig hulp van graaf de Lanoy, zoodat wij
met vertrouwen de komende zware dagen en nachten
kunnen tegernoet gaan.
Het levensmiddelenvraagstuk is helaas onvoldoende opgelost ; 20.000 inwoners, 2000 man garnizoen en 3000
boeren zullen minstens een maand moeten gevoed worden,
doch ik hoop voor dien tijd op ontzet.
Terwijl de gouverneur en de magistraten verder overleg
pleegden, hoorden zij in de Groote Staat rumoer en zagen
Aan de soldaten, elk 2 stuivers daags.
Van alle ledige vaten zullen kuipen gemaakt worden, om met
water te vullen bij brand.
Honderd vat rogge op te nemen, ter bedeeling van de armen.
Den geneesheeren te gelasten, de gewonden bij te staan.
Aan de geestelijken en alle kloosters, hijdragen te verzoeken tot
dekking der kosten.
Het lood van de daken af te nemen om kogels te gieten.
Leeningen bij de burgers op te nemen.
Alle Ambachten verzocht, zoo veel geld bij elkaar te halen als
mogelijk.
De geestelijken gerequireerd, het noodige lood te verstrekken,
alsmede alle dagen 3 tonnen bier voor de soldaten.
De wijkmeesters te gelasten, alle vreemde mannen en vrouwen
na te gaan en de redenen te vragen, waarom zij zich in de stad
bevinden.
Bij burgers die geen geld willen leenen, soldaten te huisvesten.
..kan alle burgers verzocht hun zilverwerk bij den gouverneur in
te leveren ; evenzoo aan den clerus.
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door het raam een volkstoeloop achter eenige ruiters, die
blijkbaar gevangenen met zich voerden.
Eenige minuten later meldde een soldaat : — Cornet de
la Cour met orders van kapitein Campen.
— Laat dadelijk binnenkomen, antwoordde de gouverneur.
Weldra trad naar voren een jonge man, in eenvoudige
uniform, vol stof en slijk. Zijn geheele voorkomen droeg
den stempel van strijdlust en durf.
Ofschoon niet groot, was hij Blank gebouwd en zijn
zwarte oogen en haar, gaven hem een cachet van zuidelijke
afkomst.
— Cornet de la Cour, wat hebt gij te rapporteeren ?
— Commandant, sprak de jonge man, op haastigen
toon, gisterenavond reden wij patrouille op St. Pieter bij
Slavante, toen plotseling een schot viel en een onzer
paarden doodelijk getrof fen werd. Wij hebben onmiddelijk en voor zoover mogelijk, de omgeving onderzocht,
doch zonder resultaat. Bij onze terugkomst tegen middernacht, hoorden wij nog stemmen in de gelagkamer van
De Roode Hen » en zagen door de luiken, drie mannen
in druk gesprek. Het waren blijkbaar lieden, die, te oordeelen naar hunne kleeding en wapens, niet te St. Pieter
thuis behoorden.
Ik gelastte korporaal Pompery naar binnen te gaan en
zich met de drie vreemdelingen in gesprek te begeven,
terwijl ik met drie ruiters, ter nadere verkenning de omgeving der herberg liet onderzoeken. Er konden tien
minuten verstreken zijn, toen zij terugkeerden met een
man, die op eenigen of stand, achter een kreupelbosch, de
wacht hield bij vier paarden. Na eene korte worsteling
werd de man gebonden.
Intusschen was korporaal Pompery in druk gesprek gewikkeld met de drie vreemdelingen, die hem een beker
wijn aanboden, terwijI de waard bij het inschenken, den
korporaal heimelijk in den arm kneep en veelbeteekend
aankeek.
Pompery hief zijn beker wijn op en zeide : Heeren
nachtelijke reizigers, ik drink uw wijn, mits gij mede-
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drinkt op het welzijn van Maestricht en zijn spoedige
overwinning op de Hollanders.
- Je kunt naar den duivel loopen met je kindergezicht,
antwoordde een van de drie ; je drinkt op de gezondheid
van de gevers of je drinkt niet.
- Zwijg toch, beet hem zijn metgezel toe. leder zijn
meening ; wij leven in een vrij land, dus laat dezen man
zijn zin.
Korporaal Pompery trad intusschen op den eersten toe
en ofschoon deze wel een hoofd boven hem uitstak, wierp
hij hem den wijn in het gezicht, zeggende : ziezoo, dat is
mijn dronk en zorg nu voor je eigen gezondheid.
In minder dan geen tijd viel een schot ; korporaal Pompery bukte en trok zijn degen ; te gelijker tijd stormden wij
naar binnen n maakten ons na een gevecht, meester van de
drie lieden, die drie schurken moeten zijn, omdat twee er
van mij als zoodanig bekend zijn. Zij heeten Hofmeyer en
van Duren.
Het was toen drie uur in den morgen en nadat wij
sergeant Jonckhout, die een steek in de zij kreeg, ter verpleging hadden achtergelaten op « de Torentjes », zijn wij
met de vier gevangenen, hunne paarden en bagage, naar
hier gekomen.
- Laat de gevangenen voorbrengen, antwoordde de
gouverneur.
Inderdaad traden binnen, Hofmeyer, van Duren en de
derde der broeders Boosselois, wiens neus en oogen de
sporen droegen van den nachtelijken strijd, beneven3 een
handlanger.
Terwijl de gouverneur blijkbaar de bedoeling had, de
gevangenen aan een onmiddellijk verhoor te onderwerpen,
kwam de dienstdoende luitenant van de wacht ijlings op
hem toe en zei hem iets in het oor.
De gouverneur stand dadelijk op, wisselde eenige
den met de magistraten en zeide :
— Deze lieden worden onmiddellijk weggeleid en streng
afgezonderd.
- Hoogmogende Heer Gouverneur, zei Hofmeyer.
- Thans geen woord, was het antwoord en nadat de
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gevangenen het lokaal verlaten hadden zei de gouverneur
tot de aanwezigen : Mijne Heeren, de vijand nadert,
mijn plaats is op de wallen. Intusschen onderwerpe men.
Hofmeyer en de zijnen aan een streng verhoor en onderzoeke men nauwkeurig hun kleederen en bagage.
Onder deze woorden spoedde hij zich naar de wallen,
om de laatste hand aan de verdediging te leggen.
Bij de Papenstraat gekomen, rende hem een ruiter te
gemoet en deelde hem mede, dat kapitein Campen, met
zijn compagnie ruiterij, in aantocht was en weidra door
de Tongersche poort zou binnenkomen, beladen met een
belangrijken buit en vele gevangenen.
De gouverneur gaf zijn paard de sporen en weidra stond
kapitein Campen voor hem.
Uit zijn kort en zakelijk rapport bleek, dat hij met zijn
ruiters in aanhoudend contact geweest was met de voorhoede 'van het Hollandsche leger. Bij de verschillende
schermutselingen waren tien der zijnen gedood of in handen van den vijand gevallen, terwijl hij medevoerde als
gevangenen: twintig Duitsche voetknechten, twee Zweden,
drie Engelschen, benevens twee wagens, ieder met vier
paarden bespannen, vol beladen met wapens en allerlei
buit.
Ik geloof, aldus zei de kapitein, dat deze papieren
van grootere waarde zijn dan de rest en hij overhandigde
den gouverneur een lederen portefeuille, gevonden in de
herberg « de Beer » te Smeermaes, waar zij twee Engelsche of ficieren, en wel de graaf van Oxford en zijn adjudant, hadden overvallen en gedood.
De gouverneur nam de papieren ter hand, wierp er een
vluchtigen blik in, richtte zich op in het zadel en kapitein
Campen de hand toestekend zeide hij :
— kapitein, of ficieren, korporaals en minderen ! Gij
hebt U op voorbeeldige wijze gekweten van uw plichr.
Ons eeresalut aan de tien braven die gevallen zijn. Salut
aan U alien; gij hebt, onzen dank verdiend ; ik stel U ten
voorbeeld, aan geheel het garnizoen en aan de brave burgers der stad, die ongeduldig de gelegenheid verbeiden,
om uw voorbeeld te kunnen volgen.
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De gevangenen worden als mannen van eer behandeld.
De gemaakte buit is uw eigendom, behalve de wapens en
de paarden die ten bate komen van de gemeenschap.
— Kapitein Campen, ik verwacht U binnen een uur in
de Landscroon, waar krijgsraad zal gehouden worden.
Nadat de gouverneur het bekende bolwerk « de Halve
Maen » bij de Brusselsche poort, opgeworpen door de religieuzen der stad en vooral door de paters Franciscanen,
in oogenschouw had genomen, drukte hij den populairen
pater Servatius Vinck de hand en zeide : Pater, gij zijt een
voorbeeld als priester en als burger.
— Heer gouverneur, antwoordde de jonge Franciscaan,
wij doen onzen plicht voor Kerk en Stad, God zegene uw
werk.
Te midden zijner of ficieren en in tegenwoordigheid der
beide magistraten, stond de gouverneur voor een groote
kaart, uitgerold op tafel en zei :
— De positie van het vijandelijk leger zal volgens verschillende berichten en vooral naar het plan, dat kapitein
Campen gevonden heeft, op de twee of ficieren to Smeermaes, ongeveer aldus zijn :
Het hoofdkwartier wordt gevestigd op den Dousberg
bij Caberg, recht tegenover de Brusselsche Poort en onze
werken « de Halve Maen ».
Op Smeermaes zal een afdeeling liggen tegenover eene
schipbrug bij Borghaeren en een andere bij Lichtenberg,
tegenover een tweede schipbrug over de Maas ; een derde
afdeeling in het dal van Woider, met een speciaal bolwerk
aan den weg naar Tongeren. Aan den kant van Wyck
zullen een rij van verdedigingswerken gemaakt worden
en de dorpen Borghaeren, Limmel, Amby en Heugem
onderling verbinden. De voornaamste stelling van den
vijand, is die van den Dousberg, gelegen tegenover het
sterkste gedeelte onzer veste, aan de Brusselschepoort.
Frederik Hendrik is een bekwaam kapitein, die alles
voorziet.
Hij ducht een aanval van het leger, dat ons ter hulp
moet komen en heeft blijkbaar daarom in zijn plannen
opgenomen eene reeks van verdedigingswerken in zijn rug.
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Onze eerste tank zal zijn, hem vooral te bemoeilijken in
het uitvoeren zijner werken om den Dousberg.
Onze artillerie is daar reeds met succes bezig ; niet alleen wordt het werk van den vijand vertraagd, doch ons
vuur is zoo goed gericht, dat wij de tent van den prins
geraakt hebben en een zijner pages de beenen afgeschoten.
— Het ware beter geweest, het hoofd van den prins dan
de beenen van den page te tref fen, zei de burgemeester
van Luiksche zijde
— Vertel ons liever, antwoordde de gouverneur, wat
het resultaat is van uw onderzoek der vier gevangenen.
— Het resultaat heeft ons niet bevredigd.
De burgerrechten gelden voor drie dezer lieden. Hofmeyer en zijn knecht vallen onder den prins-bisschop ;
Boosselois onder den hertog, terwiji van Duren niet als
burger is erkend. Hij is eigenlijk een Duitscher en wijl hij
geschoten heeft op een onzer soldaten, is er reden voldoende, om hem in hechtenis te houden.
Aangezien de krijgswet U echter alle macht geeft, heer
gouverneur, is ook aan U de beslissing.
— Wat is uw voorstel, heer burgemeester ?
- Zooals ik zei, blijve van Duren in hechtenis en kunnen de drie anderen vrijgelaten worden ; zij dienen echter
onder voortdurende controle te blijven staan.
- Ik dank U heer Burgerneester en ik verzoek U, kapitein Fervin, conform dit rapport te handelen, tenzij
nadere kennisneming van de stukken, U aanleiding geeft,
mij een nader voorstel te doen.
— Mag ik U, heeren burgemeesters verzoeken, U te
willen belasten met het laten aanplakken en omroepen van
de gebeurtenissen van elken dag, zoomede van de algemeene regels waarnaar de burgerij zich te gedragen heef
Terwiji de gouverneur opstond, zei hij tot de Leegtenborg : Wil U mij het genoegen doen, kapitein, op den
twintigsten, met de gravin, het avondbrood oij ons te komen gebruiken; de beide heeren burgemeesters, zoo merle
de proost van St. Servaes en eenige anderen, zullen van
de partij zijn.
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- Heer gouverneur, antwoordde de kapitein, het zal
ons een eer zijn, doch U zult mij wel willen veroorloven,
voor tien uur to vertrekken, want
— 0 ! de dienst voor alles, viel hem de gouverneur in
de rede.
De gouverneur wil blijkbaar aan de burgerij een voorbeeld geven van opgewektheid, dacht de kapitein, terwijl hij zwartgallig overwoog, of hij nog wel van de partij
zou zijn, want op 17 Juni was een groote uitval beraamd
en steeds stond hem voor den geest, dat zijn broeder Henri,
nog geen bericht gezonden had van zijne gevaarlijke zending.
— Geen zwarte gedachten, zei zijn vrouw, toen hij haar
met de uitnoodiging van den gouverneur ook zijn sombere voorgevoelens mededeelde. Zie, daar is kleine Henri ;
juf frouw de Borea heeft hem een hertogshoed gemaakt
en een vlaggetje, precies de copie van de vlag onzer eerste
vrouwencompagnie: Wit en Rood ; in het Wit, « Het I-leilig Hart » en in het Rood, « de Zilveren Ster der Stad ».
Hij omhelsde de trouwe echtgenoote en moedige vrouw
en wie hem later had zien spelen op den vloer, met den
kleinen knaap, als ruiter op den rug, zou niet vermoed
hebben, hoe de zorgen van zijn vaderhart in hem streden,
tegen de plichten zijner soldatenziel.

HET SPAANSCH GOUVERNEMENT

Guillaume Bette, graaf de Lede, heer van twaalf heerlijkheden, ridder van de Militaire Orde van St. Jacques,
commandeur de Biezma, !id van den krijgsraad van Zijne
Katholieke Majesteit, groot-Baljuw van Gent, was de
zoon van Jean Bette, seigneur de Lede en Jeanne de
Berghes.
Hij was gehuwd met gravin Anna Marie de Homes,
die hem 4 zonen en een dochter schonk.
Zij bewoonden een der voornaamste gebouwen van de
stad, gelegen aan de zuidzijde van het vrijthof, een hoek
vormend langs de St. Jacobstraat en de Papenstraat.
Voor den ingang hielden twee musketiers de wacht, terwijl in een klein vertrek, rechts in den breeden oprijgang,
nog eenige anderen hun wachttijd doodden, met strategische soldatenbeschouwingen,.
De breede overwelf de poort gaf toegang tot een ruime
binnenplaats, met in het midden een fontein en aan de
vier zijden omgeven door een open gaanderij, gedragen
door rijk gebeeldhouwde steenen kolommen.
Rechts van de oprijpoort, leidde een breede trap, met
kostbare gebeeldhouwde leuning, naar een langen gang,
loopende rond het geheele gebouw, aan de zijde van de
binnenplaats.
bangs het Vrijthof, bevonden zich beneden de groote
ridderzaal en de verschillende vertrekken, in gebruik bij
den gouverneur, terwijl de bovenverdieping ingericht was
als particuliere woning.
De aangekondigde feestmaaltijd zou gehouden warden
in de ridderzaal, een ruim vertrek van 5o bij 20 voet,
gemeubeld en gestoffeerd met al de weelde van dien tijd.
De groote schouw, een monument in gothischen stijl,
werd gedragen door twee kariatiden. In het midden
prijkte een schilderij, voorstellende de 7 hoofdzonden.
-

— 33 —
Links en rechts van de schouw, stonden weelderige sofa's,
terwijI meerdere kostbare kasten en schilderijen, met
zware gordijnen en tapijten, op het geheel den stempel
drukte van voornaamheid en fijnen smaak.
De groote ronde tafel in het midden, gedekt voor een
twintigtal gasten, was voorzien van damast, zilveren vaatwerk en bloemen.
Drie groote kroonlusters in het midden en een tiental
kleinere langs de muren, droegen 30o waskaarsen, die het
geheel schitterend verlichtten. Op het bepaalde uur traded
de gasten in optocht binnen.
Gravin de Lede met burgemeester Lambrecht van Heer ;
de gouverneur met de vrouw van burgemeester Baechusius,
en de vrouw van burgemeester van Heer, met graaf de
Leegtenborg ; burgemeester Baechusius met gravin de
Leegtenborg ; verder de proostdeken van St. Servaes ; de
rector der Jezuiten en nog eenige edellieden en poorters
met hun dames.
Twee pages, aan den dienst van gravin de Lede verbonden, droegen de lange sleep van haar kostbaar kleed,
terwij1 de overige dames, onder elkaar wedijverden, in
keus en smaak harer toiletten en juweelen.
Achter elken stoel stond een lakei, terwijl de hofmeester
met onzichtbare teekenen de geheele bediening in de puntjes leidde. De oudgediende had niet zonder verwondering
gezien, dat een der nieuwe lakeien, zich op een andere
plaats gesteld had, dan hem aangewezen was en wel achter
den stoel van den rector der Jezuiten, die aan de rechterzijde van de gastvrouw gezeten was.
Ofschoon het geheele gezelschap zich in levendig gesprek onderhield, lag er toch over het geheel een gedruke
stemming.
De gouverneur had bij den aanvang op de gezondheid
gedronken van de Aartshertogin en den Prins-Cardinaal en
tegelijkertijd gesproken op den Magistraat, in de tweeheerigheid der Stad, zoo waardig vertegenwoordigd door
de beide aanwezige burgemeesters.
De burgemeester van Brabantsche zijde, had, ook
namens zijn ambtgenoot, geantwoord, dat hij borg bleef
voor de bevolking, die in deze benarde omstandigheden,
3
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evenals steeds, bereid was op te komen voor het Katholia
Geloof tegen de Hervorming, en voor zijne rechten tegen
vreemde overheersching.
— Het lot van Belgie is in onze handen gesteld, zei
de gouverneur, terwijl hij zich wendde tot den rector en,
zoo ging hij voort, deze Katholieke stad is het laatste bolwerk tegen de Hervorming.
- Ongetwijfeld, antwoordde de aangesprokene, doch
wapengeweld zal niet in staat zijn het Katholieke yolk,
c! at gedurende zijn heerlijke geschiedenis, zoo tref fende
bewijzen van trouw gegeven heeft aan de aloude moederkerk, tot afval te brengen.
— De laatste tijden vooral, hebben zulks bewezen,
zei de proostdeken van St. Servaes en wat den Maestrichtenaren wordt aangeleund, als zouden ook van de
hunnen medegesleept zijn in den stroom der Hervorming,
is in strijd met de waarheid, want de feiten wijzen uit,
dat al de hier gepleegde wandaden, der laatste twee
eeuwen, voor rekening komen van vreemd gespuis.
- Helaas, zoo zei de burgemeester van Luiksche
zij de, wordt de geschiedenis geschreven door onze vijanden en toonen wij ons, ook op dit gebied, veel te slap.
Wij Katholieken zijn over het algemeen genomen, te
weinig strijdvaardig; wie zich lam maakt, wordt door den
wolf, die zich lam noemt, verslonden. Recht en Geloof
zijn twee verheven zaken, doch wat zal er gebeuren met
beide, indien wij ze niet beschermen met den sterken arm
der macht.
— Daarin zijn wij toch niet tekort geschoten, heer
burgemeester, zei de proostdeken.
— Heer proost, wij moeten den tijd begrijpen waarin
wij leven.
Het wil mij voorkomen, dat er ook aan onze zijde sours
niet krachtig genoeg wordt opgetreden tegen den fatalen
indirecten invloed der Hervorming. Gelijk fierheid, de
schildwacht is der eer, zoo zijn volkstradities en wetten
van atavisme, de wachters van het Geloof. Het natuurlijk
doen en laten van ons yolk, dat niet behoeft geleid te
worden van dag tot dag, gaat als van zelf in de goede
richting.
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— Ik stem dit volkomen toe, sprak de proostdeken en
wil daarbij nog aanvullen, dat wij hier tevens te letten
hebben op het rasverschil tusschen de bewoners van Holland en ons yolk.
— Inderdaad, zei kapitein de Leegtenborg, springy
het verschil tusschen de beide volken steeds in het oog.
Overigens kan het niet anders, of vervolging en verdrukking, kan zijn uitwerking niet missen.
Gaan wij verder terug tot de oorzaak der dingen, zoo
ging hij voort, dan wijzen de feiten uit, dat de Hervorming en al de misdaden die zij met zich voert, in Holland
een vruchtbaren bodem vond, terwijl zij hier niet kon
gedi j en.
Zoo b. v., hebben de afschuwelijke leerstellingen van
een Tanchelm, die voorgaf waardiger te zijn dan Christus
zelf, want deze had slechts den H. Geest ontvangen, terwijl in hem, Tanchelm, de volheid van dienzelfden geest
belichaamd was, hier nooit het yolk kunnen beroeren.
In het Noorden had hij zijne volgelingen, hier werd hij
uitgebannen. Het yolk, dat ginds zijne leer aanhing, moet
wel diep bedorven geweest zijn. Tanchelm en de zijnen
richtten zich voornamelijk tot de vrouwen. De zieken
dronken het water van zijn bad.
De vrouwen achtten zich gelukkig de gunst van dit
monster te ontvangen; de moeders gingen er prat op, dat
hare dochters door hem werden uitverkoren en de mannen
achtten zich beleedigd, wanneer hun echtgenooten niet
door hem werden onteerd.
Dit onderlinge gesprek werd afgebroken door den gouv erneur, die zeide : Dames en Heeren, ik kan U een
blijde tijding mededeelen. Mijn secretaris ontcijfert daar
juist een brief, door een onzer koerieren gebracht, van
Hare Hoogheid de Aartshertogin.
De brief luidt:
Cher et bien aime. Infailliblement, Dieu aydant, le secours sera vendredy ou samedy.
Bruxelles, Isabelle. (*)
(*) Lieve en Zeer Beminde. Met Gods huip komt de verlossing zeker
Vrijdag of Zaterdag.
Brussel,
Isabelle.
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- Ik noodig U uit, ons glas te ledigen op Hare Hoogheid Isabelle en op de spoedige verlossing van Maestricht.
Allen rezen van hun zetels. De gedrukte stemming,
die tot nu toe overheerschend was geweest, maakte plaats
voor opgewektheid en hoop, want nog slechts enkele dagen
en de verwachte hulp zou opdagen.
— Ik wil wel verkiaren, zei de gouverneur tot den
rector der Jezuiten, dat ik de toekomst donker begon in te
zien. Onze levensmiddelen raakten op en het is ons onmogelijk, uitvallen te doen. Onze bezetting is te klein in
verhouding tot het leger van den vijand.
— Dan is de brief van H. H. de Aartshertogin, dubbel
verblij dend.
— En nog meer dan dat, pater, want gesteld, dat de
stad zou ingenomen worden, dan was het gedaan met de
vrijheden en de Katholieke religie te Maestricht.
— Dit zou veel afhangen, eerstens van het capitulatieverdrag en tweedens van hem die het zou uitvoeren.
- Mijn vertrouwen daarop is niet groot, vooral als ik
bedenk, dat de wreede en fanatieke calvinist Golstein, de
aangewezen commandant van Maestricht zou kunnen zijn.
— Mijne inlichtingen gaan in de richting van een andere
benoeming en wel van den bekwamen hertog van Bouillon,
die zich reeds herhaaldelijk zOOdanig onderscheiden beef t,
dat hem, op de eerste plaats, het bevel over de overwonnen
stad zou toekomen.
— Frederic Maurice de la Tour d'Auvergne, Hertog
van Bouillon, zoo hernam de gouverneur, is ook protestant
en even fanatiek als zijn moeder, Elisabeth van Nassau.
— Zoo is hij inderdaad geboren en opgevoed, heer
gouverneur, doch ik heb uit den Haag vernomen, dat hij
zeer getrof fen is geweest door het verhevene van den
Katholieken godsdienst, toen hij er voor het eerst over
hoorde spreken, door een mijner ordebroeders. De hertog
laat zich thans geregeld onderrichten in de Katholieke leer
door pater Petersens en hij zal, met Gods genade, ongetwij feld het eenige ware Katholiek geloof
De pater kon zijn zin niet voleindigen, want de hofmeester riep plotseling, met luide stem :
— Heer Gouverneur, er is hier een verrader !
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Te midden van de algemeene verbazing, wees de hofmeester op den lakei, die zich, tegen zijn orders, achter
den stoel van den Rector der Jezuiten gesteld had en
zeide :
Daar is de verrader, die zoo onbeschaamd is, naar
voren te treden tot vlak bij uw zetel, Heer Gouverneur,
en dien van Pater Rector, ten einde uw gesprekken of te
luisteren.
De beschuldigde was doodsbleek geworden en stamelde
eenige woorden van protest ; hij werd gegrepen door de
dienstdoende wacht, wier commandant, reeds spoedig,
rapporteerde, dat de bedoelde lakei, Brak geheeten, inderdaad een spion was.
Nog onder den indruk van het gebeurde, namen de
gasten afscheid en de gouverneur zei tot de Leegtenborg : Kapitein, mijn te goed vertrouwen, zij een les voor
alien. Nog heden avond wordt Brak nader verhoord en ik
zal een proclamatie tot de burgerij richten, waarin, na de
mededeeling der hoopvolle tij ding van de Aartshertogin,
de bevolking aangemaand wordt, tot groote voorzichtigheid.

PRIESTER, VOLK EN VROUW.

De eerste bommen die in de stad vielen, maakten den
meesten indruk, doch langzamerhand werd er over gesproken, gelijk in vredestijd over gebeurtenissen van meer
of minder belang.
Van vrees was geen sprake en de Maestrichtenaar had
reeds tal van grappen bedacht, om de ernstige feiten weg
te lachen,
Het was de 21 Juni, de achtste dag van het beleg, feestdag van den Z. Aloysius van Gonzaga en algemeene publieke biddag voor den zege der wapenen.
Als een bewij3 van groote eendracht onder den clerus,
zou de solemneele Mis en het Lof met sermoon, gehouden
worden in de St. Servaes ; de rector der Jezuiten zou de
Mis opdragen ; de proost van O. L. Vrouwe het Lof zingen en de gardiaan der Franciscanen zou de preek houden.
Het majestueuze kerkgebouw kon de geloovigen niet
bevatten.
De devotie der bevolking was, bij het naderend gevaar,
danig vergroot en menig burger, die het sinds jaren gedaan
had met eene Zondagsche Mis van tijd tot tijd, was thans
veel meer aandacht gaan wijden aan de belangen zijner
ziel.
Bij naderend gevaar uitte zich het zuidelijk karakter
van zijn geestelijk leven, in min of meer uitbundige kerkelijke manifestaties. Waar men, in het algemeen, het leven
nog al losjes opvatte, de welvaart der stad een ieder in
goeden doen stelde en de ietwat plat-Vlaamsche levenswijze, bij de kleine burgers, de overhand had, is het niet
te verwonderen, dat de gemoedelijke en innige omgang
tusschen clerus en leeken, den zin voor feestvieren geenszins verminderde. Integendeel ; noch de een noch de ander,
kende stuursche heiligen met opgetrokken gezichten en
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men drank even gemakkelijk als overvloedig op den Bisschop en « den heiligen St. Servaes » als op Marieke en
Trieneke.
De Maestrichtsche burger, prat op zijn rechten en previlegien, was in zijn hart een oprecht Katholiek : hij beschouwde de Kerk als het huis zijns Vaders, waarin hem,
als eigen kind, heel veel geoorloofd was. In alle oprechtheid, meende hij namelijk, door de voorspraak van Sint
Servaes en St. Lambertus, een speciaal toegangsbewijs
tot den hemel te bezitten.
De wetten van het atavisme waren hem niet voorbijgegaan, zoodat de deugden van eeuwenlange Katholiciteit,
hem in het bloed zaten.
Met zijn geestelijkheid ging hij om op voet van gelijkheid en erkende haar hooger gezag alleen in de kerk. Hij
veroorloofde zich, even ongemotiveerde als ondeugende
kritiek op de Zondagsche preek, zelfs als hij er in gemoedelijk dutten geen woord van gehoord had.
« Esprit frondeur » wist hij het meestal het beste ; had
hij het recht op zijn Maestricht, op de twee Heeren, op
den Magistraat, den Proost en den Gouverneur te schelden,
doch wee! den vreemde, die zou durven tegenspreken, dat
Maestricht de belangrijkste en schoonste stad was van het
Westen, de beide Heeren, voorbeelden van wetgevers, de
Magistraat de bloem van hoogste burgerdeugd, de Proost
een heilig priester en de Katholieke Gouverneur de kloekste
en voorzichtigste kapitein.
Ontstaan en gegroeid op de grens van twee rassen, had
het noodlot zijn stad gestempeld tot .een sterke vesting,
die voor de opvolgende omliggende machten, een voornaam
steunpunt was van haar bestaan.
De geschiedenis had hem geleerd zich zelf te zijn, te
steunen op eigen kracht en aan de woorden en beloften
van koningen en keizers, van Bisschop en Hertog, alleen
beteekenis te hechten, indien zij gestaafd werden door
Baden.
Een Heer bestond voor hen niet en zijn beide Heeren,
Bisschop en Hertog, wist hij listig tegen elkander uit te
spelen tot het verdiepen zijner rechten.
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Bereid tot geven en helper op behoorlijk verzoek, was
hij halsstarrig en oproerig tegen elk gezag, dat zich als
zoodanig wilde doen gelden zonder hem te overtuigen.
Zijn burgers gingen prat op hun vrijheden en de
eerste brieven hunner rechten, dagteekenend van eeuwen
her, waren hun even waardevol als uitspraken van het
Evangelie.
Hun zelfstandigheid had nog gewonnen door den uitgebreiden koophandel, dien zij dreven op Brussel, Antwerpen en tot diep in Duitschland.
De kieinste onder hen droeg een volledige kennis van
de geschiedenis der stad en de heldendaden der voorouders.
Zijn ontwikkeling, was, dank vooral aan het uitsteken de onderwijs van het Jezuiten-college, in doorsnede,
grooter dan die van anderen, waarmede hij, door zijn wijd
vertakte handelsbetrekkingcn, in aanraking kwam.
Ofschoon van nature gemoedelijk, droeg hij het hoofd
hoog en was steeds gereed naar het rapier te grijpen bij
het minste wat zijn burgereer kon raken.
Zijn gastvrijheid was wijd bekend en wat de vreemde
voor hartelijkheid nam, was de uiting van wellevendheid,
die voorzichtigheid, soms wantrouwen verborg en alleen
plaats maakte voor aanhankelijkheid, na beproefden omgang.
Wanneer hij zich echter eenmaal gaf, was zijn geven
vrijgevigheid en gold het een groote zaak van Kerk of
Stad, of een man met hoogen burgerzin, dan kon hij spontaan opspringen, om haar te dienen, of hem te eeren.
Zoo had de Franciscaner pater, Servatius Vinck, geboren uit een moeder van Luiksche zijde en uit een vader
van oud Maestrichtsch geslacht, de harten zijner medeburgers gestolen.
Ofschoon streng in de leer, was hij buitengewoon breed
van opvatting. In vrije kwesties liet hij zijn raadvragers,
algeheele vrijheid en was van oordeel, dat de Katholieken
veel meer moesten leeren op eigen beenen staan, en in
eigen geweten, zelf hun daden moesten toetsen aan de
geboden van God en zijn Kerk. Nimmer gebruikte hij
zijn groot priesterlijk gezag op ander gebied dan het zijne.
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Hij was een asceet. Ofschoon steeds werkend onder het
yolk, leefde hij verre van de wereld en had den naam van
« Heilige Vinck ». In zijn handel en wandel was niets opvallends te vinden; hij wist het kerkelijk leven der burgers
zoodanig te leiden, dat dit niet naast het dagin-daguit
stond, doch er innig mede samengeweven was. Wij in
onzen tijd, zouden hem een democraat genoemd hebben,
doch wilden wij dezen term in zijn ware, I7e eeuwsche
beteekenis, aanhouden, dan moesten wij elk burger Bier
dagen « priester » heeten.
Het was voor dit Volk, dat deze Priester zou spreken en
wel onder omstandigheden, die beslissend waren voor de
toekomst.
Tegen kwart voor acht in den avond, beierden de klokken van alle torens haren oproep uit over de Stad en
weldra was de St-Servaes overvuld met burgers en soldaten.
toegesneld in volle wapenrusting, om een korte weile, de
wacht op de wallen, of te wisselen met gebed en om te
voldoen aan den natuurlijken drang, tot samenzijn in tijd
van groot gevaar.
De vaandels waren opgesteld om het Hoogaltaar en het
yolk zelf, had in de kerk plaats genomen naar de cornpagnie waarin het was ingedeeld: de krijgslieden van beroep, de gilden en de compagnien der vrouwen.
Spaarzame kaarsvlammetjes verdrongen in mystiek licht
den duisterenden avond. Het ziArare orgel pijpte muziek
van Godsaanbidding in menschenstrijd, schalde kreten
uit van krijg, dood en overwinning, afwisselend in een
zang van zoete liefdeliederen tot de Sterre der Zee en de
Ster van Maestricht : biddende muziek in bevende accoorden, als duizenden van menschenstemmen, om zegening
van wapenen in den wachtenden doodenstrijd, smeekend,
te zamen, met wat stoere soldaten, eens vreedzame burgers
en stille vrouwen, vroegen als het recut van bestaan aan
den Allerhoogste en dan weg te stern en in vage klanken,
onzeker als de nakende nacht.
Pater Servatius Vinck stond op den kansel.
Slank van lichaam, het gezicht mager en bleek, met
tusschen de twee levendige oogen eene scherpe neus, on-
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derstreept door de hoekige lijn van een krachtigen mond;
naar het uiterlijk een Jezuit in Minderbroederspij.
Van uit de diepe stilte klonk zijn sonore stem :
Katholieke medestrijders voor God en Stad !
Trouw aan den dienst van God en het wettig Gezag,
sta ik heden voor U in den stoel der waarheid en op het
graf van Sint Servaas, het kruis op de borst en den degen
aan de zij.
Thans zult gij hier luisteren naar mijn priesterwoord,
in naam van het Kruis; straks zal ik staan onder U, op
de wallen, den degen in de vuist.
Onze degens staan in dienst van onze rechten.
Onze degens, sterk voor onze Stad en groot voor zich
zel f.
Onze degens, sterk voor God; steun der zwakken; slaven
van het gegeven woord; trouw aan onze kleuren
Het Kruis dat staat en staan zal op de torens van Maastricht, in onze huizen en onze harten, staan zal, zoo God
wil, zoo gij wilt
Wilt gij, mannen en vrouwen van Maestricht, allen soldaten voor het Katholiek geloof en de vrijheid uwer Stad,
uw Geloof verdedigen tegen de Staatsche overheersching
die, met Gods naam en die der vrijheid op de lippen, onze
kerken plundert, de beelden vernielt, het H. Sacrament
onteert, de priesters vermoordt, de Katholieke burgers vervolgt, op pijnbank, schavot of brandstapel brengt en van.
onze Stad wil maken een steunpunt van zijn kettersch streyen en van U, vrije burgers„ de knechten van zijn wil.
Onze Stad is in nood en morgen zullen wij ronddragen
de Noodkist, die zijn moest, de Triomfschrein van ons bestaan.
Het verleden heeft haar met den noodnaam beduid, omdat nooden en rampen ons deel waren.
Arme Stad, wanneer zal uw Volk U mogen stempelen
tot Kiste van Triomf.
Gij weet wat er gebeurde alom waar het Protestantisme
zijne intrede deed.
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Dit staat ook ons te vvachten, dit en nog veel meer, want
op dezen heiligen bodem, waar geen Protestantisme groeien
kan, zal de strijd niet eindigen met het neerleggen der
wapenen, doch zal blijvend gestreden warden, een bittere
zielenstrijd in lengte van dagen.
Vaarwel in dit geval, ons oude, dierbaar Maestricht.
Vaarwel uwe vrijheid ! Uw schitterend verleden zal er
alleen nog zijn als kontrast van droeve toekomst.
Vaarwel, wat gij U hadt gedroomd van grooter en beter
en hooger.
Verdrukt zult gij worden onder de looden hand der overheersching.
De kinderen uwer kinderen zullen tranen schreien en U
oproepen, gij die dan de dooden zult zijn, om rekenschap
te vragen van uw gedrag.
Zij zullen doen als wij, die 66k ons richten tot de dooden, tot de velen die vielen als helden voor de Vaderstad,
de velen wier namen wij eeren naast die van de nog grootere schare van duistere ridders van den roem, onbekend
gegaan in den dood.
Wij roepen ze op en zij zijn bij ons ; hunne geesten
zijn onder ons, om ons te spreken van den Christus, van
de Sterre der Zee, van Sint Servatius, van Maestricht de
Heilige Stad, van zijn verleden en zijn roem ; van zijn
geloof en zijn vrijheid ; van zijn bestaan en voortbestaan ;
van toekomst en glorie ; van burgerdeugd en moed
Maar stil, ik hoor hen, ik zie hen zoo duidelijk als ik
U zie en zoo helder als Gij hoort het donderen van de
kanonnen op de wallen.
Ik hoor hen; zij zingen een lied tot een hunner ; ziet hij
treedt naar voren.
Sint Servatius ! Gij zijt het !
Ja kom nader ; wij naderen U
Wij, priester als Gij,
Maestrichtenaar, als Gij,
Servatius als Gij,
Als 't moet, martelaar als Gij.
Servatius, bisschop van Maestricht beschemi uw arme
Volk, zegen uw bedreigde Stad.
-
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Zegen onze wapenen.
Zoo sprak Vinck ; hij sprak zooals een ieder dacht en
toen hij den kansel verliet, was de menigte een blok strijdende overtuiging.
De priester hief het Allerheiligste ten zegen ; sail rinkelde de kleine koorknaap de zilveren belletjes ; hoog uit
schetterden der soldaten klaroenen tegen de gewelven ; de
krijgslieden hieven de degens ; nederig bogen de fiere burgers het hoofd; de vrouwen sloegen zich op de borst en
alien ontvingen biddend, den zegen van den Allerhoogste.
Nog was de kerk niet leeg of het Vrijthof vervulde zich
met een kreet : « naar de Hochterpoort ».
Een compagnie uitgezochte Maestrichtenaren had hier
een uitval gedaan. Na een hevig gevecht van man tegen
man, moesten zij terugtrekken, achtervolgd door een talrijke ruiterij. Bijtijds sloeg de valbrug achter hen neer.
Zij hadden danig huis gehouden in de loopgraven van den
vij and en kochten eenigen buit tegen vele dooden en gewonden.
Nadat pater Vinck zijn predicatie gehouden had, spoedde hij zich naar zijn klooster, in gezelschap van pater provisor.
Bij het binnentreden zei de portier : Pater gardiaan
er wachten nog eenige personen aan uw biechtstoel en in
de spreekkamer is de vrouw van Meester Sleussel, die zegt
U dringend te willen spreken.
— Zeg dan broeder, dat ik naar den biechtstoel moet
en voor haar niet te spreken ben, nu niet en nooit.
Tegelijkertijd begaf de pater zich naar de kerk en
slofte de broeder naar de spreekkamer, om de ontvangen
boodschap over te brengen aan een jonge vrouw, kleurrijk
gekleed en zoodanig geparfumeerd dat broeder Basilio in
een hoestbui viel.
- Niet te spreken, nu niet en nooit.
Heef t de pater dat gezegd?
— Om U te dienen mevrouwe. De pater moest naar
den biechtstoel en is voor U niet te spreken, nu niet en
nooit.
— Zijn er veel menschen om te biechten?
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— Het is al laat, mevrouwe. Het meeste yolk is reeds
weg : straks waren er nog drie.
— Dank U broeder, zei de bezoekster.
Eenige minuten later zat zij in de donkere kerk bij den
biechtstoel van pater Vinck.
Zij was de laatste.
Het kleppen van het opengaande deurtje, was het eenige
dat de stilte, in het bijna leege kerkgebouw, verbrak.
In den biechtstoel even een geluid van gedempte stemmen.
Opnieuw klepte het deurtje.
De pater trad uit den stoel en de oude koster die de
laatste lichten doofde, hoorde een vrouw tot hem zeggen :
Servatius... hoor mij... ik kan 't niet helpen,
1k bemin U;
maar ik heb U lief... Oh ! verstoot mij niet
kies tusschen mijn liefde of mijn haat.
Zwijgend ging de pater naar de sacristie ; hij scheen
bewogen en prevelde een gebed.
Toen de koster na het sluiten der kerk, in het klooster
kwam, werd hij ontboden bij den gardiaan, dien hij vond
in gezelschap van twee andere paters,
- Broeder Basilio, zei de Gardiaan, zeg ons wat gi i
hoordet, dat een vrouw mij zei bij den biechtstoel.
Pater Gardiaan, antwoordde de koster, het was mevrouw
Sleussel die zei
1k bemin U; kies tusschen mijn lief de en mijn haat.
Zij zei nog meer, doch ik kon dit niet verstaan.
— Eerwaarde fraters, zei de gardiaan, ik verzoek
uw gebeden voor deze vrouw.
De echtgenoote Sleussel, die zeven maal per week overspel pleegde in Naar hart, kon ongeveer den leeftijd hebben van 25 jaar.
Zij was mooi, noch leelijk en wat zij aan schoonheid
miste, vulde zij aan, door die soort van bevalligheid, die
de aantrekkingskracht uitmaakt van elke wufte vrouw
op schier elken man. Wie kon zeggen of hare oogen liefde
of valschheid straalden?
De opgetrokken neus rnet de bewegelijke vleugels, daagden uit, de kleine mond met hagelwitte tanden lokten.
-
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Gansch haar persoon was verleiding voor anderen en afgod van haarzelf.
Haar vader had zij nooit gekend en haar moeder
niet beter dan zij. Er bestond tusschen haar beiden slechts
een gradueel verschil van hetgeen gemeen is aan alle
vnouwen, die een maal den voet gezet hebben, aan de
andere zijde van de in hare harten scherp geteekende
grens der vrouweneer.
Met den eerzamen en lummelachtigen Sleussel was zij
gehuwd om getrouwd te zijn en in het weinige van wat zij
verwacht had, van dezen onbeduidenden man, was zij bedrogen geworden. Alleen zijn geld was haar lief.
Bij haar binnentreden kwam haar echtgenoot haar met
plichtplegingen te gemoet en zeide:
— Jezabelle, uw moeder en ik hebben U gewacht met
het avondbrood. Gij bleeft zeker nog wat in de kerk,
onder den indruk van de preek van pater Vinck.
— Ja onder diens indruk.
— Kind, wat wordt gij vroom, spotte de moeder.
- Laat mij met rust moeder en gij Theodore, bekommer U niet over mij, ga gerust naar uw compagnie die,
zooals gij gisteren zeidet, dezen nacht op post moet zijn. Is
er geen nieuws van graaf de Leegtenborg?
Hij wordt met ongeduld verbeid door den gouverneur, doch het zou een wonder zijn, indien hij bij zijn gevaarlijke opdracht niet het leven liet. Misschien hoot- ik
van nacht van hem op de Landscroon.
Nadat de voordeur achter Sleussel was dicht gevallen,
barstte zijne vrouw in een hartstochtelijke uiting hare gevoelens los.
Zij moest het zeggen en uitschreien, de smart harer afgestooten liefde. De misdadigheid dier liefde kon zij mededeelen aan een slechte vrouw van wier vleesch zij was,
doch zij kon geen liefdetranen schreien van verlichting in
de armen der moeder ; de liefde was hartstocht van het
vleesch en in de moeder was weinig beters dan het zinnelijke.
Zij wierp zich op het rustbed, beet in de kussens, en
de hooge hakken harer schoenen trapten woedend in de
lucht.
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— Wat is toch gebeurd, Jezabelle?
— Ik heb hem lief, ik wil hem bezitten ! Hij, de man
van het machtige woord, hij de man van mijn verlangen en mijn liefde
Neen ik haat hem, ik wil hem.
hij heeft mij afgedooden. Oh ! kon ik hem dooden
stooten, met eene hooghartigheid en minachting, als doorboorde hij mijn ziel.
Paap ! vervloekte Paap. Toch heb ik hem lief ;... neen,
geen liefde voor dien dweeper ; haat ! Ik zal hem haten en
mijn haat zal hem vervolgen, overal, tot in zijn hemel. Ik
sluit een verbond met de hel en alle duivelen en wij zullen
hem vinden ; hij zal mijn zijn of niet zijn.... Toch bemin
ik hem ; maar hij stoat mij terug.... Neen ik haat hem en
ik wil hem omhelzen en dooddrukken in mijn armen. Hi j
kan niet, de arme ; hij is de gevangene van zijn priesterdom. Toch zal ik hem beminnen en mijn liefde zal voldoening vinden....
Ik wacht een ander. Neen, Gij zult mijn liefde niet
versmaden, graaf de Leegtenborg, edele ridder. Ah ! wat
is die monnik, vergeleken bij U...
Ik zal beiden vinden. Lief de en haat stoelen op denzelfden stam. Aan U Servatius Vinck mijn haat, aan U
Henri de Leegtenborg mijn liefde.
Zij stiet hare moeder op zij en spiegelde haar lichaam,
dat zij vleide in donzig bed.
— Mijn plan is gereed, moeder; Hofmeyer en van
Duren zullen mij helpen. Wij kunnen hem samen vermoorden en niemand zal het weten, in deze troebele dagen.
— Maar, neen, zoo dacht zij overluid, dan is hij dood
en naar hij meent, gelukkig; dat mag niet.
Zijn geest moet eerst lij den ; wij moeten zijn hoogmoed
knakken. Twee maal moet hij sterven, het eerst van zielepijn. Lijden zal hij, gelijk hij mij laat lijden.
Morgen begin ik, en eer wij acht dagen verder zijn, heb
ik gebiecht bij tien, twintig geestelijken der stad en alien
zullen gelooven, dat hij mij gemaakt heeft tot overspelige
vrouw. Alom zal ik hem belasteren, ik weet zelf nog niet
hoe, maar doel zal ik tref fen.

DE VERRADERS.

Tegen den avond verlieten twee gewapende ruiters het
dorp Echt in Noordelijke richting.
Na in gestrekten draf een eind weegs voortgereden te
zijn, zei een hunner :
— Ik zou mij erg moeten vergissen Carabin, maar ik
meen den man, die ons bij de herberg te Echt voorbij reed,
meer gezien te hebben.
— In ieder geval, luitenant ! scheen hij bijzonder belang
te stellen in uw persoon, want de stalknecht zei mij, dat
hij gevraagd had naar het doel van onze reis en waar
vandaan wij kwamen. Ik vernam, dat hij van St. Stevensweert kwam om zich naar Maestricht te begeven, doch
plotseling van inzicht veranderd scheen, want hij keerde
op zijn schreden terug. Een kwartier geleden, reed hij
denzelf den weg op als wij en als U wilt opletten, luitenant,
zult U herhaaldelijk de versche sporen van zijn paard zien.
- Inderdaad, zei de Leegtenborg; wij zullen dubbel
oppassen en het lijkt mij zaak, den snuiter in te halen en
te trachten, te gelijk met hem, te St. Stevensweert aan te
komen.
— Het is al te donker geworden om het spoor te volgen,
overigens is ons doel een ander. Om negen uur drinken wij
den besten wijn in « 't Gulden Vlies ».
Inderdaad, stapten tegen dit uur, twee ruiters deze herberg binnen.
Terwijl de Leegtenborg de politiek van den dag besprak
met den waard en informeerde naar het laatste nieuws in
het stadje, was de trouwe Carabin, op zijn manier op
kondschap uit.
— Het verwondert mij, dat uw uithangbord veranderd
is, Heer waard. Dit huffs was van ouds bekend onder den
naam « 't Gulden Vlies >> en nu geurt boven de deur « In
den Hollandschen Kees ».
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— Nieuwe heeren nieuwe wetten, edele Heer ; hield
mijn voorganger van 't Gulden Vlies, ik houd meer van
hollandsche kaas.
— Dus gij zijt een van die vreemden, die niet alleen
hier hun brood komen eten, doch te gelijker tijd onze
zeden en gewoonten komen verbeteren », zoo zou ik
durven afleiden uit het veranderen van het uithangbord.
— Hoog edele Heer, zei de waard, terwijl hij een
oogje knipte tegen drie lieden die intusschen de gelagkamer waren binnengekomen, ik moet leven van God en
alle menschen ; doe niemand kwaad en let op mijn nering;
ik dien al mijn klanten en wie het beste betaalt, heeft den
besten wijn, de lekkerste spijzen en het zachtste bed.
— Toon mij het zachtste bed ; als het is, gelijk de tafel,
is geen reden tot klagen, zei de luitenant en volgde den
waard, die hem de mooiste kamer met het zachtste bed
aanwees.
De herberg « 't Gulden Vlies >> was een oud en vrij
groot gebouw, ruimte biedend voor vij ftien gasten, ongerekend slaapgelegenheid boven de stallen, voor dienstpersoneel.
Terwijl de luitenant zijn kleeren aflegde en met zijn
degen, spelend schermbewegingen maakte, werd behoedzaam op de deur getikt en weldra schoof Carabin, met
den vinger op den mond, naar binnen en blies tot verwondering van zijn heer, het licht uit.
— Luitenant, zei hij, het is hier niet in orde. De man
die te Echt rechtsomkeer maakte heet Hof meyer ; hij is
in gezelschap van van Duren en Boosselois uit Maestricht ;
gisteren hebben zij hier gelogeerd ; zij stonden bij hun
paarden aan den grooten weg, achter het kasteel. De drie
individuen, tegen wien de waard in de gelagkamer een
oogje knipte, behooren tot het gezelschap en de man die
met den rug naar U gekeerd zat, was Boosselois ; de
twee anderen schijnen handlangers. In elk geval luitenant,
de zaak is niet pluis. Zij voeren iets in het schild; het
wordt een zware partij ; zij zijn met hun vijven, terwi ;1
de waard, God weet, welk kaaskoppenvolk in reserve
heeft. Ik hoorde hem fluisteren tot zijn vette vrouw :
4
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— Om half een, het roode licht, boven de voordeur en
de groote poort open.
— Om half een Carabin, dus nog drie kwartier, zei
de luitenant en bleef geruimen tijd in gepeins.
Zouden de schurken vermoeden, dat hij de drager was
van een gewichtige zending?
Waar kwamen zij vandaan?
Hun reis ging naar Maestricht ; maar welk doel konden deze lieden er bij hebben, om voor het beleg in de stad
te komen, waar zij groot gevaar liepen, als verdachten te
worden behandeld.
Waren zij handlangers van den prins van Oranje, spionnen misschien?
— Carabin, zei de luitenant, wij zitten in de val en
het doel onzer reis loopt gevaar.
— Het liefst ware mij, met dit gespuis of te rekenen,
loch onze opdracht gaat voor. Het is zaak, ongemerkt deze
kamer te verlaten en bij onze paarden te komen ; de tijd
dringt ; het land zit reeds vol Hollanders. Eerst naar den
stal, dan zullen wij verder zien.
Onder deze woorden opende de luitenant de deur en
stand in den donkeren gang voor een onbekende gestalte.
In minder dan geen tijd rolden twee mannen over den
vloer ; een slag, een kreet en de sterke hand van den luitenant had de keel van den waard in zijn klemmenden greep.
— Indien je leven je lief is, brave Hollandsche Kees,
geef je geen kik en breng je ons binnen een Pater Noster
tijds in den stal.
— De verrader voorop; gij Carabin nummer twee, met
den punt van uw dolk in zijn rug ; ik vorm de achterhoede.
Behoedzaam schreden zij voort, langs den donkeren
achtertrap en over de binnenplaats naar den stal.
— Om half een, het roode licht, boven de voordeur, is
niet Heer Waard?
— We hebben dus nog een kwartier. Help onze twee
paarden zadelen, benevens een derde en laat je daarop
door Carabin stevig vastbinden ; de maneschijn geeft mij
voldoende licht, om de zaak te controleeren en tevens uit
te zien over de binnenplaats.
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Om half een precies, sloop een vrouw voorzichtig, van
uit de keuken, de plaats over en opende de groote poort.
— Zoo 's goed, bromde Carabin, nu kunnen wij er uit
en als je even wacht, heupwiegende feeks, kun je de uittocht zien van je edele heer gemaal.
— Ik rijd voor ; de teugel van het paard van den Hollander aan mijn zadel en gij vormt de achterhoede, Carabin. Pistolen gereed ; in galop door de poort en links af,
langs de kerk, waar hun paarden staan.
Intusschen zat de waard onbeweeglijk en in duizend
angsten te paard. Carabin had hem duchtig gebonden en
een doek in den mond geduwd. Bovendien had hij hem een
haverzak over de romp getrokken, zoodat de geheele vertooning een potsierlijk aanzien had.
— Daar zijn ze ! Alles klaar Carabin?
- Ja luitenant !
- Voorwaarts !
Carabin gaf het middenpaard een stevigen por ; de drie
ruiters stormden over de binnenplaats en ontmoetten de
vier schurken in den oprij van de poort. Van weerszij den
knalden schoten. Een man viel; het paard van de Leegtenborg sprong over hem been, doch dat van den waard
struikelde en stortte met zijn loggen last ter aarde. Carabin,
die links van de poort reed, snelde zijn meester achterna
en eenige minuten later hielden zij halt bij de paarden
der bandieten.
- Vervloekt, zei de Leegtenborg; ik had gedacht heer
Hofmeyer bij de paarden te vinden, maar deze held houdt
zich liever buiten schot. Doch vlug, Carabin; bind: de
paarden aan elkander en vooruit.
Weldra zette de stoet zich in beweging en Hcfmeyer,
die zich bij het hooren van de twee ruiters verborgen had,
loste een schot in hun richting en riep : « Een andere keer,
edele Heer ! »
Bij het krieken van den dag zwommen de twee wakkere
mannen met hun zeven paarden de Maas over en na nog
een half uur gereden te hebben, hielden zij stil « in den
Roemer », een kleine herberg, buiten Thorn.
Zij hadden veel van baanstroopers of paardendieven;
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mensch en dier waren grijs van modder en stof ; hun
mantels waren verscheurd en het bloed liep de Leegtenborg uit den linkermouw.
— Het is een schampschot Carabin, maar ik geloof dat
de wond van mijn trouwen klepper, Faro, erger is ; hij
kreunde onder het draven en zal niet meer in staat zijn,
verder te gaan. Wij vinden wel een Boer, die hem verzorgen wil en dan naar Brussel brengt.
— En misschien ook wel iemand, die even naar de dij
van uw dienaar omziet, want een van de schurken prikte
mij met zijn dolk, terwijl ik hem met mijn paard tegen
de poort drukte; maar hij heeft meer dan ik.
— Dus gij zijt getroost Carabin. Nu eerst het tuig der
paarden onderzocht ; misschien vinden wij wel papieren
van waarde.
— Daarna zullen wij ons te goed doen aan wat de
waardin voor ons in den pot heeft. Bestel minstens twee
gebraden kippen, Carabin.
Teleurgesteld wierp de Leegtenborg de laatste zadelzakken op den grond, doch tegelijkertijd hief Carabin een
papier omhoog, dat hij uit een losgesneden zadel te voorschijn bracht.
De Leegtenborg greep het papier en las
Uw voorstel, aan Zijne Hoogheid den Prins gedaan,
is in overweging genomen.
Het bestaan van onderaardsche gangen, loopende van
buiten de Brusselsche poort, tot omtrent de St. Servaaskerk, is ons bekend van voor het beleg van 1579 ; de
nauwkeurige plannen van den ingang in de stad, zijn in
ons bezit.
De beide ingangen zijn evenwel in verval geraakt. Het
is doenbaar, bij het a. s. beleg, den ingang buiten de
Brusselsche Poort terug te vinden en te herstellen.
De ingang in de stad, bevindt zich in den kelder van
het huis aan het Vrijthof, destijds genaamd « in de
Ducaet ». Het lag op 75 voet van de Zuidzijde van het
koor. In den kelder bevindt zich een put waarin op zes
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voet een deur, die toegang gaf tot een trap, leidende tot
twee zeer ruime vertrekken, gelegen onder de kerk.
Van deze zijde moet gewerkt worden door eenige vertrouwde, voorzichtige en kloeke mannen.
U wordt met uw twee vrienden te Nijmegen verwacht,
zoodra mogelijk. De prijs is 25.000 gulden voor de geheele
c:nderneming; bij welslagen, voor U, een hooge betrelcking van Staatsche zijde ; voor alle anderen, eveneens
een vaste, winstgevende positie >>.
Golstein.
— De verraders ! mompelde de Leegtenborg en Carabin
zag, dat zijn meester doodsbleek was en het papier in zijne
hand beef de.
— Carabin, klonk het kort bevel, mijn arme Faro is
verloren ; schiet hem dood. Haal de kippen bij de waardin,
draai ze in een doek en dan te paard, zonder verwijl.
Wij zullen al rijdende eten.
— Ik zal toch van te voren even drinken, bromde Carabin, dat geeft wat cooed, als de trouwe Faro mij voor het
laatst zal aanzien.
De luitenant staarde, schijnbaar wezenloos, voor zich uit.
Wat te doen? Voorwaarts, met de brieven van den gouverneur, of terug naar Maestricht, met den brief van Golstein? Carabin met een van de beide opdrachten belasten,
hem met den brief der verraders naar Maestricht sturen ?
Weldra had hij zijn besluit genomen en toen Carabin
te paard, met de gebraden kippen, voor hem stond, zeide
hij : Carabin stijg of en luister.
— Zijt gij mijn trouwe dienaar?
— Altijd geweest ; reeds als jongen van mijn Heer de
Graaf, uw edelen vader en van U, toen gij nog kind
waart. Ik heb U in mijn armen gedragen en toen gij
jongeling waart, U verteld en gezongen van Maestricht en
St. Servaes ; van tournooien en gevechten ; wapenen en
jacht. Gii werd officier en ik heb U gevolgd, overal en
altijd; Carabin zal altijd uw Carabin zijn.
— Trouwe vriend, braaf soldaat. In naam van Maestricht vraag ik van U, alles ; als het moet uw leven.
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Luister wat ik U ga voorzeggen ; zeg het mij na en leer
het van buiten.
Hij las den brief van Golstein voor en Carabin herhaalde woord voor woord.
— Nog eens Carabin.
— Waartoe die lastige les, luitenant ; de rest van de
opdracht kan niet moeilijker zijn.
— Dat is eene opvatting Carabin. Herhaal opnieuw :
... het huis op het Vrijthof, destijds genaamd « in de
Ducaat » ; het lag op 75 voet van de Zuidzijde van het
koor. In den kelder bevindt zich een put waarin, op 6 voet,
een deur die toegang geeft tot den gang.
En Carabin met inspanning van alle krachten herhaalde:
— ... in den kelder lag de Zuidzijde op 75 voet van den
put....
— Neen Carabin : het huis lag op 75 voet van de Zuidzijde van het koor.
Carabin veegde zich het zweet van het gezicht en zei
Wat moet daarmede gebeuren, luitenant?
- Gij moet, hetgeen ik U voorzei, overbrengen aan
den heer gouverneur te Maestricht en wel zoodra mogelijk.
— Overbrengen is niets, maar het leeren van den brief,
luitenant !
— Kom kom, Carabin, houd moed ; opnieuw.
Eindelijk was de Leegtenborg tevreden; hij legde den
ouden dienaar de hand op den schouder, keek hem in de
oogen en zei :
— Carabin... !
— Henri, graaf de Leegtenborg, mijn luitenant, het is
de eerste maal dat..., het zal gebeuren... Carabin zal
niet meer volgen... ; graaf Henri, uw degen is sterk...
doch denk aan de vijanden in den rug....
— Wees gerust Carabin en vaarwel.
De oude sprong te paard en reed in de richting van
Maestricht zonder om te zien ; zijn meester mocht niet
weten, dat een traan hem, over de wang liep.
Hem den brief meegeven, was te gevaarlijk, dacht de
Leegtenborg en terwijl hij hun vertering met de waardin
regelde, zag hij Carabin in galop terugkeeren ; hij reed tot
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vlak bij zijn meester en overhandigde hem sprakeloos de
kippen, die hij beide had meegenomen.
Ware het niet de kip geweest, dan zou de trouwe dienaar
zeker iets anders uitgevonden hebben, om zijn jongen
meester nog even te zien.
— Dank je Carabin ; ieder een.
Weer wendde de oude het hoof d, gaf zijn paard de
sporen en was weldra uit het gezicht.
Al rijdende herhaalde hij de geleerde les : vijf en zeventig voet van de Zuidzij, in den kelder op 6 voet.
— Dit laatste zullen wij maar weglaten, want het vindt
zich van zelf, dacht hij en hield, des te steviger, het getal
van 75 voet aan de Zuidzijde, in het geheugen.
Zonder wederwaardigheden, kwam hij tegen den avond
te Susteren, waar hij ziin wonde liet verbinden bij den
koster, die een kleine herberg bestierde. Na zijn paard
verzorgd te hebben, noodigde hij den koster op een pot
wijn en was weldra, met deze dorpsautoriteit, in vertrouwelijk gesprek.
— Het is geen leven sneer, klaagde de man ; sinds eenige
weken is de omgeving vol trekkende burgers en soldaten,
meestal yolk van verdacht alooi, dat goed eet en drinkt,
en vaak niet betaalt. Van middag nog, heb ik vier ruiters
naar best vermogen, bediend en toen ik mijn rekening gestand hield, hebben zij me met een pak slaag bedreigd.
- Zoo, vier ruiters, zeide Carabin ; was er een groote,
met vetten buik, op magere beenen bij ; een spichtige met
kleine zwarte oogen en een under de middelmaat ?
— Precies ; zij kwamen van St. Stevensweert en zeiden
naar Maestricht te gaan, doch ik geloof nooit, dat zij ver
gekomen zijn, want de vetbuik en die van de ondermaat,
wareri zich zoodanig te buiten gegaan aan mijn besten
wijn, dat zij nauwelijks te paard konden blijven.
- Stil, zeide Carabin, ik hoor paardengetrappel... het
komt nader.
Bevend vloog de koster op en blies het licht uit.
Tegelijkertijd werd op de deur gebonsd en riepen verschillende stemmen om binnengelaten te worden.
— Het zijn de baanstroopers van vanmiddag, kermde
de koster.

- 56
Carabin greep degen en dolk en zeide : Koster heb je
wapens en veel moed?
— NOch het een, nOch het andere ; St. Joris help mij,
mijn arme zieke vrouw en kinderen....
— Laat af, met dat gejammer ; maak je weg door de
achterdeur, luid, de kerkklok en kom hierheen met alle
gewapende boeren, die opkomen ; ik zal dat tuig intusschen
wel staan....
In een oogwenk was de koster verdwenen, doch geen
minuut later, hoorde Carabin, hoe hij buiten werd gegrepen en om genade bad.
— Doe open, heer graaf de Leegtenborg, klonk het
dreigend buiten de deur, of kom naar buiten, dappere
luitenant.
In het donker tastend, maakte Carabin haastig eerie
barricade van stoelen en tafels, vastbesloten, zijn leven
duur te verkoopen.
Steeds harder klonken de stooten tegen de deur, terwijl
terzelfdertijd een der ramen bewerkt werd.
— Ik open liever de deur, dacht Carabin, want als zij
door het raam binnenkomen, vallen zij mij in den rug en
is retireeren onmogelijk.
Inderdaad sprong hij over de tafels en stoelen naar de
deur, schoof de grendels weg en verdween weer achter
zijn barricade.
- Dat is een hinderlaag, hoorde hij zeggen, terwij1 de
deur openging, de grendels zijn plotseling weggeschoven.
— Voorzichtig aan ; wij hebben hem thans zeker.
— Maak licht koster, de dienst gaat beginners — je
wildet imrners de klok luiden, schijnheilige ; he, alle papen
meende je bijeen te halen; wacht maar, straks komen ze
wel.
De ongelukkige koster school naar de lamp, die weldra
de teleurgestelde tronies der schavuiten verlichtte.
— Hij is gevlogen, knarste Hofmeyer tusschen de tanden.
— Zoo niet de meester, dan toch de knecht spotte Boosselois jij brave jongen, zult het dubbel gelag betalen.
Intusschen hadden de schavuiten zich buiten schot ge,
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houden achter den koster en de drie gewapende lieden,
die blijkbaar betaalde handlangers waren.
— Carabin geef je over, het is eene verloren zaak voor
je, zeide Hofmeyer, terwijl hij zich achter den bevenden
koster hield.
— Lafaard, beet Carabin hem toe.
— Die lafaard heeft veel geld, ook voor jouw Carabin;
kom, wees verstandig. Je kunt je leven behouden en een
vermogend man worden.
Een schot van Carabin was het antwoord ; de kogel
was gericht geweest op het hoofd van Hofmeyer, dat even
boven de koster uitstak.
— Sar hem verder, fluisterde Boosselois ; zoodra zijn
tweede schot vertrokken is, is het gevaar geweken en
gaan wij hem te lijf. Inderdaad schoot Carabin opnieuw
en ander maal kwam de kogel, aan de andere zijde van
de kamer, in den muur terecht.
Thans werd het een gevecht van zes tegen een. Om zich
niet te wagen binnen het bereik van Carabin's degen,
droegen de schurken steenen aan en begonnen een geregeld
bombardement.
De herberg was weldra een verwoesting. Carabin, die
meer en meer inzag, dat hij verloren was, besloot tot een
laatste daad.
Bij een uitval van achter zijn barricade, stiet hij zifn
degen met zulke kracht door en door het lichaam van een
der handlangers, dat hij niet terug kon trekken ; de degen
brak en hij stond weerloos.
Een algemeen hoongelach paarde zich aan de smartkreten van den getroffene.
Nog durfden de schurken niet nader komen en een
nieuw bombardement van steenen, glazen en flesschen begon.
- Geef je over, riep Hofmeyer uit den anderen hoek
der kamer.
— Overgeven of niet, schuimbekte Boosselois, je wordt
doodgeknuppeld, paapsche hond.
Het einde naderde. Carabin bloedde uit verschillende
wonden en zijne krachten namen zichtbaar af. Hij stond
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fier overeind met een bitteren glimlach om den mond. In
de rechterhand hield hij een steer, dien hij plotseling, wel
gemikt, tegen de lamp slingerde.
In diepe duisternis werd nu het gevecht voortgezet.
Het was een storm van slagen ; een hevigen val, een
doodskreet, het gejammer van den koster, de aanhitsingen
van Hofmeyer; nog een val ; het gerinkel van glasruiten...
een handgemeen....
— Licht, maakt licht, schreeuwde Boosselois. Van
Duren waar ben je..., koster maak licht of ik steek den
brand in je huis..., moed jongens ! Honderd gulden voor
wie hem doodslaat. Houdt de deur bezet....
De bevende hand van den koster hield eindelijk een
brandende kaars omhoog.
Alles was kort en klein geslagen.
Boosselois leunde tegen de deur, met een bloedende
wond aan het hoofd; van Duren hing op een kreupelen
stoel en vloekte van pijn, terwijl hij nog den voet hield
op het lijk van een der handlangers, die naar zijn zeggen
op hem ingeslagen had.
Hofmeyer die het eerst den geheelen toestand overzag,
gilde plotseling als waanzinnig nit :
- Hij is weg... alle duivels... hij is weg... gevlucht
door het raam.... Vlug mannen, wij halen hem in, honderd
gulden voor zijn lijk.
De animo tot vervolging was niet bijster groot en terwijl de moordenaars zich onderling hevige verwij ten
deden, strompelde Carabin voort. in de richting van het
dorp, waar hij bij eene kleine boerderij in elkander zeeg.
— Het wordt tijd dat wij wegkomen, krijschte Hof meyer ; ieder oogenblik kunnen wij overvallen worden.
Voort naar de paarden.
— Koster, ga jij je vrouw en kinderen boven zeggen,
dat ailes in orde is en maak, dat je naar beneden komt
zoodra je licht zult zien.
— Wacht even, eerst nog een kruik wijn, zei van
Duren. En nu maak dat je weg komt, jij dienaar van de
afgodendienaren en hij schopte den man tegen den buik.
De angst van den koster was grooter dan de pijn en de
beleediging, zoodat hij in een oogwenk verdween.
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Wij kunnen die twee lieden niet achterlaten, een lijk
een halve doode, zei Hofmeyer, dat zou ons kunnen
verraden.
— En de koster dan, antwoordde van Duren.
— Die kent ons niet. Geef dien halfdoode een flinken
tik op zijn kop, zei Hofmeyer, niemand ziet het ; le
twee anderen zijn naar de paarden ; vlug, ik steek den
boel in brand en alles is vergeten.
Als gold het een schadelijk dier, van Duren sloeg den
stervenden metgezel, met een slag dood.
Weldra stond het huis in vlammen en de toesnellende
boeren vernamen van den koster wat er gebeurd was.
De bandieten waren gevloden en aan vervolging viel niet
te denken.
Terwijl het geheele dorp bij de plaats van den brand
samenstroomde, kwam een jongen aanloopen, roepend :
- Wij hebben een der schavuiten gevonden bij ons
huis ; hij leeft nog.
— Sla hem dood, riepen verschillende stemmen.
— Geen overijling mannen, zeide de pastoor. Ik ga er
heen en wij zullen zien, wat ons te doen staat. In ieder
geval is het niet aan ons, hem te rechten.
Morrend volgden eenige boeren den pastoor en in plaats
van een der schurken, vonden zij Carabin, die meer flood
dan levend, liefderijke verzorging vond bij den braver
herder.
Hij stamelde onsamenhangende woorden :
- Maestricht... 75 voet... Zuidzij de... Sint Servaes...
vooruit, spoed....
Weldra bleek den pastoor, dat hij geen doodelijke wonde had en ofschoon nog fang niet genezen, kon hij hem,
na den derden dag, niet weerhouden naar Maestricht te
vertrekken.
egg

ISABELLA-CLARA-EUGENIA.

I sabella-Clara-Eugenia, was de bevoorrechte dochter
van Philips II en Elisabeth de Valois, in 156o, op 15
jarigen leeftijd, getrouwd te Parijs.
Philips was 18 jaar ouder dan zijn aanstaande echtgenoote en toen hij haar voor het eerst tegemoet kwam,
omgeven door geheel zijn hof, wist hij niets anders te
antwoorden, op den lieven lach harer groote oogen, dan
deze stootende woorden :
Waarom ziet U mij zoo aan ? Vindt U mij zoo oud?
Ofschoon slechts 33 jaar, voelde hij den last der jaren
reeds drukken en hij vreesde, niet in staat te zijn, het
hart van deze schoone, jonge vrouw te kennen winnen.
Zijn ernstig en droefgeestig karakter hadden hem voor
zijn tijd verouderd; hij leed aan jicht en werd gekweld
door het pootje.
Deze man, die een rol van zoo groote beteekenis heeft
gespeeld in de Lage Landen, is voorgesteld als een tiran
zonder hart, een moordenaar zonder medelijden, zoodat al
degenen die de geschiedenis niet grondig kennen, er zich
over verwonderen te hooren, dat hij goedhartig was en de
beste echtgenoot en vader. Deze zwijger, die zijn vier
vrouwen achtereenvolgens zag sterven, werd door haar
even oprecht bemind als de lief de die hij gaf. Vooral zijn
nieuwe gade Elisabeth, droeg hij de teederste gevoelens
toe. Zij was de zonnestraal van het strenge Spaansche hof
en de jonge vrouw wist, door haar gratie en opgewektheid,
de aangeboren droefgeestigheid van Philips te verdrijven.
De geboorte van Isabella, die zoo treffende gelijkenis
bood met hare moeder, verhoogde het huwelijksgeluk van
den man, die zich als koning van Spanje, geroepen achtte
de wereld te beheerschen. Hij voelde, zich de van God

-

61

-

gegevene, om in zijn rijk, waar de zon niet onder ging, de
kerk te verdedigen. Zijn roeping getrouw, redde hij
Europa van het Protestantisme ; zijn politiek en zijn
wapenen bewezen een onzeggelijk grooten dienst aan de
Kerk, doch leverden hem te zelfder tijd over aan den
onverzoenlijken haat van de discipelen van Luther en zijn
afstammelingen, de eeuwen door. Mikpunt van alien laster
werd hij genoemd « de duivel van het Zuiden », monster
van wreedheid, hoogmoed en uitspatting, waarbij alle tyrannen der geschiedenis ten achter stonden.
Deze legende had de plaats ingenomen van de werkelijkheid en het is slechts sinds de vorige eeuw, dat zelfs
de katholieken, de waarheid in Philips durfden verdedigen
en vastgesteld werd, o. m. door den Duitschen geschiedschrijver Reihold Baumstark, dat de strenge rechtspraak
van Philips, nooit, zelfs niet uit de verte, de ontzettende
wreedheden van de, door de Hervorming zoo zeer geroemde Elisabeth van Engeland, benaderde.
De Fransche prinses, koningin van Spanje geworden,
paste zich niet dan met veel opofferingen aan de strenge
etikette van het hof van Madrid aan. Zip west zich te
plooien en won aan invloed, zoodanig, dat haar echtgenoot
haar zelfs met een diplomatieke zending belastte.
Te jong voor het huwelijksleven, was zij bovendien het
slachtoffer der Spaansche medici-kwakzalvers en de eerste
gelukkige gebeurtenis werd een ontgoocheling, zoodat men
begon te vreezen voor de nakomelingschap van den koning.
Deze vrees werd weggenomen door de geboorte van
Isabella in het jaar 1565.
De hof intrigues waren van lien aard, dat domheid en
a fgunst een min kozen, die geen melk had, zoodat de
kleine Isabella van honger zou gestorven zijn, indien de
hof dame Anna Fajardo, niet op eigen gezag een andere
genomen had.
Don Juan van Oostenrijk, de overwinnaar van Lepanto,
hield het kind ten doop en Don Carlos was peter.
Intusschen werd de zieke moeder, door de Spaansche
geneesheeren elken dag bewerkt met bloedlaten en purgaties en ontsnapte slechts wonderlijk aan den dood.
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Een tweede misval op io October 1567 was te zwaar
voor hare geschokte gezondheid en kostte haar het leven.
Nooit was een koningin in Spanje zoo bemind geweest
als zij.
De kleine Isabella werd opgevoed aan het hof en gaf
reeds op jeugdigen leeftijd blijk, een kind te zijn van bijzonderen aanleg.
Als jong meisje scheen zij naar hare moeder te aarden,
zij beminde de jacht, de open lucht en de vrijheid, boven
de gedwongen etiquette van het gesloten paleis.
De latere Philips III, langzaam van begrip en zwak van
lichaam vormde een contrast met zijn twee halfzusters.
Reeds op jeugdigen leeftijd kende Isabella de Fransche
litteratuur en las vloeiend latijn.
Philips nam zelf hare opvoeding ter hand en zij werkte
met hem mee in zijn kabinet aan het bestuur van den
Staat en na den dood zijner echtgenoote. Anna van
Oostenrijk, bracht hij geheel zijn liefde over op Isabella.
Zij onderscheidde zich verder op intellectueel gebied en
naast hare vroomheid nam zij steeds deel aan de feesten,
concerten en bals, waar zij uitmuntte door de gratie van
haar dansen.
Philips, afziende van zijn vroeger voornemen, haar uit
te huwelijken aan den. F'ranschen kroonprins, stemde toe
in haar verlangen te trouwen met aartshertog Albert en
teekende op 15 Mei 1598, met de conventie van haar
huwelijk, de of stand der Nederlanden ten haren gunste.
Na Alva, Requesens, Don Juan, Alexander Farnese, die
alien als tijdelijke lasthebbers ertoe hadden bijgedragen,
de opstandige provincies in haar afscheidingsstreven te
bevestigen, zou eindelijk een afdoende regeling getrof fen
worden, zoodat een tegenwicht zou gesteld worden tegen
de intrigues der Nassauers en men van den steun der
Belgische edelen verzekerd werd.
Aartshertog Albert, zesde noon van Maximiliaan II en
Marie, zuster van Philips II, was geboren te Neustadt op
13 November 1559.
Hij sprak 4 talen, was kardinaal en onderkoning van
Portugal op 22 jarigen leeftijd, werd in 1594 benoemd tot
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aartsbisschop van Toledo en vertrok 25 Augustus 1595 als
gouverneur van en naar de Nederlanden.
Hij vond het land in jammerlijken toestand. De wonders
gedurende 3o jaren geslagen, waren met geheeld. Alom
vond hij de kerken verwoest, de kloosters geplunderd, de
dorpen vernield en de ongelukkige bewoners onder den
druk van de plunderende benden der Hollanders en der
Hugenooten. In het Noorden bedreigd door de Nassauers,
in het Zuiden door de Franschen, in het land zelf de ontevredenheid over de Inquisitie, de gestrengheid der plakaten en de nieuwe bisdommen, die het yolk met nieuwe
lasten bedreigden.
Den 2 Februari 1596, deed hij zijn plechtigen intocht
te Brussel en niettegenstaande de protestanten getracht
hadden, hem verdacht te maken, werd zijn komst met
blijdschap begroet.
Het begin zijner regeering was vol van moeilijkheden.
De vrede van Vervins in 1598, te Brussel en te Parijs bezworen, was slechts schi jn.
Na de afkondiging van zijn aanstaand huwelijk met
Isabella, zwoer hij, te midden van grooten praal, te Brussel
den 22 Augustus, trouw aan de privilegien, vrijheden en
gewoonten van het land.
Philips II stierf den 18 September 1598 ; het huwelijk
van Albert en Isabelle, vond plaats te Valentia op 18 April
1599 en den 5 Augustus deden zij, te midden van ongekenden luister, begroet door geheel het yolk, magistraten,
geestelijkheid en adel, hun blijde inkomste te Brussel ; den
24 November had dezelfde plechtigheid plaats te Leuven,
hoof dstad van Brabant en veertien steden ontvingen
achtereenvolgens, in onderlingen wedijver, de nieuwe
souvereinen.
Den 28 November had Isabella denzelfden eed als haar
echtgenoot, in de kerk van Sainte-Gudule, afgelegd.
De feestelijkheden duurden tot 28 Februari van het
volgende jaar en de ontvangst hun alom bereid, wettigde
goede verwachtingen voor een voorspoedige regeering.
De feiten zouden anders uitwijzen.
Omringd door binnen- en buitenlandsche intrigues
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spanden die van de Nassauers de kroon. De liefde van
Richelieu voor de zaak der Kerk, deed onder voor den
erfhaat tegen de Habsburgers. Hij zocht en vond een
bondgenoot in Frederik Hendrik, die, bewerkt door den
geslepen diplomaat Charnace, er in toestemde, den strijd
tegen Belgie op groote schaal te ondernemen.
Charnace hield hem voor oogen, dat alle groote veldheeren in twee jaren vredestijd, meer aan gezag en achting
verloren hebben dan gedurende twintig jaar oorlog. Frederik Hendrik leende het oor aan deze taal, meer nog, was
hij gevoelig voor de millioenen die de vleitaal vergezelden.
Een millioen per jaar en anderhalf millioen dadelijk, behalve een ander aanbod en beloften die een plan van de
verdeeling der Nederlanden beteekenden, waren de prijs,
waartegen Frederik Hendrik den 27 April 1633 te velde
trok met een leger van 25.00o voetknechten en 500o paarden, waar tegenover Isabella slechts 12.000 voetknechten
6000 paarden en 18 kanonnen kon stellen.
De vredesvoorwaarden door de Hollandsche staten gesteld, bevatten 18 punten, waarvan het terugtrekken der
Spaansche troepen, de erkenning van de Hollandsche
Staten in plaats van de Infante, de kwestie van de vaart
op de Schelde, de voornaamste waren.
Isabella weigerde op dit ultimatum in te gaan.
Intusschen was het jaar 1632 geopend onder sombere
vooruitzichten. De oorlog werd alom voorbereid. In
Duitschland stond Gustaaf Adolf tegenover Tilly, in
Frankrijk maakte Richelieu zich gereed om in Lotharingen
te vallen en in de Nederlanden werkte men aan de laatste
overwinning op Spanje.
Het leger van Isabella was slecht gediciplineerd ; de soldaten werden niet op tijd betaald en leden vaak gebrek. Oneenigheid onder de of ficieren en de leiding onder de Santa
Cruz, den onbekwaamsten generaal die ooit door Spanje
naar de Nederlanden gezonden was, deden niet veel yenwachten tegenover de steeds groeiende, goed betaalde
goed aangevoerde Staatsche troepen. Overigens was van
Hollandsche zijde de geheele toestand goed overzien en
de bevolking wijs gemaakt, vooral in Brabant, in het land
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van Gelder en overal waarheen het leger zijn schreden zou
richten, dat het voorspoed, vrijheid van geweten en van
godsdienst zou brengen en dat alle privilegien zouden geeerbiedigd worden.
De verrader, Hendrik de Bergh, deed, vooral in het land
van Gelder, zijn werk.
Frederik Hendrik steeg te paard zeggende : « Ik ga tot
Brussel om de hand van de Infante te kussen en haar te
noodzaken met mij te onderhandelen ».
Het begin der campagne was een zegetocht. Venlo,
Stralen, Roermond, Maeseyck en. Sittard gaven zich binnen enkele dagen over en weldra stonden de Hollandsche
legers voor Maestricht.
De prins had reeds den 9 Juni zijn ingenieur Perseval
met verscheidene of ficieren naar Maestricht gezonden om
den omtrek te verkennen en de kwartieren vast te stellen.
De prins zou legeren op den Dousberg met Hendrik
Casimir;
Brederode, op Smeerniaes ;
van der Aa op den Sint Pietersberg over de Maas.
Graaf van Stirum had de bewaking der rivier aan den
kant van Wyck. Geheel de verdedigingswerken werden
omgeven met grachten van zes voet breed en diep.
Het zou moeilijk zijn de ontsteltenis te beschrijven,
door dit bericht teweeg gebracht in de Zuidelijke Nederlanden.
Maestricht was de laatste versterking van Brabant en
het laatste bolwerk, in staat om den vijand tegen te houden
van de verovering van Belgie. Maestricht gevallen, zou
beteekenen, dat den prins van Oranje niets meer in den
weg stond, om zich van geheel de Bourgondische erfenis
meester te maken.
Ter verdediging der stad, hadden de Santa Cruz en.
Cordova zich te Tirlemont ontmoet. Zij trachtten te vergeefs de Maas over te steken te Haeren en Maestricht
wachtte, niet wetende, dat niets anders te verwachten was
van een onbekwame als de eerste en een onmachtige als
de laatste.
Beiden waren meer doende met onderlinge twisten en
5
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naijver, dan zich met vereenigde krachten op den vijand
te werpen. Philips IV zond, op de bittere klachten zijner
tante, een strenge berisping aan de Santa Cruz, doch
eenige dagen later, bevestigde hij hem in zijn dwaling,
door aan de Infante aan te bevelen, steeds den Spanjaarden de hand boven het hoofd te houden.
Isabella was zoo onder den indruk van de noodlottige
feiten, dat zij besloot naar IVIaestricht te gaan en er zelf
het kanon of te schieten.
Hare omgeving bracht haar tot andere gedachten en zij
zocht kracht in het gebed. Geen dag ging voorbij, of de
bewoners zagen haar, te voet van de eene kerk naar de
andere trekken. Op 24 Juni bad zij in de Augustijnenkerk, waar het beeld van O. L. Vrouw van Goeden Raad
vereerd werd, na de vespers in het openbaar, voor haar
arme yolk.
Haar laatste hoop was gevestigd op van Pappenheim,
de beste cavallerie-generaal van het keizerrijk, die haar
werd toegezonden door Ferdinand II met i9000 soldaten
en 500o paarden.
Pappenheim nam op zich, den koning te dienen tot het
einde van November, voor de som van 5oo.000 patacons
en ontving van Isabella een wapenbord in diamanten.
Cordova en de Santa Cruz die over Tongeren was gekomen en zich had opgesteld op eene halve mijl van het
kwartier van den prins, ontvingen Pappenheim met afgunst
en de tegenstrijdige bevelen van den koning, stij f den hen,
in hun lijdelijk verzet.
Toch tastte Pappenheim door en trachtte twee maal den
goed verschansten vijand te verslaan. Hij richtte te midden
van den strijd, aan de twee generaals een laatste verzoek,
in actie te komen, doch ontving het vernederend antwoord,
dat de koning, hun meester, hem vijf honderd duizend
patacons gegeven had om de Hollandsche grachten te
vullen.
Toen Pappenheim bij gebrek aan huip, terug moest trekken, zei de Santa Cruz lachend, er niet aan getwij feld
te hebben, dat hij te doen had met lieden die niet zonder
handschoen moesten aangepakt worden.
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Zoo zou Maestricht, dat zich met heldenmoed verdedigde, vallen door de onbekwaamheid, ja door het verraad
van hen, die het hadden kunnen redden.
Den 4 Juli terwijl Isabella het veertig-uren gebed hield
in de kerk van 0. L. Vrouw i/h. Zand te Brussel, werd
haar van het paleis gemeld, dat een of ficier, onder den
naam La Forge, van het Maestrichtsche garnizoen, zich
aangemeld had met speciale opdracht.
Onmiddellijk gaf zij order, den afgezant in de eerste
wachtkamer te laten en begaf zich naar het paleis, waar
de Leegtenborg haar den brief van den gouverneur overhandigde.
Zij ontving hem liefdevol, informeerde naar de kleinste
bijzonderheden, zoowel aangaande het garnizoen, als omtrent de burgerij.
Na de audientie werd de Leegtenborg vorstelijk onthaald en twee uur later las Isabella hem persoonlijk haar
antwoord voor.
Hij vertrok denzelfden dag met gemengde gevoelens.
Hij was verheugd over de onderscheiding hem betoond en
vooral door de hoop, dat, gelijk de brief luidde, de Santa
Cruz de strengste bevelen had ontvangen, zich met den
aanrukkenden generaal Pappenheim in verbinding te stellen, om met hem te zamen, Maestricht te ontzetten.
Van den anderen kant, overwoog hij met diep leedwezen,
hoe Maestricht andermaal speelbal was van de internationale verhoudingen, van machtswellust en religiestrijd
en hoe het land van Overmaes andermaal en steeds door,
het tooneel bleef van al de ellende van den oorlog. De
hertog van Aerschot had hem in het paleis ingelicht over
de vele intrigues en moeilijkheden waarmede de Infante
te kampen had en de brave soldaat morde tegen de
grooten der aarde, die andermaal naamloos feed over zijn
geboortegrond brachten en waarvoor de Maestrichtenaren,
bezield door hooger beginsel, goed en leven gaven.
Hij gaf zijn paard de sporen en ondernam, over Ton.geren, den terugtocht naar Maestricht, alleen gesteund
door de lief de voor zijn geboortegrond en de hoogere opvatting van zijn plicht.

DE HELDEN.

Mijne Heeren, zeide prins Hendrik, wij moeten onze
aanvallen met grootere kracht herhalen. De legers van de
Santa Cruz en van Pappenheim zijn in aantocht. Wij
moeten meester zijn van de stad binnen tien dagen « den
duivel moet Maestricht haler. ».
- Onze verliezen zijn te groot vergeleken bij hetgeen
bereikt is. De voortdurende uitvallen van de belegerden,
bewijzen, dat zij steeds vol moed zijn en zonder eenig
gebrek aan mannen, wapenen, ammunitie en mondvoorraad.
— En aan vrouwen, generaal, sprak van Brederode ;
tegen zulke vrouwen is het geen vechten....
— Het moet erkend, zei de prins, de Maestrichtenaren zijn een heldenvolk en het gedrag der Maestrichtsche vrouwen is boven mijn lof.
— Zij zijn opgehitst door de geestelijken, zei een der
kapiteins.
— Waar of niet, hare daden zijn bewonderenswaardig
en getuigen, dat wij voor een stad staan, die als heldenstad zal vermeld worden in de geschiedenis.
- Daarom mijne Heeren, te grooter eer voor ons,
haar te bedwingen. Bovendien, zoo ging hij voort, zal
Maestricht steeds blijven de sleutel van Holland in het
uiterste Zuiden des lands.... Ja, wij zullen deze stad innemen, met geweld van wapenen, doch wie na ons komen,
zullen een nog harderen strijd hebben dan wij ; men verovert wel deze vesting, maar niet het Maestrichtsche yolk.
- Generaal, zei een of ficier, haastig de legertent bin.nentredend, er wordt zoo juist een man voorgebracht, die
door een onzer posters gevangen genomen werd bij de
Brusselsche poort. Hij weigert elk antwoord.

- Dat is nummer twee van daag, zeide de prins ; leidt
hem binnen.
Een jonge man, van omstreeks 25 jaar, stond voor hem..
Ofschoon zijn geheele uiterlijk de sporen droeg van ontbering, straalde van zijn edel voorhoofd fierheid en moed.
De donkere oogen recht op den prins gericht, antwoordde hij op diens vraag : K Wie zijt gij ? »
— Mijn naam is La Forge, luitenant van de Maestrichtsche Ruiterij.
— Waartoe zwerft gij om de stad?
— Om mijn plicht te doen.
- Wat acht gij uw plicht ?
— Mi jn woord gestand te doen, als edelman en als
soldaat.
- Waartoe zijt gij door uw woord gebonden?
- Aan datgene, waartoe verplicht zijn, al de mannen
van eer, die U omringen.
- Wat is uw opdracht ?
— Op deze vraag kan ik niet antwoorden.
— Zijt gij vriend of vijand?
- Vijand.
- Indien gij uw woord geeft, niet te ontvluchten en
Been enkele daad te stellen tegen de Staatsche legers, zijt
gij voorloopig onze gevangene op Petersheim.
— Onmogelijk.
Weet gij waaraan gij U blootstelt?
— Ik ben overgeleverd aan uw genade.
-- 1k geef U 24 uur bedenktijd.
Kapitein, deze man worde opgesloten en overigens
behandeld als een man van eer.
Eell_ half uur later betrad La Forge de gevangenis van
het kasteel van Petersheim, waar hij zich vrij bewegen kon
binnen de muren.
Uit een gelegenheidspraatje, aangeknoopt met den
bewaarder, maakte hij op, dat deze Duitscher, meer voelde
voor soldij dan voor vechten.
De prins weet wat hij aan mij heel t, dacht La Forge,
en voor de nacht voorbij is, zal ik hem de gelegenheid
geven mij opnieuw te laten vangen.
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— Gij schijnt een vijand en te gelijkertijd een vriend
van den prins, zeide de gevangenbewaarder.
— En gij zult zien, dat na mijn tweede verhoor, binnen
24 uur, gij geen last meer zult hebben met mijn bewaking;
ik zal vrij zijn, en U rijkelijk beloonen voor het goede
maal, dat gij mij verstrekt hebt.
— U profiteert hier van ons goeden doen ; de kanonnen van Maestricht reiken niet tot hier, het krijgsgewoel
is ver weg en het aantal gevangenen hier, bestaat uit uw
persoon en een man, hedenmorgen binnengebracht.
— Wie is hij ?
— Een bedelaar minstens ; misschien wel een spion,
doch in elk geval een die niet spreekt.
— Dat ligt aan U; iemand laten spreken, hangt of van
de wijze van aanspreken.
— Welk soort landsman is hij, zoo ging La Forge
voort, gedreven door een natuurlijke nieuwsgierigheid.
doch in de stille hoop, misschien een bondgenoot te vinden.
— Het moet er een zijn van Maestricht, zeide de commandant, die hem (hierheen geleidde en hij staat op de
lijst om gehangen, of doodgeschoten te worden.
— Arme drommel; zouden wij samen eens trachten
hem te doen praten; misschien, dat wij iets uit hem halen,
dat den prins kan dienen. Dit zou mij morgen te pas
komen en U eene flinke belooning verzekeren.
— Geen kwaad idee ; maar nu niet, wel vanavond, na
de laatste ronde van negen uur.
— Afgesproken, het is nu acht ; wij hebben nog een uur.
Hier ! geef een kruik van den besten Spaansche wijn.
Een half uur later likkebaardde de cipier den wijn en
nadat over negen, de zware stappen van de wacht waren
weggestorven, lag de cipier in verdooving, zoowel van den
wijn, als van een hevigen slag op het hoofd.
La Forge sloop met de sleutels en een lantaarn, hem
door den half dronken cipier aangegeven, naar den kelder,
draaide den sleutel in het slot en hij stond voor den gevangene....
- Carabin ! Carabin....
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— Graaf Henri... !
De beide mannen omhelsden elkaar als broeders.
— Carabin, geen woord ; vlug naar boven ; hier is een
dolk ; trek den mantel aan van den cipier en neem de
lantaarn ; gij opent de poort en geeft den schildwacht een
standje, dat hij niet tegen den muur moet blijven hangen,
doch de ronde doen, vooral achter het kasteel, waar gij
verdachte geluiden hebt gehoord.
Aldus gebeurde en een uur later, terwijl de schildwacht den cipier en de cipier den schildwacht schold,
haastten zich de twee vluchtelingen voort, in de richting
van Maestricht.
- Carabin weet gij het nog?
- Zeker : 75 voet aan de zuidzij de....
- Ja, dat was de ingang te Maestricht, maar die buiten
de Brusselschepoort? Daar moeten wij heen en wij moeten
den doodengang binnen zijn, vOOrdat het licht wordt,
anders bengelen wij morgen te zamen in den zonnenschijn.
Naar mate zij de stad naderden, werd de tocht gevaarlijker. Zij lieten Caberg rechts liggen en kropen behoedzaam voort, langs Belvedere.
In vele tenten was feest, bij drinkgelagen en vrouwen,
zoodat de twee vrienden minder bemoeilijkt werden dan
zij aanvankelijk hadden gedacht.
Het had reeds drie uur op het Dinghuis geslagen en
nog waren zij niet aan het doel.
Tk had gedacht, fluisterde de luitenant, aan twee
mogelijkheden, n. 1.: een herstelde ingang met schildwachten, of wel, dat zij hem niet hebben kunnen ontdekken,
maar nu is het, zoo donker, dat ik het spoor bijster word.
En toch ! hier moet het ongeveer zijn. Links af, Carabin,
gaat het naar beneden. Ah ! ik onderscheid de twee
boomen ; voort! wij komen er.... Groote God, hier is de
poort, gelukkig nog geheel vervallen en bijna onkenbaar.
Nu links, vlug; de klok slaat weer... ik zie de eerste lichtschemering van den nieuwen dag, voort... links van de
poort, op 20 voet ligt onder de aarde, bij den beganen
grond, het zoogenaamde « AATolvengat »..,. God lof ! Hier
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is het ; de ruimte is voldoende, wij zullen achteruit kruipen.
En de lantaarn... ?
— Laten liggen, doch de kaars heb ik hier.
— Vooruit dan, Carabin.
— Neen, achteruit luitenant.
— Goed, ik kruip voor ; tracht het gat, zoo goed mogelijk, dicht te maken, Carabin.
- Ziezoo ! dicht als een pot.
— Maak maar weer open, antwoordde de Leegtenborg,
want ik zit vast ; de pijp schijnt ingevallen....
— Dan vooruit, er uit.
— En weer vooruit er in ; dan graven wij tot aan den
grooten gang ; het kan niet veel meer zijn dan een twintig
voet.
— Indien U wilt graven, luitenant, moet ik weer achteruit erin, om het gat dicht te maken, den grond eruit te
gooien en of en toe lucht te laten binnen komen.
— Accoord, Carabin ! maar denk niet, dat wij lang in
deze pijp, waar wij precies in passen, kunnen blijven.
— Ik hoor voetstappen...
Inderdaad passeerde een patrouille.
— Laat maar komen, luitenant, ik werk den grond wel
den weg op.
Zoo werkten zij voort, met koortsachtige haast, en ofschoon zij het zich niet bekennen wilden, met het doodszweet over het geheele lichaam.
Nadat zij ongeveer drie uur gewerkt hadden, hoorde
Carabin plotseling een kreet van de Leegtenborg en merkte
tegelijkertijd, dat de aarde boven hem ingestort was.
Hij werd stijf van ontzetting, zoo'n dood... voor hem...
een edelman... zijn meester....
Gedreven door het instinkt van zelfbehoud, kroop hij,
als een kat zoo vlug, naar de opening, stak het hoofd
buiten het gat, vond de omgeving veilig, kroop eruit en
weldra schoof zijn lichaam, thans voorwaarts, weer de
pijp in, ter redding van zijn meester.
Waar hij zijn voeten had meenen te vinden, vond hij
niets dan oarde, die hij met doodsverachting en in vertwijfeling, begon weg te krabben.
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— Heilige Servatius, bad hij en vervloekte den toestand.
Als een wild beest werkte hij voort, totdat plotseling...
was het waar ? hij hoorde de stem van zijn meester...
— Carabin ! ik kom ; ik ben in veiligheid ; houd moed,
ik nader....
Weldra stietten de wroetende handen tegen elkander en
de beide mannen stonden in den gang, spaarzaam verlicht,
door de kostbare kaars, die onmiddellijk weer uitgeblazen
werd.
Het was een soort voorportaal, aan eene zijde loopend
naar de ingevallen poort, waardoor de dag zichtbaar was,
en aan den anderen kant twee gapende holten, van ongeveer
4 voet hoog.
— Wij hebben geen tijd to verliezen Carabin ; onze
kaars is klein, leeftocht hebben wij niet, dus voorwaarts.
Wij kunnen gebukt loopen ; de gang rechts moet de onze
zijn.
Al tastend namen zij de reis aan en kwamen na een
uur, aan een ruim vertrek, van ongeschonden metseiwerk,
gelijk zij konden opnemen, bij het licht van de opnieuw
aangestoken kaars.
— Wij zijn in de goede richting Carabin, en vergis ik
mij niet, kort bij de St. Servaaskerk. Wij moeten de verbinding zoeken naar het tweede vertrek....
- Luitenant ziet gij ginds die beweging tegen den
muur?
— 't Is de schaduw van je hand, Carabin.
- Schaduwen maken geen leven.
Aan spoken geloof ik niet. Waarlijk ik hoar ritselen
en zie iets bewegen; 't zijn zeker de doode kanunikken van
St. Servaas die hier rondwaren.
Carabin, die van geen beetje vervaard was, stond aan
den grond genageld.
De Leegtenborg trad naderbij en zag een ris van groote
ratten die, opgeschrikt uit hun alleenheerschappij, een
goed heenkomen zochten, door een gat in den muur.
— Maak voort Carabin ; dat is een goed teeken ; waar
ratten zijn, zijn ook menschen; hier met de kaars ; ik wed
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Fiat. ; ziehier een gat, en nu, achter-, of met de ratten
voorwaarts.
Al gravende vertelde Carabin de belegering in het huis
van den koster en hoe hij, evenals zijn meester, met gestadige voiharding, getracht had den geheimen ingang te
bereiken.
De gemetselde gang had eene manslengte en was wel
4 voet breed ; hij lag tot bijna aan het gewelf vol puin en
andermaal begon het graafwerk.
— Carabin maak wat licht. Wij zullen de situatie eens
opnemen
Het wordt avond, eer wij er door heen
zijn... Dorst ?
— En honger luitenant, zeide Carabin, terwijl hij met
zijn dolk een rat vilde en na eenige minuten, zijn meester
een billetje aanbood.
Dank je wel : ik bewaar mijn honger tot in den kelder
van « den Ducaet ».
Eindelijk stonden zij in het tweede vertrek ; een ruim
Romaansch gewelf als van een kapel, door pilaren gesteund. Zij richtten hun schreden als van zelf naar een
trap, die met eenige treden vooruitsprong.
Een legioen van ratten spoedde zich voor hen uit en
rnenigmaal werd het een ware vechtpartij tegen het ongedierte.
- Dat is nog erger dan de schurken « in den Hollandschen Kees », zei de Leegtenborg.
— En die in de herberg te Susteren, bromde Carabin,
terwijl hij een rat dooddrukte tusschen zijn vleesch en
zijn broek.
— Langzaam aan, luitenant ; U weet nog, 75 voet aan
de zuidzijde
— En vooral de put van 6 voet, toegang gevende tot de
trap
Dit moet onze trap zijn. « De rattentrap » zullen
wij ze noemen. Carabin, steek de kaars aan, wij moeten
er haast zijn.
De Leegtenborg had zich niet vergist ; zij stonden in een
smallen gang van ongeveer 12 voet lengte.
— Laat de ratten ons den weg wijzen. Daar komen er
weer een paar ; zie, ze kruipen weg in dezelfde richting,
daar moet de put wezen.
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Inderdaad, stonden zij weldra bij den put en Carabin
bromde
een put waarin op 6 voet een deur....
— Licht bij, Carabin....
— Die vervloekte ratten....
— Zij hebben ons veel dienst gedaan.
- Ja, maar nu kunnen ze gaan.
— Zoo, zet de kaars, op dien uitstekenden steen ; geef
mij nu een voetje en dan moet ik kunnen kijken in den
kelder van « de Ducaet ».
— En in de beloofde wijnpotten van notaris Criekelmans.
- Als die er tenminste nog woont, Carabin.... Meteen,
wipte de Leegtenborg in de hoogte, zette den voet in het
gat van een uitgevallen steen, schoof zich naar boven en
stond, weldra gevolgd door Carabin, in den kelder van
« de Ducaet ».
— Komaan ! Carabin, het laatste eindje van de kaars,
steek aan.
— Oh, nog genoeg om even terug te gaan, luitenant.
- Mede hoorden zij een gil in een ander gedeelte van
den kelder en zagen een vrouw de trappen opsnellen,
onder den uitroep : de geesten! de Hollanders ! spoken !
— Wij mogen hier geen kabaal maken, Carabin.
— Drinken gaat in stilte, luitenant en Carabin had
reeds een flesch wijn aan den mond.
De eerzame notaris Criekelrnans werd opgeschrikt in
zijn rust, door het gegil der dienstmeid, die zijn kamer
binnenstormde.
- In den kelder, Heer Notacis... in den kelder, de
spoken, de Hollanders, de geesten..., de duivel in persoon ;
twee duivelen minstens... een drinkt wijn... zij kwamen
uit den spokenput... Heer Notaris !... Jezus, Maria, Jozef
en alle Heiligen... Heer Notaris, vlucht...
De notaris haastte zich, de deur te sluiten en zei: het
zijn zeker dieven Veronika....
— Neen, Heer Notaris : zij kwamen uit den put... Ik
blijf hier niet langer ; het spookt... wij worden levend naar
de hel gesleept....
De notaris, stijf van schrik, hoorde, een half uur later,
duidelijk voetstappen in den gang... een srnak met de
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voordeur... en door het raam, zag hij twee personen uit
zijn eigen huis komen. Zij verdwenen in de richting van
de Groote Staat en de duisternis van den laten avond,
maakte het hem onmogelijk de dieven nader op te nerrien.
Weldra meldden dezen zich bij de Wacht, aan de Landscroon, om den gouverneur te spreken.
- De gouverneur is niet te spreken, zei de schild
wacht ; eerstens omdat hij geen schoeljes ontvangt en
tweedens, omdat hij bij de poorten en op de wallen is.
— Dan zullen wij zijn terugkomst afwachten, schildwacht : roep intusschen den of ficier van de Wacht.
— Lang opgeheven de Groote Wacht : alien zijn op de
wallen; hier is nog alleen een schildwacht en een kreupele
sergeant.
— De kreupele sergeant dan, antwoordde de Leegtenborg ongeduldig.
Weldra stonden zij voor den sergeant en de Leegtenborg zeide :
— Sergeant Jonckhout, kent gij rnij niet....
— Luit... de duivel ; gij zijt de duivel of luitenant de
Leegtenborg.
— Goed gezien sergeant ; gewond geweest ?
— Ja, bij de arrestatie van een paar spionnen op Sint
Pieter. Maar gij, luitenant, gij hier? God, wat een wonder;
de heer gouverneur en wij allen achtten U lang dood.
- Wanneer komt de gouverneur ?
- Binnen een uur, denk ik, luitenant.
- Vertel ons intusschen sergeant, hoe de toestand hier
,

IS.

- Droevig, treurig luitenant. Hier zijn de rapporten
vanaf het begin:
De luitenant las :
13 J2ini:
Onze artillerie heeft cue brag over de Maas bij Borghaeren vernield.
1 4 Joni
De vijand heeft vier stukken geschut op den St. Pietersberg opgesteid en is begonnen de stad te besehieten. De
Beck afgebrand.
:
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15 Juni:

Hebben wij ontvangen bericht van den heer gouverneur
de Lanoy de la Motterie, belovende ons weldra te komen
ontzetten.
16 Juni:

Groot bombardement van de Brusselschepoort.
17 Juni:

Drie honderd man van ons garnizoen, hebben 's nachts
een uitval gedaan; nadat zij de vijandelijke stellingen
hadden vernield, zijn zij door meerdere compagnien vijandelijke troepen aangevallen en moesten zij wijken voor
de overmacht.
Van de drie honderd man, zijn er slechts 72 teruggekeerd, doch het aantal dooden van den vijand was onnoemeli jk.
De onzen vochten als leeuwen onder den kreet :
« Maestreeg Bove », doch in een verschrikkelijk handgemeen, dat een uur lang duurde, werden de onzen verpletterd.
18 Juni:

De vijand is de stad dichter genaderd en staat bij de
grachten.
19 Juni:

Algemeen bombardement gedurende den geheelen nacht ;
28 huizen zijn in brand geschoten.
Juni:
Feestdag van Aloysius Gonzaga : algemeene biddag.
Uitval van onze ruiterij, die zich tot bij den Dousberg
gewaagd heeft. Zij heeft den vijand veel schade gedaan
en werd achtervolgd door veel talrijker aantal, die de
onzen tot voor de poorten achtervolgd hebben. Groote beroerte in de stad.
Bovendien is een merkwaardig feit gebeurd. Eery onzer
kanonniers, gereed zijnde een schot te lossen, ontving een
21
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kogel van den vijand, precies in den mond van zijn eigen
kanon en heeft toen de beide kogels naar den vijand afgevuurd.
22 Juni:
Wij hebben bericht ontvangen van de Infant Isabella,
inhoudende dat er eene algemeene novene moet gehouden
worden.
23 Juni:

Onze gouverneur, tijdingen van hulp ontvangen hebbende, heeft alle soldaten en burgers naar de wallen geroepen,
om hun het blijde nieuws te melden en heeft alle grof
geschut doen lossen.
De vijand is zoo verslagen geweest, dat hij den geheelen
nacht in de wapenen gebleven is.
24 Juni:

Op St. Jansdag, hebben wij een uitval gedaan onder
kapitein van Campen : deze is over de loopgraven van den
vijand gesprongen met een page van den gouverneur :
Campen is door een musketier doorstoken, die daarna
door den page is afgemaakt.
Na den vijand beduidende verliezen te hebben toegebracht, zijn de onzen teruggetrokken.
25 Juni:

De vijand heeft wraak willen nemen over de nederlaag
van gisteren en heeft de « Halve Maen » besprongen. Door
het dappere verweer, zoowel van de burgers en geestelijken, doch vooral van de vrouwen, is hij met groot verlies afgeslagen, veel buit in onze handen latende.
29 Juni:

F'eestdag van St. Petrus en Paulus, hebben wij bericht
ontvangen van den markies Santa Cruz, dat hij met zijn
leger op komst is.
Uitstelling der Noodkist en plechtige processie, tot dank
voor deze goede tijding.
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Hevig bombardement van de stad ; vele huizen in brand
geschoten.
3o. Juni:
De vijand heeft met acht compagnién de Brusselschepoort en « de Halve Maen » bestormd.
Een verwoed gevecht is ontstaan. Met ontembaren moed
is een vrouwencompagnie, onder gravin de Leegtenborg.
vooruit gedrongen, den mannen ten voorbeeld. Het is een
slachting geworden van man tegen man en van vrouw
tegen man.
De compagnie van kapitein graaf de Leegtenborg heeft
zich met onsterfelijken roem, overdekt.
Hij en de zijnen hadden den dag te voren in de St. Nicolaeskerk hun lijkstatie gehouden en zich alien plechtig
ten dood ge.wijd.
Na « De Profundis » gebeden te hebben, defileerden zij
voor het uitgestelde Allerheiligste en zwoeren, alien te
zamen, een Buren eed van trouw, op de Maestrichtsche
Vlag. Wie levend uit den strijd zou komen, moest overtuigend rekenschap geven, waarom.
De gravin heeft de vlag met het H. Hart en de Ster,
gegrepen en is vooruit gedrongen onder den kreet :
« Vooruit voor Maestricht en St. Servaes ».
Gevolgd door al de onzen, in een ongelooflijk elan,
stieten zij op een compagnie, voornamelijk bestaande
uit Engelsche edellieden. Deze stonden een oogenblik verstomd over zooveel heldenmoed, doch weidra hervatten
zij den strijd. Het was een hel. De gravin had een wond
in de borst gekregen en steeds hield zij de Vlag omhoog,
totdat een drietal edellieden op haar afstormden en haar
levend aan stukken hieuwen.
De graaf, bericht hiervan ontvangen hebbende, stormde
met zijn trouwe soldaten vooruit en staande bij het kik
zijner vrouw, zaaide hij den dood om zich heen. Van alle
zij den aangevallen, heeft hij zich verdedigd als een held,
tot het laatst.
De vijand heeft op het slachtveld gelaten 30o dooden
waarbij so Engelsche en andere edellieden.
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Wij betreuren twee honderd dooden waarbij kapitein
Arnaud graaf de Leegtenborg en mevrouw de gravin ;
kapitein Vervin en zijne twee zonen, Servais en Lambert ;
de jonge graven de Mocqueron en de Martini ;
de edele vrouwen burgeressen : Vervin en Schets en de
jonkvrouwen Maria van Isteren en Judith van Mal ;
de kapelaans de la Pide en Guillaume Texius ;
pater Johan Reinders ;
de burgers : Jan van Gangelt, Meys van Gremmy, Reinart van Herstal, Petrus Leenaerts, Lamb. Moers, Adr.
van Mersen, Servaes Raeven...
Oogenschijnlijk las hij verder. Carabin zag, dat hij
doodsbleek was : zijne handen krompen samen om het
papier, zijne oogen stonden wezenloos en onder een rouwen
kreet : Arnaud !... Beatrice !... het kind !... zeeg hij neer.
Sprakeloos knielde de trouwe Carabin bij zijn ongelukkigen meester, terwij1 de kreupele sergeant Jonckhout,
onwillekeurig in de houding stond en zijn militair salut
bracht.
- Stommerik, bromde Carabin hem toe, wat heb jij
dat vervloekte papier te geven....
— Wat weet ik wat er allemaal staat in papieren.
Je ziet wel, dat schrijven en lezen iets van den duivel is.
Ik ken er gelukkig niets van....
— Je kunt wel praten..., zwijg..., geef wat wijn of
jenever....
Terwijl Carabin, die bewees, minder verstand te hebben
van ziekenverpleging, dan van vechten, zijn best deed om
zijn meester tot bewustzijn te brengen, stond plotseling de
gouverneur in de deur.
Carabin sprong op en met een koninklijk gebaar op zijn
meester wijzende, zeide hij
— Luitenant La Forge., ook genaamd Henri graaf de
Leegtenborg, mijn meester...
— De laatste der Leegtenborgs, riep de gouverneur uit,
terwijl hij nader trad en neerknielde.
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— La Forge ! de Leegtenborg ! bij God en alle heiligen,
spreek....
Op het hooren van zijn naam, opende de luitenant de
oogen en zag vragend rand.
- Goddank, riep de gouverneur uit.
— Dank ! dank ? aan wien, waarom?
- Omdat gij leeft, Henri.
— Leven, te midden der dooden Arnaud... Beatrice... dood ! Maar het kind, hun eenig kind, nu mijn kind,
waar is mijn kind?
Als bij tooverslag stond hij overeind, den degen in de
hand, dreigend...
— Henri, graaf de Leegtenborg, zeide de gouverneur,
zij deden hun plicht en meer dan dat ; rouw over hun
verscheiden, doch prijs U gelukkig, de broeder te zijn van
zoo grooten held, van zoo edele heldin....
— Heer gouverneur, het kind, waar is mijn kind?
zij stierven voor hun hoogste ideaal, voor de
beminde Vaderstad en zoolang Maestricht zal bestaan,
zullen hun namen genoemd worden....
— Om Gods wille, zeg mij, waar is het kind?
— Dierbare vriend, hernam de gouverneur, terwijl hij
hem de hand op den schouder legde, veel Teed is U toegedacht ; wees sterk en toon U, staande onder den last van
het leven, even groot als de uwen trotseerend stonden, in
het aangezicht van den dood....
— God hebbe hun zielen....
- Wij hebLen aan hun lijken niet de laatste eer
kunnen bewijzen; de bitterheid van het gevecht, overtrof
alley, wat tot nu toe bekend geweest is.
Niemand gaf kwartier, het was een strijd op leven en
dood en onze mannen en vrouwen waren als hunkerden
zij naar het geven van hun leven voor de Vaderstad. Geheel de bezetting heeft geweend over hun dood, doch de
gloeiende wraakzucht heeft hun tranen gedroogd....
— Aan mij de wraak !
- Ik stond op de wallen, toen mij de treurmare bereikte ; op het zelfde oogenblik, werd onze trouwe kapitein
Vervin op nog geen tien voet afstand van mij, het hoofd
afgeschoten. 6
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Zijn edele vrouw is denzelfden nacht gesneuveld en
hun beide zonen van 16 en 17 jaar zijn niet weergekeerd.
De Staatschen hebben de gevangenen doodgeslagen als
honden....
— Aan ons de wraalc.....
- Terwij1 de gekwetsten bij honderden werden weggedragen, stormden nieuwe compagnien op den vijand
in ; het was een doodennacht, gevolgd door een dageraad
van gruwelen, die levenden nooit gekend hadden. Wij vonden de onzen met afgehouwen hoof den en handen ; onze
vrouwen met afgesneden borsten en opengescheurde buiken
en ander een hoop van lijken, leefde nog de kleine de
Grati ; hij richtte zich op voor het laatste en riep « Vivat
Maestreeg ».
Toen zijn lijkje op een baar, gedragen door acht soldaten, aan ons voorbijkwam, hebben wij front gemaakt,
dien jongen held het laatste eeresalut gebracht en met betraande oogen, hebben wij den glorierijken stoet gevolgd
tot aan het groote graf.
- Waar is mijn kind....
- Luister. Daar kwam, snikkend met zoovele anderen,
de trouwe Agnes de Borea op mid toegesneld en zeide :
— Heer gouverneur, deze nacht, nadat Mevrouw de
Gravin mij terug had gestuurd om over het kind to waken,
hoorde ik door de Wolf straat komende, roepen : Brand...
brand... Door een angstig gevoel gedreven, spoedde ik mij
voort en weldra zag ik, dat ons huis in vlammen stored. 1k
snelde den gang in en op den trap werd ik op zij geduwd,
door een man, die ik, in het donker, niet kon erkennen.
Hij zeide : spoed ! het bovenhuis is reeds afgebrand,
haal hulp...
Weldra was ik op de kamer van kleine Henri en zijn
bedie was leeg; ik riep, ik ijlde voort, van de eene kamer
naar de andere, naar de brandende verdieping, naar beneden....
Vriend, zoo ging de gouverneur verder, laat U niet
ontmoedigen, gij zijt jong ; geheel een leven ligt voor U,
uw afkomst, uw talenten, uw staat van dienst, beloven
U een schitterende toekomst
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— Het kind, ik bid U, spreek mij van het kind.
Ik heb onmiddelijk een streng onderzoek ingesteld en
het resultaat was, dat wij met zekerheid konden vaststcllen, dat het kind niet verbrand is, doch ontvoerd.
— Ontvoerd ! gestolen ! door wie ? waarheen ?
— Aan U en aan ons, dit uit te vinden, mijn waarde
vriend. Het onderzoek duidde aan, dat het huis in brand
gestoken werd door een kwaadwillige hand
— Ik ken die hand Zijn in de stad teruggekeerd
de schurken : Hofmeyer, Boosselois en van Duren?
— Inderdaad ; zij werden gevangen genomen te St.
Pieter ; alleen van Duren bleef opgesloten, doch de beide
anderen werden in vrijheid gesteld, niet alleen bij gebrek
aan eenig bewijs, doch ook, omdat zij vielen onder de
rechtspraak van den prins-kardinaal.
Van Duren heeft weten te ontsnappen en is, evenals de
beide anderen, spoorloos verdwenen.
Als een bliksemstraal flitsten de feiten door het brein
van de Leegtenborg. Als van zelf construeerde zich in hem
de geheele gang van zaken en hij zeide, als ontwakend
uit een benauwden droom:
— Het kind ontvoerd! — Hofmeyer ! — Agnes de
een nieuw leven, Heer
Borea — die andere vrouw
Gouverneur en een schitterende toekomst. Ja! bij God
een nieuw leven, een leven te midden mijner dierbare
dooden en in het stervend Maestricht; een leven am de
mijnen en mijn Stad te wreken; een toekomst alleen en
uitsluitend van wraak en vergelding! Donkere toekomst
die tasten en zoeken zijn zal, naar ons kind, nu mijn zoon,
Henri !.... Henri ! arme ouderlooze knaap !
Je hebt een nieuwen vader ; ik zweer bij God en al zijn
Heiligen, niet te rusten, zoolang gij niet dood of levend
in mijn armen ligt.
Het besluit was genomen, het offer gebracht en de
redelooze van eenige minuten terug, was veranderd in een
vastberaden man, gereed ore. den eersten stap te zetten op
een langen lijdensweg, dien hij niet kende en naar een
levensdoel, dat hem als een schim voor oogen zweefde.
In dit schokkend oogenblik, waarin de kracht van den
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geest nog niet het geheele gemoed onder zijn beheersching
had, stamelde zijn mond nog klanken als laatste echo's van
het verleden :
— hoor nog hoe mijn stervende vader ons zee
Mijne zonen eert altijd uw brave moeder, die met mij zoo
moedig gedragen beef t, den zwaren last onzer idealen : het
vrije Maestricht en de onbesmette Kleuren van ons
Geslacht. Ik sterf in ballingschap, omdat ik mijne Vaderstad zoo zeer heb lief gehad. U zij een beter lot beschoren.
Gaat het leven in voor diezelfde idealen.... God schenke
uw brave degens Zijn zegen
Hij gaf zijn ziel den Schepper weer en kon getuigen,
dat hij in de beide Heeren, Maestricht trouw had gediend
en voor de dierbare Vaderstad had geleden, armoede en
verdrukking
En ook gij, brave Arnaud, gij zijt heengegaan....
Ik ben thans de oudste, misschien de laatste van ons
geslacht. Hoor mij. 1k zal zijn gelijk de onzen steeds
waren.... ik ken mijn plicht.... leef uw beter leven aan de
zij de uwer trouwe Beatrice.... ik zal ons kind terugvinden.... hij zal een de Leegtenborg zijn.... in hem zullen wij
voortstrij den.
Hij stond op en zeide : Generaal ik ben tot uw
dienst. Ik heb mijn opdracht vervuld; bier is het antwoord van Hare Koninklijke Hoogheid en van den Gouverneur, graaf de Lanoy.
Vluchtig overlas de gouverneur de beide brieven en
zei :
— Graaf de Leegtenborg, ik dank U ; gij zijt benoemd
tot kapitein, met toekenning eener som, gelijk aan tien
maal uw nieuwe wedde,.
Gij Carabin, ontvangt een bedrag van Brie honderd
gulden Brabantsch.
Het is laat. Ge hebt uw rust wel verdiend; morgen
om negen uur verwacht ik U, om mij nader ire to lichten
over uw zending.
—

.

DE LAATSTE DAGEN.

Nadat de oude notaris Criekelmans een klacht had
ingediend over twee dieven, die hij uit zijn huis had zien
sluipen en over de spoken door zijn dienstmeid Veronica,
in den kelder gezien, had de gouverneur hem voorgesteld,
een of ficier bij zich te laten inwonen.
Gretig had de oude heer dit voorstel aangenomen en
een dag later, waren graaf de Leegtenborg met Carabin bij
hem ingekwartierd, onder voorwaarde, dat zij de beschikking zouden hebben over het benedenhuis en den kelder.
finder de hoede van Carabin, had Veronica de magere
mondbehoeften van den notaris weggehaald en Carabin had
haar beloof d, elken dag wel den noodigen wijn te zullen
bovenbrengen.
— 1k begin te gelooven, zeide Carabin, dat gij gelijk
hebt, Veronica. Het spookt in den kelder, want ik vind
herhaaldelijk bij den put leege wijnflesschen liggen, doch
gij moet het maar niet aan den notaris zeggen ; dat jaagt
den ouden man vrees aan en op zijn leeftijd, is dat niets
waard. Ik beloof U daartegenover, Veronika, dat er dui-.
zend spoken kunnen zitten, maar dat er geen den trap
opkomt.
— Carabin, Carabin! Gij zijt een moedig man : maar
waag U niet te kort bij den put, gij zoudt levend naar de
hel getrokken worden. her is wat wijwater
- Precies Veronika, maar gij kunt gerust zijn, er komt
er geen den trap op.
— Het klopt aan de voordeur Carabin: wat zal ons nu
vtrleend worden? zoo laat en zoo luid!
— Zullen wij gauw gezien hebben.
Carabin opende de deur en stond voor eene gesluierde
vrouw, die vroeg of graaf de Leegtenborg te huis was.
— De kapitein kan elk oogenblik komen, zoodat U even
wachten kunt.
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De vrouw trad binnen en nam plaats bij de groote
schouw in de achterkamer, waar Veronika, uit nieuwsgierigheid, de helpende hand bood met licht maken.
— U draagt rouw Mejuffrcuw ?
— Wie niet, in dezen tijd, was het droge antwoord van
de gesluierde, clie tegelijkertijd aan Carabin een teeken
gaf, te zorgen, dat de dienstmeid zich zou verwijderen.
— Veronika ! hoort gij dat geraas op den keldertrap?
Stil, wij zullen gaan kijken, licht mij even bij.
— Jezus, Maria, Joseph ! riep de oude, stormde de
kamer uit en den trap op, om bij haar meester, helleverhalen te gaan doen.
Carabin sloot de deur en zette den kandelaar op de tafel,
zoo kort mogelijk bij de onbekende, die haar sluier oplichtte.
— Mejuffrouw de Borea! een schim? waarlijk zijt gij
het ? wij waanden U dood...
Andermaal werd gklopt op de voordeur en weldra reikte
kapitein de Leegtenborg de beide handen aan de bezoekster.
- Waar is het kind ?.... Gij hebt op de Landscroon naar
mij gevraagd, juffrouw Agnes en gij kont geen Pater
Noster weg zijn, toen ik er kwam. Ik ben U op den voet
gevolgd. Maar, zeg mij, waar is Henri en wat is met U
geschied? Wij betreurden uw dood ; gij ziet, als waart gij
uit het graf opgestaan.
- Een wonder heeft mij gered. Maar ik moet kort zijn
met mijn verhaal, want de tijd dringt, Heer Graaf en
morgen is het misschien te laat.
— Ik ging — zoo begon zij — van den « Halve Maen »,
waar ik mevrouw de gravin het avondbrood had gebracht,
huiswaarts.
— De gouverneur heeft mij reeds ingelicht over den
brand, juffrouw Agnes, maar zeg mij, wat is er later
gebeurd en wat weet gij van het kind?
- Heer Graaf, mijn meening is, dat onze vijanden her
huis in brand hebben gestoken uit wraakzucht en dat de
kleine Henri ontvoerd is.
- Mij treft geen schuld, ging zij snikkend vzrder. Als
ik er geweest was, hadden zij over mijn lijk moeten gaan
.
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geweest. Hij sliep als een roos en toen,
zijn bedje
was leeg ; ik zocht ik riep de vlammen dreven mij
terug, het huis uit. Plotseling werd ik in den gang gegrepen
door twee mannen ; zij stopten mij een prop in den mond
en sleurden mij in den kelder ; ik kreeg een hevigen slag
op het hoofd en viel neer. Toen ik bijkwam, was ik vastgebonden aan den muur en stonden vOOr mij, een vrouw
en twee mannen, alien gemaskerd. Het was doodstil, zij
spraken geen woord en bij het flauw kaarslicht zag ik, dat
zij mij aanstaarden. Ik had de oogen heel even geopend
zonder dat zij het zien konden en hield mij als dood.
Ik hoorde eenige gedempte woorden, waaruit ik opmaakte, dat zij mij in den kelder, den hongerdood wilden
later sterven.
Na nog eenige woorden gewisseld te hebben, sloeg de
vrouw mij met een stok andermaal op het hoofd. Ik hoorde
een schaterlach, eenig stemgeluid en het wegsterven van
voetstappen op den trap.
Hoe lang ik zoo gelegen heb, weet ik niet. Vijf maal heb
ik den dag zien aanbreken en wegsterven door het ver
verwijderde keldergat en vijf dagen heb ik geknaagd aan
de koorden van mijn rechter arm. Met den moed der wanhoop heb ik geworsteld, in doodsangst dat mijne beulen
zouden, terugkomen. Eindelijk, de vijfde nacht, was ik
los ; ik wilde loopen, maar ik kon niet ; ik sleepte mij
den trap op en worstelde mij met mijn laatste krachten
door het puin heen van het afgebrande huis. Door de
donkere en verlaten Stokstraat, kroop ik als het ware voort
en het sloeg twee uur, toen ik den klopper liet vallen van
het huis in de jodenstraat, waar de rnoeder woont van
Cornet de la Cour.
Zij heeft mij liefderijk opgenomen en verzorgd.
Mijn eerste gang was naar de Landscroon en nu ben ik
hier, zoo snikte zij en voel mij gelukkig, al dat leed eindelijk te kunnen uitschreien.
Maar er is meer.
Mevrouw Sleussel heeft mij herhaaldelijk naar U gevraag d en toen zij durrde zeggen, dat zij met U in lief des-
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betrekkingen stond, heb ik haar toegebeten wie zij was en
wat zij is : eene goddelooze, overspelige vrouw
Zij werd doodsbleek en toen ik haar zei : « zwarte
duivelsziel in een mooi lichaam », toen sprak zij deze
woorden op een toon, dat ik er nog angstig van ben : Agnes
de Borea, onthoud uw woorden en zij ging haars weegs.
Heer Graaf, ik zei niet te veel ; ik ken haar en zij is
het, die met heer Hofmeyer het huis in brand staken, die
het kind ontvoerden, die mij den hongerdood wilden laten
sterven.
Dit alles had zij snel achter elkander medegedeeld, onderbroken door snikken.
De Leegtenborg had haar in angstige spanning aangehoord ; zijn oorspronkelijk vermoeden werd door de aangeduide feiten bevestigd.
Hij bleek :n tweestrijd en bleef strak voor zich uitzien.
— Het is tijd tot daden, Heer Graaf, zei hij ongeduldig.
Steeds bleef hij als verwezen staan : wat ging in hem
om ? Schrikte deze dappere terug voor een vrouw ?
— Mevrouw Sleussel
Hofmeyer.... stamelde hij.
— En het kind Heer Graaf ; het kind, de kleine Henri !
— Wat meent gij, dat ik doen kan, mejuffrouw Agnes,
vroeg hij eindelijk.
— Heer Graaf, U moet haar onmiddelijk opzoeken in
hare woning in den Roosmarijn »... haar doen bekennen ;
het kind doen teruggeven... haar gevangen nemen... haar
dooden... wie weet? Morgen is het te laat. De overgave
der Stad wordt een kwestie van uren ; zij is een Hollandsche en maakt gemeene zaak met den vijand en met den
spion Hofmeyer, wrens bijzit zij is.
— Wat? Zijn bijzit
Gij lastert juffrouw de Borea.
— Dan niet, zoo gij wilt Heer Graaf, maar in elk geval
de ontvoerster van het kind
ja, zij is het, ik weet het,
ik voel het, zij heeft het gedaan...... vlug Heer Graaf
mij dunkt zij martelt het kind
il; boor hem roepen om
zijn moeder en zijn vader die dood zijn en hij weet het
niet de arme kleine, anders riep hij « oom Henri », riep
hij U
Genoeg, juffrouw Agnes, ik ga
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- Wij gaan, Heer Graaf.
— Carabin, zeide de graaf, is alles reeds in orde in den
kelder?
— De put is afgebroken en de vloer bijgewerkt, zoodat
het scherpste oog niets meer vinden kan.
— Goed Carabin. Wij gaan.
Weldra schreden zij haastig voort in de richting der
Helstraat tot bij de woning van burger Sleussel.
— Carabin, gij moet haar doodsteken.
— Graag, mejuffrouw, maar dat komt mij niet toe en
dan, het is een vrouw.
Ware het bij voorbeeld die Hof Meyer ! Oh ! mejuffrouw
wat een, vooruitzicht,wat een degetspel, wat een lust ; zoo'n
schavuit !
— Maar gij zult hem niet vinden ; hij houdt zich schuil
met de andere spionnen en ofschoon de geheele stad weken
lang doorzocht is, was geen spoor van hen te bekennen.
Oh, de mannen zijn niet slim ; hier is een vrouw in het
spel en dan verliezen junk.' het. Carabin, het is zoo'n slechte
vrouw ; zij bedriegt haar man en is een van die bedorven
naturen die, in liefde en in haat, hare voldoening vinden.
Zij bemint den graaf en haat hem tevens, nu zij hare
liefde niet beantwoord vindt. Haar wraak viel op het
kind... maar misschien wil zij het kind wel inlossen,
indien de graaf, al ware het maar oogenschijnlijk, hare
liefde beantwoordde. Ja Carabin, dat moet gebeuren ik
durf het den graaf voorstellen, maar hebt gij dan den
moed, haar dood te steken, of beter sla haar neer, gelijk
zij mij deed in den kelder. Carabin belooft gij het mij ?
Het is een gerechte en heilige zaak.
— Blijf eenige passen achter ons en ik doe onmiddelijk
mijn voorstel aan den graaf.
Inderdaad snelde zij vooruit en was weldra in druk
gesprek met den kapitein.
Hij hoorde haar aan en zweeg.
Wat was er tusschen. dezen rechtschapen maa en zulke
vrouw ?
Eenige minuten later klopten zij aan de deur van burger
Sleussel.
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Nog eens en nog eens, totdat eindelijk een imam geopend
werd en de schoonmoeder haar hoofd naar buiten stak.
— Heer Graaf, wat voert U zoo laat naar hier ?
- Wij wenschen heer Sleussel te spreken.
— Hoe toch kunt gij denken hem hier te vinden ? Hij
is met zijn vrouw op de wallen. Mijn schoonzoon heeft
dienst den ganschen nacht door en mijn dochter zal eerst
tegen een uur vrij zijn.
— Het serpent liegt, zei Agnes tot Carabin ; zij is
zeker niet op de wallen, tenzij om de onzen in den rug
te belagen.
— In welken sector is burger Sleussel ingedeeld Mevrouw ?
— U kunt hem en zijne vrouw zeker vinden bij « de
Halven Maen » ; niemand mocht deze nacht ontbreken,
want er werd een nieuwen aanval van den prins verwacht
— Wij spoeden ons daarheen, Mevrouw en danken
U voor de inlichting.
— Vlug naar « de Halve Maen » zei de Leegtenborg.
— Heer Graaf antwoordde Agnes, ik geloof die vrouw
niet. Gaat U naar de aangeduide plaats, waar uw plicht
U roept, doch laat mij beschikken naar mijn eigen inzichten.
- Zooals U verkiest, juffrouw Agnes, doch ik bid U
geen overhaasting ; wij hebben morgen nog een dag en
ik zet het onderzoek voort op de wallen.
Aan de Wolfstraat namen zij afscheid. De kapitein en
Carabin begaven zich, met haastigen tred, naar de « Halve
Maen ».
- Carabin, zei de kapitein, zie wel toe, wat achter

ons gebeurt. Indien wij deze vrouw kunnen achterhalen,
is het kind gered.
— En zullen wij recht doen kapitein ?
— Onmiddellijk.
Intusschen snelde Agnes de Borea, rechts af, langs de
St. Nicolaeskerk en bereikte, door de Flankstraat en Smedenstraat, de woning van de Wed. de la Cour in de Jodenstraat, waar zij steeds gehuisvest was.
Het was ongeveer twaalf uur, toen een gesluierde
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broederstraat haastig voorts:oop en na herhaaldelijk omzien, verdween langs den trap, die naar de Jeker leidt. Beneden gekomen, peilde zij de donkere omgeving en tschoof
behoedzaam voort langs het droge gedeelte van de bedding. Zij telde, zes, zeven... nog een : hier is het. Zij
klauterde op den lagen muur en drukte lichte hekje
op zij. Andermaal keek zij behoedzaam rond en sloop in
de richting van het achterhuis van Sleussel.
Zij hoorde de angstige stilte een bond blafte
in de verte het kanon nergens licht. Zij viel op de
kniefen, beval hare daad aan de Sterre der Zee, maakte
een kruis, klemde een dolk tusschen hare tanden en drukte
voorzichtig een raampje in van het keukenvenster. Eenige
minuten later, kroop zij door het huis in de richting van
de straat en vatte post tusschen den trap en de voordeur.
Haar hart bonsde ! Het oogenblik van de groote daad
naderde ; een urr had reeds geslagen... dadelijk zou zij
komen, de verwachte... daar klinken stappen, gaan voorbij zij voelt aan den scherpen punt van den c:olk en
wacht, seconden als urea. Plotseling hoort zij leven op
de eerste verdieping, een deur gaat open
blij ft U maar boven, ik zal den weg wel vinden
en over een uur heeft uw dochter bericht ; zij komt voorloopig niet hier terug, 't is to gevaarlijk — geen woord aan
den heer Sleussel — ook niet over het kind — binnen
twee dagen zijn de Hollanders in de stad
— Zoo, hier is de trap en stuikel niet over uw rokken.
Steek den brief in uw binnenzak en breng, van nacht
nog, het kind weg. Binnen drie dagen zijt gij een rijk man.
Zware stappen klinken op den trap ; boven wordt een
deur gesloten
de stappen komen nader
Zij staat overeind, den dolk in de hand — breng van
nacht nog het kind weg » — zij wil denken — nog een
paar trappers — de gedaante gaat voorbij zij stoot toe
— als met een reflexbeweging. Tot aan het gevest dringt
het scherpe staal in den nek ; zij werpt zich op vallende
lichaam en snikt : Waar is het kind?
Het eenige antwoord was een rauw gereutel.
,
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Met moeite ontrukt zij haar mantel aan de krimpende
hand. Zij ziet om zich heen; alles is donker.
— Vooruit, zegt een stern ; gij hebt de onthulling van
het geheim gedood ; vooruit naar boven, naar die andere,
daar vindt gij het.
Zij wil naar boven snellen ; over het lijk stappen
onmogeli j k Maar de brief bevat zeker het geheim. Zij
werpt zich op het lijk en hare bevende hand houdt weldra
hett papier. Zij richt zich op, snelt naar de deur, en zonder
zich verder over jets te bekommeren, ijlt zij voort, de
Sterre der Zee beurtelings dank en vergiffenis toebiddend.
Moeder Gods, vergeef het mij ; Moeder Maria help mij
zeg het Uw Zoon, dat ik goed gedaan heb — het was
mijn gerechte wraak — neen het was geen wraak — hij
was het, de moordenaar Hofmeyer, die, voor haar, het
kind ontvoerde; zij wilden het kind dooden, misschien
slecht maken, onteeren — martelen — hij is dood en voor
Gods rechterstoel — Gij weet het dus, dat ik goed gedaan
heb — Jezus-Maria-Jozef sta mij bij, ik heb den brief...
Zij sloeg een kruis en terwijl zij voortliep en bezig was
met hare plannen, prevelden hare lippen de litanie van
de Moeder Gods.
Te huis gekomen, stak zij een kaars aan, haalde den
brief te voorschijn en las :
« De stad zal zich weldra moeten overgeven, het is eene
kwestie van twee of drie dagen. Dan komt onze tijd.
Wees voorzichtig. Het kind is bij U niet veilig, want
morgen wordt een inval verwacht « In de Katte » in de
Smedenstraat. Geef brenger nog van nacht het kind
mee. Ik reken op prompte gehoorzaamheid. Binnen enkele
dagen zijt gij een vermogend man. » Jesa.
P. S. Laat Hofmeyer zich goed verborgen houden.
In de Smedenstraat? « In de Katte » !
In haar mantel gehuld vloog zij de trappen of en na
eenige minuten bonste de klopper van de deur « In de
Katie » even zwaar als haar kloppend hart.
Het was een gore buurt, waar schooiers, landloopers
en allerlei gespuis huisden.
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Nogmaals geklop en zij wachtte,... den nog bebloeden
dolk in de hand, gereed tot nieuwe daad voor het hooge
doel.
Eindelijk ! zij hoort leven. 't Is een dronke kerel ; hij
gaat gelukkig voorbij.
In haar angst en verbeelding hoort zij den keinen jongen
schreien ; zij klopt opnieuw. Ja ! daar komt iemand en een
barsche vrouwenstem vraagt door het luikje in de deur:
— Wat brengt je zoo laat hierheen ?
— Doe open — een brief — een bevel — van Mevrouw
Sleussel — spoed — onraad — over een paar minuten kan
de Wacht hier zijn.
Bij tooverslag ging de deur open en Agnes stond voor
een oude tooverkol in vuil nachtgewaad.
Spoed, lees dien brief van Mevrouw Sleussel, ik
kom het kind halen — de zaak is verraden ; de Wacht
komt huiszoeking doen ; haast U ; is meester van Duren
niet hier. Vlug lees den brief
— Van lezen geen begrip.
— Korn hier met de kaars ik lees het U voor. Gij hoort,
« huiszoeking ; morgen de gaig, indien de Wacht het
kind hier vindt.
- Een aardige jongen, maar ik heb hem, nog geen uur
geleden, een pak slaag moeten geven. Neem hem maar mee
— heeft voor mij geen belang en de baas kan zelf hangen
kom maar mee.
- Zij trok haar kap dieper over het hoofd en volgde
de oude door den langen gang, naar den kelder, aan het
achterste deel van het huis.
Bij het weifelende licht der kaars, zag zij het kind,
in een hoek, op de bloote steenen liggeri.
Zij vloog op hem toe en fluisterde :
— Stil, stil Henri, ik ben het, Agnes.
Voordat de oude den trap op was, had zij haar schat
reeds de straat opgedragen.
Voort ging het, naar de Jodenstraat en weldra schreide
het kind zijn leed uit in de koesterende armen van de
trouwe Agnes.
Moeder en vader zijn op reis ; het is oorlog, slaap
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nu gerust lieve kind, Agnes is bij je en waakt — geen
leed zal je meer geschiedden.
En zij wiegde het kind in zoeten slaap, gelijk geen
moeder het beter had kunnen doen.
Nieuwe kwelling pijnigde haar geest.
— Zij zullen alles ontdekken en onderzoeken — mij
vinden en oak het kind.
— De graaf is op de wallen. Waarheen? Waarheen?
Naar Jan van Sichem, den koster?
— Ja naar den koster ; hij zal hem verbergen, ergens
in de kerk of in de torens.
Behoedzaam kuste zij het kind, blies het licht uit en
stond weldra met haar schat voor de deur van den koster
van 0. L. Vrouwe.
Bij het krieken van den volgenden morgen, op 20 Augustus, zaten in de gelagkamer van het huis In de
Plencker » bij de Brusselschepoort, eenige kapiteins, burgers en geestelijken te zamen en hielden een soort van
krijgsraad over den toestand.
De nacht was verschikkelijk geweest en ofschoon Pappenheim twee dagen te voren voor goed verslagen was,
hadden de belegerden zich blijven verdedigen met den zelfden heldenmoed als steeds.
De vijand had het geheele bolwerk << de Halve Maen »
ondermijnd en terwijl de Maestrichtenaren doende waren,
het buskruit van de binnenzijde weg te halen, werd plotseling een vreeselijken slag gehoord. De uitwerking was
ontzettend. Niet alleen vlogen alle mineurs mede in de
lucht, doch de ontploffing had in den muur een bres
gemaakt, waardoor wel vier wagens naast elkander konden
binnenri j den.
Gelijk bij een dijkbreuk, het water steeds heviger naar
de wegvloeiende opening stroomt, zoo werden al de omliggende verdedigers naar de bres getrokken.
Hier zou het lot van Maestricht beslist worden.
De trommen rof felden van poort tot poort ; de trompetten schalden den stormloop uit. Allen snelden toe, man-
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nen, vrouwen en jongens, met goeden moed en slechte
wapens.
Het was als een wedloop van hoogste plichtsbetrachting
en opoffering.
— Dood aan de Hollanders !
- Leve Maestricht!
— Vooruit mannen, laat ons vrouwen niet alleen de
eer !
- Liever dood, dan Geus.
- Steek alle pektonnen aan. Vooruit, ook de laatste
olie.
— Bravo ! Pater Vinck, met de Jonge Garde.
— Leve kapelaan Silvius.
Weldra was de gouverneur ter plaatse.
In het fantastische licht der pektonnen, overzag hij den
toestand.
De gapende bres was een toonbeeld van dood en verwoesting en te midden der brokken steen, verloren wapens,
verbrijzelde kanonnen en allerlei oorlogstuig, kermden de
stervenden hun laatste klachten uit en riepen om genade of
wraak.
— Mannen vooruit ! — Zie, hoe de Maestrichtsche vrouwen weten te strijden en te sterven.
Val aan — Houd vol — Opnieuw — Sla dood — Vervloekte geuzenvolk Leve Maestricht — Heilige Moeder
Gods — Houdt de vlag — Vooruit voor St. Servaas en
Maestricht — God, ik sterf — Leve de vrijheid — Moeder, moeder —
Zich tot de omringende of ficieren en burgers wendend,
zei de gouverneur :
- Voor Maestricht en de beide Heeren, tot het laatst ;
voorwaarts ! volg mij.
- Neen generaal, wij gaan voor, riepen honderden
sternmen.
Neen, wij vooraan
De Jonge Garde, met slaande
trom, de wit-roode vlag in top, schreed voorbij en stormde
zingend in den dood.
Aan ons de eer, krijschte een vendel vrouwen; liever
dood dan Hollandsck
— Neen, wij mogen de eersten zijn,
wij vrije gilden
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— wij hebben historische rechten; kameraden vooruit voor
de vrije Vaderstad.
— Neen, wij de Vroedschap, riep burgemeester van
Heer ; wat wilt Gij ? zijn wij niet uw gekozenen om het
voorbeeld te geven. Gij braven, laat ons het voorrecht van
den plicht.
— Uw plicht is de leiding, riepen de vrouwen.
Weet ge wel, waarheen gij gaat, vrouwen?
— Wij ? wij snellen voort naar den roem en naar de
onsterfelijkheid in den dood. Wij zijn de vrouwen van
Maestricht !
— Wat zegt gij mannen ! Zijn niet reeds vier honderd
vrouwen gevallen — zij uw moeders uw echtgenoten,
uw dochteren; wij, dapper als gij, sterk als zij, laat ons
de eer der wrake. De bres is breed en de grachten diep,
doch breeder zijn onze laatste compag,nien en diep is onze
haat
De gouverneur nam een groot slagzwaard in de hand,
wierp zijn steek ter zijde en sprak ;
- Salut ! Gij heldenvolk, tot U mag uw generaal niet
gedekt het woord voeren ; gewoon soldaat zijn in uw
gelederen, is de hoogste eer van uw generaal — voorwaarts,
alien te gelijk, zooals wij aanstonds gelijk zullen zijn in
den dood — wie overblij ft, doe de nakomelingschap kond
van onze daden. Voorvvaarts !
Blootshoofds, het slagzwaard in de hand, stormc'e de
gouverneur vooruit en nit duizend kelenpijpen orgel le hit
heldenlied van vrijheid of dood, van strijd en leven, en gelijk hun vaderen, stortten zij zich blijmoedig in den strijd,
een tegen honderd, of ferend hun hoogste zijn voor de
beminde Vaderstad.
De Hollanders naderden in steeds dichter drommen.
Het werd een reuzenstrijd van man tegen man, een
slachting ; niemand gaf kwartier en nadat de laatste
gloeiende olie en pektonnen over den vijand waren uitgestort, streden de weinigen, in donkeren nacht, hun
laatste krachten kapot voor hun vrije stad Maestricht.
De vijand die met geweldige verliezen teruggeslagen was
zag tegen vier uur in den morgen, de Jonge Garde, de
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Maestrichtsche vlag op een hoogen staak heischen en tegen
de heuvelen van St. Pieter weerkaatsten hun lied :
Salut aon eus kleure !
Hoeg op Wit en Reed!
Wee durft traon reure,
Dee haolt zig den doed.

— De overwinning was ons, zei Kapelaan Schreuders,
doch tot welken prijs?
— De eer kent prijs, zei een jong of ficier.
— Geen theorie merkte van Stockem op. Als wij zoo
voort gaan, wordt heel Maastricht uitgemoord.
— En zonder hoop op succes, zei de kapelaan, want
sinds Pappenheim den i 7" Augustus verslagen is, behoeven wij niet meer op huip te rekenen.
— Er blij ft niets over, dan een eervolle capitulatie,
waarbij onze rechten moeten geeerbiedigd worden.
— Aangenomen dat zulks verkregen wordt, hebt gij
vertrouwen in het woord van zoo duivelsche godsdiensthaters ; de prins zal misschien zijn woord houden, doch
de Hollandsche ambtenaren, die hier komen regeeren, zullen onze verdrukkers en onze vervolgers worden.
— Is het dan niet beter eenigen tijd vervolging te lij den
en nieuwe tijden voor te bereiden, dan ons nu doelloos te
laten ombrengen. Het leger der Hollanders is 40.000 man
sterk en wat zijn wij nog? Verhongerde burgers zonder
wapens.
Hoort gij het lied der Jonge Garde, heer van Stockern, zei cornet de la Cour.
- Jonge vriend, dat hooren wij alien, doch wij hooren
ook de stem van het koel verstand.
- Inderdaad, Mijne Heeren, zei Meester Wynands,
het is zaak zich rekenschap te geven van den toestand ; deze
is onhoudbaar en het zou waanzin zijn, langer het edelste
bloed van Maestricht te vergieten. Wij hadden alien den
moed voor de Vaderstad in den dood te gaan, laten wij
ook den moed hebben, voor Maestricht te leven en te zeggen waar het op staat.
Sinds de Santa Cruz met zijn leger van 24.000 man,
eergisteren tusschen Limmel en Amby, na zes uur strijd,
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door den Hertog van Bouillon verslagen werd, is onze
hoop verloren.
Er was geen samenwerking tusschen het leger van
Cordova en prins de Santa Cruz, die te Hocht werkeloos
bleef, bromde Meester Bollen.
Hij spaarde zijn Spaansche troepen en zond alleen
zijn drie regimenten Italianen, zoo vulde de Graty aan.
Dat alles is te betreuren ; maar wij kennen de feiten
onvoldoende om te oordeelen. Dit weten wij, dat Pappenheim met zijn i8.000 man keizerlijke troepen flink gevochten heeft 14o kanonschoten gelost en vele gesneuvelden had ; hij is verslagen en wij, met hem.
De Magistraat heeft den Breeden Raad opgeroepen tegen
io uur : de geestelijken en de gilden zullen ook vertegenwoordigd zijn en ik geloof, dat niemand, mij, Wynands,
van lafhartigheid of gebrek aan lief de voor Maestricht zal
beschuldigen, indien ik straks, in den Breeden Raad, zal
herhalen, wat ik hier zeg.
Meester Wynans, zei van Reemps, niemand zal U
uw vrijmoedigheid euvel duiden en indien de gouverneur
ons niet kan toezeggen, dat als nog hulp van buiten kan
verwacht worden, ben ik bereid uw zienswijze te ondersteunen. Als wij morgen zouden capituleeren, moeten wij
reeds overmorgen zinnen op maatregelen van bevrijding.
Accoord van Reemps, zeiden de burgers Houberiks,
Philippens en Nypels in koor.
Al de aanwezigen bleken met deze zienswijze in te
stemmen: zelfs de beroepsofficieren legden zich zwijgend
er bij neer.
Aileen de hospita teekende verzet aan, zeggende:
— Mannen zijn maar mannen — wij hebben nog olie
genoeg laat ze maar komen de Hollanders — mijn
man en mijn twee zonen hebben zij gedood maar vrede
of niet — voor mij blijft het oorlog tot mijn laatsten
adem
Intusschen waren de vergaderden opgestaan en verspreidden zij zich op de straat.
Het was hen aan te zien, dat het einde moest nabij zijn.
Zij zagen alien even vermagerd en havenloos uit ; hun
kleeren en uniformen waren samengenaaide lompen ; hun
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wapens een samenraapsel van geweren, degens, sabels, bij
len, messen, rieken, tot stokken toe : de meesten warn
blootsvoets.
- Eer aan de dooden, maakt plaats, riep een vrouwenstem et twee groote wagens, sleepten tientallen verminkte
lijken naar het groote gemeenschappelijke graf.
De doodenstoet werd voorafgegaan door eenige geestelijken en gevolgd door een waggelende en strompelende
menigte, laatste reste van wat kort te voren, een gelukkige
bevolking was.
Bij de gapende groeve wachtte kapitein de Leegtenborg.
Hij lag op een baar, gedragen door vier soldaten. Moeizaam richtte hij zich op, om een laatsten groet te brengen
aan de gevallen makkers.
Zijn hoofd was verbonden : zijn linkerhand miste eenige
vingers en een schot in het been, maakte hem het gaan
onmogelijk.
— de la Cour, zie wel toe of Carabin er bij is. Ik heb
hem zien vallen
hij screed als een leeuw en stond als
ik hoor nog zijn kreet Maestricht boven
een rots
dood aan de Hollanders
— Daar ! daar is hij. Carabin! Carabin! edele, trouwe
Gij hebt uw naam geschreven in het
wapenbroeder
Vaarwel ! God hebbe uw
boek der onsterfelijken
wij zullen U wreken.
ziel
Hij greep de doode hand tot laatste afscheid en viel,
uitgeput van ziels en lichaamsmart, in zwijm.

DE RAMP.

Maestricht doorstond reeds gedurende 71 dagen het
ontzettend beleg.
Duizenden der besten onder de burgerij waren gesneuveld : het garnizoen was tot de helft verminderd, de dapperste officieren gevallen.
Moeizaam sleepte het yolk op de wallen, den hopeloozen
strijd voort, dag en nacht in het geweer, de uitputting
nabij, ondervoed en zonder schiettuig.
De laatste hoop op ontzet was vervlogen door de nederlagen der legers van Pappenheim en de Santa Cruz. Door
gebrek aan samenwerking werden eenige compagnieen van
het Spaansche leger, onder de Santa Cruz door de belegeraars teruggeslagen bij zijn aanval op de Boschpoort en
Pappenheim leed een gevoelig verlies, tegen Frederik Hen.drik, in den slag bij Amby. Beide legers moesten onverrichter zake aftrekken en met hen was de laatste hoop
voor Maestricht vervlogen.
Het was 20 Augustus.
De straten waren doodsch en verlaten ; de sombere stilte
werd slechts verbroken, door het gebulder van het vijandelijk geschut en den wankelenden tred van de gedunde
compagnieen, die de verschillende wachten op gezette
tijden aflosten.
De laatste paarden waren geslacht : oneetbaar brood, een
baksel zonder meel, en haring, waren de voornaamste voedingsmiddelen.
Hondenvleesch was een lekkernij en ratten werden
tegen hoogen prijs betaald.
De heelmeesters konden het werk der gewonden niet of ;
de heerschende typhus droeg dagelijks tientallen ten grave.
Er was geen huis, of er werd een doode betreurd.
De winkels waren leeg: alle handel stond stil.

Maestricht bloedde dood uit duizend wonden.
Sinds de nederlaag van het zoo vurig verbeide ontzettingsleger, hadden de moedigsten de hoop verloren en de
burgerij school samen, om plannen te beramen voor de
sombere toekomst.
Den 21 Augustus was, in de Landscroon, een beslissende vergadering van den Breeden Raad belegd.
Reeds vroeg in den morgen had het yolk post gevat in de
Groote Staat en zag achtereenvolgens de magistraten, de
gildemeesters, geestelijken en of ficieren de Landscroon
binnen gaan.
De groote vergaderzaal was als een sterfkamer.
Een sombere stilte drukte op alien. Zwijgend namen
de verschillende vertegenwoorders der stervende bevolking
plaats in hun zetels, waarvan er vele leeg bleven, wachtende op hen, die nooit meer komen zouden.
Schepen de Grati, zittend tusschen twee leege zetels,
zei tot zijn overbuur : Het is pijnlijker te leven, dan
gesneuveld te zijn. Zij hebben geen verantwoordelijkheid
meer van de beslissing dezer vergadering
— Hoog Edele Heeren, zoo zei de oudste magistraat,
ik vraag, bij de opening dezer vergadering, voor alles, eer
voor de dooden.
De geheele vergadering rees van hare zetels.
— Wil, zoo ging hij voort, het mijn oude dagen spared,
U een beeld te geven van den toestand ; hij is U alien
bekend. Wij hadden op 15 Juni den moed, den strijd aan
te binden, het mag ons ook thans niet aan durf mangelen,
om de feiten in de oogen te zien.
De toestand is hopeloos !
Hedenmorgen is de stormklok door de burgerij getrokken ; het yolk heeft de Maesbrug en de Brusselschepoort
bezet en eischt, dat de gouverneur schorsing van wapenen
zal vragen, zoomede de voorwaarden der capitulatie.
Na alles gewikt en gewogen te hebben, meenen wij, dat
het onze even smartvolle als dure plicht is, aan de stem
van het yolk en aan die van ons geweten, gehoor te geven
en stellen wij U voor, den heer gouverneur te berichten
zooals de burgerij begeert.
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Daartoe te deputeeren : de twee Hoogschouten, de twee
Burgemeesters, de Paymeesters, twee Raadsleden en twee
Secretarissen, die tevens de artikelen der capitulatie zullen
opstellen.
Den volgenden dag zijnde 22 Augustus werd dit besluit
door de omroepers, bij trommelslag, aan de burgerij bekend gemaakt.
Allen luisterden in stilte naar de proclamatie.
Maestricht en de Maestrichtenaren waren geknakt en
teach bleek, uit de korte en schampere opmerkingen van
velen, dat het vuur smeulde onder de asch.
De voorwaarden der overgave waren eervol, doch de
toekomst zou moeten leeren of — en op welke wijze, die
voorwaarden zouden worden nageleefd.
Den volgenden morgen, zou het Spaansch garnizoen de
Stad verlaten en in den middag, het Staatsche leger, onder
de Bouillon, zijn plaats innemen.
De zon, die opgaat over goeden en boozen, bescheen
die morgen zoowel de gehavende stad en zijn geteisterde bevolking, als het overwinnende Hollandsche leger.
Geheel de burgerij maakte zich op, om de laatste eer te
bewijzen aan het vertrekkende garnizoen.
Vanaf de Markt tot aan de Brusselsche Poort, stonden
de gilden met hun banieren opgesteld en niet een man,
vrouw of kind, was achtergebleven.
Het garnizoen trad aan op de Markt en om m uur
precies, vormde het een carre om den gouverneur en de
vroedschap der stad.
Het was een even edele als droeve verzameling.
Niet een was neerslachtig. Allen hadden het bewustzijn
hun plicht gedaan te hebben en groat te zijn in deze nederlaag.
Zij droegen hun lompenkleeding als vroeger hun schitterende uniform.en en hun litteekens en wonden als tropheeen.
'Poch lag een diepe weedom over de menigte. Deze soldaten maakten een geheel uit met de opgepakte burgers,
die door een beleg van meer dan twee maanden gemaakt
waren tot krijgslieden van den eersten rang. Zij hadden

-

103

-

samen hun bloed vergoten voor eenzelfde ideaal van vrijheid.
De trommen roffelden, de trompetten schalden. Daar
klonk de stem van den gouverneur, luide uit boven het
gegons van de ademloos stille menigte.
Of ficieren, onderofficieren, soldaten !
Te zamen met het heldenvolk dezer stad, hebt gij uw
plicht vervuld, zooals het brave soldaten betaamt.
De wallen dezer stad zullen blijvende getuigen zijn van
uw krijgsmanseer en van den heldendood van de helft
der onzen.
Drie maal duizend Maestrichtsche mannen en vrouwen
hebben hun bloed met dat der onzen gemengd en hun leven
gegeven voor dezen gewijden grond, voor hun burgerrechten, hun geloof en het gezag der beide Heeren.
Al deze gevallenen ons eeresalut ! Hun dood is niet
vruchteloos. Zij hebben zich zelf en Maestricht, met onsterfelijken roem bedekt, zich ten voorbeeld gesteld, aan
elke andere stad en aan de eigen nakomelingschap, die na
eeuwen nog, de glorie zal dragen van hun faam.
Wij hebben behouden en verkregen wat menschelijker
wijze rnogelijk was.
Mogen de voorwaarden der capitulatie geeerbiedigd worden.
Wij gaan, gij blijft, als wachters bij de Zilveren Ster,
die wel kan tanen, doch niet kan ondergaan.
Hoog op, uw roemrijke kleuren « Wit rood ».
Vaarwel !
Vaarwel Maestricht ! Vaarwel, edel zelfstandig Volk der
Maes.
God zegene U; wees gelukkig!
Een traan rolde uit zijn krijsmansoog, terwijl hij in
breed gebaar, met zijn degen, Stad en Volk, den laatsten
groet bracht.
De magistraat van Brabantsche zijde trad naar voren.
Mijn wapenbroeder en ambtgenoot van Luiksche
zijde, laat mij de eer, tot U, Heer Gouverneur en UAV
dapperen, een afscheidswoord to spreken.
Het zal ons laatste woord zijn, want nog heden zijn wij
-
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ontzet uit ons ambt en worden alle katholieke vroede mannen van Brabantsche zijde, vervangen door Staatsche geuzen.
God heeft het offer van mijn leven bij de belegering
niet gewild en zoo moeten mijn oude dagen getuigen zijn,
van de overgave van ons dierbaar Maestricht.
— Ik, Lambrecht van Heer, burgemeester van Maestricht, getuig hier, namens de bevolking, voor God en voor
de menschen,voor het huidige geslacht en onze nakomelingschap, dat wij dezen strijd niet hebben gewild en slachtof fers zijn van Hollandsche heerschzucht.
Aan U, Heer Gouverneur, onzen dank en onze hulde,
aan U als kundig generaal, wijs bestuurder, kloek soldaat
en edel mensch, aan al de uwen, die wij leerden lief hebben
als kinderen van Maestricht.
Somber is de dag van heden, somber die van morgen.
De 22 Augustus van het jaar onzes Heeren 1632, bockstaaft een ramp voor Maestricht en het begin van een lang
en bitter lij den.
Wat er gebeure, wij blijven trouw aan het vaderlijk
geloof, aan den Hertog en den Bisschop.
Maestricht zal steeds zich zelf blijven.
Onze dagen zijn geteld, de jongeren zullen ons werk
voortzetten.
Guillaume Bette, Markies de Lede, Heer van Angrelles,
tijdelijk Gouverneur van Maestricht, gij gaat van ons.
Wij bewaren de gedachtenis aan U en uw helden.
Op den toren van het Dinghuis, zullen wij een blijvenden wachter stellen, om uit to zien naar uw terugkomst
of die van de uwen.
Tot weerziens! Zeg Hare Hoogheid de Aartshertogin,
dat wij rekenen op Haar, gelijk zij heeft kunnen rekenen
op de sleutelstad aan de Macs.
Vaarwel !
De stoet zette zich in beweging en met vliegende vaandels en slaande trom, elk soldaat een kogel in den mond,
trok het dappere garnizoen voor het laatst door de straten
van Maestricht, omstuwd door een schreiende burgerij,
bestrooid met bloemen, gegroet door de verscheurde en
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verkogelde gildevanen, die met de stedelijke Vlag, eerbiedig
en voor het laatst, bogen voor de vertrekkende heldenschaar.
Voorop een tiental ruiters op uitgemergelde paarden,
de tambours, de trompetters, de vlag van het garnizoen, de
buitgemaakte vaandels, de gouverneur met zijn staf, de
karren met de gewonden, waaronder kapitein de Leegtenborg, die met bloedend hart, in half bewustzijn, zijn brekend oog liet goon longs de straten, huizen en menschen,
alles ziende in een chaos : de kleine Henri, zijn gesneuvelde ouders, Carabin, Agnes de Borea, gansch dat troostelooze verleden to midden van krijgsrumoer en doodslag
— het lijdende lichaam voortgeschokt op de hortende steenen, de gepijnigde geest, tunnels borend in de lichtende
luchten der toekomst, het verleden in het heden vervaagd
en opgelost in droomen van een nieuw leven, in nieuwen
strij d, door overwinning bekroond een zegevierend,
groot, zelfstandig, vrij Maestricht zijn lief de beantwoord in een gelukkiger, hooger, leven
Hij hoorde niet meer de laatste kreten en snikken van
vaarwel, van het yolk, dat bloemen wierp naar de soldaten
en op de karren der gewonden.
Alle klokken luidden en het laatste kruit, diende als
salutschoten, aan het vertrekkende leger.
Voort trok de stoet : de 1400 man met hun vier mitrailleusen, de zes kanonnen, de troy in langen sleep, voort
door de Brusselsche poort, dwars door de opgestelde gelederen van den vijand, die krijgsmanseer bewees aan de
overwonnen helden, voort, ver weg
De poorten bleven geopend ; de wachters waren weg en
een uur later, deed het Hollandsche leger, onder den hertog
van Bouillon, zijn intocht, door de doodsche straten van
de ongelukkige stad.
In de voorste gelederen reed kapitein Golstein, in druk
gesprek met Hofmeyer, die triomfantelijk den weg wees
naar de Landscroon en aldaar den judasprijs van vijf en
twintig duizend gulden in ontvangst nam, benevens zijn
aanstelling, tot secretaris van den Hollandschen commandant.
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— Het geldelijke, moet u met uw vrienden regelen
Hofmeyer, zei commandant Golstein; aan Bosselois en
van Duren, kunt U mededeelen, dat zij benoemd zijn tot
leiders van den geheimen inlichtingsdienst.
— Heer commandant, U zult tevreden zijn. Wij beschikken reeds over een uitgezocht materiaal en zijn bekend met alle toestanden.
Onze ijver voor de groote Hollandsche zaak is nog aangewakkerd door een wraakgevoel over de doorgestane ellende. Weken lang, hebben wij in kelders geleefd ; wij
waren als vogelvrij verklaard en indien wij niet met zoo
groote voorzichtigheid waren te werk gegaan, dan bengelden onze lichamen lang aan de gaig. Wij hadden het niet
meer lang kunnen uithouden. De handlangers der paapschen, schrokken voor niets terug ; eergisteren nacht werd
een der onzen doodgestoken in den gang van zijn eigen huis ;
een uur later werd een kind ontvoerd van een onzer vrienden.
Deze stad zit vol van verraad en alien, mannen, vrouwen
en kinderen, zoeken naar de gelegenheid, U een dolk in
den rug te stooten.
De Jezuiten, de Franciscanen, en al de andere geestelijken, van den proost-deken tot den koster, alien zijn
gelijk. Ik heb reeds een lijst aangelegd van verdachten.
— Goed Hofmeyer, wij zijn U tot veel dank verplicht,
vooral voor uw aanwijzingen over « de Halve Maen » ;
uw berichten, over den toestand onder de bevolking, hebben den moed der onzen aangewakkerd.
De spion Rauch heeft ons uw brief over Pappenheim
gebracht en aangezien gij hem niet vertrouwdet, is hij, op
uw verzoek, doodgeschoten.
De ezel bracht ons zijn eigen doodvonnis over.
— Maar hoe is het met uw vrienden de Leegtenborg en
zijn knecht Carabin?
— Beiden gesneuveld, heer commandant en ik heb maar
spijt, dat die hoerah-patrioten niet levend in onze handen
zijn gevallen; ik zou
— Gij zoudt heel voorzichtig moeten geweest zijn, Hofmeyer, want zij waren elk goed voor tien. Doch ter zake.
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Een uwer eerste bezigheden, is het uitbrengen van een
rapport over de voornaamste feiten hier, vOOr en tij dens
het beleg voorgevallen, benevens een nauwkeurig relaas
van alles wat, het zelfde door wie, gesproken of gedaan is
tegen de Staatschen. Gij zult daarbij met voorzichtigheid
te werk gaan ; gij weet, te veel ijver schaadt.
Den toegang tot de onderaarsche gangen hebben wij niet
kunnen vinden ; het zal zaak zijn, het onderzoek voort te
zetten binnen de stad ; ik verwacht nadere gegevens van
het militair archief uit Utrecht, dock ik geloof, dat de
geheele zaak een fabel is.
- Dat kunnen wij thans weldra onderzoeken in den
kelder van « de Ducaet » heer commandant.
— Wij hebben den tijd, Hofmeyer. Thans heb ik andere
bezigheden. Ik verwacht U morgen om negen uur hier ; uw
kantoor is hier naast het mijne.
Haastig begaf Hofmeyer zich in de richting van de
Smedenstraat om aldaar, « In de Katte » zijn vrienden te
vinden.
De Groote- en Kleine Staat waren vol van dronken
soldaten, in gezelschap van verdachte vrouwen, hossend en
schreeuwend ter eere van prins Hendrik en de overwinning.
« In de Katte » was het feest in de groote gelagkamer.
In den achtersten hoek was een soort van podium opgesteld, waarop twee muzikanten een viool en een trompet
ten geluide brachten. Vrouw van Duren, troonde achter
de toonbank en deelde of en toe klappen uit, aan den
eenigen bediende, die het vuile werk deed en te gelijkertijd
de dienaar was van de drie dienaressen, die de grootste
aantrekkelijkheid vormden van het etablissement. De kroeg
was geheel gevuld met Hollandsche soldaten, meegetroond
door den waard, die naast zijn verwachtingen van het
spiongeld, de verteringen der krijgslieden niet versmaadde.
— De anderen wachtten U boven, zei de waardin to
den binnentredenden Hofmeyer, die weldra Boosselois en
van Duren, in gezelschap van twee vrouwen bij den wijn
vond.
— Ha, daar is onze man !
— De man met het geld en onze aanstelling.
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- Zaken alleen under mannen, zei Hofmeyer, daar
moeten de vrouwen buiten blijven.
— Weldra deelde Hofmeyer zijn kornuiten mede, wat
commandant Golstein hem had opgedragen en de drie schavuiten deelden de 25.00o gulden.
— Niet tevreden, heer Hofmeyer, zeide Boosselois, gij
kijkt zoo zuur.
— En terecht ; die vervloekte oude tooverkol heeft het
kind laten ontsnappen
wat een verlies
wat een
onderpand
en welk een losprijs misschien. Wat zal
vrouwe Sleussel zeggen ? ik verspeel hare liefde.
— Die zoudt gij toch eerst moeten gewonnen hebben,
om haar te kunnen verspelen, galante heer.
— Zij heeft het zeker nog altijd op den pater begrepen.
- Zwijg en bemoei je niet met zaken die mij alleen
aangaan.
— Gij deedt beter er achter te komen, wie den moord
gepleegd heeft en wie het kind heeft ontvoerd.
— De oude weet niet eens, of het een man of een
vrouw was, die den brief bracht.
— In elk geval, is de moordenaar en de ontvoerder van
het kind, een en dezelfde persoon, dunkt mij.
— Tenzij alles van een complot uitging.
— De Leegtenborg en Carabin kunnen het niet zijn,
want de beide ezels hebben zich laten dooden voor hun
vaderstad ! Blij ft nog over, die Agnes de Borea!
— Zij kan het kind ontvoerd hebben, doch is niet in
staat een man te dooden en zeker niet een sterke kerel
als onze Brak.
— 't Is een geluk, dat die zich naar de andere wereld
liet helpen, anders had hij mee moeten deelen, zei Boosselois.
— Ik houd het er voor, dat die Agnes de Borea de hand
in het spel heeft ; wat er van zij, zoo waar ik Hofmeyer
heet, ik zal haar vinden
— Zoek bij de papen en het eerst bij pater Vinck en de
Jezuiten.
— Raadpleeg maar voor alles uw aangebeden schoone.
— In vrouwenzaken moet je bij vrouwen zijn.
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— Ik ga er nu nog heen. Morgen om 9 uur wordt U
verwacht op « de Lanscroon ».
Bij het openen der deur, vond Hofmeyer de twee gecongedieerde dames, in luisterende houding, op den overloop en de gelagkamer bood zulk een tooneel van dronken
soldaten en veile deernen, dat het laatste restje zijner eerbaarheid er tegen in opstand kwam.
Hij kon tevreden zijn over het behaalde succes. Secretaris van den commandant, een hoog jaargeld, ongerekend
de stille proiijten, de ontvangen premie en de liefde die
hem wachte, zij het niet dadelijk, dan toch binnen kort !
Hij aarzelde. Zou hij er nu heen gaan ? Zou zij hem
ontvangen ? Maar wie in hem ? Zijn persoon die liefde bood
en vroeg, of wel zijn ander ik, dat met haar samenzwoer
om te dooden, een priester, zelfs een onschuldig kind, daden
van wraak over onbeantwoorde liefde. Was het niet
belachelijk voor een man, de vrouw die hij lief heeft, te
helpen in hare liefde tot een derde, ware het, dat het wraak
heette, haat die weer liefde zou worden, gelijk de liefde uit
haat was voortgekomen?
Werktuigelijk ging hij in de richting van het huis Sleussel. Hij aarzelde, ging voorbij, keerde terug en eindelijk
kiopte hij aan de deur.
Zij ontving hem, half liggende op een rustbed. Haar
luchtig avondtoilet toonde ruimschoots de vormen van haar
mooie lichaam, dat een bedwelmend parfum uitstraalde.
- Wat voert U, op dit uur, nog tot mij, heer Hof meyer ?
- Meerdere redenen, mevrouw en wel op de eerste
plaats, de behoefte U weer te zien, na verschillende dagen
van groote ongerustheid.
— Ik hoop, dat U buitendien, ook zakelijke aangelegenheden te bespreken hebt.
Ik van mijn kant wel. Vertel mij het laatste nieuws
en geef mij opheldering aangaande den moord in mijn
eigen huis, aangaande de verdwijning van het kind en over
zijn oom graaf de Leegtenborg.
— De laatste behoort niet meer tot de levenden.
— Wat ! is de graaf gesneuveld ?

— Om U te dienen ; bij de laatste bestorming van den
« Halven Maen >> ; het kind is ontvoerd
Wat raakt mij nog het kind, indien hij dood is ! dat kind
was voor mij een middel om tot hem te komen. Hij, dood !
Steunend op een berg van kussens, leunde zij achterover,
sloot de oogen en bleef in gepeins verzonken, zonder de
minste notitie te nemen van haar bezoeker.
Deze liet niet blijken, hoe beleedigd hij zich gevoelde,
door deze behandeling en waagde eindelijk te zeggen :
— Het bericht van den dood schijnt mevrouw erg te
schokken, terwijl ik had gedacht een blij nieuws te brengen.
Wanneer gij in die richting denkt, heer Hofmeyer, bent
U er glad naast
— Ik meende toch eenig recht te hebben op een woord
van waardeering, vooral na ons laatste onderhoud, waarbij
eenige genegenheid en
ik van U mocht vernemen
dankbaarheid ten mijnen opzichte.
— Ik zal zulks niet tegenspreken, doch het was order
voorwaarden die gij kent. Gij weet, ik ga mijn weg niet
en als de andere niet
tot het einde toe, zal ik
half
wil, steeds niet wil beminnen als hij mijn liefde blij ft
terugstooten, blij ft volharden in zijn dwaasheid van priesterdeugd en eeuwige beloften van zuiverheid, als alles wat
liefde geven kan, is uitgeput en daarna, hoor mij wel, heer
Hofmeyer, als daarna alles wat wraak en haat geven kunnen, is botgevierd, dan komt pas het oogenblik, dat ik den
man, die mijn wreker is, in liefde wil beloonen.
Zij stond overeind, als een furie ; hare fonkelende oogen
keken strak voor zich uit, over Hofmeyer heen, die geknield aan hare voeten lag en hare hand kuste.
— Ja, zoo moet het zijn. Tot nu toe is alles moeten geschieden in het geheim, met nederig bidden om liefde
Ah ! nu wordt het anders. Wij krijgen nu de macht, heer
Hofmeyer en gij zult mij helpen : zijn hart of zijn
De andere is dood ! Ik zie hem nog met zijn edel
hoof d
jongensgezicht ; moedig ruiter ; degen als Been tweede in
; maar de andere leeft ;
het heele land van Overmaes
hij is de mijne ! ik zal hem bezitten ! ik zal hem en mijzelf
aan den duivel wij den. Het wordt een strijd van hemel en
een
; ik beid mijn tijd
hel. Mijn plan is gereed

j aar
tien jaar
maar ons oogenblik zal komen
— Luister, heer Hofmeyer I maar, neen ! niet
nu vertrek ; ik hoor mijn man aan de voordeur ; zeg
hem, dat gij hier geweest zijt om nader onderzoek aangaande den moord en zet overigens dat onderzoek voort.
Wij kunnen er misschien een wapen uit smeden Tot
wederziens, baste vriend.
— Wat was er tusschen haar en de Leegtenborg ? zoo
overpeinsde Hofmeyer bij het huiswaarts keeren. — Maar
wat komt het er ook op aan ; hij is dood.Van meer beteekenis is die Vinck ; Ah ! hare bedoelingen gaan evenwijdig aan
de mijne : zijn hart of zijn hoofd. Het eerste krijgt gij
nooit schoone Jezabelle en het laatste, zullen wij U aanbieden, op een zilveren schotel. Zij maakt haar plan
ik
het mijne. In de hel zijn vele duivelen en de mijne zal zich
bij den haren voegen. Ah ! patertje Vinck. Gij zult nog wel
weten, dat ik bij U werd achtergestooten toen wij novicen
waren
en hoe gij mij hebt helpen uitstooten als Secretaris van graaf de Lanoy. — Alles komt terecht ; hier
werken lief de en haat hand in hand ; de wraak is zoet. Wat
zal hij uitblinken in mijn rapport aan den heer commandant. Pater Vinck, bid al vast « de Profundis » en wi
zullen God of den duivel loven.
Den volgenden morgen, meldde zich het driemanschap
bij Joachim Golstein, een dubbelzinnig, sectarisch en wreed
man, die van wege deze hoedanigheden door de Staatschen
uitgekozen was, am het paapsche Maestricht te regeeren.
— Mijne heeren, zoo sprak hij, mijn plan is sinds lang
gereed ; van of den aanvang van het beleg, heb ik, bij mijn
aanstelling als toekomstig bevelhebber dezer stad, overwogen wat mij zou te doen staan.
— VOOr alles, moet het gezag van Staatsche zijde hier
blijvend gevestigd worden en om hiertoe te geraken, dient
afgerekend te worden met alles, wat ook maar eenigszins
indruischt tegen den Hollandschen geest en de Hervormde
religie. Daartoe zijn vele middelen goed.
Systematisch moet de burgerzin der bevolking gebroken
warden. De Katholieke religie is onze voornaamste vijandin ; zij moet met voorzichtigheid worden bestreden, om
ten slotte geheel te verdwijnen.
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Hetgeen is vastgelegd, in de voorwaarden der capitulatie, aangaande vrijheid van godsdienst, is natuurlijk
slechts schijn.
Onze ergste vijanden moeten het eerst onschadelijk gemaakt worden.
Zoo is ons eerste werk, de Jezuiten en de Franciscanen.
Om hen te tref fen. moeten wij naar argumenten zoeken
en, zoo noodig, bewijzen scheppen tegen hen. Het zij aan
uw vindingrijkheid overgelaten, hierbij nuttig werk te
verrichten, doch weet wel, dat alles zoodanig moet kunnen
gedraaid worden, dat het recht aan onze zijde is.
Vooral geen overhaasting ; wij hebben de tijd.
Ik beschik over uitgebreide macht en het groote doel,
dat ons voor oogen staat, wettigt de middelen waarvan wij
ons zullen bedienen.
U hebt mij op de hoogte te houden van alles wat in de
stad gebeurt, zoowel in de voorname families, als in vergaderingen, in de gilden, onder de geestelijken, kortom,
geen deur blijve voor U gesloten. Geld is te uwer beschikking en alle menschen zijn te koop, als zij maar een kooper
vinden.
Naar gelang de omstandigheden, zal er niet veel omhaal
behoeven gemaakt te worden met personen die ons hinderen.
Uw arbeidsveld bepaalt zich tot de stad.
In de omgeving wordt uitsluitend militair opgetreden.
De omliggende dorpen en het geheele land van het zuiden,
wordt systematisch bewerkt. Overal worden kleine posten
gesteld, wier commandanten opdracht krijgen, kwesties uit
te lokken met de geestelijken op de eerste plaats, om aldus
aanleiding te verkrijgen, tot gewapend optreden. De daarbij te halen buit, i. kerken, kloosters of bij de burgers,
wordt eigendom onzer soldaten. Andere aanmoediging is
niet noodig.
Bij zoodanig optreden, bekomen wij een mooie gelegenheid, om personen die ons hinderer, uit den weg te
ruimen.
Alles moet echter wettelijk geschieden, vooral tegenover
den prins-bisschop van Luik, en, op het platte land, tegenover de hertogin.
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De bevolking is thans aan onze genade overgeleverd.
De tijd zal uitwijzen wat ons te doen staat. Zou blijken,
dat onze vreedzame » pogingen, tot het verhollandschen
en protestantiseeren van stad en land, falen, dan zullen wij
tot krachtiger maatregelen onze toevlucht nemen. Het op
touw zetten van een complot, gesmeed tegen de veiligheid
van den staat, is daartoe een goed middel. Doch ik geef
dit maar als voorbeeld. Andere middelen, die voor bepaalde onderdeelen gelden, zijn b. v. : het belemmeren van den
handel ; het hef fen van steeds hoogere belastingen, enz.
In de eerst volgende dagen, zullen een vij ftiental predikanten aan den arbeid gaan, om het yolk te bekeeren van
het paapsche bijgeloof : verder worden alom protestantsche
ambtenaren aangesteld en natuurlijk alle Maestrichtsche
burgers, uit alle openbare ambten geweerd.
Het spreken van de gewestelijke taal en het Fransch,
zullen wij langzamerhand verbieden ; alleen de Hollandsche
taal zal mogen gebruikt worden.
Ik verwacht, zoo spoedig mogelijk, van U een lijst van
personen uit alle standen, die tegen flinke betaling bereid
zijn, om als spionnen te dienen.
Ofschoon, volgens de capitulate, het verkeer vrij is, zal
niemand de poorten passeeren, dan op vertoon van zijn pas,
door ons geteekend.
De Hochterpoort, de Lindencruispoort en de Tongerschepoort worden voor goed gesloten. De Brusselschepoort, de Wyckerpoort en de Pieterspoort, zullen alleen,
op bepaalde uren, geopend worden.
De scheepvaart op de Maes, zal alleen toegestaan worden
aan wie Hollandsch gezind zijn.
Hetzelfde geldt voor alle leveringen aan het garnizoen,
dat zooveel mogelijk, bij de burgerij onder dak zal gebracht worden.
— Onzen soldaten zal groote vrijheid gegeven worden ;
zij zijn de vertegenwoordigers van het Gezag, zoodat hun
getuigenis steeds geldt als de waarheid.
Tot ondermijning van de katholieke religie, zal ik nader
overleg plegen met domine Ludovicus, die aan het hoofd
zal staan van de hervormde predikanten. Hij is een ijverig
8
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man, volleerd in den bijbel en vol afkeer van het Roomsche
bij geloaf.
Dit is in haofdzaak ons program en wij rekenen op uw
algeheele taewijding, am het met ons ten uitvoer to leggen.
Wij zullen zien, wie de sterkste is : dit fanatieke, Roomsche yolk van Maestricht, met zijn hoera-verleden, of wij,
de van God gestelde protestantsche macht der Staten.
Het driemanschap beloofde plechtig zijn onverdeelde
medewerking. Het duivelswerk begon.

ONDER HET JIM

De revolutie, die in de zestiende eeuw over Europa
kwam, had niet alleen een godsdienstig karakter, zich
uitend in de Hervorming. De economische crisis, die de
toenmalige landen van rijkdom en arbeid beroerde, de
sociale crisis die langzamerhand de feodale adel had teruggedrongen, de politieke crisis, die het absolute en gecentraliseerde koningschap in het leven had geroepen, waren
zooveel oorzaken die verklaring geven van den opstand
der verhongerde boeren, ontevreden burgers en roofgrage
edelen, een aanval doende op het « ancien regime » of
liever op de goederen der Kerk.
Luther was de man die een wachtwoord gaf, aan de ontketende hartstochten.
Wat de verbonden Duitschers van het « Bundsbuch »
doen, is hetzelfde wat de Hollandsche geuzen deden, door
in naam van het Evangelie, kerken en kloosters te plunderen.
In Holland vindt hun Luther en hun Calvijn, vleesch
geworden in Willem den Zwijger, het yolk en het grauw
bereid.
In het Zuiden, blij ft het yolk getrouw aan de katholieke kerk en wat te Maestricht gebeurde tijdens den beeldenstorm, was op touw gezet en uitgevoerd door Hollandsche iconoclasten en, bij zeldzame uitzondering, met behulp
van een Maestrichtsch individu.
Het einde der zestiende eeuw, liet een droeve erfenis aan
de zeventiende, erfenis die voor Maestricht, lange jaren,
wrange vruchten zou dragen.
De Hollandsche geuzenmacht, gegroeid tot den Staat
der Vereenigde Nederlandsche Provincien, achtte het
haar belang, zich blijvend te vestigen in het Zuiden en
daartoe, was het bezit van Maestricht noodzakelijk.
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Der gewoonte getrouw,narnen de Hoog Mogende StatenGeneraal, afdoende maatregelen, om een, op de Spanjaarden veroverde plaats, te hervormen.
Wat dit beteekende voor Maestricht, zou zijn ongelukkige katholieke bevolking, een Lange reeks van jaren,
ondervinden.
Het uitgangspunt der overweldigers, was op de eerste
plaats, van Maestricht een blijvende versterking te maken
en van uit dit centrum, geheel het Zuiden te beheerschen.
Daartoe werd het garnizoen steeds op peil gehouden en
moest bestaan uit louter protestanten, liefst van de bitterste soort. Geen of ficier werd te Maestricht een commando
toevertrouwd, of hij moest in het verleden bewezen hebben,
een vurig protestant te zijn en het katholicisme te verafschuwen.
Een officier die zou trouwen met eene katholieke vrouw,
werd ipso facto, ontslagen. Bekeering van een protestant,
tot het katholicisme, was verboden.
Wie te kort schoot in ijver van aanbrengen of vervolgen,
op voorzichtige of openlijke wijze, naar gelang de omstandigheden, moest van garnizoen veranderen.
De Katholieke religie moest worden tegengewerkt, om
langzaam en zeker, tot hare algeheele uitroeing te geraken.
De katholieke priesters moesten, op voorzichtige manier
verdacht gemaakt warden bij het « domme yolk » en de
protestansche domines, voorgesteld, als de ware zendelingen des Heeren.
Zander de actie in het algemeen, ook in het minst te
laten luwen, moest bijzondere aandacht gewijd worden
aan de kloosterorden en onder hen, op de eerste plaats,
aan de Jezuiten en de Franciscanen. Aan de Jezuiten vooral, als vertegenwoordigers der meest kundigen en ijverigen
onder den clerus en daarom de meest gevaarlijken, voor
den oprechten Hollandschen geest.
Het Maestrichsche yolk moest, naar het bevel van de
Hoog Mogende Gedeputeerden der Staten-Generaal, uit
den poel van paapsch bijgeloof getrokken worden en gered
uit de klauwen van een fanatieke schare van Roomsche
priesters, die het sinds eeuwen bedrogen in afgoderij.
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Langzamerhand kon dan overgegaan worden, tot verdrijving der kloosterlingen en tot verbeurdverklaring hunner
goederen, zulks ten profijte van de Hollandsche staatsambtenaren, de domines en het garnizoen. Al dezen zouden, in
het vooruitzicht van groot gewin, teen prikkel te meer
vinden, tot krachtige daden. Den Maestrichtschen burgers
van invloed en vooral zij, die bekend stonden, als goede
katholieken en vol liefde voor hun stad, moesten, hetzij
geniepig, hetzij openlijk, moeilijkheden in den weg gelegd
worden.
Den koopmansstand moesten passen geweigerd worden
of telkens uitgesteld. Bij de moedigste burgers moesten
steeds het grootst mogelijk aantal soldaten ingekwartierd
worden, met de opdracht aan de gegradueerden, zich nauwkeurig op de hoogte te houden van hun denkwijze en
onder den schijn van vriendschap, hun vertrouwen zien te
winnen.
Het groot aantal lichtekooien, dat het leger gevolgd was
en mede de stad was binnengetrokken, moest om reden van
openbare moraliteit, uitgezet worden, met welken maatregel werd bedoeld, een goed effect te maken bij den prinsbisschop en de burgerij, doch met de bedoeling, de soldaten
in aanraking te brengen met de Maestrichtsche vrouwen.
De seculiere geestelijkheid moest oogenschijnlijk niet
gehinderd worden, met het oog op het capitulatieverdrag.
Langzamerhand zouden dezen ook wel aan de beurt komen.
De domines konden rekenen op den algeheelen steun der
overheid, daar waar zij meenden, tot daden tegen de afgoderij te moeten overgaan.
Het uitzetten van invloedrijke burgers kon « op goede
gronden van recht » in groote mate geschieden.
Alle ambten en waardigheden moesten door protestanten warden bezet en waargenomen.
De stad moest voor de eigen bewoners tot een hel
gemaakt, zoodat kon verwacht worden, dat na een tiental
jaren, de Hoog Mogende Staten, zeker in het rustig en
blijvend bezit zouden zijn van Maestricht.
Alle raad en bij stand was verzekerd bij den heer commandant Joachim Golstein, een ijverig man, doordrongen
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van zijn plicht als $taatsaxnbtenaar en protestant, en bij
den heer auditeur, Jacob Fisbach, beiden beschikkende
over afdoende macht en volledige instructies.
Op deze wijze zou Maestricht en zijn burgerij, wel ten
onder gebracht warden.
Degenen onder de burgers, die nog eenig vertrouwen
hadden gesteld in de plechtige beloften, bij de capitulatie
bedongen, zagen zich spoedig bedrogen.
Weldra werd op de meest perfide wijze ten uitvoer gelegd, wat de Staten bevalen en wat door het fanatisme der
predikanten nog werd verergerd.
Vrijheid van geweten en vrijheid van godsdienst werden
besnoeid ; de oude burgerrechten bestonden weldra slechts
in naam. De Katholieken moesten huwen ten overstaan
van een domine. Eigendom was afhankelijk van een woord
met een dronken soldaat en geen Maestrichtenaar was zijn
leven zeker.
« De duivel zal Maestricht halen » had Frederik Hendrik in At.gustus uitgeroepen bij het beleg en ofschoon de
duivelen bij honderden op de ongelukkige stad los gelaten
waren, zou bewaarheid warden, wat dezelfde krijgsman
had gezegd, kort voor de overgave:
« Wij zullen de stad innemen met geweld van wapenen,
« dock wie na ons komen, sullen een nog harderen strijd
«hebben dan wij; men, verovert wel een vesting, maar
«niet het Maestrichtsche Volk ».
Zoo leefde het ongelukkige yolk, van het eens fiere en
vrije Maestricht, een leven, dat een langzaam sterven
moest warden.
De knevelarijen waren getreden in plaats van vroegere
burgerrechten.
Een gemeen soldatesque, in zijn laagste instinkten aangehitst door zijn overheid, tyranniseerde de burgers dag
en nacht.
Al wat godsdiensthaat kon verzinnen, werd bot gevierd,
onder de directie van den fanatieken predikant Ludovicus,
die met Gods woord op de lippen, de schendende hand
uitstak naar wat den katholieken het dierbaarst was.
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De Staatsche overheid had de macht van de Luiksche
verdrongen. Recht bestond niet meer voor een katholiek
Maestrichtenaar.
De handel stond stil ; de ambachten kwijnden en de
ondernemende kooplui, die eertijds van Maestricht een
stapelplaats gemaakt hadden van den handel tusschen Antwerpen, Brussel en geheel Zuid- en West-Duitschland,
werden tot den bedelstaf gebracht.
Het garnizoen werd vergroot en behalve de inkwartiering bij de burgers, werden gelegerd, 400 man op de Tongersche barakken, 600 in Wyck, 500 op den Maegdendries.
De cavallerie werd gehuisvest als volgt : een compagnie
op de Hooge-Leemkuylen, een halve op de Kommel en
een halve op den Nieuwenhof, bij den Zwingelput.
Een ritmeester genoot 122 Luiksche gulden, een ruiter
33, een kapitein 109, een soldaat 22 gulden.
De stad droeg aldus een last van 36.000 gulden per jaar.
De belastingen waren ondragelijk en toch werd naar nieuwe
middelen gezocht.
Deze bestonden in 2/5 van de opbrengst der rnout- en
korenwage en van dagelijks noodige taken.
Op de Markt groeide het gras, zoodat de vrouwen uit
het yolk er haar linnengoed kwamen bleeken.
Geen ramp van welken aard, werd Maestricht gespaard
in dien langen tijd van ongeluk, waarin de eene afgrond
den andere baarde en de groote misdaad van 1632, gevolgd
werd, door duizend andere, door de overweldigers in naam
der vrijheid, gepleegd op de stad, op de religie, op de vrijheid zijner burgers, op hun eigendom, op de eer hunner
vrouwen, op hun leven.
Maestricht en de wingewesten van Limburg en Brabant
zullen geofferd worden aan den willekeur der « Zeven
Provincien ».
Hun verleden zal hun toekomst zijn, want dezelfde oorzaken hebben steeds dezelfde gevolgen.
De vorm, zal veranderen naar het tijdsgewricht ; de
daad en het doel zullen dezelfde blijven.
Hun heden zal zijn als het verleden in de zeventiger
jaren der zestiende eeuw.
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Nu is het Ludovicus, toen was het de fanatieker Johan
Scheitshabener, die na zijn opruing op de markt, met zijn
Hollandsche handlangers, het sein tot den beeldenstorm
gaf .
De Sint Mathyskerk werd overweldigd. De ambachten,
die de kerk met hun penningen gebouwd hadden, werden
neergeslagen. De beelden verbrijzeld, de altaren omver
geworpen, het Allerheiligste geprofaneerd, de kapel van
St. Severyn vernield, de geestelijken mishandeld en overgeleverd aan den haat van het opgeruide grauw.
Op den 3den November werd hun ,stichtelijk werk voortgezet en in de kapel van O. L. Vrouw aan den Oever
en de St. Joriskapel, alles vernield en gestolen.
Toen de burgers den Zwolschen nieuwlichter, Herman
Struiken, die op 3 Nov. de nieuwe religie met extra beeldenstormerij kwam preeken, de stad uitranselde, werden
zij onverdraagzaam geheeten en toen zij den grooten Jezuit,
Hendrik Denis, of pater Dionisius, bij zijn eerste preek in
de O. L. Vrouwe kerk, op de handen droegen, omdat hij
hun rechten en geloof verdedigde, in het aangezicht van
de Hollandsche beeldenstormers en hen wees op hun dure
plichten, toen werden zij gescholden voor papen van de
laagste en gevaarlijkste soort.
Maestricht wilde zichzelf zijn en zich verdedigen tegen
elke vreemde overheersching, doch werd de voetbal van het
internationale spel van machten. De « Staatsche vrijheid »
noopte het kapittel van St. Servaas, de kerk dag en nacht
door de gilden te laten bewaken, tegen de op buit beluste
Nieuwlichters, die reeds de beelden aan den « Langen
Gang >> verbrijzeld hadden in 1576. In hetzelfde jaar joeg
de bevolking het Spaansch garnizoen uit de stad en trad
Hollandsche bezetting in de plaats ; haar eerste daad was,
de Jezuiten te verdrijven, en toen de Spanjaarden de stad
wederom innamen op 20 October, koste dit het leven en de
vrijheid aan velen der beste burgers.
In 1575, bij de Passificatie van Gent, werd Maestricht
de Spaansche troepen kwijt, doch kreeg in plaats Duitsch
krijgsvolk, dat uitmuntte in de kunst van plunderen en
branden en met zijn protestantsche Hollandsche vrienden,
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andermaal, de Sint Mathyskerk leeg haalde en tot tempel
maakte van de nieuwe religie.
De brave Duitschers gingen over tot nieuwen beeldenstorm. Het Dominicanenklooster en de kerk werden geplunderd en de altaren vernietigd.
Niet tevreden met den gestolen buit, werd de bibliotheek,
met haren schat van boeken en handschriften, in brand
gestoken.
De kloosterlingen werden mishandeld ; twee broeders
doodgeslagen en de protesteerende burgers gebrandschat.
In 1579 verschijnt de hertog van Parma aan het hoofd
van 34.000 man voor de poorten. Met 1200 Franschen,
Schotten en Engelschen en acht duizend gewapende burgers en landslieden, strijdt Maestricht, te midden van honger en pest, een Homerischen strijd, vier maanden lang.
De bevelhebber van het garnizoen, jonkheer Melchior van.
Schwartzenberg sneuvelt ; de bekwame Tapyn wordt gevangen en sterft, eenige dagen na de inneming, aan de
bekomen wonden.
En terwijl de overwinnaar zwaar ziek te bed ligt, krakeelen Mansveld en de Gonzaga, met het gevolg, dat de
overwinnende soldaten aan het plunderen en moorden slaan.
Van de dertig duizend inwoners van Maestricht worden
6.300 mannen en 1.700 vrouwen, na heldhaftigen tegen-stand, vermoord en een millioen gulden als buit weggedragen.
Alle rechten, charters, privilegien en vrijheden der stad,
werden afgeschaft en zij bleef jaren lang ten prcoi aan
steeds nieuw beraamde aanvallen van de Staatschen in
1580, 1592, 1604..
Niet alleen het krijgsmansgeweld, doch ook de slechte
regeering der overheerschers, maakten van Maestricht een
lij densstad.
In 1612 en 1616 vernielde een groote brand, een gedeelte
bij de Brusselsche straat.
In 1623 werd een deel der bevolking wegg esleept, door
de pest en zeven jaren lang, woedde deze vreeselijke ziekte
in de stad, om in 1633 met zoo groote hevigheid uit te
breken, dat alleen op Calvarieberg vier honderd inwoners
overleden. In vier maanden tijd, stierven alleen vijf en
,

-
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twintig Capucijnen in dienst der pestleiders, even als bijna
alle Kruisheeren.
Gedurende al dien tijd, hing het zwaard van Damocles
boven Maestricht. De overwonnen legers bleven steeds de
stad van buiten bedreigen en de overwinnaars, die zich van
Maestricht hadden meester gemaakt, knevelden de burgerij.
Zoo was het oak na 1632, toen de Spanjaarden verschillende forten en steden om Maestricht bezet hielden en in de
omgeving een aanhoudende strijd om de macht plaats had.
De Hollanders hielden van uit Maestricht, regelmatig
strooptochten in het land van Overmaes en Limburg. Vervolging der katholieken, moord, plundering en branden
waren aan de orde van den dag.
Het zal geen verwondering baren, dat de Maestrichtenaren met haat vervuld bleven, tegen de overheerschers, die
het er op aanlegden, het yolk tot het uiterste te drijven
om, bij de minste aanleiding, met wreed geweld, in te grijpen en de verdere verhollandiseering door te drijven.
Ligt het niet voor de hand, dat een sinds eeuwen vrij
gevochten yolk, aldus getergd, middelen beraamde, om zich
van den verdrukker te bevrij den ?
Een revolutie is steeds gerechtvaardigd, wanneer zij
stoelt op den gerechtvaardigden volkswil. Het yolk heeft
hct recht geregeerd te worden, of zich zelf te regeeren,
naar de grootst mogelijke zekerheid van zijn geestelijk en
materieel welzijn,.
Een vrij yolk, heeft den dubbelen plicht, den overweldiger te overweldigen en in zijn strijd om leven of dood,
zijn wapens te kiezen en ze doelbewust in het hart van
den vijand te stooten.
Evenals in al dergelijke omstandigheden, vraagt het yolk
slechts een man, in staat den toestand te overzien, leiding
te nemen, om tot het uiterste te gaan, na te voren het
offer van zijn leven verpand te hebben.
De proost-deken van St. Servaes, een zeventiger, liep
op den vooravond van Kerstmis van het jaar 1637 met
afgemeten schreden op en neer in de middenbeuk van de
Kapittelkerk.
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De gewoonte had met zijn hand den rozenkrans geno
men en ofschoon zijn lippen een rythme van woorden
prevelden, waren zijn gedachten verre van dit volksgebed.
Over de reeds leege kerk donkerde het mystieke schijnsel
der veelkleurige ramen en omgaf de heilige figuren, gezien
tegen het laatste hemellicht, met een aureool van geloofswijding, dat de man, die buiten de Kerk staat, niet zien of
voelen kan.
Trots heftige geloofsvervolging en beeldenstorm, was
het protestantisme hier niet binnengedrongen, dank zij de
wachten door de gilden, dag en nacht, aan hare poorten
betrokken. Het katholicisme stond to Maestricht overeind
in geheel zijn geestelijke grootheid en kracht, evenals het
machtige gebouw, dat in elken steen getuigde, van trots
verleden, van groot-zijn en grooter willen warden, van het
vrije katholieke yolk van Tricht.
De vallende avond vervaagde de laatste zichtbare ljinen
der stoute gewelven en vergeestelijkte het geheel.
De rozenkrans was zijn hand ontvallen en hij was neergeknield in diep gepeins, op het graf van St. Servaes.
Aan zijn moeden geest trok voorbij, een lang verleden,
in lief en Teed gedeeld met zijn kudde.
Opnieuw leefde hij in gedachten de historie van Maestricht en bad am verlichting, bij de vervulling zijner hooge
en droeve taak.
Als in visioen, trok de toekomst voor hem voorbij. Hij
zag, hoe in de komende tij den, de waarde van dezen grooten
beginselstrijd zou vervagen en hoe er zouden zijn, die Teed
en lijden, strijd en dood, zouden bezien in het Licht van
den tijd en hoe zij dat alles zouden stellen in het kader
van begrippen, die een beleediging zijn van wat Waarheid is en Recht.
De hoogepriester en fiere Maestrichtsche burger, plengde tranen op het graf van St. Servaes, aldus, even als deze,
beweenend wat menschenwerk zou doen, in menschenbevatten van Goden wil. Hij zag ze komen en gaan de opvolgende geslachten : hij zag hoe de vijanden van Kerk en
Stad zouden gratie vinden in de oogen van velen, door het
wisselend lot der toekomstige eeuwen verblind, aanstrom-
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pelend achter de macht van het oogenblik, niet willende
kennen de historie van het roemrijke verleden, doof voor
de stem der dooden, gevallen in heroischen strijd van
groote beginselen.
Zou het kunnen zijn, zoo vroeg hij zich, of dat er
een tijd komt, dat alles is vergeten, dat er geen eere meer
is, voor die hun leven gaven als katholieken en als burgers.
De edele oude priester, Maestrichtenaar naar den bloede,
als streed hij tegen de onmogelijkheden van het menschelijk verworden, maakte onwillekeurig een afwijzend gebaar.
En Loch drong weer he 'sombere toekomstbeeld naar
voren en hij zag ze voorbijtrekken in langen stoet : de
braven, die te braaf zijn, om de wetten van God en van de
menscheid te onderhouden, indien zij niet strooken met
de belangen van het oogenblik en van het eigen ik ; die
braven, die den staf breken over beginsel en historie en in
hun bekrompenheid, de wetten van God en Kerk, willen
aanpassen aan hun subjectieve belangen ; de voorzichtigen, die diezelfde onveranderlijke wetten, modeleeren
naar eigen schijnheiligheid en haar dienstbaar maken aan
wat geeischt wordt door hun persoonlijk belang ; de menschen, geestelijken en leeken, die den moed der overtuiging
missend, de belangen van het oogenblik stellen boven die
van het beginsel en het offer voor den Allerhoogste stooken, met de adelbrieven der martelaren van het verleden;
dezelfden die als Pilatus, de handen in onschuld wasschen,
die met Petrus, voor de oogen van een dienstmeid, den
Meester drie maal verloochenen en den rondedans doen om
het Gouden Kalf hunner eeuw ; dezelfden van altijd, die
de gevierden zijn in de vele dagen van decadentie, zich een
troon bouwen van het roemrijk verleden der katholieke
helden, zonder dat hun zielen of lichamen, den strijd
of de vervolging van de martelaren hunner Kerk, in het
minst hebben gestreden of gevoeld.
Den toestand kennend, bracht hij regelmatig elken morgen, het offer van zijn leven, want elk volgend uur, kon
hij de ijzeren hand der geloofsvervolging op den schouder
voel en.
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Zoo bad hij om kracht tot den Hemel en deed St. Servaes
geweld aan.
De kerk, die langer staan zou dan hij, diepte weg in het
avonddonker, terwijl zijn geest terugkeerde tot de werkelijkheid van het benauwende oogenblik.
Hij stond op en trad verschrikt terug, toen een menschelijke stem hem zei :
- Heer Proost ! Maestricht en het katholiek geloof zijn
in groot gevaar ; ik kom tot U, met het dringend verzoek
onmiddelijk daden to beramen, tegen den gemeenschappelijken vijand.
— Heer Burgemeester, zijt gij het ? wat kan ik doen
— Heer Proost, nog heden nacht met het plan beraamd worden.
— Waar, hoe laat ?
— Om elf uur en ten uwen huize.
- Ik verwacht U.

DE EEDOENOOTEN.

Het was in den kouden winternacht van den 12 December 1637, dat twee mannen, haastig voortschreden door de
Munt, in de richting van de Zaterdags-Markt. Bij de
Lakenhal, stonden zij stil, richtten hun blikken naar de
beide kanten van het plein en luisterden.
- Terug, de la Cour, en meteen duwde de Grati zijn
metgezel ter zij de. Ik hoor gedempte voetstappen in den
sneeuw.
Beiden verborgen zich achter een zwaren beer van den
toren en weldra kwamen van de kant der Gevangenpoort,
twee mannen voorbij, evenals zij, in groote mantels gehuld
en onkenbaar.
- Het is bijna twaalf uur, hoorden zij ; als die vervloekte sneeuw maar geen vertraging brengt. In elk
geval, wordt de zaak bemoeilijkt en onze voetstappen kunnen ons verraden.
- Juist niet ; omdat het zoo zwaar sneeuwt, zijn onze
sporen weldra uitgewischt.
De aankomenden waren spoedig voorbij en de Grati en
de la Cour zagen hen den Heiligen Geest binnengaan en
stilhouden voor het huis « In de Fogel >>.
- Wat een onvoorzichtigen, zeide de Grati, zij moeten
van de onzen zijn. Zij verdienen straks de les gelezen to
krijgen, wij1 zij niet weten, dat de steenen ooren hebben
en vooral, bij samenkomsten als de onze, de grootste voorzichtigheid een eerste vereischte is.
— De straat is veilig, heer schepen ; laten wij volgen;
wij zijn zeker de laatsten.
— Gij kent het wachtwoord de la Cour ?
Zij sloopen voorzichtig voorwaarts en de la Cour gaf
twee maal drie tikken, tegen het raam van hetzelfde huis,
waar de anderen binnen gegaan waren.
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Een klein luikje in den muur, werd van binnen geopend
en de la Cour zeide : « Op leven en dood ».
De deur opende zich en werd even vlug achter de binnen komenden gesloten.
— Alles in orde ? vriend Cleppers.
— Ja, heer Schepen, U bent de laatste langs dezen
ingang.
— Dan de grendels op de deur en alle lichten uit.
De drie mannen gingen den langen gang van het sombere
huis door en daalden, langs den keldertrap, aan de achterzijde, naar beneden.
Andermaal schreden zij voort door een smallen gang,
thans half gebukt en kwamen weidra in een groat onderaardsch gewelf, gelegen onder de kapel van den H. Geest,
waar, bij kaarslicht, reeds een tiental personen, om een
groote tafèl, vereenigd zaten.
De geheime vergaderzaal had vier toegangen « In de
Kogel », In het Draekeveld » in de Groote Staat, « den
Toemeleer » in de Nieuwstraat en « In den Voegel » in de
Spilstraat.
Er heerschte eene gedrukte stemming en men was blijkbaar in afwachting van meerderen die nog komen moesten.
— Nog vier en wij zijn compleet, zei Meester Wynands ; zij moeten komen langs den gang van « den Toemeleer ».
— Jan Vinck, is er heen, zei Cleppers tot Rompen.
— Het zal een zware onderneming worden, want graaf
de Feria, wordt streng bewaakt.
— Ik zie geen kans op succes, heer Lansman.
- Ik wel, antwoordde de la Cour ; waar een wil is, is
een weg. Je hebt overigens geen zekerheid van succes noodig, om een daad te stellen.
— Ha! daar zijn de laatkomers, zei meester Wynans.
Neem plaats heeren. Alle deuren dicht en de vier wachters
op hun post.
De toestand is van dien aard, zoo ging hij voort, dat de
burgerij tot het uiterste getergd, bereid is, tot elk offer,
om het Hollandsche juk of te werpen. Het ledental van
ons genootschap telt reeds meer dan zeven honderd mannen
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en vrouwen van invloed en is over het geheele land van
Oevermaes verspreid ; het breidt zich uit met den dag en
alien onderscheiden zich, door stipte geheimhouding en
toewijding aan de heilige zaak onzer vrijheid.
Het is noodig, dat ons plaatselijk bestuur wordt uitgebreid en wel met twee of drie leden, opdat wij tot een
betere werkverdeeling kunnen komen. Eergister-nacht hebben wij besloten, dat de burgemeesters, geestelijken en
alien die in openbaren dienst zijn, buiten ons bestuur
moeten blijven, van wege de suspicion, die directelijk op
hen kunnen vallen,. Wij hebben thans 14 leden en wel uw
voorman, die de eer heeft thans tot U het woord to voeren
en de volgende burgers, edelen en krijgslieden:
Jan Philippens, Louis Houbericks, Johan van Reempst,
Jan Lansman, Sleussel, de la Cour, de Grati, de Leegtenborg, de Feria, Agnes de Borea, de Gye, Jan Vinck, Nicolaes Ruysch.
Ziehier de lijst van burgers, edellieden, geestljken en militairen, leden van ons genootschap of verkozen tot vertrouwingsmannen:
Gerard Ackermans ; Loy van Aken ; Henri van Abel ;
Peter van Aust ; Jan Beckers ; Wynand van Beeck ; Aert
van Berchem ; Catherina van Bilsen; Cornelia Boelarts ;
Jan Bollen; Cornelis Bollen, Servaes Brandts ; Nic. van
den Broeck ; Frans Brouns ; Jan Brouwers ; Willem van
Buel ; Philip van Bun; Jan van Buetenaken ; Nic. van
Can; Lutgardis Capoens ; Aert Caris ; Lamb. Cauwenbergh ; Lambrecht Claessens ; Servaes Clemmen ; Thonis
Cloot ; Johan Coeckens ; Vastart Coenegracht ; Peter Coenen ; Jan Coeninx ; Gerard van Cortenbach ; Franciscus
Cremers ; Reinier Cryckelmans ; Jean Crieckels ; Hubert
Cruesen; Jannes Cryns ; Anna Cuypers ; Thys van Daelen;
Jan Daemen ; Barbara Daemen ; Simon Diericx ; Gerard
Dries ; Henri Duyckers ; Joannes van Eckelray ; Andries
van Eyck ; Simon Elsloo; Jacob van Eupen; ±)aul Bocx
van Fall ; Mees Francken ; Peter Franssen; Bastijn Fredericx ; Judith van Gangelt ; Anna van Geleen ; Aert van
Genck ; Hubert van Gerdingen ; Gysen ; Tryn Goessens ;
Nelis Graeven ; Meys van Gremmy ; Martin van Geul ;
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Nys van Gulpen ; Jan Haecx ; Arm. Haenen ; Willem Haemeeckers ; Frans Rappaert ; Claudius Hardy ; Peter de
Hartvonst ; Jan van Hasselt ; Reynaert van Heer ; Loy van
Hees ; Ida van Heesvelt ; Jan van Heusbergh ; Gertruidis
van Herkenroy ; Reinart van Herstal ; Lambr. van den
Hoeven ; Dirck Houben ; Jacob Houbrechts ; Jan van Hughem ; Jan Hupkens ; Jan Huyts ; Hans Jacobs ; Peter Jongen ; Maria van Itteren ; Beatrix Kanen ; Aert Kempeneers ; Thees van Kesselt ; Chys van Lanaeken ; Jan van.
Landen ; Maria Lausman ; Petrus Leenarts ; Thys van Limborch ; Adr. Maes ; Peter Maes ; Judith van Mal ; Johan
Meese ; Andr. van Merckelbeeck ; Andr. van Mersen ;
Chrs. Meys ; Lamb. Moers ; Maria Myncklers ; Servaes
Neven ; Dries Nypels ; Elisabeth Nypels ; Claes Nys ;
Lamb. Noodstock ; Leon van Oetteren ; Lamb. Of fermans ; Lemmen Loiviers ; Jan Paes ; Peter Paris ; Sander
Peeroom ; Cornelia Penders ; Ida Peters ; Rytgems Pipers ;
Vacs op de Poel ; Arnoluus Proenen ; Isabella Proenen ;
Anth. Raymeekers ; Servaes Raeven ; Govaert van Ray ;
Dirck van Raedts ; Frans Reynarts ; Jan van Riemst ;
Gerard van Reempst ; Agnes Rosen ; Glis Ruysch ; Claes
Ruysch ; Govart Ruiters ; Jacob Rutten ; Marg. Sanders ;
Jan van Scharn ; Maria Schellinx ; Lod. Schets ; Ghys
Schobben ; Mathys Schoenmaeckers ; Franciscus Schreurs ;
Jan van den Sleypen ; Jan Smeets ; Balthasar Smeets ;
Jac. Spauwen ; Lambr. Stas ; Peter Stockx ; Pieter van
Struckt ; Servaes Symoens ; Petrus Thans ; Ardt Thoens ;
Laurent Tholen ; Thys Thomassen ; Nic. Thys ; Gillis
Vaessen ; Jan Vinck; Thomas Vinck; Andreas Vrancken ;
Anth. Weerts ; Dirk Wynats ; Paul Wynans ; Adam van
Yseren.
Mijn voorstel is, om de burgers, Laurent Bollen en
Johan Nypels te benoemen en toe te laten tot leden van
het bestuur en de beide candidaten, die wachtende zijn
« in den Voegel » binnen te laten
Met algemeen goedvinden werd hiertoe besloten.
Jonkheer de la Cour, wil U beide burgers binnenleiden.
Nadat de twee genoemden voor Meester Wynands, hadden plaats genomen en Jan van Sichem, koster van St. Ni9
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colaes, een kruisbeeld, met twee brandende kaarsen, op
tafel had geplaatst, zei de hoofdman :
Vrije Maestrischtsche Burgers, Laurent Bollen en Johan
Nypels, wij zijn bereid U op te nemen in het bestuur van
« la Tau » onder voorwaarde dat gij den volgenden eed op
het kruisbeeld aflegt. (*)
— Ik, Laurent Bollen, ben bereid.
- Ik, Johan Nypels, ben bereid.
- « Ik zweer, bij de Allerheiligste Drievuldigheid en bij
« Sint Servaes, dat ik, vrije katholieke Maestrichtenaar,
« mij onderwerp aan de wetten van « La Tau » en dat ik
« goed, bloed en leven geef voor de dierbare Vaderstad
« en hare bevrijding van elke vreemde overheersching,
« zullende dienen getrouwelijk, het nude Katholieke Ge« loof, de Twee Heeren en het Maestrichtsche Volk.
« Dood aan de Hollanders !
« Aldus in tegenwoordigheid Gods die mij, bij gebreke,
« het eeuwige oordeel zal verweigeren ».
Staande en in diepe stilte, hadden de eedgenooten de
plechtige eedsaf legging aangehoord.
- Broeders, zei meester Wynans, thans zijt gij een
en onverdeeld met ons. Wie onder ons zijn plicht doet,
ontvangt, zoo hij wil, brieven van adeldom en zijn naam
wordt opgeteekend in de geschiedenis der stad. Wie verzaakt, sterft den dood van den verrader. —
Twee plannen moeten uitgevoerd worden ; een dadelijk, het andere binnen kort.
Het eerste betreft de bevrij ding van graaf de Feria, gevangen genomen, als verdacht een complot te smeden
tegen het gezag der Staten Generaal. Overmorgen vangt
de terechtzitting aan, en indien wij den graaf niet vOOr
dien tijd helpen ontvluchten, staat hij a. s. Vrijdag morgen
op het schavot. Wij hebben aan hem een eereschuld, die
wij kunnen inlossen, door morgen nacht onzen slag te slaan.
De vrouw van den cipier is lid van « La Tau » en heeft
den graaf reeds in het bezit gesteld van een scherpe vijl,
50 voet koord en een, dolk.
(*) « la Tau >> was een teeken in den vorm eener kruk T,
waarmede de eedgenooten elkander herkenden.
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De sergeant van de wacht heeft beloofd, tegen 500 Luiksche guldens te zorgen, dat de wacht morgennacht, tusschen een en twee uur, zal « slapen >>.
- Wij hebben drie man noodig om verder de bevrij ding
te bewerkstelligen ; daartoe hebben zich aangeboden : Jhr.
de la Cour en Jan Philippens zoon, terwijl gij Laurent
Bollen, als derde door ons zijt aangewezen.
- Ik zal van de partij zijn, Meester Wynans, antwoordde Bollen droogweg.
— de la Cour heeft de leiding ; onze beste wenschen vergezellen U.
Ons tweede plan is van breedere beteekenis. Het geldt
een middel te vinden om de omliggende Spaansche troepen heimelijk de stad binnen te laten, het Hollandsche
garnizoen te overweldigen en Maestricht van den erfvijand
te verlossen.
Wij waren daartoe reeds in verbinding getreden met
onzen trouwen vriend graaf de Feria, die met de Meziere,
commandant van het fort Navagne, de zaak van de andere
zij de voorbereidt.
Zoodra het oogenblik gekomen is, zullen wij, voor zoover
noodig, een beroep doen op uwe medewerking. Het zij
voorloopig voldoende, U mede te deelen, dat wij willen gebruik maken van het onbekend poortje in den Onzen Lieven
Vrouwenwal bij de Helpoort, dat slechts door een dunnen
muur van mergelsteen dicht gemetseld is en aldus gemakkelijk kan geopend worden. Het poortje geeft toegang tot
den kelder van het huis gelegen naast « de Halve Maen »,
eigendom van- en bewoond door ons medelid, brouwer
Lansman.
Aan den anderen leant, komt het poortje uit op de Jeker,
waardoor de bevrijders, bij laag water, hun weg naar de
stad zullen vinden.
Wij wachten nadere berichten van Navagne, doch zooals
gij weet, is elke verbinding afgesneden en passen worden
door de Hollanders niet gegeven, tenzij aan hun erkende
vrienden. Morgen verwachten wij een schip met kolen
van Luik en wij hopen, dat ons medelid, schipper de Gye,
ons tij ding zal brengen. Onze trouwe helpster, Agnes de
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Borea, echtgenoote van de la Cour, zal met hare zuster
Josine, waarschijnlijk meekomen en ons met nadere berichten verblij den.
Morgen avond om elf uur, zullen wij alien hier present
zijn. Het wachtwoord is « Sterre van Tricht » en bovendien, toone een ieder aan de deur, den nagel van den linker
pink, waarop T ingekrast is.
- Meester Wynans, fluisterde Jan van Sichem, terwip
hij, als naar gewoonte bij ernstige aangelegenheid zijn
bult optrok, ik heb geen vertrouwen in burger Sleussel. Hij
zelf is braaf en dapper, maar zijn vrouw is gevaarlijk ; zij
heult met den vijand en is steeds in relatie met Hofmeyer.
Dat belooft niets goeds.
— Gij kunt gelijk hebben, van Sichem, wij zullen waakzaam zijn.
Den volgenden dag, tegen het vallen van den avond,
meldde zich de beurtschipper Jan de Gye bij de wacht van
de 0. L. Vr. Poort en toonde het paspoort van zijn lading
kolen.
— Alles wel, Jan, zei hij tot den sergeant Finiers, zijn
zwager.
— Stil, de kapitein is binnen, ga hem opzoeken en vergeet niet hem een kar kolen aan te bieden en f link op de
papen en de Spanjaarden te schelden.
Kapitein Bylandt troonde in al zijn Hollandsche eigenwaan achter een tafel, waarop meer wapenen dan schrij fgereedschap lagen. Hij nam den schipper scherp op en
zonder te verrnoeden, dat hij vOOr zich had een trouw lid
van « la Tau », in nauwe relatie staande met den prinskardinaal van Luik, bij wien zijn broeder in dienst was.
Zijne twee zwagers, eveneens leden van « la Tau » dienden
in het Hollandsche leger. Bij zijn moeder, wonende « in
den Posthoorn » in de Jodenstraat, was het een geliefde
verblijfplaats van vele samenzweerders.
— Het weer is even gemeen als de Spaansche honden,
kapitein ; ware ik niet vanavond binnengeloopen, dan zou
mijn schip zeker ingevroren zijn en was mijn lading misschien door Spaansche stroopers tot goeden buit verklaard.
1k voel mij gelukkig, U een kar van de beste kolen te
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mij verlof te geven, eenige karren dadelijk te lossen want
mijn schip ligt diep en ik kan niet bij den wal komen.
— ZOO, je papieren zijn in orde de Gye en hier is verlof
tot lossen. Is er anders niets aan boord?
— Niets bijzonders, heer kapitein : een ton haring,
kaas, aardappelen en mijn vrouw, die met de koorts te
bed ligt. Ik ga vanavond nog den apotheker verwittigen.
— Sergeant Finiers ! Schipper de Gye heeft verlof tot
lossen en kan vrij heen en weer gaan.
TerwijI de Gye naar zijn schip terugging,werd hij achtervolgd door een onbekende, die hem naderde, de rechter pols
op de linkerhand legde in den vorm eener kruk en zeide :
Juf frouw de Borea is aan boord?
— Neen, zij heeft hare plaats moeten afstaan aan een
onbekende, die op het laatste oogenblik, door den heer
commandant de Meziere aangebracht is. Zij, of liever hij,
moet doorgaan voor mijn zieke vrouw en ik hoop haar
aan wal, en binnen de poort, te hebben, eer het acht uur
van avond is.
- Uw berichten worden van avond verwacht in den
H. Geest, ingang bekend ; wachtwoord Sterre van
Tricht » ; 'I' op nagel linker pink.
De onbekende verdween in de duisternis, nadat de Gye
hem verzocht had, den apotheker van den Dries te waarschuwen en ten spoedigste met een draagbaar en eenige
vertrouwde mannen, zijn zieke vrouw of te halen.
Terwijl de kolenlossers doende waren en al wat tot de
Hollandsche dienstdoende ambtenaren en krijgslieden behoorde, hunne zakj es kolen wegdroegen, verzocht de apotheker, plechtig en gewichtig doende, plaats voor de zieke
vi ouw, die net bekwamen spoed naar het Gasthuis van
den H. Geest moest vervoerd worden.
— Op zij, riep de apotheker, besmettelijke ziekte...
groot gevaar
— Als het de pest is, smijt het wijf dan liever in de
Maes, merkte een soldaat op, terwij1 hij een gestolen kaas
in veiligheid bracht.
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Schipper de Gye leek niets te hooren of te zien en wijdde
geheel zijne liefderijke zorgen aan zijn half doode vrouw.
**
Op het gezette uur was de vergadering der eedgenooten
voltallig.
— Agnes de Borea, is niet met de beurt mede gekomen
en schipper de Gye heeft mibnamens den commandant van
Navagne, medegedeeld, dat ons nog heden, door een bijzondere zending, belangrijke tijdingen zouden geworden.
Het is thans bij twaalf ; aanstonds begint de vergadering
en om een uur de bevrijding van den graaf.
— Geen vrees, meester Wynans ; wat de commandant
plant en zegt, gebeurt, dat weten wij uit ondervinding, zeide
de la Cour. Overigens is alles nauwkeurig voorbereid en
ik verwed er mijn vrouw voor, dat de graaf, eer het dag
wordt, in vrijheid is.
Even als de vorige nacht, waren de eedgenooten langs
de verschillende ingangen samengekomen en meester Wynans besprak de laatste toebereidselen voor de vlucht van
graaf de Feria. Intusschen kwam Jan van Sichem gewichtig naar den hoofdman, trok zijn bult in de hoogte en zei :
— Meester er heeft zich een onbekend vrouwspersoon
aangediend ; zij kent het wachtwoord en draagt het teeken
op den linker pink.
— Haar naam ?
— Zij wil haar naam niet noemen.
— Voer haar hier heen en zorg, dat zij in geen geval
het huis kan verlaten ; twee mannen vergezellen van Sichem.
In groote verwachting staarden de eedgenooten elkander
aan. Wie kon het zijn ; wie kende de plaats der vergadering
en het wachtwoord? Was er verraad in het spel?
Een minuut later trad een vrouwspersoon de vergaderzaal binnen. Zij droeg een breeden mantel met kap, die
geheel haar gezicht bedekte en trad met vasten tred op
meester Wynans toe. Nadat zij al de eedgenooten man
voor man had opgenomen, wierp zij kap en mantel of :
graaf de Leegtenborg stand voor hen.
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om die van den lang verwachte te drukken.
Wynans vloog op en viel hem om den hals ; de la Cour
kuste zijn hand en van Sichem stond aan den grond genageld.
Hij was erg verouderd ; zijn aangezicht droeg behalve
een zwaar litteeken van vroegeren strijd, de sporen van
veel lijden.
— Zijt gij het waarlijk, heer graaf, zeide koster van
Sichem en betastte den aangekomene, als om zich te overtuigen, niet met een spook te doen te hebben.
Van de algemeene opschudding maakte hij gebruik om
hem in het oor te fluisteren :
— Heer Graaf, kleine Henri is in welstand en veiligheid.
— Waar, bij wien?
— Bij mij, heer Graaf ; dadelijk kunt Gij het kind zien.
Maar voorzichtig laat niets merken, ik vertrouw Sleussel
niet.
De onverschrokken krijgsman, die immer meester was
over zich zelf, was zoo ontdaan, dat hij neerzeeg op een
stoel en geruimen tijd wezenloos voor zich uit staarde
— Ik wist van Agnes de Borea, dat het kind in veiligIk
heid was, doch de gedachte aan het weerzien
dank U, brave van Sichem.
— Wat is er gaande van Sichem? riepen verschillende
stemmen.
— Het is niets, antwoordde de Leegtenborg, een restje
van lange ziekte en ontbering; ik prijs mij dubbel gelukkig
bier te zijn en ben tot uw orders meester Wynans.
— Vertel ons het wedervaren uwer lange afwezigheid
— zes jaren lang hebben wij niet van U gehoord —
wij waanden U ter ziele
waar waart Gij ? — hoe kont
gij zoolang weikeloos blijven riepen verschillende
stemmen.
— Nu niet, viel meester Wynans in de rede, de tijd
dringt en de graaf moet weten, dat om een uur een poging
zal gedaan warden om graaf de Feria, zijn zwager te
verlossen.
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- Ik wist, meester Wynans, dat mijn zwager een
dezer dagen moest terecht staan en mijn onverwachte
komst heeft ten doel, mede te werken aan zijn bevrijding.
— Dan lukt het zeker, riep de la Cour, uit.
- Met Gods hulp, ja, zei de Leegtenborg.
Zij zouden om half een het huis der samenzwering verlaten en om klokslag een uur bij de Helpoort zijn, in het
jekerbed, bij den hoektoren van den walmuur. Meester
Bollen zou een lang koord aan een einde bevestigen aan
den hoogen boom in den tuin der Franciscanen en de la
Cour zou h-t andere einde vastbinden aan het touw, dat
door bemiddeling van de vrouw van den cipier, in de cel
van de Feria, was binnengesmokkeld. Jan Philippens zoon
en de Leegtenborg, zouden gereed staan voor elke gebeurtenis.
Op het gezette uur drongen de vier mannen heimelijk
den tuin der Franciscanen binnen en terwijl Laurent Bollen bezig was het koord te bevestigen aan den boom, rolde
de la Cour, die het geheele touw om het lij f gedraaid had,
zich over den grond in de richting van de Helpoort.
Alles was rustig in de omgeving, totdat een half uur
later de la Cour een hanengekraai aanhief.
Graaf de Feria, had in angstige spanning, nachten lang
gewacht op dit teeken hij sprong op, stak zijn hoofd door
bet nauwe venster en zag inderdaad een gedaante aan
den voet van den zijtoom, waarin hij opgesloten zat.
Zijn hart bonsde. De vrouw van den cipier had hem
slechts twee maal bezocht. De eerste keer in de tegenwoordigheid van haar man en na hem het teeken van « la Tau .1)
gemaakt te hebben, had zij hem, met haar man, als om
strijd overladen met scheldwoorden en beleedigingen.
— Ik wou, had zij gezegd, dat ik elken dag het voorrecht
had dien paapschen Spaanschen hond te kunnen beleedigen.
Heer graaf ik kom nog wel eens terug voordat je aan de
galg hangt en op den vOOravond van je terechtstelling, kom
ik eens zien, hoe dapper je bent in het aangezicht van den
dood.
Mede had zij ten tweeden male het Tau-teeken gemaakt,
zoodat de Feria overtuigd was van hare hulp.
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man verschenen en terwijl zij zich als een helleveeg tegen
hem • aanstelde, gleed zij onopgemerkt een vijl en een
kluwen dun touw in de cel.
Nauwelijks waren zij vertrokken, of hij ontwarde het
kluwen en vond op een briefje :
« bij eerste hanengekraai, touw naar beneden laten ; bij
tweede kraai optrekken ; het bevestigde koord aanhalen,
stevig vast binden en langs koord naar beneden glij den >.
De haan had waarlijk gekraaid ; weldra ritselde het
koorde naar beneden en na eenige minuten hield hij een
stevig touw in de hand, dat hij vastbond in de cel. Spoedig
bemerkte hij, dat aan het touw getrokken werd. Het was
de sterke Bollen die met een bout, in den vorm eener
dommekracht, het touw zoo strak spande dat, de zware
boom ervan kraakte.
Met ingehouden adem zagen de drie helpers weldra den
gevangene te voorschijn komen en langzaam langs het touw
a fgli jden in den tuin. De Feria drukte meester Bollen zwijgend de hand en wachtte op de drie anderen, die weldra
bij den boom waren.
— Fernandez, zei de Leegtenborg, ik ben het, Henri.
De beide zwagers en krijgsmakkers omhelsden elkaar
in stilte.
— Wat nu? zeide meester Bollen. De weg door de Jeker
is een onmogelijkheid ; het water is sinds eenige dagen wel
twee meter gewassen en vol ijs.
— Het eenige is, de vlucht buiten de stad tot later uitstellen en den graaf elders in veiligheid te brengen, zei
de Leegtenborg.
— Dan toch de twee graven, merkte Philippens op.
— En de la Cour en Bollen zullen met ons te zamen
hangen, indien wij gesnapt worden, zei de Feria.
— Niet getalmd ; hier moeten wij ten spoedigste weg.
Vooruit ! naar onze vergaderzaal in den H. Geest, beval
de Leegtenborg.
Spoedig verdwenen alien in verschillende richting en
een haif uur later schonk van Reemst zijn besten wijn,
ter eere der twee zwagers en hun koene helpers.

DE MIDDELEN.

Joachim Golstein was, niet zonder reden, door de Hoogmogende Staten, naar Maestricht gezonden.
Uitgaande van het beginsel, dat de Katholieke Stad van
alle paapsche smetten moest gezuiverd en het domme yolk,
losgerukt, uit de vangarmen der Roomsche priesters, moest
er een werktuig gevonden worden orn deze politiek ten
uitvoer te leggen.
Door zijn verleden bekend als overtuigd Hervormer en
vooral als iemand, die met haat bezield was tegen de oude
religie, werd hij de meest geschikte persoon bevonden voor
deze zending ; zijn autoritair karakter, kon gaan tot het
tiranieke en zijn harteloosheid tot wreedheid.
Aan dezen man, werd wel en wee van Katholiek Maestricht in handen gegeven.
Ten aanzien van het zieleheil der Maestrichtenaren waren de Hoogmogende Hollandsche Staten niet minder bezorgd geweest.
Als hun vertegenwoordiger werd naar het donkere Zuiden gezonden, de predikant Ludovicus, die met een aantal
andere geloofsverkondigers zoo uitgebreid als hij zelf noodig zou oordeelen, tot opdracht had, met gepaste middelen,
in voorzichtigheid, doch tevens met alle gestrengheid en
autoriteit, de eenig ware Staatsche religie, aan het misleide
yolk in het Zuiden, kenbaar te maken.
Ludovicus was het type van vele Hollandsche predikanten dier dagen.
Stond hij voor de kudde, dan liep de godzaligheid hem
over de dunne lippen, die den avond te voren, den gestolen
wijn van de paapschen hadden geproefd.
De wortel zijner overtuiging stoelde op haat tegen Rome.
Rome moest verwoest worden en wat daarna zou gebeuren, was hem zelf niet klaar.
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In ieder Katholiek priester rnoest hij een schurk schelden, of schoon zijn inwendige rechter, hem telkens ter verantwoording riep, wanneer de feiten aantoonden, dat de
verdorvenheid der paapsche afgodendienaren een sprookje
was.
Om zich zelf te redden, voerde dan aan, dat een
pastoor of een pater in ongebondenheid hadden geleefd,
zoodat, al dat paapsche priestertuig, van het zelfde sop
moest overgoten zijn.
Overigens kwijlde zijn mond minachting voor het domme, achterlijke Maestrichtsche yolk, slaaf van Roomsch
pausdom, dat, knecht van Loyola, zijn Hooge-Priesterschap slechts gebruikte, om zijn heerscherswellust bot te
vieren op de geloovige kuddedieren.
Wat een festijn, aan te zitten aan zoo'n disch.
Hij zou zich, in Maestricht, den buik vol vreten en de
paapsche afgoderij verteren in zijn astrale lichaam.
Het vet droop hem, langs de kin, op zijn onbesmette,
witte bef en zijn grage oogen begluurden het volgende
gerecht, terwijl zijn breede kaken nog de botten knaagden
van den reeds opgediende papenschotel.
Hij zou zich bezatten, in al den overdaad dien papenhaat
be rei den koni .
Geld, speelt geen rol ; de dertig zilverlingen zijn geteld ;
Judas is betaald.
Zit aan, Pharizeers !
Zij zullen vreten papenvleesch! Een soldaat, een burger,
een vrouw, een priester, een monnik, een Jezuit ; hun bloed
zwelgen uit de voile bekers van hun Recht.
De ongeschreven opdracht van Ludovicus was, behalve
de reeds genoemde algemeene, om in overleg met het
militair gezag, onmiddellijk een aanvang te maken met het
protestantiseeren van het land van Overmaes.
Waar te Maestricht, met het oog op de voorwaarden
der capitulatie, eenige voorzichtigheid geboden was, stond
de zaak van het platte land anders.
Daar kon, om redenen gemakkelijk te vinden, onmiddelijk begonnen worden, met het verbannen van alle Katholieke priesters en kloosterlingen.
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Daarbij moesten alle kerkelijke goederen verbeurd verklaard worden, deels ten voordeele van de Staten, deels ten
bate van de Hollandsche lasthebbers.
De katholieken moesten van alle ambten vervallen verklaard worden en vooral moest gezorgd worden, dat alle
katholieke schoolmeesters door protestanten vervangen
werden.
Cornelus Musch, griffier der Staten, kwam, in eigen
persoon, naar het land der afgoderij, om zich ter plaatse
te overtuigen van den allertreurigsten toestand, en middelen
te beramen tot afdoende verbetering. Hij kwam tot de conclusie, dat alhoewel militairen geen rechtsmacht hebben
over burgers, het in het belang was der Staten, dat alle
misdrijven, door het militaire gerechtshof te Maestricht,
zouden behandeld worden.
Ter uitvoering van deze opvatting, werd Jacob Fischbach, tot auditeur te Maestricht benoemd.
Het was deze man, die in naam van het Recht, de gruwelijke taak, van de Misdaad van 1638, op zich nam, eene
taak, hem naar de instructie der Hollandsche militaire
autoriteiten en de Gedeputeerden der Staten Generaal,
opgedragen.
De verschillende kapiteins, met een commando te Maestricht belast en geroepen den krijgsraad uit te maken,
waren met zorg gekozen, opdat de vonnissen zouden gest eken worden, naar de verwachtingen der lastgevers.
Zoo was het duivelsche werk in alle onderdeelen voorbereid en kon het Protestantisme, met Gods naam op de
lippen en het Evangelieboek in de hand, het Katholieke
Zuiden voor zijn vierschaar sleepen, martelen, onteeren
en onthoof den.
Godsdiensthaat en machtswellust maakten van het Recht
een veile deerne, die hare wulpschheid zat gedronken heeft
in het bloed van negen katholieke burgers, leeken en priesters.

De geschiedenis kent geen mededoogen en staat boven de
leugen van het oogenblik ; zij schrij ft de schrijnendste
feiten neer, naar de onwrikbare waarheid, die na eeuwen
nog roept om lecht voor de rechteloozen van 1638.
Katholieke Maestrichtenaren moesten sterven.
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Zij gaven hun leven voor vaderstad en priestereer, onder
het hoongelach van de Staten en de Hervormde predikanten, doch de beulen wier hand hen beroerden, hebben, met
hunne bebloede vingeren, hun onsterfelijke namen, als
helden en martelaren, geschreven in het boek der Geschiedenis.
Thans na 30o jaren, leven zij voort in de harten van het
Maestrichtsche Volk.
En toch !
Toch worden er nog gevonden die hun den cyns van eer
en dank weigeren.
Laten het zijn de kinderen der beulen, die de bloedschande der hunnen willen bedekken, maar zij zelf, die
hun vijanden wilden vergeven, zij wilden niet, dat de
tijd menschen zou baren, zich noemend te behooren tot
de hunnen, en hun toch de martelaarskroon van het heilige bloedende hoofd zouden rukken.
Maar wat deeren hen die kleine menschen ?
Zij die groot waren en heilig zijn!
Zij hebben ze gekend, de Judassen en de Pilatussen en
waarom zouden de kinderen van dezen, niet voortleven,
evenals de distels van hun tijd haar zaad hebben voortgebra.cht. Die der duisternis zijn sterker dan die des lichts.
Zij hebben ze gekend, doch zij vermoedden niet, dat
er tusschen de martelaren en de beulen, een breede schare
zou groeien van lieden der juiste middelmaat, warm noch
koud, dezelf den die zij, met den Christus, zouden uit
hunnen mond gespuwd hebben; dezelf den die de eeuwen
door, getooid met kap, of steek, of muts, of kroon, den
rondedans doen om het gouden kalf, dat steeds overeind
staat.
Salut ! aan U, Maestrichtsche martelaren, in priester- en
burgerdeugd.
Gezegend, Gij braven, die de plicht steldet boven het
leven.
Vervloekt de daad van hen, die met Gods naam op de
lippen, den Pharizeers gelijk, schijnen te leven voor Hem,
zijn Wet wringend naar den waan van den dag en, misschien onbewust, een Volk of feren op het altaar hunner
persoonlijke belangen.
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Dezen vermeien zich in de alleluas der tijden van verval ;
zij, de gekruisigden, dragen de kroon der onsterfelijkheid.
In den vroegen morgen van de ontvluchting van de
Feria, was het garnizoen reeds in rep en roer.
Commandant Golstein, raasde en vloekte ter plaatse van
de ontvluchting en concludeerde onmiddelijk, dat de paters
Franciscanen de schuldigen moesten zijn.
- Een mooie reden om hen eindelijk te pakken te
krijgen, zei hij tot Cornelis IVIusch, de griffier der
Staten, die « wegens het voorbereiden van afdoende maatregelen », naar Maestricht gezonden was.
- Heer commandant, de omstandigheden dienen U;
naast het ongeluk der ontsnapping van de Feria, krijgt gij
een troef in uw spel ; de Franciscanen hebben de vlucht
bewerkstelligd en de Rector der Jezuiten, die, zooals gij
mij zeidet, de biechtvader was van de Feria, heeft natuurlijk alles voorbereid.
- Overigens behoef ik U slechts te herinneren aan den
grooten brand bij de Boschpoort op 30 Augustus van het
vorige jaar. Te recht, vreesdet gij toen reeds, een
opstand en kwam de hertog van Bouillon het garnizoen
versterken.
- Zeer juist gezien, heer grif fier, Wij zullen een en
ander aldus vaststellen en uit het kwaad het goede doen
geboren worden. Overigens, geloof mij, mijn plan is gereed
en de Edel Mogende Heeren in Holland, zullen weldra de
bewijzen krijgen, dat Golstein hun vertrouwen waardig is.
Ik zal onmiddellijk den rector der Jezuiten, pater Boddens,
en den gardiaan der Minderbroeders pater Vinck, in verhoor laten nemen.
- Ik kan U niet genoeg op het hart binden, toch voorzichtig te zijn met de Jezuiten en vooral met dien pater
Boddens, die, zooals gij weet, onzen hertog van Bouillon,
landvoogd van Utrecht, tot het paapsche bijgeloof bekeerd
heeft en dus van zelf, in hem een groot beschermer vindt.
- Geen nood, heer grif fier. Ik breng, als het moet,
ook dien pater op het schavot, doch zorg gij maar van
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uw kant, dat de brave paapsche hertog van Bouillon, ten
spoedigste verplaatst wordt, zei Golstein schamper.
Terwijl de twee Staatsche ambtenaren zich door de
Wolfstraat naar de Landscroon begaven, passeerde hen onopgemerkt eene oude vrouw die zich strompelend naar de
Sint Nicolaes kerk begaf. Zij nam plaats boven in de middenbeuk vlak bij het altaar.
Het was bijna acht uur in den morgen en de kerk was
nog half donker van wege den grauwen dag.
De klank van een gebarsten bet schreeuwde door de kerk,
ten teeken dat de Mis begon. Een koorknaap, van omstreeks elf jaren, ging den priester, pastoor van Meelbeeck
voor, naar het altaar en de gebochelde koster volgde op
enkele schreden, in een houding van beschermheer.
De oude vrouw zat beweegloos ; daar ging voorbij in den
edelen knaap, Henri Graaf de Leegtenborg, de laatste hoop
van het roemrijke geslacht, het jonge, opbloeiende, hoopvolle leven, voorbij, aan een schijnbaar oude vrouw, wier
breeden mantel en kap dien anderen Henri, de trouwe
waker over het laatste en grootste familiegoed der zijnen,
verborg.
Terwijl de koorknaap de zilveren belletjes rinkelde bij
de consecratie, verried een onderdrukte snik van de oude
vrouw, aan den koster, dat Henri de Leegtenborg den
Allerhoogsten dankte, dat Hij hem niet alles ontnomen had.
Ite Missa est.
-- Deo Gratias.
-- Weer ging de kleine stoet voorbij en de koorknaap
op wiens gezicht, de gelijkenis van zijn moeder en van
zijn vader, als am den voorrang, streden, tooverde voor
zijn geest, geheel die lange geschiedenis van lij den en
strijd, die het deel waren geweest van de zijnen en in
zwaren last ook door hem gedragen werd.
Heer graaf, fluisterde de koster hem toe, over tien
minuten. Door de sacristi en den tuin, kunt gij door het
kleine poortje links, bij mij binnen.

HET LAND VAN OVERMAES.

Op den laten avond van denzelfden dag waren de eedgenoten andermaal vergaderd om het tweede plan, nl. de
redding der stad, te bespreken.
Wil niet denken, zei de Leegtenborg, dat ik de
jaren mijner afwezigheid in ledigheid heb doorgebracht.
Straks zal ik U uitvoerig daaromtrent verhalen. Dag en
nacht heeft de verlossing van Maestricht, mij bezig gehouden en ik heb geen middel onbeproefd gelaten, om eindelijk daden te kunnen stellen.
Om te kunnen slagen zijn twee hoofdvereischten noodig.
Ten eerste, de gezindheid van de Maestrichtsche burgerij en ten tweede, hulp van buiten, om een overrompeling
mogelijk te maken.
Na verschillende onderhandelingen te Brussel, is gebleken, dat van een geregeld beleg, in den eersten tijd, geen
sprake kan zijn. Frankrijk laat ons in den steek en de
Richelieu, houdt met de Hollanders, om zijn grootere
tegenstanders, de Habsburgers, te kunnen tref fen.
De toestand is zoo, dat Breda is hernomen door de Geuzen, dock Venlo en Roermond zijn in ons bezit. Het land
tusschen deze laatste stad en Maestricht, is deels in onze
handen, deels in die der Hollanders. De macht der Spanjaarden is gebroken en, ons arme yolk, is niet in staat,
zelfstandig zijn rechten te verdedigen. Het omliggende
land is, even als Maestricht, ten prooi van internationale
oorlogen, die gevoerd, in naam van het yolk, uitingen zijn
van machtswil en machtswellust. De vier landen van Overmaes,zijn,sinds de verovering door Luitenant-Generaal van.
Stakenbroeck, op bevel van Frederik Hendrik, den onderdergang nabij.
Toch blij ft ens ideaal, ons zelf te kunnen zijn en, stoelende op den wil van God en van het souvereine Volk,
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Maestricht en de omliggende landen, vrij te maken van
elke vreemde overheersching.
Om dit te bereiken, moeten wij beginnen, met den ergsten der vijanden, onschadelijk te maken. Ik behoef U
niet te zeggen, dat de Hollanders ons erger knechten, sinds
zes lange jaren, dan ooit een ander overheerscher heeft gedaan.
Een maal hun juk afgeschud zullen wij verder zien.
Wij kunnen rekenen op den steun van den prins-bisschop
Maximiliaan Henri van Beieren en in de omgeving is reeds
vol krijgsvolk, zoowel Keizerlijk als Spaansch.
Wij hebben dus gezonnen op plannen, die uitvoerbaar
zijn met behulp van de Spaansche garnizoenen, die am
Maestricht gelegerd zijn.
Gelijk ik reeds vernomen heb, is de toestand in de stad
onhoudbaar en geheel de burgerij, zoowel geestelijken als
leeken, wachten slechts op het oogenblik, dat zij, met
eenige kans op succes, het vreemde juk zullen kunnen afwerpen.
De vraag stelt zich nu, hoe wij door list, er in kunnen
slagen, hetgeen ten onzen dienste staat, buiten en binnen
de stad, te doen samenwerken.
Ik geloof, dat wij het middel gevonden hebben en thans
gelukkiger zullen zijn, dan bij hetgeen wij wilden beproeven, met den schoolmeester in Juli van het jaar 1634, toen
Marckgraaf d'Altona voor Maestricht verscheen, doch genoodzaakt was, den 7" September weder op te breken.
Onze plannen, zooals U bekend is, vielen in duigen.
Thans staan wij er beter voor.
Eedgenoot Jan Lansmans, wonende in de Helstraat, in
« de Halve Moen » heeft ons medegedeeld, dat zich achter
zijn huis, onder den O. L. Vrouwenwal, een dichtgemetseld
poortje bevindt, dat gemakkelijk kan geopend worden en
waarlangs, door het Jekerbed, een voldoend aantal Spaansche soldaten kan binnengebracht worden.
Deze zouden de wacht aan de O. L. Vrouwe Poort overrompelen, de poort openen en de onzen binnenlaten.
Tezelfder tijd, zou een schijnaanval op de stad gedaan
worden van den leant der Brusselsche Poort.
10
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Tot het uitvoeren van dit plan, dat de goedkeuring heeft
van den pries-bisschop, hebben zich verschillenden onzer
bereid verklaard.
Zooals gezegd, Jan Lansman ; verder Claude de la Cour
en zijn vrouw, Agnes de Borea, benevens twee metselaars
Leenart Caters en Jan Rompen, die genoemd zullen worden
de << Peter en de Meter » van het kind. Jan Lansman heeft
reeds een klein huis naast het zijne aangekocht, ten einde
van daar uit, beter de Hollandsche wacht te kunnen overzien.
Dit is in hoofdzaak, hetgeen wij reeds op het fort te
Liven bij Vise, hebben beraamd en thans wachten wij nog
slechts het gunstige oogenblik af.
Graaf de Feria zal de eerste zijn, die, aan het hoofd
onzer ruiterij, door de geopende poort binnenstormt, terwijl
ccrnet de la Cour en ik, de leiding zullen hebben van het
voetvolk, dat door het genoemde poortje, binnen het huis
van Lansman dringt en de Hollandsche wacht overrompelt.
Met opzet hebben wij vermeden een enkele burgerlijke
of geestelijke autoriteit in de onderneming te betrekken
en wel, omdat op dezen de eerste verdenking zou vallen en
Qmdat de Hollanders reeds lang op een voorwensel zinnen, om den Burgemeester van Luiksche zijde en vooral
de geestelijkheid, met name de Jezuiten en de Fransciscanen, met een schijn van recht, te kunnen tref fen.
Een eerste vereischte van welslagen is de geheimhouding.
- Zijn degenen, die zich bereid verklaarden, voor de
vaderstad, den hertog en den prins, de hun toegedachte
taak vrijwillig op zich te nemen steeds van hetzelfde gevoelen ? zei meester Wynans plechtig.
- Gij, meester Jan Lansman ?
— 1k ben bereid.
— Gij, cornet de la Cour ?
- Gaarne !
— Gij vrouwe, Agnes de la Cour, geboren de Borea ?
— Met hart en ziel
- Wij wenschen U geluk met uw koen besluit en bidden den Allerhoogsten, uw edel voornemen te zegenen.Vrijwillig hebt gij U aangeboden, alleen en uitsluitend gedre-
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yen door uw hooge opvatting van burgerplicht. Weet echter, dat de onderneming groot gevaar oplevert en dat gij uw
vrijwillig aanbod nog kunt terugnemen.
Wenscht een uwer zulks te doen, of verlangt gij, u nog
te beraden?
— Neen, klonk het eenstemmig.
— Dan kan ik U nog mededeelen, zei de Leegtenborg,
dat voor U poorter Lansman, is weggelegd een belooning
van 20.000 gulden en voor U Jonkheer de la Cour, den
rang van kapitein en een compagnie ruiterij.
- Gij, vrouwe Agnes de la Cour, zult uw belooning
vinden in die van uw man, benevens in hetgeen uw nicht,
vrouwe de Messiere, echtgenoote van den commandant
van Elven, voor U bij den prins-bisschop bereidt.
— Graaf de Feria en ik, hebben ons, in deze aangelegenheid, ten doode gewijd.
Morgenavond hopen wij de stad, met schipper de Gye,
te kunnen verlaten en mochten wij behouden te Elven aankomen, dan ontvangt U bericht, door bemiddeling van
denzelfden schipper. Indien wij ontdekt worden, moge U
zulks niet ontnioedigen ; anderen zullen ons vervangen en
ook in hun leiding, kunt Gij alle vertrouwen stellen.
Waarschijnlijk zal i Maart de groote dag zijn.
— Uw uittocht uit de stad, is gevaarlijker, dan de
rest van het geheele plan, zei meester Wynans.
- Ik neem aan, dat het een onderneming is, doch wat
mij meer bekommert, is de vlucht van mijn kleine Henri.
Wil dit aan mij overlaten heer graaf, sprak Agnes
de la Cour. Nu ik weet, dat gij den jongen graaf elders
een veilige schuilplaats kunt verzekeren, wil ik op mij
nemen, hem buiten de poorten te brengen.
- Ik dank U, Agnes en neem uw aanbod gaarne aan.
Wij kunnen, nog dezen nacht, naar den koster gaan en
ons daar beraden.
— Kameraden, zei meester Wynans, nog een enkel
woord. Niemand handele buiten het vastgestelde plan;
geen overijling en aan niemand, maar ook aan niemand
ter wereld, een enkel woord.
Allen betuigden hiermede hun instemming, waarna de
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Leegtenborg het woord nam, over zijn beloofde mededeelingen, betreffende zijn lange afwezigheid.
Na den uittocht van het garnizoen, op den rampzaligen 22 Augustus van 1632, zoo ving hij aan, is de gehavende rest naar Elven gemarcheerd, waar wij eerst
den volgenden dag aankwamen.
Onze gouverneur hield opnieuw appel en het aantal dergenen, die niet meer antwoordden, op het afroepen hunner
namen, was grooter dan zij die present waren.
Mijn onvergetelijke Carabin was by de eersten en ik
zelf, verkeerde in zoo ellendigen staat, dat ik mij voorbereidde voor het naderende erode.
Nadat ik te Vise, twaalf dagen tusschen leven en
dood gezweefd had, ben ik door de goede zorgen van onzen
gouverneur naar Brussel overgebracht, waar ik, drie lange
jaren, liefderijk verzorgd werd door de zusters Franciscanessen. Het was in Mei van 1635, dat ik voor het eerst
ter been was en in de lente van het volgend jaar, was ik
zoover, dat ik weer den degen kon hanteeren en mij gevoelde als weleer.
Mijn eerste schreden richtten zich naar Maestricht.
Hoe zal ik U zeggen, wat er in mij omging, toen ik,
boven op den St. Pietersberg, mijn paard inhield en plotseling mijn dierbaar Maestricht aan mijn voeten zag
liggen.
Ik overzag de geheele vallei. De Maas die immer en gelijk eeuwenlang, hare wateren stuwt langs onze oude
muren, stomme getuigen van heldenstrijd der opvolgende
geslachten, en hare zich altijd vernieuwende wateren, verlangend ons te begroeten in betere tij den.
Ik zag de torens onzer kerken, met hare geweldige daken ; de duizenden van huizen met de vele kamers, waarin
zooveel leed geleden is ; de eindelooze straten, de Brug,
de Landscroon, het Dinghuis, de wallen en de poorten.
Daarbij dacht ik aan het arme Maestrichtsche yolk, dat in
knechtschap, zijn leven sleet onder de Hollandsche verdrukking. Wat naamloos leed werd daar geleden?
Daar ging aan mijn gedachten voorbij de roemrijke
geschiedenis van de Parel aan de Maas, het lange verleden,
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dat zich bij eeuwen telt, in samenstel van jaren, dagen en
uren, die alle moesten geleefd warden en waarvan elke
seconde is geleden in veel zielepijn, of voorbijgegaan in
de weinige vreugde die het arme Tricht heeft gekend.
Ik zag de lange stoet der duizenden, vanaf het grijze verleden tot den huidigen dag, stoet van mannen, vrouwen
en kinderen, steunende op God en toch voortgestuwd door
de ellende van het kwellende menschdom.
Arm Volk, arme Stad, zoo dacht ik.
Ik lijd in uw leed en stel mij als wreker van het U
gedane onrecht.
Het is ons een eere, kind te zijn, van uw Volk ; uw bloed
is het mijne en bij God ! de wraak is gerechtigd en de wraak
is zoet.
Wij zijn het zwaard in de hand van den Almachtigen
God en in Zijn Naam, zullen wij staan, om recht te doen.
Onze tijd komt, en is het ons niet gegeven, de overwinning te zien, dan zal, in ons brekende oog, toch het spiegelbeeld flitsen van een nieuwe toekomst.
De onzen zullen, met hun bloed, de plichten van beginsel
en tradities, overstorten in den schoot onzer vrouwen en
deze zullen mannen baren, die altijd weer opnieuw, het
zwaard of de pen zullen opnemen, ter verdediging van ons
bestaan.
Aan U, de nieuw geborenen, de vrucht der overwinning ;
aan ons, de moeivolle ploegers en zaaiers, de distels en de
hitte van den dag.
Wij gaan, maar na ons komen anderen, die zullen zijn
gelijk wij.
Henri, laatste der Leegtenborgs, Gij zult weten wat ik
weet ; uw leven zal strijd zijn, Gij zult ons leven voortzetten onder de alleszeggende leuze : « Maestricht en het land
van Overmaes ».
Ik zag het stervende Maestricht en zwoer een duren eed,
de rest van mijn leven aan hare bevrijding te wijden.
Mijn hart drong naar het binnenste der stad, naar mijn
kind, mijn hoop, mijn nieuw leven.
Vraagt mij niet, hoe ik geslaagd ben, in hetgeen ik het
begin mijner taak noernde.

- 15 0

-

1k had mij voorgesteld, in het geheim, het arme yolk
van Overmaes op te beuren en zooveel doenlijk, samen te
brengen en te organiseeren, voor den nieuwen strijd.
Wat ik, gedurende twee jaar, werkeloos heb moeten aanzien aan onrecht, verdrukking, roof, moord, brandstichting,
en al wat kan uitgedacht worden in duivelsche tirannie,
gaat alle beschrijving te boven.
Gij weet, dat graaf de Feria, bij een zelfde werk te
Maestricht, door de Hollanders gevangen genomen werd en
na drie jaar, door uw toedoen, uit den kerker verlost werd.
Wat te Maestricht gebeurde, is U beter bekend dan aan
mij, doch weet wel dat in deze stad nog een overblij fsel
was van de rechten der capitulatie, terwijl ten platte lande,
de ongelukkige bevolking overgeleverd was, aan de beestachtigste behandeling van een vijand, wiens politieke bedoelingen, werden ten uitvoer gelegd, door fanatieken
godsdiensthaat.
Gij weet, dat bij de capitulatie van de vesting Limburg
op den 8 September 1632 van wege Frederik Hendrik bepaald werd, dat in de gansche Provincie over de Maes »
blijven zal, de uitoefening van de Katholieke, Apostolische
en Roomsche religie in de kerken en de kloosters en overal,
gelijk dezelve is geweest, tot nu toe, zonder eenig verhinderen.
Helaas ! de feiten zijn anders.
Bij plakaat van 8 Maart 1634, werd den bewoners verboden, ander bedreiging, van als rebellen behandeld te
worden, am nog langer in appel te gaan bij den Raad van
Brabant te Brussel. Deze Raad werd vervangen door het
Brabantsch leenhof te 's Gravenhage.
Met het recht was het gedaan en aan het bezit werd
reeds getornd, omdat bij plakaat van den 3In Maart, al
degenen, die eenige Heerlijkheid of geld in de landen van
Overmaes bezaten, op straffe van nulliteit, aangifte moest
doen aan de grif fie der Hollandsche Staten-Generaal te
's Gravenhage.
Met de religie was het z6.5 gesteld, dat alle feestdagen
der Gereformeerden, moesten gehouden worden.
In de voornaamste vlekken en dorpen, moesten hervorrnde predikanten aangesteld worden.

— 151 —
Aanhoudend was de bevolking overgeleverd aan willekeur, knevelarijen, zoo niet erger van de Staatsche legers.
Gij weet toch nog, hoe reeds in 1634 de Hollanders huis
hielden te Maestricht zelf.
Het was op 3 September van dat jaar, dat zij al de
ambachten deden vergaderen, om te vernemen, hoeveel geld
en kostbaarheden ieder bezat, teneinde daarmede de Hallandsche troepen te betalen en op den vij fden van dezelfde
maand, werden alle kloosters onderzocht en alles tot betaling der soldaten opgeschreven.
Om toen de kroon op het werk te zetten, werden in den
nacht van 15 September, door de protestantsche burgers en
soldaten, de heiligenbeelden, die de straten sierden, neergehaald, zoo b. v. aan de kerk van St. Servaes, aan die van
St. Catharina, aan het Gasthuis en bij de Preekheeren.
Wie onzer herinnert zich niet, het plakaat van 20 Juni
1634 ? Ondanks de plechtige verdragen,gesloten bij de overgave van Maestricht en Limburg, werden alle vroegere vrijheden van de Katholieken, met voeten getreden, gewapend
krijgsvolk werd uitgestuurd om geestelijken op te lichten,
voor wier vrijheid de Staatschen dan een losprijs vroegen.
Gij, die zooveel aan den lijve te Maestricht gevoeld hebt,
zult begrijpen, wat ellende over het land gebracht werd.
Op het einde van 1636, was het zoo gesteld, dat de deken
en bijna alle pastoors van het land van Valkenburg, of
gevlucht, of in handen der Staatschen gevallen waren.
Te Eysden, zoo hoorde ik van de ongelukkige bewoners,
werd in Juli van 1634, bij een strooptocht van het Hollandsche garnizoen van Maestricht, al het gewas prijs gemaakt
en alle vee meegenomen.
De mooiste vrouwen uit het dorp werden afgezonderd en
niet een is teruggekeerd, tenzij onteerd.
Nadat de troepen des konings, in September van hetzelfde jaar, het beleg van Maestricht hadden opgeheven, en
zich terugtrokken, hadden de Staatschen vrij spel.
Op den 12 September, ik heb nauwkeurig alle feiten met
data genoteerd, verschenen zij voor het huis van Geul. In
een oog-wenk werd de inboedel geplunderd.
Niet tevreden hiermede, werd al het koren verbrand,
Th
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de boomen werden gekapt, de schoone bosschen verbrand
en verder werd alles wat onder hun handen viel, vernield
uit looter vernielzucht.
De terugkomst van de Spanjaarden, in de landen van
Overmaes, in 1635 was een opluchting voor de bevolking
en in weerwil van de zware inkwartieringen, voelde het
yolk, aldaar, evenals te Dalhem, Valkenburg en Herzogenrath, zich weer vrij.
Met eigen oogen heb ik aanschouwd, hoe twee jaar geleden, het was in 1636 op den 8' November, de Hollanders
optrokken tegen Valkenburg. Ik wil U dit omstandig verhalen.
Op den derden November reed een jong edelman, tegen
het middaguur, tot voor de Maestrichter Poort van Valkenburg en vroeg op hoogen toon, onmiddellijk binnen gelaten
te warden, om den magistraat te spreken.
De oude sergeant van de wacht, Ducroix riep hem toe :
- Wie zijt gij, wat wilt gij ?
— Ik ben Maestrichtenaar en kom om Valkenburg te
redden.
Mede maakte hij het teeken van de T en de poort ging
voor hem open.
Weldra stand hij voor den magistraat
Ik ben gezonden door de onzen. Mijn naam is Servais,
Ridder de Grati. De Hollanders ondernemen een strooptocht naar Valkenburg en gij kunt hen binnen eenige dagen
verwachten. Maestricht brengt U zijn groet en laat aan uw
eigen beleid over, hoe te handelen.
— Wij danken U, edele jonge man, zei de magistraat
en zullen ons beraden. God ontferme zich over onze on.gelukkige veste. Breng aan het fiere, onsterfelijke Maestricht, onzen groet en onzen dank.
— Dat zal dan eerst later kunnen geschieden, want
vooreerst keer ik daar niet weer ; ik ben vogelvrij verklaard
en als door een wonder, heb ik de stad kunnen verlaten. Ik
bied U mijne diensten aan en zal gelukkig zijn, naar het
voorbeeld mijner vaderen, iets te kunnen doen om Maestricht te wreken.
Zijn wil scheen sterker dan zijn tenger lichaam. Hij
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gelaat, stonden reeds zware zorgen te lezen en in zijn blik
lag iets schuws, als was hij gewoon, te leven te midden
van gevaar.
— Wij aanvaarden uw aanbod, edele de Grati, het zal
ons een eer zijn U by de onzen te tellen.
In overleg met den magistraat haastte ik mij, onze mannen in rade bij elkaar te roepen. Dienzelfden avond werd
krijgsraad gehouden ; geen enkel der eedgenooten ontbrak.
De stemming der vergadering, gehouden in een achterzaal van « la Croix de Bourgogne » was eerder opgewekt
dan gedrukt.
Allen brachten berichten mede over den strijdlust der
Valkenburgsche bevolking en ofschoon ik het mij ten plicht
rekende, den vergaderden het nuttelooze van een langen
tegenstand bij te brengen, waren alien vol verlangen, den
strijd tegen de gehate Hollanders aan te binden.
Het algemeen besluit was, zich met alle middelen te
verzetten en mij werd opgedragen, met de dertig man ruiterij, onmiddellijk het stadje te verlaten en alom in de
omgeving te trachten, vooral paardenvolk, bij mijn kleinen
troep te voegen en den vijand in den rug te vallen.
Aldus geschiedde. Den volgenden morgen, tegen vijf uur,
reden wij, niettegenstaande duisternis en slecht weer, door
een geestdriftige menigte uitgeleid, de Maestrichter poort
door.
Wij verdeelen ons in twee groepen; de Grati zou gaan
over Schin-op-Beulle tot Gulpen en, na twee dagen, ons
ontmoeten bij Hulsberg.
Ik zelf ging over Klimmen, Voerendaal, Heerlen, Wynandsraede en Schimmert.
Alom werden wij met enthousiasme begroet. Na twee
dagen was onze troep aangegroeid tot negentig man, deels
behoorlijk gewapend, deels van gebrekkige weerrniddelen
voorzien, doch alien waren vol moed en veriangend den
gehaten vijand, zooveel doenlijk, afbreuk te doen.
De meesten waren vreedzame boerenjongens, niet alleen
gedreven door lief de tot het eigen land, doch vooral door
de gedachte, het aan de hunnen gedane onrecht te wreken.
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Het is niet doenlijk, U in bijzonderheden weer te geven,
wat al dezen en de hunnen, geleden hadden, doch ik kon
vaststellen, dat alien besloten waren, ten koste van hun
leven, den strijd voort te zetten.
In den morgen van den zevenden November, stiet een
patrouille, ter hoogte van Houthem, op een Hollandschen
post, bestaande uit een trompetter en twee man. De eerste,
die zich verzette, verloor het leven en van de beide anderen
vernamen wij, dat de vijandelijke macht acht honderd man
bedroeg, onder leiding van commandant Golstein.
Ofschoon bij mij vaststond, wat te doen was, hield ik
krijgsraad met de Grati en de meest invloedrijken.
Het kostte ons heel wat moeite hen te overtuigen, dat
moed en goede bedoelingen, niet voldoende waren om te
kunnen slagen.
De afspraak werd, dat ik met zestig man, denzelfden
nacht, een aanval zou doen op de achterhoede en dat de
Grati, den terugtocht van het Staatsche leger zou bestoken
en den tros zoo groot mogelijke schade veroorzaken.
Verder zou gehandeld worden naar omstandigheden, met
de bedoeling, terug te trekken op het bosch van Hulsberg,
of een goed heenkomen te zoeken, hetzij naar Valkenburg,
hetzij elders.
Op Zaterdag, zeven November, tegen het vallen van den
avond, was alley in gereedheid en in stilte werd opgerukt,
volgens het gestelde plan.
Kapitein, fluisterde mij de Grati in het oor, Golstein
staat aan hun hoof d. Als ik mijn leven kan wisselen tegen
het zijne, sterf ik gaarne.
— Jonge vriend, denk er aan, dat beleid en moed de
twee sieraden zijn van den held. Het eerste zit U in het
bloed, doch wees voorzichtig en het resultaat kan het dubbele zijn.
— Vaarwel, kapitein, ik hoef den Hollander niet twee
maal te dooden.
Uit onze verkenning bleek, dat de vijand, naar schatting,
waarlijk een Boo man sterk was ; hij voerde met zich, twee
kanonnen, benevens een groot aantal wagens met twee
en vier paarden bespannen, tot vervoer van den buit, dien
zij langs den weg en te Valkenburg zouden maken.
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plaats en, zicn meester wanend van geheel de streek, hadden zij, blijkbaar, geen voorzorgsmaatregelen getrof fen.
Alom brandden hun vuren en uit het kamp kwamen luidruchtige stemmen tot ons. Tegen onze verwachting in, was
het geheel echter vrij goed geconcentreerd, zoodat ons
oorspronkelijk plan van aanval, eenigszins diende gewijzigd
te worden.
Ik haastte mij, een ruiter uit te sturen, om de Grati van
mijn inzichten kennis te geven en een half uur later, ontving ik bericht, dat hij besloten had, tegen twaalf uur, met
al de zijnen, een doodenrit te wagen tot in het centrum van
het Hollandsche kamp en de leiders van den strooptocht te
overrompelen.
Het was bijna middernacht, zoodat een tegenbevel te laat
zou komen en mij niets anders restte, dan door ons beleid,
den moed van de Grati aan te vullen.
Ik legde den toestand bloot aan mijn kleine troep en een
algemeen gemor ging op, toen ik duidde op het roekelooze
van de Grati's voornemen.
Blijkbaar verkeerden alien in denzelf den geestestoestand ; zij werden gedreven, door een even gerechtvaardigden als blinders haat, tegen den erfvijand.
- Welaan, zeide ik, samen-uit, samen-thuis. De aanval door de Grati, trekt den vijand aan weerszijden in zijn
richting, zoodat wij zijn poging het best ondersteunen,
door van rechts en van links in den rug te vallen.
— Cornet Proenen, gij verplaatst U met uw vendel ten
spoedigste, langs dezen landweg, in Noordelijke richting,
totdat gij U zult bevinden op den linkerflank van de Grati.
Zoodra drie hoornstooten weerklinken, valt gij aan; wij
doen hetzelf de.
Ofschoon het regende en vrij donkey was, konden wij,
bij de schijnsels der doovende vuren, duidelijk het kamp
overzien.
In angstige spanning wachten wij op de dingen die
komen zouden. Het was reeds bij half een en nog altijd
hoorden wij niets dan eenig gegons van stemmen uit het
kamp.
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Daar werd de stilte verbroken ; eerst naderend paarden
getrappel en weldra schoten, krijgsgeschreeuw en rummer.
Onze horenblazer stiet drie langgerekte klanken in de
lucht en voorwaarts ging het in onstuimige vaart.
Onze berekening kwam uit. De vijand had, in der haast,
front gemaakt tegen den aanval van de Grati. Ons begin
was een volkomen succes.
Wie niet vertreden werd door de paarden, werd afgemaakt door zwaard en pistool. Spoedig echter, klonken de
bevelen der chefs en er kwam orde in de rangen van den
vij and.
Wij vorderden steeds en weldra kreeg ik de Grati in
het oog. Hij yacht met bewonderenswaardige dapperheid,
doch ik zag, dat de strijd te ongelijk was, am te kunnen
duren. Op dit oogenblik viel Cornet Proenen aan en er
ontstond eene nieuwe verwarring bij den vijand. Met een
sprang van mijn paard, stond ik te midden der onzen en
commandeerde : « rechtsomkeer in galop, voorwaarts ! »
de Grati aarzelde.
Gehoorzaam ! en onmiddellijk, riep ik.
Hij weifelde.
Ik greep zijn paard bij den teugel en de onzen, die zich
alien hadden kunnen los maken van den vijand, gaven gehoor aan mijn bevel.
Tot onze verbazing, werden wij niet achtervolgd, hetgeen
mede toe te schrijven was aan het felt, dat een tiental
brave boeren van Hulsberg ons achterop gekomen waren
en van de algemeene verwarring hadden gebruik gemaakt,
om verschillende tenten van het kamp in brand te stekea.
Wij hielden in het bosch bij Hulsberg appel ; negentien
der onzen mankeerden en de Grati, die zwijgend naast mij
gestaan had, viel plotseling als een blok tegen den grond.
Wij haastten ons hem te ondersteunen en bij het bedekte Licht eener flambouw zag ik, dat zijn einde nabij
was. Hij bloedde aan hoofd en borst en een gapende
wonde in den bulk, doet mij nog de vraag stellen, hoe het
mogelijk was, dat hij zich staande gehouden had.
Houd moed, brave de Grati, zeide ik met bevende
stem. Gij gaaft uw leven voor God en onze Heilige Zaak...
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ik deed
ik ga verschijnen voor den Hoogsten Rechter
kan Hem en de mijnen rekenschap gemijn plicht
vaarwel dierbaar
ik ben de laatste der Grati's
ven
Jezus Christus...
vaarwel vrienden
Maestricht
Moeder Maria
Ik sloot hem de oogen. Wij bewezen hem plechtig de
laatste krijgsmanseer, dolven zijn graf en baden te zamen
De Profundis ».
Terwijl wij krijgsraad hielden, meldden zich nog twee
achterblijvers die een gevangene met zich voerden.
Het was een gewoon soldaat, afkomstig uit Leiden.
Ik dacht aan de onzen, die waarschijnlijk gevangen genomen waren door de Hollanders en zei tot den soldaat :
— Ik vraag U niets. Keer terug tot de uwen en zeg hen,
dat wij een overwonnen vijand grootmoedig behandelen.
Deze alien, zijn slechts een klein deel van een groot leger,
dat gezworen heeft, tot den laatsten man, zijn Godsdienst
en zijn Rechten te verdedigen.
Valkenburg kunt gij thans innemen, doch de toekomst
is aan ons. Na enkele dagen zijt gij vrij ; thans volgt gij
ons naar het leger.
Ik had al mijn gezag noodig om den man te beschermen,
want meerderen hadden hun zinnen gezet op eene prompte
executie.
Wij stegen te paard, met het Joel, voor het aanbreken
van den morgen, door een omtrekkende beweging, Valkenburg tijd;g te bereiken.
Boven Huisberg, stieten wij op eene gewapende schare
boeren van Meersen, die naar vermogen gedaan hadden
als wij en ons mededeelden, dat de Hollanders, door plundering, brand en doodslag, hun weg alom geteekend hadden.
Het bleek ons onmogelijk tijdig te Valkenburg te kunnen
zijn en den volgenden morgen, terwijl de bewoners hun
Zondagsplicht vervulden, zagen wij, hoe de Geuzen de kerk
onder vuur namen met hun twee kanonnen. Het achtste
schot trof het dak ; een deel der kerk werd verbrijzeld en
zooals wij later vernamen, kwamen een dertigtal Valkenburgers om.
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Eene paniek maakte zich van de kerkbezoekers meester ;
zij hadden een voorsmaak van hetgeen hen te wachten
stond.
Helaas ! de overmacht was ook bier te groot en de brave
Valkenburgers, moesten zich, na drie dagen, overgeven.
— Na den tweeden dag, liet ik onzen gevangene voor
brengen en zei hem :
— Wij breken op, om ons te voegen bij het groote
leger, waarvan ik U sprak, en wij hopen tijdig terug te
keeren om Valkenburg te ontzetten.
— Ga! Gij zijt vrij.
Waarschijnlijk onder den indruk van een mogelijk ontzet, luidens hetgeen de krijgsgevangene aan Golstein rapporteerde, deed deze aan den Valkenburgers het voorstel,
dat bij capitulatie, hun rechten zouden geeerbiedigd worden en leven en eigendom verzekerd blijven.
De Valkenburgers, het onmogelijke van langeren strijd
inziende, geloofden aan het woord van den Hollandschen
commandant en capituleerden.
De ongelukkigen kwamen bedrogen uit.
Tegenover papen en bewoners van de landen van Overmaes behoefde geen woord gehouden en, met den intocht
van den vijand, begon de ellende.
Recht bestond niet meer. De plunderende soldaten gaven
zich over aan dagen van geweld en ontucht ; negentien burgers werden vermoord en hadden zich niet honderden verscholen in de onderaarsche gangen, wie weet, hoevelen er
over den kling zouden gejaagd zijn
In het algemeen was de toestand ten platte lande zoo,
dat de bewoners, ternauwernood het leven hielden. De
noodzakelijke eetwaren waren voor grof geld niet te koopen.
De landman kon zijn akker niet ten halve bezaaien en
de opbrengst van zijn veeteelt, werd hem door de roofzieke
soldaten ontnomen.
Beurtelings waren de Hollanders, of de Spaanschen,
meester van het ongelukkige land, dat steeds in bloedigen
oorlog verkeerend, den ondergang nabij was.
Kerken en pastorien werden den eenen dag net pastoors,

- 159 -

den volgenden met predikanten bezet ; de ambtenaren waren
katholiek of llervormd naar gelang de Hollanders of de
Spanjaarden meester waren,. Den reeds verarmde ingezetenen, werden voortdurend nieuwe lasten opgelegd : landbouw en handel gingen bijna te niet ; het arme landvolk
werd uitgeput.
Dit zijn slechts enkele feiten uit de velen die opgeteekend
zijn en ter kennis werden gebracht van het wettig gezag,
doch de tijd komt, dat alles zal bekend worden en de nakomelingschap zal de onverlaten rechten, die ons ongelukkige
land hebben verwoest en ons yolk tot den bedelstaf gebracht
Naar vermogen heeft mijn te zwakke degen reeds recht
gedaan aan velen en, hadden wij niet de weinige mannen
van het land van Overmaes en Valkenburg in de « Vrije
Benden » te zamen gebracht, wie weet, welke grootere onheilen ons overgekomen waren.
Van uit onze spelonken in Valkenburg, trokken wij uit
en wij kunnen voor God en de menschen getuigen, onzen
plicht gedaan te hebben, met opof fering van alles.
Slechts twee maal kreeg ik in de laatste drie jaar bericht
over mijn Henri en, had ik mijn gevoel niet bedwongen
door mijn wil, ik ware honderdmaal binnen de stad gekomen, om bezit te nemen van mijn hoogste goed.
Ik was echter betrekkelijk gerust, wetende dat de even
trouwe als onverschrokken Agnes, het kind als een moeder
bewaakte.
Thans neem ik hem mede, tenzij door bemiddeling van
Agnes, een veiliger weg te vinden is, om hem buiten de
stad te voeren.
Doch hoort mijn vrienden ! het is elf uur; koster Jan
van Sichem wacht mij en om twee uur hebben, de Feria
en ik, nog een samenkomst bij meester Lansman met
schipper de Gye.
De oude Philippens stelde een dronk in op het weislagen
der groote onderneming. Allen hieven hun glazen in den
vorm van de T en dronken ze in een teug leeg.
Zij verwijderden zich in stilte fangs de verschillende
gangen.
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De Feria strekte zijn leden, voor het eerst sinds jaren,
in een bed, het beste wat van Reemps bezat.
De Leegtenborg, gehuld in zijn vrouwenkap en mantel,
spoedde zich in de richting van de 0. L. Vrouwe kerk en
tikte behoedzaam aan de deur van de kosterwoning, tegen
den Oostzuidelijken toren der kerk gebouwd.
De koster wachtte blijkbaar achter de deur, want deze
ging schierlinks open en de Leegtenborg werd met zekere
plichtplegingen ontvangen.
— Alles wel, oude vriend ? en hoe vaart het kind, zeide
de Leegtenborg.
— Het kind is even gelukkig als ik, uw dienaar, rampzalig ben.
— Hoe zoo!
- Ach ! wat zal ik zeggen ? Is het een leven voor mijn
geest en miin hart te moeten huizen in een gebocheld
chaam, leelijk en afstootend voor een ieder. Allen bespotten mij ; de straatjeugd roept mij na ; de geestelijken dulden mij en mijn evenmensch schuwt mij. Ik leef als een
kerkrat en weken lang, spreek ik geen woord, dan of toe
wat krakeel met mijn vroegere min, die mij nog verwijten
doet, mij groot gebracht te hebben.
Ik beminde, dwaas die ik ben, Agnes de Borea, en zij
heeft den jongen kloeken de la Cour gekozen. — Sinds
dien leefde ik in gedachten aan haar
Toen heeft zij mij, op een laten nacht, een kind gebracht
en zij zei : Jan, gij hebt mij eens bemind ; indien uw gevoelens oprecht waren, zult gij zorgen voor hem, verstaat
gij mij, gij zult met uw leven, instaan voor dit kind, dat
mij dierbaarder is dan alles ter wereld. —
Ik zwoer haar te doen, zooals zij zei en zij omhelsde
mij.
Ik was de gelukkigste man der wereld en sinds dien luid
ik de klokken als nooit te voren ; de kerk is een juweel
van onderhoud en de jongen, dien ik als mijn kind ging
lief hebben, die jongen is de uwe en gij, graaf de Leegtenberg, zijt gekomen om hem van mij te nemen
De Leegtenborg stond verslagen en kon geen woord uit
brengen.

De bultenaar nam hem gemeenzaam bij den arm en
troonde hem den steenen wenteltrap op.
Stil ! zei hij ; hier slaapt het kind, dat mijn kind
scheen en uw kind weer is. Weet wel, beer graaf, dat uw
verantwoordelijkheid groot is door hem van hier te halen.
Hier is hij goed, gelukkig en omringd door de teerste zorgen.
Wat zal het zijn bij U, te midden van krijgsgewoel en
wereldsche verschrikkingen. Zie, ik heb hem opgevoed tot
een krachtigen knaap ; niets heeft hem ontbroken.
Hij is de eenigste onder de menschen geweest, die in
mij iets anders dan den leelijken bochel heeft gezien. Oh !
de edele knaap. Ik haalde hem een dag uit den Catechismus
en toen zijn makkers mij bespotten, is hij op hen losgestormd en heeft mij te huis gestreeld en getroost.
heb hem gesproken, alle dagen en gedurende de lange
avonden, van zijn edelen vader en zijn brave moeder, van
God en Zijn Heilige Moeder, van Maestricht en zijn glorievolle geschiedenis. En als hij mij dan een nachtkus gaf
en ik hem zegende, vroeg hij mij vaak : « lieve Jan, wat
zijt gij toch van mij » ? Dan wendde ik het hoofd of en, na
mij vermand te hebben, stamelde ik iets van « ik ben de
koster en zal voor je zijn, alles wat je maar wilt ».
Zoo was ik kind met hem en knaap met hem ; zijn speelkameraadje, zijn beste vriend ; zijn moeder, zijn vader
en nu ?
Agnes heeft het mij gezegd.
Nu is alles uit. Gij komt hem halen. Morgen is hij weg.
Zijn bedje zal leeg staan ; zijn stem zal ik niet meer hooren;
de man in mij, die een levensdoel had, zal weer bultenaar
zijn; de bultenaar zal weer koster worden. Gij gaat herleven in hem. Ik zal leven en sterven in- en met mijn
herinneringen... Bewaar in hem de gedachtenis van die te
schoone en te korte jaren.
Ik deed mijn plicht ; ik doe mijn plicht. Ik kan Been
afscheid van hem nemen. Laat hem ontwaken in uw
armen en als gij, bij het krieken van den dag, hem met U
medevoert, zeg hem dan, dat oom Jan is moeten gaan, ver
van hem en dat het klokkenluiden in den vroegen morgen
11
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en voortaan altijd, als een bede is tot den Allerhoogste,
voor hem, voor hem.
Zijn misvormde lichaam kromp in een en maakte een
ref lexbeweging in de richting van het bedje.
Hij vermande zich onmiddellijk, trad een pas achteruit
en bij de geopende deur maakte hij het kruisteeken over
het slapende kind.
- Vaarwel heer graaf, zei hij zacht wees voorzichtig
met Lansman die de zwager is van Sleussel en hij beklom
de torentrappen, om bij het krieken van den dag, in zijn
klokkenluiden, zijn laatsten groet te brengen aan den vertrekkenden knaap, aan zijn gebroken leven en door de
bronzen klanken, de klagende stem van zijn gemoed te bedaren.
— Maar koster, waarom luiddet gij van morgen, zoo
vroeg, zoo luid en zoo lang, vroeg de proost-deken.
- Heer proost, was het antwoord: De koster heeft
geluid zooals de hand van den bultenaar trok.

VOORSPEL EN PROCES.

Claude de la Cour had afscheid genomen van zijn
vrouw, die van valsche passen voorzien, met den kleinen
de Leegtenborg de stad, door de St. Pieterspoort verlaten
had, om zich naar de Schans van Elven te begeven, alwaar zij de graven de Leegtenborg en de Feria ontmoeten
zou.
Zijn geheele wezen was vol van de groote daad, die eindelijk zou ten uitvoer gelegd worden en hij had er behoefte
aan, zijn gedachten mede te deelen. Hij richtte zijn
schreden naar « de Halve Maen » om met Lansman te
spreken.
Hij vond deze in gezelschap van zijn zwager Sleussel,
diens vrouw, en eenige kennissen rond de tafel gezeten.
Het vertrek was weelderig ingericht rijk gebeeldhouwde meubelen en tapij ten deden zien, dat men zich in de
woning van een patriciEr beyond.
Boven de schouw, prijkte het portret van den vader van
Lansman, terwijl andere schilderijen de wanden versierden.
Vrouwe Lansman schonk persoonlijk den wijn in zilveren bekers, die met ander kostbaar gerij, de trots waren
der eerzame huisvrouw.
Het gesprek liep over de feiten van den dag, waarbij de
verdrukking door de Hollanders, de hoofdschotel vormde.
Lansman verkeerde in gedrukte stemming en de luchtige
praat van zijn schoonzuster Sleussel, nOch de herhaalde
aanzoeken van zijn zwager, tot ledigen van zijn glas, konden hem opyroolijken.
Kom Jan! zeide zijne vrouw, niet tobben ; er komt
een bete re tijd.
Och kind, antwoordde hij somber, gij weet niet
hoe het mij wringt. Dag en nacht denk ik aan onze onge-
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Maar gij hebt gelijk, onze tijd komt.
— Hebt gij goede hoop op ontzet, zwager Jan ? De geheele stad heeft er den mond van vol en, geloofde men de
volkspraatjes, dan waren wij binnenkort een Leger tot
ontzet te wachten.
- Vrouwen moeten zich niet met zulke zaken bemoeien,
Jezabelle.
- Een mooi compliment voor U, lieve schoonzuster,
zei zij tot de vrouw van Lansman.
De la Cour beet zich op de lippen, trapte Lansman op
zijn voet en zeide:
- Wij moeten een onderscheid maker. Voor mij is
een vrouw steeds, of goed of slecht ; een middenweg bestaat voor haar niet.
— ZOo'n fijnproever, spotte vrouw Sleussel.
- Neen, hernam hij, ik wil niemand iets onaangenaams
zeggen en mag daarom mijn gedachten verduidelijken.
In de kwestie die hier aangeroerd is, ken ik geen middenweg en is ook voor onze vrouwen de keuze: voor of tegen
Maestricht. Wie tegen Maestricht is, vrouwe Sleussel, kan
geen plaats nemen te midden van Maestrichtenaren en,
vooral niet in intiemen kring.
— Neen, dat is alleen toebedacht aan vrouwe Agnes de
la Cour, beet vrouw Sleussel hem toe.
- Dit is toebedacht aan alle vrouwen, wier verleden en
heden zulks waardig maakt en dit geldt, Goddank ! niet
alleen mijn echtgenoote, doch negen en negentig procent
van alle vrouwen van Maestricht.
Onder dit gesprek diende zich de heer Hofmeyer aan,
die met vele strijkages, aan burger Lansman de blijde
mededeeling kwam doen, er andermaal voor gezorgd te
hebben, dat commandant Golstein, de strenge bepalingen
van de Hoogmogende Hollandsche Staten zou verzachten.
De gewekte ontstemming, door de ontvluchting van graaf
de Feria, was door zijn bemiddeling geheel weggenomen.
— Zoo'n schurk, fluisterde de la Cour in het oor van
Lansman.
- Zei U iets, heer de la Cour, hernam Hofmeyer.
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- Ik zei, dat er schurken in ons midden zijn, heer
Hofmeyer.
— Dan zijt gij toch zeker een der eersten, beet Hofmeyer hem hooghartig toe.
Nauwelijks waren deze woorden uitgesproken, of de la
Cour stond overeind en zei :
- Heer Hofmeyer, wij kennen elkaar sinds lang. Gij
zijt schurk, omdat gij spion zijt in dienst der Staatschen
en gij ontziet U zelfs niet,uw schandelijk bedrijf uit te oefenen tot in de intiemste Maestrichtsche familiekringen.Indien
er nog iets van manneneer in U is, wacht ik U, op staanden
voet. bij de Helpoort, om de wapens te laten beslissen.
Het geheele gezelschap, onthust door dit even onverwacht als heftig tooneel, bemerkte niet de blikken van
verstandhouding tusschen Hofmeyer en vrouw Sleussel.
- Zorg voor uw getuigen, waarde heer, zeide Hofmeyer. Binnen een half uur ben ik ter uwer beschikking
en bij het licht der flambouwen, zullen wij onze oude en
nieuwe schuld afmaken.
- Mijn antwoord ontvangt gij met den punt van mijn
degen.
Een half uur later betraden de la Cour met zijn getuigen, Lansman en Sleussel, de kleine binnenplaats, links van
de Helpoort.
— Pas op! de la Cour, zei Lansman, uw degen is tien
keer dien van Hofmeyer waard, doch die man is geen eerlijk tegenstander. Hoedt U voor een valschheid.
- Vrees niets, vriend Lansman, ik sta mijn partij.
— Gij zijt een zwartkijker, waarde zwager, zei Sleussel en sinds de laatste dagen, zijt gij waarlijk somber gestemd en ongenietbaar.
- Och ! Sleussel, indien gij stond voor een zoo groote
daad als ik, zoudt gij er erger aan toe zijn.
— Is er dan iets aparts aan de hand?
— Meer dan dit ; het ligt in mijn hand of wij, binnen
enkele dagen, de vreemde honden kwijtraken of niet. Maar
wat er ook gebeurt, ook ik zal mijn man staan. Het offer
van mijn Leven heb ik gebracht ; mijn biecht heb ik gesproken, er kome nu wat wil, ik zet door.
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- Wat een geheimzinnigheid, zei Sleussel. Ik ben van
de Partij en gij onthoudt mij hare geheimen.
— Het is niet om U, waarde Sleussel, doch laat mij het
U rondborstig zeggen, gij blij ft er buiten omdat uw
vrouw
- Wat duivel ! ben ik een zelfstandig man of niet ?
- Maak U niet boos heer Sleussel, wedervoer de la
Cour. Het is nu eenmaal niet anders. Gij zult begrij pen,
waar de toekomst van Maestricht op het spel staat, de
grootst mogelijke zekerheid de eerste vereischte is. Die
zekerheid mag niet afhankelijk zijn van vrouwenpraat.
— Gij bedoelt mijn vrouw ; is de uwe alleen de uitverkorene ?
— De mijne staat er buiten ; de uwe, zoo zeide de la
Cour, met nadruk, staat in verbinding met den ergsten
vijand van onze Heilige Zaak.
- Dat zult gij mij goed maken, gij die waant alleen
de man te zijn. Wat verbeeiding ! Ben ik een man of niet.
Uw beleediging is schande en gij zult ondervinden dat er
nog rechters bestaan.
Hollandsche rechters misschien?
- Zwager Theodore, blijf bedaard. Het oogenblik is
ernstig ; wij staan aan den vooravond van beslissende gebeurtenissen en Jezabelle, ik moet het U zeggen, is van de
tegenpartij. Gij zijt een bedrogen man en zult weldra een
bedrogen patriot zijn.
- Gij zijt een lasteraar, Jan en zult mij die woorden
duur betaald zetten.
- VVat beteekent deze bedreiging, zei de la Cour, terwijl hij zijn degen trok.
— Dat beteekent, dat ik de eer mijner vrouw en de
mijne zal weten te verdedigen.
— En uw eed aan la Tau.
— Mijne eer boven mijn eed en aan U beiden de strop.
— Verrader ! siste Lansman.
— Maak U gereed, heer Sleussel, gij of ik, zei de la
Cour.
Beiden stonden met gekruiste degens tegenover elkaar
en alvorens Lansman, daad neich woord kon plaatsen, plofte
Sleussel met een degenstoot in het hart ter aarde.

— 167 —
- 't Is droevig, doch 't is recht, zeide Lansman.
— En het laatste woord van het Recht is nog niet gesproken, krijgschte eene stem en Hofmeyer stond voor hen.
- U bent te laat, heer Hofmeyer, zei de la Cour.
Zeker gaarne een kwartier langer geleefd !
— Ik zal bij je begrafenis zijn, opschepper die je bent.
— Dat zullen wij weldra zien. Kam voor met je getuigen, verrader en meet je degen, met den mijnen.
- Ja ! Getuigen voor ! riep Hofmeyer met honende
stem.
Plotseling traden uit het donker een tiental Hollandsche
soldaten. Een gevecht ontstond. doch na eenige minuten
moesten de la Cour en Lansman wijken voor de overmacht
en werden gevankelijk voortgesleurd, mar de kelders van
de Landscroon.
— Zoo vinden wij elkaar weer, spotte Hofmeyer en nu
voor het laatst. Een knappe kerel die ontsnapt aan de Hollandsche wrack. — Gij en heel de bende zullen thans hangen. — Goed voorbereid, maar wij weten alles
, door
het poortje bij Lansman he ?
Eene rilling voer door de leden van de Cour, en Lansman, die ook deze woorden, hoorde, bleef stijf van schrik.
— Schop hem vooruit, schreeuwde Hofmeyer tot de
Hollandsche soldaten.
— Hollandsche beulen, riep het samengestroomde yolk.
— Trek de wapens, gebood de commandant van den
troep en sla neer wie nadert.
Onder eene grooten oploop van menschen, kwam de stoet
aan bij de Landscroon en weldra werd de dreigende menigte met brutaal geweld uiteen gedreven.
In het voorportaal kon de la Cour tot Lansman zeggen :
— Houd moed ! vriend ! Er rest ons nets antlers dan
te sterven voor onze Heilige Zaak.
— Wij zijn verraden !
— De verrader staat thans voor den hoogsten Rechter.
— Wij zullen hem volgen.
— Doch met een rein geweten. St. Servatius heeft hem
aangeklaagd, doch zal onze verdediger zijn.
- Laat die paapsche honden niet te zamen, schreeuwde
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Hofmeyer tot de soldaten, die met ruw geweld de beide
gevangenen scheidden en voortdreven naar de kelders.
Den zelfden nacht tegen twee uur, hoorde de la Cour
voetstappen in den gang, die naar zijn cel leidde : de deur
werd geopend en domino Ludovicus stond voor hem.
— Cornet de la Cour, gij zijt een verloren man, Geheel
het verraad is ons bekend en zulks niet alleen door mededeelingen, ontvangen van onzen inlichtingsdienst, doch ook
door lieden van uw eigen complot.
— De verrader is ter ziele.
— Inderdaad, doch heer Sleussel heeft nog voldoende
geleefd, om den krijgsraad te kunnen inlichten. Overigens
hadden wij zijn mededeelingen kunnen missen, want uw
vriend Lansman, heeft ons van alles op de hoogte gesteld.
— Dat is een onbeschaamde leugen, Lansman kan Been
verrader zijn.
- Vriend, gij zijt nog jong en beoordeelt de menschen
naar uw eigen ridderlijke mentaliteit. Geloof mij, gij graaft
uw eigen graf, tenzij gij ons den toestand bloot legt.
— Gij zegt, alles te weten, zoodat ik U niets behoef te
zeggen.
- Precies omdat ons alles bekend is, behoeft gij niets
te verraden en zal uwe guile bekentenis strekken tot verzachtende omstandigheid. Zoudt gij weigeren te spreken,
dan wachten U pijnbank en schavot.
— Liever pijn en dood, dan eerloos.
— Is dat uw laatste woord, de la Cour?
- Minachtend beet hij hem toe : <,‹ ja ».
— De pijnbank zal U morgen anders doen spreken.
De deur sloeg achter hem toe en de domino begon eenzelfde gesprek met Lansman.
Den volgenden morgen, het was 27 Februari, om tien
uur, werd de la Cour, onder beschimping en stompen, voor
de instructie geleid,.
Cornet Velthoff en vaandrager Weize, namen hem het
eerste verhoor af, dat des avonds werd voortgezet ten huize
van commandant Golstein, in vergadering met heeren gecommitteerden.
Nadat de la Cour hardnekkig geweigerd had, ook maar
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op een vraag te antwoorden, werd hij op de pijnbank geplaatst.
De beul draaide de schroef steeds vaster en bezwijkend
onder het onmenschelijk lijden, beloofde hij te bekennen.
Hij werd losgemaakt en Golstein beval hem, na zijn
bekentenis, twee brieven te schrijven : een aan zijn echtgenoote te Luik, haar verzoekende morgen met het marktschip naar Maestricht te komen en het bijgesloten briefje
te overhandigen aan haar neef, de Maisiêre commandant
van Navagne.
Dit briefje luidde :
« 1k deel U mede, dat ik het huis in de Helstraat betrok« ken heb en daar ik geen bericht van U ontving, verzocht
ik mijn vrouw naar hier te komen om mij uw uitvoe« rige instructies te geven,. De meester van « de Halve
<< Maen » heeft mij gezegd, dat er nog eenige goede ka« meraden van de partij zijn, maar hij verlangt, dat U
mij hun namen zult noemen ; dan zal hij gerust zijn.
« Ik ben gisteren gevangen genomen wegens een twist,
« doch alles is in orde en ik zal mijn plicht doen ».
28 Februari.
Naar lichaam en ziel gebroken, werd de ongelukkige naar
zijn cel gedragen.
Vervolgens werd Lansman gehoord en hem de bekentenis van de la Cour voorgelegd. Hij riep God en alle
heiligen aan, onschuldig te zijn en werd weggeleid.
Den volgenden dag werden Agnes de la Cour met hare
zuster Josine, die onmiddellijk gevolg hadden gegeven aan
den brief van de la Cour, bij het aan wal stappen aan de
0. L. Vrouwe Poort, gegrepen en gevankelijk voor den
krijgsraad geleid.
Beide vrouwen weigerden de haar gestelde vragen te beantwoorden, totdat de la Cour voorgebracht werd tot een
kruisverhoor.
Agnes, die met opgeheven hoof de voor hare rechters
stond, deed een bovenmenschelijke poging om overeind te
blijven, toen zij haar echtgenoot zag binnen sleepen.
De eens zoo fiere, jonge man was, op drie dagen tijds,
een wrak geworden.
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Door de pijniging, miste hij het meesterschap over zijn
lichaam ; zijn gelaat was doodsbleek, zijn blik vaag en
wild.
— Claude ! Claude ! riep zij uit.
stamelde hij en viel in zwijm.
— Agnes
De voorzitter schorste voor een kwartier de zitting,
waarna het verhoor begon.
- Gij staat onder verdenking, zoo sprak Golstein, medeplichtig te zijn aan een verraad, gepland tegen deze stad.
Wat kunt U ons daaromtrent mededeelen ? Let wel, zoo
ging hij voort, dat wij van alles op de hoogte zijn, door de
bekentenis van uw echtgenoot, zoodat elke onwaarheid uw
toestand slechts kan verergeren.
Haar levendige zwarte oogen rustten vol teederheid in
die van haar man en richtten zich vervolgens, met evenveel waardigheid als minachting, op hare rechters.
Zij wierp het fiere hoofd. in den nek, trad een schrede
vooruit en sprak :
- Ik, Agnes de la Cour, geboren de Borea, uit edelen
bloede, veiklaar, geen rekenschap verschuldigd te zijn aan
dezen krijgsraad, die niet gerechtigd is mij te oordeelen.
Het is mij een eer en voldoening te getuigen, dat ik en
ik alleen, van plan was de stad Maestricht van den Hollandschen erfvijand te verlossen en dat alle middelen daartoe, voor mij Recht waren en zijn.
Met lage list, hebt gij mij hierheen gelokt. Mijn man
hebt gij willen onteeren.
Gij zijt de sterkste ; ik ben in uw macht.
Vermoordt hem en mij ; wij zullen een blijven in levee
en ;dood.
Weest vervloekt!
Te midden der algemeene verbijstering, gaf Golstein
bevel de beide verdachten weg te leiden en op te sluiten.
— Gij Jozine de Borea, blij ft voorloopig in hechtenis,
zeide hij.
— Het gaat goed, heer commandant, zeide Hofmeyer.
- Zwijg en schrijf, snauwde Golstein hem toe.
Nadat majoor Mortier en kapitein Groenesteyn, nogmaals getracht hadden, Lansman tot bekentenis te dwin-

- 171 -

gen en deze bleef weigeren, werd hij, des avonds om tien
uur, naar het Dinghuis overgebracht, om aldaar gepijnigd
te worden.
Een half uur te voren, traden Ludovicus en Hofmeyer
zijn cel binnen.
— Gij staat op den tweesprong, meester Lansman, zei
Hofmeyer. Over een half uur, wacht U de pijnbank. Gij
weet, wat het beteekent geradbraakt te worden ; denk goed
na ; uw geheele lichaam wordt uit elkander gereten, gij zult
lijden in al rwe gewrichten en elke vezel van uw vleesch
wordt gescheurd.
— Tenzij gij ons een volledige bekentenis aflegt, vulde
Ludovicus aan, maar dan ook zonder eenig achterhouden.
Wij beloven U, in dit geval, niet alleen, dat gij vrij blij ft
van pijnbank en schavot, doch dat gij, binnen enkele dagen,
de gevangenis en de stad kunt verlaten.
— Waarom, zoo ging hij voort, zoudt gij volharden in
uw ontkenning? Uw eedgenooten de la Cour en zijn
vrouw, hebben ons alles bloot gelegd en zelfs pater Vinck,
uw biechtvader heeft ons ingelicht.
— Wat durft gij zeggen ! pater Vinck zou het biechtgeheim geschonden hebben. Gij zijt een lasteraar, heer predikant.
- Arme Lansman ! Gij zijt niet de gevangene van de
Hollandsche Staten, doch van de paapsche afgoderij. Gelooft gij nog aan biecht en biechtgeheim? Ik beklaag U
vriend en geef U den goeden raad, uw eigen leven niet
langer in de weegschaal te stellen, voor hen, die U verrieden.
Lansman twijfelde en weifelde.
- Komaan, spreek de biecht van pater Vinck, gelijk
deze ons de uwe sprak.
- 't Is ongelooflijk ; het is niet waar, het kan niet waar
zijn.
— De tijd dringt meester I,ansman ; binnen tien minuten
zal de pijnbank U doen spreken.
Nadat de beulen hem de kleeren van het lijf gerukt
hadden, werd hij op het rad gebonden en de foltering zou
beginnen.
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— Lansman, zoo fluisterde Ludovicus hem in het oar,
als gij ons bekent, dat pater Vinck in het complot betrokken is, zal U geen leed geschieden en zijt gij een vrij man.
Nauwelijks was het rad in beweging, of de ongelukkige
bad om genade. Nadat hij ontbonden was, viel hij op de
knieEn en verklaarde als volgt :
Omtrent den laatsten December van het vorige jaar
ben ik aangesproken door den schipper Jan de Gye, burger
van Vise, om naar deze plaats te gaan, teneinde van den
commandant de Maisiere vergunning te bekomen om kolen
te halen.
Aldaar aangekomen, beloofde de commandant mij over-vloed van kolen, indien ik wilde zweren op het Evangelieboek, hem te dienen in een vertrouwenszaak van groot gewicht. Toen heeft de commandant mij een kaart van
Maestricht voorgelegd en mij gewezen op het huis van
Meycken Motten, naast het mijne gelegen en waarin een
dichtgemetseld poortje is, waardoor een aanslag op de stad
zou kunnen geschieden.
Hij bood mij 22.000 gulden en negen paneel kolen. Verder zei hij mij, aan pater Vinck, gardiaan der Minderbroeders een briefje te zenden, om kolen te mogen halen,
welk briefje ik den pater zelf in handen heb gegeven.
— Zeer juist, zeide Hofmeyer, die Pater Vinck ......
- Lansman, ga voort, onderbrak Golstein.
- Ik heb het huis van Meycken Motten gekocht voor
iztoo gulden en heb vierhonderd rijksdaalders van de Maisiere op rekening ontvangen. In het huis zou de la Cour komen logeeren, wien beloofd was, volgens den schroer van
Vise, eene compagnie paarden. Hij zou van uit het zoldervenster, de wacht aan de poort kunnen controleren.
Verder moet ik verklaren, dat de metselaar Jan Rompen
uit de Capoenstraat, lang vOOr mij van den aanslag heeft
geweten. Hij zou het gat breken in den muur, met den
metselaar Lenart Caters van de Lenculenstraat.
Nadat de vijand door het poortje zou binnen gekomen
zijn, was de bedoeling, dat hij door den tuin van den commandant Golstein, de O. L. Vrouwe Poort zou overrompelen en de valbrug neerlaten. Te zelfdertijd zou alarm
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gemaakt worden aan de Pieterspoort, Brusselschepoort,
aan de staketsels bij de Biesen en te Wyck.
- Dit is alles wat ik te zeggen heb.
— U verzwijgt een deel Lansman, zei de voorzitter.
- Neen,.
— Geweldiger, stel hem op de torture.
Na eenig gefluister met Ludovicus, ging Lansman voort.
— Ongeveer drie weken geleden, heb ik alles gebiecht
aan pater Vinck, gardiaan der Minderbroeders, waarop de
pater antwoordde, hij hoopte dat het wel gaan zou, en
vroeg nog of mijn vrouw iets van den aanslag bekend was.
Ik antwoordde : Zij weet er geen woord van.
Nadat Lansman teruggevoerd was naar zijn cel, besloot
de krijgsraad zich meester te maken van de personen : pater
Vinck, Caters en Rompen.
Den volgenden morgen, begaf commandant Golstein zich
in eigen persoon, naar het klooster der Minderbroeders op
de St. Pieterstraat en wachtte met ongeduld op het einde
der preek van pater Vinck.
De koster meldde eindelijk, dat de pater juist gereed was
en hij leidde den commandant binnen het klooster, alwaar
hij den pater, met zijn broeder, kapelaan van St. Servaes,
ontmoette in den ommegang.
Na over onverschillige dingen gesproken te hebben, zeide
de commandant :
— Ik heb U iets mede te deelen, dat U. E. en mij aanbelangt en verzoek U. E. even met mij mee te gaan naar
mijn woonhuis.
— Ik ben tot uw dienst, antwoordde de pater, doch zal
mij moeten doen vergezellen van een socius.
— Daar tegen kan geen bezwaar bestaan, zei Golstein
en weldra waren zij ten huize van den commandant.
Te vergeefs trachtte pater Vinck te vernemen, wat men
van hem verlangde, totdat de commandant hem alleen gelaten had en een onderofficier verscheen met de boodschap,
dat pater Vinck voorloopig de gevangene was van de Hollandsche Staten en zijn socius kon vertrekken.
Toen deze hierover met pater Vinck wilde van gedachten
wisselen, werd dit belet door den onderofficier, die twee
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soldaten binnenriep en hun gelastte den socius uit te geleiden.
Terwiji dit gebeurde, vroeg pater Vinck om den commandant te spreken en een uur later, vertoonde zich zijn
secretaris Hofmeyer met de mededeeling, dat de commandant des avonds om negen uren te spreken was als voorzitter van den krijgsraad.
- Gij weet pater Vinck, zei Hofmeyer, wij zijn oude
vrienden, niet waar ? Het eene plezier is het andere waard,
Zoo wil ik U vast mededeelen, dat het vanavond voor U
zal spannen en kunt gij U voorbereiden op ernstige dingen.
De pater had hem den rug gekeerd en scheen niet naar
hem te luisteren.
— Vanavond zult gij wel praten Eerwaarde Heer, zeide
Hofmeyer hoonend en sloot de deur, die bewaakt werd
door twee soldaten.
Inderdaad, werd hij na het vallen der duisternis, onder
streng geleide naar het Dinghuis overgebracht, alwaar hij
in een cel werd opgesloten.
Hij kende de gevangenis, waar hij zoo menigmaal troost
gebracht had aan de veroordeelden.
Het feit, dat hij opgesloten werd in den ondersten kelder
en in een apart gelegen cel, in het achterste gedeelte, deed
hem vermoeden, beschuldigd te zijn van grof vergrijp tegen
de Hollandsche macht.
Hij kon een half uur doende geweest zijn, met zijn
overwegingen, toen hij de grendels der deur zacht hoorde
openschuiven en een onkenbare mannengedaante binnentrad.
— Pater, ik ben een vriend van U. Zeg mij wat ik voor
U doen kan.
- Ik ken U niet. Wie zijt Gij ?
- Ik ben gezonden door de eedgenooten. Jan Lansman,
die in de Landscroon gevangen zit, bat mij uw mad
vragen.
- Indien uw bedoelingen goed zijn, dank ik U. Ik heb
uw diensten echter niet van noode.
De onbekende verwijderde zich even geheimzinnig als
hij was gekomen.
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Tegen negen uur, hoorde de gevangene voetstappen naderen en bij het Licht eener lantaarn, werd hij door den
donkeren gang en langs de twee trappen, naar de tegenover
het Dinghuis, gelegen Landscroon gevoerd.
Hij stond voor de heeren gecommiteerden van den Hollandschen krijgsraad.
- Gij zijt aangeklaagd, pater Servatius Vinck, wegens
hoogverraad.
— Waarin, bestaat die aanklacht ?
— Er is een aanslag op Maestricht ontdekt en bij dien
aanslag zijt gij betrokken. Jan Lansman heeft ons bekend
bij U gebiecht te hebben en U hebt hem in de biecht in
zijn kwaadaardige voornemens gestij ft.
— op uw aantijging kan ik niet antwoorden.
— Waarom niet ?
- Afgezien van het feit,dat ik U niet erken als bevoegde
rechtbank, zult U wel weten, dat een Katholiek priester,
zelfs indien hem in de biecht een verraad bekend gemaakt
werd,gehouden is tot geheim en dat geheim niet zou mogen,
noch kunnen openbaren.
— Is dat uw laatste woord?
— Dat is mijn laatste woord.
— Geweldiger, leid dezen man terug naar zijn cel.
Er worde gezorgd voor afdoende bewaking.
Den volgenden morgen was de krijgsraad voltallig vergaderd.
— Mijne Heeren, zoo sprak Golstein, gij zult uit de
bescheiden gezien hebben, welk ernstig vergrijp wij te berechten hebben. Bovendien is ons reeds bekend, dat het
verraad wijde vertakkingen heeft en behalve Lansman,
Caters, Rompen, de echtlieden de la Cour en pater Vinck
in het complot betrokken zijn Toussaint Silvius, kapelaan
van de St. Nicolaaskerk, graaf de Feria, die reeds gevlucht
is, graaf de Leegtenborg, die dood gewaand wordt, pater
Gerardus Pasmans, van de orde der Jezuiten, broeder
Notin en Johan Batista Boddens, rector der Jezuiten.
Verder hebben wij gegronde vermoedens tegen:
Jan van Sichem, koster van de St. Nicolaaskerk ; Ant.
Giel, die reeds gevlucht is.
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Burgemeester Cauwenberg.
Paymeester van Stockum.
Secretaris Hildernis.
Arnold van Meelbeeck, pastoor van de St. Nicolaaskerk.
Hendrik Graven, brievendrager.
— Ik heb de geheele zaak met auditeur Jacob Fischbach
nagegaan en wij kwamen tot het inzicht, dat de schuldigen
niet alleen dienen gestraft, doch dat het proces met groote
omzichtigheid behoord gevoerd, vooral tegen de geestelijken en onder dezen, vooral tegen de Jezuiten.
Ik stel U voor, de geheele zaak in twee deelen te behandelen, en wel ten eerste, de leeken en vervolgens, de
geestelijken tc rechten.
Bij het verhoor van de echtlieden de la Cour, Lansman
en Caters is reeds voldoende bewijs runner schuld verkregen en uit Lansman, die reeds ten deele bekend heeft,
zullen wij, met de torture, voldoende feiten trekken om
het verraad te ontsluieren.
Het staat reeds bij ons vast, dat de geheele zaak door
den prins-bisschop van Luik is voorbereid en wel door bemiddeling van den commandant de Maisiere, van Navagne,
ook genoemd Elven, alwaar het complot schijnt gesmeed.
Wat wij niet met overreding kunnen achterhalen, krijgen
wij te weten door de torture en tegen onzen nieuwen pijnstoel-in-werking, is geen mensch ter wereld bestand ; geen
geheim zoo diep, of het wordt hier geopenbaard.
- Een mcoie proef op het biechtgeheim, zeide Fisbach.
--- En toch gelooft dit achterlijke yolk nog aan deze en
dergelijke dwaasheden, want domine Ludovicus heeft heel
wat moeite gehad, om Lansman te overtuigen, zeide Groenestein.
— Er wachten ons nog verrassingen, Mijne Heeren,
lachtte de commandant en hij wreef zich de handen. In
Holland zal men tevreden zijn met deze ontdekking en wij
krijgen een wapen in de hand tegen het latente verzet,
waarop wij voortdurend stieten en dat zijn uitgangspunt
had bij de geestelijken.
— Het is niet voor niets, bracht Fischbach in het midden, dat zij alien den eed aan het Staatsche Gezag gewei-
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gerd hebben. Zij gevoelen zich vrij, erkennen ons gezag niet
en verlangen niets liever, dan dat de Stad terugkeere onder
het gezag van den Koning.
- Redenen voldoende om de zaak niet te licht te nemen,
zei Hogendorp, en Schimmelpenninck voegde er aan toe :
- Te meer, omdat al de geestelijken zullen staande
houdein, te behooren tot de jurisdictie van den prins-bisschop.
- Hetgeen de facto en de jure, juist is, merkte kapitein Lasalle op.
- Dit wil zeggen, zei Golstein, eenigszins bits, dat
deze wettig samengestelde krijgsraad in zijn uitspraken,
met de tweeheerigheid dezer stad niets te maken heeft en
hertog, 'noch prins iets te zien heeft in den gang van zaken.
— Behalve, zei Fisbach, dat de Staatschen getreden
zijn in de rechten van den hertog.
— En behalve, dat het geen betoog behoeft, dat waar
wij de Macht hebben, het Recht aan ons is, antwoordde
Haultmetz.
- Mijne Heeren, onze bevoegdheid staat vast en ik
herhaal mijn voorstel, zooals gepland door den heer auditeur en mij.
Wij zullen dan voortgaan met de torture in alle gestrengheid op alien toe te passen, tenzij zulks, voor een bijzonder
geval, onnoodig mocht blijken.
Van deze gelegenheid mag ik gebruik maken U mede
te deelen, dat onze inlichtingsdienst uitstekend werkt en dat
mijn secretaris Hofmeyer, door middel van de vrouw van
den gedooden Sleussel, een prachtig feitenmateriaal vergaderd heeft.
Naar ik van domine Ludovicus gehoord heb, bewerkt hij
Lansman met toenemend succes en heeft hij reeds zeer
belangrijke gegevens tegen de Jezuiten uit hem getrokken.
— Na hem zeker te voren ingestort te hebben, lachtte
Fischbach.
— Doet er niet toe, als wij maar gedekt zijn, heer auditeur.
— De zaak is bij U in goede handen, heer commandant.
- Mijne Heeren, hernam deze, hedenavond om acht
12
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uur, stellen wij pater Vinck op den pijnstoel en zoo vervolgens al de genoemde priesters ; wat de leeken betreft, zijn
de voornaamsten, helaas gevlucht en op de overigen, rusten
niet zoo zware verdenkingen.
Bovendien kunnen wij tevreden zijn, wanneer de schuld
vast te stellen is, van degenen die reeds gevangen zitten
en van de Jezuiten.
Mijn Heeren, ik sluit de vergadering en het is mij een
voorrecht U alien, voor vandaag ten vijf uur, aan mijn
tafel te noodigen.
Het is namelijk heden jarig, dat ik mijn vaste aanstelling
ontving tot commandant van deze stad.

DE MARTELAREN.

Zij legde de laatste hand aan haar wulpsch toilet, als
ging zij naar een bal, om er, door hare natuurlijke bekoring, geholpen door muziek, dans en drank, de zinnen te
prikkelen der omgeving.
Nimmer had zij zich zoo gesmukt ; kleur en snit harer
kleeding, kapsel en schoeisel, bloote armen en naakte borst,
maakten haar, als een vrouw van liefde, tot ongebreidelde
hartstocht, tot wreedheid en misdaad.
Hij zal mij niet weerstaan, sprak zij, na een laatsten blik
in hare spieg-ls geworpen te hebben.
- En als hij standvastig blij ft, zei Hofmeyer.
— Hij zal niet.
— En als als hij U toch weerstaat ?
— Zwijg
Laat mij nog de hoop der wederliefde,
al ware het dechts een korte wijle. Aanstonds begint het
festijn van leven in liefde, of dood.
- Ah ! gij twij felt reeds.
— Ik heb in alles voorzien en de gevolgen overwogen
van de beide uitersten.
Hij zal mij beminnen, zijn paapsch bijgeloof afzweren
en vrij zijn, of
— Of?
— Of al wat de haat der hel kan ingeven aan een
mensch, om een ander mensch te doen lijden, zal aan hem
geschieden. Het zal een fcstijn worden van godsdiensthaat
Maar neen! binnen een' uur ligt hij aan
en lief dewraak
rnijn voeten.
— of?
- Wat er ook gebeure, eerst zult gij heer Hofmeyer
in alles, maar ook in alles mij helpen, vOOr aleer
- Uw dienaar, schoone vrouw.
Geef mij mijn mantel. De
— 't Is tijd
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draagkoets is voor ; ik ga het Dinghuis binnen in de Jodenstraat en gij zorgt, dat ik met hem alleen blij f, totdat ik
een teeken geef. Om negen uur komt de geweldiger ; geve
de hemel of de hel, dat zijn beulshand hem niet beroere.
Op last van den krijgsraad moest pater Servatius VInck
reeds om acht uur op den pijnstoel : « eene nieuwe soort van
pijnbanck bijnaer op deze soort of fatsoen : een leege
voetebanck, of wel een Bourgondisch Cruys, hetwelk noch
gans scherp was, noch oock seer bot, Baer den plichtigen
nake om hoogh van boven insittend, hem bewaerende voor
het gewicht zijns lichaems ende niet sitten conde om de
enghte van onder, zijnde van plaatsen gesteld worden.
Handen en voeten van achter gebonden, met de leste
vingers op den rugge met banden en kantige stekende
boij en gehalden sittende ; aan den hals was eenen ij sere
halsbandt met drij rondekens van ijsere scherpe pinnen
opwaerts en nederwaerts heel recht tegen gekeert, opdat de
ellendigen hem nergens sonder grouwzame steken seoude
kunnen keeren, want den halsbandt was van de vier hoecken van de plaatse vast ».
Herhaaldelijk was de gevangene, bij het verhoor door
den krijgsraad, met de marteling op dezen stoel bedreigd.
Tegen half acht hoorde hij de zware stappen der soldaten zijn cel naderen ; met ruw geweld werd hij aangegrepen en voortgeduwd tot in den folterkelder.
« Nadat hij voor het vuur en den pijnstoel geleid was,
viel hij op de knieen, nam den haisband in de hand, den
Almogenden God biddend om sterkte
- Heer, 't is heden Passiezondag, zoude ik weerdig zijn
om uw Cruys helpen to dragen en den halsband kussend,
stond hij op en riep uit : ja Heere, mijne God, betrouwende
op uwe Almogende Gratie.
— Roep de menschen aan, instede van uw Goden en
gij zult vrij zjn, beet Hofmeyer hem in het oor.
- Zweer de afgoderij of ; zeg dat de Jezuiten het verraad hebben r.pleegd, zalfde domine Ludovicus.
Eenige ruwe soldaten ontkleedden hem en plaatsten hem
in den ijzeren stoel, de handen om de leuningen en de
voeten bij den grond vastgeklemd. Om zijn hals werd den
.
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band met ijzeren pinnen gelegd en vastgemaakt, aan de
vier muren. Een beweging was niet mogelijk.
Bij den pijnstoel was een verplaatstbaar vuur aangelegd,
dat, met eenige kaarsen, den kelder spookachtig verlichtte.
Ofschoon den soldaten gelast was, geen geweld te plegen
totdat het sein zou gegeven worden, was de verdachte
uren lang een voorwerp geweest van spot en grove beleediging.
.
Eene wekenlange gevangenis en geestelijk lijden, hadden
hem zichbaar getroffen.
De torenklok sloeg half negen : nog een half uur en de
marteling zou beginnen.
Met gesloten oogen, bad de ongelukkige om kracht tot
weerstand, niet vermoedende, dat een nog andere, vreeselijker pijniging zou voorafgaan.
In de diepe kelderstilte hoorde hij plotseling zijn naam.
Hij opende de oogen, om ze weer onmiddellijk te sluiten.
Voor hem stond de vrouw, die tot instrument gebezigd
werd om den Katholieken prieste r-monnik te doen verzaken.
— Servatius, zoo vleemde zij, ik ben gekomen om U te
bevrijden, open de oogen, zie mij aan en luister. Lief de,
rijkdom, eer en genot zullen uw deel warden.
Gij weet dat ik U bemin — ik kan U thans met mijn
liefde het leven hergeven — een leven van zalig elkaar
bezitten laat mij U omhelzen en kussen —
Voelt gij niet uw machteloosheid? — Weet gij niet
dat ik alles kan, dat gij een werktuig zijt in mijne handen ?
Neen, edele Servatius, gij zult mij niet weerstaan ; hoor
de zang mijner liefde — zie en ruik de weelde van mijn
lijf, drink de adem, van mijn hartstocht, voel mijn
vleesch
Wees de mijne, ik ben de uwe, uw beminde, uw
slavin
Vier uw haat aan mij in liefde: sla mij, mishandel mij,
en ik zal rnij baden in al de zaligheid van mijn liefdelijf.
— Het wordt een huwelijk van Rome en Dordt, knarste
Hofmeyer, die aan den trap stond te luisteren.
— Komaan Servatius, hier ben ik, ik kan uw boeien
slaken
-
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Zij was hem steeds dichter genaderd ; nog hadden hare
vingeren hem niet beroerd of hij opende de oogen.
Verschrikt sprong zij achteruit.
Geheel zijn wezen was omstraald door helder licht ; zijn
oogen schoten vuur en het was als naderde hij haar, in
dreigende houding.
Zij week terug en op haar angstkreet snelde Hofmeyer
haar te gemoet en ving haar op in zijn armen.
Weidra kwam zij tot bezinning en zag haar slachtoffer,
steeds onbeweeglijk, op den pijnstoel zitten.
Als eene furie sprong zij op hem toe en onder het gegrinnik van Hofmeyer en de beschonken soldaten, gaf zij
zich over aan de afschuwelijkste uitingen van haar versmade liefde, gekrenkten trots en diabolischen haat.
Brave Vinck, heldhaftige Servatius, vrome monnik, kuische priester, gelijk gij mijn liefde versmaadt, zult
gij mijn haat verduren.
Ik vervul mijn plicht ; ik ben de geesel in de hand van
de Staatschen — Gij zult stcrven, paapsche hond, langzaam met veel pijn — Gij zult de hel leeren kennen, waarmede gij het bedrogen yolk, bedreigd heb — gij zult opbiechten het geheim uwer biechtelingen.
Vooruit soldaten! Rakel het vuur op !
Hofmeyer,gij hadt gelijk — hoor ! hij zingt de litanie der
H. Maagd, straks hooren wij zijn jammeren in ref rein.
Het festijn gaat beginnen... waar is de beul ?... hij is geen
ware beul... roep kapitein Hoogendorp... vooruit vrienden!
Geen medelij den voor den verrader-afgodendienaar ; geen
marteling te wreed
Vooruit vrienden ! de prijs is hoog voor alien en met de
belooning voor den besten onder U, kunt gij vrouwen en
wijn koopen naar hartelust.
Goed zoo ; het wordt een hellepijn. Bindt hem de beenen
wijder uit elkaar en dan langzaam, dichter bij het vuur,
totdat hem de « virilia » van het lij f gebrand is.
Zij spuwde hem het schuim van haren mond in het gelaat
en sloeg hem met de rijzweep van Hofmeyer.
— De Krijgsraad! riep de wachter bij de folterkamer
en het gerecht verscheen, in de personen van zeven Staat-

- 183 ----

sche officieren, meest ander den invloed van het feest
bij Golstein.
— Kapitein Hoogendorp nam een der koorden waaraan
de halsband van den martelaar gebonden was, sloeg er op,
zoodat de pennen hem in den hals drongen en schaterlachte « Deze koord is goed om mijn paerd te binden ».
De beul, die in de bedwelming van den drank, kracht was
gaan zoeken voor de uitoefening van zijn plicht, zei toen
hij terugkeerde : « de halsband is vaster getrokken, er
schijnen bier meer beulen te zijn dan ik ».
Hofmeyer had zich dit genot gegund.
De soldaten, niet beter dan hun of ficieren, wedijverden in al wat een dronken soldatesque vermag.
Het vuur werd heviger gestookt en dichter bij den martelaar geschoven.
De veile deernen Sleussel, Peerlings en de haren, met de
Staatsche of ficieren en de hunnen, leidden het beulenwerk
en terwijl zij onteerende liederen zongen, begeleidden zij,
met pook en sabel, op tafel en oven, het gekerm van den
martelaar.
In dien helschen nacht van Passiezondag van het jaar
1638, werd een Katholiek priester, door het Staatsche gezag, aldus onteerd en gemarteld.
Zijn geheele lichaam was spoedig met brandwonden bedekt, de blaren werden met een schaar open gesneden en
de wonden gevuld met peper, zout en azijn. Het vuur werd
dichter en dichter bijgeschoven ; de martelaar bad: « 0
Heere, wilt het hun vergeven, want sij weten niet wat sij
doen », en werd beantwoord met hoon en blasphemie.
Het feest ging voort, bij drank en vrome geuzenliederen.
De hel was geopend, onder de kelders van het oude
Dinghuis, in de Katholieke stad Maestricht.
Hoog op de vrijheid ! weg met de afgoderij.
Er wordt een priester gemarteld in naam van het Recht,
een mensch omdat hij Katholiek priester is en verrader
genoemd wordt, omdat het Staatsche beleid een verrader
noodig had tot bevestiging van zijn Gezag.
Het was een heksensabath en schervengerecht, waarbij'
de rechters, dronken van haat en wijn, onder de tafel rol-

- 184 -

den, terwijl hun slachtoffer krimpend van alle pijnen, in
helsche marteling, inderdaad penis et scrotum van het lilt
gebrand werd.
« Heere in uwe handen bevele ick meijnen guest >>, bad
de martelaar en de beulen gelastten, hem te ontbinden, op
een matrasse te leggen en op te kwikken, opdat hij, in souvenire van geleden leed y), zou bekennen.
Een uur later, werd het verhoor voortgezet ; andermaal
getuigde de stervende van zijn onschuld en andermaal
werd besloten, de pijniging voort te zetten.
Vijftien weken duurde de gevangenis, het veelvuldig
verhoor, de herhaalde marteling.
Terwijl het duivelsche werk in den folterkelder zijn gang
ging, vierden de rechters hun feest bij drank en protistutie.
Ludovicus neuriede, het glas in de onzekere hand, toepasselijke psalmen.
Goistein, met vrouw Peerlincx op zijn knieen, hield redevoeringen op de lief de en het gezag, in dronkenmanstaal.
De auditeur zei : « die hond zal niet meer tegen ons
blaf fen *.
Hofmeyer en de kornuiten, die den Judaspenning met
hem deelden, trachtten naar den gunst van vrouw Sleussel.
Nadat zij zich opnieuw was gaan verlustigen in het
lijden van den martelaar, stelde zij de vraag :
- Welaan, heeren rechters, zult gij eindelijk den
moed hebben, hem ter dood te veroordeelen ?
- Neen, geen vonnis, laat hem in de torture langzaam
sterven.
— Een hond behoeft geen vonnis ; sla hem dood.
— Neen, hij moet ten aanzien van geheel het paapsche
schuim onthoofd worden.
— Ja! Hij moet vormelijk ter dood veroordeeld riep
Hofmeyer. Hij moet onthoofd en zijn iichaam voor de
honden geworpen.
— Heer Hofmeyer, heeft gelijk ! Openbaar onthoofd,
stamelde de halfdronken Jesabelle Sleussel.
— Zijt gij tevreden, fluisterde Hofmeyer haar in het
oor.
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- Neen nog niet.
— Wat moet ik meer doen om U te behagen ? Ik meende
dat de prijs betaald is.
— Neen ! Hij moet onthalsd worden en als gij mij zijn
bloedend hoofd brengt, ben ik de uwe.
Het was bij twaalven, toen een deel van het gezelschap
zich in den grooten kelder, van de tegenover het oude Dinghuis liggende Landscroon beyond, am de Zwarte Mis bij te
woonen.
Een gordijn werd weggeschoven een Priester in
Eeuwigheid betrad het altaar, een verloopen monnik droeg
het Offer op en al de aanwezige mannen en vrouwen, in de
waanzinnigste uitingen, die godsdiensthaat door demonen,
in menschen tot vleesch kan maken, nuttigden het Lichaam
des Heeren : de Zwarte Mis.
Het was een afgrijselijke nacht, die gekomen was over
de Stad van Sint Servaes.

**
Het bitter lijden, der vele ongelukkigen, was op den 27
Februari begonnen en midden Juni was het proces steeds
in gang.
De handlangers der Staatschen hadden intusschen voor
de Hollandsche zaak vruchtbaar werk geleverd ; Golstein,
Fischbach, Hofmeyer, Ludovicus en hun handlangers
waren hun doel nabij .
Een priester was niet voldoende.
De meest gehaten onder de meest waardigen, moesten
getrof fen worden.
De Jezuiten en Kaplaan Silvius werden gepijnigd, uren
lang, in al de varianten die het duivelsche spel, van godsdiensthaat in onteerende menschelijkheid, kon uitvinden.
Bovendien werden leeken en priesters getergd en verleid
door de domines, den troost van hun godsdienst werd hun
geweigerd en tot hun laatsten snik, werden zij beleedigd in
hun overtuiging.
Er zat ;systeem in het heele proces, dat leiden moest tot
de bekentenissen, zooals die werden afgelegd door de gemartelden.
,
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Terwijl de beul zijn onmenschelijk werk aan de beklaagden verrichtte, dicteerden de tirannen van den krijgsraad,
hun de bekentenissen die vereischt werden.
Geen mensch ter wereld, aan dezelfde martelingen
blootgesteld, zou anders hebben kunnen getuigen dan bier
geschiedde.
Het was een strijd van bekentenissen tusschen de beklaagden onderling. De leek klaagt den priester aan ; de
burger den soldaat ; de edelman zijn partijgenoot ; de man
zijn eigen echtgenoote ; de priester, den priester ; de Fran-.
ciscaan den Jezuit ; de Jezuit, den Jezuit en uit aller getuigenissen spraken, niet de feiten, doch de geforceerde
<< waarheid >>, getrokken uit den mond van het gemartelde
lichaam, in doodslijden niet meer beheerscht door den
geest, alles zeggend wat gevergd werd, door een Rechtbank, die zich tot eeuwige schande gesteld heeft van het
Recht.
Er zat systeem in.
De auditeur had, voor elke ondervraging onder torture,
de antwoorden reeds gereed, want de marteling hield
slechts op, nadat het verwachte, reeds geschreven, antwoord was gegeven.
De biecht scheen den rechters een ergernis. Lansman,
Pasmans, Vinck, Graven, Notin, Sylvius, de Feria, werden
alien ondervraagd, over de gehoorde of gesproken biecht.
Het was een onteerend bedrij f, gespeeld in den naam
van hen, die voorgaven te strijdet, voor vrijheid van geweten en vrijheid van godsdienst.
Vier maanden lang, leefde geheel de bevolking van
Maestricht, onder speciale terreur.
De burgers en vooral de geestelijken, wisten des morgens
niet, of de nieuwe dag hun niet hetzelfde lot beschoor, als
degenen die reeds gevangen genomen of gefolterd waren,.
De ongelukkige Lansman wachtte, tevergeefs op de beloofde invrijheidsstelling. Hij was reeds driemaal gepijnigd
en had ten laatste alles gezegd en onderteekend wat Golstein en zijn krijgsraad hem hadden voorgelegd.
Nadat hij gevolg had gegeven aan de afschuwelijke inblazingen, ook de Jezuiten te beschuldigen, was hij van
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pijnstoel en cel verlost en ondergebracht in een confortable kamer waar hij zich, op aandringen van Ludovicus,
op Goeden Vrijdag te goed deed aan vleesch en de voorloopige genadige behandeling, als een bewijs beschouwde
van zijn aanstaande vrijheid.
« Alles komt te recht » had Ludovicus hem verzekerd,
doch gij moet standvastig blijven in uw beschuldiging en
wij maken ons sterk, dat de Jezuiten, onder torture, alles
zullen bevestigen wat gij zegt.
Intusschen waren de paters Jezuiten Boddens en Pasmans, benevens broeder Notin gevangen genomen en herhaaldelijk gepijnigd. De even onschuldige kapelaan Sylvius
van O. L. Vrouwe, had hetzelfde lot ondergaan.
De pijniging van den eenvoudigen Broeder Notin was tot
een bijzonder feest gemaakt.
Nadat de beulsknechten hem naakt hadden uitgekleed,
werd hij in den stoel gesteld op dezelfde wijze als pater
Vinck.
Het heete vuur braadde hem het vet uit het vleesch en
steeds bad hij in stilte tot de Heilige Maagd, zonder eenige
klacht.
De krijgsraad, geprikkeld door zooveel standvastigheid,
zon op heviger middelen.
« Gij hebt den stommen duivel in het Jezuitenlij f », zei
een kapitein, wij zullen hem er uit drijven ».
De beul nam een schaar, sneed de blaren open van den
hals tot de voeten en goot azijn, zout en salpeter in de
wonders.
— Nu zal hij wel geluid geven, zei een der knechten.
- Ah ! luister maar, ik hoor hem braden; het vet loopt
hem uit het lij f.
- Ik ruik hem, lachte een derde.
— wij zien hem, hooren hem en rieken hem braden,
spotte een soldaat.
— En hij voelt zich braden, vulde de beul aan.
Nadat het lichaam aldus geruimen tijd gedropen was en
de martelaar in dezelfde wonderbare houding volhardde,
kwam Jan van Duren, hief hem van den stoel en plofte,
de geheele zwaarte van zijn lichaam, neer op de kruiszitting, zoodat zijn ruggegraat brak.
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De krijgsraad, geen erger marteling kunnende vinden,
gelastte, hem te ontbinden.
Steeds gaf de ongelukkige geen teeken van pijn.
De beulsknechten grepen hem en een hunner gleed uit
over de virilia, die den martelaar van het lij f viel ; het
verminkte lichaam plofte bewusteloos neer op een stroozak.
Nadat de martelaar tot zich zelve gekomen was en de
krijgsraad hem vroeg, hoe het mogelijk was, dat hij in al
deze pijnen niet had willen antwoordden, zeide hij : vanaf
het eerste tot het laatste oogenblik, heb ik geen pijn gevoeld, want de Allerheiligste Moeder Gods heeft mij gesterkt. vat wilt gij van mij weten, dat ik nooit geweten
heb. 1k zie mij zoo gebraden en zoo desolaat, doch God
zij geloofd, Hij leed voor mij, ik lijd voor Hem.
— Wij moeten voortmaken, had Golstein, in den laatsten krijgsraad gezegd, want de paapsche samenzweerders
hebben zich reeds tot den koning van Frankrijk gewend,
am onze Rechtbank te wraken en Z. M. schijnt te zwichten
voor hun intrigues. Zijn brief van 30 Mei en die van
m Juni, gedateerd uit St. Germain en Laye, doen niets
goeds verwachten.
- Overigens, zoo ging hij voort, is alles nu voldoende
voorbereid en kunnen wij, zonder gevaar van moeilijkheden, de kroon op ons werk zetten.
— Ten aanzien der Jezuiten, kunnen wij in den ijver
van Hofmeyer bijzonder vertrouwen stellen, want hij heeft
nog een oude rekening met hen te vereffenen. Gelijk U
weet, beweert hij, dat de Jezuiten schuld dragen aan zijn
gevangenis te Brussel en wel onder verdenking van het
verraad door hem gepleegd op de stad Leau, waar hij in
garnizoen lag.
Er is echter nog een moeilijkheid gerezen. De advocaat
Paludanus werpt zich op als verdediger der verklaagden;
hij vraagt toegang tot de gevangenissen en wit hen verdedigen voor onze rechtbank.
- Dit is ontoelaatbaar, zeiden eenigen der of ficieren
tegelijk en kan slechts moeilijkheden brengen.
— Wij moeten voorzichtig zijn, bemerkte Fisbach en
niet den schijn op ons laden, als zouden wij niet Recht
spreken naar alle regels.
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— Maar wij zijn een Krijgsraad, zei Schimmelpenninck.
Na uitvoerige beraadslaging werd besloten, Paludanus
toe te laten en hem, op den vooravond, van de rechtzitting, te veroorloven de beklaagden te spreken.
— Al de genoemden zuchten intusschen sinds maanden
in den kerker, waaruit zij op gezette tijden, voor den
krijgsraad gesleept werden.
De onteerende folteringen aan Pater Vinck en de burgers aangedaan waren zoo mogelijk nog overtrof fen door
die, welke zij den Jezuiten en kapelaan Sylvius deden ondergaan.
Nadat de Jezuiten, op de leugenachtige aantijgingen
van Lansman, waren gevangen genomen, bleek bij het
eerste verhoor afdoende, dat zelfs de meest duivelsche mamachinaties, schipbreuk leden tegenover de evidentie hunner onschuld.
En toch ! het was vastgesteld in den Raad van Haat en
Onrecht, dat zij schuldig moesten zijn.
De Katholieke burgerij moest getrof fen worden en hoe
ware dit beter te bereiken, dan door het geprepareerde
schuldbewijs te leveren, van eenige Katholieke Maestrichtsche burgers, wier marteling en dood de opstandige burgerij een afschrikwekkend voorbeeld moest zijn.
Er was meer.
Niet alleen de burgerij moest in haar vrijen burgerzin
geknakt worden, doch de gehate afgoderij der « Paapsche
Religie », zou voor de Hollandsche Rechtbank gesleurd
worden, om niet alleen een vonnis van verraad over zijn
priesters te kunnen uitspreken, doch ook om zich in Sadistische marteling te kunnen verlustigen en te kunnen wreken.
Wat een feest ! Geestelijken te tortureeren.
Een monnik te kunnen folteren, meer nog, Brie Jezuiten
tegelijk te kunnen pijnigen en in hen vooral de gehate
Kerk te kunnen tref fen.
Het was vastgesteld in den Raad der Hoag Edel Mogende Hollandsche Staten, dat slachtoffers van burgerdeugd noodig waren, tot bevestiging der overwinning van
1632.
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In de edele burgerij was Maestricht, met zijn heerlijk
verleden van vrijheid, vleesch geworden ; in diezelfde burgerij, moest datzelfde Maestricht, geknakt worden en gedood,.
Kapelaan Sylvius, de brave priester die den moed had,
edel burger te zijn, zou tweemaal sterven.
Als priester, omdat hij Priester was en als burger van
Maestricht, omdat hij durfde zijn, dezelfde als die vele
duizenden die, evenals hunne voorzaten, der traditie getrouw, burgereer stellen boven lafheid en den eervollen
dood boven het minderwaardige leven.
Op den vooravond van zijn dood schreef hij aan zijn
ouden kranken vader.
Vader !
« Ik bid U, hij het lijden van Jezus-Christus, mijn be« minden Verlosser, het bericht van mijn dood, met moed
« te dragen en te gedenken dat dit komt van de daad van
« den almachtigen God
« Onschuldig ben ik betrokken bij dit verraad, en ik be« zweer U bij uwe vaderlijke lief de, sterk te zijn en U
« over te geven in Gods Wil. Vergeef mij wat ik misdeed,
« gelijk ik hoop, dat alle anderen mij zullen vergeven.
« Moge het kapittel, door uwe voorspraak, mij den dood,
« waaraan ik onschuldig moet sterven, niet ten kwade
« duiden.
« Door mij, Uw zoon, die Gij zoo teeder bemind hebt ».
Toussaint Sylvius.
Bid voor mijne ziel.
Terwijl de oude Sylvius in de vergadering van zijn gilde
der Goudsmeden, kennis gaf van dit laatste woord en de
hand zegenend uitstrekte over zijn vermoorden zoon, rezen
al de gildebroeders op, baden een stonde voor de rust
zijner edele ziel, bezwoeren den eenigen Rechter, Recht
te doen aan de schurken-Rechtbank en zwoeren een duren
eed van wraak en vergelding.
Ook gij, brave Vinck, Gij waart te goed en te eenvoudig,
om te kunnen bevroeden, dat duivelen te midden der menschen wonen. In uw eenvoud en godsvertrouwen, volgt
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Gij den Christus en laat U ter slachtbank leiden gelijk het
onschuldige lam.
Gij deed uw plicht als mensch en als priester.
Als mensch waart gij meer dan dat, want de priester,
heeft den mensch in U gesteld op een voetstuk, uw onsterfelijken naam de eeuwen doorgedragen, ten voorbeeld van
beiden en de uwen zijn in gebreke, zoo lang zij niet in
U, zich zelf eeren en U, in de Zuidelijke Nederlanden doen
kennen als Burger, Priester, Franciscaan en Martelaar.
En Gij dan, edele Jezuiten die toen reeds, zoowel door
uw priesterdeugden als door de superioriteit van uw geest,
de schrik waart van al de kerkenvijanden !
In U, moest de Katholieke Kerk, in de aloude Heilige
Stad van St. Servaas, in het hart getrof fen worden.
Gij Johannes Baptista Boddens, gij waart de Rector,
het hoofd te Maestricht, van de meest gehaten der papen.
Gij hadt den hertog van Bouillon tot de kerk van
Christus gebracht en ofschoon uw scherp verstand het
materieele bewijs uwer onschuld aanvoerdt, zult gij toch
sterven.
En hoe ?
Gij en de uwen weet waar de grens is van de heerschappij van den geest boven het mogelijke in menschelijk lij den.
De God-Mensch heeft niet gewild, dat zijn Goddelijk
Lichaam onteerd werd, door het samenraapsel van Jodenen Pharizeers gespuis. Gij, evenals Servaes Vinck, zult
bespot worden in uw naaktheid, zoodat gij den of ficieren
van den Hollandschen Krijgsraad, terwijl gij levend gebraden werd, toeroept : « Mijn naaktheid diene U niet
om God te beleedigen >>.
Gij wordt door diezelfde Hollandsche officieren, uw
rechters, gehoond, bespot en bespuwd en de eerste en
tweede pijniging is zoo afschuwelijk, dat gij, met een
derde bedreigd, bij geschrifte verklaart, alles te ontkennen
wat, tengevolge der achttien uren lange helsche folteringen,
uw mond zou kunnen zeggen tegen de waarheid.
Gij getuigt, dat het geheim van de biecht, niet mag
geopenbaard worden, zelfs indien de ondergang van land en
luiden er mede gemoeid waren en nieuwe marteling
wacht U.
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Den volgenden dag, doorstaat gij opnieuw, zes uren lang,
dezelfde onmenschelijkheid, zoodat uw rechterhand geheel
verminkt, als een vreemd stuk vleesch aan den arm hangt
en geheel uw lichaam, tot een etterende en stinkende wonde,
gemarteld is.
Hetzelfde lot is U beschoren, fiere Gerardus Pasmans,
evenals uw medelid Boddens, van edelen bloede, en de eenvoudige en scherpzinnige broeder Notin, deelt uw ontzettend leed en lot.
Doch de kelk is niet leeg.
De marteling wordt beeindigd op het oogenblik, dat de
ongelukkige dreigt den geest te geven ; men haalt hem van
den pijnstoel en tracht ernaar, hem bij te brengen, om de
marteling opnieuw te kunnen voortzetten.
De geneesheeren, belast met de verzorging der martelaren, rapporteerden hetvolgende !
Antwoordt en informatie, aan de Commissarissen van
State gegeven, door de Heeren geneesmeesters over de
geexecuteerden,
« Alsoo ons onderschrevene geseydt is, dat haere Hooch
Mogentheden, aleer iet te ordonneren, op 't gene by ons
geheyscht wort voor de cure door ons gedaen aen de twee
geexecuteerde, te weten Toussin Sylvius, Capellaen van
onzeL. Vrouwe, ende Philips Nottyn, Jesuit, wel geerne
eenichtsins souden willen bericht wesen over de qualiteyt,
grootte of cleynte van de voorschrevene Cure ; ten welcken
eynde, ende om te justifieeren onsen voorschreven heysch,
sal aen haer Hoogh-Mogentheden mogen voorgehouden
worden den miserabelen en schromelicken staedt ende gesteltenisse, waerin de voorscreven twee Patienten waeren,
als deselve by den Gestrongen Crygsraedt ons syn in handen gesteldt om te cureren, te weten :
Syn die twee voorschreven Pateinten, in den jare 1638,
den lesten Meert, beyde getortuteert gewest van t' savonds
ten halve ure thien, de geheele nacht, tot smorgens acht
uren, als wanneer de selve gelyck voorcreven staet, bij den
Crygsraedt ons syn overgelevert soo miserable dat het onssprekelick is, ende ons schroomt als wy maer alleen daerop
dencken. Hunnen hals van beyde, was teenemael van den
,
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halsband doorhackelt ende gevilt, hunnen borsten, buyck
ende voorts tot de knieen toe, was eene quetsure, geheel
doorbraden ende verbrandt ; geheel diep inge-eten, ter oorzaeke van sekere materien, die hun in 't midden van 't
braeden over hun lichaem wiert gegoten, de welke soo
diep was inbytende, ende in-etende, dat de voorcreven Patienten beyde ons naderhandt geseydt hebben, dat hun
hemel en aerde te nauwe ende te enghe wierd, ende niet
anders en meynden oft imandt hadde hun al d'ingewanden
uytgetrocken. Mits welck schromelick in-eten ; soo moesten
noodtsakelick, om het gecankerizeert vleesch van 't levende
vleesch te separeeren, veele dicke groote lappen vleesch op
den buyck ende borst uytgesncden worden ; hunnen scrotum was door d'invloeden van alle kuaede swaere humeuren, door 't lanck ende onghemackelick sitten op 't cruys,
geswollen soo groot als een hoof d, ende gekanckerizeert
door 't overgieten van de voorscrevene in-etende materie,
soo dat men hun diverse incisien daer in moeste doen, ende
uyt de selve oorzaeke, hunne penis hebben wij moeten voor
afzetten. Hun fondament was gekankeriseert ende ontsteken, door het pynelick ende soo langhe sitten op het cruys
van den stoele, hunne handen, ende groote teenen, die van
achter op de torture waeren by een gebonden geweest, waeren van de koorden geheel doorsneden tot op de beenen
toe. Den voorscreven Nottyn zyn in de tweede torture zijne
lenden recrockt geweest ; am welcke groote ende swaere
quetsuren te, cureren, en syn wy niet met twee dosynen
servietten tot plaesterdoecken alle daeghe, ende met eenen
vollen merktkorf vetzen oft wiecken niet toecommen, ende
sulx negen weken lanck, welcken tyd gedurende, sy beyde
soo machteloos syn geweest, dat wy hunne vuylicheyt van
onder ende boven met doecken hebben ontfanghen, ende
(want sy onder hun, overmits de swaere contusie in hun
fondament door 't voorscreven pynelick en lanck sitten op
't voorscreven cruys geen slot en hadden), soo ist dat onse
bedde laeckens onder hun verrot ende vervuylt zyn geworden. Het waere noodeloos te verhaelen den grooten stanck,
ende swaeren reuck, die de voorschrevene vervuylden en
gekankerde quetsuren hebben van hun gegeven, ende sulx
13
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een ieder genoech by zyn selven kan gepeysen ; doch om
eenichsins te thoonen, hoe groot de selve is geweest, wy
onderschreven verclaeren mits desen, dat wy den stanck
alleen niet voor duysen Ryxdaelers en souc .2n willen verdraegen. Een ieder was ons vliendende, niemandt en wilck
met ons eten of drinken ; selfs onse dienstmaerte wilde om
den stanck ons buys verlaeten. Wy laeten staen dat wy
beyde, 't sedert dien tijd af, noyt gezonde tire en hebben
gehadt, mits de quaede corruptie die wy uit den voorschreyen quaeden stanck hebben getrocken.
Boven alien 't gene voorscreven staet, hebben wy met
gereedt gelt moeten coopen allerhande medicamenten ende
dranken, olien, syropen ende conserven, die uytermaeten
veele gecost hebben ; want ons by den Crygsraedt was bevolen, dat wy geen costen en souden spaeren ; ten minsten,
dat wy dito Patienten wederom costen op de beenen brenghen, gelyck wy met Gods hulpe oock hebben gedaen.
oock, hebben wy de soldaten van de wacht voor den meesten tijdt moeten tracteren in eten en drinken, voor dat sy
ons behulpich waeren in 't verbedden, keeren en wenden
van de voorscreven Patienten ; boven noch veele andere
meer onckosten ende schaeden, die wy, ten opsiene van
't bovengeschreven, hebben moeten doen en lyden, die te
veele ende te lanck souden syn bier te verhaelen; waerdoor
wy onse meubelen genoodsaekt syn geweest te begeven,
ende daerop in den Lombaert geldt te haelen, om alle oncosten te bataelen, die wij niet en hebben counen geborcht
krijgen ; uit alien welke, hoewel sulx de helft van onse miserien niet uyt en druckt, eenichsins kan nagerekent worden of onsen heysch van 35o Patakons voor 't cureeren
van die Patienten te veel is
Aengaende P. Pasman; hij is op de selve maniere gestelt, en getracteert geweest. Zynen navel op den buyck
uitgesworen, von boven de beenen tot de knien toe gebraden, de mannelicke partyen, de penis of genet ; waer af voor
de Cure maer gezet is 5o Patacons ; maeckt 't samen voor
de drie a vier hondert Ryxdaelders.
1

De beul weigert langer zijn dienst.
De soldaten gruwen van het onteerende work hun opge-
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dragen en velen hunner, met den cipier en zijn vrouw, bekeeren zich.
Het yolk loopt te hoop voor de gevangenis en de
bloodaert Golstein, vraagt versterking van garnizoen.
De ontzettende misdaad, die in de kelders van Lanscroon en Dinghuis, wordt voltrokken, komt langzamerhand
ter oore der bevolking en menig Hollander sterft door
onbekende hand.
Golstein en zijn mederechters van den krijgsraad; laten
zich omringen door een sterke gewapende macht en Ludovicus met zijn domines, achtten hun leven niet veilig.
Vooruit beulen!
't Wordt tijd, want duivelen werk mag niet te lang den
Hemel tergen.
Maakt voort, Hollandsche Krijgsraad, want het Recht
zou uw recht, verdonkerd binnen de gesloten muren van
het rampzalig Maestricht, kunnen achterhalen en U de
prooi van uw haat, uit de klauwen halen.
Maak voort ; veroordeel en richt het schavot
in vier
burgers en vijf priesters staan negen Maestrichtsche Martelaren ten doode gereed.

DE MISDAAD.

De verdubbelde Hollandsche wacht voor de Lanscroon,
hield het opdringende yolk op of stand en liet alleen degenen
passeeren, die voorzien waren van een toegangsbewijs.
Telkens wanneer een der kopstukken van de Hollandsche kolonie, het gebouw betrad, ging er een gejoel op tit
de menigte en toen deze een dreigende houding aannam
en met menig Hollander handgemeen werd, deed da wachtcommandant, met de wapens, de straat ontruimen.
Golstein en de zijnen, gingen het gebouw bicmen, door
de deur « Achter het Vleeschhuis >>, alwaar de beschuldigden, reeds in den vroegen morgen, waren binnengebracht.
In de Gothische zaal, een ruim vertrek, werd de vierschaar gespannen.
De geheele krijgsraad was present.
De commandant Golstein troonde in het midden, met
Jacob Fischbach aan zijn rechter- en Hofmeyer aan zijn
linkerzi j de.
Vervolgens hadden plaats genomen Maj oor Gevertzhaen ; Haulmetz ; Homme ; Hay ; majoor Isendooren ; kapitein Creussen ; Hogendorp ; Thyl ; Thousin; Weyer ; Winsem ; Cabrill ; Schimmelpenning; van Aer ; Haen ; Marigny
en Lasalle.
Achter de tafel zaten Ludovicus met 5 andere dominês,
benevens, links en rechts, een dertigtal hollandsche ambtenaren, hetzij in functie, hetzij als nieuwsgierigen.
Boven het gestoelte van den voorzitter duidde een leeg
vak de plaats aan, waar vroeger een schilderij, voorstellend
den Christus aan het Kruis, gehangen had.
De overigen muurschilderingen beeldden de momenten
van de Maestrische historie uit.
De dood van St. Servatius, 384.
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De intocht van Keizer Otto de Groote, 936.
De schenking van Maestricht aan den bisschop van Luik,
bevestigd 985.
De H. Bernardus van Clairvaux den nieuwen kruistocht
predikend 1145.
Hendrik I van Brabant, de burgers van Maestricht het
recht gevend, om hun stad te omwallen en te verdedigen,
1229.
De bisschop van Luik en de hertog van Brabant teekenen
de 23 artikelen der c Aide Caerte >>, 1283.
Jan van Arkel en Wenceslaus en Johanna van Brabant
de vrijheden en privilegien der stad bevestigend, 1372-1379.
Belegering door de Luikenaer, 1407.
De blijde inkomste van Philips, Hertog van Bourgogne
en de bevestiging van de privilegien der stad 1431.
Eedsaflegging van Karel de V in de St. Servaes op de
privilegien der burgerij 1529.
De verdediging der stad tegen de Spanjaarden 1579.
De schilderijen, deels geschonden door de beeldstormers,
vormden in hun voorstellingen van roem en vrijheid,
diepe contrasten met het levende beeld van ramp en verdrukking, die thans over de stad gekomen waren.
Aan de linkerzijde was, omgeven door een staketsel,
plaats geruimd voor de beklaagden.
Rechts stond een lezenaar, waaraan de verdediger kon
plaats nemen.
De tribune was, om de twee plaatsen, bezet met een
militair en de groote ingangsdeur, was, van binnen en van
buiten, van een wacht voorzien.
Klokslag half tien van den 19n Juli, opende commandant Golstein, in naam van de Hoog Edelmogende Staten,
de zitting.
Volgens voorafgegane afspraak, zou alles vlug in zijn
werk gaan, omdat de krijgsraad van oordeel was, clat deze
geheele openbare zitting slechts een formaliteit beteekende.
De beschuldigden werden, binnen geleid, deels gesleept,
deels gedragen.
Een rilling voer door de vergadering.
-

-
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Het waren alien wrakken van menschen, behalve Lansman, die er beter aan toe leek dan de anderen.
Hij zat aan den rechterkant, in de nabijheid van Ludovicus, die hem toefluisterde :
- Moed, vriend Lansman; dit alles is, voor wat U betreft, slechts een formaliteit.
Houd uwe beschuldiging staande ; morgen betreedt gij
het schavot aan de eene zijde, om het aan de andere, als
vrij man, te verlaten.
Nadat Golstein, het « afschuwelijk verraed » in hoofdfeiten had voorgelezen, zei hij :
— De krijgsraad heeft in gestrenge onpartijdigheid en
veelvuldige vergadering, deze voor het Hollandsche Vaderland zoo hoogst gevaarlijke zaak,in alle onderdeelen, onderzocht en is, met algemeene stemmen tot het besluit gekomen, dat de hier aanwezige negen verdachten, alien bij
het verraad betrokken zijn.
Alvorens ons laatste woord in deze te spreken, is het
ons goeddunken, de aangeklaagden in de gelegenheid te
stellen, zich alsnog in het openbaar, zelf te verdedigen, of
te laten verdedigen.
Allen, behalve Jan Lansman, bierbrouwer in de Halve
Maen > hebben als hun verdediger gekozen, heer Paludanus, Doktor in de Rechten, wien ik aanstonds het woord
zal verleenen.
Thans is het woord aan den heer Auditeur.
Jacob Fischbach stond op. Met een glimlach op het uitgestreken gelaat, las hij als volgt :
Gezien de rnoordadige aanslag dewelke de Koning van
Spanje en zijn dienaren, waaronder de bisschop van Luik,
alien onze vijanden, op deze stad heeft ondernomen, en
welke aanslag, door de genadige Voorzienigheid Gods,
ti j dig ontdekt is ;
zoo hebben wij deze zake in alle onderdeelen geexamineerd en bevonden, dat Brouwer Lansman, pater Vinck,
cornet de la Cour en zijn echtgenoote Agnes de Borea,
daadwerkelijk plichtig zijn : dat behalve meerdere voort
vluchtigen, waaronder de graven de Leegtenborg en de
Feria en de metselaar Rompen, plichtig zijn aan genoemd
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verraad, wegens het niet overbrengen aan den Heer Commandant van de kennisse die zij ter take droegen, dewelke
net name genoemd :
Toussain Silvius, Kapelaan van O. L. Vrouwe ;
Pater Gerard Pasmans, Jezuit ;
Broeder Philips Notin, Jezuit ;
Pater Joh. Baptista Boddens, Rector der Jezuiten.
Gelijk in de uitvoerige stukken is neergelegd, zijn al
de genoemden schuldig aan hoogverraad en reken ik het
mij ten plicht, aan den Hoogedelgestrengen Krijgsraad,
als volgt te requireeren :
Agnes de Borea, huisvrouwe Claude de la Cour, geboren
te Wylre, oud omtrent 41 jaar, met het zwaard te straf
fen, totdat de dood zal volgen.
Claude de la Cour, geboren te Combe, parochie Jugelien,
bij Geneve, oud omtrent 34 jaar, met het zwaard te
straffen, totdat de dood zal volgen, daarna zijn lichaam
te vierendeelen en aan de vier hoofdpoorten der stad op
te hangen en voorts het hoofd op een staak te plaatsen,
op het bolwerk de Duyve, tot afschrikwekkend voor
beeld,
Leenaert Caeters, metselaar, oud omtrent 45 jaar, geboren
te Maestricht, met het zwaard te straffen, totdat de dood
zal volgen, en voorts zijn hoof d op een staak te plaatsen,
op het bolwerk de Duyve, tot afschrikwekkend voorbeeld.
Jan Lansman, burger en brouwer dezer stad, oud omtrent
35 jaar, met het zwaard te straf fen, totdat de dood zal
volgen, daarna zijn lichaam te vierendeelen en aan de
vier hoofdpoorten der stad op te hangen, het hoofd op
een staak te plaatsen, op het bolwerk de Duyve, tot afschrikwekkend voorbeeld en voorts al zijn goederen
verbeurt te verklaren.
Pater Servatius Vinck, Minderbroeder, geboren te Maestricht, oud omtrent 37 jaar, met het zwaard te straf fen,
totdat de dood zal volgen, het hoof d op een staak te
stellen en het lichaam te begraven, anderen ten voorbeeld.
Toussain Silvius geboren te Vise, kaplaan van a L.
Vrouwe, oud omtrent 3o jaar, met het zwaard te straffen, totdat de dood zal volgen en het lichaam te begraven,
anderen ten voorbeeld.
,
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Pater Gerard Pasmans, priester der Societeit van Jezus,

geboren te Wezel, oud omtrent so jaar, met het zwaard
te straf fen, totdat de dood zal volgen en het lichaam
te begraven, anderen ten voorbeeld.
Philips Notin, leekebroeder, bedienende het of ficie van procureur van het College der Jezuiten, geboren te Yperen,
oud omtrent 36 jaar, met het zwaard te straf fen, totdat
de dood zal volgen, het hoofd op een staak te plaatsen
en het lichaam onder de galg te begraven, anderen tot
afschrikwekkend voorbeeld.
Pater Johannes Baptista Boddens, priester der Societeit
van Jezus en Rector van het Jezuitenklooster alhier, met
het zwaard te straf fen, totdat de dood zal volgen en het
lichaam te begraven, anderen ten voorbeeld.
De auditeur legde zijn papier neer en ging zitten.
De Voorzitter zeide :
— Het woord is aan dokter Paludanus.
Een man van ongeveer 6o jaren trad, te midden eener
ijzige stilte, op den lezenaar toe.
Zijn doordringende oogen weidden langs den krijgsraad
en zijn blik scheen stil te staan bij elk zijner leden.
Zoowel bij den voorzitter, als bij den auditeur Fischbach
en den Secretaris Hofmeyer, sprak minachting uit zijn blik
en toen zijn oog waarde langs de droeve rij van beschuldigden, moest hij moeite doen om zijn gevoelens van
diepen weedom en verontwaardiging, over zooveel leed en
onrecht, te bedwingen.
- Edelgestrenge Heeren, Voorzitter, Leden en Auditeur !
Wij aanvaarden bier het woord, niet als een gebruik
maken van uw goeddunken, doch als een recht, om het
Recht van al dezen te bepleiten.
Recht over dezen kan alleen gesproken worden, door de
eenig bevoegde Rechtbank, samengesteld volgens de aloude
privilegien der Maestrichtsche burgerschap en wel naar
« de oude Caerte » reeds bevestigd in het jaar 1283 en
plechtig hernieuwd op den i 5 September van het jaar 1372,
- Heer advokaat onderbrak Golstein, wij kunnen U
niet aldus laten doorspreken. Wij treden op als krijgsraad:
het militaire gezag schort alle burgelijke wetten op.
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- Uw zienswijze, heer Commandant, kan ik niet deelen. Door de tweeheerigheid van Maestricht en het bevestigde Recht van den Prins-Bisschop van Luik, met dat van
den Hertog, kan deze krijgsraad, aannemende, dat hij de
vertegenwoordiger is, van het Staatsche gezag, dat in de
plaats zou getreden zijn van dat van den Hertog van Brabant, geen definitief vonnis wijzen, omdat dit alleen kan
uitgesproken worden, door de gezamelijke commissarissen
deciseurs.
Bovendien blijkt uit de feiten, dat hier gedaagde burgers,
behooren onder de jurisdictie van den Bisschop en niet
onder die van den Hertog, in wiens plaats het Hollandsche
gezag beweert getreden te zijn.
— Ik herhaal U, dat de militaire rechtspraak boven
elke andere staat.
— Zelfs dit aannemende, heer Commandant, is het
mijn plicht, U te wijzen op het capitulatieverdrag van.
22 Augustus 1632, gesloten tusschen de Staten der Vereenigde Nederlandsche provincien en de Stad Maestricht,
bij welk verdrag, speciaal onder de artikelen 6 en 7 de
vroeger bestaande rechtspraak bevestigd werd.
Het was dus uw plicht, ook als militairen, U te houden
aan de overeenkomst geteekend door uw oppersten krijgsheer, Frederik Hendrik van Nassau.
De bedoelde burgers hebben U dus geen rekenschap te
geven van hun gedragingen.
Voor wat de aanwezige vij f geestelijken betreft, zij
onder uw aandacht gebracht, dat behalve het vorenbedoelde, zij krachtens diezelfde voorwaarden van capitulatie,
niet verplicht waren of zijn, den eed van trouw aan de
Hollandsche overheid te zweren, zoodat zij in hun geweten
vrij bleven.
Er is meer. Naar het bestaande algemeene recht, is niemand verplicht, aan de overheid kennis te geven van een
aanslag, als hier bedoeld, zoo hij alleen daarvan kennis
draagt, zonder in de daad zelf betrokken te zijn.
Dit is te meer waar voor een Katholiek priester, die,
gelijk pater Servaes Vinck, als zoodanig kennis heeft genomen van de daden van Lansman.
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— Hij heeft, evenals de Jezuiten, zelf daden van verraad gepleegd, riep Lansman uit.
— Jan Lansman, antwoordde de advokaat, ofschoon gij
mijn raad en bijstand niet gevraagd hebt, zeg ik U, begaan
zijnde met uw lot en wetende wat U valschelijk is voorgespiegeld door domine Ludovicus
— Ik roep U tot de orde, zei Golstein.
- Ik zei, hernam Paludanus, dat ik Lansman beklaag ;
ik geef hem in overweging, de korte levensuren die hem
resten te benutten, zich los te maken van de intrigues waarvan
1k roep U andermaal tot de orde, heer Paludanus en ik
zal U het woord ontnemen, indien Gij zoo voort gaat.
- U hebt de macht, heer President, aan ons blij ft het
Recht. Ik zei, dat pater Vinck als priester, het biechtgeheim niet schenden wilde en niet schenden kon.
Er is meer, de stukken waarop de heer Auditeur zich
beroept, heb ik op het laatste oogenblik kunnen doorlezen
en uit elken regel, evenals uit het verhoor en de getuigenissen van alle aangeklaagden, blijkt, dat zij tot verkiaringen
gebracht zijn, onder onmenschelijke en menschonteerende
pijningen, tot verklaringen, zeg ik, die te voren door U en
uw trawanten waren opgemaakt
— Voor de laatste maal, waarschuw ik U, heer Paludanus ; wij hebben U tot de verdediging toegelaten zonder
daartoe verplicht te zijn. Gij bepaalt U niet tot de verdediging dezer negen landverraders, doch Gij verstout U, den
krijgsraad te beschuldigen.
Ten bewijze van onze lankmoedigheid, sta ik U toe, voort
te gaan, mits Gij blij ft binnen de perken der verdediging.
— Ik neem akte van het feit, heer President, dat U mij
bedreigt met onthouding van het vrije woord.
Alvorens over te gaan tot elk der beklaagden afzonderlijk, mag ik niet verzwijgen, dat het mijn voile overtuiging
is, dat de Hollandsche bezetting dezer stad, op last van de
Hoog Mogende Heeren Staten-Generaal der Vereenigde
Nederlanden, zooals o. m. blijkt uit de instructie voor Jacob
Fischbach, auditeur, naar een voorwendsel gezocht heeft,
om onder schijn van recht, in deze stad, het Katholiek ge-
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loof te tref fen in zijn priesters en de vrijheden en rechten der burgers in
Paludanus kon zijn zin niet voleindigen.
Niet alleen Golstein, doch de heele krijgsraad vloog op
om te protesteeren.
Te midden der algemeene verwarring riep Golstein uit :
Ik ontneem U niet alleen het woord, doch ik stel U
in beschuldiging wegens beleediging van den krijgsraad
en de Ho. Mo. Heeren Staten-Generaal. Kapitein Haen,
neem hem gevangen, de krijgsraad zal over hem beslissen.
Ruwe soldatenhanden grepen Paludanus vast en sleurden
hem de vergaderzaal uit. Nadat Golstein en de overige
leden zich een kwartier uur hadden teruggetrokken, namen
zij opnieuw plaats en de secretaris Hofmeyer deed voorlezing van het vonnis :
De Edelgestrenge krijgsraad, de ter zake dienende feiten,
in alle deelen, volkomen onderzocht hebbende ;
Gezien de leelijke en schandelijke verraderij van onleidelijke en schrikkelijke gevolgen, strekkende tot merkelijke groote ondienst) van den lande en nadeel dezer stad
en den ondergang van menige duizenden onnoozele zielen,
hetwelk in een land van orde en goede regzling geenzins
getolereerd is, naar anderen ten voorbeeld, met alle getrengheid behoort gestraft te worden, zoo is het, dat die
van den Edelgestrengen krijgsraad, na rijpe deliberatie,
gelet hebbende, waarop te letten stond, zijnde uit zekere
consideratien meer genegen om te prefereeren gratie voor
rigeur, doende niettemin recht, verklaren schuldig aan
crimen laesae majestatis, over zulks met dezen veroordeelen, gebracht te worden naar de plaatse daar waar gewoonlijk justitie gedaan wordt en aldaar geexecuteerd te worden
met het zwaard, zoodat de dood zal volgen en wel te weten;
Agnes de Borea, Claude de la Cour, Leenaert Caeters, Jan
Lansman, Servaes Vinck, Toussain Silvius, Gerard Pasmans, Philippo Notin en Johan Baptista Boddens, alien
volgens het rekuisitor van den Heer Auditeur. Verder besproken zijnde, dat al de veroordeelden paapsch gezind,
alzoo buiten twij f el als papen zullen begeeren te biechten,
zal dit, in gevolge het capitulatieverdrag toegestaan worden
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al dan niet ? Waarop goedgevonden is, dat al deze verraders zullen uitgesloten zijn van de privilegien der capitulatie, welke previlegien alleen tuegestaan zijn aan brave
burgers en geestelijken.
Dat men ook uit de verklaringen van pater Vinck en pater
Pasmans geinformeerd is, van de kwade streken die onder
de biecht schuilen en tot prejuditie van een vastgestelde
republiek kan gepractiseerd worden.
En dat men verzekerd is, dat men buiten de oorbiecht
zalig kan worden en gehouden is, de menschen tot God
almachtig, den rechten biechtvader te wijzen.
Verder geresolveert, dat geen papen, maar alleen Hollandsche predikanten, bij de veroordeelden zullen toege
laten worden, die hun uit Gods Woord troosten en tot
den rechten biechtvader wijzen om vergif fenis van hunne
zonden te verkrijgen en alzoo zalig te mogen worden.
Aldus gedaan te Maestricht den 19 Juli 1638
Ter ordonnantie van denzelve
Jacob Fischbach
Auditeur.
— De terechtstelling zal morgen plaats hebben.
De zitting is gesloten, zoo luidde het slotwoord van Golstein.
De vergadering liep leeg. Toen de veroordeelden, langs
den krijgsraad, naar hunne cellen werden geleid, zei kapitein Hoogendorp, die bij de marteling zijn knecht Christophel wegjoeg, omdat hij geweend had, toen hij pater
Vinck hoorde kermen « die hond zal niet meer tegen ons
blaf fen », vrouwe Peerlings » (*).
— En morgen, als hij naar het schavot geleid wordt, zal
ik hem nog met een pot vuiligheid bedekken, antwoordde
zij.
— Wat aan hem te doen is, is aan mij, zei vrouw
Sleussel.
— Gij hebt de voorkeur, lieve vriendin ; de nacht is lang
en donker ; ga, met de predikanten, uw laatsten groet
brengen aan uw grooten vriend en vijand. Wie weet wat
er nog gebeuren kan.
,

(*) Haar man werd twee jaar later, door de Hollandsche overheersching tot burgemeester van Maestricht benoemd.
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- Zwijg, vrouwe Peerlings. In U is haat, in mij is nog
lief de.
Pater Vinck kwam nader ; zijn kreupele lichaam droeg
het hoofd fier omhoog, het oog ten Hemel.
— Servatius ! Servatius wees mijn!
Hij schreed voorbij, gaande naar de laatste nacht,
waarin hij en de zijnen, tot het laatst, in zielepijn, gemarteld werden, door de Hollandsche predikanten.
Zij zon nog op middelen tot verleiding en eilde de straat
op, niet wetende waarheen.
Hij streed voor zijn geloof tegen de verleiding der Hollandsche predikanten en bad zijn laatste getijden ter bereiding van zijn zekeren weg naar het eeuwige leven.
Het was haar, als stond zij aan den vooravond van den
eeuwigen dood, haar voortjagend in de laatste levensuren
naar het schavot, nu haar tegen greizend, dan weer vriendelijk wenkend, om in den dood in het niets, uitkomst te
vinden voor haar liefdeleed.
- Neen, ik niet, dacht zij, hij, hij ! Morgen zal ik hem
bezitten.
De honger van mijn vleesch zal ik stillen in den laatsten
kus op zijn stervenden mond.
Hofmeyer heeft het mij beloofd... ; sterf Katholieke
monnik, die niet wil leven voor mij. Gij zult voortleven in
mijn gedachten en zoo uw hooger leven bestaat, zal mijn
ziel U vervolgen en vinden.
Zij stond aan de deur harer woning in de Helstraat en
deinsde terug van schrik, toen zij plotseling een monnik
voor haar zag staan.
- Wie zijt gij, wat wilt gij ?
— Ik ben de wreker van het onrecht, waaraan ook gij
schuldig staat.
— Wat wilt gij van mij ?
— Jezabelle de Rax, vrouwe Sleussel, waartoe zijt gij
gekomen?
— Antwoord, wie zijt gij ?
— Ik ben de kluizenaar van St. Gerlach, vroeger Henri,
graaf de - Leegtenborg. Ik ben gekomen, om nog dezen
nacht met de mijnen, te trachten, den negenvoudigen
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moord van den dag van morgen te verijdelen. 1k geef
een laatste kans. Open ons de gevangenis en wij brengen
alien buiten de poorten.
— Henri !
— Jezabelle!
— Wat is de prijs ?
— De rust van uw geweten.
— Henri, bemint gij mij nog?
— Meer nog dan vroeger, zijt gij onwaardig.
— Dan zult gij sterven met de anderen.
— Vrouwe Sleussel, het zou mij een eere zijn, doch
ik hoop te leven, om de anderen, te kunnen wreken.
Even geheimzinnig als hij gekomen was, verdween hij
in de duisternis. Zij trad haar huffs binnen, onmachtig om
hare bedreiging ten uitvoer te brengen.
Het negenvoudig doodvonnis was spoedig bekend geworden aan de geheele burgerij. Golstein had het garnizoen geconsigneerd en op alle voorname punten der stad, extra
wachten gesteld, tegen elke gebeurtenis.
Het geknechte Katholieke yolk van Maestricht balde in
wanhoop de vuisten ; de macht was aan de Hollandsche
geuzenregeering wier schavot was opgericht op het Vrijthof bij de Hoofdwacht, tegenover de St. Servaes.
Vanaf de Lanscroon in de Groote Staat,tot aan het Vrijthof, waren de burgers van Maestricht in dichte rijen samengeperst, om de laatste eer te brengen aan de negen
martelaren van de stad van St. Servaes.
Kapelaan Silvius en de paters Vinck, Boddens en Pasmans hadden gedurende de afgeloopen nacht hun Katholiek
geloof verdedigd tegenover de Hollandsche domines en op
het laatst weigerden zij een teug Spaanschen wijn, hun
aangeboden door de vrouw van den provoost, die lid was
van la Tau, zeggende, dat zij gewoon waren nuchter het
sacrificie op te dragen en dat zij ook nuchter het sacrificie
hunner ziel aan God wenschten te brengen.
De doodenstoet zette zich in beweging; het was 10 uur
in den morgen van 20 Juli 1638 ; de klokken beierden den
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veroordeelden haar laatsten groet ; het Maestrichtsche yolk
viel op de knieen en weende , de Hollandsche soldaten hielden de biddende menigte in bedwang ; achter de puien
brandden de bewoners kaarsen aan heiligen beelden in rouw
en op de tribune, am het schavot, verlustigden of ficieren
en ambtenaren zich in het komend festijn.
De veroordeelden waren uit hun cellen gesleept, omgeven door domines, hen tot het laatste oogenblik martelend in hun Katholieke overtuiging.
De negen martelaren naderen.
De Maestrichtsche vrouw, Agnes de Borea, het hoofd
geheven, schrijdt voort met mannenmoed.
Haar man, Claude de la Cour, de dappere, wien het niet
gegeven was, zijn edele echtgenoote, voor het laatst, te
mogen omhelzen, offer van burgerdeugd en soldatenplicht,
gaat, als gaande weleer in den strijd voor de geliefde vaderstad, opgewekt naar den dood.
Leenaert Caeters, de eenvoudige Maestrichtsche poortermetselaar, zich bewust van zijn daad van burgerzin, groet
met fierheid zijn gildegenooten, als zeggende :
<< Ik ben de eerste onder mijns gelijken ».
Jan Lansman, nog door het Maestrichtsche yolk gehouden voor even eervol als zijn voorgangers, met lichten
tred, steeds wanend, naar de beloften van domine Ludovicus, een schijngang te doen naar het schavot.
Servaes Vinck, met opgeheven hoofde.
Het Katholieke yolk ziet hem, gelijk het hem zag, jarenlang, als de gevierde kanselredenaar, de vrome priester, de
heilige monnik, de koene strijder op de wallen in 1632. In
wezen strompelt hij voort, een skelet, met lange haren en
baart, door de wormen, in het onrein der maandenlange
gevangenis, bezocht.
Toussain Silvius, de brave, onschuldige kapelaan van
O. L. Vrouwe, in zijn laatsten gang, zijn snikkenden ouden
vader troostend langs den lijdensweg.
De edele Pasmans S. J., gedragen door vier cellebroeders,
niet meer kunnende gaan, tengevolge der onmenschelijke
marteling.
Broeder Notin, in Katholieken eenvoud en zelfbewustzijn, als lid der Societeit van Jezus.
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De evenals al de zijnen, onschuldige Boddens S. J., met
verlamde hand, edelman als pater Pasmans, wien de beul
niet aanraken mocht, in wien de geuzen hun meerdere
zien en wiens grootste schuld is, zijn lidmaatschap der
even gehate als geduchte Societeit van Jezus.
Bij « den Wintmolen » staat kapelaan Christiaan van de
Walle, die hun alien de absolutie geeft.
De trommen roffelen. De veroordeelden bestijgen het
schavot, de beul treedt naar voren, de auditeur leest het
doodvonnis.
Agnes de Borea is de eerste.
Zij weigert den blinddoek, heft hare oogen ten Hemel en
naar de St. Servaes ; dan waart haar blik langs de dichte
rijen van het Maestrichtsche yolk en terwijl de beulsknechten haar grijpen, trekt zij onverwachts uit haar boezem een doek. Zij zwaait de wit-roode vlag met de Ster en
het Heilig Hart.
De biji valt en haar laatste uitroep « Vivat Maestricht »
vindt zijn echo in een duizendvoudigen kreet van bewondering en afgrijzen der omstaande Maestrichtenaren.
Claude de la Cour en Caeters sterven zooals het Maestrichtsche soldaten en poorters betaamt.
Lansman wordt op zijn beurt gegrepen terwijl Ludovicus hem nog verzekert, dat het voor hem slechts een
schijnvertooning is, rolt zijn hoofd van het schavot.
Het is de beurt van Pater Vinck.
Hij hoort zijn vonnis, keert zich tot het yolk, als stond
hij op den preekstoel en zegt.
Dierbare Katholieke medeburgers,
Alvorens voor den eeuwigen Rechter te verschijnen, verklaar ik nogmaals, wederrechtelijk door den Hollandschen
krijgsraad te zijn veroordeeld. Ik heb met de hulp van
Jezus-Christus, zijn Heilige Moeder en Sint Franciscus,
mijn plicht kunnen vervullen tot het laatst.
Blij ft trouw aan de vaderstad en standvastig in het
Katholiek geloof ; onderhoudt wat ik U jarenlang heb
geleerd.
Tot weerziens Maestricht ! dierbare Stad van St. Servaes !
Vaarwel mijne vrienden. Bidt God voor mijne ziel.
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De beulsknecht nam hem den mantel af,ontdeed hem van
zijn bovenkleed en verbond hem de oogen. Hij wees den
predikant terug en terwijl hij prevelde : x Maria, Moeder
der Gratie, Moeder der bermhertigheid », sloeg de Hollandsche beulshand toe.
Kapelaan Silvius, hoorde zijn doodvonnis met grooten
moed aan en beleed de laatste maal zijn onschuld. Hi j
wilde zich verder tot het yolk richten, doch de knechten
dwongen hem te knielen.
De beul hief zijn bijl, doch was zoo onder den indruk,
dat de slag in de schouders viel. Het gezicht van het
krimpende lichaam, bracht hem nog meer van streek ; hij
sloeg andermaal en nogeens ; nog hing hey hoofd aan het
verminkte lichaam, totdat de beulsknecht het met een mes
of Sneed.
Broeder Notin, alvorens het hoofd op het blok te leggen,
riep God tot getuige aan van zijn onschuld en toen hij
zijn ziel aanbeval aan God en de Heilige Maagd, trachtte
de predikant Ludovicus nog hem zijn geloof te doen verzaken.
Laat mij met vrede, zei de edele broeder, ik ben
geboren in het eenig ware Roomsch Katholiek geloof en
zal daarin sterven.
Pater Pasmans, oud-kapitein en edelman, besteeg het
schavot met de waardigheid van den priester-jezuit en den
moed van den soldaat.
Nadat hem zijn vonnis was voorgelezen, richtte hij zich
tot de menigte en sprak : Ik roep tot getuige mijner onschuld God en alle koren der engelen. Al wat ik heb onderteekend, is onwaarheid, het werd mij afgedwongen door
onverdraaglijke pijniging.
Van edelen bloede zijnde, mocht de beul hem niet aanraken,
Hij weigerde den blinddoek, legde zijn hoofd op het
blok, de bijl viel.
Onmiddellijk daarna was de beurt aan Rector Boddens.
Zijn lichaam was zoo gehavend door de onmenschelijke
martelingen, dat hij niet gaan kon en op een stoel, door
vier cellebroeders, het schavot opgedragen moest worden.
Hij hoorde zijn vonnis in groote kalmte aan en zei :
14
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zooveel woorden, zooveel leugens ».
Hollandsche beul, zoo ging hij voort, Gij zult mij niet
beroeren, ik zal mij zelf bereiden.
Hij bond zich den blinddoek voor de oogen en hernam.:
Beul doe uw werk. Jesus, Maria, in uwe handen beveel
ik mijnen geest.
Hij ontving den slag, die zoo hevig was, dat zijn lichaam
achterover viel.
Weer roffelden de trommen.
Het yolk werd uit elkaar gedreven en terwijl de beul en
zijn knecht twistten over den rok van pater Vinck, maakte
Hofmeyer zich meester van het bloedende hoofd.
Nadat de avond gevallen was, begaf hij zich naar de
Helstraat, beladen met den afschuwelijken last.
Het hart bonsde hem in het lijf. Zooeven had hij vernomen, dat Boosselois, tijdens de terechtstelling, ander het
uitspreken van godslasteringen, to midden van het yolk,
was neergevallen en de apotheker Willem van den Dries,
slechts den dood had kunnen constateeren.
Het was, alsof uit de plooien van zijn mantel, een laatste
vermaning tot hem kwam.
Werktuigelijk drukte hij zijn arm vaster om het pak en
versnelde zijn gang, overleggend hoe hij zich en zijn geschenk zou aandienen.
Hij betrad het huis van zijn geliefde, ijlde de trappen
op, maakte het pak los, greep een schotel van den muur,
stiet de deur open en hood haar den bebloeden en bloedenden liefdeprijs.
Doodsbleek sprang zij op, ging een schrede terug, om
zich dan,als in waanzin,te storten op het lijkkleurige hoofd.
Zij greep het bij de lange haren en drukte een warmen
kus op den kouden, bloedenden mond
Gij Hofmeyer,
— Bitter is de liefde, gilde zij uit
moordenaar
gij zijt de schuldige
ellendeling
Het lijkenhoofd, bij de haren, in de linkerhand geklemd,
stortte zij zich, met haar dolk, op den onverlaat, wierp het
hoofd van Vinck op het Judaslijk en ijlde weg, voort, ver,
ver weg

DE KLUIZENAAR.

De bevolking der geheele omgeving van het land van
Valkenburg had grooten eerbied voor den kluizenaar van
St. Gerlach.
In stede van te bedelen, ging hij al weldoende rond en
de kluis, gelegen tegen den berg, midden in het bosch, was
een toevluchtsoord voor honderden, die troost en raad kwamen zoeken bij vader Servatius.
Drie maal daags klepte hij den Angelus over bosch en
veld en des avonds, wanneer de boeren ander den grooten
eik samenschoolden en hunne klachten, tegen den Hollandschen overweldiger, elkander in de ooren fluisterden, mengde zich den naam van vader Servatius steeds in hun gesprekken.
Hij was omgeven met een waas van geheimzinnigheid en
de voornaamsten onder de boeren, wisten te vertellen, van
onverklaarbare dingen, die des nachts in de kluis plaats
grepen. Men had er ridders gezien in voile wapenrusting en
achter de kluis, diep in den berg, waren groote zalen vol
wapens en boeken. Vader Servatius stond in verbinding
met den koning en de hooge heeren van Brussel en wachtte
slechts op een teeken, om den opstand te prediken tegen
de Hollandsche Geuzen.
Verleden Zaterdag tijdens het vreeselijk onweer, zoo
zei de oude schoolmeester Meertens, ging ik tegen mid.dernacht door het bosch huiswaarts. In de kluis brandde
nog licht en ik hoorde het geluid van stemmen. Ik achtte
het mij ten plicht, vader Servatius te waarschuwen, dat ik
bij den ingang van het bosch, een drietal Hollandsche soldaten gezien had. Ik klopte behoedzaam aan en hoorde
hoe vader Servatius in gesprek was met iemand, die, naar
de stem te oordeelen, een aankomende jongen moet geweest
zijn.
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Weldra opende vader Servatius, het getraliede luikje der
deur. Ik maakte mij bekend en vertelde hem van de Hollandsche patrouille die ik gezien had.
— Heb dank, vriend Meertens, zei hij, wij kunnen
niet waakzaam genoeg blijven. Hij peinsde een oogenblik
en hernam. Onze tijd is nog niet gekomen. Wellicht
scheiden ons nog jaren van de verlossing. Doch houd moed
en wees steeds bereid. Voed de kinderen op, meester Meertens, in lief de tot het Katholiek Geloof en het land van
Overmaes.
Hij schudde mij broederlijk de hand en ik vroeg mij af,
is hij een kluizenaar of een krijgsman?
Bij het dorp gekomen, ontmoette ik een dwalende
vrouw, die mij eerst ontweek, doch mij weldra achterop
kwam en vroeg, waar de kluizenaar woonde.
Zoover de duisternis het toeliet, kon ik zien, dat zij een
voorname dame moest zijn. Na een kort woord van dank,
verdween zij in de richting van de kluis.
Wat de scherpzinnige schoolmeester vermoedde, was
niet ver van de werkelijkheid.
De kluis was oogenschijnlijk alleen bewoond door vader
Servatius, doch in werkelijkheid was zij het middenpunt
van de groote katholieke Overmaesche « la Tau » beweging, die slechts het gunstige oogenblik afwachtte, om
het Hollandsche juk af to schudden.
Nauwelijks was meester Meertens, dienzelf den nacht
vertrokken, of vader Servatius sloot de kleine deur, spoed
de zich naar binnen, blies het licht uit en verdween door
een geheime deur in een langen gang, leidend naar de
onderaarsche grotten van het land van Valkenburg.
Hij ontstak een kaars en opende na eenige minuten een
zware deur, toegang gevend tot een ruim vertrek, waar een
j onge edelknaap, van omstreeks vijftien j aren, hem tegemoet trad.
— Wie klopte zoo laat, vader Henri?
— Het was de brave schoolmeester Meertens, die mij
waarschuwde, dat een Hollandsche patrouille in de nabij
heid van de kluis rondzwerft.
Nauwelijks had hij dit gezegd of er werd op een andere
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deur dan die, waardoor hij binnengekomen was, geklopt.
De dikke kop van den gewezen koster van Sichem, stak de
kamer in en fluisterde :
— Heer, er wordt andermaal geklopt aan de kluis : ditmaal is het een vrouw, geloof ik.
— den vrouw ? Ik verwacht niemand, Jan. Waarschijnlijk is het een vermomming. Ik ga zelf zien wat God ons
verleent.
Jan, zoo vervolgde hij, het is hoog tijd dat Henri en ook
gij slapen gaat ; morgenvroeg aanvaarden wij gezamelijk
de reis naar den St. Pietersberg en van daar gaat gij,
met Henri, naar Brussel.
Hij trok de monnikspij, die hij afgelegd had bij het binnenkomen, weer aan en nam denzelf den weg dien hij gekomen was.
Hij opende het luikje en zag inderdaad een vrouw voor
de deur.
— Ik wensch U te spreken, kluizenaar-ridder.
— Wie zijt gij ?
- Laat mij binnen.
— Wat is het doel van uw laat bezoek in dit honden
weer ?
— Ik breng den laatsten wit en een laatste verzoek van
een stervende.
- Uw naam?
— Ik ben Jezabelle
De deur ging open en de kluizenaar zei : volg mij. De
twee spookachtige gedaanten schreden voort door de duistere gangen en weldra opende de kluizenaar de deur van
een ruime zaal.
Nadat hij meerdere kaarsen had ontstoken, kon de
late bezoekster zich rekenschap geven van de omgeving.
Het vertrek was rijk gemeubeld en had, met zijn gothisch gewelf, in den mergel uitgehouwen, veel van een
ridderzaal.
- Wat voort U hierheen, weduwe Sleussel, sprak hij,
na haar een zetel aangeboden te hebben.
— Ik kora niet als zoodanig. Ik kom als Jezabelle de
Rax.
:
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— Deze is dood voor mij.
- Toch moet zij voortleven in uw herinnering, Henri.
— Wat voert U tot den kluizenaar van St. Gerlach?
- Ik kom om afscheid te nemen van U, graaf Henri...
Gij waart de eerste in mijn liefdeleven, Gij zijt de laatste
ontmoeting op mijn lijdensweg. Alvorens het alles te beeindigen, wilde ik U zien en een laatsten blik slaan in het
verleden. Ik beminde U Henri
Hij stond in al de fierheid van den man voor haar. Ofschoon verouderd, straalde het leven uit zijn staal blauwe oogen. Hij scheen in tweestrijd. Zou hij antwoord
t,..even aan deze vrouw ? Men kan beminnen wat men veracht ; men kan verachten wat men liefheeft ; tusschen het
hart en het verstand gaapt een afgrond.
— Henri, ik beminde U
Steeds stond hij zwijgend voor haar. Eindelijk sprak hij
nauwelijks hoorbaar : Gij toondet U mijner onwaardig.
- Gij hadt mij niet begrepen
- Wat !? Ik was een arrne edelman, die U brengen
kon zijn liefde en zijn naam. Gij wist U niet tevreden
te stellen met wat ik U gaf. Gij hebt geld en weelde
verkozen boven het geluk
- Ik was jong en mijn moeder
- Gij hebt mij wreed bedrogen, Jesabelle. Een man
bemint slechts eens in zijn leven en terwijI gij gegaan
zijt, den weg uwer liefde, in wuftheid, tot het eerlooze in
de vrouw, hebt gij mij met uw liefdehaat vervolgd..... Dat
alles is heengegaan met de jaren en er rest mij slechts de
herinnering aan een gedroomd geluk, dat ik nooit heb gesmaakt ; ik had U vergeven en getracht U te vergeten. —
Ik had U willen terugvinden en uw naam was op mijn
lippen, in mijn gebed tot de Moeder Gods. — Doch er
gaapte een afgrond tusschen U en mij.
Mijn liefde was eene hoogere levenswijding, die de man
zoekt in de vrouw, die geheel zijn wezen zal omvatten, hem
zal verhef fen en de steun zal zijn zijner hoogste idealen.
Ik meende in U terug te vinden, dezelfde gevoelens, die
ik in mijn heilige moeder heb geeerd.
Mijne vreugde had ik willen uitzeggen aan uw boezem
en mijn leed zien vervloeien in uw tranen.

Ik had gedroomd van een leven van geven en veel vragen, neen van alles vragen, omdat ik alles geven wilde. De
hoogste gevoelens eischen de hoogste voldoening en terwijl
uw lippen van onze liefdekussen nog trilden, hebt gij ze te
drinken geboden aan een onwaardige.
En toch ! God en de mijnen mogen het mij vergeven,
want ik heb geaarzeld, getwijfeld tusschen U en mijn eer
als edelman
Nachten en dagen, die zich tot jaren rijen, heb ik aldoor aan U gedacht ik zag U in mijn waken en droomen. Trok ik den degen, dan staalde zich mijn moed in
de gedachte : « zij ziet mij » en ik zag U, gelijk ik gehoopt
had U te zien, als de trouwe Belief de, trouw altijd.
In mijn wanhoop, strekte ik nog onbewust de armen,
want mijn geheele wezen drong naar U.
Waart gij gestruikeld als zoo menige vrouw, dan nog,
had ik U de beurende hand geleend en op den adem mijner
liefde, naar staan gedragen. Maar gij zijt niet alleen gevallen, gij hebt U neergeworpen en verworpen en zulks terwijl ik onze liefde den Allerhoogste offerde en U zeide, de
Moeder Gods in uw gebed te vragen, of het waar was dat
ik U beminde.
De vrouw nit het yolk, die beet te vallen, voelt de onbarmhartige menschenvingeren, in schande wijzen, naar de
vrucht van haren schoot, terwijl gij, voor de wereld, het
aureool der vrouweneer bleeft dragen, niettegenstaande gij
minder waart dan een gevallene.
Het is mij nog als de eerste dag; de liefde is steeds
niet van mij geweken. Ja, nog moogt gij lezen in mijn ziel,
die meende een te zijn met de uwe. Gij hadt haar tot hooger leven gewekt en te zelfder tijd ten doode willen doemerl.
Mijn oogen, die alleen geschreid hebben, bij het doodsbed mijner moeder, hebben geweend over U, nacht en dag
en nog maar het mag niet
Jawel alles mag ; maar neen het kan niet
Jezabelle het kan niet trouwelooze, onwaardige
ga! ga! beladen met mijn verachting, ga en wees
vervioekt.
Zijn monnikspij was hem van de schouderen gegleden en
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de edelman stond voor haar als weleer, het voorhoofd fier
omhoog en in zijn oogen weerspiegelde zich gansch zijne
ziel, die den laatsten strijd der lief de streed.
— Henri, hoor mij
— Ga, vrouw, er is niets meer tusschen U en mij.
— Houd op Henri, houd op
- Neen ! gij hebt het verlangd en gij zult dezen nacht
uw leven herleven. Het verleden was dood voor mij en ik
zocht mijn toekomst in den dood voor de Vaderstad. Gij
waart op mijn weg — Gij hebt de schendende hand gereikt naar een kind, de laatste van mijn geslacht — gij
hebt het willen dooden of laten dooden — gij hebt uw
geloof verzaakt, uw land en de Stad verraden
— Ga voort, Graaf de Leegtenborg ! Ga voort want
er is meer,. gilde zij uit.
— Het kan niet erger.
— Jawel ! Ik ben medeschuldig aan den negenvoudigen
Maestrichtschen moord — ik ben schuldig aan het complot
tegen hen gesmeed — ik heb Agnes de Borea op het schavot gebracht — ik heb uw priesters belasterd — ik heb
ik heb Vinck 1 Sermij onteerd met de kapiteins
vatius Vinck t ik heb zijn hoofd geeischt en den doodensmaak van liefdehaat op zijn bebloede lippen gep roe f d Ik heb wraak genomen Hofmeyer, de Judas,
is ter helle
Zij was opgesprongen en voordat de Leegtenborg zich
rekenschap kon geven van wat er gebeurde, stiet zij zich
haar dolk in het hart
Dienzelf den nacht groef de kluizenaar met den koster,
een graf in de duistere gewelven van den berg en zij Baden
met den knaap, Henri de Leegtenborg c< de Profundis ».
Den volgenden morgen zagen de landlieden den kluizenaar, vergezeld van een edelknaap, den gaanstaf in de
hand, in de richting van Maestricht trekken. Op korten
of stand, volgde Jan van Sichein, een pak op den bochel.
Te Meerssen gekomen, vonden zij het yolk verzameld bij
de kerk, waar een omroeper, omgeven door een vijftal
Hollandsche ruiters, bekend maakte, dat al de burgers die
uit de stad waren gevlucht, kennis dragende van het ver-

- 217 -

mad of niet, rnochten terugkeeren, zonder eenige straf,
doch, dat de Ho. Mo. Staten van Holland, hadden besloten,
de Jezuiten en de Minderbroeders uit de stad te verbannen.
Zwijgend vervolgden zij hun weg, want het kon den
jongeling niet gelukken, ook maar met een enkel woord,
zijn oorn tot spreken te brengen.
Ongemerkt voegde hij zich bij van Sichem en zei :
— Jan ! Pere Henri, is somberder dan ooit.
— Zoo!
- Weet ge waarom?
— Ik weet alles en zeg niets.
— Ook niet aan mij, Jan?
— Later.
- Neen nu.
- Neen, later.
— Dan zal ik het U zeggen Jan. Ik heb gezien, hoe gij
gisteravond de wacht hield,bij de deur van onzen ridderzaal
en gij hebt natuurlijk alles gehoord, evenals ik, die met den
degen in de hand, aan de andere deur gestaan heb.
- Spreek er nooit over.
- Jawel. Straks, als wij boven op den berg staan, om
afscneid te nemen van Maestricht, zal Pere Henri mij
spreken over de Stad van Sint Servaes en daarna zal ik
spreken. Wat denkt gij wel, Jan? Ik ken zoo goed spreken
als ik vechten kan.
- Spreken is verkeerd ; het is beter te zwijgen in het
leven en als gij te Brussel komt en aan het Hof zijt, zult
gij zien, dat ik gelijk heb.
- Gij zijt even somber als Pere Henri, ouwe Jan, niettegenstaande gij met mij naar Brussel gaat.
- Edele knaap, jonge vriend, want dat mag ik nog wel
zeggen, is niet? Ja, wij gaan samen naar Brussel en
dan
dan is uw oom, de graaf, weer de kluizenaar ; Pere
Henri zal alleen zijn en delluis leeg en stil
Zij staken de Maas over bij Sint Pieter, beklommen den
berg en stonden stil op het hoogste punt.
De kluizenaar legde zijn hand op den schouder van den
knaap en sprak.
- Mijn kind, ik ben uw vader niet, doch ik heb U
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meer lief gehad dan den appel van mijn oog. Gij hadt
vertrouwen in mij ; ik betrouw op U en alvorens gij den
eersten stap op den langen levensweg gaat zetten, zijn wij
hierheen gekomen om een afscheidsgroet te brengen aan
Maestricht, wier geschiedenis vergroeid is met die der
onzen, voor wier vrijheid de onzen zooveel hebben geleden.
Daar rusten zij in de schaduw van de Sint Servaes ; daar
sneuvelden uw vader en uw moeder, als helden voor hetzelfde heilige doel.
Daar stond uw wieg, daar moge uw graf zijn.
Uw leven behoort aan Maestricht.
Maestricht, de Heilige Stad ! Wie haar betreedt, ontdoe
zich van zijn schoeisel, want hij gaat den weg, gegaan door
Sint Servaes en zoo vele Heilige Bisschoppen, die dit land
tot wijding gemaakt hebben van het eerste Christendom.
Zie ! Van de tinne zijner aloude kerken, straalt het licht
der Christenheid.
Duizenden en duizenden zijn, eeuwen her, hier voorbijgegaan, den knie buigend voor den Christus, terwijl in de
Noordelijke landen, het heidendom zijn goden aanbad.
Hieruit is gegroeid een godsdienst, die op den troon der
hoovaardij gezeten, zijn wetten te vuur en te zwaard naar
deze landen droeg, deze landen die, der traditie getrouw,
nimmer of feren wilden op de altaren der steeds terugkeerende hervormingen, die slechts momenten zijn in de eeuwenreeksen der oneindigheid.
Arm Maestricht !
Mijn God ! en Gij Servatius en Lambertus zoo ging de
kluizenaar in vervoering voort, wat hebt Gij gedaan met
uw arme Stad.
Maestricht, middelpunt van Christelijke beschaving, even
nadat de Verlosser de stichting van het Christendom had
voltooid.
Steunpunt van Christendom, honderden mijlen rond,
eeuwen lang Geboren in gouden zonnegloren en gelouterd, naar uw devies, in zilveren sterrelicht
Oh! dwalende macht der men.schheid ! Stad van katholiek
geloof, gemaakt tot bouwval van ketterij. Stad van vrede,
gemaakt tot twistappel van potentatenkrijg. Stad van vrijheld, die telkens weer in knechtschap moet ondergaan.
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En toch ! Gij hebt een roeping, want telkens weer rijst
Gij op uit de puinhoopen, om U te herbouwen en te verheffen naar hooger.
Maar waartoe al die ellende ?
Rust er op U een vloek ?
Wat hebt Gij ,misdaan. Gij land van Maestricht en Overmaes, waaraan de natuur alles geschonken heeft ?
Uw ligging, uw bodem, uw gansche zijn, stempelen U tot
welvaart.
En zie ! het menschendoen leent zich tot duivelenwerk, om U telkens weer te ontnemen, wat U is toebedeeld.
Gij waart der hooge beginselen steeds trouw, maar wat
denkt Gij ? Bekroop U niet de gedachte, dat Gij dwaaldet
en dat wat Gij hield voor het hoogste, iets anders is, dat
niets is?
De menschen worden geoordeeld, doch waar en wanneer
zal het oordeel geveld worden over de gemeenschap?
Wie zal ze rechten, de velen die in den loop der tij den,
in gemeenschap en in naam van hun recht, U belegerden,
overwonnen, plunderden, verbrandden ; uw burgers vermoordden, uw vrouwen verkrachtten, uw kinderen vertraden, uw kerken plunderden, uw privilegien verscheurden?
Zoo waart Gij een voorwerp van hebzucht, de tijden
door, voor de machtigen der volkeren, die beurtelings uw
bewoners verdronken in uw Maas of neerschoten tegen de
laatste bergen der lage landen.
De daad was altijd dezelfde, de wijze veranderde naar
de tij den.
Ik zie de dooden en de levenden !
De dooden zijn de meesten, zij die stierven in lief de voor
U, Maestricht. De levenden, die weinigen, die even nog
leven in de schaduw van den wachtenden dood.
Want straks weer komen anderen, God kenne hun namen, om in den naam van hun recht, uw recht te vertreden
en van de weinigen der levenden, te voegen bij de velen der
dooden.
Is alles voorbij ?
Neen, daar staan nog de kerken ; daar rijzen de torens
van Sint Servaes, stomme getuigen van eeuwen lang gelooven, lijden en strijd.
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Waarom staat Gij nog ? Wat getuigt Gij ?
Tot wat dient uw staan, te midden van dit vergaan, Gij
die zegt te staan, als symbolen van het eeuwige blijven.
Schaamt Gij U niet, de eenige overlevenden te zijn, te
midden van al die dooden.
Sint Servatius, en ook Gij St. Lambertus, wiens eerenaam is « heilige bisschop van Maestricht », waar zijt Gij
en vooral wat doet Gij ?
Gaat Gij U zoo te buiten aan de eeuwige festijnen van
het aanzien van God en hebt Gij U zoo zat gedronken aan
de bronnen der eeuwigheid, dat Gij het tijdelijke werk
uwer eigen hand, laat verschrompelen in de hitte van der
duivelen vuur, duivelen die menschen heeten, menschen die
als goden doen en in naam van God, sloopen wat Gij hebt
gebouwd.
Ik zie de dooden.
Wat doet gij duizenden van dooden, die eens waart van
Maestrichtschen bloede ?
Meent Gij gansch den cyns betaald te hebben, door het
geven van uw leven?
Wat dwaling! zoo dwaling nog bestaat aan de andere
zi j de
Weet, dat Gij anderen verwekt hebt, die uw strijd
voortzetten in uw naam. Weet, dat Gij steeds dOOr, verantwoording draagt van uw daden en dat wij ons beroepen op
de gemeenschap der heiligen.
Toon die gemeenschap en laat het U zijn, Gij die zwelgt
daarboven aan den disch van het eeuwige zijn in geluk,
een plicht, de wapenen der zielen te grijpen, om te wreken,
uw eigen doode lichamen en de levende lijven van uw lijf.
Ik roep U op de dooden! geen vreemden, maar hen, uit
wien ik werd geboren.
Gij, mijn vader, die stierft in ballingschap van zijn geboortegrond, omdat zijn vader dien grond had verdedigd in
1579.
Gij, mijn moeder, die hetzelfde lot ondergingt.
Gij, de vader van mijn vader, die sneuvelde op de wallen
van Maestricht, U zijn gade, die stervend nog uitriep :
« Leve Maestricht ».
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De kracht mijner gedachten gaat naar U, mijn voorouders, die werden geboren in tradities van recht en van
vrijheid, om voor deze te sterven, evenals de stad zelve, in
wier dienst stondt, altijd.
Ik roep U op, de dooden en vooral Gij de laatsten van
mijn stam.
Gij mijn broeder en uw edele gade Beatrice, ouders
van het mij vertrouwde kind, gevallen op dezelfde wallen,
reeds vroeger gekleurd en gezegend door het bloed der
onzen.
Gij de laatsten, die streden met mij, zij aan zij, gij
stuk van mij, begrijpt het, zijn en mijn vleesch, is uw
vleesch. Neen ! Gij kunt niet zijn ontrouw aan onze Zaak,
aan hem en mij.
En gelijk het is voor ons, zoo is het voor duizenden, die
niet begrepen of moeizaam begrijpen, het waarom van dit
treurige zijn.
0 ! bitter verleden en vervolging, en knechten, en
moord
Kerk van St. Servaes ! wat is er tusschen U en ons ?
Wij meenen U gemaakt te hebben, maar gij maaktet ons.
Wij creeerden uw lichaam, maar Hij, wiens dienaar Gij
waart, schiep de ziel.
Het is de Allerhoogste, die huist in uw Tempel en voor
hem moeten wij buigen den knie.
Zoo zij het en wij zullen het dragen.
Dragen, eeuwenlang, den zwaren last.
Arm Maestricht ! arme Stad!
God wil het, draag uw leed.
Uw verleden was lij den en onrecht en strijd.
Uw heden is nogmaals verdrukking.
Uw toekomst?
Bij God en St. Servaes ! Op U hopend, naar menschenbrein, iets beters.
Beter dan ramp en misdaad 1632-1638.
Maestricht, dierbare geboortegrond, wil niet versagen !
Draag in Godesnaam den zwaren last. Draag hem, om
der wille van hooger doel en met geduld.
Wellicht is het genoeg en staat beteekend in Gods raadsbesluit, dat uw lij den verkeeren zal.
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Thans is het avond, nog volgt de nacht. Rood, nijgt de
zon in bloedtinten over uw torens en daken, om straks
te herrijzen in glorenden dag
Ik neem den bedelstaf ter hand en ga mijn moeizamen
weg, om moed, volharding en hoop te prediken aan al de
onzen.
Vaarwel Maestricht ! Ik mag geen voet meer zetten op
uw grond. Ik zal doolen op uw bergen, leven in uw
aanschijn van verre.
Ik heb een doel.
Ik zelf sterf bij iederen stap, dien ik nog voorwaarts zet,
voorwaarts, om te zoeken de toekomst, die leeft in hem
dien men dooden wilde, gelijk men wilde dooden, Maestricht voor altijd.
Vaarwel, Maestricht ! Stad van St. Servaes, Stad mijner
vaderen, vaarwel !
Maar Gij, vijanden van St. Servaes, vijanden van Maestricht. Gij moordenaars onzer vrijheid, wees vervloekt,
driewerf vervloekt en weet, dat het laatste wat in ons leeft,
zal voortleven in ons nageslacht, am U te haten, met rechtmatigen haat en voort te zetten onzen strijd, altijd, altijd
door
Ik steun op den laatsten der mijnen.
Geve God en St. Servaes, dat hij sterk zij.
Henri, zoon van mijn broeder, dierbaar kind, ziedaar
Maestricht, uw geboortegrond, die de uwen zoozeer hebben liefgehad.
De Heilige Stad , andermaal ontwijd, thans door de Hervorming der nieuwe tijden ; 1632 was een potentatenkrijg
in relegiestrijd ; de laatste stond in dienst van den eersten
en om de machtswellust der zeven Vereenigde Hollandsche
Provincien, moesten de burgers van deze Stad, het offer
van hun leven plengen.
Gelijk het is in deze tijden, zoo was het in het verleden,
zoo zal het helaas ! zijn in de toekomst.
Ik ken de ongeschreven geschiedenis van Maestricht en
het land van Overmaes en ik heb een voorgevoel van wat
zijn toekomst zal brengen.
Gescheiden van onze Westelijke ras- en geloofsgenooten,
is voor ons de toekomst donker.
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Maestricht is voor Holland een strategisch en politick
bezit ; het land van Overmaes een wingewest, zijn bewoners worden, gelijk de boomen, geveild of geveld.
Ras en geloof !
De ‘strijd om beide zal bestaan, zoo lang er menschen
zullen zijn.
De Staatschen zijn de hervormers en de hervormden;
wij waren en zijn, de Katholieken.
Zoo God wil, zullen wij Katholieken blijven.
Henri, zoo ging hij voort, gij hebt het gehoord ; gij kent
alle Teed en onrecht, ons aangedaan door het Hollandsche
geweld.
Het jaar 1632 is de ramp van Maestricht.
Het jaar 1638 is de misdaad, die gelijk de afgrond,
nieuwe misdaad oproept.
De gebeurtenissen dezer beide jaren, zullen opnieuw
over haar komen, doch hoe grooter tegenspoed, hoe krachtiger daad van ons wordt gevraagd.
Aan U, Henri, laatste der Leegtenborg, de daad.
Gij gaat thans met van Sichem, even trouw, als weleer
mijn brave Carabin, naar Brussel, waar gij zult opgevoed
worden in alle krijgsmansdeugden.
Onthoud wat ik U heb geleerd. Blijf trouw aan het Katholiek geloof. Eer uw plichten als edelman en burger,
gelijk gij uw vader en moeder zoudt geeerd hebben.
Ken uw vijanden, wacht U voor zekere vrienden, die, in
stede van hun beginselen to dienen, deze gebruiken tot
zelfzuchtig doel.
Het scheiden is mij hard, doch het moet.
Vaarwel, mijn jongen, ik zegen U
Hij omhelsde den knaap en trok zich van hem los.
— Pere Henri,... snikte de jongeling, doch kon verder
geen woord uitbrengen.
De bochel wiste een traan weg, trok het kind bij den arm
en zei :
- Kam, Henri, kom
— Vaarwel ! zeide de kluizenaar, de toekomst is aan het
recht en aan ons.
Een voorgevoel zegt mij, dat gij, Henri de Leegtenborg,
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onze stad in triomf zult binnenrij den en ik bid den Allerhoogste en St. Servaes, het mij te geven, te mogen mede
trekken in den stoet van verlossing, vergelding en triomf.
Vaarwel
Bloedrood bescheen dien avond van 1638, de zon over
den rug van den St. Pietersberg, de torenspitsen van Maastricht.
*

**

De Zonnekoning deed, in den morgen van den eersten
Juli van 1673, zijn intocht in de Sterrestad.
Naast hem, aan de rechterzijde, reed een nude edelman
en aan de Brusselschepoort gekomen, hield Lodewijck XIV
zijn paard in en zeide :
— Aan U, Henri, Graaf de Leegtenborg, burger van
Maestricht, het voorrecht, het eerst deze stad weer te betreden, aan U en mijn wakkeren kapitein, uw neef, U waardig.
Het Maestrichtsche yolk juichte de Fransche verlossers
toe en strooide bloemen op hun weg.
De privilegien en de katholieke godsdienst waren hersteld, De processie van Sint Servaas trok opnieuw
door de straten en Lodewijck XIV, omgeven door den
breeden stoet van veidheeren en de grootsten van zijn
groote Rijk, volgde blootshoofds het « Allerheiligste ».
Maestricht, was weer Maestricht.

Druk. " De Gruuthuuse Persen " Gruuthuusestraat, 2, Brugge (Belgie).

