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VOORWOORD.
"Truydeman en zijn Wijf", die woorden
:d jn in den loop der eeuwen in Hoorn en ir.
,geheel West-F'riesland reeds zoo dikwijls uit_
gespro°k!en; iedereen kent ze, maar niet
iedereen weet ook de geschiedenis van dit
echtelijk paar te verhalen.
Het was een goede gedachte van den
.schrijver Jacob Honig J sz., om eene novelle
over Truydeman en zijn Wijf te schrijven,
waarin hij tal van historische bizonderhedf'n,
welke herinneren aan het verleden der oude
lh.oofdstad van West-Friesland, heeft verwerkt, terwijl verschillende persoonlijkheden
uit vroeger dagen daarbij ten tooneele worden gevoerd.
Aldus heeft hij rondom de gehejmzinni.ge
personen van Truydeman en zijn Wijf de ge~chiedenis van Hoorn's opkomst en groei beschreven, zoodat in deze novelle geschiedenis
en verzinsel door elkaar worden verwerkt;
îb.et is dus "Dichtung und W ahrheit" te
l:;amen.
D.aruiom behoeft niet alles, wat verhaald
gaat worden, als vaststaand en zeker geloofd
1Bn aangienomen te worden.
Deze waarschuwing meenden wij te moet en geven bij dezen 'herdruk der noyelle,
welke ruim vijftig jaren geleden voor het
eerst werd uitgégeven en nu, na als feui!l e·tion in het R. K. Nieuws- en Advertentieblad
"Onze Courant" te Hoorn, een plaats te heblben gevonden, opnieuw het licht ziet, opdat
1,Truydeman en zijn Wijf" in de voortdu:rende he:d nnermg van het nageslacht mogen
fl-Oortleven.
We hebben hier en daar eenige kleine wijr.dgingen in de oorspronkelijke novelle aangebracht, zonder echter het geheel te
schenden.
Wij twijfelen niet, of velen zullen deze
West-Friesche novelle met belangstelling
lezen, en hopen, dat allen genoegen zullen
hebben in dez·e herrueuwde ken.'l'lismaking
met "Truydeman en zijn Wijf."
L. A. ROOZEN.

H:oorn, 1 Mei 1920.

3

Truydeman en zijn Wijf.

EERSTE HOOFDSTUK.
De reizig·e rs en hun wedervaren met een
jongeling, welke het ontmoeten van eene
schoone vrouw voor een gelukkig voorteeken
houdt.

Het was in het jaar onzes, Heeren 1426,
in de maand Maart, dat op den weg, die· destijds van Alkmaar naar Hoorn leidde, zich
een drietal reizigers bevond. Blijkbaar hadden zij reeds een verren tocht afgelegd; dit
toch was op te merken aan hunne kl1eeder~n,
die hier en daar .d oor de reis geleden hadden,
en de sporen droegen, dat hunne eigenaarn
niet altijd 1oip gemakkelijke wegen 1gegaarn
waren. Maar hoe moeilijke paden de reizigers mochten betredern hebben, de weg,, op
welken wij !hen aantreffen, spande licht
daarin de kroon, zoo smal en moerassig was
hij. Geen slechter seizoen ook, dan het tegenwoordige, hadden zij kunnen kiezen, behalve
dat een tocht door We st-Friesland, in de
toenmalige 1g esteldheid, reeds zijne eigenaardige bezwaren opleverde.
En wat was die gesteldheid bij vroeger.e
eeuwen reeds niet veranderd! Toen toch bestond het gansche gewest, voor het grootste
1gedeelte, uit moerassen en meren, uit lage,
broekige gmnden, die nog voortdurernd door
het groote meer Flevo ove11sitroomd en als
ondermijnd werden. Maar het was ook in die
gesteldheid der ,g ronden geweest, dat de be1
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woners het holwerk gevonden hadden hunner vrijheid, waardoor zij in een driehonderd
jari.gien strijd de Graven van Holland van
hun erf hadden kunnen weren. Miet het verlies dier vrijheid en hunne onderwerping aan
Graaf Floris V, was wel de trots der natie
gefnuikt, maar tev.ens een tijdperk aangebroken, waarin de vroegere onbeschaafdheid
plaats 1maakte v1oor de zegeningen eener g 1evegelde orde van zaken, en de krachtige bewoners, die het Scandinavische van hunnen
oorsprong niet verloochenen konden, wien
het Noorsche bloed door de aderen bleef
stro1o men, schikten zich echter meer en meer
tot · zachtere zeden en onder een regelmatig
bestuur. Daarmede openden zich ook nieuwe
bronnen van bestaan 1en daardoor welvaart
en bloei van het land.
Had Floris V het volk ov.erwonnen, hij
zocht ook hunn,e n .g rond te .behouden en
wilde hij dit, dan moest hij den waterwolf
beteugelen, die niet ophield, het land, dat
zoo lang zij,n e prooi geweest was, gedurig
nieuwe offers te vragen. Er w.e rden dijken
en dammen aangelegd, v1e rzwaard of in betere orde onderhoud1en, dan tot heden geschied was; de wegen werden verbeterd,
zoodat niet het .geheele jaar de eene plaats
van de andere als afgescheiden, het ovderlin,g verkeecr als verbroken .was. De landbouw
werd op br.eeder schaal uitgeoefend en men
zette paal en perk aan de . kleine 1stro()lmen,
die de weiden bedreigden, of gaf hun een
anderen uitweg. Dorpen 1en kas·tee1en verrezen, waar vroeger niets dan enkele hutten van een eUendig maaksel te vinden waren en de oude terpen of vliedbergen, waarop men vr10reger voor het geweld de.s waters
v 1 o o d en zich be r gd e, we11den, als het
ware, de kern der dorpen, en op hunne hoogten .stichtte men de gebouwen, warur de Heer
geloofd werd.
Z0:0 was het in heit midden des lands; maar
ook aan de oevers van het weleer zoo woeste
en altijd om zich grijpende Flevo-mee,r , dat
eindelijk zijne grenZien rvecrbroken en gemeenschap met de N 0:o·r dzee aangeknoopt had,

4

5

ook dáár aan onze Zu~derzee merkte men
alzoo de gevolgen op van de heilrij~e maatregelen, die 1e r gE?nomen werden. Steden en
do1rpien verrezen aan die oevers, wel nietig
in den aanvang, doch die bestemd waren om
een trap van welvaart en rijkdom te bereiken, die verbazen zou en onigeloofelijk schijnen, waren ze niet gelegd door de schatten
van alle werelddeelen.
Wat Flori;s V begonnen had, lieten zij niet
varen, die na den edelen Vorst den gravenstaf voerden; meer en meer nam het overheerde gewest in bJo,e i en welvaart toe en
steden en do·r pen breidden zich uit in huizen
en bewoners.
Dien bloei des lands had ook het gezelschap kunnen opmerken, dat wij in den aanvang van ons hoofdstuk verlieten eill, als
pir ijsgaven, (Jim den lezer de vroe:gere gesteldheid van het land te doen kennen, dat
het drietal bez·o cht en waarin voorvalt, wat
wij verhalen zullen. Wij willen voor die nalatigheid boeten met eene beschrijving der
personen, die zich nog altijd op den slijkerigen weg bewegien,. Als gij ze gezien hadt,
. was uw eerste blik wel .g evallen op dien
krachtigen man, wiens rijzige. lich~amsge
stal te in het enge grijskleuriige g1ewaad voordeelig uitkwam en hoe een:voud~g die kleeding ook was en de doorne.n stok van den
voetganger niets grootsch voor de wereld
kon doen vermoeden, lag er echter in zijne
gang en houding zoow1el als 0:p het' ma;n.nelijk schoone gelaat iets, dat met de kleeding
in strijd scheen. Zijne rechterhand hield den
teug.el van een ezel, op welk dier eene vrouw
geiz eten was, aan wie de reiziger al' zijn
zorgen scheen te wijden. De sluijer, welke
van haar hoofdhulsel afhin1g, liet niet toe,
iets van haar gelaat te ontdekken; hij was
ook lang en ruim 1genoeg- om har.e kleeding
te iverbergen en te beletten (Jim een oog op
hare gestalte werpen: doch de wind, welke
de lichte stof opheft, toont, dat de stoffage
van haar gewaad strijdt met het hoofdtooisel en het voetje, dat van onder den gro·v en
rok te voorschijn kwam, was te fijn en te

net, om niet te doen gelooven, ·dat de bo,e rsche kleedij niet altijd har,e dracht g1e.w eest
is. Het beest, dat haar droeg, hijgde niet
onder den last hem opgelegd, en dat doet
ons vermoeden, dat die niet zwaar is, ja
geeft recht om aan fijnheid van voT:men en
aan een dier gestalten te denken, die, als
zij den g,r.o,n d betreden, eer schijnen te zweven dan te gaan. En licht moest die last wel
geweest zijn, want ondanks den bundel, die
op den rug van den ezel was vastgemaakt,
en die aan de vrouw tevens tot steun dienen
kon, stapte langoor 'm oedig en met ongebukten kop voo.rt, hoewel het slijk, dat zich
aan zijne .pooten vastgehecht had, even als
aan de keederen, der reizigers, b.ewees, dat
zij hun deel van de rei1s ·e n het teekiein. mededroegen van het pad, dat zij langs gegaan
waren.
Achter den ezel gin:g nog ee~ persoon;
men neme het ons niet euvel, dat wij hem
na grauwtje vermelden, maar 't is de orde
van den tocht, die wij volgden in onze beschrijving, en bovendien is het beest ,dat
wij teekenden, geen gewone eziel, gielijk uit
het vervolg van ons verhaal overtuigend
blijken zal. Achter ëlen ezel dan ging met
langzame schreden een man, die, ouder daill
de eerst beschrevene, het hem ook in lengte
en spierkracht verre afwon, hoe· r,ij.zig en
forsch de ander ook zijn mocht. Het kostte
hem moeite, zijne schreden zóó in te richten,
dat hij niet te nabij zijne voorgangers kwam
en steeds op 1e1en eerbiedigen afätand bleef.
Hieraan zoowel als aan zijne kleeding,
ofschoon ze dezelfde snede ,_had als die van
den man, welke de vrouw ge.l eidde, maar
van minder stoffage en meer gedragen, kon
men den dienaar kennen, waartoe te meer
aanleiding gaf het pak, dat hij op zijnen
rug torste.
Dat pak, ofschoon van een tamelijken omvang, scheen hem in het geheel niet zwaar
te vallen, en de dikke stok, welken hij in de
hand hield, hem wel meer als iets, dat bij
een' reiziger paste, dan tot gemak te. dienen. Van het drietal was hij wellicht de
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eenige, die zich verveelde; van den ezel
kunnen wij het niet bepal_en : het beest
schikte zich in zijn lot, en de man en de
vrouw hadden gesprek te over; hij had dus
weinig om die verveling te verdrijven, en
zich den tijd te korten op den weg, want de
gezichten langs het smalle .modderpad waarin hier en daar een steenlaag gelegen was,
gaven te weinig afwisseling, dan dat de aandacht er zich lang bij bepalen kon, en de
weiland~n met hunne bruine tint, waarin
hier en daar enkele kudden schapen het sobere voedsel zochten, leverden mede weinig
bijzonders op. Slechts dan, als een vaartuig
langs de vlieten zeilde, die de weilanden
doorsneden, of een schuitje met kracht van
riemen over de sloten gleed, het eene de
vangst des visschers voerende, het andere
met de waren geladen, die de boer ter markt
bracht, dan stond hij stil en zette den stok
onder het pak, om te meer op zijn gemak
te zijn, en zag met niet te 1miskennen genoegen, hoe het vaartuig door de golven
sneed, hoe het zeil overhing, en het wimpeltje langs den ranken mast zich naar de
windvlagen draaide.
Dan schoof hij de muts wat op zijde, en
streek zich de lange haren van het voorhoofd, en het oog naar-zijnen reisgezel keerende, die immer voorwaarts toog, en voor
niets dan voor àe vrouw aandacht scheen
te hebben, schudde hij het hoofd en mompelde iets tusschen de tanden. Alsof dit
eenige aandoening lucht gaf, trok hij de
muts weder bijkans over de oogen, en, den
stok onder den arm nemende, vervolgde hij
het pad. Behalve deze zijn aandacht trekkende zaken, was er nog eene, die hem somtijds deed stilstaan, doch welke steeds van
eene geheimzinnige beweging vergezeld was,
want het werd in oogenblikken gedaan als
hij zeker was, niet door zijn' heer bespied
te worden - het te voorschijn brengen namelijk van eene tamelijk groote kruik, en
het teugsge.wijze behagelijk genieten van
vloeibaren inhoud.
Op het oogenblik, dat het reisgezelschap

aan eene kromming van den weg komt, en
de ezel die reeds omgeslagen heeft, staat
onze :man stil, en wil de kruik aan den mond
zetten, doch, door het gedurig aanspreken
is de inhoud merkelijk verminderd, en moet
hij, om nog iets te vinden voor den dorst,
de kruik schier het onderstboven op den
mond houden, en daar hij niet te veel achter
zijn' heer durft blijven, moet dit al voortgaande geschieden, waardoor hij, te weinig
op het pad lettende, J.n een diep spoor struikelt en achterover valt.
"St. Eric! dat is een vermaledijd gat!"
bromt hij, zich uit den kuil willende oprichten, doch dit ging niet, want het pak op den
rug belette hem op te staan. Na menige vergeefsche poging gelukte het he'm zich eindelijk op de knieën te heffen, doch zioodra hij
overeind wilde gaan, springt een groote
hond blaffende op hem los. Wel keert onze
man hem met zijnen stok, maar de hond
laat niet af, en hoewel hij buiten het bereik
van het wapen blijft, moet dit echter nu
hier en dan daar gezwaaid worden, om het
ongure beest het naderen te beletten. Het
geblaf van den hoill<l en de vloeken van den
man, in eene taal, die het beest, als het al
gehoorzamen wilde, toch niet verstond, deed
den voorganger stilstaan, en omziende, ziet
hij zijn reisgezel in gevecht met den hond.
"Ga zoetjes voort, ik zal Eric helpen: 't is
de sterke die zijne partij gevonden heeft,"
zegt hij, en de vrouw den teugel van den ezel
gevende, gaat hij snel terug.
"Aho! mijn meester!" roept de dienaar
hem toe, "'t is een beest, dat nergens om
geeft, en mij al een paar brokken uit de
hozen gebeten heeft. Maar ik zal 't betalen,
lang genoeg heb ik hem gespaard." En toeslaande, zou z~jn sterke arm ze'ker den hond
verpletterd hebben, als deze 't niet ontweken en den nedergedaalden stok tusschen
zijne tanden gegrepen kad, en ze zoodanig
rukte, dat Eric, hoe krachtig oOlk, •m oeite had
om het wapen meester te blijven. Ter juister tijd dus werd hij ontzet; een paar slagen door den heer toegebracht verlosten den
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overliet aan een der twee dienaars, die hem
volgden.
De vrouw zag den spreker aan. Hij was
een jonkman .met een goedhartig rg elaat, in
wiens_ blauwe oogen iets lag, dat vertrouwen inboezemde, en dit was het wellicht, dat
haar niet angstvaUi:g de door den snellen rit
teruggeslagen sluijer over het gelaat deed
trekken, waartoe haar anders licht de sierlijke kleeding van den jongman zou genoorpt
hebben, in aanmerking genomen, hoe de reizigers steeds alles vermeden hadden, w:at
hen met vreemden in meer dan noodige aanraking zou kunnen br,e ngen.
"'t Is anders een goed beest, mijn grauwtje," antwoordde zij in een vreeimden tongval. "'t Is mij leed, heer! dat ik u ongeval
aandeed. Uw paard is deerlijk geschrikt."
"Wat mij aangara t, 't heeft niet veel te
beduiden. Erger zou 't zijn, wanneer u eenig
letsel ove,r komen ware 't Zou eene kwade
beduiding kunnen wezèn bij uwe komst in
mijne vaderstad, en dat wil ik niet hopen
om uwer schoonheidswille !" zeide de jongeling hoofsch.
De vrouw bloosde, toen hij dat zeide, maar
die blos maakte even schielijk voor ,e ene
bleekheid plaats, die hem ontzette. Hij kwam
naderbij en vroeg medelijdend wat haar
deerde, en dat hij niet hoopte haar door
eenig onbedacht woord gegriefd te hebben,
en was het dit, dan was het zonder eenige
bedoeling geweest.
Wel had zijne aanmerking haar getroffen.
De kwade beduiding, waarvan Mi s"îrak,
kwaJm zij doo,r zijn woord ook bij haar-niet
op, haar, die zooveel van de .stad hoopte,
waarheen haar weg liag ? Dit denkbeeld
greep haar zoodanig aan, dat zij niet antwoorden kon. De komst van haren g.e leider
redde haar uit de verlegenheid.
"Aleyde ! mijn liefste!" waren zijn eerste
woorden, nadat zUn snelle blik zich reeds
overtuiigd had bij het naderen, dat er geen
ong-eluk gebeurd was.
"De schrik is het meeste, Truydeman !"
haastte zij zich te verantwoorden, en dat

woord ging van een handdruk en een blik
ve1~gezeld, die hem tot geruststelling dienen
moesten - een druk en een blik, dien de
jongeman voor zich zou gewen.scht hebben,
als hij niet bemerkt had, dat hier een band
be.stond, zooals hij hoopte, dat ook welhaast
voor hem zou gelegd worden.
De vrouw ve1haalde hetgeen er gebeurd
was, en de schuld, die de .e zel daaraan had,
en hoe hij den vreemdeling mede in !haar ongeval had doen deelen.
"'t Is mij het eerste avontuur op mijne
reis naar Gouda, en pas heb ik Hoorn verlaten," begon deze. En als het spreekwoord
waar is, dat het ontmoeten van een ,s choone
vrouw geluk aanbrengt, wanneer imen een
reis begint, hoe moet de mijne dan niet eindi,g en ?" De vrouw bloosde weder. Truydeman zag eenig,s zins misnoegd op den spreker. Deze bemerkte het .e n liet er op vol1gen:
Heb geene zorg, mijn vriend! Wij, We.stFriezen zeggen, wat ons op de tong komt,
en het hart smoort geen waarheid. Wees
er trotsch op dat deze vrouw u behoort. Ook
mijn CLara is schoon, maar ik zou niet weten
wie hier de kroon zou winnen. Dus niets
kwaads gedacht; laat de ontmoeting me t uw
vrouw mij een goed teeken zijn".
"Dat geven de Heiligen! en een blijde terugkomst ibij haar die uwe ziele heeft!" zeide de vrouw hem ,d e hand reikende.
- Met vuur greep de jongeling die hand, en
de zijne den man aanbiedende, zeide hij
vriendelijk: Ik zie gij zijt vreemdelingen in
dit oord; ligt wilt gij u in Hoorn nederzetten? Dat is g'o ed!" vervolgde ihij op een
toestemmend teeken, "men wijst er geen
wakkere mannen af, en mijn vade:rstad staat
er wèl bij. Maar hoewel ik u niet ken noch
weet, of gij vrienden in onze stad hebt, en u
dezen toch van nut kunnen zijn, zoo wil ik
u aanbevelen hij mijn vader, burgemeester
Cruyf." Haastig .schreef hij een paar regels
op een stukje perkament, en het overgevende, zeide hij: Hiermede zijt gij hem aanbevolen En nu nog ieits. en het hoofd buigende tot de vrouw fluisterde hij: mijn groet
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·a an 1mijn Clara, Clara Elewouts naast het
klooster van Sinte Marije, en als gij hulp
mocht noodig hebben of raad, vraag het in
mijn naam. En nu, vaarwel!"
En zich op zijn ros werpend snelde hij met
zijn dienaars van daar. De jongeling, als
zoo velen in dezen tijd, aa:n voorteekenen geloovende, was vol over de ontmoeting, die
naar zijn gedachte, hem niets dan geluk
kon aanbrengen. De uitkomst leerde, wat
eene ontmoeting met schoone vrouwen hem
schonk.
"Een vriendelijk heer!''' zeide de vrouw,
haren ezel weder beklimmende. "Omdat hij
u zoete woorden fluisterde -?" zeide Truydeman ietwat spottend.
"0, gij mannen!" sprak Aleyde, den vinger opheffende. "Tot uwe straf moest ik u
onkundig van zijn woorden laten, maar dit
wil ik niet. Uw verstand zal u ook wel zeggen, dat deze jongeling te edel gevoelt en
het hart te veel op zijn tong heeft, dan dat
hij tot vleien zijn toevlucht zou nemen. Hij
gaf mij niets dan een groet voor zijn liefste."
"Een schielijk vertrouwen inderdaad"'
zeide Truydeman. En waaraan wij dit verdienen?
Maar hoe het zij, het neemt mij in voor het
volk, waaronder wij wonen zullen. En ofschoon wij de hulp der menschen voor ons
onderhoud niet noodig hebben, het is daarom
toch goed, als wij vrienden vinden. Vader
Ivo zal ons echter op den koers helpen. Met
meer vertrouwen zie ik de toekomst te ge.moet, en in Hoorn hoop ik de veilige haven
te bereiken."
"Dat de Heiligen geven, bij ruste voor
onze zielen!" sprak de vrouw zuchtende, en
tranen parelden in hare oogen.
Teeder drukte Truydeman hare hand en
hij fluisterde haar toe:
"Aleyde ! liefste! wees rustig. Onze bekommerni1s zal hier eindigen. De eerwaarde
Ivo zal ons alles ophelderen. Maar sla uwen
sluier neder, wij zijn der- stede naJbij."
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TWEEDE HOOFDSTUK.
Wat Hoorn was vóór en in den tiijd, dat de
reizigers in Het Oude Huis verblijf vonden.
Hoorn, in lateren tijd We.s t-Frieslands
hoofdstad, was eene eeuw vóór den tijd,
waarin ons verhaal valt, nog onbekend. En
hoe zou men er ook aan hebben kunnen denken, om op eenen grond, zoo mo,e ras,s ig en
laag, zich woningen te bouwen, eer de Zuiderzee 'beperkt en een dijk langs de WestFriesche kus,t gelegd waSi? Zelfs later, toen
dit gebrekkig geschied was - en er in den
dijk eene .sluis en overtoom gel egd werden
(aan de oostzijde van den Ro6steen), die
dienen moesten om het 1b innertwater te lo.s sen en voor .e ene in- en uitvaart naar zee,
voor welken dijk, naar de gewoonte dier
tijden, veel voorland of onmiddellijk aan zee
palende gronden lagen, die men als het ware
den golven prijs gaf, om te minder aanslag
van water voor den dijk zelven te hebben schijnt. men er nog niet aan gedacht te hebben, woning-en te .b ouwen, hoewel de kromming der zee in het voorland voor de sluis,
die de gedaante van een hoorn had, hier
eene .g oede en diepe haven vormde.
Het is echter ook waar, dat degenen, die
inwaarts het land wo,onden, minder ibehoefte
aan de nabijheid des waters ge·v oelden. Immers in de vele dorpen, welke de sluis omrinig den en goed-en vruchtbaar land om zich
hadden, vonden de bewoners bezigheid genoeg in den landbouw en de meren leverden
ovewloed van visch.
De tijd ontbrak hun, of liever, zij hadden
de gelegenheid niet noodig, om hunne producten ve·r re te markten, want toen eenmaal
de veilige reede bekend was, kwamen vele
vaartuigen uit vreemde streken er het anker
werpen, en kochten wat de landlieden aan
kaas en zuivel aanbrachten, tegen de waren
die zij aanvoerden en die wel het meest be1
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stonden uit .g ereedschappen en andere voorwerpen tot dagelijksch en huiselijk gebruik
dienende, daar W est-Fri>esland destijds nog
geene of on:bekwame handwerkers bezat.
Dit ,g af groot vertier en deed soms vele 1menschen - op dit punt bijeen zijn, zood.at drie
broeders uit Hambu~g, brouwers van beroep, die .s inds eenigen tijd hunne .bieren
hier kwamen verhandelen, besloten er zich
neder te zetten, en tot meerdere uitbreiding
van hun beroep - eene gewoonte van dien
tijd volgende - er eene herherg te bouwen.
In plaats van te zamen deed echter i.eder der
dri~ broeders een zoodanig huis optrekken,
hetzij dat zij hoopten op -de v1e elheid van
nering, of dat .zij aan het te zamen wonen
toch .met ter tijd een einde zagen; welke
ook de reden geweest moge zijn, hun oogmerk gelukte bovenmate, .e n de eer.s te bouw
eener stad was begonnen, die, bij meerder
aanwas, naar de krolmming der reede, waaraan zij lag, Hoorn genaamd werd.
Het is geenszins ons 001g merk, in de rechten der historie-schrijvers te treden, waardig al•s dit met betrekking tot West-Frieslands eerste stad in vroegere eeuw en ook
in de onze geschied is, en na hen nog eens
de opkomst der beroemde stad te beschrijven, verder dan tot het doel van den novellist volstrekt noodig was.
Ruim eene ·e euw was er vedoopen, sedert
de mannen .uit Hamburg hunne tav·e rnen
bouw.den. In dien tijid was er in zeven jaren
vam eene buurt een dorp en ges.t adig toenemende, welhaast eene stad geworden, die
de andere steden in West-Friesland te boven gestreefd, ja, hunne hoofdstad geworden
was. Handel en zeevaart hloeiden ,e r ; de
adellijke heeren, die zich in de stad nedergezet en er zich prachtige woningen gebouwd hadden, droegen door hunne hoof.sche
leefwijze to.t de welvaart bij. Kerk en kloosters waren er verrezen, en de giftbrieven
der graven, zoow1el als de uitbreiding der
stad, lokten gedur~g nieuwe bewoners derwaarts en hoewel Hoorn niet vrij ivas gebleven van de woelingen in den lande, zoo

scheen toch de geleden schade slechts te dienen, om de welvaart te doen toenemen en
de stad in aanzien te doen winnen.
Het was tegen den avond, dat het in ons
vorig hoofdstuk ve:rtmelde reis.gezelschap de
foen nog niet bemuurde stad binnentrok.
"Waar zullen wij onzen intrek nemen,
heer?" vroeg Eric, eene schrede voorwaarts
doende, waardoor hij met hem gelijken tred
hiield, zoodra zij cfe eerste huizen voorbijgegaan waren.
Truydeman :s chudde het hoofd en zeide:
"Wat vraag is dat! Gij weet, dat ik hier
onbekend ben, en, eens vooral herhaal ik
het u, hier ook onbekend wil blijv.en. Ik .moet
eerst den prior gesproken heibben; doch,"
vervolgde hij, naar zijne 1g ezellin ziende, "ik
geloof .e chter beter te doen, eernt eene· rustpliaats te zoeken. En gij, Eric! die hier meermalen ,g eweest zijt, zoo als gij .z elf verklaardet, toen ik met een enkel woord van deze
reis repte, weet. gij ons geene passende taverne te wijze?"
Eric zag verlegen voor zich; het scheen
hem te berouw.en, door zijn spreken <Ieze
wedervraag uitgelokt te hebben. Er was een
tweede vraa,g noodi.g , om heim te doen zeggen:
' 1
"Zoo is 't ook heer! maar het is hier zop
veranderd sinds den laatsten keer, dat ik
deze plaats zag...."
"Sinds den laatsten keer - dan zullen u
toch nog well eenige herinneringen bijgeibleven zijn?"
"Oho! niet vele, heer! ik was, meen ik,
ze1stien jaren...."
"Eric! en gij hebt zelf gezegd.... "
"Dat ik er bekend was; .maar wie kan het
helpen, heer! dat het hier in vijf ·en twintig
jaren zoo gansch anders geworden is, en
dat is, als ik 't wel beschouw, zoo groot
jammer niet: ze zuTJen er zich nu mijner
wel niet 'meer herinneren in het R o o s k e n
waar ik, door het haastig vertrekken, ver~
zuimde, het .g elag te voldoen."
Truydeman schudde het hoofd en .z ag den
dienaar misnoegd aan, dat !Iliet heter ge-
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weest zou zijn, als hij 1meer op het slot van
diens woorden gelet, dan wel, zoo als nu
bleek, zijne gedachten bij den aanvang bepaalld had, en hij zeide:
"Het is niet goed van u gehandeld, Eric!"
mij te bedriegen;" doch de toon der woorden
zoowel als een blik, dien hij op hem wierp,
schenen in strijd met zijne eerste beweging,
en het kon hem toch niet on·aangenaam wezen, dat de kennis van zijn dienaar aan deze
stad 'Zoo weinig te beduiden had.
"Vergiffenis, heer!" bad Eric. "Bij mijner
ziele zaligheid! 'k had geen onedele bedoeling daarmede. Eric . is het niet ve cgeten,
wie eens zijn lie ven redde, -en nooit zou hij
hebben kunnen scheiden van den man, die
hem zóó weldeed, en daarvoor vreesde hij;
van ·daar het wel wat pralenae woord. Hij
wilde bij u blijven; vergeef het middel om
het doel!"
"Het zij zoo, mijn vriend!" sprak Truydeman zacht, "maar gij moet onze afspraak
niet vergeten."
"Oho! zwijgen kan ik waar 't noodig is,
hoewel mijn tong niet rustig is. Praten is
mijn lust en leven en mijne ,g rootmoeder
zaliger placht te zeggen: ""Eric!.. .. ""
"'t Is wèl zoo!" viel Truydeman hem glimlachend in de rede, wetende, dat, wanneer
Eric eenmaal op dit punt kwam, er wel een
begin, maar nog geen ·e inde te voorzien was.
"Vraag liever dien man eens, waar wij een
goed v,e11blijf kunnen vinden."
"In 't Oude Huis! 't Spreekt van zelf, dat
ik het zeg," was het antwoord van den aangesproken burger, zonder bedenken op de
vraag van Eric gegeven. "Het zal er u wèl
zijn, zoo waar als ik Wfüem Wille'msz. heet;
en als gij er blijven wilt, zal het niemand
aangenamer zijn dan mij, die u het best ~r
eene ,go·e de ontvangst beloven kan, heer en
meester als ik in mijn eigen huis ben. Gelief
mij maar te volgen. Ik heb een lief kamertje
voor de vrouw :en een warm stalletje voor
dit beestje, en gij, mijn meester! zult u over
niets te beklagen hebben." Zonder af te
wachten, of 'm en in zijn voorslag genoegen

nam, greep hij de teugels van grauwtje, die,
als rook hij den stal in den ·e igenaar, gewillig gehoorzaamde.
'
Ook Truydeman bedacht zich niet lang;
hetzij het hem onverschillig w.as, waar hij
zijn verblijf nam, of dat hij het een goed
toeval achtte, juist den man te vinden, dien
zij op dat oogenblik behoefden, of wel dat
het .g oedronde voorkomen van den welgekleeden waard hem eene voldoende aanbeveling van diens woning was; hij volgde hem
naar zijn huis.
Dat huis was nu niet een der aanzienlijkste uit de stad, al droeg het den roem van
het oudste te zijn; het was een der drie gebouwen, waarmede Hoorn eene eeuw vroeger een begin genomen had. Het was een
vrij hoog -gebouw, van groote zware .steenen
opgemetseld, en stond aan de oostzijde van
den Roosteen aan de Tocht of Gou, welk
water de stad doorsneed en op de .sluis aan
en in de haven liep. Wanneer wij dit gebouw
betreden hadden, wij, die in onzen tijd aan
vroolijker en meer licht inlaten.de verblijven
gewoon .zijn, ons had die sombere ingang,
zoowel als die hoo.ge donkere gelagkamer
doen huiverén, maar onze reizigers schenen
daarop geen acht te .slaan, althans zij volgden den waard met lichten tred. Wellicht
hadden wij in hun geval hetzelföe gedaan,
en was het sombere ook ons vroolijk geworden, wanneer ook ons de gedachte voor den
geest zweefde: "ons zwerven heeft thans
een einde."'
De waard had zijn huis geprezen, en wij
moeten den man den lof geven, die he1m toekomt. Hij liet zijne gasten niet lang in het
holle vertrek, waarin zij ,als overgegeven
waren aan de nieuwsgierigheid van eiken
bezoeker, maar hij voerde hen een smallen
trap op, die hen na eenig klimmen op eene
voorkamer bracht, wier diepe vensters uitzicht gaven op de zee.
"Hier hoop ik, dat gij naar uw genoegen
zijn moogt gedurende de dagen, welke gij
mij de eer aandoet, in mijne woning te vertoeven", sprak de waaro, en het W[l,S k!enne-
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lijk, dat hem de blikken van goedkeuring
niet ontgingen, die Aleyde aan het vertrek
en wat tot gebruik er in aanwezig was
schonk.
"Wij hebben het op onze reizen veel minder gehad", sprak Truydeman verplichtend
en hij trad naar het venster · en sloeg een
blik op de zee, welke daar beneden golfde
en op haren rug eene menigte vaartuigen
droeg, die Of de haven naderden Of wel ze
verlaten hadden.
"Het was hier ook niet altijd zoo," begon
de waard, die even als velen zijner broeders
van het gilde, van dien tijd reeds af, het tot
een plicht scheen te rekenen, om de reizigers in gesprek te brengen, zoo als het heet,
om hen te onderhouden, al loopt er eene
goede dosis nieuwsgierigheid onder hun
spreken. "Toen mijn overgrootvader dit huis
deed bouwen, zag het er wat anders uit. Al
is het uitwendig ook hetzelfde _gebleven, van
binnen is het in dien tijd veel veranderd.
Maar nu heb ik ook den roem van de beste
herberg der stad te bezitten, hoe of men mjj
ook zoekt te onderkruipen. Maar zoo gaat
het, mijn meester! er zijn altijd menschen,
die denken, dat het nieuwe het · beste is, en
die dat najagen ten koste van iets, dat de
ondervinding al beproefd heeft."
Truydeman, :ornnder op deze aanmerking,
in dien tijd dus reeds niet vreemd, te antwoorden, verzocht den man, hun eenige spijzen voor te zetten. Spoedig werd hieraan
voldaan en al bedienende, verzuimde de
waard niet, zijnen gasten van zijne g.e boortestad te vertellen, een onderwerp, waarin
hij onuitputtelijk scheen.
Toen de reizigers het voedzame maal eer
aangedaan en zich 'm eer daarmede, dan wel
met ·een aandachtig aanhooren van den
waard bezig gehouden hadden, vroeg Truydeman hem, of "er gelegenheid zou zijn, dat
hij dien avond nog in het convent van den
Heiligen Hiëronymus een bezoek aflegde ? "
"Waarom niet, 1mijn meester! 't Is niet
ver, bij de Nieuwe Steeg. Ik zal zelf met u
gaan; mijne vrouw zal 't hier wel klaren.

De prior is een oud man, zwak en ziekelijk,
maar uitmuntende in heiligheid en een wonder van geleerdheid. Ik kan het niet beoordeelen, 'm aar ik heb een neef onder de broeders, een sieraad van ons geslacht, een geslacht, al zeg ik'het zelf, dat, hoe welvarend
ook, dit meer aan het bestuur en het werk
der handen, dan wel aan de gave der wetenschappen te danken heeft."
Truydeman glimlachte over de lofspraak.
De waard bemerkte het en deze gelegenheid
tot verder spreken niet verloren willende laten gaan, hervatte hij.
"Ik hou de het met de eerste: het haringnet, dat hier geb.reid werd, nu tien jaren geleden, heeft de stad meer voordeel gegeven,
dan al de geleerdheid van de broeders."
"Maar er moest toch iemand zijn, die het
uitvond, die de beste wijze naspeurde om
zulk een net te breien, dat kon niet elk. .... "
"Juist, mijn meester! 't Was een eenvoudige visscher, een arme drommel, die dien
inval had; 't geld moest hem nog geleend
worden om het r.et af te maken. Was de man
geleerd geweest, hij zou om die schijnbaar
nietige zaak niet gedacht hebben, en 't werd
zijne fortuin en die van Hoorn, zoo waar
ik Willem Willemsz. heet. Ziet ge, heer! geleerdheid moge goed zijn, men kan er het
huis niet mede onderhouden en ik zie aan de
broeders, dat het al'm ede geen geluk aanbrengt en wat het meeste zegt, ge:ene tervredenheid geeft."
.
"Veeltijds, mijn vriend! hoewellicht anders dan gij het bedoelt. Veel weten schenkt
niet altijd geluk, even als veelheid van goeder.e n dit ook niet altijd kan doen ; de
middelmaat zal ook hier wel het beste wezen. Maar, helaas! weinigen kunnen die bewaren, zoo gaarne wil men meer en al meer
en de een den. ander vooruit komen, en dat
heeft er al zoo velen doen vallen .... Maar,"
liet hij er op volgen, alsof hij berouw had
zich aan zijne denkbeelden overgegeven te
hebben, "als gij gereed zijt, lieve vriend! Ik
heb haast om den eerwaardig.en prior te
spreken," en na zijne vrouw een kus op de

20

21

wangen gedrukt en eenige woorden, in eene
den waard onbekende taal toegesproken te
hebben, ging hij henen.
De vrouw bleef 1 toen zij weg waren, in
gepeizen zitten; het was of zij bad; de te
zamengevouwen handen en het ten hemel geslagen oog gaven recht om dat te vermoeden, al kwamen er ook geene woorden over
hare lippen - gedachten zijn ook gebed.

bloedverwantschap met ~en der broeders geroemd: aan die kennis toch hadden zij het
te danken, dat hun de poort ge,o pend werd,
en kon Truydeman zijn verzo.e k om den prior
te .spreken zelf tot den portier richten.
"Gij hebt een vergeefschen gang ,g emaakt,
mijne vrienden~ Zijn eerwaarde verkeert in
zulk eenen toestand, dat broeder Hendrik,
die der medicijnen kracht geleerd heeft, mij
deed aanbevelen oon niemand toe te laten,"
was het antwoord van den portier.
Een doodelijk bleek overtoog Truydeman's
wangen, t'Oen de man deze woor:den .sprak en
hij zeide: "Zoo verre gegaan en dan nog te
laat gekomen," en zich vasthoudende aan
den muur, alsof hij bezweek onder den dru~
zijner snel op elkander volgende 1g ;edachten,
zuchtte hij voor de anderen onverstaanbaar:
"Zal ik dan nergens ruste vinden ! arme
Aleyde!.."" Maar eensklaps, alsof hem een
redmiddel voor den geest kwam, z:oo haastig
rukte hij zijn wambuis open, en, op den portier toeschietende, zeide hij snel, alsof hij
vreesde een oogenblik te verliezen: "Roep
mij een der broeders, om wille van uw patroon! Ik m o e t den prio r spreken, ik 1m o e t
hem vrag,e n""."
Het was niet noodig, dat de portier, verschrikt over de onstuimigheid van den
vreemdeling, zich Vierwijderde, want een der
broeders, gefokt door het gedruisch in den
gang, naderde reeds uit een der kruisbogen
en het was of h1e1t to eval hem begunstigde,
door den zeker meest ,g ewenschten op dit
oogenblik te doen aankomen, den neef van
den waard uit het Oude Huis.
Zoodra toch had Willem Willemsz, zijn
bloedverwant, bij het flauwe licht, dat de
portier in de hand hield, niet herkend, of hij
verzuimde niet hem de beJangen van zijnen
gast voor te houden, belangen, die hij wel
niet kende, maar die hij toch wel bemerkt
had dat door dezen ·v an groot gewicht geacht werden. De broeder, wien er te veel
aan gelegen was 1de goede gezindheid zijns
ooms te behouden, nam op zich het verzoek
over te brengen en Truydeman overhan-
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Waarin Truydeman een bezoek om middernacht aflegt, en eenig licht over sommige
personen in dit verhaal verspreid wordt.
Het was reeds laat toen Truydeman en
de waard zich op weg begaven naar het convent der zoogenaamdc Broeders van den
goeden wil1e1 des geimeenen l1evens, of, om
het met een Latijnschen naam te noemen
Fratres vitae cOimmunis. Het was een afdeeling der stichting van den zoon van den Deventer.schen burgemeester Werner de Groot,
Gerard de Groot, of, zoo als hij meer bekend
was bij het volk, Geert Groote, terwijl de
geleerden hem Gerardus Magnus betitelden;
eene stichting uit de edelste be1gins.elen begonnen, en die van grooten invloed op de
wetenschappen, biJzorider in ons vaderland
geweest is. Van Deventer uitgegaan, vestigde zich welhaast in andere steden 1onzes
lands; ook Hoorn Wierd daarmede in 1385 bevoorrecht, en, zoo als elders had ook dit
convent de rege1en der orde van den Heiligen Hiëronymus aangenomen. Het convent
was aan de Gou bij de Nieuwe Steeg gelegen; in lateren tijd verloor het zijne geestelijke bestemming en werd tot het logement
der Gecommitteerde Raden van West-Friesland iUigiericht, en daarna tot het stadhuis
der stad 1g eschikt gemaakt.
De waard had niet te vergeefs op zijne
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digde hem daarop een in zijde gewikkeld
pakj,e, aan welks inhoud de prior ontdekken
zoude, waarom men hem verlangde te spreken.
In eene der , ce11en van het klooster, door
niets dan- ,e enige meerdere ruimte van de
andere vertmkken onderscheiden, lag op een
eenvourlirg leger de broeder prior. Hij was
een man, die de zestig jaren reeds beTeikt
had, en wiens dunne .grijze lokken langs
een •m ager, diep gegroefd gelaat nedervielen; zijne armen lagen .op den wollen ·d eken
die hem overdekte, en de dorre vingers waren als tot het gebed te zamen gevoegd;
zijn matte oogen waren · gericht op het
kruisbeeld, dat aan het voeteneind van zijn
bed geplaatst was. Aan het hoofdeinde stonden twee monnikien. Een hunner scheen met
den zieke in 1g ebed als verloren.
De
andere echter s1oeg, meer aandacht op den
lichamerlijken· toestand des priors; althans
de blik, dien hij op den lijder wierp en het
geneesmiddel in zijne hand zouden ldat doen
vermoeden.
· Het gebed scheen 1g eëindigd en de monnik
zag den medebroeder aan, ' die intusschen de
hand des priors .gevat had .e n de slagen van
den pols scheen te tieUen. 't Was of hij vragen wilde: "Hoe is 't met heim?"
En of deze dit even zoo begreep, althans
hij antwoordde:
"Hetzelfde. Gij moet nog .geduld hebben,"
v@egde hij er met ·e en zonderlingen blik op
den vrager bij.
.
A:lrs die schemering .bij den flauwen schijn
van het zwakke licht, dat in de cel brandde,
het niet belet had, zou men een hoog riood
het magere gelaat van den broede1r hebben
zien bedekken en een ·b lik in zijne oogen,
welks vuur den ander dreigde te verteren.
"De Heere Jezus en de Heilige Hiëronymus, onze patroon zijn met ons en zijn eerwaardige in e,e uwigheid! 't Is verre van mij,
broeder! dait ik in den dood van dezen eene
reden"""
"Wat zegt dat, broeder Sicco ?" viel de
andere hem in. 11 Ik sprak van het lij den

van onzen vriend en voorganger. Lange zal
het met hem niet rmeer duren; de krachten
zinken •meer en meer weg. Al is de strijd
voor hem hier op aa1rde nog niet geëindigd,
het hulsel zal toch weldra een afgelegd
k1eed zijn en wat er in woonde zijnen Schepper te gemoet zweven. Het sterven op deze
wiJze, wat is het anders dan een zachte
overgang, een ·geduld1g verbeiden? Zoo,
broeder! sterven slechts zij, die der hartstochten niet prijs; gegeven zijn, die niets van
deze aarde wachtenden, maar op den hemel
hunne hoop bouwden. Zóó sterven ni.e t degenen".""
,
Een zacht tikken op de dernr deed den spreker ophouden en de monnik, wien de woorden, die voLgen zouden, schenen te zullen
gelden en wiens gelaat de teekenen van een
inwendige bitterheid des gemoeds zocht te
verbergen, was verheugd te mogen opstaan
om de deur te openen.
We kunnen de ·reden van dat kloppen vermoeden. Het was de neef van den waard,
die zich dus aanmeldde. Broeder Sicco hó:o rde zijn verzoek aan en er ontstond tusschen
hem en den anderen broeder eene redewisseling, of het ge['aden was, den prior het verlangen ivan den ibezoeker kenbaar te maken.
Deze echter, welke de beide mannen met de
oogen 1gievolgd was en alzoo begreep, wat er
gaande was, fluisterde met een zachte stem:
"Broeders! .gij weet dat ik niemand :a fwees
in mijn ge1zonde dagen, en zoo e.11g zal het
met mij nog wel niet gesteld zijn, dat ik
niemand imeer kan spreken.· Is 't zoo niet
broeder Hendrik?'''
Deze bevestigde dit, maar zeide tevens,
dat het een bijzonder.e zaak scheen, dat de
man, welke een onderhoud vroeg, een vreemueling was en befa,ngrijke dingen te ontdekfoen had; hij durfde, als de prior 't verlangde
hem niet weigeren, maar stond ·e r niet voor
b, of '.t het oogenblik van zijn dood niet
yerhaa;sten kon.
"W,at is dit op zoo korten tijd als mij nog
:.:·verblijft, broeder! Is de man zóó ver gekomen, dan zou 't hard wezen, hem te laten
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gaan zonder raad of troost. Is 't niet beter
dat ik eenige oogenblikken levens verlies?
kan ik ze beter besteden dan door anderen
nuttig te zijn?
Broeder Hendrik trad nader, en de zijde
van het pakje windende, dat Truyde.man
ov.e rgegeven had, haalde hij een kruisbeeldje te voorschijn, en het den prior toonende,
:!.eide hij: "De man, die u verlangt te spreken
zendt dit als1 een kenteeken zijner komst."
Toen de prior een blik op dat kruis geslage had, ontzonk het zijne bevende handen.
Een oogenblik was het of het leven hem wilde
verlaten. Maar de broeder diende hem eenige
druppelen toe, waardoor het leven scheen
weder te keeren. De prior, al zijne krachten
verzaimelende, zeide : "Ik verlang di!e n man
te spreken. Roep hem hier onverwijld, en gij,
mijne lieve broeders! laat ons alleen".
De broeders gehoorzaamden, maar als zij
de cel -wilden uitgaan, riep de prior broeder
Hendrik terug, 1en fluisterde hem toe: "Gij
moogt blijven. Gij alleen moogt weten wat
die man te zeggen heeft."
De broeder boog zich en nam eene plaats
in aan het beneden-einde van het leger. Eene
wijl daarna trad Truydeman binnen, en
knielde voor het ziekbed. De prior zaig hem
aan,alsof hij uit zijn gelaát de een of andere herinnering wilde fozen, en toen hij blijkbaar niet gevonden had, w.at hij scheen te
mogen verwachten, greep hij het kruisbeeld,
en zeide: ,,Van waar bracht gij mij dit, mijn
zoon?".
"Van :waar?" sprak Truydeman zacht.
"Kan ik hi!er spreken? 't Is geen pand van
mij ·z elven," en zijn blik ging naar het lager
einde des legers.
"Wees gerust!" klonk het van daar. "W.at
gij mede te deelen hebt hooren de ooren
wel aan, maar het gaat de mond niet weder
uit. De eerwaardige prior is mijn vriend."
"Zoo is het, mijn zoon! Ik heb geen geheim voor dezen, en wat wil dat ook zeg:g en,
als men reeds 1m et den eenen voet in het
graf staat. Dit kruis, mijn zoon! gaf ik eens
in een gelukkig uur mijns levens, he·t roept
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mij een r·e eds lang verleden tijd voor den
geest. Zij." ... "."""
"Wie gij het schonkt, is niet meer; de
dochter .. " ....... " ..... "
"Is zij dood, mijn lieve Agnese"""," viel
de prior hem in.
"Uw zegen bad zij over het kind.".""."
"En dat kind?"
"Zou in de 011de der Heilige Clara opgenomen wo!'ld.en. Zuster Hildegonde zou hare
gelofte- afleggen, toen een loodlottig toeval.." .... " .. "
"Ook zij dood?" zeide de prior, en een
diepe zucht ontwelde de reeds zwak ade1'llende borst.
"Dat zeide ik niet, eerwaardige vader!
maar toch dood voor de Orde. Het is een
lange geschiedenis, en om u die te verhalen,
en om nog veel meer, kwam ik hier heen.
Gij kunt ons alles schenken, de rust en den
vrede; wij wachten alles van uwe beschikking, hernam Truyd.eman, de hand van den
prior vattende.
"Spr·e ek dan op, mijn zoon! Gij hebt stemmen in mijn gemoed doen spreken, die ik
reeds verstomd, gevoelens opgewekt, die ik
v.erdoofd waande. Maar wie zijt gij, dat gij
dit alles weet, dat gij dit beeldeken in handen hebt?" vroeg de prior.
"Gij zult het hooren," zeide Truydeman,
doch hij zag den broeder als vragende aan
met een blik op den uitgeputten lijder, doch
deze knikte hem toe, wel ziende, hoeveel de
iman hechtte aan dat gesprek, onwillekeurig
als ook 'hij zich getrokken voelde tot de
schoone krachtige gestalte, tot dat gelaat,
dat sporen van lijden en verdriet droe:g, en
het was hem meer dan eene gissing, dat deze
van den prior ·zoo niet uitkomst, dan toch
berustin1g in zii_j;ne beproevingen verwachtte,
en dit achtte hij hier niet te duur gekocht,
al moest de prior het met eenige uren levens betalen, uren, die deze gaarne zou opofferen, hij wist het, uren, die den man in
zijnen kr.a chtigen leeftijd jaren schenken
konden.
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En Truydeman verhaalde.
Het was reeds middernacht, toen Truydeman zijn verhaal geëindigd had, en toen hij
afscheid nam, legde de prior zegenend de
handen boven zijn hoofd en fluisterde:
"Mijn zegen ook over haar, die u lief is!
De Heiligen zijn met u beiden alle dagen uws
levens! Aimen."
"Amen!" sprak ook broeder Hendrik en
een traan uit zijne oogen wisschende, greep
hij Truydeman's hand en voegde hem toe:
"Het zal wel gaan. Houd goeden imoed ! Onzen prior zult gij na heden wel niet meer
spreken. Bedriegen mij de- teekenen niet,
dan is deze nacht zijn laatste, maar die nacht
zal nog lang genoeg zijn, om u kalmer dagen te geven. Ook al gaat hij henen, dan
nog was uw gang niet vrucht_eloos naar hier.
Gij hebt in mij ieen vriend gevonden, die zal
pogen te volbrengen, wat dé stervende hier
niet meer bij machte is. En nu, vaarwel! Ik
spreek u nader, wanneer deze mijn hulp
niet meer behoeft en de storm bedaard zal
zijn, die zich welhaast 101Ver dit vreedzame
klooster zal ontlasten. God zij met u! Vrede
met ons!"
De monnik geleidde Truydeman tot de
deur, waar hij een leekebroeder gelastte,
hem naar zijn verblijf te vergezellen.
"'t Zal niet behoeven, broeder!" was het
glimlachend antwoord. "De waard uit het
Oude Huis zit nog voor en is met eenige
broeders in een di1epzinnig gesprek geraakt,
waardoor zij om uur noch tijd gedacht hebben."
Broeder Hendrik schudde het hoofd en
trok schielijk de deur weder toe, opdat het
geraas, dat uit de verte heim tegemoet klonk,
de laatste oogenblikken van zijnen vriend
niet verbitteren zou.
"Zoo gaat het reeds nu," sprak hij tot
zich zelven, weder naast het leger zich nederzettende, waarop de prior stil en biddende
zijn laatste oogenblik verwachtte. "Zoo gaat
het reeds nu. Voorwaar, er is eèn krachtige
hand noodig, om hier de tucht te houden,
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wil men niet afbreken in plaats van bouwen
aan onze edele stichting, eene stichting, die
door zich zelve en de heiligheid en het goede
voorbeeld harer broeders in stand moet blijven. Eendracht en liefde, die hoekzuilen des
gebouws, zij werden gesl1oopt, tenzij een
andere bouwmeester ze weder zamenvoege."
Welke hand, welk een bouwmeester de
broeder meende, liet hij niet blijken, want
na deze woorden zweeg hij stil en bleef na. denklend voor zich staren, of den stervende
de noodige diensten bèwij zen.

VIERDE HOOFDSTUK.

Wat eene vrouw uitwerkte en hoe 'fruyde ~
man en zijn w1ijf als h'oosters der bedrukte11
optreden.
In de Noorderstraat, niet verre van den
Roosteen, stond in die dagen een der aanzienlijkste huizen van de stad Hoorn. Wel
was het niet zoo groot als de gebouwen,
waarin de adellijke geslachten Aelbout Banjaert of Nioordwijk woonden, die weder op
hunne beurt hadden moeten achterstaan voor
het sierlijke en riddermat~ge huis, dat eens
heer Gerrit van Heemskierck tot huizing
d~ende en dat, 1met boomgaardel\en aanhoongheden, de plek be.sloeg, die thans no:g in
Hoorn Heer-Gerritsland genoemd wordt : het
huis echter, waarin wij den lezer wilden
binnenleiden, volgde in rang op die woonverblijven der edelen, en was het eigendom
van den burgemeester Lambert J ans1z . Cruyf.
Het was een hoog, maar smal opgetrokken .g ebouw, van dikke steenen gemetseld,
en lrnp met een spitsen kap naar boven.
Ter linkerzij de vindt gij de deur·, die u in
een getiche1ld portaal brengt, ,d at, in een
smallen gang uitloopende, tot het achterdeel van het huis leidt. Aan den rechterkant
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van dat portaal is een hoog, doch niet ruim
vertrek, welks twee boogsgewijze oploopende
vensters, 1met hunne kleine in overkruiste
traliën omvatte glasruiten, weinig en dan
nog wel geen vroolijk licht binnenlaten. Wij
vinden in ·dit vertuek geen der bewoners en
ofschoon de daarin zijnde meubelen, door
hunne pracht en door het massieve, maar
toch niet plompe, van hunnen vorm, onze
opmerking v,e rdienen, ofschoon die taf el en
stoelen en die kolossale kast op den achtergrond den oudheidskenner zouden bezighouden, wij willen echter den lezer niet met
hunne beschrijving vermoeien, maar ·openen
eene deur in den hoek der ~amer, die achter
een tapijt als verborgen is ·e n welke ons toe1g ang tot een tweede vertrek geeft, ruimer
en ook minder somber dan het veirlatene,
daar hier drie vensters het licht ·d oorlaten.
Dit vertrek heeft het uitzicht op .e ene binnenplaats, die, tamelijk groot van omvang,
ruimte genoeg tot het aankweeken van
eenige gewassen verleent en weder aan het
achter huis aansluit, dat, behalve een paar
woonvertrekken, de verblijven der dienst,
boden, benevens keuken en kelder bevat.
Met het oog op die thans dor en somber
er uitziende binnenplaats geslagen, zat ter
rechterzijde van het middelste vensterraam,
in een breeden stoel en als geheel achter
den hoogen rug verborgen eene vrouV{, die
den vijftigjarigen ouderdom nabij scheen.
Het lichtblonde haar, dat, van ·o nder den afhangenden hoofddoek, van achteren in eene
breede vlecht samengevat was, ,liet echter .
nog geene dier verraders van de klimmende
jar.en door en al had ook het verdriet er
sommige haren · doen grijzen, de blonde
kleur helette, dat men ze spoedig opmerkte.
Het korte jak wij zijn een!m aal aan
de beschrijving dier vrouw begonnen en ten
gevalle onzer lezeres willen wij ze ten einde
brengen, op het gevaar af, dat de lezer ze
voorbijgaat, - het korte jak met lange im ouwen, van den boezem tot beneden met wit
bont omzoomd, besloot eene gestalte, die
gij iewat te lang geacht zoudt hebben voor
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eene vrouw, doch die, bij den aanleg tot gezetheid der bezitster, haar eer voor- dan nadeelig was. Een rok van dezelfde zwarte wollen stof als het beschreven kleedingstuk voltooide haar gewaad waa:rimede wij licht reeds
te lang ons bezig hielden; het kon ons euvel
geduid worden, als wij door die beschrijving
het .meisje vergaten, dat aan de andere zijde,
aan eene in het midden der kamer staande
breede tafel zat. Er behoeft weinig opmerking toe, om uit de gelaatstrekken van deze
tot · de betrekking te besluiten, . in welke
beide vrouwen tot ,e lkander .stonden. Telden
wij een vijf en twintig jaren terug, de meer
tot het bruinblonde overhellende maagd was
door de moeder wedergegeven. Het zijn dezelfde vormen, dezelfde oogen, .maar voller .
en schitterender, meer bezield in het frissche der kleur en van den gloed, die op de
wangen ligt; doch wellicht is dit laatste niet
altijd de bevallige maagd eigen en' kan het
zijn, dat het fluisteren van den jongeman,
die, tegen den rug van haren .stoel gebogen,
het hoofd bijna op haren schouders neigt,
dien hoogen blos, zeer zeker den zoeten blik
w,e:lken menig jongeman zich zijner gewensch t had, veroorzaakte. Ge schenkt mij
hare kleedij, lezers! voor de kennis, welke
gij met de schoonste der schoonen uit Hoorn
maakt. De beschrijving zou ook te weinig
verschil bij die der moeder -opleveren, ietwat
·fleuriger, meer aandacht trekkend echter
dan zij was.
"Fij, Willem! is 't een tijd om yan minne
te kallen!" zeide het meisje op half zachten
toon en trok schuchter het hoofdje weg.
"Waarom niet, Eefje-lief? 't Zal -daar
alles wel goed afloopen," antwoordde de
jongeman.
"Ik vrees!" klonk het uit den mond der
moeder, welke dat woord gehoord had, een
woord, zoo geheel aansluitende aan hare gedachten in dit -00;genblik; dat sta11en toch,
dat zij deed in de ruimte, dat gevouwen zijn
der handen, die weemoed in hare trekken,
verrieden .aandoeningen, die wij niet in den
aard dezer vrouw vermoed zouden hebben,
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maar die ons wel duideliik zullen worden
bij die echtgenoote en moeder.
"Waarom toch, vrouwe?" herhaalde de
jo~geman eerbiedig. "'t Is, zoo als ik Eefje
zeide: vrouw Jacoba is te edelmoedig."
"God de Heer doe de vrouw in hare ziel
spreken, maar er is in d~t gemoed al zoo
veel omgegaan, zood.at ik vreeze, groote
vreeze heb, dat .... "
"De vrouw zal niet ondergegaan zijn in
het leed, dat haar te beurt viel. · Wel veel
is haar berokkend, dat smart 1en spijt imoet
opwekken; maar zoo laag zal de gravinne
van Holland niet vallen om dat te willen
wreken op hen, die het niet bewerkten, die
het toeval haar in handen bracht."
"Niet?" vroeg vrouw Cruyf hevig. En
hoe is 't te Schoonhoven gegaan, waar ~en
den slotvoogd lev:end begraven heeft?" ·
"0, dat is iets anders! Beyling werd gegrepen met de wapenen in de vuist " verontschuldigde de jongeling.
'
"Maar dat is het niet, Willem!" zeide het
meisje. "Vrouw Jacoba mocht den Kabeljauw straffen, 't was haar recht, als gij 't
zoo noemen wilt. W1e lk hart echter, welk
vrouwenhart ware onbewogen gebleven, toen
de slotvoogd terugkeerde, na de 1m aand hem
toegestaan, om zijne zaken te regelen ? "
"Ik begrijp µ 1 Eefje! 't Mannenhart zou
getroffen zijn door zooveel trouwe aan 't
eens gegeven woord. Bij mijn patroon! ik eer
den Kabeljauw en had hem de hand gereikt!"
"De vrouw had hem genade geschonken, al
was 't om den wille zijner vrouw en kinderen," zeide .de moeder.
r·aar zegt gij het, vrouwe! Had Jacoba
gelukkiger echt mogen kennen, kinderen harer liefde 1g ehad, 't wa11e licht anders. Zij had
dan .meer naar haar gevoel en plicht en minder naar anderer raad geluisterd, die raad ... "
-,Juist, dat doet 1mij pijn. Kwade' raadgevers bederven de beste zaak. Ware mijn
Lawbert maar terug. 't Duurt zoo lange, te
l~n6e voor mijn hart, dat hunkert naar tijdmg van hem en mijn Jan. En is het nu
reeds niet drie weken, sinds men hem in
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Gouda gevangen naJm? En om welk eene
reden?"
"Op die reden bouw ik 1mijne hoop, moeder!" sp 1rak het meisje. "Immers, zoo als
Ewout ons kond bracht, heeft Jan niets
anners gezegd, dan - " "'t is schande, dat
men met deze edele Princesse en Regente
zoo gaat, trekt en sleurt, alsof zij eene ge1m eene vrouw was."" En zoo zal het ook wel
geweest zijn, want zóó zou Jan spreken, dat
ligt in zijn open aard, die de woorden niet
wikt en weegt, maar ze spreekt zoo als 't
harte ze hem op de tonge legt. En om dat
goed meenens woord, 't zweeft me altijd voor
de geest, hebben ze hem gevat en moet hij
in de gevangenis blijven."
"Uitkomen moet het, dat men deze woorden op eene verfoeerde wijze vrouw Jacoba
heeft uitgelegd. Uw hee r vader zal wel
toonen, dat Jan niets anders ~.zegd heeft
en heeft hij Ewout IllÎet weder met zich genomer: en zijn er ook niet andere getuige11,
dan die hem aanbrachten? Neen, om deze
woorden zal men hem niet lang vasthouden;
een priester kon ze niet beter spreken," zeide
de jon1g eling.
"Willem! gij zoekt ons op te beuren in
onzen druk. Gij kunt aan de vrouw, di1e gij
hoogacht, van wie ik u vaak in gees:t drift
heb hooren spreken, bekoord · als gij jonkers
waart, door haar schoon en hare ridderlijke
manieren, kunt gij, Hoeksch met uw geslacht, dier vrouw geen kwaad toeschrijven - 1maar ik blijf vreezen .... 0, die droom
welke mij nu reeds drie nachten lang den
slaap uit de oogen gehouden heeft, welks
herinnering mij z elfs des daags niet verlaat,
mijn voorgevoel, dat iets kwaads dit steeds
zoo gelukkige huis dreigt - zou dat alles
bedro1g zijn? O, leefde onze goede prior der
Hiëronymianen nog!"
"Het moet IÎn het kloo1s.ter vreemd toegaan," begon Willem daarop, eene afleiding
zoeken:dJe en niet wetende, wat hij der bedrukten meer troostends zou toevoegen, het
erkennende, dat niets dan de terugkomst van
den burgemeester, die, na het ontvangen
1
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van de tijding, dat zijn zoolll in hechtenis
geno:m en was, terstond met den di,e naar, welke hem de mare bracht, naar Gouda af gereisd was, om te beproeven, of hij zijne in
vrijheid stelling niet bewerken kon, hier iets
af zou kunnen doen. Maar het woord, id at
hij sprak, ging verloren en evenzoo de zoete
taal, welke hij Eefje toefluisterde:; de smart
der moeder, de onzekerheid, welke haar pijnigde, had ook het ime:isje aangegrepen. Was
Willem haar l~d, aan Jan was zij door de
inni1gste zustermin verbonden. Bij klein verschil van jaren als te zamen opgegroeid,
hadden zij alles, hunnen leeftijd eigen, g.e,deeld: wat de een genoot -moest ook de andere smaken. Willem was soms naijverig op
de oplettendheden, die de zuster den broeder
bewees; maar hij achtte er den Jongeling bij
nadenken te hooger om, en dat verdiende
ook zijn ro:nd en eerlijk gemoed, een gemoed,
dat handelde zooals het gevoel des harten
opgaf, om het doel de uitkomst ll!iet achtenidie.
Het gesprek, dat ve:rflauw.e n moest bij
de aandoeningen, die de ·vrouwen overmeesterden, was 01p het punt om geheel gestaakt
te worden. Wille1m, die weJ zag, dat hij met
den besten wil der wereld geen troost in de
verslagen gemoederen druppelen kon en toch
vóór zijn heengaan, zijne liefste zoo gaarne
bemoedi:g d wenschte te zien, was opgestaan
en had z~jnen hoed genomen. Een luid kloppelll aan de deur deed hem to1even.
"Daar zal hij zijn!" riep vrouw Cruyf en
haastig oprijzende, wilde zij naar voren
gaan.
"Laat mij," sprak de jongeling, haar terughoudende, "ik zal zien" - doch eer hij
de deur bereiken kon, we::t'd zij opengerukt en
de 1m an die binnenkwam, stootte dén jon__geling met een grimmigen blik weg en de
vrouw naderende, greep hij hare handen,
en id ie vais t in de zijne klemmende, sprak,
neen stootte hij im et schorre stem de woorden uit de keel:
"Arme, arme B:riechta!"
"Is de hope weg?" vroeg zij, zich V'e·r -

mannende, doch als verplet op den aanblik
van het doodsbleeke gelaat .e n de rollende
o01gen, die haar aanstaarden.
"Tot ,g isteren nog vleide ik mij met die
hoop," sprak de burgemeester - "maar het
is uit, het is uit met hem""."
"0 mijn Heere Jezus! ontferm u onzer"
kreet de moeder en de kanen der !dochter
mengden zich met de hare, terwijl hare armen de orver al hare leden bevende trachttelll te steunen. Wel hun,. die weenen kunnen
als de smart hen aan1grijpt, als het volle gewicht eener raJmp als met verpletterende
zwaarte op de borst nedervalt, ·e n de adem
schijnt te verstikken en het bloed te verstijven; tranen 1g even lucht aan het als toegenepen gemoed: Het is of het wicht, dat drukt
met hen afdrupp·elt; wel nemen zij de 1:Waarte daarvan niet geheel weig, maar geven
toch eene afleiding, banen e.e nen uitwe.g
voor het overkropte gevoet} en bij die ontlasting weten de rust .e n he:t verstand weder hare rechten te verkrijgen.
De burgemeester stond tegenover de beide
vrouwein, de eenige als zij wa11en, die hij
ni0:g lief had, hij, die n~et allieen den knaap,
waaraan zijn hart hing, di,e zijn trots was,
maar ook de hoop ve!I'loren had in hem, een::;
zijn onbevlekten naam te zien voortleven.
De vader .stond tegeru hen over zoo geheel
anders dan hij bij he,t afscheid gehoopt had
weder te komen, zeke'r toch als hij zich geloofde, den geliefden zoon terug te brengen en in plaats dat hij v11eugde v·erkond~gde,
zag hij in hunne smart slechts zijn eigen
rouw v:ergrooten. Ook toen we11d zijn oog
vochtig, ook hij, de man weende, en de zoo
lang voor vreemdetn opgek:vopte smart
barstte los em. uitte zich, in het eigen huis,
vrij en onverholen; de sterke man had zijne
kracht verloren, hij, was zwak in deze als de
vrouwen.
Wraakt ze miet de tT.anem. aan een mannenoo,g ontweld, noemt ze niet het kenmerk
eener zwakke ziel! V oorz·e ker de traan, die
uit het mannenoog druppelt, moet wel een
diep geroerde bron ontwellen, krachtig de
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smart zijn, die haar doet vloeien. Mannentranen zijn zeldzaa;m, des te grooter is daarom hunne waarde!
Willem Aelbout was gedurende dit tooneel
. 1ls op de plek genageld geblev.en, waa·r heen
~e vuist des burgemeesters hem geslingerd
.1ad. Had hij al een oogenblik nagedacht
)Ver de reden id ezer, door niets gebillijkte
~1andelwijs van hem, dien hij eens vader
toopte te nMmen, thans kon hij die bejege~ing wel aan de wond, die hier zoo bitter
-~es.lagen was, toeschrijven.
Maar moest h~i juist daarom die behanieling ondergaan, hij, die zoo g·ereed was te
.rergoeden, wat dien beklagenswaardigen
)Uders ontnomen was?
Eindelijk deed hij een schrede voorwaarts;
·ijn hart en zijn liefde dreef hem daartoe
-:.an: maar de beweging, die hij maakte, deed
:en burgemeester opzien, en als een wild
Her stoof hij op, en ruw scheurde hij den
ongeling van het meisje weg.
"Hoek! vervloekte Hoek!" borst hij uit,
,wat maakt gij langer in dit huis? ! Of toeft
~e om te zien, hoe uw,e lieve landsvrouwe de
kunst verstaat om harten te winnen? Uit
mijn huis! Uit mijne oogen ! Het is afgedaan
tusschen ons, afgedaan ook met haar! Ga
der beulin het hof maken; maar laat ons met
vrede! De zuster van een onthalsde kan
nooit de vrouw van een edelen A.e lbout w.o rden. Werp den Hoek 1e lders uit, hier zult gij
den Kabeljaauw niet vangen."
"Heer Cruyf!" riep de jongeling ontzet,
"waarmede heb ik dat v1e rdiend?"
"Waarmede heeft mijn Jan het zwaard
verdiend? Ga het uwe vrouwe Jacoba vragen. En zij zal u antwoorden als 1mij. Dank
het mij, ld at ik het u dadelijk zeg en niet
vleie, zoo als men mij gedaan heeft. Maar
het is uit, voor ...... "
"Vader!" klonk het achter hem, "als gij
wist hoe Will~m deelt in onzen nood!" en de
zuster vond voor den . minnaar kracht hare
droefheid te v:er.bannen. ,,Wilt ge ook mij
dooden ?"
"Het is beter dood dan nieuwe schande!"
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borst de burgemeester weder uit. ,,Ik ka~
geen mensch meer dulden, al was het mijn
bro-elder die het ime.t de partij dier vrouwe
houdt!"
"Ik bezweer u, heer Cruyf ! bij den dood
van hem, die mij lief was als een broeder,
bedaar. Deze d~g is niet geschikt om meer
hierover te .spreken. Laten wij geen rouw
meer voeg·e n bij dien, welke reeds. over dit
huis is uitgestort," zeide de jongeling, zoo
bedaard als 't hem mogelijk was en z'n hand
drukte die der hem genaderde maagd, - en
de vader belette het niet meer. Zou hij in
dien handdruk hun laatsten geloofd en een
af:scheid' gezien hebben?
Willem Aelbout ging. V•l'ouw Jacoba had
eene wonde tei meer geslagen.
Toen de jonker vertrokk·e n was, haalde de
burgeim eester diep adem en zonk in een
stoel neder. Het was aloof op die fel1e uitbarsting delf ·o pgewekte .e n zoo lang bedwongen drift, op die vermoeie11is van de .snelle
reizen, en het slingeren ttisschen hoop 1e n
vrees, waaraan hij overgegewm .geweest wa:s
tot de slag viel, die alle zijne v:erwachtingen
afsneed, of op den staat van overspanning,
waarin hij zoo lang verkreerd had, ·e ene plotselinge uitputting volgde. De vrouwen, eigen
leed vergetende, rezen op, 1en hare hulpe en
zachte woûriden wisten hem tot bedaren te
brengen, en tot ruste uit. te noodigen; zij
deden hem het reisgewaad voor de gemakkelijke huiskl,e eding verwisselen, en wisten
hem over te halen om eeniige spijzen te gebruiken.
"Üol'ldeelt gij u sterk genoeg, oim te hooren
wat ons overkomen is ? " nam de burgemeester het wo·ord, nadat hij met moeite iets van
het voo:rigezette gebruikt had, waartoe .e en
teiug bier nog behulpzaam zijn lffioest.
Het is maar beter, dat ik nu aUes ·z egge,
het moet alles maar in eens geleden. De bittere drank, bij druppels gedronken, is eens
zoo bitter; een enkele teug en het is voorbij.
Wel blijft de nasmaak achter - maar de
dronk wordt niet opnieuw herhaald."
De vrouwen ,antwoo11dden ni•e t; nu zij de
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zekerheid hadden, was het wiel oim het even,
of zij heden of morgen hoorden, hoe zich alles had toegedragen.
Maar eer Cruyf zijn verhaal beginnen kon,
werd er aan de deur geklopt en de dienaar,
die met den zoon naar Gouda 1ge11e~sd en
thans met cl.en vader weder teruggekeerd
was,· trad binnen en zeide, dat effil man en
een vrouw heer Cruyf wenschten te spreken.
"Wie zijn het, Ewout?" vroeg de burgemee,s ter 'e n liet er wrevelig op volgen: "Zal
het ambt Id.an nirmmer ruste geven, zelfs niet
als de smart ons overvallen heeft ·e n hart
en hoofd ni.et anders gevoelt dan eigen leed,
aan niets anders denkt dan wat eigen dak
treft? Laat ze elders gaan voor heden."
"Dat heb ik rie eds gemeend te moeten
zeg.g en, heer! maar het was niet de hurgemee.ster, wel de heer Cruyf, dien zij .spreken wilden. De 1menschen zijn di1eip bewogeil1
met het lot, dat ons huis getroffen heeft.
Als ik het wel zie, zijn heit !dezelfde, met
welke heer Jan bij zijne uitreize :g esproken

dezulken zijn dikwerf de besit e troosters; zij
kennen het l1e,ed, dat getroffen heeft; de
mond des priesters brenge u de vertroosting
der godsdienst, wij willen met u treur,en en·
over den geliefden doode spreken; ook het
medegevoel doet goed en houdt balsem in.
Wij kenden uwen zoon, al 1rnochten wij hem
slechts eenmaal .spreken, maar rdie enkele
maal dieed ons in zijn hart lezen en de goedheid, die ons hier te ibeurte viel; dat vergeet
men zoo licht niet, evenmin als het open
.g elaat 1en den vriendelijken blik van uwen
zoon, de gulheid, waarmede hij ons bejegende." En de 1man verhaalde, wat wij in ons
ee1rste hoofdstuk vermeldden en zoo als hij
en zijne vrouw daar zaten op 1de stoelen, die
de diffil.aar voor hen geplaatst had ter weêrzijde van het bedrukte paar, scheen het der
dochter toe, alsof die menschen gezonden
waren, om hun tot troost en ten zegen te
vie1rstrekken in den weedom, die hunne harten overmees.t erde.
"Zoo zijt gij die Truydeiman en zijn wijf,
voor wie ik den brief teekende, dat hun in
eigendom overgegeven was de grond achter
heer Heemskerk's huis, met verlof om daar
eene huizinge voor u te bouwen?" vroeg
Cruyf, toen de man zijn verhaal geëindi1g d
had.
,.Gij hebt het gezegd, heer! Ik hoop der
staJd een goed burger te zijn; en al bffil. ik
nog een vreemdeling binnen hare 1rnuren, ik
wensch dit niet te blijven. Mijn verblijf hier
is tot velerlei einden; eene gelofte bindt ons
om daarover en ov·e r_ ons zelven nooit te
spreken; onze handelingen moeten ons doen
kennen, meer verlangen wij niet, mogen wij
niet verlangen. Het ligt in on,z e besterm1ming,
de ,b edrukten te troosten en waar wij kunnen de lijdenden te helpen ·e n daarom ben ik
hier gekomen in dit klaaghuis, ik en mijne
vrouwe, toen wij de mare vernamen, <Jim te
zien, of wij u naar ons vermogen en met der
Heiligen bij stand iets konden toebrengen
tot leniging uwer smart.. De ·e erwaarde prior der Hiëronymianen is met ons gegaan,
doch heeft zelf de taak op zich genomen,
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heeft."
"Laat ze dan inkomen, Ewout! hoewel ze
een ongeschikten hoorder zullen hebben. Er
gaat mij wel wat anders om in het hoofd."
"Dat kan niet anders zijn, mijn brave
heer! maar de He·eTe God geeft kracht naar
kruis! en s.tort ook weder balsem in de wonden, die Hij geslagen he,e ft. Wat on:s1overkomt, is naar Zijn welbehagen en hoe ondoorgrondelijk Zijn wil ook schijne, er i:s zeker eene wij ze bedoeling mede verbonden,
al komt ons gevoel er tegen op en willen wij
zoo gaarne de oorzaak vragen, waarom ons
zulk een gl'loot leed geschiedt," sprak eene
weUuil<lende manssteim.
"En wie zijt gij, die u zoo ongeroepen tot
mijn troasit er komt o•p werp1en ?"zeide de burgemeester, zich naar de binnentredenden
w,endende. ,,Ik dacht, dat was de taak des
priesters - maar het is te be·zien, of zij het
hier kunnen. Weet gij, wat .slag mijn huis
ondergaan heeft?"'
"Omdat wij het weten en ondervonden
hebben, wat rampspoed is, komen wij tot u;

•
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om eene voorzeker diep bedrukte maagd de
tijding te br·e ngen."
"0 daaraan, aan de arme Clara hebben
wij niet gedacht in onze eigene smart'" zeide
de moeder, en er laig eenige zelfbeschuldiging in het woord.
"W·ees gerust, edele vrouw!" sprak Aleyde. ,,De eerwaarde vader zal daar wel de
beste boodschapper zijn. Vergeef ons, dat
wij ons mengden in uwe zaken, maar het is
uit waarachtige deelneming in uw lot."
"Het is de taak, die ons hier gesteld is",
hervatte Truydeman weder, terwijl een
dankbare handruk van vrouwe Cruyf zijne
echtgenoote loonde -- en_ Cruyf het hoofd
schuddende den spreker in het hem vriend1eHjk toelachende gelaat zag. "Niet overal
toch zoo als hier kunnen wij ·e ene aanbeveling medeb1:engen. uw zoon zelf ·b eval ons u
aan, en zouden zij, die hij genegen werd, bij
u geen gehoor vinden?"
Hij reikte het beschreven blad den burgemeester over.
Met een traan in het oog reikte de vader
dit laatste handschrift van den dierbaren
jongeling zijne echtgenoote over; maar ook
zonder die aanbeveling zouden de vreemden
gunste bij de vrouwen gevonden hebben,
want de deelneming, die zij betoonden, die
z·oo ongemaakt was., die in hun doen en spreken zoo z·e er doorstraalde; even als het vertrouwen, die hun vooorkomen en manieren
inboezemden, besliste te z·eeT te hunnen
voordeele, dan dat zl,j niet uitgenoodigd werden in het midden des gezins te vertoeven.
En dat vertoeven was niet zonder invloed
op de dlenkbeelden des burgemeeis te·r s en op
het hart der vrouwen. Den eersten scheen
het toe, dat de vr·e emde man als een werktuig des Hemels tot Hoorn'.s1 grootheid gezonden was, de laatste oordeelden, dat hij
en zjjn vrouw er gekomen waren als ·e ngelen
der vertroosting voor bedru.k ten.
Zoo was het eerste bezoek, dat Truydeman en zijn wijf in Hoorn aflegden, tot het
doel, waar zoo vreemd een lot en zoo v•e r
een weg hen ge leid hadden.
1

1

VIJFDE HOOFDSTUK.
Hoe de Gravin Jacoba eene stad verl'Oor.
Welgemoied had de jonge Cruyf, toen hij
de vree1rndelingen v.e rliet, z:ij:n reis vervolgd en was behouden in Gouda aangekomen. Zijn hart hing te veel aan de be.trekkingen, die hij achtergelaten had, dan dat
hij er niet schielijk zijne zaken zou afgedaan
h~bben. Toen hij idle laatsten dergenen, die
h1J spr·e ken moest, had bezocht en in de herberg, waar hij zijnen intrek genomen had,
teru.g;gekeerd was, was zijn eerste woord
een verzoek oim de paarden te doen zadelen. Het ge.schal van tr·o mpetten deed hem
echter toeven en het onderhoud van den
waard afbreken, dat deze, na het afdoen der
rekening, begonnen had, en naar buiten
gaan., waar, dlaar het marktdag was, zich
vele menschen bevonden.
Wat hij gehoopt had te zien, zou hem te
beurt vallen. Ja, het was Jacoba, de dochter
van Willem van Beijeren, van den zesden
Graaf van di·e:n naam, die over Holland en
Zeeland den staf voerde; de vo1rstin die een
speelbal der partij en werd, welke het land
beroerden., de vorstin, die, als tot geluk geboren was en wie alles bij 1dle intrede in het
leven tegenlachte, 1maar die in dat leven
niets dan rampen en verdri·e t ondervond
want de kroon, die het jeugdige hoofd werd
opgezet, boog het nede1r vóór den tijd en de
bloem, die zoo frisch ontlook, verwelkte en
ontbladerde, eer ze nog den vollen bloed. bereikt had. Ja, het was de landsgravin, die
daar naderde, de vrouw, waarover de Hoorr-Siche burger zooveel gehoord en die hij om
hare ongelukken z-oo zeer beklaagd had !
Geen wonder, dat hij naar buiten ijlde en
door de menigte drong, die zich voor de herberg ophoopte.
Was dat echter een gezelschap hare•r
waal'ldd.g, dat haar beig·e leidde, ·e en gevolg
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passende aan de geboorte der edel·e vrouw,
aan pracht en luister gewoon, al reed Willem van Br.erlerode aan haar zijde, al sloot
zijne banier met den rooden leeuw, door
eenige ruiters oimstuwd, den trein? Waar
was toch de banier van het grafelijk huis, al
droegen de trompetters en een paar dienaars
ook Hollands kleuren ? Was die leeuw van
Br·ederüide niet als eene satire op den toestand der gravin aan te merken? Steun, ja,
heette heer Willem van haar g ezag, hij die
echte1r mee:r de belangen van zijn huis en
partij dan de hare steunde! Maar Cruyf lette
niet la!I\g op wat de gravin omringde, zij
zelve trok al zijne aandacht. En dat moest
Jacoba wel, waar en wanneer 1men haar zag.
Partijschap moest het oog al zeer ver-blinden om die vrouw niet schoon te noemen, zoü
bevallig als zij daar op 1dlen witten telganger
reed, zoo vlug als hare bewegingen waren,
met zoo rank een.e leest, die het rijkleed zoo
heerlijk deed uitkomen, en dan die blikken
uit die helder blauwe oogen, dat open ·elll
aanminnig gelaat, dat thans vriendelijker
stond dan iimmer, thans nu de zon des voorspoeds wederr haren weg bestraaMe en zij
haren vijanden en tegenstanders eene zege
had af gewonrrlen. .
Zij reed voorbij, onder het jubelen des
volks. Cruyf was ,zoo zeer in:genomen met de
bevallige, die hem als voorbij zweefde, dat
hij enkel gedachte voor ·e n over haar was en
het verzuimde om zooals anderen de muts
af te nemen en in te stemmen met het gejubel oim hem heen.
Zijn gedrag bleef niet onopgeme1·kt ·elll
een stevige brouwer stootte hem aan en
zeide:
,,Wie zijt gij, man! dat gij onze lands...
vrouwe niet groet?"
Ve1rschrikt zag ,dJe jongeling op.
"Nu, zie maair niet zoo verwonderd, zeg
liever wat gij daar dacht - 't zal wat moois
moeten zijn, als 't uwe oneerbiedigheid verschoonen zal," hervatte de man.
,., Wat ik daar dacht," was het antwoord,
"behoef ik mij wel niet te schamen, denk ik.
1

Ik dacht, dat het schande is, dat zulk eene
edele princesse, regente van het land, zóó
gaat en dat men haar trekt en sleurt, alsof
het een gemeene vrouv.i:spersoon is."
"Hoor, hoor!" riep een soldenier, die achter hem stond, "hij lastert de gravin. 't Is
zeker een vermomde Kabeljauw."
"Hij spreekt de waarheid," sprak de brouw.er, "al draagt hij. de roode kaproen niet en
ieder, die 't zi1et, moet medelijden met v:vouw
Jacoba gevoelen. Is dat een mani,e1r!"
"Een mooie deernis, die zich in scheldwoorden uit en dat z.al dan ook nog wel
moeten gelden voor mijnheer van Brederode,
mijn meester!"
"1W aaroim niet!" sprak de 'brouwer weder,
"heer WiUem is een kloek soldaat en staat
voor onze partij, maar 't i.s of hij de voogd
des lands is ...... "
"En deze man is niet wat hij schijnt, zeg
ik," nam een ander het wioord, de zaak weder op het punt brengende, waarvan di·e uitgegaan was, daar hij zag, dat de soldaat,
een dien.stman des ;graven, den brouwer
grimmig begon aan te zien. "De schout moet
het wete1I1, wat men zoo openbaar over de
gravin durft spreken. Het is thans tijd om
op te letten, nu de kans 1ons weder •medeloopt
Dat men den .schout roepe, hij. beis:lisse!"
Dit was echter overbodig, want twee zijner dienaars drongen rie:eds door het volk.
Maar zij konden niets wijs worden uit de
verwarde medede:elingen, die hun gegeven
werde!li; z:ooveel begrepen zij echter, dat er
een van de Kabeljauw.sche partij in de .s tad
was, die kwade oogmerken had en dat men
den jongeiman, die reeds te paard wilde stijgen, daarv.an beschuldigde Zij gelastten hem
naar dein schout te volgen, teneinde daar te
doen blijken, wie en wat hij was, ·opdat de
waarheid zou aan den dag komen.
Cruyf zocht de dienaars van het dwaalsploor te helpen, waarop de burgers hen gebracht hadden; doch hoe meer hi] hen tegenlegde, :des te meer drongen zij .e r op ' aan, dat
hij zich voor den schout verklaren moest.
Er waren te veel .getuigen van het voorval,
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dan dat zij hem 1ontslaan konden; 't was nu
ter hunner verantwoording. Toen Cruyf voor
den .schout gebracht was en hij diens vragen
beantwoord had, bl,e.e k het wel, dat hij omtrent zijn perso1on en de reden van zijn verblijf in Gouda de waarheid gezegd had, maar
het gelukte hem niet, de woorden, die hij ge..:
sproken had, in hunne zuivere bedoeling te
doen aannemen. Hij, betuigde, dat enkel medelijden ze had tl.oen uiten, op het zien der
gravin en haar schamel gevolg, waardoor
haar staat als geminacht werd; maar anderen hielden vol, dat het niets dan laster gew,eest was,, en het woord dat hij nu spraki
was het wel anders en beleédjgde hij de gra.;
vin niet in haren ,edelen verdedigrer? Wat
baatte het, dat de brouwer, die a 11 e .s gehoord had en de bedoeling ,e rkende, voor hem
sprak, tegen de andere getuigen, die enkel
de laatste w;oorden verstaan hadden, of voor
Brederode bogen ?
De .schout oordeelde het zijn plicht te zijn,
het hof met de zaak befoend te maken en
Cruyf inmiddels in verzekerde bewaring te
houden. Toen Ewout dit ter ooren kwam was
hij spoorslags naar Hoorn gereden en wij
weten, dat de burgemeester onverwijld met
hem naar Gouda af grereisd was. Het kon
niet anders" of ook deze moest in de geheele
zaak een 1misverstand zien; van Kabeljauwsgezindheid toch kon er wel geen sprake zijn.
Cruyf, beseffende, dat, in den stan.~ van
's lands zaiken, een goede som gelds ZlJill bem!o,e iÏng veel kracht konde bijzetten, had
zich daarvan ruimschoots voorzien. Bij de
gravin ten gehoore toegelaten, wer~. hij als
bur1gemeester van Hoorn beleefdehJk ontvangen en had hij grond genoeg om te sp~~
ken o,v er de verkleefdheid, door hem en z1Jn
geslacht aan de wettige lands;vrouwe betoond; zijn zoon had dus niet anders kunnen
spr,e ken, dan wat haar tot e,~re ~on str~k
ken en wat aan die woorden m uitdrukking
ii-;ard mocht zijn voor ho.o fsche {;()Ie.f1, ·" et
was de taal van een rond en krachtig volk,
dJ.t zich aan ge.en boeien legde in zijn spreken, maar zijn woorden kiest naar de zaken
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en di'e noemt zoo als ze genoemd moesten
worden, zonder ze een. schoonschijnenden
glimp te geven. "Wij spreken zoo als wij
ü.enken, slecht en recht, g1enadige vrouw! en
verstaan ons niie t op eene taal zooals aan de
hoven gesproken wordt, en dat is de oorzaak,
waarom mijn zoon gevangen ,genomen is, en
ik uwie hulpe inroep," besloot de burgemeester zijne rede.
"Stel u gerust," was J acoba's antwoord,
"'t zal zoo slecht een keer niet nemen."
Met dat bescheid verwijderde zich de burgemeester, doch toen de vader bij zijn zoon
wenschte toeg,e1laten te: wordelll, werd dit
hc;m geweigerd. Toen zich tot het gerecht
wendende, antwoordde men hem:
"Gij weet het zelf: het recht moet zijnen
loop hebben, wij moeten het volk ontzien maar heb nog ,e en paar dagen geduld; het
zal niet tot oneer of schande van uwen zoon
gedijen."
En Cruyf had geduld; doch toen de bepaalde dagen verstreken waren, stond hij
~eder ten hove ,e n men antwoordde: "Morgen zal het beslist worden. Men zal uw zoon
on het schavot brengen. Wees echter onbev~eesd. 't Is .e nkel tot vervaarnisse voo1 de
anderen, en 1een ijdel schouwspel voor het
Vl()l}:. Een wenk der gravin zal den beü.l .c:en..:!
andere richting aan het zwaard doen geven
en he.t uwen zoon enkel over het hoofd doen
zwaaien."
De achtbaarheid van den man die dit verzekerde, zoowel als het door de gravin bij
zijn /g ehoor gesprokene·, stelde den vader gerust, maar of het 1een wreed spel was, dat
men met hem speelde, of dat Jacoba niet
meer dacht, aan wat zij beloofd had, Jan
Lambertsiz. Cruyf betrad het .schav:ot ,e n verliie t het niet weder; want toen hij het jeugdig hoofd boog voor den beul, toen werd ,e,r
geen teeken gegeven aan den man, wien het
zwaard der gerechtigheid toev1e.r trouwd was,
en dat zwaard scheidde het hoofd van het
lichaam, en het onnoozele bloed verfde het
schavot, dat wel nimmer door een onschul-diger betreden was.
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"Nu zult gij nooit vrouwe :van den lande
worden!" was de uitroep van den vader, toen
het zwaard, als hij het ,e en keer meende te
zien nemen, zijn zoon het hoofd afsl;oeg, en
met dien slag ook geheel zijn aanwezen ge.troffen scheen, en hij, in ;de v.~oede en de
smart en de vele aandoeningen, die zijne
ziel als bestormden,, na zoo ijdele hoop gekoesterd te hebben, geen meester meer was
over zijne tong en g.e dachten. Dat woord,
erger en veel meer beteekenend dan de welgemeende woorden, waarvoor zijn zoon met
het leven geboet had, deed de oogen der omstanders op hem richten; maar zijn bezorgde
dienaar: voerde hem weg, en :v elen, die medelijden gevoelden met den ongelukkigen vader, waren hem behulpzaam en spoorden
hem aan onverwijld Gouda te verlaten.
Hij deed dit dan ook, het zelf gevoel,ende,
dat hij onbedacht zich uitgelaten had, e1n dat
hij daardoorr zelf aan die gerechtigheid onderworpien zou worden, waarvan hij reeds
zoo droevige gevolgen ondervond. Was er
g'een genade .g eweest voor een onbedachtzame, voor een in de ziel getroffen vader
zou ze dan ook niet te hopen zijn!
Wij hebben het kunnen opmaken, haat tegen Jacoba en wie het met haar hielden, was
in de ziel van Cruyf met hem uit Gouda teruggekomen; dat bewees ons zijn gedrag
jegens Willem Aelbout, dit zal ons 't woord
nog meerder doen, dat hij spreken zou in
de vergadering, waarin hij de edelsten en
eersten van Hoorn bscheiden had.
In de groote zaal van het stadhuis waren
de leden van den Raad vergaderd. In hun
midden, in somber rouwgewaad, op het gelaat nog de duidelijke sporen der vermoeienis
en het doorgestane zielelijden vertoonende,
zat de burgemeester in ernstig:e overpeinzing
als verlo;ren. Eindelijk stond hij op uit den
hoogigeru!glden stoel, en zich tot den Raad
wendende, deed hij een verhaal van hetgeen
hem en zijn huis w1edervaren· was. "En nu,"
zoo vervolgde hij "goede en edele vrienden!
heeft de vader gesp·r oken, thans vraagt de
bu11giemeester het woord. 't Moge u voorko-

men als 10.f ik mijns zoons lot tot eene zaak
der stad wilde maken, maar dat is ni1ets
meer dan schijn, want wat mij overkomen
is, had ieder uwer, had i1eder burger onzer
goede stad kunnen treffen. Ik ben geen man
van den krij,g of een stoker van onrust in
den lande, dat weet gij allen .e n hoe ik hier
iedere partij binnien de perken gehouden heb,
Z 0iO als dat een goede buurschap vordert en
het welvaren der stad eischte. Maar wanneer
het zoo moet gaan, als vrouw Jacoba het
leven der burgers niet meer telt .e n woedt
tegen het eigen ingewand en wat hare onderdanen het liefst is, wordt men dan niet gedwongen een partij te kiezen, geldt het dan
niet voor of tegen haar?"
Geen der leden van den Raad gaf dadelijk
antwoord op di1e vraag, doch na eenig zwijgen zeide er een:
"En Hoorn is zoo wèLgevaren door niet
voegen ter rechter of linker zijde, door zich
te houden aan de rechten en privilegiën door
de voorzaten dezer gravin ons geschonke~?
Is onze stad ni1et de machtigste in WestFriesland geworden? Wat ontbreekt haar
nog?"
"Wat haar ontbreekt, zal ik u zeggen,"
nam een klein maar ste:rk gebouwd man het
w.oord. "Muren en torens om de Hoekschen
hier buiten te houden, als zij het weder wagen mochten een onzer burgers te offeren
aan den wrevel,e n zin huMe·r gravin."
"Waarom de veete, die elders de steden
vera~mt en de ingezetenen 1 die vader tegen
ki~d, broeder tegen broeder en vriend tegen
vriend wapent, die haat en ongeluk bracht
over onis land, waarom die jaimmerlijke veete
hier opgerakeld, waar ze .slechts bij name bekend was, heer Banjaert ?" v;roeg de eerste
spreker.
"Waarom, Aelbout! vraagt ge?" voerde
Banjaert hem tegen. "Ik weet hoe. gij weifelt
tu.:;schen de eene of andere. Dat voegt geen
mannen als wij. Gekozen moet er worden
tusschen die roode of grauwe 'b onnet. Kan en
mag Hoorn na het gebeurde aan de zijde
van Jacoba blijven? ja of neen?"
1
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"Neen! neen!" klonk het luid uit den mond
der meeste leden van den Raad; enkele bewaarden het zwijgen.
"Zoo zullen wij ons dan schaDen aan de
zijde van Philips van Bourgondië?" vroeg
Cruyf.
"Zoo zij het," sprak Banjaert. "'t Is ook,
wel beschouwd, beter een mannenarm dan
een vrouwenhoofd te gehoorzamen, dat bovendien kwade tongen ginds en herwaarts
weten te doen draai1en naar 't hun lust."
"Daar dit besluit dan ,g enomen is, wellieve
vrienden!" nam de burgeme1e,s ter Cruyf weder het woord, "daar het genomen is met de
groote meerderheid van .onzen Raad, z100
wen?chte ik te weten, of degenen, die er het
zwijgen toe gedaan hebbien, voor of tegen
ons zullen zijn,?"
·Heer Aelbout .e n twee andere burgers wa.r_en het, tot wie deze vraag gericht was. De
laatsten, ·kooplieden, gaven te kennen, dat
het hun in zooverre onvterschilliig was, voor
wien de stad partij trok, wanneer zij daarmede maar niet in harie1voorrechten en handelsvrijheid benadeeld werd; daar hun dit
niiet geMeken was, hadden zij gezwegen. Zij
wilden het wel bekennen, dat zij Jacoba niet
haatten, doch de tegenpartij zouden zij ook
geen moeite aandoen en dragen en lijden
wat der stede ·e n hare bur,g-erij opgelegd
werd. Maar voor geen pa;rtij verklaarden zij
zich: een koop.man mo.e st vrij blijven en geen
partij kennen.
Heer Ael'bout gl1Ïllnlachte op die laatste
woorden, karakteristiek als ze zijn mochten
en wel nooit geheel verloochend van dien
tijd af. Ook hij, de edelman, had gezwegen,
maar föj hem waren andere gronden. Hij
kon het.niet ontkennen, een partij toegedaan
te zijn; , m!eer dan eens had hij het betreurd,
dat het arme land aan zooveel onheil bleef
blootgesteld, :m aar hij was haar niet toeig.edaan om de macht dle:s adels te vergrooten
of uit eene heerschzucht, die gefnuikt zou
worden, wanneer de krachtige hand van den
Bourgondiër de teugels van het bewind vattiel; hij was gehecht aan het oude graven-
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huis en Jacoba was de laatste van het
Beiersche geslacht. Zoo •g aarne had hij voor
de stad, die hem lief was,' waarin ad!e1l en
burgerstand in eendracht en v,r ede leefdlen
en de een niet boven den ander zich zocht te
verheffen, dan zooverre aanzien en kennis
en bezittingen daarto.e aanl'.e:iding gaven zoo gaarne had hij voor haar den'· vrede bewaard gezien en had hij g,e hoopt dat men
hier zien niet willen~ in die n maalstroom der
woelingen zou werpen. Than1s was dit beslist.
Wat zoo lang weêrhouden was., kon niet
meer gekeerd worden. Jacoba zelV:e had den
dam gebroken en den afval eener aánzienlij~e stad, in een haar zoo toegedaan gewest
zich te wijten. Hij erkend~ .d!e reden, die hie;
bewoog, hij eerbiedigde de smart des vaders
. ~~e ze V!e.Toorzaakte, imaar mocht hij ·· o~
eenen medewerken .tot het mogelijke verderf
van v e 1 en?
Dit had hem doen zwijgen, dit deed hem
ook verklaren, dat hij, het goede voor Hoorn
willende, zich der stad en hare burgers tot
zijne partij koos, zonder de inzichten van
anderen te willen dwar:sboomen.
En ·~at woord van Aelbout, waarmede hij
voor zie~" gieen partij koos,, dat hem, zoo
meende hiJ,, op een onafhankelijk standpullit
plaatste, dat strookte met zijn zucht tot behoud van het be~taande goede uit vrees van
in erge:r te zuUen vallen - dat woo11d bedierf
het geluk van zijn zoon; want toen de vader
zich zo~ ve~klaard had, verklaarde ook Cruyf
"clat wie met 1met hem zijn kon, tegen hem
was."
Met dat woord dus offe11de Aelbout voor
het algemeen een heil op, dat h!eni in zijn
zoon gelukkig .gemaakt zou hebben.
Toen de Raad zijn besluit genomen had,
gevoelde men, dat wanneer Jacoba middelen
mocht beproeven, oim de stad weder onder
haar gezaig te brengen, Hoorn .niet bij
machte was om haar te wederstaan, daar de
stad open en ongedekt voor een aanval des
vijands lag. Er werd dus besloten de stad
met 1een wal te omgeven en een diepe gracht
daar voor te graven.
1
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Maar dit besluit, hoe vaardig genomen,
hoe gereed men was om het uit te voeren,
kon niet geschieden zonder de n-0odige penningen. Zou de stad zulk een zware uitgaaf
kunnen doen zonder de burger.s bovenmate
te bezwaren,?
Die vraag ter nauwernood geopperd, werd
terstond beantwoord, want burgemeester
Cruyf stond op ,e n zeide:
"Ik ben naar ter Goude heen getogen met
een goede som gelds; 't zou de losp,r ij s geweest zijn voor mijn zoon. Dat geld echter
was mij er nutteloos; zoo ;g aarne en nog
meer, alles had ik voor hem gege.v en! Dat
geld dan, dat niiet dienen mocht om hem vrij
te koopen, het strekke om de vrijheid der
stad te bewaren, die hem geboren zag worden. En bovendien, als ieder oD,zer bijbrengt
wat hij denkt te kunnen of te willen missen
voor onze stad ,e n hare vrijheid, dan moge
er te kort komen, maar het werk zal toch
geschfoden, want mij is beloofd, dat het ontbreke111de ons niet onthouden zal worden."
Zoodra het ontwerp tot versterking der
stad 1g emaakt was, werd er ook met de uitvoering een begin gemaakt en het werk
ging met een snelheid en met eenen ijver
voort, die ve·r baasden. Ouden en jongen leenden er hunne handen toe, rang of stan:d werd
niet geteld, want iede,r kwam op tot den
a1 beid en deed wat zijne kracht en bekwaamheid veroorloofden, van den burgemeester
tot den nederigen handwerker toe.
Bij dien arbeid, zoo vreemd aan de burgers
eener handeldrijvende stad, merkte men bov.e nal op, of liever liepen het meeste in het
oog:, daar 1men hunne wedergade in de stad
niet vond, vooreerst een man, wien.s buiteng·erwone lengte en verbazende lichaamskrachten ieder met verbazing vervulden, daar wat
hij deed of aanvatte voor dri,e anderen werk:s
_genoeg was ; ten tweede een viervoetig
's chepsel, dat af en toe draafde met de slede,
waarvoor hij gespannen was, en dat, door
het vervoeren van aarde van de eene naar de
andere plaats, den arbeiders grooten dienst

bewees, ~aar zeker nog meer, wanneer op
gezette tIJden des ochtends en des middags
de iieus het onvermoeide beest van het voertuig bevrijdde en het weg leidde. In het ,e erst
dacht men, dat de geleider het dier :s paren
w_ilde, doch hoe trok het de oplettendheid opmeuw, toen man en beest terugkeerden en
de ezel zwoegde onder den last der beide
k: )rven, die men over zijn .r ug gehangen had
en hoe steeg de verwondering der schamele
arbeiders, foen beide bij hen stilhielden en
zij zage!Il welk een ruime voorraad spijzen
den last van het dier uitmaakte, en hoe die
voorraad aan degenen werd uitgereikt, welke
zelve hunne behoeften niet bestrijden konden. En van nu af ·zaig men telkens met
vreugde het dier henen gaan en met dankbaarheid te1rugkomen, en allen loofden de
goede geviers voor hunne milddad~gheid.
En als de arbeiders des avonds terugkeerden naar de hunnen en verhaalden wat hun
weder geschonken was, als zij zagen hoe ook
vrouw en kind daardoor ruiimer maal genoten, dan steeg menige bede· naar boven voor
Truyd.eman en zijn wijf1 want niet lang bleef
het onheke1I1d, wie zoo' goed voor de armen
waren. Had de vreemdeling, die het nieuwe
ht.is achter het Gerrits.land de.ed bouwen en
dat uit onbekrompen beurs betaalde, de aandacht getroklmn en stof tot gesprek in alle
k:inigen d~r .burgerij gegeven, w.e rd er giss1Iljg op g1ssmg gemaakt, die door niemand
tegengesproken, maar ook door niema:nd
voor waar aangenomen werd, wat er thans
van hem gezien werd, deed i1eder aan zijn
grooten rijkdom niet alleen g1e:looven, maar
het ook erkennen, dat die edel.moedig besteed
werd en Hoo,r n dankbaar 's mans verblijf
zegenen mocht. ·
·
In korten tijd wais de gracht gegraven en
een ibreede aarden wal om de stad aangelegd, waaraan eenige wachthuizen gebouwd
werden. Die wal liep van de oude Oosterpoort voorbij het Gerritsland, tot de Nieuwe
Turflhaven en langs die haven tot het einde
van 't Nfouwe No,o rd" van daar noordwaarts
op achter en een weinig voorbij de plaats
1
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waar later de Vrouwe- of Noorder Kerk gebouwd werd, en van daar b~jna zuidwest op
tot de Varikenmarkt en zoo binnen het water
dier 1m arkt tot de W esterpoort.
Lambert J ansz. Cruyf kon met voldoening
nederzien op den weerbaren staat der stad;
hij kon zich verheugen over dèn geest der
burgers, die, als in zich zelven aangetast
door den smadelijken dood van een der hunnen, hou en trouw gezworen hadden aan het
besluit van den Raad. Maar wat baatte hem
het verzet, waartoe hij den stoot gegeven
had, de afzwering der landsgravin en harer
partij, en of Philips van Bourgondië zich
daarover verheugde?
Het was een schrale troost, die vijandschap
Jacoba geizworen, voor het bloed van zijnen
zo.on, want het 1gaf hem dezen niet weder
terug; de vriendschap van den Bourgondiër
bracht de kroon niet weder aan zijn huis en
droogde de tranen der moeder niet af, of
stilde de zuchten der dochter, op wier wangen de rozen verbleekten, die de min er zoo
schoon op had doen ontluiken. En toch, Eefje
kon nog hopen van den tijd; de maagd, die
zij zuster zou noemen, had zelfs dien troost
verloren.; want het graf geeft zijne doode~
niet terug.

bemind en geëerd geweest bij grooten en
,g eringen en zijn dood, het gevolg eener
w.onde in een tocht onder Hertog Albrecht
tegen de Friezen ontvangen, die hem na
lang:e jaren kwijnens in 1420 het tijdeEjke
voor het eeuwige verwisselen deed, verwekte
algemeene rouwe in de stad.
Het was een gedeelte zijner bezittingen,
namelijk dat, hetwelk de .uiterste grens ten
oosten uitmaakte, dat door Truydeman aangekocht werd. Het gebouw, dat het midden
hield tusschen een burgerlijk verblijf en een
aanzienJijke hofsitede, had den ingang aan de
straat; van achter was het in eenen boomgaard, die tot het water zich uitstrekte, als
ver1scholen. Al wat de nieuwe eigenaar aan
het eenig.szins ve:rrvallen 1gebouw deed verrichten, geschiedde op eene onbekrompen
wij ze en vereenigde duurzaamheid en goeden smaak, bij eenen eenvoud in alles, wat
tot het huisgerij diende, die wel wat afstak
bij het sierlijke geheel. Maar het scheen of
alles. wat weelde voo,r tbrengen kon, zich
ver,e enigen moest in één der vertrekken, als
of dat te zameng.evoegd was wat elders gemist werd, of, om dat ééne vertrek te doen
uitmunten in rijkdom en pracht, de andere
kamers zich met een eenvoudigen tooi behelpen moesten. Maar dat vertrek was ook
het v erblijf van de vrouw des huizes, Truydemans zoo veelgeliefde Aleyde; voor die
teêrbeiminde was hem niets te kostbaar, voor
haar" wier de minste wenschen hij voorkwam, maar die zoo weinig van de geni etingien en de geriefelijkheden des leivens VI'loeg,
zoo weini1g met weidschen tooi en vrouwelijke pracht in kleèd en sieraad ophad. Eenvoudig was zij in g ewaad en in levenswijze;
zij zocht haar g·enioegen niet elders, maar gevoelde zich het gelukkigst in het eigen huis
en in de onverdeelde liefde van hem, dien
zij uitverkoren had, dien zij gevolgd was uit
eene neiging, welke veel bezwaar, dat zich
01p deed niet telde; .sterk als zij was door haar
liefde, vol vertrouwen op den man, dien zij
aanhing met geheel hare ziel, innerlijk bewust, dat zij zich veilig aan hem kondie1over1

ZESDE HOOFDSTUK.

1

Waarin de lezer verneemt, hoe Truydeman
en zijn wijf in Hoorn leefden en wiie hunne
vrienden waren.

1

Op het groote Oost was met macht van
volk de bouw onderno.men van, of liever de
noodige verbetering aangebracht aan een
daarstaand gebouw, dat tot de goederen van
ridder Gerrit van Heemskerk behoord had,
een man, die de stad Hoorn wèl had gedaan
bij zijn leven, en hare kerk en armen zijner
nog deed gedenken na zijnen dood.
Kloekzinni1g en vroom van aard, was hij

r
1

52

geven, overituigd, dat wanneer haar lot in
zijne hand la,gi, het wèl zou zijn. Aleyde liet
het toe, dat de liefde des. mans haar v·e rtrek
opsierde, dat hij h:;tar met eene weelde omringde, dat zij niet gevraagd zou hebben,
di'e' zij ook niet ·a chtte, maar waarvan zij de
bron kennen.de e·e n waardig gebruik maakte.
Ieder ivoorwerp toch, dat er prijkte, of tot
haar gemak of genoegen diende, sprak het
niet luide tot haar hart over en van hem,
die het de plaats aangewezen ha<l.?
Waren het niet ·a lle g1eschenken en herinneringen eener liefde, die haar alles was, en
ondanks de afzondering en het bijkan,s minachten der wereld, was Aléyde toch ook te
veel vrouw, dan dat zij niet ,soms een genoeg,e n in hare bekoo.rlijk omgeving gevonden zou hebben.
1

Wij vinden, eenige weken na de omwallingi der stad, de schoone Aleyde in het bevallig v·e rtrek, welks wanden met .purperen
kleeden behangen w:a:ten, terwijl een ander
kleed van minderie maar dikkere stof den
,g rond overdekte. De meubelen, die er zich
bevonden, waren veelal van ebbenhout, en
sommige ,r ijk en .smaakvol ingelegd, ·o nder
anderen een kastje, dat, door het zilver,
daaraan besteed, niet alleern een kostbaal',
maar door de wijze, waarop men dit metaal
voor het inleggen gebruikt had, een kunstig
werkstuk was, en dat tot bij·zonder g.e bruik
der 'bewoonster diende. Aleyde was gezeten
op een der lage stoel,e n of liever banken,
welke ter zijde ivan de wanden .stonden, en
welke zijden kusseilliS of tapijtwerk al:s tot
ruste noodigden. Die, welken ·zij zich gekozen ha:d, was ruim genoeg om twee personen zitting te vede1einen, en zeker had de
lbekoorlijk·e ·v rouw 1er me:niig zoet uurtje op
doorgeib radht. Heit :helder,e licht, door,g elaten
uit .g rootere en lagere vensteTs, dan men tot
heden in West-Friesland vond, of.schoon het
witte glas in even zoo vele kleine .r uiten ingezet was, schonk de kamer iets vroolijks,
terwijl door een der half geopende vensters,
welke op den boomgaard_uitzagen, een aan-
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gename bloemengeur liefelijk en· verkwikkend naar binnen stroomde.
In dat genieten vragend v;erblijf is de be"' oonster, hoe gemakkelijk ook haar zitplaats zij, toch niet der ruste overgegeven.
Een ebbenhouten spinnewieI wordt door
haar voet bewogen, maar 't is. geen dunne
zijde, die de tengiere vingers der blanke hand
d.0 01laat; 't is eie n dmad, in tegienspraak met
het sierlijke werktuig en dit v.e rtrek. Zij zal
niet dienen, die stof, voor het huiselijk gebruik of tot ·e en kleedingstuk waardig aan
de fijne vormen rvan haar, die zoo ijverig
het rad laat snorren, maar juist die grove
draad en dat grove linnen ·en die ande1re sobere kleedingstukken, welke op de gebloemde zijde der kussenstoelen en banken liggen,
en z.oo in contrast tevens .schijnen met die
rijke Oimgeving, doen ons de vrouw, die zóó
bezig is, hoogachten en vereeren; zij, die in
weelde, welkte haar omgeeft, hen niet vergeet, ne1en als des te meer om hen doet denken, die aan kommer 1en gieibrek ten prooi
zijn, zij, die, in den tijd haar gegeven, z'Drgt
voor hen, die door het lot minide,r bevoor11echt zijn, die van de gelukkigen der aarde
zooveel verwachten, maar, helaas! het niet
altijd ontvangen.
Aleyde laat haren arbeid rusten, en buigt
het hoofd naar een meisje, dat, n.a aan de
tafel in het midden der kaim er bezig g.e weest
te zijn, om eene :niand met de hier en daar
verspreide en afgede1elde kleederen te vullen, met dien korf aan den arm naar de
vrouwe was to~gekomen en op haren stoel
geleund haar eenige woorden toefluisterde.
Zij, die sprak, was in rouwgie1w aad en mocht
vijf 1en twintig lente's beleefd hebben, doch
geene rozen der vreugde, l·e liën der smart
troonden op hare wangen en bij het kwijnende g;e laat paste de witte hulle, welke het
meisje droeg en van onder welk hoofddeksel een :rijkdom van 'blonde lokken zich .ontwikkelde. Hare iblauwe oogen, uit welke
vroeger de weemoed blonk, rustten nu zacht
en vriendelijk op de vrouw, die met een minzaam lachje haar aanhoo.rde en zieJi.de:
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"Maar gij komt toch schielijk weder en
toeft niet zoo lange met mij te bezoeken en
de uren door te brengen als mijn heer afwezig is."
'
"V,o orzeker, lieve vriendin! Gij weèt hoe
wel het 1mij hier is en hoe go,ed uwe vriendschap dit arme hairt doet. 't Is de eenigste
vr.:ugde, die mij te .genieten overblijft, sinds
m1Jn brav.e Jan zoo onverwachte mij ontnomen werd," en ,d e oogen van het meisje
werd.en vochtig toen zij dit zeiide.
"Wil bedaren, vriendin mijne! w ,el is u
een groot ongeluk overkomen en de jonker
uwle tranen waardig, maar laat het hoofd
niet hangen, onder die beproevingen u opgelegd, bewaar uw lerv:en en gezondheid di1e
't u soms late;r berouwen mocht vierro'eke1,? osd te hebben. Ge zijt nog zoo jong', mijne
lieve! 't leven kan u weder tegenlache1J1, de
rozen weder op uwe wangen tooveren 1en die
lipjes zich tot eenen lach doen plooi1ein .Geef
u niet te veel toe aan eene herinnering, hoe
droevig ze ook nog w1ezen mag; denk, dat
het erger hadde kunnien zijn."
"Och, Aleyde ! gij weet te wel hoe dat
denkbeeld nooit vens van mij kan zijn. Ik
vergeet het nimmer wat blijde uitzichten
zoo eensklaps in dichte duisternis verkeerden; en dat eene· vrouw mij dat doen moest!
0 als ik dan bedenke, hoe ,g elukkig ik had
kunnen zijn.... Geloof mij; Aleyde ! gaarne
ben ik hier, en toch word ik bij u soms. zoo
droef te moede, als ik zie hoe gelukkige
vrouwe gij' zijt, hoe uw man u als op de handen draagt, hoe veel liefde, waarachtige liefde uw deel is. 0, Aleyde ! mijner was de
voorsmaak van zulk een samen zijn."
"'t Is zeker een harde zaak," viel Aleyde
haar in de rede, ,;en wel moet een huiver:ing,
31ls die des doods, ons daarbij door de leden
varen. Ik kan begrijpen, hoe ,gij te moede
waart; het zou mij niet anders zijn, als
Truydeman mij ontviel. 0, wel is voor de
vrouw de lief.de alles; zij heft haar op en
steunt haar, verhoogt haren zin en gevoel
en opent het hart; het leven, dat buiten ligt,
kan haar niets aanbrengen voor dat in haar

huis. Doch die schildering zou u pijnen voor
beden, maar als de wonde geheeld is en de
tij~, met den hijiStand uwer Heilige
Patronesse is, de zalvende kracht u niet onthouden heeft, waarom zoudt ;g'ij er dan het
oor, ni1et wed,er aan leenen ? Uw hart kan niet
c.e nzaam blijven - welk een lang lev,en Ugt
niet nog vóór u ? "
"Een gaf ik mijn woo rd, hij zal het behouden ten einde toe!" sip rak het meisje
ernstig.
Aleyde schudde het hoofd, vatte hare
hand, en zeide:
"Zoudt gij dan der wereld willen afsterven, en afstand doen van wat er nog te genieten zou vallen? Zou dat jeugdige hart
het beeld, dat nog zoo levendig vóór u staat
niet voor een ander kunnen verwisselen, al~
dE tijd er zijn,e donkere verwe overgelegd
heeft? Zoudt gij' niet weder kunnen beminnen?"
"Weet ik dat zelve!" antwoordde Clara.
"Wie moest het zijn, die mij Jan zou kunnen do,e n vergeten ? Doch waartoe dit gesprek? He,t leidt voor ons beide tot niets,
en hoewel ik er uwe goede meenill!g< jegens
mij in erken, is het geen balsem voor mijne
wonde. Neen, dat geeft mij troost, u te mogen helpen in uwe goede werken: armen en
zieken bij te staan in hunne ellende en nlood.
Het doet mij mijn eigen leed minder drukkend gevoelen; wanneer ik anderen nog
meer 1gelbogen zie, en 't beurt mij op, dat
ik helpen kan"""
"En dat ook gij· geholpen zult worden,
kunt gij er uit leeren. Zoo als hier de meer
beweldadigde den mindere ondersteunt en
tro·o st, zoo zal ook, als hij lijdt, de hulp en
troost van den machtigsten Helper en Trooster van allen hem niet ontbreken. God is
toch iegelijk nabij in de ure waarin 't hem
bange is. Hij zal niet uitblijven, al schijnt
het doornen pad, dat Hij ons gaan doet, ons
somwijlen bange en moeielijk toe; wij weten
niet, waarom die weg of dat pad ons aangewezen wordt, wat goed voor ons is," sprak
Aleyde, opstaap.de, en sloeg haren arm om
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de ranke gestalte van het meisje en drukte
haar innig tegen hare borst.
'
"Dat woürd is door u ook tot Eefje gesproken," zeide Clara, na eenig zwijgen.
"Omdat ik het wete en ondervonden heb,
dat het ee.n waarachtig woord is, melieve!
en dat, wat ons menschen-kinderen soms
vreemd en raadselachtig schijnt, voorzeker
met wijze bedoelingen geschiedt.

korf en ging de taak volbrengen, die hare
liefste bezigheid geworden was.
"0 ·ctie: liefde !" zei~e Aleyde, t ·o en de WestFriezin vertrokken was.. "Wel moge men
zeggen, dat in zuidelijker landen het hart
vuriger bemint, maar -MeT moge het koeler
schijnen, in het wezen is het toch niet anders. En een gloed, die. hel ontvlamt, is hij
wel niet eens spoedi:ger .g·e doofd dan die,
welke zacht fliklk erend ·o pgaat, •en, alles op;nemende wat hem voeden kan, duurzamer
warmte schenkt."
Mocht het waar zijn in de streken, waar
Aleyde het le,v enslicht .g ezien had, hare liefde toch stiieefde dan die, alle te boven, innig
als zij gebleven .was, onverflauwd van den
eersten kus af, dien zij te genieten gaf!
Aleyde vatte den draad weder op en spon
al peinzende voort. Clara Elew.outs lot /h ad
hare gedachten in het verledene gevoer.d,
tot het oo.~ernlblik, dat zij Truydeman leoerde
kennen, dat zij hem beminde, en hiJ haar
alles werd. Ware hij haar eens ontnomen
geworden, zoo als de jonge Cruyf aan hare
vriendin, hoe zou zij dat lot gedragen hebben? Niet lang echter zou zij peinzen over
à~en tijd, en wat hét leven haar bood of onthouden kon hebben, daar een zacht tikken
door het openen der deur gevolgd werd, en
een man in rg·eestelijk gewaad binnentrad.
Het "vrede zij u, mijne dochter!" uit zijnen mond wordt door haar met een eerbiedigen groet beantwoord, en opriJ1zende,
schuift zij den eerwaardigen bezüeker een
gemakkelijken stoel toe, en het inkomen van
dezen en de wijze, waarop hij zich nederzet,
toonen wel aan, dat hij geen vreemdeling
in .d it vertr.ek is. Op zijlne vraag naar den
heer des huizes, wordt door de vrouw geantwoord: "Dat kunt gij wel denken, heer prior!
Hij legt zijne gewone ochtendbezoeken af."
"Ik wenschte hem wel te spreken. Jonker
Aelibout is bij . mij geweest ..... "
"Beklaget ook gij het lot der lieve Eva
niet!" viel Aleyde hem in.
"Dit is het gevolg van d en strijd der menschen op aarde, en opnieuw een uitvloeisel

En de oorzaak, waar.o m of waartoe dit zoo
zijn moest, moge ons hier al niet opgelost
worden, eenmaal echter zal niets ons meer
verwonderen van hetgene eenmaal ons deel
was."
"Dat geloove moet ons ook staande houden."
"En zal het ook. Ziet ;gij niet nu reeds in
het leven veel, dat eerst duister scheen, opgehelderd? maar ook 'Veel, dat hier geen
licht ontving, zou dat altijd verborgen blijven? Dat zij verre. 1Wat de tijd niet oploste,
zal de eeuwigheid ontraadselen. Veel ramp,
veel lijd·e n wordt hier reeds vergoed ....""
"Wat zal mij vergoed worden, die zooveel
gevonden had in h em!" zeide Clara zacht.
En Aleyde, alsof zij de gedachten van
hare vriendin raadde, sprak:
"Een nutter werkkring · is u geopend. Gij
hadt er éénen lief, en die ee.n e u. Hoevele
sluiten 1er thans uwen naam niet in huill<ne
gebeden!"
"Nevens den uwe," zeide lh et meisje, en
haar oog verheld erde. "Aan mijn ongeval
heb ik ook ·o nze kennis te danken. Ik, die
vader nog moeder meer had, wie 'het eenzame huis zoo somber was, heb eene moederlijke vriendin gevonden, die mij betsr
dan mijne oude huisgenoote •verstaat, en veel
is ·mij helderder ;geworden, veel kalme·r het
hart, dat in het eerst aan wanhoop ter prooi
was."
"Zoo is het :gioed, vriendinme-lief ! en met
de-r Heiligen hulpe zullen wij nog wel verder komen," en ibij dat woord lachte Aleyde
haar blijmoedig toe, en Clara, na een kus op
hare wangen gedrukt te hebben, nam den
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van de booze ramp, die de jammerlijke twisten over dit arme land gebracht hebben.
Gave ~od, dat J ~.co ba den jongen Cruyf begenadigd had! ZlJ ·h ad vrede der ziel en velen hier het geluk doen behoud en. Maar de
Heer heeft het anders beschikt, en wij( menschen kinderen, die zijne bedoelingen niet
be.g rijpen kunnen, wij moeten zwijgen en
dulden, doch daarom niet moedeloos het
hoofd laten hangen, maar het opgeheven
houden, om te zien wat ons overhlijft om
h et leed te lenigen, wat wij doen kunnen,
zoo ver onze krachten gaan, en de Heere
het toelaten wil. 0 ! zoo dikwerf als de nood
het h.001g 1ste scheen, was de redding nabij."
"0 dat wete ik, vader! dat is mijne ondervinding, en daarom ben ik zoo dankbaar,
dat het gemoed weder vrede heeft en ik weet
het niet beter kenbaar te maken, hoe goed
de Heere ons geweest is, dan door aalmoezen en goede werken."
"Wel het beste, mijne dochter! Dat is eene
boete, die het hart opheft en ons schatten
weglegt in den hemel; zij is meerder dan
vasten en bidden en het lichaam te pijnigen," sprak de geestelijke.
"Ik weet, dat in uwe stichting daar minder ·op acht gegeven wordt, waar men wel
de k.loostero:r:de, doch niet in alles de str.engie
regels opvo1gt, maar..... "
"Dat is, omdat wij den geest opheffen en
niet dooden willen; wij broeders des gemeenen levens streven naar hooger doel, een
doel, dat door veredeling des gemoeds, door
arbeid en het uitoefenen der Christelijke
deugden verkregen moet worden Dat is der
menschen bestemming, zoo moesten aUe
priesters het opvatten; zij moeten wijzen
naar den Heer 1en het eeuwige leven, langs
een weg, die een vroom en godzalig bewandelen eischt; goeddoende en woekerende met
het tal1ent1 dat de Heere ons gegeven heeft.
Zoo, edele vrouwe! voldo·et en begrijpt gij
uwe bestemming op aarde. De Heer heeft
uwen echt niet met kinderen gezegend,
maar door de. armen tot u te nemen en te
verzo:rrg,en, verspreidt ge U.gt meerder zegen,

dan ge in beperkten kring zoudt hebben
kunnen doen!"
"Dat niet alleen," was het antwoord en
een blos kwam op het schoone gelaat, bij de
woorden des geestelijken, hoewel een zucht
uit den bo·e.zem rijzende toch den wensch
naar dien zegen scheen uit te spreken: had
zij de kracht dan niet om dubbel te zorgen?
Aleyde vervolgde: "Er bleef mij buitendien
zoo veel over goed te maken, voor het kwade, dat ;be<lrey,en is."
"Breng iU die droombeelden niet weder
voor den geest, mijne dochter! Het harte
niet ontroerd om dat, waaraan gij geen~
schuld hebt," zeide de prior bevredigend.
"En mijn Truydeman dan, of wat des
mans deel is, draa;gt dat de vrouwe ook niet?
Eerwaarde vader! knaagt het hem niet aan
het leven en vaagt het den blos niet van de
wangen, die eens zoo :giloeiden van gezondheid, en die oogen .. ""
"Gij verbeeldt u, door liefde geleid, het
ergste," viel de geestelijke haar glimlachend
in de rede. "Dat is de oorzaak niet, al ware
uwe opmerking eens juist. Of denkt gij', dat
ook de tijd zijne macht niet doiet gevoelen;
het minnend oog merkt die verandering zoo
niet op, en de bezorgdheid, als zij ze vindt,
schrijft ze aan andere oorzaken toe."
"Zoudt ge denken .... ?"
"Zeer zeker. Wees dus ni,et bekommerd.
Wanneer deze ·onrustige dagen voorbij· zijn,
zal ook hij bij meerder ruste u wel fleuriger
voorkomen; te mee-r, ik heb middel om daartoe iets bij te dragen."
"Uwer. konste, eerwaarde 'heer! 0, dat is
goed dat .gij hierover spreekt, mijn iv:oorraad
kruiden is bijna uitgeput. Ik zal weder wat
behoeven. Ik durf de er niet .e erder van te
spreken, wetende, dat uwe tegenw·o ordige
betrekking meer tijd vordert."
"Daarom heb ik der geneeskunst, die mij
lief is, niet vaarwel -gezegd, mijne dochter!
Ik achtte er te veel goeds in. Heeft de keuz·e
der b:roederen en het bekrachtigen van de
hoofden onzer stichting en der hooge geestelijkheid mij in de plaatse benoemd van
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onzen achtingwaa11digen prior, die ·o ok uw
vriend was, ·v rouw Aleyde ! ho·e wel gij hem
niet kendet, zoo za:l ik echter niiet verzuimen, bij de zorg der zielen, mij ver.trouwd,
de 'artsenij voor . het lichaam te blijven toedienen, wietende, dat een gezond .lijf ontvankelijker ·is voor onze rede, dan een dat aan
kwalen is overgegeven, en hoe dikwerf ook
doe ik als' geneesheer en priester geene dubbele diensten; onder.steunt ni·et de een dEJn
ander? Zie ook voor u lièden mag ik dat te
samen zij.n, en gij moogt Hiëronymus, mijn
patroon, wel danken, dat hij de harten der
broederen tot mijne gunste bewo;g en heeft,
want war.e n de kuiperijen .van een der onzen gelukt, gij zoudt u zeker zoo gelukki,g
niet te Hoorn gevoeld hebben als heden, en
het zou der stad benadeeld hebben, hoewel
ze het nog niet kunnen inzien."
Aleyde zag den prior op eene wij ze aan,
die hem verklaar.de, dat zij zijne rede niet
begreep; ook hij' bemerkte dat, re n bevroedende, dat Truydeman jegens zijne vrouw
over het onderhoud met den overlredenen
prior het stilzwijgen bewaard had, zocht ·hij
het gesprek op iets anders te wrenden, waartoe, zonderling genoeg, het balken rvan den
ez·el aanleiding gaf.
"Daar gebeurt zeker ·iets in den hof,"
zeide de' prior, de gelegenheid aan,g rijpende.
,;Och neen! grauwtje zal 't tijd achten om
zijne ge,w one ronde te doen. Eric is gewoon
om op dit uur de voor de·ze week bepaalde
wijk der stad te bezoeken en af te geven,
wat ik .e r gister bij mijn omgang voor bepaalde."
·
"Truydeman's ezel is het kl<ein.ste kind
· niet vreemd, en uw beestje is zoo bekend in
de stad als de burgemees.t er. Mijnheer Cruyf
zóu die vergelijking niet euvel opvatten. Zij
strekt hier niet tot oneere."
"'t Is e:en trouw en goed dier. Op onze
gansche reis heeft hij mij gedragen, en geen
misstap begaan, als hier vóór de stad, waar
de jonge Cruyf ons ontmoette en ons dienste
bewees. Ik ben aan het beestje dus gehecht,
en Truy.deman he.eft hem een stalletje ge-

.,
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bouwd, waarin hij beter gehuisvest is, als ik
al ervaren heb, dan menig arme in deze stad,
dat mij pijnt en doet uitzien om ook dat te
verhelpen."
De prior sloeg een blik op de edele vrouw
die getuigde van de achting, welke zij' hen~
inboezemde, en hij zou er haast toe geneigd
hebben, wanneer hij de eenige in de stad
niet was1 die wist wie Truydeman en zijn
wijf waren, met ·het volk te gelooven, dat
zij, den armen ten zegen, als uit den hemel
gedaald waren; gewone menschen achtte
men hen niet te zijn, die enkel voor de behoef.tigen en het welzijn •van anderen schenen te leven. Hij wilde sp:vsken, maar de
komst van Truydeman gaf het gesprek eene
andere richting.
Na de gewone groete en zegenbede des
priesters, nam Truydreiman al dadelij!k het
woord en zeide:
"Ik denk, dat het hier niet lang in ruste
zal blijven. Men zegt, dat het volk in Kennemerland op de been is, en v;e.el moedwils bedrijft. De gravin heeft. bij Alphen, zoo als gij
weet, des hertogen heer geslagen; dat heeft
den re,eds oprg:ewekten moed nog versterkt,
en het Kennemervolk, dat haar zoovele vrijheden dankt, wil ook hier hare banier doen
zegepral.en. Er moeten in Waterland reeds
vele edele huizen vernield zijn, het huis Purmersteyn is overvallen, en Monnickendam
ingenomen. Edam wo·rdt door de opgewonden bende bedreigd. Zoo sprak de 'bode, die
den burgemeester deze voor W est-Fri1esland
zoo ;benauwende tijdiTiig /bracht."
De prior sfoeg het oog ten hemel alsof hij
van daar hulpe 'v roeg.
Aleyde vouwde de handen en hare op
Truydeman geslagen oogen teekenden angst
en bezorgdheid.
"Zoo ook hier dan geene rust en vrede ? "
zeide zij. eindelijk zacht.
"Wij willen hopen, dat het gevaar zoo
dreigend niet ma;g zijln. De eerste berichten
van eenig onheil zijn meestal het meest onrustbarend, men denkt steeds op het ergste.
Het is echter wel te vermoeden, dat de Ken1
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nemers op Hoorn eene kans zullen wagen,
maar de stad is voor den eersten aanval
goed gedekt. Aleyde lief! eenmaal hebben
wij deze stad v·o or ons verblijf gekozen en
zullen mede dragen_, wat de Heer over haa·r
be.schikt. Bond die gelofte mij niet, om geen
·zwaard m eer te voeren, ik zou mijn arm
haar niet wei,g·eren in den stijd, en toonen ....
maar dat St. Truyd.o mij die op·w elling vergeve ! op andere wij ze kan en zal ik der .stad
djenste doen. Wij- zijn het haar verschuldigd
voor den •vrede en de veilige haven, die. er
ons te n deel viel. In haar hebben wij het einde onz·e r nooden gevonden, en is het leven
begonnen, dat ik aan uwe zijde, Aleyde!
hoopte, waarvoor ik land en magen verliet,
en alles wat mij eens boeien kon. Maar het
is waar, dáár was 1ons dit geluk ontzegd, of
zou het ons moei·eiJijk gemaakt zijn, het zoo
te genieten als het hart dit verlangde, en
wij werden .tot dez·e n stap genoodzaakt,
maar hoe geheel anders had heit einde niet
kunnen zijn?"

nen kon. Ik wil mij' zelven in dezen geene
eer geven, maar moet u toch zeggen, dat het
meer dan een toeval was, dat gij mij op den
bewusten avond bij den prior vondt. Uw lot
bewoog mij z·o odanig, dat mijn voor u ingenomen hart u toestond, wat gij den prior
smeektet, nog ·e er hij geantwoord had. Ik
schreef het geschrift, dat hie.r noodig was;
't is het laatste dat m:ijn oude vriend teekende; ko·rt daarna blies hij in mijlne armen
den adem uit. Hadt gij den anderen ontmoet,
uw gang ware ijdèl gew,e·e st, want zijne ziel
was op dat pas voor eene enkele ;g1e:dachte
slechts geopend en die gedachte, alleen op
bet eigen-ik betrekke1Uk, zou hem voor de
wenschen van anderen maar ontoegankelijk
gemaakt heibiben; al had hij u igieihoord, en
ware hetzelfde voor u :g ebeurd als ,nu, ik
weet niet of gij wel zoo de rust als thans
genoten zoudt hebben. Mocht ook ik die rust
kunnen vinden! Maar helaas! ons conv.eITT:t
levert tooneelen op, die binnen zulke muren
niet moesten 1voorkomen; het is getuige
van dingen, die vreemd moesten zijn aan ons
Broeders van den Goeden ·wille, en der roeping ons opgelegd. Ik doe wat ik kan om
de orde te handhaven, maar gave de1Heilige
Hiëronymu~, dat broeder Sicco ergens elders
,g eroepen wierd. Z·o·olang hij hier blijft, zullen vrede en eendracht ons convent ·o ntvlieden. Hij, die zooveel geleerdheid met zich
omdraagt, mist de grootste kennis, die· van
zich ze:lven, en nederigheid van hart. Tot
hoeveel roem kon hij ons verstrekken, daar
ik thans, helaas! in hem eenen afbreker te
gem.oet zie van het sclhoone ·giefbouw, door
onzen nederigen stichter opgetrokken. Het
ware te wenschen, dat onze geleerde broeder zich allern met zijne studie en het onderwijs, hem . opgedragen, bemoeien bleef,
zooals voorheen; maar hij heeft zich, na
mijne benoeming, meer met de wereld in
aanraking gesteld, en ik geloof niet met
goede bedoelingen. Zoo heeft hij zich hij
burgemeester Cruyf ingedrongen, wetende,
dat ik Aelbout gene)g,e n iben, en houdt zeer
zeker den haat ·v an den burgemeester, ujt
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- "Voorzeker, Truydeman! en aanmerk de
wegen des Heeren ! zie daarin, ho·e uit het
kwad.e heit goede kan voortspruiten. Wat is
er niet veranderd in uw hart? En had dat
hart voorheen niet anders gevoeld, zoudt ge
·dan wel zoo het :g eluk beseft ihebben, dat u
thans ten deel valt? Zoudt ,g e dan wel zoo
gewerkt en gebeden hebben als nu? Uit den
wortel ,die een doornenstruik scheen te zullen voortbrengen, zijn bladen ontsproten enl
komen vruchten te rijpen, die na eeuwen
nog zegen verspreiden zullen! Z.oo ge.e f het
de Heer!"
"Amen!" spraken de man en vrouw en zij'
bogen het hoofd bij die bede des :geestelijken..
"Mijne komst alhier had een dubbel oogmerk," hegon de prior weder. "Voo·r eerst
gold het de edele bemoeiïngen uwer vrouw,
om het lot onzer armen te rverlichten, waarbij gij weet, dat ik soms raad en hulp verleen. Ten tweede gold het u. Gij w;eet, dat
uwe bede bij mijnen voor·g anger eene ontheffing verlangde 1 die hij alleen ondersteu-
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àezen ongelukkigen burgertwist geboren,
gaande. Kennelijk legt hij het toe, om al
mijne bemoeiïngen te wederstreven. Ik durf,
om anderen geen leed te berokkenen, niet
te veel dezen of genen bez.oeken; hij toch
doet mijne gangen nagaan, en weet overal
iets hatelijks op te vinden, dat hij mij dan
voor de voeten werpt. Zie, is dat nu die rust
van een klooster, die zoovelen er zoeken? Zij
k?n er wonenl en vooral in onze stichting,
d1e voor hoofd en hart beide voedsel geeft:
maar ach, de menschen nemen overal hunne
hartstochten mede, en de beperkte ruimte
van een klooster schijnt er de uitwerking
van te bevorderen, men kan ze er althans
slecht vermijden. Ik heb geschreven en hoop
op een gunstig antwoord; blijft het zoo als
het is, dan zie ik de slooping van ons convent te gemoet De onrust, waarin de broeders gehouden worden, de tegenwerking, die
ik ondervond, waar men mij moest ondersteunen, werken nadeelig op het onderwijs,
dat wij geven, zijn een kwaad voorbeeld voor
de leeken en zouden hen: afkeerig maken, om
meer te weten dan de dirrgen des dagelijkschen levens. Maar ik wil het beste hopen
en geduld uitoefenen, in de overtuiging, dat
ik het goede .g ewild heb; met die overtuiging
in het hart kan men gerust de toekomst af11achten."

zijne oogen haar te gemoet zag' stral.en,
sloeg de armen om hem henen, en hare lippen omplooiden de zijne, als in de zoete ure,
toen zij hem minne en trouw beloofde

De prior nam afscheid en liet zijne vrienden alleen. Hij bemerkte wel, dat zij dit
wenschten, na eene gift als hij hun gedaan
ha<l; maar zijn gemoed was te vol dan dat
hij niet verlangde om het eens in eene vriende·n borst te ontlasten, en hij wist, <lat hij
hier de meeste deelneming vinden kon
Toen hij vertrokken was, schikte Truydernan zich naast zijne vrouw op de gemakkelijke bank. Hij las haar het ontvangen geschrift voor, en toen hij geëidigd had omsloot zijn arm hare ranke gestalte, en de
bewogene Aleyde aan zijne kloppende borst
drukkende, zeide hij op verrukten toon:
,,Nu, nu zijt gij eerst recht de mijne!"
En Aleyde, die het geluk des mans uit

ZEVENDE HOOFDSTUK.
De Kenneii.ers voor Hoorn.
Het was maar al te waar, wat door Truydeman den prinr der Hiëronymianen medegedeeld was, en de Edammer bode had niets
overdreven in ziJ1n bericht. Het landvolk in
Kennemerland, altijd aan Jacoba verknocht
gierweest, en gebeten op hertog Filips. die de
landsvrouwe en hare partij zoo vijandig behandelde, was verbolgen over de lasten, die
hun werden opgelegd, •Om de vreemde legerbenden van den hertog te betalen, knechten, die zij als hunne onderdrukkers beschouwden. Dit alles wekte eenen onwil op,
dien de Hoeksche edelen niet verzuimden
aan te stoken, zoodat eindelijk de vonk in
de opgehoopte brandstoffen viel, en J acoba's
komst in: Kennemerland den gloed deed opgaan van een vuur, dat de macht van den
Bourgondiër dreigde te verteren. Het op de
been gekomen volk koos den baljuw Willem
Nagel, een ridd~r, die meer dan eens de
grafelijke banier in den strijd gev.olgd was,
en die ook tot den opstand zijner onderhoorigen wel medegewerkt had, tot hun opperhoofd.
Zegepralend waren de Kennemers voortgetrokken. Edam moest mede voor hen bukken, Medemblik en Enkhuizen werden vermeesterd, en nu lag Hoorn, de hoofdplaats
van West-Friesland, aan de beurt. Maar
Hoorn was niet zoo abs die andere plaatsen,
klein en zwak van bewoners, die geen aanval weêrstaan konden. Het was boven elke
West-Friesche stad, Alkmaar uitgezonderd,
beschermd door hare grachten en wallen.
Gaf dit der burgerij eenige zekerheid, het
ware daarom voo·r zichtiger van haar ge-
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weest, den vijand achter die wallen af te
wachten, en dat zij daarin den raad van Aelbout opgevolgd hadde. Het volk was echter
te vurig, te zeer gebeten op degenen, die
hen belaagden en schreef Aelibout's raad aan
eene andere oorzaak, aan eene voodiefde
jegens de tegenpartij toe, dan dat men er
naar geluisterd zou hebben.
Het scheen geen dag den He·e re gewijd,
geen rustdag na den wekelijkschen arbeid
ir:. de stad Hoorn. Te vergeefs wachtten de
geestelijken dien middag de geloovige scharen in den tempel, zij bleven er alleen; want
iedere woning was in rep en roer, z·oo velen
als er wapenen dragen konden ·en zich opgewekt daartoe gevoelden, zochten die bijeen, verzaimelden zich onder de stads-banier,
en trokken de .stad uit den vijand te gemoet.
Op den Ouden Dijk tusschen Zwaagdijk e:n
Oosterblokker, stieten zij op de in dichte
drommen naderende Kennemers, en vielen
aan onder den driemalen herhaalden kreet
voor H o o r n ! In het eerst, door den heftigen .schok verrast, weken de Kennemers,
maar welhaast hers.t elden zij zich, en de zekejd ·e rlangende, dat zij de meesten in aantal waren, zetten zij met koebloedigheid
door en dwongen de Hoorners, met achterlating van vele rijke en vrome mannen,
waaronder de schout Claes Willemsz., die
gesneuveld, en eenige andere gegoede burgers, die 1g evangen genomen werden, de
vlucht te nemen.
"De: heilige Eric zij dezer arme stad genadig, het is verloren!" riep een man, die de
Oosterpoort binnenr·eed, tegen de daar verz3.melde schaar, meest vrouwen, kinderen
en grijsaards, en nauw had hij die woorden
. gesproken, of het ·0I11getoomde, niet gespaarde ros, viel dood voor hunne voeten; het was
de tol voor de snelheid, waarmede hij. zijn
ruiter had voortgedragen. In een oogenblik
was deze, een buitengewoon forsch man,
wien het bloed uit de mouw van zijn wambuis druppelde, als in een kring gesl·o ten,
en het was hem niet mogelijk alle vragen
te beantwoorden, die de onrust en de wan-
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hoop rondom hem deden oprij zen. Het werd
hem te benauwd, te midden dier droe:ve meni1gte, die man en kind, en broeder en vriend
onder .d e uitgetrokkenen telde, en die het
ergste vreezen konden voor de hunnen, maar
ook voor allen die achtergebleven waren, als
àe vijand in den roes zijner behaalde zege
naderde.
De ruiter, die niet bij machte was al hunne vragen te ·b eantwoorden, rukte zich los
uit hunne handen, en de straat inloopende,
klom hij over het muurtje, dat Truyeman'.s
hof van die straat afscheidde. Een luid gebalk van den ezel was zijne welkomst, en het
teeken, dat het beest gebruikte, om zijnen
trouwen oppasser te herinneren, dat de tiJd
van voedering reeds verstreken was. Het
beest had dus ook al moeten lijden door den
staat van verwarring, waarin de Kennemers de· stad brachten, ·en doo·r den ontwaakten krijgslust van den wakkeren Eric, die
daardoor voor de eerste maal zijne plichten
als verzorger vergat.
"Houd u stil, langoor!" grauwde hij het
hem verwelkomende beest toe, "gij behoeft
u niet te verheugen over mijne komst. Daar,
vreet u zat, het is m0igelijk de laatste maal,
·d at ik 't u geef; de vervloekte Kennemers
zuUen hier welhaast den baas spelen. Het
mooie leven ·zal hier uit wezen, en wij samen niet meer door de .stad zwalken. Arme
meester! arm dier!" zuchtte hij, en na nog
een arm voeder voor het hongerige beest
nedergeworpen te hebben, trad hij: het huis
binnen.
Men verwondere zich niet, dat de man
,e erst zich tot de voeding van den ezel bepaalde, en daarna de bewoners van het huis,
zijne meesters, ging opzoeken; die verwondering zal ophouden, wanneer wij verklaren,
dat de dienaar, zonder hun weten, den tocht
mede had gemaakt, en dat hij zich nu wel
eenigszins verlegen gevoelde om hun eene
medede:e ling te doen, die hij wel besefte niet
te kunnen bewimpelen, daat zijne terugkomst ruchtbaar genoeg zou zijn, algemeen
bekend als hij door zijne lengte in de stad
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was. Zijn ~ertoef bij den ezel was dus juist
zoo zeer n~et oi_n den verzuimden plicht bij
het hongerige dier te herstellen, dan wel om
z~'1f wat te bekomen, en om wat minder verb1t en met bedaarder zin zijne mededeeling
t e kunnen doen.
. Eric vond niemand dan vrouw Aleyde, die
l~ de .~euken bezig was. Zij schrikte op het
mterhJk van den dienaar, wiens kleeding en
gelaat de v·ermoeienis en den strijd niet verbergen konden} en zij opende den motnid oin
een'e vraag te doen; maar hij voorkwam
haar en zeide eerbiedig:
"Wees niet boos, vrouwe! op uwen dienaar, dat hij zonder uwe -toestemming met
de burgers is mede gegaan. Waar is de
meester?"
"Hiji is naar jonker A elibout 1g•e gaan
maar waarom ons bevel overtreden, en toch
gegaan ? " vroeg zij met donkeren blik.
"Och," antwoordde de dienaar_. "ik kon de
toon en van de tro;mpet niet weêrstaan; het
was of mij ing-eblazen werd: "op, Eric! op,
ten strijd!" en eer ik het wis:t, stond ik in
de rij~n. Nu kon ik niet weder terug, en
dacht ik ook. Eric! het is mogelijk goed, dat
gij gaat_, gij hebt meer den krijg ;g ezien, uwe
ondervinding kon den burgers te stade komen: klo·p pen wij den vijand, de stad, en uw
meester mede is er door behouden."
"En hoe is het gegaan ? " vroeg Aleyde
meer vriendelijk.
Eric schudde het hoofd en zeide:
"Slecht, vrouwe! slecht! maar het kon wel
niet anders, bij zoo dollen aanval als de burgers deden; hoewel zij als mannen gev<ochten hebben, en zich weerden, als of het hun
dage.Iijksch werk was, schoon _de meesten
wel nooit in ernst het zwaard zullen getrokken hebben. Daar zijn er velen gevaUen, en
de rest is op de vlucht 1g·e slag.èn. Ik werd
een paard meester en ijlde hierheen. Vrouwe! wat ik u raden 'm ag, als het den burgers
gelukt hierheen te komen, zal het hun dienstig kunnen zijn .... " en hij wierp een blik
op de potten en kruiken, die op de tafel stonden, en den ketel, welke over ihet vuur hing.

"Ik begrijp u, Eric! Al waren zij als winnaars gekeerd, zouden zij het ook noodig gehad hebben; daarom was ik reeds bezig mij
er op voor te bereiden. W anne,e r gij den
meester gespr·o ken hebt, ga dan den eerw_a arden prior uw bericht mededeel.en: zijne
komste zal wel mede werk vinden. Maar, ·
laat zien, gij bloedt."
"Niets te beduiden! straks zal ik het wel
ver!binden, het is maar een do.o rnprik .verg•e leken bij dien houw, dien ik in Vlaanderen kreeg, toen wij dat .... "
Eensklaps zweeg hij .s pl :en beet . zich op
de lippen, alsof hij zioh zelven op · eene .onvoorzichtigheid betrapte.
Aleyde echter scheen zijne ibedoe'ling ibe,g repen te hebben, en er scheen voor haar in
de omstandigheid, waarop Eric . zinspeelde,
eene onaangename herinnerin;g te liggen,
althans .hare wangen verbleekten.
"V·e rgeving, vr.o uwè !" sprak Eric snel,
hare ontroering, die hij wel vreesde, ook 'Opmerkende, "ik bedacht daar niet - was geen
meester ov·er mi}ne tong 0, een oud
krijgsman wordt zoo klapachtig als .e en ·e kster, als het zijne avonturen ,g eldt."
En als .o f hij .vreesde de fout te herhalen,
die lhij zich verweet begaan te heibben, of dat
hij eene berisping voorkomen wi1de, die hij
gevoelde verdiend te hebben: ·z·oo ijlings verwijderde hij zich om zijnen meester ·OP te
zoeken.
·
Hij was den Roosteen nog niet genaderd,
of hij zag Truydeman met den jon:gen ridder
Aelb:out oip het midden der markt, in een
levendig gesprek gewikkeld. Nader komende
hoo,r de hij ~zijn meester zeggen:
"Mijn voorgev<oel heeft mij niet bed.ro:gen
- waren .ze in St. Truydo'.s naam maar hier
gebleven! God weet hoe erg het buiten gesteld is. Ik ga naar huis om te ZÎ'en of het
waar is} dat mijn dienaar de ee·~ste tijlding
bren,gt. Wat deed hij tegen mijn l'ast te handelen; maar nu lhet geschied is, is hij mijn
beste boodschapper."
"Hier ben ik, heer!" sprak Eric, toetredende, ,,gij helbt recht mij te straffen - kon
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mijn bloed maar allen, die ,g edood zijn, der
stad wedergeven."
"Is het dan toch waar? Ik hoopte, dat het
g.erucht de zaak vergroot had. Spreek ,o p!"
nep Aelbout snel.
En Eric, het woord gegeven, haastte zich
dan ook mede te deelen wat wij• van den
ongelukkigen uitslag van ihet gevecht verhaalden.
"Zoodat er velen gesneuveld of gevangEn
.. ?"
)
ZIJn . vroeg Truydeman met bewog1en ste·m.
Velen der treffelijksten uit de stad; den
schout ·z ag ik vallen onder het zwaard van
den 'h oofdman der Kennemers. Ik hoop, dat
de vluchtenden zich zullen kunnen berge:n.
Hi·e,r :en daar zag ik ze op de w eiden verstrooid, geen pad of ze sloeigen het in, het
water, dat hun den weg afsneed, doo·r wadende. Worden zij echter achterhaald, dan zal
het er om zijn, want de hitte van den dag,
de snelle tocht en heftige ·s trijd hebben veler krachten uitgeput. St. Eric wil de arme
burgers he·l p·ern!"
"Wat te doen in dezen nood ? " Vl"oeg Albou t, en ihij zag Truydeman aan.
Dat moet de Raad ;b eslissen. Bereiken de
vijanden de stad .... Arm Hoorn! arme ... ,
maar hij voleindigde niet. Over zijn b elangen te spreken bij' die van het algeimeen,
scheen !hem zondig toe·; de laatste waren
thans 1vóór alles t e beharti1gen. Hij nam Aelibout lbij den arm. "Ga mede naar de hee!'en !"
· "Ga gij alleen ibrave vriend! Een Aelbout
dáár in zulk een o•o genblik ,zou niet passen.
Men oordeelt soms met aanzien des persoons. 't Is beter, dat igij alleen dáár spreekt.
Ik volg een anderen weg."
Truydeman ellkende d e waarheid van Aelbout's bewering. Met een vluchtigen handdruk namen zij afsc~eid. De een .s poedde
zich naar zijne woning, de ander liet zich
aandienen bij de 1heeren."
Truydeman ! wat wil deze ? " sprak er een
uit den Raad. "Die man schijnt overal en hij.
alles, wat .er in en met de stad gebeurt, te
pas te komen."
"Ik weet het niet, heer!" antwoordde de

portier; ,;maar de brave poorter ziet er ontsteld uit, en zijn reus van een knecht is zoo
gehavend, als of hij uit den strijd komt."
"Laat Jiem komen," beval de voorzittende
burg1emeester, en .zich tot den Raad wendende zeide hij: "Ik vrees eene kwade tijding."
"Zoo is het, mijneheeren !" sp,r ak Truydeman, bij zijn inkomen dat woord hoorende.
"Ons volk is geslagen en de Kennem ers rukken op de sitad aan/' en hij verhaalde het bericht dat Eric gebracht 'had.
Hoe onverwacht, hoe verpletterend die
tijding ook was, toch, het moet ter eere van
den Raad gezegd worden, dat hij niet langer
dan een oogenblik ontmoedigd, hoe vee1g
men erkennen moEst, dat het met de stad
stond. Zij begrepen, die mannen, dat . er gehand~ld, snel gehandeld moest worden, en
goede raad hier duur was. Zij begrepen,
dat hier op het stadhuis eene beraadslaging
veritragen zou, en oogenblikkelijk gingen allen naar de plaats des gevaars.; bij het zien
dei· omstandigheden zou het middel dat hen
helpen kon, zich wel h et beste aanbieden.
Aan de poort hadden zicih die burgers, welke niet uitgetrokken waren, reeds 'verzameld, doc]l nog ,g een der vluchtelingen was
teruggekeerd. Het was hier een ordelooze,
slecht of niet gewapende 'ho,op, nog meer
verward door de vrouwen en kinderen, welke
er het meerendeel van uitmaakten, en die
de lucht met hun geschrei en g.e ja'mmer vervulden, en toen de Raad naderde, op de heerE!n aanstormden met verwijtingen en klaagtoonen.
"Zijt bedaard, vr.ouwen!" nam een uit ·dezen het woord. "Weet ik of mijne ·z onen gevallen zij1n, of uw man of uw kind? Zijn de
onzen niet mede uitgegaan met de uwen?
Door venvijit of klacht wordt het .ge/beurde
niet goed gemaakt. t Is onze plicht vóór alles, te zorgen om de overgeblevenen en de
stad te bewaren. Is dat gedaan, dan. zal niemand onze klachten wraken."
"Goed ig'e sproken, heer Gerrit!" ,sp:i;ak
burge!mees,t er Cruyf. "Het is noodig, om de
burgers, die nog in d,e stad gebleven zijn,
1
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te wapenen en hier te verzamelen; hier,
waar wij de vijanden verwachten moeten,
waarvan, als ik wel zie, reeds ginds de !banieren wapperen. Zie ik goed, dan houdt
men er rust. Geve St. Jan, dat zij ons wat
tijd laten. OvervaUen zij ·o ns nu dan kunnen
w~j het geen uur uithouden."
Hij had nog niet uitgesproken, ·o f eene
bmde goed gewapende 'k nechten deden de
vrouwen en kinderen wijken, enJ trokkeln een
eind weegs buiten de poort en legerden zich
aldaar. Aan hun hoofd ging een jongman,
op wiens helm een ·z warte veder wapperde
en die een sluier van dezelfde sO'mbere kleur
over zij'n harnas droe.g.
"Is dat A e'1bout's zoon niet?" vroeg de heer
N oordwijck aan burgemeester Cruyf, toen
de hoofdman den Raad voo1ibij ,ging en eerbiedig gr.oette.
"Ja!" was kortaf het antwoord. "Maar
wat moet deze?"
"Dat is duidelijk 1genoeg dunkt. mij, 'h eer
Cruyf!" antwoordde een ander.
" Mij niet. Kan hij de Kennemers niet tot
eene brug willen di'e nen, o'm in de stad te
komen? Zijn alle die knechten niet zijns vaders dienaars .o·f hun genegen en onderhoori g ?" spmk Cruyf bitter.
"Gij zijt niet billijk, heer! Als ge mij het
woord vergunt," zeide een m.an in geestelijk
gewaad, "wil ik u opthieldeTen wat echter
niet noodig -is; want Alibout heeft Hoorn lief
lief als wij allen, en zal het tot den laatsten
droppel bloed b eschermen, daartoe is hij hier
en zal ik hem ook dienaars zenden."
"En toch nam hij hare partij," hervatte
Cruyf ongeloovi1g.
"Is het nioodig; de twe'e spalt te voeden?
Deden meer, of hadden zij gedaan, als ridder
Ae1hout's vader, deze daig had Hoorns beste
burgers niet zien vallen onder het zwaard
der Kennemers. God wil de stad 1b ewaren
door ihem. De Heer der 'h eirscihm'en zij rmet
ons ·e n deze veste!" sprak de prior van de
Broeders van den Goeden Wille.
"Amen! amen!" sprak heer Cruyf, en
velen met hem, den eerwaarden vader eer1

biedig na. "En nu te waprn!" liet de burgem eester er terstond op v.o lgen, en zijn oog
zag minder donker naar den zwarten vederbos, die boven de blinkende helm wapperde.
De Raad deed toen het bevel uitgaan door
de gansche stad, dat ied er, die in staat was
om '€ en wapen te voeren, zich voor de Oosterpoort begeven moest. IJverig werd aan
dit oplbod voldaan. Grijsaards en knap en,
die ter nauwernood nog kracht hadden om
de lans of het zwaard t e dragen, ver grootten den hoop, waarachter en op de wallen
zich de vrouwen en meisjes verzamelden,
wel 'm eer uit nieuws.,gieri-gh eid naar de hunn en en wat er gebeuren zou, maar, als wij
oordeelen naar de steenen, die daar ijverig'
aangebracht en bij den wal 1opge'hoopt werden, ook gere.ed om de pogingen der burgers
te ondersteunen.
De toebereidselen in de stad waren nog
niet ten vo11€· geregeld, of de vijanden braken op en rukten op haar aan; maar de m ep.igte ziende, die den Hoogendijk in de geheele breedte besloeg en als in volle slagorde daar stond, 'en die gestalten op de wallen, welke zij door de linnen hullen en witte
schorteldoeken voor een vreemd leger aanzagen, dat d e stad ter hulpe geko1men was,
hi12'1den .zij stand. Hun bevelhebber, het na de
vermoei•eniss En van den slag niet geraden
oordeelende, zijne 'benden tegen versch volk
aan te voeren, -gaf s ein tot den aftocht, en
de Kennemiers legerden zich in de do·r pen
om de stad.
Hoorn was voor ditmaal gered.
1

ACHTSTE HOOFDSTUK.

1

Hetwelk doet zien hoe sommige personen
in Hoorn den slaap niet konden vatten,
en waarom er een in het geheel niet sliep.
De· nacht kwam, maar op veler .oogleden
daalde de balsem des slaaps niet neder.
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Tranen van rouwe en weemoed hielden ze
open hij 1h en, die hunne geliefrden in den slag
vierloren hadden. In den laten avond en des
nachts v.:aren er velen van de uitgeto,g enen
weder bmnengeslopen. Brachten deze de
vreugde weder in hunne wonirng110m, in arndere
gaven zij d:e zekerheid 1 dat mani of zoon of
broeder niet zou weid erkeeren, want zij hadden ihen naast zich zien vallen. Änderem
echter kreg1en een troost, a~s het er een was
irt die dagen van bittere rwraakzucht, dat
aeg'e nen, om wie zij treurden, bij de Kenne:ners ge,v angen waren. Wel zeer weini1g en
m de stad zullen .een gerusten slaap genoten heblben) onzeker toc1h als de toekomst
bleef, bij klein vertrouwen, dat m en had op
,e~?en kracht; bij vrees voor die des vijands,
h1J al hetgeen tege'm oet gie zien kon wo,r den.
Bij s.ommige personen werd eciliter de
slaap geweerd door gedachten, waartoe 'h et
voongevallene wel aanleiding gegeven had,
'~onder dat z:e als bij anderen uit ibekommernis ,h unnen oorsprong name'I1:, 1g 'edachten, die,
toen de slaap lhen !eindelijk verraste, dr,oo'm beelden schiep, welke twee !hunner niet 'Zonder beteekenis voor het vol1g end levenslot
dachten te zijn . ren waardoor een derde in
zijne nachtwake zich de toekomst verzekerd
geloofde.
!Wij mogen u , lezer! niet leiden in ihet eenvoudige slaap'v ertrek 1der scho·o ne dochter
van burgeme!ester Cruyf, noch haar bespieden in de stille ure des nachts, waarin zoo
menig iliefelijk tafere el v:oor de ve!'lbeelding
d er maagd h.enenzweeft, het •h eden en de
toekomst zich voor haar als rozlenkleur vertoonen, hetzij liefde haar de borst omstrengelt of de schalke god der minne haar den
wonderspiegel voorhoudt, waar zoo menige
indruk des daags of zoet verlan:gen des harten in weêrkaatst. Geen luisteren en bespi1eden onizeLzijds_, waar de heiiligheid van den
drempel eerbied afvordert. Maar wij he:b'ben
u er niet op gewezen, om die enkele verrne1d:i.ng, en al kunnen wij ook niet lbi:nlne1t1:treden, toch willen we u toefluisteren dat Eefje
in geen weken zóó zoete droomen voor den

geest gezweefd hebben als dezen nacht. De
toekomst t'ocrh had in geene weken zóó helder voor h et . minnende hartje geschenen,
als ze thans z1cih voordeed, door ihet woord,
:waarm~die ~aar vader het verhaa1
l der geb:urtenrnsen van den dag besloot - "ik dacht
met, dat Willem Aelbout zóó was!"
_Droom 'Voort, lieve slaapster! Wat op d s
wieken der verbeelding voor uwen geest
zweeft, worde eenmaal waarheid in lhet werkelijke leven!
't Is beter gewaagid1 lezie·r! u in een ander huis te voeren, hoewel ook in het vertrek
\vaarin wij u brengen, de blikken der buitenwereld ·z efls de s daags noode geduld wo,r den,
en 'Z eker niet ieder de toegang vengund is.
Reeds eenmaal hebben wij u in !h et uur van
middernacht dit ,g ebouw doen betreden, en
toen reeds hebt gij d en man l1e eren kennen
in wiens ce[ wij een oo,g enblik wiUen verto~~
ven.
Die cel i1s in den rechtervleu1g el van het
Hiëronymusklooster. Hare n1a:akte wanden ,
dofü ihet licht der maan beschenen, dat door
het smalle hooge venster, op de ibinnenpilaats uitziende, invalt, hebben geen ander
sieraad, dan een groot kruisbeeild van lomP'En vorm, dat, zijne schaduwen van zich
vverpende, als verdubbeld zich v ertoont. Een
tafel, waarop eenige perka'menten en schrijfgereedschappen liggen, en eene daarnevens
gieplaa:tste bank, is het eenige huisraad. Aan
den muur, tegenover het kruisbeeld, is een
stro-oleger gespreid. Daar,op E1g t een kloosterbroeder; zijne grij'ze pij is als een deken
over hem gele,g1d; hij heeft èen rozienkrans
in de hand. Maar die rozenkrans, hulpmiddel tbij den vrome, is een getui)g;e tegen hem,
want hij, die ze beweegt, denkt aan gansch
andere ding en, dan aan gebeden of die oefeningen, welke zijne Orde hem voorschrijft.
Wij kennen dien man eenigszi:n:s, ook uit
de woorde~ van den priio r tegen Truydeman
ov2r hem gesproken, en weten, dat het convent Ivan de Broeder:s van den Goeden Wille
geene vrijplaats tegen de driften der wereld
\Vas, ,g eene kweekschool voor deugd en goede
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zeden kon blijven, wannerer de leeraars onderling en te,g en e1kander samenspanden.
Er was, helaas! in dit c·o nvent een geest
opgewekt, zoo 1zeer versClhillende van dien ,
welke Geert Groiete bezielde, toen hij de
Broederschap in ·h et lelven riep. Waar was
hier die warme liefide, zich opofferende voor
zwakgeloovigen en .o nkundigen? Waar was
hi,e r de betrachting van Clhristelijke gezindheden en deugden ?
Wel waren daarvoor in 1het Hoornscihe
convent geene ondeugden in de plaats gekomen, maar het eingelijke be,g'insel was er
verla1md, en was er de vernietiging nab\j.
Wat de voormaliige prior, toen hij met elrnige
broeders eene afdeeling der Deventersch 9
Broederschap binnen het ontluikende Hoorn
vestigde, met zooveel zorg in ihet belang der
stad en h:arer inwoners had aangekweekt,
dat Z'OU ·zijn .opvolg'er, hoe bekwaam en vast
van karakter hjj ook zijn mocht, niet bestand wezen te bescher.men tegen de kuiperj;j en van een in zijne eigen oogen miske·n den broeder - den man, in wiens cel wij
staan.
Eerzuciht, gekrenkte eerzucht was de bron
van dat alles. Eerzucht was het, die eens in
jeugdi1g-en l·eeftijd dien man in een klooster
had ,g evoerd, die hem eenmaal 'E:ene 'h ooge
plaats in de Kerk ihad voorgespiegeld.
Daarop was al zijne hoop gevestigd, daarheen was al zijn streven gericht; maar al
werd hem de wij1clin'g gegeven, en volhardde
hij tot hooger) 'het gelukte ihem niet, •zoo als
hij het wenschte. Doch hij had in zijne afzondering eene andere eereplaats verworven,
die der. ge1eerdheid. Boven velen muntte hij
daarin uit, maar in stede van hem die rangen te verschaffen, op welke ihij aanspraak
meende te hebben, deed die geleeridheid hem
bii de meesten minder tellen, weini1g schikk;nd, stroef .e n hooghartig, laag nre·ê11ziend~
::i.ls hij was op onkundiger dan hij. Na menige krenking zijner hooggespannen verwachting, sloot h\j zich bij de Broeders des· Gemeen en Levens aan. In hun:n e stichting
m eende hij tot een hoo,g er trap te zullen stij-
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gen; daar toch •g af geleerdheid aanzien en
aanbeveling. Hij legde een schitterend bewijs zijner bekwaamheid af, en dool'.'.stond
den proeftijd en verloochende ,of liever wist
den hartstocht te bedekken, die hsrm tot de
Orde g)ebracht had. Hoe zegende hij het
ooge11blik toen het proefjaar ten ·e inde was
hoe stellig verwachtte hij nu aan het hüof
eener afdeeling geplaatst te ·z ullen worden;
maar ziet; hij werd slechts een ondergeschikte, al ontving hij den priesterrang. Dat
was e:ene diepe wonde, en luttel de troost,
dien hij zich gaf, dat de prior, een oud man
zijnde, wel schieilij'k aan hem zijne pl1a ats
zou ruimen. Dan •z ou hij ·z egevieren, dan
zouden zijne gaven eindelijk de rente ,g even,
die hij hoopte. De pri.or stierf en ihij werd
niet in zijne plaat$ gekozen - dit be.sl1iste.
Toen koos hij .e en ande·r en weg tot zijn doel.
Zich 'Zelven te veel meester, dan dat hij
de woede en wrok, 1d ie hem gezielden, lucht
gegeven zou hebben, en beseffende, dat hij,
door zich ,o nwiHig te betoonen zijn pad belemmeren moest, zoo zwoer hij met de overige broeders den nieuwen prior trouw .en ondersteuning toe. De mond had dus de woorden gesproken, die niet uit het hart voortkwamen; want dat hart toch 1z eide aUeis op,
wat de 'mond beloofde, en zwoer tegenrwerking .e n val. Zijne :maatre;gelen daartoe werden genomen en uitgev.o erd, en met een
heimelijk genoegen zag de wraakigierige
broeder, hoe de onrust in het convent opkwam. Dit was echter nog niet ,g enoeg; ook
daar buiten moesten die •zaden geshooid en
heit leven van den man ve!'bitterd worden,
die een ander niets dan goed tde.·v oegde, en,
zoo iemand der Broederschap, ha:re inrichting he1greep en trachtte dienstbaar te maken. Maar 1h ij kon niet alles in allen ·zijn wat baat het als de •m et'ster b~kw.aam en de
werklieden onwillig of 1.raag zijn?
Hij kon niet alleen het .o nderwij:s aan armen of .m eer ,g:e.goeden geven, niet ieder, die
het vroeg, den troost en 1<racht van den gods
die.nst doen kennen, niet 1a lleen. de ,g escihriften der kerkvaders en anderen afsc'h rijven,
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of met zijn pen den Raad of der burgerij t 2r
dienste .staan, en het opzicht houden over
die bro·é: ders, welke onderscheidene nuttige
a mbachten des gemeenen levens uitoefenden,
en dan nog den kranken zijne hulp· bewï}zein\
en <le zaken van het convent in orde houden . Dat kon de prior met de meeste inspanning en bij den besten wil d er wereld
ni et; als ihij van de broeders geene onderst euning ondervond, dan moest de stichting
binnen Hoo·r n niet aan har e beste'mming
voldoen, en teruggang ondervinden. Menige
'ber isping daarover werd den prior van hooger ha nd gegeven, en ofschoon hij de bron
m eend.: te kennen, waaruit dit alles h em
t egenwerkte, en dat het op ·zijnen val to e·:?.·e legd werd, hij had niets dan vermoedens .
geene bewijzen.
,
Broeder Sicco v erlheugde zich over . het
a anvankelijk slagen van ·zijn verbo:rigen werken. Zijn streven edhter was in den laatsten
tijd naar meer belovend do-el gericht geworden.
W eYiden de Kenne;mers eens meester van
de stad! Welk een denkbeeld voor den eerzuchtigen man! Wat knoopte zijne verbe elding niet v·o·o r hem aan die verovering en
den ondergang der Kabeljauwen! Wat zou
h et niet zijn, als dat eens zijn werk was, als
'hij·, daartoe .medewerkiernde~. op het verderf
der stad zoude zegevieren en tot d e hoogste
posten zich den weg gebaand zag! Wat deerden hem al de g·e volgen, welke de veroveri111g·
over de stad bracht, dat bloed, die tranen en
:wchten, wanneer hij slechts ihet do·el !bereikte, waaraan zijn geheele leven 1gewijd. was·!
En nu zult ge u kunnen begrijpen, wat
di en man den slaap uit de oogen hield, en
toen ook hem eindelijk die broeder des doods
verraste, welke droomen er onder dien kalen
boofdschedel onrustig om;woelden, te dra
opvolgend, te onbestE:md, dan dat wij ·z e in
omtrekken :z ouden kunnen wedergeven.
Verlaten wij dien man, die, had hij bij
zij'n:e grnote geleerdheid meer zacihtiheid van
gee's t en nederigheid van hart, meer warme
liefde voor anderen, minder eigenwaan be-
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zeten, 1e-en ~~eraad zijner Broederschap zou
gewor~en ZIJn. Verlaten wij die c el, waar
zelfs de nacht geene kalmte des o-emoeds

g· ~ ·~ft, en ?e driften niet zwijgen. Verlaten
:v1J het hms, doch ni.et vóór dat wij een blik
ii: eene andere cel geworpen hebben, waaruit ons een zwak licht tegenschittert en een
man voor het kruisbeeld ligt; zijn gebed is
v·o or h et behoud der stad en hare ingezete/ nen, voo·r de zi·elen van hen, die zoo onvoorbereid dit leven hebben moeten verlaten
zijn gebed gaat over allen zonder onder~
scheid, ook :over hen, die hem haten en den
vrede in ·z ijn convent. Zal het verhoo11d worden?
Slaan wij nu nog die achterstraat in dat kleine lage huisje daar in het midden
zal ons laatste bezoek gelden. Een man zit
er peinzende naast een bedstede. Zijn voet
beweegt een ruwen houten schoirnim el waarin de jongste der vier in een onrusti1g~n sluimer ligt. Hij staakt eindelijk dat wiegen,
staat op, en haalt de pit wat op der kleine·
lamp, die op eene tafel bij het raam staat.
De flikke_rinig·, die het zwa;kke licht gesft,
stelt ons m staat een blik in het vertrek te
werpen. Het is schielijk bezien, d e armoede
heeft niet veel o'm hare woning op te sieren·
zmd elijkheid, zo.oals hier, is er de best~
pronk. Het knappen der vlammende pit is
oorzaak, dat het zich in de !bedstede begint
te bewegen. Een vrouwenfu.oofid komt van
achter de· go~dijn te voorse1hijn, en het oo:g
volgt de bewegingen des mans, die :h et venster opent en naar buiten ziet, en alsof dat
zijne verwachting niet volde ed, met •zoo somberen blik neemt hij' zijne plaats •O·p de bank
weder in.
"Gerrit!" spreekt de vrouw uit de bedstede, "ik wenschte toch wel, dat gij niet
gingt."
"En het loon,'' zeide de man, "uwe ziekte
- en de kinderen - ik verdien niets."
"'W el is het ons bang, maar 1gebrek lijd.en
wij nog niet, dank zij die goede menschen
op het Oost. Mijne ziekte zal rwel afnemen.
Ik wrnschte, Gerrit! dat 1gij hier bleeft,"
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sprak de vrouw en aan hare stem was wel

zal niet goed afloopen, mijn voorgevoel zegt
ihet mij," :bad en smeekte de vrouw en klemde zijne hand in de hare.
"Ik heb betere toezegging dan 'm enig
bo·ods~happer kr 1e1eg, en mijne zaligheid blijft
beihouden. Stel u dus gerust en maa'k mij. ihet
ha:rt niet rweek met uwe tranen," 1z eide de
'm an eenigszins ruw; maar die toon was aangenomen, om zijn eigene aandoening te bernantel1en.
.
"Dan zij God ons 1g enadi1g en Marye erbarme zich onzer!" sprak de vrouw en boog
weenende het hoofd in het kuss.en.
"Zij zal ons de welvaart géven, Geerte !
?ij leven of sterven. Stel uw hart g 1e·rust, !het
is voor g·e ene slechte zaak, dat ik uitga. Wij
zijn ook in ons recht, evenals de ibiurge'm eester en de anderen. Mijn grootvader en vader
waren Hoeken en h et bloed verloochent zich
niet. Schoon er kan ik mijne · partij niet dienen, het is voordeel voor haar, vool'deel voor
ons en onze vier. En nu vaarwel, Geerte ! de
Heiligen .z ijn m et ons!" En na de zicih opheffende vrouw gekust en met moeite zich aan
hare hem omvattende armen onttrokk1en te
hebben, verliet hij het vertrek. .Bij den dorpel der woning knielde tb.ij neder en bad" en
zich kruis1ende snelde ihij zonder omzien
voort.
Voort ,ging hij, de eenvoudige 'm an op onbekende wegen, bekoord door lhet goud, neen
verleid! door dat metaal als middel om de
zijnen voor armoede t e bewaren. Daarvo1or
waagde hij meer dan hij wist, meer dan zjjn
partijizuciht hem mo.gelijk anders veroorloofö
zou hebben. Achter. !bleef zij, de arme Geerte
met hare onrust en de gemoedsbezwaren, die
no·g versterkt werden door de koorts, welke
zich ibij lhare aandoeningen verhief. Och! de
arme, die in het igaan van haren man z ij .n e
liefde erkennen moest, hoe lang, hoe pijnlijk .
zou h a r er liefde zijne afwezigheid niet
vallen!

t~ bespeur,en ,dat .h are kracht leed ·o nder d e

ziekte.
. "W enscht~ ik dan z·e:lf niet op andere wijs
i~ts te verdienen? Loopt echter alles ons
met te1g:e n? Neen, Geerte ! ik kan niet en
heib mijn woord gegeven, en hier ligt reeds
een deel van het loon. Het ,g eeft u dagen
van ·o vervloed_. en dat voedsel zal u ni euwe
k r acht schenken," sprak de man en hij vatte
'h are hand,.
"Gij· zijt een goed man, Gerrit! alles voür
mij en de kind eren. Gij zoudt zelf hongeren
om ons een brood te laten. Het werk is nu
wel eene week of wat weinig geweest, maar
het zal wel beteren, peins daar af niet· d enk
liever of wat 1gij nu doen ,gaat, 1o"oed ~n ·w el
•
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Gerrit trok •OP die woorden zijne hand
terug, en na eenig zwij1gen zeide hij :
"Gevaarlijk is ihet wel, maar h et loon is
groot; bovendien kan die man ons ·z eer bevoordeelen. Doe ik het niet, dan is het voor
altijd uit met ,o ns werk. Begrijpt 1gij' h et nu.
Ik moet wel."
"Dan zij Maria ons ,g1enadig, arme weeuw
en weezen!" weeklaagde de vrouw.
" Geerte! om Gods wille !bedaar! zoo erg
zal !het niet ·zijn," troostte de man.
"Ja, ·zóó wel - ik bezweer u, blijf hier.
Of heb ik het zoo even in mijnen droom niet
gezien, wat u .erv.o·e r ! Gerrit! zij brachten
u hier binnen; daar gij nu zit, lagen zjj u
neder, maar gij' waart koud toen ik u aanvatte, uwe oogen iWaren weggetrokken en
een touw was om uwen hals gesnoerd. Och,
God! toen ik ontwaakte"""
"Was ihet een droom, Geerte ! Ons gesprek
heeft u verward bij de koortse in uw hoofd.
N 0 1g eens, stel u gerust. Of is het niet de
moeite waardig voor een •m an, wat t e· wagen
om de ·zijnen in 'Eens uit de armoede te helpen?"
"Liever gebrek dan de schande, liever armoede, dan overvloed zonder u. Gerrit! En
van beide looperr w~j den kans. 0, t ·~ r JiefdP
van mjj en van de kinderen, doe het niet; het
1
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NEGENDE HOOFDSTUK.
Hoe de stad werd opgeëischt en Willem
Nagel zijn oogmerk verijdeld zag.
D E: morgen lichtte aan; zoo luisterrijk als
die ochtend.gloed 1verrees, en zegen aa11 het
aardrijk schonk, zóó praohtig als hij de ge.bouwen van Hoorn bescheen, was dat een
voorteeken, dat deze nieuwe dag, door velen
der bewoners met angst tegemoet ,g ezien,
zegen en blijdschap schenkrn ,z ou?
Wij weten ni et wat idie man, die daar den
wal opk>omt, 'bij 1het prac}J.tige opgaan van
de vors tinne des dags gevoelt, welk voorteeken hij er in ziet7 nu hij' zich over dien
wal in de ·g racht laat glijden, en als met het
water vertrouwd ze schielijk iweet over te ,
zwemmen. Gewis, dat .s chouwspel zal h sm
geen oogenblik geboeid ihebben;, mogelijk
had hij li1ever eene sio mbere lucht of ruw
weder gewensciht bij het waagstuk, dat hij
volbracht had, of wel was het hem geheel
onverschillig in welk weder /hij .z ijn pad
moest zoeken. Houden wij' ons echter niet
met gissen o·v er zijne ove11denkiTiigen op;
slaan wij liever den man zelven gade, en
waarhie;eJp zijn weg hem v1oere zal.
Zoodra de man den vasten 1gro·n d ·h ad,
schudde hij zich de sluike haren uit het gelaat, en :zag schuchter naar de stad o'm, die
ihij zoo geheimzinni,g verlaten had; en alsof
hij vreesde, dat hare kerk ie:n huizen, of de
hooge wal op hem neder zouden vallen, zoo
schi.e lijk repte hij daar.op ·z ijne voeten en
\vas wefüaast achter eeni,g e boomgroepen
ve1~borgen, waarop hij' eenigen tijd langs de
zijde van den hoogen dijk voortspoedde en
toen zioh langs een bijpad naar het dorp
Oosterbfo.kker begaf.
In dit 1en de andere dorpen der zoogenaamde Streek en die, welke o'm Hoorn lagen, waar de Kennemers hun verblijf genomen hadden, kwamen d e· mannen, die te
huis aan geene lange rust gewoon waren,
reeds vroeg weder te voorschijn; zij waren
1
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gewoon met de zon op te staan. Het leverde
een woelig en onrustig tooneel op, in de anders zoo stille buurten; de bewoners, die
reeds den vorigen dag ondervonden hadden
hoe onaang·e naam de •zoo plotseling versche~
nen als ongeroepen gasten waren, begroetten met bekommernis den aangebroken morgen, en het was met ·een niet 1zeer willig gestemd gemoed, dat zij aanstalten voor den
ochtendko.s t maakten. De Kenne'm e.rs echter
b~kreunden er zich wein~g 1om, met welken
zm ih un de verlangde spijs gegeven werd, als
el'.· maar overvloed was en een goede dronk
daarbij niet ge'mist w·erd. Om en in de ihûizinge, waar de ,b aljuw van Kenwemerland
;'\~'illem Nagel, ·z ijn kwartier gekozen had'.
gmg het voor het mee:r:::ndeel wat ordelijke~
t,oe. Hier waren ook de me.er geregelde benaen, zooals de poort·e.rs van Alkmaar, gelegerd, en het was zekoc aan di1e betere krij.gstucht en de nabijheid des veldiheers t e· danken, dat de bewoners van Oosterblokker
minder overlast dan hunne nalburen lsden.
Het verliep niet lang, 10.f de veldheer ka. " zegt
' de kronijkschrijve:r: in den' "stijl
P~"t em
dier dagen, trad naar buiten; nevens hem
ging de man, die in den vroegen ochtend de
st~d zoo ter sluik verlaten ihad, en omtrent
w1·2n de lezer zeker reeds· eene gissing zal
ge'm aakt hebben. In v•erband met het vorige
hoofrdstûk zal het hem dan oCJlk niet moeielijf
vallen de reden te vinden, waarom dit ·zoo
geschi o: dde, en waartoe wij dien man hier in
het v~i andelijk le,g :e r en bij den veldheer aantreffen. Het was Nagel een welko'me bode
gewe,sst; thans was hij over den staat der
stad ingelicht, en wist, dat ihij een g:roote
dwaasheid begaan en eene begeerlijke prooi
gemis.t had, door gisterenavond de kwartieren te betrekken en de stad ongemoeid t~·
Ic.ten, daar zij voorzeker nog vóór den naciht
te nemen 1gteweest ware. Hij wist nu, dat het
heir, dat zij op de wallen gezien hadden, in
die witte kleederen, niets dan vrouwen geweest waren, die, bij de zwakke schaar, welke der stad ter verdediging restte, wel niet
veel moeite gegeven zouden heibben. Toen de
1
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bode he'm dit mededeelde, had Nagel zijne
woede verbeten. Waarom zich ook bloot gegeven voor een verrader ? Zijtnen 1onde1,ibevelihebbers moest hij het mededeelen, maar hoez,eer ook deze zijne .spijt deelden over de
misleiding meenden zij echter, dat er weinig
•m ede verloren was, daar de, weerbare mannen, · der stad, ofsc'l1oon 1zij weder met vele
der vluchtelingen ver.sterkt waren, toch zo10
geducht niet gerekend konden worden, of zij
zouden wel te overwinnen wezen.
Nagel was hEt hierover met zijne onderbevelhebbers niet eens, doch oordeelde het
beter hen in 'Zijne bezwaren niet te doen
deelen. Hij besefte, dat nu rhij' de stad niet
had gekregen bij verrassiI11g, er tot eene belegering zou overgegaan moeten worden. Hij,
kon er over oordeelen en zijne troepen, hoe
dapper ook, waren daartoe niet 1g eschikt. En
al waren zij het, z,o uden zij zoo ' lang hunne
gezinnen, hun huis en hof_, hun veld en akker
v erlaten kunnen en willen .te meer als de
prikkel, die op eenmaal hen aangespoord
had, verflauwde, als het meer moeite en ·
meer bloed zou kosten, en de buit niet dan
met ihet .z waard kon veroverd worden? En
dat de· stad goed verdedigd zou worden, dat
kunde van den krijg er !het hare aan toe zou
brengen, gevoelde de man, die wist, dat er
edelen en ridders woonden, welke vroeger
met hem gestreden hadden. Wat waren ook
zijne middelen om baar te nemen? De meeste zijner 'benden toch was het aan te zien,
dat z~j1 hem :gevolgd waren, ziooals zij van
hun bedrijf keerden. Velen waren armoedig
gekleed, en hadden hulften of holsblokken
aan de voeten; dit was · eclhter ihet minste
geweest, als maar hunne wapenen niet
daarna geëvem~edirgd waren; deze schenen
wel uit alle hoeken opgezocht, daartoe hadden ridderzalen en stallen hunne bijdrag'e n
geleverd. Men zag er, die een lans, en eeri
ander, die een, zwaard torschte, geen echter,
die volledig gewapend was; velen hadden de
voorwerpen van hun dagelijksch gebruik,
gaffels en hooivorken, tot geweer beihouden.
Zoo waren de benden samengesteld, en 'm et

moeite was er eenige indeeling naar de wapen1en geschied, daar ·hierdoor eene scheiding van vrienden en geburen veroorzaakt
weiid, die 1orngevallig aan · de krijgers bleef,
en daarom niet altijd 1g'e1Volgd werd. De kern
van zijn leger waren eenige poorters uit de
steden, voornamelijk uit Alkmaar. Volk was
e1 genoeg, maar ihet 'Voornaamste, goede wapen1en ,en belegerin;gswerktuigen, werd gemist. Geen wonder, dat Nagel hij deze wetenschap ,g•e en .goeden afl.oop van :een bel e:g ering zich voorspelde, en wij kunnen nu des te
beter zijne spijt bevroeden, dat hij zich den
vori.g en dag had laten verschalken. Hij was
er echter van overtuigd, dat ihet moest beproefd worden Hoorn te veroveren, want
bukte deze stad niet, dan was er nog niets
:g·e wonne1n. Wat waren de leden, als het
hoofd van het lichaam zicih niet mede voor
de landsvrouwe 'b oog? Van lieverlede zou
dan alles zich weder aan het opkomende gezag van Jacoba onttrekken.
De trompetten klionken en de verspreide
benden schaarden zich onder hare banieren
en wimpelen . .In goede orde trokken zij op,
vol moed en hope, want werd dez1e,1 stad genomen, dan was de zaak beslist en WestFriesland voor de Bourg1ondiërs verlo,r en de Kennemerloop 1had zijn doel bereikt! Op
een korten afstand der stad deed Nagel halt
houden, en zond een tromp·etter voor de
poort, o'm vrijen intocht en ,gehoor voor zijn
afgezant te vragen.
Dit werd toegestaan, en de Alkmaarsche
poorter, wien deze last werd opgiedragen,
trok onder eene bedekking van burgers naar
het stadhuis. waar hij voo.r den Raad gebracht, zijn last openlag, en uit naam van
Willem Nagel ridder, baljuw van Kennemerland, voor Jacoba, door de gratie Gods wettige gravin dezer landen, de stad opeischte.
Op het weigerendle antwoord, ·dat de voor
zittende burgemeester he'm uit naam van
den Raad der stad toevoegde, zeide hij :
"Bedenkt het wel, wat gijlieden doet.
Geeft toe eer rhet te laat is. Wij" willen uwe
stad ni·et schenden, noch hare muren, noch
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aan het lijf of den eigendom uwer poorters,
behoudens een behoorlijk rantsoen. Wij zullen het zwaard laten rusten, als ,g ij vrouwe
Jacoba weder trouwe !belooft en den Bour:g ondiër afvalt."
"Wij hebben eens onze meening verklaard,
en daar;bij blij ven wij Wij erkennien geene
gravin dezer landen meer; voor Hertog Philips zullen wij met God en de Heiligen de
stad bewaren," sprak de 'burgemeester.
"En uw ongeluk b ewerken? Bedenkt hoe
groot -0nze maciht is! Eenige dag:e n moogt
gij ons wed:erstaan, maar dit is ook het al.
Wij waren steeds goede buren en vrienden,
laat ik u raden tot den zoen en het 'Zal u wèl
zijn," herhaalde de afgezant bevredig.end.
,,Dat moge gelooven wie wil," barstte
Cruyf uit. "Ik weiet wat lb eloft2n der Hoekschen en van uwe fraaie gravin zijn. Man!
igij spreekt voor doove ooren. Ga! Hier 'm oet
het zwaard beslissen. Dat is ons laatste
woord, zeg dat uwen bevelhebber."
"Dan komen de gevolgen over u ! Ik he'b
het mijne gedaan," sprak de Alkmaarder,
en het was met bewogen stem, dat hij di e
woorden sprak.
Zoo diep toch was bij hem de partij.scihap
niet geworteld, ,o f het lot, dat de stad treff.er. kon, waarin hij· lieve vrienden en zij,ne
stad eene goede nabuur had 1 moest zijne
ziel tot weemoed stemmen. Met langzamen
tred verwijderde hij zich, alsof hij hoopte,
dat de Raad nog van besluit mocht veranderen; maar hij was den Roósteen nog niet
iover, of hij hoor:de 1het antwoord lbekend
makten, dat men op zijn voorstel 1gegeven
had, en het gejuich, dat daarom onder de
verzamelde menigte oprees, overtuigide ihem,
dat dat antwoord de algemeene stem was.
Hij verhaastte zijn tred om uit de om hem
woelende mannen en vrouwen te gerakten.
In dat ,g edrang liep hem een persoon zoo
onzacht tegen het lijf, dat :h ij gramstorig
opzag en op h et punt was zijn geleide toe
te roepen. Maar '€'en iblik van dien persoon
deed hem het woord inhouden, dat reeds op
zijne lippen lag, en in plaats dat hij de
1
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wacht vr,o eg om de beleedigi11ig te wreken,
schoof 1h ij het perkament, hetwelk hem toegestoken werd, tusschen zijnen gordel.
De weiigering, die de afgezondene ontving,
\''as Nagel niet onverwacht, hij had die voorzien. De Alkmaarder overhandig1de hem, na
de mededeeliDig hoe hij zijnen last uitge.v;o erd
had, het blad, dat men hem in handen sp <:: elde. Haastig doorliep de baljuw de weinig s·
regels, die het bevatte. Het was van de zelfde hand als het bericht, dat de 'bode h .-: m
dien ochtend g·e bracht had 1 en behelsde, dat
hij niet wanhopen moest, want dat het in
de stad niet gesteld was, om het lang t E:
~rnnn.en uithouden 1 doch dat de Raad een
bode naar de hertog- üm hulp gezonlden ihad.
Dat hij dus niet talmen 'm oest. Zijne goede
vrienden waakten.
N age1 schudde het hoofd. Talmen, zoo als
h et geschrift meldde was hier geene zaak,
dat gevoelde 1hij zelf; maar tot doortasten ,
om de stad stormenderhand te nemen, daartoe was hij echter niet bij machte; het 1zoude
e1me dwaasheid zijn om zulks met het ondsr
zijne ibe'v elen staande leger te beproeven.
Een ander middel 'moest dus aan.gewen~
worden.
Van dat middel belooföe hij zich goede
uitkomst, en het was niet zonder overleg
gekozen, als hij .genoegizaam vertrouwen
kon op den bode en het g eschrift, hem gevvorden. En was er dan ook niet dadelijk
vrucht van te wachten, ihet zou niet missen
kunnen of hetgeen ihij voor had, moest tot
zijn voordeel gedijen.
1
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En het scheen of de to.e1leg van den balju w
gelukken zou.
Eene talrijke schare mannen en vrouwen
stoven naar de N oorderpoort, op het gerucht, dat zic!h door de stad verspreidde, dat
aldaar door een vijandelijken trompetter der
wacht aangekondigd was, dat, wanneer voor
het leger d er wettig·e landsvrouwe met zonneondergang de poorten niet geopend waren ,
eenige van de gevangen poorters om hals
gebracht zouden worden. Ontzet waren op
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dit 'bericht velen na.ar de waUen gesneld, en
:vel het m eest van hen, die van de hunnen
m des vijands macht wisten.
Het schouwspel, dat ihen daar wachtte
was wel geschikt om bij de toestroomend~
~chare vrees voor het lot der gevangenen
m te boezemen. Daar stonden aan de .spitse
van de vijandelijke afdeeling, met ontbloote
hoof den en l1os1g 'e slagen wambuizen, met de
banden op den rug gebonden en ijzers aan de
voeten, vier mannen, van ter zijde en van
achteren omringd door een drom Kennemers
~~er woest uitzicht en d e bij1en, waarmed~
ZIJ gewapend waren, hen eer op beulen dan
op krijgslieden deden .gelijken.
Aan ihet bevel ·z ou dus de uitvro ering. niet
ontbreken. . Een angstgeschrei ging :er op
van de wallen, en uit de menigte hoorde men
eene vrouwe.stem roepen: "Maria, moeder!
erbarm u mijner! 't is mijn 'm an!" en die
kreet, hartverscheurende voor die het hoorden, vertwijfelend als hij was, werd'door andere sternen herhaald, die een zoon en een
brneder, een dierbaren vriend \herkenden.
Allen die daar stonden voer een ijzige
schrik door de leden .... , want N a,gel had
zijne offers wèl gekozen: het waren de aanzienlijk.sten onder degenen, die in zijne !handen gevallen waren.
Een OOrg'enblik .van stilte, van eene pijnlijke onzekerheid volgde op die uitbarsting
der gemoederen, en de omstanders wisten
niet wat zij tot troost of bemoediging spreken zouden, en velen zagen naar eeJ1! monnik om, die op eenirgen afstand sfond en h r t
oog niet van de veroordeelden afwendde die
ofschoon hij de jammerkreten hunne; be~
trekkingen moest :gehoo1~d hebben, bleef
voortstaren, of hij niets verstaan en begrepen had van wat die ongelukkigen .s praken.
"Pater!" nam eindelijk een schipp·e·rsgast
het woord, nspreek gij hier een w0ro·r d, wij
kunnen het niet."
"Kan ik het dan beter, vriend?" was het
antwoord, "ziet ge dan niet hoe de smart
rnij'Ile tong·e als verlamd heeft? zou ik niet
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reeds gesproken h ebben als ik kans had van
wel te slagen? Voor hen is slechts één troost
en die is op het .stadhuis te vinden, de plaat,3
van waar reeds _zooveel jammers over ·d eze
goede stad gebracht is, daar moeten zij zien
hoe zij het hier .stellen."
De laatste woorden gingen bij de meeste
omstanders vrerloren, want op de voorafgaande waren velen van het volk de stad
weder ingesneld, en naar den Roösteen gespoed, en de raadzaal ingedrorngen.; onstuimig en op luiden toon eischten ·zij, dat de
Raad zich verklaren, en het leven der burgers redden zou.
Het was een moeilijk oogenblik voor de
mannen, die toen het b ewind in Hoorn voerden. Liefde tot hare burgers, medelijden m et
het lot, dat s.ommigen !boven het !h oofd hing,
streden in hunne gemoederen met ihetg·een
het algemeen welzijn der stad en 'het lot van
allen eischten. Was er geen uitweg te vinden om beide te ver:eenigen? Dat was er
niet. Geen middel om den tijd te rekken ?
Men vond er geen , dat voldoende scheen, en
het oogenblik, de sten:i des volks reiscihten
spoed. Hoor! daar schetterden de trompetten weder. 't Is of elke toon een besluit
vraagt. En luider Iaat zich de .s tem des volks
hooren, die in iedere minuut vertragin1g den
dood of het leven der vier medeburgers nadei'bij zagen. Doch onder het gescih.rrseuw,
gekerm en dreigen, verhief zich op ·eens
eene stem die den Raad to.eiriep:
"Houdt vol, gij> mannen dezer stede! en
12.at u niet ontmoedigen. De Heere Jezus
zal hen, die daar buiten voor de ;g'Oede zaak
sterven, zeker het schoonste loon in Z~i nen
hemel ge·v en. Zij, die als .offers ·v oor ons allen misschien het leven moeten laten, 'Zij
zullen de voldoening met zich nemen , hunne
stad en geliefden gered te hebben, want het
ontzet ·z al niet uitblijven."
De man, die deze woorden gesproken had,
trad de raadzaal binnen. Het was die Proo'3t
van West-Friesland, Andries van Schore!,
dien dag uit A msterdam in de stad gekomen, waar hij anders zijn gewoon verblijf
1
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hield. Er ontstond esne diepe stilte onder
het woelende volk, toen die wellbekende .stem
zich hooren liet, en eerbiedi g maakte de menigte plaats, en de Raadslieden rezen uit
hunne zetels, om het geestelijk opperhoofd
t~. ontvangen, en menig huruner zegende
ZIJne komst op dit oogenblik: de woorden
uit zijt:nien mond rechtvaardigden het besluit,
dat reeds half bij hen genomen was.
"Maar niet om uit te sprt:ken wat recht
en g oed voor onze stad is," sprak eene andtre stem, wel luid, maar niet zoo vast, toen
de. Proost ter niauwi2irrnood den: hem ingermmden zetel bezet had en nogmaals op ::n de
zich de dichte rij, die ziclf acht2r den proost
weder op1gesloten. had en w: ek ter zijde
voor eene vrouwe, die met vasten tred tot
voor de tafel trad, waaraan de Raad gezd en
was. Zij was niet alleen, want aan elke hand
ging een knaapje, wier blozende gezichtjes
\meed afstaken bij hare bleE-ke wan.gen.
"'t Is Banjaert>s vrouwe!" sprak er een
uit het volk toen zij daar stond.
"Of Banjaert's weeuw en zijne weezen."
herhaalde zij het woord op1vanigende, maar
de stem was niet zoo luide als daar even.
Zij h Erstelde zich echter, en het hoofd opheffende, voegde, zij den Raad toe· Het f>'a
zooals .h et den heeren behaagt. n~' 1b en hi;1~
niet gekümen om het leven van mij,n man
af te smeeken, al schijnt h 2t dat het in uwe
~[md gegeven is! Ik heb mijn A 2'11brecht lief,
lief als vader dezer kinderen en zou alles
opofferen o•m hem te behouden, wat het onze was -- maar ik mag daartoe de stad die
h~m zoo waard 'is, en d eze goede bur~erij
met overgeven. Tot zulk een prijs 'ZOU Banjaert zelf het leven niet be,g eeren, ik niet
wen:schen dat mijne kinderen het dankt·s:n.
Om dat woord te spreken kwam ik hier nadat ik de mare gehoord had en het g~zien
heb, hoe mijme Aelbr.echt daarbuiten staat...
doet gij , mijneheeren! zoo als gij' het voor
de stad nut en oorbaar denkt. Wij zullen het
u niet verwijten, als hij ..... "
·
Maar het volk spaarde haar de laatste·
moeielijke woorden, doordrongen van eerbied
1
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8.ls het was voor de kloekhartige vrouw, die,
eigen ramp niet tellende, zich liever nog ellendig-ET wilde gevoelen 1 dan dat hare •m edeburgers mede aan h st onheil ter prooi zouden worden. En het volk, alles vergetende
voor zooveel grootheid van ziel en medegesleept door die zelfopoffering, riep luide· uit:
"Geen verdrag! Geene overgaaf! H et ,g a
zoo het wille! Le've Banjaert! Leve de Bour1g1ondiër! 1Weg met Jacoba, d e dood aan de
Kennemers:! willen zij ons de lever uitsnijden, wij zullen den Hoek buigen dat hij niet
hechten kan."
En de Proost :van zijnen zetel stappende,
reikte de hand aan de .edele vrouwe. Zij had
dien steun noodig, want zij ervoer, dat hare
ziel sterkér was, dan harE krachten, en hij
geleidde haar en hare kinderen van daar en
in zijne woning gevolgd doo r de jupelende
kreten des volks.
"Ook dat is verl>oren," mo•m pelde een monnik, die onder het volk stond, en ·e en oplettend waarnemer van het voorgevallene geweest was maar wiens opgeruimd geilaat. bij
de eerste kreten . des volks, bij de woorden
van den Proost en der edele dame somberder dan ooit stond, en toen hij zag, dat d e
uitwerking werd zooals hij gist:e en vre1~sd2
toen beet hij zich op de lippen, en mompelde
!het woord, dat zijne gedachten verried. Maar
even haastig tiiok hij den kap ov.er het hoofd
toen hij bemerkte', dat zijn gedrag de oplettendheid van een nevens hem staa:nden man
trok. Een stille vloek r,ees :bij hem op over
zijne onvoorzichtigheid, daar hij vrees koesterde, dat die . man, wiens lellJgte Truydeman's dienaar verried1 zijllle woorden m ocht
verstaan hebben.
tit~':':r
Het besluit van den Raad was na het geb eurde wel niet twijfelachtig meer. Hij sloeg
Nagel's vo•o rstel af, doch ibe;val de gevangenen zijner barmhartigheid aan. En Nagel
voerde de mannen weg, die daar zoo lang in
d~ pijnlijke onzekerheid over hun lot, in het
gezicht der h.unnen, te midden van de spotternij en der knechten, gestaan hadden. Geen
1
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der vier of zij zagen hunnen dood voor
·oogen, want geen hunner twijfelde aan het
besluit van den Raad. Of N age.l's gemoed
wars was van de wreedheid, en het inderdaad slechts ijdele vertooning ,geweest was.
kunnen wij niet beslis.sen, maar de gevangenen werden van het front de.s leg2·r s we.ggevoerd, en w eder in hunnen kerker terugg ebracht.
Het middel, waarvan Nagel zoo veel verwac:ht had, <lus mislukt zijnd€., bleef hem
ni·et~. anders over, dan de stad te belegeren.
HIJ deed Hoorn aan de landzijde dermate
omsingelen. dat er niets uit of in lmnde,
maar ·h et baatte hem niet om de stad te doen
bukken, daar hij hare haven niet sluiten kon.
Zoo ·v erliepen er vier dagen, en N ag•el was
nog .even ver van zijn doel. Zijne benden
werden, wrevelig over het oponthoud en
spraken van terug te keeren. Dat wilde Nagel echter niet toestaan, maar hij 1gevoelde,
dat dan ook het uiterste moest beproefd,
de kans gewaagd moest worden om de stad
stormenderhand te ve11overen" Uit geheel
'\\'est-Friesland, Waterland en K1ennemerland werden daarop te wapen geroepen die,g enrn, welke zich bij den eersten uittocht
rustig gehouden hadden; en aan die roepstem gaven al degellle111 gehoor. die het met
Jacoba hielden, uit aHe de steden en dorpen;
Medemblik alleen hield hare poorters terug,
zij wild:e1hien niet t~gen hare geburen de wapens doen voeren.
In bange vrees zag men binnen Hoorn,
hoe de vijanden om de stad met ièder uur
in g.etal vermeerderden, en men kon elk
oogenblik verwachten, dat de Kennemers
haar zouden aarl!Vallen. En nog was er .g een
hulp opgeda~g<l. En toc:h 'h ad ,d e proost. Jan
Janszoon. den afgezondène uit den Ras,;:l
Amsterda:m ontmoet. De bode was dus overgekomen,. Zou men Hoorn aan den vijand
overlaten'?
1
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TIENDE HOOFDSTUK.
\Vaarin Hoorn ontzet, de vijand . geslagen·
wordt.
De Zondagochtend brak aan. De , proost
van ;W est-Fri esland zou zelf den dienst in de
kerk verrichten.
Die kerk was .als het ware het toonbeeld
van. wat de stad geweest en geworden was,
zij S'molt met de geschiedenis van Hoorn als
te samen. In 1323 was. aan de westzijde de.r
stad buitendijks eene kl.e ine parochie-kerk
,g ebouwd, van hout en riet samengesteld.
Deze kerk verbrandde echter vijf jaren na
hare .stichting, en veertig ja11en lang bleef
de stad zonder een h epaald gebouw aan den
dienst des. Allerhro:o gsten gewijd.
Vreemd v1erschijnsel inderdaad · bij .de
steeds toenemende bevolking en den zin des
volks, doch dat zijn oorsprong• wellicht vindt
in de binnenlandsche tweespalt en het nog
gering:e: vermogen der bewoners. In 1369 ,
echter werd, ter plaatse waar thans de
Groote Kerk staat, een nieuw bedehuis gebouwd, wed.er :van hout en rie1t opgeb:okken. Was de eerste kerk aan St. Cyriacus
gewijd, de gemeente begeerde thans van den
Bisschop, die den tempel inzegende, St. Jan
Baptis1ta tot pat11oon 1 en ·z ijn :hoogwaardige
gaf z·e hun beide. Toen in 1394 de kerk van ·
het naburig dorp Scharwoude door. den hoogE:n vloed verzwolgen en vernield werd, lijfde de parochie dier· plaats zich bij die van
Hoorn in, en s.chonk haar al . de versiers'e len
voor het hoogaltaar en de klokken, en het
groote Moeder-Godsbeeld, dat van dien tijd
af Onze Lieve Vriouw van Scharwoude .genaamd werd. In 1405 echter werd reeds ·e €n·
steenen koor bij die· houten kerk g-ernetselrl,
e11. waren de woelingen niet weder begonnen, men hadde op nieuw de hand aan het
·w.2rk geslagen tot vergrooting, verbetering
en verfraaiïng van een .gebouw, waarin de
vaderen zooveel eere stelden, en dat in die
tijden eene eerste plaats besloeg 'bij de gif-
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te:r1 en gaven die men deed. Men zou to.2h
zelve niet genieten, zoo . men armen en weezen en de Gode gewijde 1g ·estichten niet •m edegedeeld had van hetgeen de fortuin schonk
Zoo was de kerk in hare veranderingen
als de gesehiedi2nis aan te merken van den
tijd, dien Hoorn van hare stichting af beleefd had, het zichtbaar beeld van den vooruitgang, waarin de stad zioh verheugde, en
dat bleef zij in de volgende eeuwen, tot zij
eenmaal daar stond als de eerwaardige 1getuige en het overblijfsel van eens zoo hoog
geklommen bloei. Zij overleefde dien en viel
eindelijk in eene snel opgaande vla:m. Op
de puinhoopen van het oude bouwde een
ander ge.slacht. dat den roem en den bloei
der stad uit 1h are kronijken en enkele ig·edenkteekenen, uit de namen veler :harer bewoners kende en gedacht, een nieuwen tempel. Is het de trotsch verhevene uit den v:rioegeren tijd niet meer, hij behoeft zich de s:tatj.,
waarvan hij het middelpunt uitmaakt, niet
te schamen, :het mag het Hoorn van weleer
het hoofd van West-Fri:esland niet meer
zijn, de stad is 1gevalilen door den loop der
omstandigheden, en zij, die zich herinneren
wie vóór hen •er leefden en werkten, zij :hebben getracht te behouden wat te behouden
was, en toonen den wil om Hoorn de eerepJ aats te doen :blijv.en bekleeden, die lhet eenmaal in de jaarboeken onzer historie had.
In die kerk, à.an de beide Heiligen St. Cyriacus en St. Jan Baptista g.e1wijd, die thans
de eer moesten deelen patronen der sitad te
zijn, in het koor voor het hoog altaar, waar- .
nevens !heer Gerrit van Heemskerk begraven lag, en dat prijkte met de giften door
dezen edelen ridder aan het heiligdom vu'm aakt, knielde in het plechtig gewaad zijner waardigheid de proost Andries van
Schore!, van de geheele geestelijkheid omringd; en de gansche parochie, immers· zoo
velen als er op de wallen gemist konden worden lag achte.r· hen op de knieën, en bad de
geb2derr mede, die de Proost opzond om llÏtkomst in den grooten nood, welke d e stad
bedreigde.

Zijn hoogwaardi,g e droeg het H. Misoffer
op met plechtig gezang, ter nauwern1ood ' .V <.:! r en de laatste tonelll daarvan., door het g1~
welf zjch verspreidend, als in de hoogte opgenomen, of een man drong dqor de opeengepakte massa der gelooovi.g·e n tot burgemeester Cruyf door en fluisterde hem iets
in het oor. Dat moest wel eene belangrijke
tij ding zijn, die de heer Cruyf ·zoo gretig opving, die zijne oogen deed schitteren en zijne
wangen kleuren, maar die hem ook de handen ten hemel deed heffen. Blijl&aar was
h2t, dat het hem 'moeite kostte, zijne lippen
in het heilige gebouw gesloten te houden en
niet met woorden te kennen te geven wat
hij aUeen wist, maar waarbij allen zoo groot
belang hadden, die hier vereeni.gd waren,
waarom die allen hier zoo vurig 1g·esimeekt
en gebeden hadden - het >o ntzet der stad!
De poorter toch had hem de tijding gebracht
dat er schepen de stad naderden, en dat het
Bourgondische kruis in de wimpels te zien
was. BurgemeestiE1r Cruyf mocht echter
die bedrukte en hopende schare niet langer
onbew1,1 st laten van een tijding, die ook hun
even als hem ' redding in den nood zou voorkomen, en hij deelde den proost de heugelijke mare mede, En ·z ijn hoogwaardige
dchtte zich terstond tot het volk en sprak
in blijde woo:J:1den van de uitkomst, die op
hunne verzuchtilligen gevolgd was, en het
dankgebed aan God en zijne Heiligen rolde
van zijn,e lippen , en de .gansche schare
stemde in met die woorden. als uitdrukkende
het gevo el en den dank, die aller harten
bezielden.
·1
Het was zoo: de hulpe was daar. 1Met 'den
middag vielen eenige vaartuigen de haven
binnen, en ontscheepten onige;veer vijf ho&
derd kdjgslieden, waaronder drie ihonderd
boogschutters uit Picardië; de overi1g1e wa··
ren 'meest vrijwillige poorters uit Amsterdam benevens enkelen uit Haarlem. Hunne
aanvoerders waren Jean de Villiers, heer
van l'Isle-Adam . en de bastaard van St. Pol.
Met ontpl1ooide banierEn togen deize mannen
de stad binnen. Het was dien krijgers aange1
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naam, 'toen zij, op den Roösteen gekomen,
daar lange tafels gedekt vonden, en niet
lang lieten zij zich noodigen om te igaan aanzitten. Ieder burger bracht daar tot hun onthaal bij van hetgene hij had; geringe:n zoowel als rijken brachten het gewillig ten
dienste dier mannen, die kwamen toen zij de
hulp het meest behoefden. En te goed. deden
zich die mannen, geprikkeld als hun eet ·
lust was, door den tocht over de Zuiderzee,
en menig schertsend woordje viel er met d e
vrouwen en meisjes, die hen voorzagen.
"Op mijne eer!" fluist erde de heer van
l'Isle-Ad.am den lburgemeester, die, naast
hem zat, in, "uwe stad mag zich beroemen
scböone vrouwen binnen hare wallen te bezitten. Ik heb er vele gezien, maar sc'hooner
dan de vrouwe, die mij daar heil toedronk,
zelden."
En toch is deze gEene doohter der stad,
M.~~sire !" antwoordde Cruyf.
Het donkere haar en de '.g loed dier zwarte '~ogen zouden andere afkomst .ve.rrad:n,
maar ze heeft die fijne vormen, en dm lehekleur, welke uwe 'W est-Friezinnen éÏgen is,"
sprak de heer van l'Isle-Adam.
. Nog een .beker, mijne schoone schenkste~ ! als ik u bidden mag ? " vroeg hij, h~t
hoofd omwendende naar de vrouwen, die
zich achter het gezelschap bevonden, en
waar 'zij, dre hem den dronk gebracht had,
zich onmiddellijk weder t eruggetrokken had.
De burg"e meester, wien w1e'11icht de hoofschheid niet behaagde of die het vreemd vond
in dit ,0 -ogenblik, waarin voor• de stad zooveel
on het spel st9nd1 dat de man, die ter hulpe
k~am, zich in dergelijk gesnap als. verloor,
zeide, op wel wat droogen toon bij ·zulk een
onderwerp: ·
,.Zij is getrouwd, heer!"
.
"Op mijne eer! gelukkig. de man, die zulk
eenen · schat bezit. Het is voorwaar eene
zeldzame schoonheid, die bruine lokken, zulk
een fijn blank wezen omvattende. Gij moogt
mij 1g·efooven, al zijn mijne jaren wat opgeklommen ,sedert ik den eersten kus v~n een
paar liev,e lippen roofde , mijn oog is nog

even goed, om uit een prachtigen ruiker toch .
de schoonste bloer:n te kiezen. Maar er is
hier meer, dat aantrekt .... "
"Zooals gij wel zegt, Messir.e !" viel Cruyf
den ridder in de rede, "elk oogenblik kunnen
de Kennemers aanvallen."
"Dat nu meene ik juist niet, mijn deftige
heer!" zeide de heer van l'Isle-Adëotm glimlachende, 1 .maar 't is een plicht, waaraan gij
mij herinnert, rn welks vervulling mij aangenaam is. Wij hebben hier het goede genoten, en ik wenscih u heden een gerusten
nacht voor de onrustige week te :bereiden.
Bij St. Georige van Bourgondië! wij zullen
toonen, dat wij meer dan eten en drinken,
en/' fluisterde hij den bur,g'e meester toe,
",o ver schoone vrouwen kunnen spreken.
Graaf van St. Pol!" voerde hij dezen toe,
"verzamel de manschappen! De poorters der
stad moeten ons pad volgen; het zal ten zege geleiden. Wij behoeven niet af te wachten , dat de vijanden de stad lbes:tormen; door
hen aan te vallen, besparen wij hun moeite
·om het ons te doen. Met God en St. George
van .Bourgondië! Valt aan!"
De N oorderpoort werd geopend en welgemoed trokken de hulpbenden, door de burg e-rs gevolgd, den vijand t egen. De Kennerners weerstonden den schok, op hunne hoede
als zij bleken te zijn, en gerust, dat zij nog
de me,erderheid in manschappen telden.
Maar de dapperheid, waarmede men hen
aanviel, ging thans zoo niet als vroeger van
onberad,eniheid ver·z eld; er was. eenheid en
beleid, een bewustzijn tevens, dat van den
strijd, waartoe men uitgeto1gen was, alles
voor de stad afhing.
Met afwisselend geluk werd er g estreden,
nu eens wonnen dan verloren de aanlvallers
voet, en menigeen, vriend <0f vijand, werd
gewond of terllledergeveld. De heer van
l'Isle-Adam zag al ras, dat er op deze wij ze
niets gewonnen werd, en het een bloEd en
tijàverspillen was, dat nergens toe leidde,
en hij deed 'b evel geven, dat de Picardische
boogschutters veldwaarts in zouden trek-
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ken, teneinde van ter zijde de Kennemers
te bestoken. In dichte zwer'men viel.en welhaast hunne flitsen neder. Iedere pijl vond
zijn man. De gelederen der Kennemers
vreesielijk geteisterd, geraakten in wanorde'.
Zij vedoren grond; en toen eindelijk een pijl
hunnen aan'voerder Willem Nagel trof, en
v el€ der beste krijgers .gevallen waren, toen
zonk de moed bij de aan tegenspoed niet
.g ewone en, men 'moet zeggen, niet zoo goed
gewapeinde Kennemers. Zij zagen den k::m~;
verkeken en sloegen op de vlucht, zoo als de
kronijk zegt: "Soo menig man, soo menig
pad."
Tot Wognum toe werden de vluchtenden,
die den gewonen w.eg hielden, vervolgd,
maar •Ook op ieder ander pad zaten de verbitterde Hoornschen de Kennemers. na, tot
ciat laat in den avond de heer van l'IsleAdam de trompet deed steken en de strijders
zich verzamelden en in triumf de stad binnen trokken, de meeste der vijandelijke banieren met zich voerende.
Op den Roösteen werden de overwinnaars
door den raad ontvangen en een hartelijk
W•o ord tot welkom en dank toe:gesproken
voor het keeren der Kennemers; welk woord
ten huidigen dage is bewaard gehle:ven voor
de plaats, waar de strijd voorviel, en waarnaar Hoorn's voorstad aan de N oorderpoort
den naam draagt.
Er was vreugde en gejuich dien avond en
·een deel van den nacht in de vedoste stad,
waartoe veel bijbracht, dat de gevangenen,
waaronder ook Banjaert .en die met hem den
dood gewijd waren geweest, door hunne medeburgers uit den stal, waarin zij gekluisterd zaten, bevrijd, en in zegepraal in het
midden der hunnen gebracht waren. In andere gezinnen echter had de dood een offer
geëischt; vele mannen, die uitgetrokken waren, keerden niet terug tot vrouw en kinderen; menige z·oon zou niet meer ademen in
het vaderlijke huis en de vreugde en de
hoop der ouders niet meer zijn. Er waren
banden van liefde en vriendschap verbroken,
die zoo innig, zoo hecht waren, het zwaard

der Kennemers had die onmeêdoo1gend vaneen gereten; maar niet ongewroken, niet
roemloos waren die offers gevallen. Zij lieten hun leven voor de vrijheid der stad en
hunne medeburgers --' dat was hun loon.
De deelneming·, die hunnen naastbestaanldern
en geliefden bewezen werd, en de zielmissen
·w elke de priesterschaar voor de gesneuvel~
den opdroeg, strekten dezen tot balsem; r.et
waarvoor :en waarom zij sneuvelden, waren
tot troost.
In die eerste oogenblikken dus was er
hulpe en troost bij _ velen. Zij werd ongevraagd en ongezocht gegeven. Wie onder
die helpenden bij de gewonden en tr.oosters
bij de bedrukten niet .g emist werden dat
waren wel Truydeman en zijn wijf. De ezel
v·:~s schielijk opgeladen en het schelletje om
Z~Jnen hals kondigde reeds. van verre de
komst van den welbekenden en welkomen
bode in de achterstraten aan. Voor zoo menig 1lmisje st,ond hij stil, in zoo menig traden zijne 'meesters binnen, zoo menig woord
var.. dank werd over hen uitgesproken, zoo
memge ze1g 'enbede deed .hen uitgeleide en
vepgeze1lden hunnen omgang.
Toen .d e strijd !b eslist was en men de gevvonden naar de stad bracht, waren de over·winnaars niet z.oo onmenschelijk, dat zij de
gekwetsten van de vijanden aan hun lot
overlieten, al werden deze niet zoo schielijk
en dienstvaardig geholpen als de vrienden.
Zoo werd een zwaar gewonde poorter, die .
de ldeuren van Alkmaar droeg, de stad binnen.gedragen. Het vaandel der stad, dat hij
gedragerl en met zijn leven beschermd iha<l,
was om zijn lichaam gewonden; ihet bloed,
dat uit zijne kwetsuren vloeide, had zich
met den rood.en grond der banier als vermengd, en den zilveren burg daarin bijna
onkenbaar ig"emaakt. Zoo in het vaandel, dat
hem toevertrouwd was, als in zijn lijkwa 1gewikkeld, werd hij door vier mannen •OP hun
lansen voor·tgedrag-en. Het was of zij eerbied
gevoeld hadden voor den moed en de opoffering, waarmede die jonge man o•m de baniér gestreden had, dat ze hem het doek
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lieten behouden, het teeken 1 dat hun zeFve,
als ze het wapperend door de stad gedragen
hadden, hoogelijk vereerd zoude he'bben, een
teeken, dat thans de meeste eer gaf aan
hem, die het droeg; .het was een schoon be·wij s, dat hij het dierbaar kleinood niet dan
met zijn leven had willen afstaan.
Het bloedverlies had den gekwetste uit-·
geput, zijn oogen sloten zich, de armen zonken als geivoelloos neder. T.o en de burgers
dit bes.peurden, hielden zij stil .en een hunner zeide;
"Hij is dood, geloof ik."
"Neen," zeide een ander die als. hulp van
een chirurigiijin, zoo als natuuurlijk was, zich
eenig verstand van :h et 'beroep zijns meesters
tceëigende. "Zoo .erg is het niet, maar kon
het worden, als wij hem nog naar het einde
der stad moeten dragen. Dan is ~let wel met
hem gedaan - rust en .e en go·ed verband
kunnen hier nog veel doen."
"Wat zegt gij?" vr.oeg eene vrouw, die
met een.e andere .g roep naderde, en de man
van de kunst d.e elde het haar mede, en tevens wat een wakker man 1h et was, en hoeveel moeite het gekost had, om hem meester
te ·w orden.
En een der vrouwen fluisterde de andere
iE:ts in, waarop zij de mannen toevoe1gde:
"Welnu, hier is mijne woning, brengt hem
daar binnen als gij mij uwen gevan.g·e ne
vertrouwen wilt."
"Zouden wij niet!" antwoorde de spreker,
.,wij moesten niet weten wat Vrouwe Jacoba u beflokkende."
"Zwijg daarvan/' viel een ander hem in,
ongevoelig als de man van het mes ook hier
eene wonde aangreep.
"Laten wij dezen gaS't liever opnemen en
in huis dragen, dan kunt gij zijne wonden
verbinden."
"Gij heibt gelijk, en dan kunnen we hem
meteen dat groote winds.el afemen, dat .ons
toch van rechts·w ege toekomt, zou ik 'm eenen."
De mannen, hun last weder opnemende,

droegen den ge·w onde het gastvrije huis binnen.
Ook de heet van l'Isle-Adam had twee
k\yetsuren in den strijd ontvangen en men
had hem naar het convent van St. Hiëronymus gevoerd, ten einde hij onmiddellijk de
zorg en hulp van den prior, van wiens kunde zoo groote roep uitging en die dit door
zoo menig bewijs gestaafd had, kon genieten. Die wonden, zij mochten niet voor het
leven van den wakkeren krijgsman doen
vreezen, zouden echter langen tijd van · g.enezing noodig hebben.
Het was hem dus niet gegeven tegenwoordig te zijn, toen hertog Philips, op de
mare van de victorie, weinige dagen daarna
binnen Hoorn kwam, om de heerlijke ontvangst te zien of in de feesten te deel en,
die te zijner eere ,g eg1even werden, en waarvan ook hij de hulde zou genoten hebben.
De raad der stad en hare burgerij werden
door den hertog in !Vleiende en vereerende
woorden voor hun trouw en kloekhartigheid dank gezegd. Het verblijf van Philips
diende tèvens om de stad een meer versterkt aanzien te geven en meer weerbaar
te maken; want hij gaf bevel eene verschansing te maken, op de Goorn aan het. Westeinde van Berkihout. Van Hoorn toog de
hertog naar de andere steden in West-Friesland, die,, ontrnoedigd door de geledein nederlaag, het hoofd in den schoot legden en
hem als heer en meester ontvingen.
Die onderwerping had de Bourgondiër
aan Hoorns trouw en moed te dankien. De
hertog .erkende .o·ok toen en later, dat do-or
haar West-Friesland voor zijn bewind behouden werd, en de stad en hare bewoners
voeren er wel bij.
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ELFDE HOOFDSTUK.
Hoe Broeder Sicco den heer van l'Isle-Adam
gezelschap houdt.
De vreugde, door de verlossing der stad
te weeg gebracht, werd k0irt daarop merkelijk getemperd door de schielijke verspreiding eener ziekte, die velen aangreep en ten
grave deed dalen, eene ziekte, die welhaast
door de geneesheeren als de pest werd aangeduid; dat woord "de pest", een schrikwoord in alle eeuw1en, !Vervulde de ingezetenen van Hoorn met ontzetting; en de dagelijksche offers, die de plaag vroeg, na het
hevige lijden, dat den dood voorafging, was
velen nog verschrikkelijker dan het zwaard
der Kennemers, nadeelig als het ook terugwerkte op den handel en de bedrijvigheid
der jeugdige koopsfad.
De heer van l'Isle-Adam lag nog altijd
aan zijne wonden in het Hiëronymusklooster .en de tijd viel den vurigen krijgsman
lang, dien hij hier in werkelooze rust moest
doorbrengen en waarin hij zoo dikwerf der
verveling ter prooi was. Welkom moest het
hem dus zijn, wanneer hij zich eenige af:.
leiding verschaffen kon, en die afleiding of
althans een middel om hem den tijd minder
lang te doen vallen, gaf hem broeder Sicco.
Deze was toevalligerwijze door den ridder
opgemerkt, en hij had zijn bijzijn van den
prior verzocht. Niemand in het convent, en
de broeder wel het minste, kon zich deze
voorkeur begrijpen, al was de roep zijner
geleerdheid groot: want was het bekend,
dat hij ieder in geleerdheid te boven strieefde, evenzeer wist men ook, dat hij, niet aan
gezellige 1b ijeenkomsten gewoon, daar de
welkomste gast niet was, waartoe zijn norsche iblik en het weinig voorkomende zijner
gedragingen het hunne bijdroe.g1en. Iets, dat
hem op het eerste gezicht aanibevelen kon,
was zijne fiere gestalte· en de regelmati,ge
trekken van zijn gelaat, maar het boeide

J.

niet, want er scheen geen gloed en l•even
in dat lichaam te huisvesten, zoo koud en
afgemeten was elke beweging, en toch, wij
hebben het vermeld, er ,g ing veel in ,d at zoo
koud schijnende gemoed om, die .o nverschilligheid voor alles was niets dan een mom,
en, zeker niet de gelukkigste, di·e broeder
Sicco gekozen ihad, om zijn oogmerk te bereiken.
Of de heer van l'Isle-Adam door dat masker heen gezien had, en hij bij broeder Sicco
iets buitengewoons veronderstelde, weten
wij niet. Wellicht dat zijn ,gedrag, van het
gewone der broeders afwijkende, zijne opmerkzaamheid ~etrokken had en !hij daaruit
voor zich een boeiend onderhoud beloofde.
Hoe het zij, de ridder en de geestelijke schenen na hunne kennismaking met elkander
tevreden te zijn. Het is niet ongerijmd te
veronderstellen, dat de laatste, ·g evleid met
eene onderscheiding, die hem schaarsch te
beurt viel en nu een der door hem g·el1egde
mijnen verkeerd gesprongen was, hij een
anderen weg zociht, om de in zijnen geest
liggende bedoelingen te bereiken of te bevorderen.
Er verliep geen dag dat de bro eder van
den goeden wille den hoog.e n gast van het
convent niet bezocht. Wij willen hem bij
een dier bezoeken vergezellen, en treden
de ruimste cel van het klooster met hem
binnen. De Raad der stad had die cel zooveel
mogelijk tot een g.e voegelijk ·verblijf voor
den edelman doen gereedmaken; de naakte
wanden waren met tapijten behangen, de
grond met een. kleed 1b elegd, stoelen en een
gemakkelijk rustbed aangebracht, kortom
men vond er die dingen welke een ridder
dier dagen gaarne in zijn kamer zag. In een
wijden, laag gerugden zetel of liever bank
met kussens gedekt, lag of zat de heer van
l'Isle-Adam, en hield het rechterbeen op
een klein voetbankje, door een mollig kussen
gesteund.
"Ha! pater! welkom hier!" sprak de ridder; "uwe komst mag het vervelende wel
verdrijven van het gesprek, dat ik straks
1
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voeren moest met den burgemeester der stad
over de versterkingen, en de redenen, die ik
te voren met uwen prior had."
"OvE:1 den burgemeester wil ik niie t ;:;preken, daar ik zijn onderwerp nfot kenne,
maar ornzen eerwaardigen broeder prior
wordt anders niet nagegeven, dat hij zijn
hoorders onbevredigd laat, en hij is geacht
wel in staat te zijn om iemand door zijne
woorden te boeien."
"Ik wil het gelooven, en wellicht is het
ook mijn ongeduld, en dat lhij mij altijd
spreekt onder 1h et uitoefenen zijner kunst, en
het dan pijnlijke oogen'blikken voor mij zijn.
Ik denk dan waarschijlij'k meer om mijn
kwetsuren dan om de woorden, en verheugt
het mij daarom als hij weg is."
"Zoo zal 't zijn heer!" sprak de broeder.
" Zijn eerwaarde is de kunst wel vertrouwd,
di1e hij te Salerno leerde, en die zijne lievelingsstudie gebleven is, ondanks dat hij in
onze orde getreden is; was 't maar zijne
eenige ..... " ,
"En liet u, wat hij in de orid,e is!" viel de
ridder hem in
"Hij is boven mij gesteld, ik. ... "
"Weet het al," sprak lachend de ridder
er weder tusschen, .,al z,egt uw mond het
niet, dat het u leed is, dat men u niet in
zijne plaats gekozen heeft."
"Messire!" zeide de broeder op verbaasden toon.
"Ja, ja," hervatte deze, "of denkt 1g ij man
der wijsheid! dat mijn eenvoudig verstand
u niet doorgrond heeft, en zag, dat dit
koude gemo1ed, waarvoor menu ihier verslijt,
eene eerzucht bergt, die gij buiten het
grijze kleed laten of om welke gij de pij
moest afschudden. 't Is niet alleen naijver
om ieder in kennis voo11bij te streven, die u
drijft."
Broeder Sicco wist niet, of hij ontkennen
of toestemmen zou, dat de ridder wèl ;geraden had, doch niet kunnende zien, dat hij
er bij verloor hem gelijk te geven, knikte
hij bevestigend en zeide op gedurig klimmenden toon:

"Is het dan kwaad, messire ! als men de
kracht en de roeping tot iets gevoelt, er
naar te streven om het te bereiken ? Is het
euvel te duiden, als men zich in nachtwaak
op nachtwaak op de studie toegele,g:d heeft,
men daarin alles uit zich zelven geworden
is, dat de man, die noch Bologna noch Parijs
mocht bezoeken, zegt: ik ben toch op eener
hoogte, zoo niet hooger geklommen! Dat
mag moeite en licht levensduur kosten~ maar
't moet een loon geven, dit waardig! En als
dat niet gebeurd is, wat men hoopte, waarvoo:r men werkte, als men zelfs voo11bijgegaan wordt, omdat men zijne kennis niet in
de scholen verkreeg, zou dan.""
"Geens.z ins. broeder! 't voegt een wijs
man, als hij ûch ziet voo11bijgaan, te .b erusten," viel de ridder hierop in.
"Zoudt 1g1ij dat doen, messire ! wanneer
mijnheer de hertog van Bourgondië een ande.r u voortrok, een ander 'b.oven wien gij u
verheven achttet, al bezat die man ook ·e en
grooter titel en machtiger beschermer?"
vroeg de geestelijke den ridder aanziende.
"Oho! broeder! Ik versta u. 't Zou ook hier
wel wat woelen en de hand mij joken, maar
een krijgsman of .... "
"Een monnik, wilt gij zeggen? En gij
hebt gelijk, messire ! Ons binden regels ·e n
banden, zwaarder dan die der ridder.schap.
Zwijgen en verdragen, lijdeloos dulden is 't
deel van de leden eener 1g eestelijke orde.' En
dat is een hel, dat verteert het gemoed, als
men niet alle gevoel heeft uitgeschud. Bij
St. Jeroen, 't valt hard, als men gewerkt
en gezwoegd heeft om zicih op te heffen uit
het stof, waarin men door het lot geworpen werd, als men eindelijk denkt 1het toppunt zijner wenschen te zullen bereiken,
zich zoo .op eens weder op de plek, waar
men vroeger stond, teruggesmeten te zien.
En waarom? Omdat men de graden niet
verkreeg, die gevorderd wo:r den, al was het
ook de armoede allieen, die dwong om te
blijven waar men was."
"Ik ken dat. 't Is een gevoel als dat over
een verloren veldslag, maar de hoop om te

.,

106

107

herwinnen, wat misging, blijft den soldaat,
waarom ook niet den priester over?" v,r oeg
de heer van l'Isle-Adam.
Br.o eder Sicco boog zich deemoedig en de
ridder zeide:
"Gij handelt anders dan de insteller uwer
orde, waarvan 1gij mij verhaald heht, dat hij
alle eer en titels hem geschonken, den paus
in handen stelde en zich de kloosterpij omwierp. Mij dunkt, dat gij dien nederige
niet navolgt, want het zijn, bylo ! zijne regels niet, waaruit gij dien wrevel en onwil
put. Zijne volgers moesten de zachtmoedigste en geduldigste menschen der gansche
Christenheid zijn. Het doel uwer orde is het
niet verspreiding en uitbreiding v~n het
J.·ijk der waarheid, van verlichting en deugd?
Uwe gelee:r:dheid, ,b roeder! kon u een sieraad van de orde, niaar zal, helaas! ..{ eene
vlek daarop doen worden? Ik bid u zwijg,''
vervolgde de ridder, het woord, dat den
m?.nnik op de tong lag voorkomende, "laat
m1J de troepen, die (het convent z·e lf voor
mijne stelling tegen u geleverd heeft, niet
met den stormpas doen aanrukken! Nog
eens! bemoei u niet met de wereld, en wat er
woelt, blijf bij hetgeen waartoe gij geroepen zijt, en denk, dat degene, die het hardste
roepen, dikwijls het laatst door de fortuin
bezocht worden. Een lot als dat uwer broederschap is wel te dragen, gij geniet een
v.rijheid, die men in een gewoon klooster
mist""" Eensklaps hield de ridder op en
lacihend ging hij voort: "Ik vergat daar, bij
St. George, dat ik soldaat ben, en t'r eed in
de voetstappen uwer schoolsche wijsheid.
't Is ongetwijfeld ,besmettelijk in dit verblijf, waar zooveel geleerdheid huist, dat
men zelfs door 't inwonen zijn deel er van
krijgt. Daarom, laat ons tot iets anders
overgaan. Is er niets, dat gij mij mede te
deelen hebt? Zwijg echter, bid ik u, over de
plage. 't Is mij den ganschen dag niet uit
de gedachten geweest."
'
De broeder bedacht zich. Dat was niet alleen om te bepeinzen wat hij nuttigs of onderhoudends zou aanvoeren, maar hij had

eenigen tijd noodig om zich te herstellen,
want zijn gemoed was zonderling aangedaan, door de hem ongewone woorden des
ridders, gekwetst bovendien als hij zich gevoelde zoo doorgrond te zijn; hij berekende
hoe lang hun onderhoud nog duren kon; niet
gaarne zag hij dit ·OP het door den ridder
zoo eensklaps verlaten onderwerp weder gevestigd, en hij zocht daarom naar iets, dat
in korte woord~n niet afgehandeld zou zijn.
Gelukkig viel hem iets in en hij zeide:
"Er is een vreemd geval in de .stad. En
dat is het eenigste niet, wat dit jaar onze
burgers bezig houdt. Er gebeuren hier mirakelen, messire ! God wil ze ten goede doen
gedijen!"
"Verhaal!" sprak de ridder. "Ik bemin het
buitengewone en mirakelen zijn hier in het
land zeldzaam naar ik meen, hoe zuidelijker
hoe meer"."
"Zeg dat niet, messire ! de klimaten doen
er ni·ets toe af. Hier in Hoorn, zoo als ik
aanmerkte, 'Zijn vreemde dingen geschied.
Maar wil mij veroorloven u het geval mede
te deeilen. Vóór eenige dagen dan is 't gebeurd, dat Claes de molenaar en zijn wijf,
des nachts niet kunnende slapen, het bed
verlieten. De menschen niet wetende wat te
doen, om de zonderlinge giewaarwordingen,
die hen beide overmeesterden, tot ruste te
brengen, stieten in hunne beangstheid een
ve:nster in hun meelmolen open."
· "Ik zie nog niets wonders in uw verhaal,
broeder! Menschen, die 's nachts niet slapen, zijn, bylo ! zoo zeldzaam niet. Ik denk,
wij beiden zullen het ook wel eens ondervonden hebben."
"Zoo is 'f, heer! maar wij zullen ons dan
ook de reden dier slapeloosheid wel hebben
kunnen verklaren. Zóó niet de molenaar en
zijn wijf, vrome en godvruchtige zielen.
Zij dan stootten het vens:ter open" denkende dat vernche lucht het wondere gevoel,
dat hen als overheerschte, wel zou vermogen te stillen; zij dachten niet ande rs of de
warmte van den dag en in het slaapvertr2k
h,ad hen aangedaan. Maar zooals zij daar
1
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aan het venster stonden en naar buite1n zagen, toen was het of een stille vrede in
hunne ziel1en , nederdaalde, of allengs de
vreemde aandoening, .die hunne aderen als
doorkropen had, zich in die stilte oploste.
Zij bleven hunne blikken naar buiten wenden,, want n:o oit nog hadden zij zulk een
zaligend gevo;el ondervonden. En ziet, het
was of het op eens steeds lichter en helderder werd op de plek aan den duisteren hemel, waarheen zij hunne oogen gericht hadden. De vrouw maakte haren man er het
ee.r,s te opmerkzaam op; deze had h1et ook wel
gezien, maar gezwegen, hij moest ·e r zekerder van wezen. Doch zo:Q zijn de vrouwen:
waar de man verbeidt, sprieken zij." De
heer van l'Isle-Ad.am glimlachte over de
aanmerking~ · doch gaf zich, gemakkelijk
neiergeivlijd, als hij het niet .snel voortspoedende verhaal aanhoorde, de moeite niet om
te onderzoeken, waar of de g;.eestelijke die op
merking of ondervinding verkregen had.
Sicco vervolgde. "Het licht aan den hemel
werd intuss.c hen al grooter en grooter, en
wierp schitterende stralen <Van zich uit.
Zoo bleef het een geruimen tijd, totdat zich
in dien vurigen krans een donker v0:0.r werp
als. samenstelde, .dat voor hunne starende
blikken welhaast vorm 1en beteekenis verkireeg. Neen! zij konden niet twijfelen, of
dat, wat daar in de lucht zweefde, in dien
flikkerenden 1glorire krans, die zijne stralen
op het duidelijk te he.rkennen dak van Claes
Doedesz. huis deed neder.stroom1en, was de
beeltenis van Onze Lieve Vrouwe! Het gezicht verdween ren de rust was in de gemoederen van den molenaar en zijn wijf wedergekeerd, maar de slaap bleef uit hunne
oogen geweken, zij bleven peinzende wat of
dit verschijns1el wel beteekenen mocht. Den
volgenden ochtend maakten zij hunnein geburen bekend, wat hun dien nacht g·e schied
was en allen stemden er in m:ede, dat het
niets anders beduiden kon, dan dat Onze
Lieve V.rouwe zelv;e het huis van Claes
Doedesz.. aangewezen had, om een tempel
te harer vereering te zijn; De geburen ver-

zuimden niet om dien poorter te spreken en
hem te zeggen, wat voo:rirecht zijn huis bestemd was en verzochten· hem, dat huis tot
de vertimmering van eene kerk of kapelle
te schenken. Maar hij weigerde het."
"Niet vreemd!" vï.el de ridder hier den
spreker in ,,,hij zal gedacht hebben: Onze
Lieve Vrouwe heeft de keuze in de gansche
stad en de poorter bezat mo;geUjk slechts dit
ééne huis."
~,Ik weet niet wat den man bewogen heeft,
maar hij weigerde het, en dat wel op een
toon en met woorden, die de vragers wel
wat hard dachten 1en als niet overeen te komen m'et de be,g enadiging, die hem geschied
was. Die weigering echter bleef niet zonder
gevolg. De ziekte overviel den poorter en hij
stierf. Toen herhaalde men bij z.ijm. weduwe
het verzoek en deze, getroffen door het
haastig sterven van haren man, gaf den buren het huis, waa:r:aan men nu rie.e ds bezig
is met den bouw."
' "En is dat nu het mirakel? En gelooft gij
het, broeder?" vroeig de ;ridder.
"Waarom zou ik niet gelooven, en twijfelen over hetgeen de molenaar mij zelf verhaalde?"
~,Benauwd als zij wellicht waren door een
dompige kamer, en de angst voor de ziekte,
die in de stad heerscht, verblind doOir het
staren naar buiten!" merkte de ridde.r aan.
"Ik voor mij hecht niet veel aan de dingen"
die men des nachts ziet."
"Dat moogt .gij verantwoorden, messire !
maar wij menschen kunnen de wegen noch
de omstandigheden beoordeelen, noch beg.rijpen, waarop en waardoor de Heiligen zich
soms verklaren. Doch gij zegt, niet te hech··
ten aan de dingen, die men des nachts ziet,
wat zult ge dan zeggen als ik u verhaal wat
bij helderen dag geschied is en wat gij tevens als het slot van het u medegedeelde
kunt aanmerken, maar dat er dan ook het
zegel op · ·z et."
"Vóór drie dagen kwam hier, door tegenwind, een schip de haven binnen valle!l'li, dat
naar F:riesland bestemd was. De schipper
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wilde den volgenden dag weder v ertrekken,
maar zoodra al~ hij buiten het Ho!ofd gezeild
was, sloeg 1een snel opkomende storm hem
t erug en hij moest zijn reis opschorten. Hedenochtend heesch hij andermaal het zeil
en de wind, die eerst gunstig was, liep weder zóó tegen, dat hij !OP ni,e.uw terugkeeren
moest. De schipper was moedeloos en mistroostig over dien tot driemalen toe geleden
t egenspoed:, een teg1enspoed, dien hij meende
niet te kunnen lijden bij de vracht, die hij
ove,rvoerde: een in Vlaanderen vervaardigd
en kostbaar Maria-beeld. Toen hij zich daarover uitgelaten had, ging er opeens de roep
van door de .stad, want i~der was nog vol
over hetgeen aan Claes den molenaar overkomen was. Zoodra deze het hoorde haastte
hij zich om a~n ibolQrd te komsnv en ziet~
hij erkent het ibe€ld voor datgene, he~
welk hij boven Claes
Doedeszoon hui.:
heeft zien zweven.
En meteen spoedt h1J
zich naar. de toevlucht der gansche stad en
Truydeman 1en zijn wijf volgen hem naar het
schip, en terwijl de laatste tranen van eerbied stort hij het heerlijke beeld, koopt het
de eerste, en zijn ezel wordt waardig gekeurd, om o~ eie n kussen van zijde, dat
rustte op het prachtige kleed, waarmede de
ezel bedekt werd, het Moedergods-beeld te
dr,agen. En d2ar achter volgden Truydeman en zijn wijf1, van wi er gift het gansche
gebouw gesticht wordt, en de molenaar en
hunne geburen, en vooraf ging een priesterschaar, en onder plechti g1e liederen en lofzangen werd het heilige beeld op het altaar
der kapelle geplaatsL" Twijfelt gij nO!g,
messire ?"
"'t Is voorzeker een v;reemd .geval," antwoordde de ridder. ,,En of schoon ik aanvoeren kon dat die gelijkenis zijn zal, zoo als ik
ze bij i~dere :beeltenis onzer gebenedijde opmerkte, zoo wensch ik uwe stad echter gieluk
met haar nieuw kerkgebouw, dat wel eene
.der vruchten van het mirakel zal zijn, niet
waar? Maar ik hoorde u spreken van Truydeman en zijn wijf, wie zijn dat, dat zij zoo
willig hunne penningen gereed hebben, als
1
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ik meen gehoord te hebben, dat gij zeidet!"
"Zoo is 't, messfre ! En dat is het ander
vreemde gieval, dat ik u verhal en wilde. In
het begin .dezes jaars zijn een man en een
vrouw in deze stad zich komen nederzetten,
zonder dat men weet, wie of wat zij zijn,
of van waar ze hierheen kwamen.
Zeer zeker echter is het dat ze uit v;erre,
landen komen, dat verraadt hun gielaai;, ofschoon ze unze taal spreken, al is hun ton gval andeiI's dan van hen, welke hier geboren
zijn ..
Leefde onz.e oude prior ~og, hij zou 't wellicht kunnen ze:ggen, want ik geloof, dat
heer Truydeman hem alles verteld heeft,
van wat hem ,en zijne vrouw betrof.
Broeder Hendrik mocht in de cel blijv en,
mij wees de prfor de deur, mij was zeker
het 'geheim niet toeviertrouwd," me11kte de
broeder ietwat bitter op. Doch bevreesd,
dat de ridder door de hem ontvallen woorden
verlokt mocht worden, tot het vroegere gesprek terug te keeren, haastte, hij zich te
vervolgen. "Gij zult iechter zeggen, dat de
komst van vreemdelingen in een stad als
Hoorn, waar zoo vele menschen uit andere
landen komen, en zich nederzetten, n[ets bijzonders is. Maar ieder, die zich hier vestigt,
doet het i0m nering of koopmanschap; deze
man echter doet z,eilf niets, .en toch schijnt
hij al de schatten der wereld de zijne te kunnen noemen. Er is geen arme of hij heeft ze
be;giftigd, geen stichting, zoo als nu die
ni euwe kapel, of zij d:;tnkt hem en zijne
vrouw eene gave. Overal nel)len zij deel in;
die iets te kla,g.e n heeft, gaat tot hen en
vindt er een willig oor. 't Is een vreemde,
gansch zonderlinge his~orie; onze prior kan
er u licht meer van vertellen, want hij; komt
dikwerf in hun huis; een veriblijf, dat die
des adels naar de kroon st·eekt. Ik heb gevorscht en. uit hun g elaat de juiste streek
hunner afkomst trachten op te maken. Wat
heb ik al niet beproefd daartoe, want het
prrikkelt mijne nieuwsgierigheid, ik gaf veel
om een greintje van hun vertrouwen. Begrijpt gij het, edele heer, wat die menschen,
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die zich in vrnelde baden kunnen, beweegt
om in de achterbuurten der stad de armen
op te z~oeken, die zelfs thans, nu de plage
heer·s cht, daar niet van afzien? En waar zij
des ochtends ,g eweest zijn, daar gaat des
avonds hun ezel, beladen met spijzen en
drank en kruiden, en het ib eest weet waar
het zich moet oiphouden, en ieder die van
noode heeft ontlast hem van 't gene hij beho.eft, en zij die een penningske missen kunnen, leggen het in het korfje, dat om den
hals . van den ezel hangt en die pennilltg1en
der meer gegoeden worden dan door Truydeman en zijn wijf weder onder de armen
verdeeld.
"Bij St. George! dat is schoon, dat is
edel!" riep de heer van l'Isle-Adam.
"Wel is 't iets, dat onbekend is zoolang
de wereld staat, en waarvan ik in schriften
of overleveringen geen zoodanig voorbeeld
gevonden heb. Het te weten en de grond,
waaruit, maar bovenal met welk doel dit geschiedt, zou veel waard zijn ... "
"Wat zou u dit baten, broeder! verheug u
veeleer in hunne komst; dat is een groote
weldaad voor uwe stad.
"Dunkt u dat, heer!" sprak de broeder, "'t
kan zijn maar ook anders. Of dagteekent
zich met de komst dier menschen niet tevens de reeks van ongelukken die onze goede
stad :g ,etroffen hebben? Zelfs hun int:ocht
was reeds van een kwade ibeduidenis. De
eerste, wefä.en zij ontmoeten, was de zoon
van onzen burgemeester, en ziet, deze keerde niet weder terug. Om zijnentwille werd
toen veel bloed gestort, en het geluk der
dochter van mijnheer Cruyf bedorven. En
nu, de pestilentie, en nu."" hier eindigde
echter de broeder in zijne :o psomming, want
hij begreep nog te juister uré, dat het voorschot van Truydeman voor de ommuring der
stad en het rlaaraan te danken behoud van
Hoorn voor den hertog, grieven waren, die
den heer van l'Isle-Adam als zeer prijzenswaarde zaken zouden voorkomen.
,;Wat gij daar vertelt, mijn goede broeder! zijn toch wel niets anders dan toevalli1ge

dingen. Ik bid u, hoe z ouden deze menschen
dit kunnen veroorzaken, zij 1 die, zoo als gij
zelf zegt, ni.e ts doen dan \Vat t en beste der
inwoners is."
"Juist, edele heer! maar daarin zie ik iets,
dat niet mij alleen, maar ook v:ele anderen,
die het van naderbij beschouwden, zeer ontrust. Er zij ~1 weldaden, die den 'o ntvanger
benadeelen, omdat zij met een~g, oogmerk
gegeven worden. Wat niet uit een reine hand
komt, besmet. Deze menschen ziin hierheen
gekomen, men moet het geloov~n, niet uit
vrijen wil. Iemand toch, wi,e n de gansche
wereld openstaat, zou dit k;oude gewest niet
kiezen voor zijn bepaalde woon, tenzij de
handel of zijne bezigheid hem er riep.
Iemand, die ,g eld en goed in ruimte heeft,
kan immers vermakelijker oord en stede
zoeken? Waarom zijn zij dan hier? Welk
belang kunnen zij in deze hebben? Neen,
messire ! hier schuilt iets verborgens, iets
onnatuurlijks achter! Het kan niets dan een
kwaad geweten zijn, dat hen van elders verdreef en naar dit afgelegen gewest voerde.
De giften en gaven, door hen op een zoo
voorbeeldelooze wijze we1ggeschonken, zullen nergens anders toe moeten dienen, dan
om een groot kwaad of erge misdaad weder
goed te maken. En dan, dat nimmer uitgeput rakende geld, zou men niet veronderstellen, dat de man zelven dat wist te munten,
of met den booze in een verbond getreden
was? Veel, zeer veel ,messire ! wordt er over
gesproken, maar het volk.z;oowel als de raad
neemt echter het geld, dat hij schenkt, aan.
Zij verwonderen zich wel over zijne mildheid, maar :gebruiken het toch. 't Is te vreezen echter, dat dit alles onze goede stad nog
meer vergolden worden, en de gastvrijheid,
aan di,e vreemdelingen verleend, Hoorn kwalijk bekomen zal, z·oo als 't nu reeds begonnen is."
De ridder schudde het hoofd, hij stemde
blijkbaar ni1et geheel in met den geestelijke;
ofscho·on hem de aanhef en de voordracht
van zijn verhaal beviel 1 de toepassing echter voldeed hem niet, evenmin als de toon,
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waarop hij daar:o ver zijn oordeel uitsprak,
en dien hij het allerminst uit den mond van
een broeder df>zer stichting verwacht had,
en dat hem tt: meer in het den~beeld versterkte, hetwelk omtrent den sip reker bij
hem opgekomen was. Hij onthield zich echter van eenige aanmerkingen en bepaalde
zich enkel tot de vraag, of men niet gissen
konde ,van waar zij dan wel gekomen waren.
"Giss.e n, ja! maar ik 1g·elo:of, dat niemand
daarmede de waarheid nabij kwam. Zij, zoo
min als hun dienaar, spreken over hun vroeger leven, de ezel kan niet antwoorden, ofschoon het beest alles schijnt te hooren wat
men hem vraagt, iets, dat S!ommigen al tot
zonderlinge vermoedens over de persoonlijkheid van dit wezen heeft doen overhellen.
Er zijn meer zulke voorbeelden ...... "
"Hoe! gij zoudt g1elooven ...... "
"Dat er de eene of andere betoovering
achter schuilt? waarom niet? Ik zou uit
zoo meni1g schrift .... "
"Bespaar dit voor een andermaal, broeder!
Deel mij liever iets omtrent die menschen
mede'', viel de ridder hem in, beducht
voor de bewijsgronden des broeders, die hij
toch niet bestrijden kon. ·

en de oogen neerslaan, maar toch den uiroep
niet terug deed houden:
"Gij kent haar dus, messire !"
"Zoo zag er de vrouwe uit," vervolgde de
heer van l'Isle-Adam, "die mij den beker
reikte, toen wij de moeite der reize aan den
ons op de markt igespreiden disch vergaten,
en nieuwe kracht voor den strijd verzamelden. Parbleu! 't was eene schoonheid, die
schitteren zou aan het hof van Bourgondië,
en door welke elke andere zou verdonkerd
worden. Maar gelukkig hare afzondering;
des hertog;s oog zou de vrouw licht te genadig aanzien." liet hij er zacht op volgen,
om welhaast luider, maar als voor zich zelf
te spreken: ,.Schoon is zij buiten kijf en ik
zag er niet, die haar geleken, maar já .... "
en zijne stem daalde weder, "eene heb ik .e r
gekend, maar 't is al lang geleden. - Pater!
hebt gij ooit bemind?" vroeg hij eensklaps
den hem bespiedenden geiestelijke.
"Messire! welk een vraag?" was het antwoord van den eenigszins onthutsten broeder. "Rakel, bid ik u, geene vonken uit dP
asch, die de tijd moest, maar niet geheel
kon dooven; in een klooster mag men niet
beminnen zooals uwe edelheid bedoelt. De
blik moet niet meer tot het aardsche en wat
des stofs is, zich wenden; iedere herinnering
uit het leven moet met de wijding verdwijnen. Zoo is het met mij messire ! de driften
zijn ondel'g'aan "sinds ik mijn hart gehangen heb aan ·d e beoefening· der wetenschappen, om ze te àoen dienen tot mijne en anderer zaligheid."
Doch de uit·werking van dat woord, waarmede broeder Sicco den hem verborgen gebleven argwaan van den ridder wilde verdrijven, was niet zooals de geestelijke na
zijne bekentenis verwachtte, want de heer
van l'Isle-Adam voerde hem eenigzins straf
toe:
·
"Broeder! uw woord weerspreekt uw hart.
Doe boete en denk liever aan hetgeen onder
de asch smeulde, als gij eens waarlijk bemind hebt, dan over de plannen van hoogheid, die g.iji thans voedt, die licht een vuur

"Zoo als gij verkiest, heer! Truydeman en
zijn wijf - want beide worden steeds in één
adem genoemà, en de man doet niets zonder
overleg met zijne vrouw, en elke giftbrief
wordt alzoo geteekend - Truydeman dan,
om hem als I'.oofd de eere te geven, hoewel
hij dat bij die raadpleging niet schijnt te
achten, is een forsch ,gebouwd man, eenige
jaren ouder dan zijne echtgenoote, die, als
gij mijn oordeel vertrouwen wilt, een vrouw
is van een gansch andere schoonheid dan .die
der vrouwen uit ons land."
"Glanzig bruine lokken, zwarte oogen,
wier lange wimpers hunnen g,loed schijnen
te willen we,erhouden, een blank, welgevormd gelaat, en eene gestalte, wier weelderige vorm het ruime kleed niet verbergen
kan!" sprak de heer van l'Is.le-Adam op een
toon, die den geestelijke in verbazing bracht,
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zouden worden, dat u verteren kon. Hoor!
ik ben u niet ongenegen, en dank u menig
onderhoudend uur, maar daarom te meer,
moet ik u toeroepen, dat hij, die e,e n ander
zoekt te verderven, veelal zich zelf een kuil
g,r aaft."
Er werd aan de cel geklopt, en dat .stelde
den geestelijke ibuiten de noodzakelijkheid,
om aan den ridder een gelaat te toonen, dat
hij niet wist of het blozen dan verbleeken
moest, op een woord, dat even goed een raad
als eene beschuldiging was, voor een ma~,
als broeder Sicco, die zich niet z,e er gerust
den hertog van Bourgondië.
De kom.st van den nieuwe~ bezoeker verloste hem van een verklaring en voorkwam
een gesprek, dat op het punt scheen eene
gevoelen moest te,g·e nover een dienaar van
onaangename wending te zullen nemen.

zaakt hadden, balsem gestrooid uit den geur
zijner lieflijkste rozen.
Wij hebben reeds met een enkel woord de
gunstige verandering van den burgemeester
jegens den jongeling doen opmerken; eene
verandering, die dezen ook niet onbekend
g1ebleven was; want of schoon het bevel des
vaders Willem het huis ve:ribood, waren er
voor het vernuft der minnenden, ook toen
ten tijde, menigvuldige gelegenheden om elkander een woord der minne toe te spreken
of eenig bericht te doen toekomen. Had het
Eefje in blijde droomen doen insluime·ren,
des jongelings verbeelding schiep zich mede
de beelden, die wij ons allen in zijnen leeftijd met de verleidelijkste kleuren en omtrekken schetsten; en hij mocht dat doen,
want zijn Eefje was schoon en goed, en aan
hare zijde kon hem het leven een bloemenpad, het huis een tempel zijn van echtelijk
heil en genoegen.
Met welk eene blijde b.oodschap liep hij
Hoorns straten door, hoe haastte hij zich
het heUig,e lijk woord van het beminde meisje
zijn vader over te brengen, dien vader, dien
hij zoo innig lief had en eerde, dien vader,
die aan de liefde zijns zoons zijne overtuiging niet ten :offer kon brengen, ofschoon
hij wist welk eene wonde hij zijns zoons geluk toebracht; maar die zoon had eerbiedig het hoofd geb01gen en berust in dat
woord, want hij kende den man, die het gesproken had, en hoe inni1g: hij aan hem g ehecht was. Toch had hij bemerkt, hoe zijn
vader deelde in zijn smart, lief als deze zijne
Eva had, bewust dat alleen zij zijnen Willem gelukkig kon maken.
Meer dan eens had de oude ridder God en
de Heiligen gebeden om een rustigen tijd,
wetende dat die ook de gemoederen kalmer
maken zoude, want zoo gaarne zou hij toch
vóór zijnen dood Willem gelukkig zien, en
het meisje met een naam noemen, dien het
hem niet gebeuren mocht tot heden een ander te geven, want het dochterke, hem dooi
de beminde gade geschonken, was zoo schie·
lijk de moeder igevolgd.

TWAALFDE HOOFDSTUK.
Jonker Aelbout's droefheid en vreugde,
en welk een last de heer van l'Isle-Adam
hem opdraagt.

De tijd; die rozen en distelen baart; de
tijd, die op zijnen stroom het scheepje van
den een eene kalme vaart en voorsp.o edig tij,
doch dat van den ander opgeruide golven en
tegenwind geeft; de tijd, die den een genot,
den ander droefheid toedeelt, doch wat hij
schenkt of ontneemt, niets meer dan een
blik op de afg·e legde haan vergunt en immer
voorwaarts ,spoedt; de tijd, die het voorbijg·e gane in herinnering, maar wat nadert in
hope doet houden, en wel hem die de eerste
eene lieflijke gedachte, die de laatste vertrouwen schenkt - de tijd, die verliep, sedert burgemeester Cruyf jonker Ael1b out
zijn huis verbood, sedert Eva bij de tranen
om den geliefden broeder er ook storten
moest om den jongeling, die haar alles was,
had in de wonden, die zijne dorens veroor-
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Ook was hem dus het woord, aan Cruyf
ontvallen, gansch niet onverschillig; want
hij wist evenals zijn zoon te 1g oed, dat het
des burgemeesters gewoonte niet was, zijne
woorden los daar heen .te werpen, maar dat,
wat hij zeide, gewoonlijk vast besloten was.
Willem stelde zich dus een genoe.gelijken
avond in het ouderlijke huis voor; maar, helaas! hoe weinig kan de mensch vooruit bepalen, wat 1gebeuren zal; en toch hoe ,gaairne
geeft hij daaraan toe, al leert de ondervinding, op hoe weinig hij bouwen kan, hoeveel
er vernietigd wordt, waarop hij zijne hoop
en verwachting vestigde.
To:en Willem Aelbout de -deur wilde openen, werd dit woest van binnen gedaan, en
een der bedienden stoof met een ontsteld gelaat naar buiten. Of de man den jonker niet
bemerkte, of wel dat hij het tijdveirlies achtte om hem de redén van zijn spoed te verklaren en dit zijnen mededienaren overliet,
althans hij snelde Aelbout voorbij en zijn
giedrag deed dezen een huivering door de
leden varen. V o,orzeker er moest gedurende
zijn afwezen iets buitengewoons, iets noodlottigs vootgevallen zijn. Hij gunde zich den tijd niet daaromtrent eene voorstelling te
maken, maar snelde het huis in; doch toen
hij het woonvertrek binnentrad, en daar de
huisgenooten bijeen zag, en zijn vader in
een stoel gezeten onder hen, toen beving
hem een bange schrik, toen werden al zijne
blijde gedachten in eens als weggevaagd;
want een blik op het bleeke gelaat van den
zoo zeer geëerden man overtuigde hem, dat
die op aairde geene kennis zou dragen van
het geluk van zijnen Willem.
Een plotselinge overval had een einde aan
het leven van den ridder gemaakt, en de dienaar, die den jonker voorbijgestormd was,
ging de hulp van den prior der Hiëronymianen inroepen. Willem was den man, dien hij
met zoo blijde tijding had willen verheugen,
genaderd, en klemde nog de 'V erstijfde hand
in de zijne; hij staarde op het gelaat van
den ridder, alsof hij hem tot het leven wilde
terugroepen: de ov·e rgang · van vreugde tot

smart was te groot, dan dat hij in het eerst
gelooven kon, dat hij ouderloos was. In het
einde kon hij zich die zeIDerheid niet meer
ontkennen 1en de tranen orntsprohge11 zij:aen
oog en.
"Ween :vrij uit, mijn zoon!" sprak een
man aan zijne zijde) "'t is het schoonste gedenkte:eken, dat een kind zijnen ouders oprichten kan. Ze zijn kostbaar voor den Heer·e
die tranen, en vereeren hem, die ze schreit;
't is eene zaligheid hierboven v:oor degenen,
om wien ze gestort worden."
,"Hij is dood, mijn vader!" ba11stte de jonker uit, ien de hand des dooden loslatende
greep hij die van den prior.
"Hij is den slaap ingegaan om tot het leven daarho:ven te ontwaken. Zijne ziele is
dit aardsche kleed ontvlucht. Het is hem wèl,
die u lief was, maar dien de Iieer opriep,
want voorzeker zijne taak was afgeweven
op aarde, hij had des Heeren wil vervuld,''
vie1rvolgde de prior. "Ons voegt het in 'd ien
wil te berusten; dat moge in het eerst moeilijk st:!hijnen, de zekerheid, dat het onzen
vriend wèl is, zal er hare kracht t0ie leenen
en u den troost des godsdiens,t s te gretiger
doen ontvangen. Verlaten wij dit vertrek,"
:en den jonker bij die hand nemende léidde
hij hem in eene ande'!ie kamer, en had hij
als arts den kranke geen geneesmiddel kunnen toedienen, den treurende was zijne hulpe
welkom en vertroostend.
Zoo weten wij niet wat de tijd ons brengen zal; wij berekenen, maar eene. hoogere
macht maakt de slotsom op, en dikwerf anders is de uitkomst dan onze verwachting!
Zoo ving het huis, dat jonker Aelbout gemeend had, van den vreugdetoon zijns gelukki1g en vaders te doen weergalmen, de
klaagtoonen op, die hij slaakte i0im het verscheiden van dien vader.
Terwijl jonker Aelbout den geliefden
doode beweende, streden de burgers van
Hoorn om de vrijheid der stad, en wonnen
die. De man, die in den laten avond nog de
tijding bracht, vond den jonker alleen, en
dat was hem wel het gew1enschte oogenblik,
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want hij was en wilde de brenger van meer
dan ééne tijding zijn; van tijdingen, die hij
niet wilde terughouden, van welke hij zich
ten plicht opgelegd had, zelf de bode te zijn,
en eie ne vàn welke voorz1eker den treurende
een zoeten balsem zou zijn bij het leed, dat
hem drukte. Burgemees.ter, neen Lambert
J ansz. Cruyf stond voor hem, ontdaan van
den zwarten rok met den korten rooden
mantel, en den over den schouder hangenden witten riem, met de zilveren bellen; ~et
dat àmbts,g ewaad had hij ook al zijne statigheid af,gielegd: het was de burger, de de~.1nemende vriend, die vader wenschte. te z1Jn
over den jongen man, dien hij, troostende
over den ramp, die Aelbout's huis getroffen
had, to_esprak, En toen hij daaraan voldaan
had, sprak hij van de zege doo11 de .stad behaald, en ook een woord van dank aan ·~en
jonk<er, dat hij vóór eellle week met z1Jne
knechten zoo gewillig was opgetrokken, en
licht grooter ramp daardoor v·o orkomen had.
Maar toen deze punten besproken waren,
volgde Cruyf het moeilijkste, en een ·OOgenblik hape11de zijne stem, doch terstond v~~
kreeg zij hare kracht weder, en mann~hJk
was de taal, waarmede hij bek.ende den JOngieling onrecht aangedaan te hebben, en
waarin hij ver.schooning voor 1een~. hand~l
wijze 'v roeg, die hij verzocht aan z1Jne dr1f.t
en de gemoedsgesteldhie id in zulk een treurig oogenblik toe te schrijven. Hij had. ingezien, dat hij ve'Iîkeerd gehandeld had, Jegiens
hem en zijn overleden vader, en erkende, dat
het verzet van Aelbout mindier aan Hoekschgezindheid dan wel aan een opre~?te , gene~
genheid voor de stad to.e te schriJven '':as,
hij had gelieerd, dat onderling·e veeten me~s
clan verderf en onheil brengen aan hen,. die
· zich er aan overgeven, maar dat eensgezmdheid kracht en geluk schenkt. Hij wenschte,
als het zijn kon, alles vergeten ,e n vergeven
te hebben.
Dat Willem Aelbout alles vergat en viergaf aan den vader van haa~-, di~ hij lief had,
en dat wel in eene zaak die h1J zoo gemakkelijk vergeven kon, zullen wij wiel niet be1

hoeven te verzekeren. En to·e n hij weder
voor de eerste maal als vroeger den voet in
het .huis van Grnyf zette, hoe de bekoorlijke
Eva als een bloem in den zonneschijn weder opleefde, toie n hij de vreugdetranen des
wederziens van hare wangen kuste, en wat
beiden gevoelden, toen de moeder he:m omarmde, en de 'Vader hem zoon noemde en
hem de hand drukte, hoe Willem zich ·d aarin
w.::.der zooveel ver.goed vond, zal de lez·N
zich zonder onze viemmelding wel kunnen
voorstellen.
Dat uur in de woning van Gruyf gesleten,
aan de zijde der beminde, innig bewust van
hare liefde en overtuigd van de genie,g.enheid
der ouders, deed den jongeling het verledene
als vergeten ;en alles van de toekomst verwachten.
Hij had wel de gehe·e le wereld getuige
van zijn geluk willen doen zijn .. Eén echter
boven velen moest het weten. de prior uit
l'et St~ Hiëronymus convent, dien hij h:oo~
achtte, die zijn vriend was, die hem ,g;etroost
had in de droefheid over de tegenkanting,
welke zijne liefde ondervond, die hem deelnemend bijgestaan had in de dagen van zijn
rouw. Toen hij noode 't huis van Cruyf verliet, had hij: zich naar het convent begeven.
De portier had op zijn vraag naar
den prior hem diens verblijf gewezen, maar
het zij A·e lbout hem niet begrepen of wel
in zijne verrukking niet juist opgelet had,
in den doolhof der gangen en bij de gelijkvormigheid der deuren, althans men stelle
ûch zijne verwondering ivoor, toen hij den
heer de Villiers en hroeder Sicco ontmoette.
Deze laatste was hem zeker de minst aangename persoon op dezen dag, daar, naar
al wat hij in het huis van Cruyf ,g:e hoord
had, waar de broeder zieh ingeärongen had,
hij juist de man niet was, die geluk meebracht, maar behagen scheen te scheppen
cm het genoegen dat anderen genoten, te
v<~rstoren en, zoo niet zich in dat l eed te
verheugen, het dan toch zeker met welgev~. llen te vernemen. Waarom, dat was velen
een raadsel. Velen ook kenden den wrevel
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niet, dien de broeder in zijne krenkingen tegen het heele menschelijke geslacht verkregen had.
Wij hebben aan het einde van het vorige
hoofdstuk vermeld, hoe welkom onze Jonker
echter aan den ibroeder was, daar het dezen
ge}egenheid gaf om, zonder in het oog; loopend te handelen, zijn bezoek bij den ridder
af te breken en de kamer te verlaten.
"Vergeef mij, messire!" ,s prak de jonker
op hoffelijke.à. toon, het woord nemende "vergeef mij dat ik u stoor! ik dacht hier
den eerwaardigen prior te vinden."
"En gij vindt een igewonden krij1gsman !
Schrijf het daaraan toe en niet aan gebrek
rnn hoffelijkheid, dat ik u liggende ontvang. Al is uw hez,o ek nu niet toegedacht,
zet u echter. Lacy! in mijne positie, als gekromd liggen onder de banden der heelkunst, dank ik iedere aflieiding" is ieder bezoek mij w·elkom. 0 als men gewoon is in
.~,rijen wille nu hier dan daar te zijn, te wandelen, te jagen, te strijden, en dan op eens
aan de l edigheid ter prooi, dat niets doen,
bah! 't is niet uit te houden! Als ik vragen
:mag, wie geeft mij de eere ...... "
"Mijill naam is Aelbout, messire! 't I~ een
·west Friesche naam, zonder vele trbels,
eiaar mijne vaderen droegen dien met eere"
En dat gij dit mede zult doen, daarvoor
w~~rborgt mij uw blik. Ik herinn~r mij nog,
r.oe het was, toen ik uwe jaren telde, en
niets dan genot mij toelachte; thans ben ik
maar een overschot van dien J .e an de Villiers van vroeger; anders zouden die kwetsuren mij ook zoo lang niet hier houden.
Ofscho'on uwe goede .stad mij alle gemakken toeschikt, wenschte ik toch maar ver
van hare wallen te wezen. Een krijgsman
haat de rust, en beware! dan een zulke als
jk nemen moet."
.Ik hoor toch, messire ! dat het 1g,0ed vooruit gaat met uwe wonden. Den prior is de
heeling wel toevertrouwd."
"Gij zegt het - en broeder ~icco is e.en
onderhoudend mensch, hm!" zeide de ridder.
1
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. Aelbout wist niet hoe hij, dat hm ! moest
uitleggen, en antwoordde ontwijkend:
"Ver.schoon mij, me,s sire! Ik ken den man
te weinig om er over te kunnen 00 rdeelen
maar ..... "
,
'
. "Welnu ? " vroeg de ridder, en zag hem
~1!tv.orschend in het gelaat; doch daar de
JO-?ker zweeg, zoo vulde hij zelf aan, en
ze1de: "u zou hij1 niet behagen."
"Nu gij het zegt, neen! De man heeft iets
dat mij terugstuit; ook kan ik het niet billijken, dat hij den prior zoo tegenwerkt dat
heeH kwaden invloed op het klooster: en
geeft een ongeregelden gang aan de werkzaamheden, waaraan zich deze broederschap
gewijd heeft."
"Ja, het zijn ,g eene go,e de vrienden, en
gaat het meestal verkeerd in een leger waar
twee legerhoofden zijn, die zich beide evenveel beleid toeschrijven, en meenen, dat de
een voor den ander moest staan, hoeveel
meer dan nog als dat plaats heeft bij mannen van de pen. Doch neem uw gemak. Al
gold uwe komst miji niet, laat een oud .soildaat, die niets uitrichten kan, dan den mond
te roeren, eene wijle uw gezelschap genieten, tenminste wanneer er niets anders is
dat het u 1b elet. Ik heb 'zoo even het geeste~
lijke onderhoud gesmaakt, laat het nu eens
het wereldlijke zijn."
"Wanneer ik den redder onzer stad daarmede genoegen kan doen, waar1om dan niet
messire ! Ik hen ook heden te gelukkig da~
dat ik iemand een verzoek zou kunne~ afslaan," sprak de jonker en nam een der zitten in.
"En toch schijnt ige rouwe te dragen?"
nam de Villiers het woord.
"Mijn vader is ge:storven, den dag dat uw
zwaard de Kennemers van onze muren joeg.
Hij was mijn rouw waardig, doc:h heden
heb ik een tweeden vade r ontvangen 'bij de
liefde der dochter."
"Geluk daartoe, jonker! en zij, welke gij
geko.zen hebt, als ik vragen mag ? Voorzeker schoon, en uit den adel der stad?"
"Verschoon rn.ij u haar afbeeldsel te ge1
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ven. Ik mocht het te vleiend schilderen.
Haar adel echter is niet die zoo als de ridderschap ze verstaat: zij is de dochter van
burgemeester Cruyf."
"Toch eene goede geboorte, jonker! en
zouden wij bjj ons· te lande zulk een huweli.ik afkeuren, te wel weet ik, dat hier een
andere geest daaromtrent bij de ridderschap
heerschende is, dat de adel niet zulk eene
scherpe lijn trekt, en de burgers tot zich
opheft in stede van ze te vernederen. De
heerlijke rechten zi~n dan ook hier meer in
naam aanwezig geweest, en uw adel heeft
zich niet op meer voordeel boven de andere
be;woners willen ·b eroemen; maar zich verge11oe1g.d om onder zoo vele vrije lieden, als
hi.er zijn, eene eereplaats te bekleeden.
Daaraan hebben uw graven veel toege-,
bracht door .d e .g emeenten der steden zoowel
als de edelen te raadplegen, waardoor zij onafhankelijke lieden werden, wier invloed en
vermogen gedurig vermeerderde 1 terwijl dat
van vele edelen verminderde.
Daarom zetteden zich vele in uwe, steden
neder. Ik bid u 1 jonker! te gelooven, dat ik
in het algemeen spreek. Zij huwden de dochters van rijke burgers, en geraakten er door
i.n het bewind, zonder dat het hunnen ridderrang of hunne eer schaadde.
Dat is een wijs besluit g•eweest, en het
beste op den duur in e.e n land van handel
en van een ontwikkeling als Holland en
Vlaanderen wo·riden zullen; daar moet de
adel iets anders zijn dan geboorte, daar legt
hij niets in de schaal en wor<lt de titel minder dan bekwaamheid geacht."
"Ik dank u, messire ! voor de gunstige
schets daar gegeven, hoewel er in. sommige
punten wel iets op af te dingen is. Zoo zou
het hier in West-Friesland, föj den fieren
gee!st, die onder het · volk heerscht, moeilijk
geweest zijiil, om zich staande te houden,
zoo als elder,s. De graven hebben het ondervonden, wat ho.o.fden en harten het hieT zijn,
hoe men dood blijft voor een privile:gie en
doet, is, zoo als gij wel aanmerktet, het
wars is van dwang. Maar wat de adel hier
1
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beste voor hem; daar·do.or behoudt hij, wat
hem anders door den geest des tijds met ge~eld ontnomen zou worden. Wat nu met
d~en ?'eest langzaam verdwijnt of liever er
zich m oplost zal in een andere gedaante
weder te voorschijn komen."
. "Ware l~et ook in mijnen tijd zoo geweest,
Jonker Aelbout ! Jean de Villiers had meer
ware levensvreugde genoten, en lag nu niet
zoo te rhunkeren naar gezelschap, om hem
~e slepende uren te korten; dan waren er
licht zonen en ..dochteren om mijn leger geschaard om miJ te verzorgien en door hunne
lie~de ~e verv~ling te verdrijven. Vraagt 1ge
of 1k. met bemrnd heb? Even als gij., heb ik
de mmne gekend. 't Was ook op uwen leeftijd, en mijn zwaard had reeds werks genoeg
in den strijd gehad" Met eere overladen
kwam ik op het slot mijner vaderen aan
maar om u de waarheid te zeggen, het le~
ven, welks dagelijksch begin en einde hetzel.fde was, strookte niet met mijne geaardheid; 'het was een omdolen in de nabuur~ch~p, jagende en rijdende, naar dat het mij
~nviel. Zoo gebeurde het, dat ik een dorpje
m den omtrek doorreed en mijn oor ge~treeld ~erd door een. welluidend gezang,
t welk mt een der wonmg1en drong. Ik hield
den· teugel in en stapte van mijn ros; de
toonen verrukten mij •o nbeschrijfelijk en lokten mij al verder en verder en eindelijk tot
het venster, dat half geopend en heerlijke
klanken doorliet. Daar zat, achter bl.oemen
als ve11borgen, een meisje, schoon als een
heilige! Zij bemerkte het niet, dat zij bespied werd, •e n terwijl de ha:riden ziclh ijverig repten aan het voor haar liggend werk
had het mondje geen rust, maar kweelde~
de purperen lippen de liefelijkste toon en 1 de
vroolijkste, _ dè ernstigste, al naar dat het
de scha.one scheen in te vallen. Dichter en
dichter naderde ik en mijn hoofd drong door
de bloesem!haag, zoodat het meisje, door het
gemaakte gerucht, opzag en verschrikt teru:gweek. Ik stamelde een verontschuldiging
en het mocht mij gelukken het maagdeken
gerust te stellen en weldra was ik nevens
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haar aan het venster gezeten, en mocht het
mij gebeuren dichter in cfe bruine kijkers te
staren, dan wel paste voor zoo kort eene
kennismaking. Maar hetzij dat mijne ,eenvoudige kleeding en .b eleefde woorden haar
den jongen reiziger, die zich moede van de
reis vooraf' gunstig deden beoordeelen, or
dat het argeloos gemoed geen kwaad zag
in onzen kout, ik ·r ekte de uren er door, en
had ze nog willen ophouden, maar de tijd
riep, als ik no;g vóór den avond het slot bereiken wilde" Ik kwam weder, kwam dik. wijls, en het waren de li~djes niet meer alleen, die mij den kout beloonden. 't Was omgekeerd, mijne kussen beloonden de moeite,
die de lieve mond zich gaf. Ik had hare liefde gewonnen, en het meisje droomde zich
zalig. En ik? Met schaamte en berouw zie
ik thans op het gebeurde neder, en ofscihoon
het mijne zoetste levensdagen waren,
wenschte ik wel, dat ik ze niet gekend had.
Zij geloofde mij den zoon van den slotvoogd
uit eene der burchten in den omtrek, en dien
mocht zij immers minnen, de dochter eens
vrijen burgers, die geene andere bloedve.rwanten had, dan een broeder, welke ergens
in Holland priester was, zij, die niemand
behoefde te vrag,e n in wat haar liefste was,
alleen als zij met 1een oude nicht woonde: En
ik zat daar bij die lieve eenvoud ·en speelde
valsch spel, wetende, dat ik, de edelman,
naar de begrippen van den adel haar niet
huwen kon, wilde ik mijn stam niet bevlekken ~n mijne vooruitzichten niet voo.r altijd
bederven .. 't Is waar, die uitzichten zijn vervuld, meer dan ik toen wenschte; maar is
Jean de Villiers gelukkiger in dat bezit, jonker! Waartoe u medegedeeld w.at er volgde?
toen ik sprak, dat ik de banier. mijns vorsten moest vol;gen, toen zij het ontdekte wie
en wat ik was, ge,v oelde dat ik haar nimmer
zou kunnen huw1en? Als ve.rpletterd stond
ik naast haar, want ik beminde haar waarachtig, en 't was geen zegen geweest, een
gen:o t te verkrijgen, dat ik mij1 tJhans verwijt. Ik kon het dáár niet langer verduren
en vlood. . . . zocht verdooving in den krijg

e:i wierp mij in den maalstroom der genietmgen van het weelderige Bourg,ondische
h.of, waar de rijke baron welkom was bij de
ndders en edelen van den prachtlievenden
Ph~lips, en de schoone dames mij in hare
stnkken zochten te verwarren. Het avontuur
mijner jeugd week meer en meer op den
achte.rgrond - thans schijnt het met de jaren wel weder te verlevenligen .... " Messire
de l'Isle-Adam hield de hand voor de oogen,
en het was den j:onke.r of hij1 een traan op
den :grijzenden baard zag vallen .
Aelbout gevoelde med elijden met den ridder, die nog ·zoo levendig een gevoel over
e~n misstap zijner jeugd behouden had en
hetzij hij· nieuws1gierig was om meer van' het
hem verhaalde te weten, of wel dat hij den
heer van l'Isle-Adam een middel wilde aan
de hand doen om zijn kwaad te verg·o·e den
als . hij het niet reeds •b eproefd had, zo~
sprak hij:
"En hebt gij niet te weten kuilJilen1 komen, messire ! wat er van haar geworden
is?"
,Dat is· het juist," niam de ridder het
woord, "wat mij bekommert. Jaren waren
er verloopen teen mij op eens dat avontuur
weder levendiger dan voorheen voor den
g eest kwam. Ik :begreep, dat er ivoor mij wel
wat zou zijn goed te maken. Ik zocht het
dorpje weder op, en vond ·z.onder moeite het
vriendelijke huis; maar de bloemen voor het
ve_nster waren verdwenen, drie kinderkopjes
blikten er door de ruiten heen. Zouden 't de
hare zijn, dacht ik, toen een der kleinen de
moeder ri·ep en ik met een kloppend hart
naar haar uitzag. Zij kwam, maar 't was
Philippa niet. De vrouw wist mij niet anders
te verhalen, toen ik mij op hare uitnoodiging
aan den disch gezet had, dan dat de v.roegere bewoonster van dit huis eensklaps verdwenen was, en dat de sprake geloopen had,
dat zij. in Vlaanderen in een klooster gegaan was, om daar ·e en misstap harer jeugd
te beschrei·en. ''
"En gij volgdet dat spoor?" vroeg Alhout.
"Onzeker als het was bij vele heiligdomT
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men die in het rijke land bestaan ? Hoe zou
ik haar vinden door wat middel, en waardoor en waarmede was mijn ongeluk goed
te maken?"
Het kostte mij veel geld bij geestelijken
en wereldlijken beide, maar het bracht mij
niet wat ik vierlétngde," antwoordde de heer
van l'Isle-Adam.
Eenig zwijgen volgde. Eindelijk nam de
riàder nu het woo11d, en zeide;
"Gij moogt het •v reemd vinden, jonker! dat
ik u zoo deelgenoot van een voorval maak,
dat anders wel nooit stof tot gesprek z1ou
geven bij menschen, die ·~lkander voor de
eerste maal zien, en dat ik ook niet ieder
verhalen zou. Altijd heb ik het lallA,g ,g evonden, dat men er soms pralend over spreekt,
en 't eene eere schijnt te zijn, te handelen
zo·o als ik deed; ofschoon 't, helaas! geene
zeldzaamheid is in onze dagen aan het Bourgondische hof. Dank er uwen patroon
voor, jonker A·e lbout ! dat gu in uwen leeftijd
niet mijne denkbeelden uit dien tijd hebt. Uw
ouderdom zal er te geruster door zijn. Omdat ik dit zoo levendig gevoelde bij het geluk, dat ,gij mij mededeeldet als het uwe,
sprak ik over ~ijne jeugd en schonk u mijn
vertrouwen, maar bovendien hetgeen ik u
verhaalde, werd mij in uwe stad z 00 11evendig als ooit herinnerd. Gij weet het zeker,
hoe men ons op den dag, dat wij hier binnentrokken, f1eestelijk onthaalde. Daar werd
mij door eene vrouw de beker toegebracht,
en het was mij of ik Philippa zag, maar no1g
rejner, nog hemelscher. De broeder, die mij
zoo ·eïVen verliet, zeide dat het de vrouw van
eenen Truydeman is, en voegde er bij, ~at zij
van onbekende afkomst waren. Weet ook gij
iets daarvan af?"
"Hij heerft de waarheid gezegd messire.
't Is eene schoone vrouw, Aleyde1. Een zegen
voor de armen en behoeftigen dezer stad!"
antwoordde jonker Aelbout.
"Zie, zij maakte mij het hart warm als
weleer, en eene zonderlinge gedachte bekroop . mij. Heer Cruyf, die toen naast mij
zat, brak z,e op eens af, door mij de reden

1onzer komst in zijne stad te herinneren. In
mijne eenzaamheid echter r•ees haar beeld
mij weder voor den geest. Het onderhoud,
dat ik zoo even met den broed1er had, liep,
zonder mijn toedoen, geheel over haar, maar
ik wilde hem er ni1et over spreken. Gij zult
het, naar uwe eigen 1oordeelvelling over zijn
persoon, wel begrijpen waarom. Maar zoudt
gij mij nu een dienst willen doen?"
"Om te weten te komen, of zij eene dochter dier vrouwe zijn kan, welke gij eens bemindet ?" eindigde Albout zijne vraag.
"Zoo is het jonker! en gij zoudt mij daardoor tot uw schuldenaar maken," sprak de
ridder.
Aelbout verliet na nog eenig vertoef zijn
nieuwen vriend. Ofschoon de kennismaking
hem niet onaangenaam was, zoo was de hem
opgedragen last verre van gemakkelijk en
van een uiterst teederen aard. Hij kende
Truydeman en zijn wijf, zoo als velen, uit
hunne werken. Hij had ze wel gesproken en
de man had hem vriendschap bewez1en, maar
de jonker dacht te wel, dan dat hij naar datgene zou hebben willen vragen, waarover zij
zel1ve het zwijgen bewaarden en vermeden
te spreken, als over iets, dat hun onaangenaam ·was. Hoe zou hij dus naar des ridders
begeeren het raads1el ontsluieren ,dat zoovele zinnen, scherper dan de zijne, reeds ge:s pits1t had, en waarvan de oplossing nog altijd gezocht werd. Hij giste het bovendien,
dat het Truydeman en zijn wijf eene grieve
ûjn zou, als de mantel, over hun vroeger leven 1gespreid, opgelicht werd; hij vreesde tevens, waarom kon hij zich niet verklaren,
dat, als dat •O penbaar werd voor het volk,
dat hen als heiligen eerde, het niet ten goede der stad zoude uitkomen. Hij vreesde dus
elk onderzoek ook vo1or de beide personen,
die het gold, en wenschte wel, dat de ridder
hem zijn vertrouwen onthouden had.
T1och zou het gebeuren, wat hij ivreesde,
ook buiten zijn toedoen, en wel op een wijze,
die de .geheele stad in rep en roer bracht.
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DERTIENDE HOOFDSTUK.
Waarin een Broeder van den Goeden Wille
een ontdekking doet, en eene oude nicht er
voor vreest.

De lezer zal zich, hopen wij, het bezoek
herinneren, dat wij met hem in eene der
achterstraten van de stad afl1egden, waar wij
een der armoedige wonip.gen binnentraden
in den nacht, nadat de Kennemers zich om
Hoorn gel1e1ge;r d hadden. Wij doen dit weder
op eenen morgen, eenige dagen na
het
viorige hoofüstuk verhaalde. Dat huisje werd
thans bewoond door eene weduvye met hare
kinderen; weduwe was de arme ,s inds haar
man, die bij het convent der Hiëronymianen
soms knechtelijke dimsten deed, in den
strijd teig1en de Kennemers gevallen was, zoo
het heette. Wij toch, die het tooneel .in die
woning en dat afscheid bijgewoond en den
man op zijn nachtelijken tocht gevolgd hebben, wij hebben beteren grond en laten het
aan het gerucht over, hem voor de wereld
die eere te geven. Gelukkig voor hem wellicht, dat zijn lijk, onder de gesn.e uvelden
gevonden, tot dat vermoeden aanleiding gaf.
Zijn betrekkingen toch voeren er beter bij,
clan wanneer het uitgelekt ware, dat die man
van die verbitterde K,e nnemers verradersloon ontvangen had. Wij kennen de omstarnldigheden, die hem daarfoe gebracht hadden,
en hoe de arme viel als het offer van de
kwade praktijken van een ander.
Wie die ander was, zal de lezer zonder
onze aanduiding wel vermoeden, al doen wij
hem den man ook niet opmerken, die daar
het ihuisje verlaat. De kinderen brelljg1en hem
de handen kussend, tot de deur, waar hij
het oudste eene geldbeurs in de handen stopt
en toen zich ijliil1gs verwijdert. Die man zou
door deze handelwijs ons eenigzins met zijn
kar~kter verzoenen, want hij, die nog mede-
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doogen met het leed van anderen heeft, is
zeker nog niet zoo diep gezonken, dat al het
goede in hem verloren is.
Had hij de man en vrouw den dood als
üvergegeven en het gezin het gebrek te gemoet gevoerd, nu hij het den eenigen ontnomen had, die nog verdienst inbracht, sober als dit dan ook zijn mocht, waartoe de
moeder met netten breien nog iets vioor het
huishouden bijbracht, maar dat nu ook ophield, daar de ziekt·e der vrouw, door den
<lood des mans niet verbeterd, haar geheel
2.an haar l·e1ger kluisterde - hij. zocht daarentegen te leni,gen wat hij ~on.
Wat hij kon, zeggen wij, want een broeder van den Goeden Wille was niet rijk, en
wat zij hadden, was door de giften van anderen, ·of wat deze of gene, die ze met hunne
bekwaamheden ten dienste stonden, hun
veree,r den.
Zoo was ook die geldbeurs het loon 1voor
zulk een a rbeid, en was dat loon mild geweest, broeder Sicco nam er niets af en
bracht het den armen. En het werd hem wèl
om het hart, dien kouden en .ande1rs zoo ongevoeligen man, toen hij de blijdschap ~er
kleinen zag, en het w·o ord der ,g elukk1g·e
moeder zijne oornn nog bereikte:
"Kinderen! nu hebben wij brood voor dagen lang."
En peinzende over hetgeen hij gezien had,
en nadenkende wat duurzamer heil kon geven, v~oor zich zelven of voor anderen te leven en of ·een oogenblik als dit hem geen
mee1rder en inniger gen1oegen .gaf, dan dat
hij eenig oud geschrift onrtra~dseld had, liep
hij, steeds voor zich heen ziende, voort en
een man tegen het lijf, die de straat opkwam
Het was E-ric, de dienaar van Truydeman
en die; door den broeder bij den ,a rm te va~
ten, belette, dat hij den schok met eene tuimeling boette.
"He! he! eerwaarde heer!" sprak hij luimig. v,'t Is niet goed, bij lichten dag met de
oogen dicht te loopen. Of is de wereld alzoo
boos, dat gij niet zien wilt wat er voorvalt?"
De broeder zag grimmig te.gen den reus
1
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op, ,e n wilde ter zijde afgaan, maar Eric
Meld hem tegen, en zeide:
"Zoo was 't n~et gemeend, eerwaarde heer!
Of is dit het loon, omdat ik u voor vallen
bewaarde? 't Is de eerste maal niet, en ge
wilt licht niet spreken, :omdat ik 1reeds eenmaal uwe stem hoorde. Ontken maar niet,
mijn oog ziet scherp en terstond wat vlag
mij nadert. Maar wees gerust. Ik zal niet
in uw rvaa rwater komen, want de storm is
over en de zee weder ruim, nu ze verstoven zijn als het schuim der golven voor den
wind, die de stad zoo in eens _wilden wegkapen. He!"
"Ik begrijp u niet, man!" zeide de geestelijke.
,,,Dat behoeft ook niet," hervatte Eric,
"als gij maar koers blijft houden, zoo als
bij dat huisje daar op den hoek. Dat was
goed en braaf, eerwaarde vader! en de •r echte weg." En hij verwijderde zich met een
eerbiedig.en groet en liet den bTOeder zijn
weg vervolgen.
Deze echter zou dien weg niet ongestoord
afleggen, want hij· was nog geene twaalf
sch11eden voortgegaani, of hij werd door een
man staande gehouden, di,e hem met de beleefdheid, welke zijn stand eischte, aansprak en vroeg:
"Kent gij den man, met wien gij daar zoo
even gesproken hebt?"
De geestelijke haalde de schouders op,
alsof hij zeggen wlide: "ik weet niet veel
bijzonders van hem," doch hij antwoordde,
den vrag,er aanziende, daar hij toch iets
diende te zeggen:
"Hij is hier ergens in de stad dienstbaar."
Ei zoo!" hernam de man. "Uw eerwaarde '~0 et weten dat ik een schipper ben van
mijn beroep, lid 1van het gilde te dezer stede,
dat, zoo als uw eerwaarde mogelijk weet,
reeds in 1381 op St. Matthias opgericht is
en vele voorrechten heeft. Ik heb nu lange
jaren op zee omgezwalkt, ben nu hieT dan
daar met mijn schip geweest, en heden, na
eene afwezigheid van twaalf jaren, in mijne
geboortestad teruggekeerd. 't Is hie1r veel
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veranderd, eerwaarde vader! ik zou Hoorn
niet gekend hebben."
"Zoo!" sprak de geestelijke, niet begrijpende wat die omhaal van woorden beduidde
en niet ongeneigd tot het geloof over te hellen, dat de schipper den dag zijner aankomst
wat feestelijk gevierd en het achtbare gilde
den teruggekeerden bro·eder mildelijk onthaald had.
"Ongetwijfeld,, uw eerwaarde! Storm en
onweer, vreemde ontmoetingen heb ik ;g ehad.
Zoo meen ik dien man daar, die u paaide,
ook eens in het vaarwater gehad te hebben."
De geestelijke werd opmeirkzaaµi.
",Zoo als ik zeide. 't Is wel lang geleden,
maar daarom echter niet gemakkelijk te
vergeten, wiant ik verloor er mijn schip bij
-- een goede zeiler ..... "
"Bij die gelegenheid dus. . . . was hij dan
onder uw scheepsvolk!" zeide de geestelijke.
"Beware,, eerwaarde vader !" riep de
schipper, en ten hoogste verwonderd over
zulk · eene ivraag, die toch zo,0 onnatuurlijk
niet was, drie stappen terugtredende.
,,,Waarvoor ziet uw eerwaarde mij dan wel
aan?"
"Wel, waarvoor anders, dan wat gij zoo
even zelf gezegd hebt, en dat uw gewaad
ook niet wederspreekt, voor een zeeman. Als
· gij nu uw schip v21rloren hebt, dan moet die
man :o ok bij u aan boord geweest zijn. Is 't
zoo niet?" sprak broeder Sicco.
"Zoo zou het zijn, als ik mijn goed schip
in een storm verloren had, zoo als gij schijnt
te vermoeden, maar daar is hier de sprake
niet van. Ik werd van een zeero,0ver genornen .... "
Broeder Sicco zette groote oogen op., en
eene schrede terugdeinzende, zeide hij:
.. Zoodat gij gelooft, goede vriend! dat die
man een zeeroover is ? "
"Dat hij het was! dat zou ik bij onze heilige Geertruy bezweren kunnen. Dien man
moet men maar ééns zien, om hem voor alaltijd te, kennen; brak de mast op het schip,
men zou er hem voor in de plaats kunnen
stellen. 't Is echter lang geleden,, want zij
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lieten mij niets over, en nu heb ik alweder
wat overgewonnen, maar t.och .... "
Zoudt .gij eene vergoeding niet weigere~ " hervatte de broeder. ",Maar was hij de
bev~lhebber der roovers ?"
"Hij·? Wel neep! Dat was een veel jonger, veel kleiner man. Bij mijne ziel! 't waren wakkere knapen, dat moet ik zeggen., al
kostte het mij schip en lading."
"Zoudt gij ze nog kennen?" vroeg de
broeder.
Gij ziet dat die 11eus mij niet :o ntgaan is,
01" die ~nd~ren. . . . ja, ja, 't zou wel gaan.
't Maakte mij een te groot gat in de beurs,
dan dat ik het mij leven lang vergeten zou."
"Zoo ga m et mij mede; doch :verte~. niemand wat wij gesproken, noch w1en WIJ ge-·
zien hebben, zoo uw leven u lief is. Denk
dat gij 't in het geheim der biecht medegedeeld hebt.. Ik zal het even zoo bewaren.
Doet ,gij zoo als ik u zal zeggen, dan is. er
kans voor u op, dat gij eenig·e vergoedmg
k!.'ijgt. Ik zal eerst onderzoeken, of uw voorgeven waar zij. Volg mij nu."
Zoo zou ik op eens weten wat der gansche stad een raadsel bleef," dacht broeder
Sicco voortgaande, "weten van waar al die
schatten komen en waarva!ll die weldaden
bewezen worden. Ja, zoo iets moet het we. zen dat kan niet anders zijn. Ha! ha! heer
pri~·r! zijn dat uwe rvrienden! Wat echter te
doen? De menschen ongelukkig maken?
Neen al hebben ze mij niet willen kennen,
het b~at mij niets. Meer voordeel zou 't zijn,
hen zelven te spreken, dat kan mij rente geven, als zij weten, dat ik hun geheim ken.
Ha! ha! daar valt v·o or mij wel iets af, en
de rijke geleerde zal verder komen, dan de
arme tot heden gestegen is. Door hen zou
ik dan mijn doel kunnen her.eiken."
Gedurende het gesprek tusschen den broeder des Gemeenen Levens en den schipper
was Eric dë boi0dschappen, waartoe lhij was
uitgegaan, .gaan verrichten, en nog eens
even bij zijnen ouden kennis, de.n wakkere'll'
·waard uit het Oude Huis ingezeild, waar altijd een glas bier uit de voorvaderlijke brou-
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werij voor den kloeken gast geschonken
werd. De eigenaar van de herberg toch kon
het niet vergeten, dat bij hem de vreemdelingen het eerst hunnen intrek gen:omen
hadden, dat bij hem d~e reus rvan een man
en die schrandeire ezel, welke do or de geheele stad bekend waren, op zijn bovenkamertje en in zijn warmen stal gehuisd hadden. Het gaf hem altijd stof tot spreken
voor hen, die zijn herberg bezochten, even
als de spijt, die hij gevoelde dat de he er van
l'Isle-Adam naar het convent en niet naar
zijn wonin1g gevoerd was, waar zoo een
machtig ridder zeker meer naar zijn staat
geweest zou zijn. Die onderwerpen, waarbij
zijn eer als waard zoo nauw betrokken was,
bleven zijn stokpaardje levenslanig, even als
het de overleyering .d aarvan zijn nag·e slacht
werd.
Uit de gastvrije woning spoedde Eric zich
r..aa:r het nevens het St. Marie-klooster gelegen huis, waar hij voor vrouw Aleyde iets af
te geven had, en het korfje met .geneesmiddelen brengen moest, waaruit dien
morgen in deze en igene woning reeds een
uitdeeling igeschied was.
Niet dat Clara Ewouts, want zij ibewoonde
dat huis, geibruik dier middelen maken
moest; de lieve toch lag wel de weemoed,
maar geen spoor van ·eenige lichamelijke ongesteldheid op het blank gelaat. Zij waren
bestemd voor den man, dien zij zoo herbergzaam in hare woning had opgenomen, hoewel hjj een vijand der stad en een aanhanger
der partij was, die haren Jan van het leven
beroofd had; ·e ene gastvrijheid, die de oude
njcht, welke bij het meisje inwoonde, misprees, misprees jegens eenen, die toch uitgezonden was om Hoorn te verderven en
niet verdiend was dooi:r e€nen, welke Jacoba
toegedaan was, die vrouw, welke een schandvlek was harer sekse en aan Clara zoove el
Jeeds berokkend haJd. Het is echter niet onmogelijk, ja komt ons hoogst waarschijnlijk
voor, dat de oude Elze die r edenen al·s voor·wendsel g·e bruikte, en dat de ware reden
harer afkeurring bestond in de meerdere
1
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drukte, en de niet te ontkennen bemoeiïngen, die het verblijf van den gewonde in het
huis veroorzaakte, en dat wel voor haar, die
zoo zeer op gemak en rust g-esteld was. Laten wij die reden gelden bij de reeds bejaarde Elze-nicht, ze moest toch niet zoo
overwegend zijn in het hart eener vrrouw
voor zachte aandoeningen als geschapen;
maar er zal nog wel eene andere oorzaak
daar achter verscholen liggen. Immers, toen
bij het eerste bezoek, dat prior Hendrik van
het Hiërnnymus-convent bij den gewonde
aflegde, deze verzekerde, dat de toestand
niet hopeloos en er wel genezing mogelijk
was, toen de volgende dagen dat beweren
voedsel gaven en getuigden, dat de ervar 2n
man wel gezien had, en de Alkmaarder inde1·daad in beterschap toenam, en zijne wonden tot h eeling neigden, toen was het •OP te
me1ken, dat de vrouw, die in het eerst geno Eg·en in de opneming van den doodelijk
geiYonde genomen had, hoe imeer hij herstel de Clara's medelijden afkeurde, er zich
sterker over uit liet, ja, dat zij meer zelfs
dan vroeger bij den dood van den jongen
Cruyf 1gebeurd was, tegen Hoekschen en
Hoekschg·e zindheid, en over de groote over.:1peelster en hare wreedheid uitvoer, ja meeT
en meewariger over Clara's lot en liefde
sprak, dan ivel in die dagen toen de eerste
rouwe de minnende maa:gd aangreep. Vreescle zij wellicht, de ·oude Elze~ dat het medelijden der vrouw haaT weder ontnemen zoude
wat eens de meedoogenloosheid eener vrouw
haar had doen behouden: een onbekommerd
en gemakkelijk leven in cene der beste huizen van de stad?
Het door ons aangegevene was ook nu weder het onderwerp van het gesprek der beide
vrouwen, en de prioT, die den gewonde zoo
even had verbonden, gaf Elze eene geschikte
aanleidillig om te zeggen:
"Die Alkmaarsche Hoek heeft hier ·e ene
verzorging, zoo als maar de heer de Villiers
denken mag. Er wordt, schijnt het, ·geen onderscheid gemaakt tusschen vriend en vijand. Dan weten de Hoekschen beter wat

vriend of vreemden toekomt. Vrouw Jacoba
dacht er met u, nicht Clara! gansch and ers
over."
"Daarom, Elze-nicht!" sprak het meisje,
,juist daarom doe ik zoo. De heilig·e n mogen
eenmaal onze wederpartij tot inkeer brengen! Leert men ons niet, goed te bewijzen
aan hen, die ons geweld aandoen, te bidden
voor degenen, die ons haten? Gaf de Heere
Jezus zelf dat voorbeeld niet? Ja ik, die zooveel geleden heb, ik danke St. Clarn en
vrouw Aleyde, voor den troost mij gegeven,
die mij het hoofd weder heeft doen opheffen.
Ik ben beter in staat te gevoelen welk goed
werk ik hier doe. Ik kan mij verbeelden welke ,gelukkigen ik in Alkmaar gemaakt heb
door dezen man te verplegen, want daardoor, z.oo als de eerwaarde prioT mij v erzekerde, is hij behouden gebleven. Hadden wij
hem niet ter juister tijd opgenomen, er zouden erger treurenden geweest zijn dan ik.
Ik danke St. Clara voor mijn besluit in dat
oogenblik. Er zijn vele smarten dooT V•Oorkomen."
"Maar daardoor is nu ons huis ook al:s een
gasthuis geworden, en het linnen is door u
gescheurd, alsof het geen waarde had, en
dat alles om dien Hoek," zeide de nicht bittEr.
"Voor een m ensch als wij, Elze-nicht!"
sprak Clara ernstig. "Ik wenschte, dat die
namen nimmer gegevèn waren, 't zou er zoo
velen in den lande beter door wezen. Het
rouwt mij niet om ons huis, 't is ruim genoeg. Wat dat linnen aangaat, heeft de
Heere mij niet gezegend boven velen? En
\Vare dat zoo ni et, vrouw Aleyde zou mij helpen waar ik te kort kwam."
"Ja 't oordeel dier vreemde vrouwe is u
aanstekend geweest. Wanneer zij de middelen hebben, de heilige weten van waaT ! moeten zij doen wat zij verantwoorden kunnen;
maar gij, die niet zoo ruim zijt in 's werelds
goed, moet meer toezien. Uwe moeder was
gansch in dezen, die"""
"Elze-nicht!" viel het meisje haar schie1\ik in de reden, "ik bidde u, sp1·eek zoo niet
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en laat de zalige vrouw er buiten. Het voegt
mij niet te oordeelen, wat zij dacht goed te
zijn, en ook niet u, die.""" ·
"Voleind het maar1 nicht!" sprak .Elze,
toen Clara pl,otseling zweeg, en het harde
woor.d, dat bij haar opkwam, terughield, ongeneigd als de edele maagd was, om iemand
te grieven.
Het was de eerste maal, dat die gedachte
b\j haar oprees, oprees nu de oude Elze van
hare moeder sprak, die wel eene zeer zuinige
vrouw geweest, maar daarom de vrouwelijke
deugden niet verlooch ende en Clara eene
goede moeder geweest was. "Spreek het
maar uit, wat gij zeggen wildet: "die hier
bet genadelbrood eet", niet waar?"
"Neen nicht Elze ! zoo hard meende ik het
niet, daarvoor kent gij mij beter, hoop ik;
maar het spijt mij· dat gij telkens zoo over
dien armen man spre ekt, en als,of ik' zonde
deed door hem huisvesting te verleenen.
Wat moeite geeft hij u? Immers niet het
minste. Zijne oppassing deert ons niet, en
vordert van ons al zeer weinig, daar de eerwaarde prior ons een geschikten mensch te
zijner dienste zendt. 't Is nog maar een enkel uur, dat wij ons 'b epaald m et hem bemoeid hebben, en dat is sinds ·e en paar dagen, toen de prioor hem ver;gunde te spreken. 0, ge hebt u slechts te herinneren, om
van uwe gedachten terug te komen, hoe
dankbaar de goede man was, hoe hij geene
woorden wist te vinden, en toen ik hem verbood daarover te spreken, was toen zijne
eerste vraag niet: of wij zijnen ouders in
Alkmaar boodschap wilden doen, hoe het
met hun Floris was; hoe zijne tweede gedachte de banier was, die hij 01111 het lijf gedragen had, en hoe leed h et hem was 1 dat
de burgers die medegenomen hadden ? Als
ge u dat herinnert, nicht Elze ~ dan moet ge
tot h et besluit komen, dat een Hoek ook een
g;oed me:risch en een goed vaderlander zijn
kan. En ik beklage mij 'het niet, dat wij zulk
eenen onder ons dak hebben; maar aangenaam zal het mij zijn, wanneer over dit -onderwerp tusschen ons beiden niet meer ge-

139
sproken wordt. Wij schijnen daarover niet
eenstemmig genoeg te d·e nken," zeide het
meisje, en wat zij gesproken had getuigde
van haar innig gevoelen, dat zij bewust was
haren plicht gedaan te hebben.
"Zoo als ge verkiest, nicht Clara!" sprak
de oude nicht, maar het onderworpene van
woorden en toon stirookte niet met haar gemoed. "Maar bedenkt gij wel, wat de menschen, wat ze ten huize des heeren Cruyf
zu1lein: zeggen, dat 1g ij dien jongen man hebt
opgenomen? De wereld, kind! is zoo ergdenkend."
Een lichte blos kleurde vüür een oogenblik
Clara'~ kaken, toen Elze-nicht die ietwat
schamper uitgedrukte woorden .sprak, maar
kalm ivoerde het meisje haa1r toe·:
"Ik handel zooals mijn hart het ingeeft,
er1 die goed denken zullen mijn gedrag niet
afkeuren. Zoo >0ok bij mijnheer Cruyf. Ik
weet, dat Eefje hetzelfde gedaan zou hebben .. Eener vrouw, nicht Elze ! past de wrake
niet, en neemt zij er eene, dan is 't om
kwaad met goed te vergelden. Mijn Jan zelf
zou er mij. niet om misprez·e n hebben."."
"Ook niet, .wanneer.".,'' maar Elze-nicht
mocht niet verder haar weefsel uitspinnen
voor ditmaal. Aleyde's dienaar brak het af
door zijn komst en den brief, dien hij medebracht, door zijnen meester ontvangen als
antwoord op de tijding, door hem naar Alkmaar aan den poorter Adriaan Florisz. gezonden, aangaande het lot van diens z,oon.
"Dat zal onzen viriend goed doen!" sprak
het meisje, toen Eric weder vertrokken was,
en zonder te letten op het afkeurend- woord
der nicht, die van het onbetamelijke sprak,
en dat het haar niet paste, zoo onverzeld
heen te gaan, snelde zij de kamer uit, en
naar het vertrek van den Alkmaarde!I' overtuigd, dat de tijding, welke . ze bracht, hem
bovenmate welkom en eene artsenij bovendien zou zijn.
En inderdaad, toen zij den door pijn en
bloedvérlies verzwakten jongeman den brief
overhandigde, en deze het opschrift gelezen
had, overtoog een blos van vreugde zijne
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blce1rn wangen, en zjjne oogen glinsterden,
toen hij zeide:
Dank juffer! dank! 't Is de hand van
miJ~ ouden leermeester, pater Bruno," en hij
brak het zegel los. Toen hij gelezen had,
reikte hij het geschrift aan Clara over, en
zeide: "Voor mijne w eldoenster heb ik geene

ruste blijft aanbevelen; en bedenk hoe lief
uwe ouders u hebben; gij zijt hun eenige,
bemerk ik - en toch lieten zij u gaan, om .. "
"Om den baljuw te 'Volgen, wilt ge zeggen?" viel Floris Adriaansz. haar in. "Al
had ik anders gewild, ik k·on niet blijven:
was niet de banier der stad mij toevertrouwd? Als ik die een ander gegeven had,
zou men mij clan geen lafhartige genoemd
hebben, en een Kabeljaauw daarenboven?"
"En daarom waart gij op het punt, om
uwen oud~rs het hart te breken? 0 jammerlijke tweespalt!" zeide het meisje weemoedig.
"Wel jammerlijk, en uw mond heeft wel
het meeste recht zoo te spreken. Gij hebt
de vrucht er van -gesmaakt. Wees overtuigd,
dat ik ·e n velen onzer partij in uwen rouw
en dien des heeren Cruyf deelden, en het
doet 't mij des te hooger waardeeren, dat
gij den Hoek zoo weldoet. Wij hadden dat
niet aan u verdiend. Maair ïk zal zwijgen
over deze zaak," zeide de Alkmaarder, ziende, dat zij hem wenkte, dit <Onderwerp te laten varen.
,.'i Zal ook beter voor u zelven zijn,
v1·iend !" sprak Elze's scherpe stem onmiddellijk, toen hij zweeg, en zij was den jongeling .een droevig contrast bij• de zilveren
toonen, die hem nog in de ooren ruischten.
"En gij, nicht Clare!" vervolgde de oude,
"mocht wel eens voor komen. Wat er gebeurt, weet ik niet, maar de menschen loopen als verslagenen en · diep bedrukt langs
de straten. De Hoekschen zullen het toch
niet weder wagen .... ?" En na een smadenden blik op den gekwetste geslag'lein te hebben, die echter door Clara's vriendelijke
groet vergoed werd, verlieten de vrouwen
het vertrek.
Ofschoon Elze's voorgeven de eigenlijke
reden niet was, waarom zij het verblijf van
den kranke binnentrad en het gesipl'lek kwam
storen, dat haar veel te lang duurde, onnoodig en gevaarlijk als het haar buitendien
toescheen, staat haar bericht echter in een
te nauw verband met ons verhaal, dan dat

g ~ heimen."

En toen Clara las wat de oude Alkmaarder d·o or den pater zijnen zoon liet schrijven,
hield deze het oog op d e bekoorlijke maagd
geslagen1 en het deed zijne ziel leed, dat zoo
drnevig een onheil dat teedere gelaat verbleekt had. Maar --- en zoo is de mensch nauwelijks was die gedachte bij hem opgekomen, •Of eene andere rees daarnevens, en
zij scheen dat leed te minderen, ja tot bijna
een genoegen te worden, dat de dood de
schoone Hoornsche belet had, een band te
knoopen, die ieder ander dan hij, welken zjj
ljefhad, verbood aan haar te denken Nog lag
hij hierover te peinzen, toen Clara den brief
weder overgaf. Ook hare wangen hadden
iets van het bleeke verloren, toen zij zeide:
"Ik verheug mij, dat uwe ouders -gerustgesteld zijn; maar er komt in dat schrift
te veel goeds over mij 'VOox; ik had dat ·niet
rnceten lezen."
"Juist gij, waarde juffer! Ik kon u anders niet betuigen, hoe ik de ,goedheid gevoel die gij mij bewijst want gij hebt mij
verboden er immer over te spreken. Gij moet
het weten, hoe dankbaar ik ben voor eene
hulp, waaraan ik mijn leven verschuldigd
ben. De Heiligen mogen het u beloonen door
een lang en vreugdevol leven!"
"'t Is mij genoeg, dat gij voor uwe ouders
behouden zijt, doch mijne hulp is al zeer
\v einig in dezen. Gij moet den eerwaardigen
heer prior uw leven dank wijten: naast de
Heiligen zijt gij het zijner konste verschuldigd!" sprak het meisje ·OP zijnen dank.
"Maar ,gij naamt rmij op, gij liet den eerwaarden man tot mij komen," begon de jongeman weder.
"0 zwijg daarvan nu, als gij mij vriendschap wilt doen. Ge weet, dat de prior u
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wij het huis niet zouden v·e rlaten en de bewoners aan hunne gedachten overlaten om
te zien, wat er op dat oogenblik in H~orn
gebeurde.

de bewone-rs niet reeds naar voren gelokt
had. Dan nam ieder uit de korven, die het
dier met zich omdroeg, spijs of geneesmiddelen, naardat de behoefte was, en diegenen,
welke iets mdssen konden, menigeen ook zon<ler dat hij iets van den voorraad nam, lagen
een penning of meer in het mandje, dat den
ezel om den hals hing. Dat mandje was als
de schatkamer van den ezel aan te merken,
waaruit die armen, welke iets anders dan
spijs of medicijn · behoefden, eenig geld
mochten nemen, te einde ·zich benoodigdheden voor kleeding of dagelijksch gebruik te
kunnen verschaffen. Dit alles ging zoo g·eregeld, zoo z·onder 't minste wanbedrijf, dat,
wanneer het beest zoo onvergeze'ld in de
achterbuurten rondtrok, er nooit iets te iveel
genomen of ·e enig misbruik van zijne uitdeelinge gemaakt werd. Maar ook de edele
gevers en het beest stonden in zulke hoo·g e
achting bij de gemeente, dat niemand het
moest gewaagd hebben, het dier te kwellen
of in zijnen omgang te beleedi·g en; zelfs de
jongens ,g ingen bij hunne drukste spelen
ter zijde, op het hooren der schel, en "'t is
Truydeman's. ezel!" was een genoegzaam
krachtig woord, om zelfs die gepriviligiëerde dierenplagers van elken guitenstreek te
weerhouden.
Ook nu klonk het schelletje door de straten, en menig hart sprong op van vreugde
bij dat geluid, en melllig t0og zag al naar den
welkomen bode en uitdeeler vian der vreemdelingen gaven verlangend uit.
"Moeder! hoor, ,g raauwtje van 't Oost!"
riep het oudste meisje uit het huisje der weduwe, waarover wij in het vorig hoofdstuk
spraken.
"Ge weet. Sijtje! wat we noodig hebben;
maar, daar Onze Lieve Vrouwe ons heden
zoo beweldadigd heeft, moest ge een deel
der munten uit den buideil. :nemen, dien on'ze
weldoener gaf, en ze in het korfje van den
ezel overstorten. 't Is niet meer dan billijk,
dan dat zij, die lijden en geledèn hebben als
wij, er aan deel hebben. Wij' weten, eilaas!
wat a11m zijn is."

VEERTIENDE HOOFDSTUK.
Hoe Truydeman's ezel de goede stad Hoorn
in rep en roer brengt.
Truydeman's .g rauwtje stond weder gepakt, en Eric, die na zijne thuiskomst het
beest zijnen last opgelegd had, klopte hem
vriendelijk op den rug en wenschte hem een
voorspoedigen omgang. En langoor, alsof hij
al het gewicht zijner zending gevoelde, eene
zending, die door 't dagelijksch herhalen bij
h em niets van haar belang verloor stapte
m~t bedaarden tred den behagelijken stal
uit en de straten in, die hij door de gedurige
bezoe~en al zonder geleider wist te vinden,
en waar het beest onder de hem met belangstelling tegemoet ziende bewoners menigen
begunstiger telde.
Zoo ooit, dan was het in deze dagen, dat
de ezel door velen met verlang100 tegemoet
gezien werd, thans nu de plage nog immer
de stad tot verblijf koos, en het beest den
armen datgene bracht, wat zij niet betalen
konden: spijs en geneesmiddelen voor de
kwaal, die bij voorkeur• de mindere standen met haar gi_f aantast en velen daarvan
cleHi bezwijken. Waren er velen, die de
meest aangetaste buurten der stad ontweken, Truydeman's wijf echter schroomde
niet, de besmette woningen in te gaan, teneinde er woorden van troost te spreken, en
te zien, wat er ontbrak 1en wat de lijders
behoefden, en de geneesmiddelen, die noodig
\Varen, werden haar voor heit meerendeel in
het convent bereid. Indien zij er des morgens geweest was, dan kwam des namidclags de brengie r harer weldaden, en het
beest was zoo gewoon aan de huizen der •a rmen, waar hij iets bracht, dat hij reeds zonder aanroepen er telkens voor stilstond, en .
. met den kop tegen deur of ·v enster stootende, zijne aankomst verkondigde, wanneer
het geluid van het schel1e1tje om zijnen hals
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Het meisje deed zoo als de moeder het
verlangde, en toen graauwtje met de lange
ool'en tegen het vester klopte, en haar broertje reeds 'bezig was met het beest te str.eelen, had zij eenige munten gezocht, en naar
het beest gaande, opendei zij het korfje en
1iet er het geld in vallen. Maar toen Sijtje
een brood uit de mand nemen wilde, stoof
z\i eensklaps achteruit en sleurde het knaapje tot zich, want het anders zoo goedige
dier sloe,g met de pooten en stootte :met den
kop naar de verschrikte kinderen, en daarop
als verwoed zich omwendende, rende het
pijlsnel en onder een allerjammerlijkst gehuil en .g eschreeuw den weg weder op, dien
het afgekomen was.
De bewoners der buurt, van welke reeds
velen voor hunne huizen stonden, ijlden
naar de b edrukte kinderen en vroegen wat
er toch met den ezel gebeurd was, dat z\i
zoo haastig weerom keerde, en of zij het
dier ook leed gedaan hadden.
Maar de kinderen konden met tranen in
de oogen niets anders verhalen, dan zoo · als
wij het voorgevallene mededeelden.
Niemand kon het zich ophe1lderen, wat den
ezel, een zoo bedaard en ordelijk dier, als
hij steeds getoond had te wezen, zou kunnen
bewegen, om zoo geheel tegen zijn gewo<0nte te handelen. De buurt, waar graauwtje
7.oo vreemd een afscheid genomen had, liep
te hoop, en niet alleen hier, maar in de straten, die het beestje steeds rennende en op
hartverscheurenden toon balkende doorkwam, snelden de menschen uit de huizen naar buiten, en ieder die het hoorde en
zag, vroeg naar de reden, en toen men hoorde, hoe het geschied was, door zulk een eenvoudig geval, wist men niet wat daarvan te
zeggen, en zoo was het, dat, toen het gebeurde zich al verder en verder door de stad verspreidde, het zoodanig een gedrogtelijk aanzien kreeg, dat ten laatste de waarheid van
het geval niet meer te onderkennen was.
De oploop echter, die er in de stad ontstond, en de zamensclh o1ingen en groepe:n,
die zioh hier en daar vormden, gevoegd bij

de zonderlinge geruchten, die er begonnen
rond te loopen, en waaraan de partijschap
al mede eene kleur ,g1af, deden welhaast den
schout en zijne dienaars zich op weg begeven, ten einde de ware 9orzaak eener beweging te ontdekken, die d e geheele stad als
in rep en roer bracht. Het duurde echter een
geruimen tijd, eer de handhaver der openbare veiligheid hoogte en eenige begrip van
de zaak konde krijgen; want er waren er zoo
velen, die wilden verhalen, en aJs deze v erhaalden, waren er anderen, die het ibeter, en
wederom anderen, die het nog beter wisten.
Door al deze mededeelingen werd de s0hout
niet wijzer en kwam hij enkel tot het besluit,
dat ·e·r met den ezel van Truydeman iets was
voorgevallen, waaraan eene wonderbare beteekenis moest gehecht worden; maar welke? dat was juist het punt, waarin de lezingen verschilden •en de vruchtbaarste verbeelding nog naar vorschte.
De schout, die in zijn ambt meer zich met
het werkelijke ophield en er minder zijne
ve:rföeeldinlg toe leende, oordeelde het zijn
plicht te zijn, burgemeesters kond te laten
doen, wat er in de stad omging. Intusschen
ging hij zelf naar Truydeman's huis. Hier
waren de m eeste burge.rs reeds heengestroomd, en de ezel stond onder hen steeds
hijgende en schre euwende, en de ibov·e·n ieder
uitstekende Eric, Truydeman's dienaar,
zocht te vergeefs het over al zijn leden trillende dier t e doen ibedaren" Maar vleien
noch dreigen hielp, de ezeQ bleef even onrustig en sc·h udde den kop heen ·en weder,
en hoe meer hij dit deed en het schelletje en
de muntstukken in het korfje geluid gaven,
hoe kwaadaardiger het dier weder scheen te
worden.
Wat men ook deed, het beest was niet tot
rust te brengen; zelfs de teedere stem van
Aleyde vermocht niets op zijne hardnekkigheid. Im'm er bleef het met kop en ooren
heen en w eder schudden, totdat eindelijk een
~oer uit den hoop rie.p :
" Wat mart jelui toch! trekt het beest dien
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zak van den kop, het koord zal het hem te
benauwd maken."
"Dat is dom, dat ik daaraan niet gedacht
h eb," zeide Eric, en hij volgde de aanwijzirng
van den boer.
Werkelijk scheen het dier te bedaren, toen
hij het korfje in handen van zijn oppass1er
zag; maar het was dezen en den dichtst bijzijnden duidelijk, dat dit grauwtje niet benauwd kon hebben, daartoe liet 'h et koord te
.gemakkelijk los.
· Dit was juist verricht, toen de schout, door
burgemeester Cruyf op den voet gevolgd,
aankwam. Zij zagen dus i,n den ezel niets
m eer, dari zij in ieder ander van zijn soort
zouden gezien hebben; alleen zag deze er
wat · vermoeid uit, en schokte hem bij wijle
eene rilling door de leden, en stak hij de
slaphangende ooren ·w eder op.
Truydeman oordeelde het zijn plicht te
zijn, den magistraatspersonen mede te deelen wat ihij van de zaak wist, en waa~door
de 'e zel weder tot rust gekomen was. Hij en
zijn dienaar verklaarden tevens, dat grauwtje nimmer te voren zich zoo ergerlijk had
aangesteld, en hij integendeel, zoo als de
t.s;e heele stad getuigen kon, altijd een bedaarde en zw~jgende ezel geweest was.
.
Ieder stemde dat toe , en de schout, die
m eer op het feit dan op de verontschuldiging
van het beest was blijven letten, nam nu het
woord, en zeide:
A11s ik het wel gevat heb , he er Truydem~~ ! dan is het dier tot rust gekomen, toen
hij den buidel kwijt was."
Met uw welnemen, ihcer Schout! 't is een
1
ko ; fje, onze vrouwe heeft het zelf ,geivlochten " merkte Eric aan.
·
"Dat is wel hetzelfde , ibuidel of korfje,
vriend!" hervatte de schout, een donkeren
blik op den spreker werpende. "'t Is toch het
voorwerp , dat de ezel om den hals had.' en
dat, hem ontnomen zijnde, de zonderlmge
kuren, die hij gemaakt schijnt te heb~en,
deed ophouden. Laat mij dat ding eens zien.
Is er ook soms i ets in, dat geschikt is om
een ezelskop in de war te brengen, en dien

ten gevolge mij en de geiheele stad, ja onzen
achtbaren raad ·het hoofd t e doen draaien?
Laat zien," en Eric het korfje ontnemende,
stortte hij den inhoud uit in eene d er manden, die de ezel dro-e g.
Zoodra was dit niet geschied, of het beest
werd weder even onrusti(g als vroeger, en
als Eric hem niet stevig had vastgehouden,
waren schout, burgemeester en nog eenige
ande11e omstanders ongetwijfeld onder den
voet geraakt.
"Uw ezel h eeft niet veel aanzien des persoons, hee r Truydeman!" sprak de schout;
"maar 't is mij nu <luide.lijk dat er iets in
dat geM moet zijn, dat het beest hindert. Gij
hebt aUen toch kunnen opmerken, dat, toen
hij er opnieuw mede 1b ezwaard werd, hij weder zeer vreemde sprongen begon. 't Is ook
voorwaar een heele schat, dien hij mededroeg."
't Is of ze pas uit d e· munt komen," zeide
de"burgemeester, een der geldstukken opnemende.
"Een verdacht geval, mijnheer!" fluisterde de sclhout. "De ezel is nergens dan in de
achterstraten geweest."
Een man, die het woord des .b urgemeesters
op<g evangen en zelf een fonkelenden blik op
de glinsterende specie geworpen had, trad
met bescheiden tred op hem toe, en zeide:
"Houdt gij die munten voor vreemd,
heer?" en het stuk beziende, liet hij er op
volge~: "'t Is een Bourgondisch schild of
Philips klinkaert, de hertog heeft ze doen
munten; de waarde is dertig grooten
Vlaamsch of vijftien onzer HoHandsche stuivers. · Het zijn de eerste die ik in onze stad
zie."
Daarom zal de wicht wel goed zijn?~
fl~isterde de sc1hout heer Cruyf toe.
"Ziet ge dan dien glans der nieuwheid
niet? Wat zou er aan haperen?" vroeg de
burgemeester, en hij' zag den man aan, die
zoo even eene verklaring over de soort en de
waarde had afge1e1gd, die ons niet kunnen
doen twijfelen aan zijn beroep.
"Houdt gij ze niet voor wichtig?" was de
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wedervraag. "Laat ze mij nog eens zien,
mijnheer!"
"Ga uw gang, lombard!" sprak de 1b urgemeester en de schout reikte hem het korfje
over, waarin de stukken weder geborgen
waren.
De lombard nam de schilden een voor een
woog ze op de hand en toetste ze, en 1her~
haalde nog eens die beweging, en toen Cruyf
naderende, filuisterdei hij hem toe:
"Dat geld is valsch, heer!"
"Valsch!" riep Cruyf ontzet.
Het volk, dat op alles een nauwlettend 0010·
gehouden had, riep luide·:
"Mirakel! Mirakel! Truydeman's ezel
heeft valsche munten ontvangen en ze thuis
gebracht, om de daad uit te brengen. God
zij ons genadig!"
En alsof die ontdekking allen den schrik
om het hart geslagen had, zoo snel was het
Oost van de menigte verlaten.
De burgemeester} de schout en de lombard, benevens de ei genaars van den ezel,
zijn oppasser en het dier zelve stonden eensklaps alleen. De beide eersten zagen elkander veelbeteekenend aan, en toen de lombard op hun verzoek in meer ophelderingen
trad, moesten zij het ,g elooven, en al konden zij niet begrijpen, hoe het geld er was,
zij waren echter verre van w,el te moede over
die ontdekking.
Truydeman en zijn wijf verklaarden daarop, dat zij mede ov,er het gebeurde verbaasd
waren, en dat zij wel den ezel met de ge\Vone hoeveelheden penningen hadden uitgezonden, maar dat zij dit geld er niet bij hadden gevoegd; de armen toch hadden meer
aan de kleine stukken, en was het reeds vóór
den omgang van den ezel in het korf je geweest, dan was het_ dier, bij den gebleken
tegenzin in de vr.e.e mde munt, reeds toen
wel onrusti1g geworden.
Ht>ewel die getuigenis voldoende had moeten zij1n, en de schout zelf de laatste reden
mede geopperd had, oordeelden de beide
mannen van het gerecht, dat bij het woord
bewijzen noodig waren; de zaak was van te

ve el gewicht voor staat en burgerij ,dan dat
ze ter loops behandeld zou worden. Zoo spraken zij luide maar de blik ,dien zij op elkander wierpen, verklaarde, dat ééne gedachte
bij hen was opgereze.n. Duister toch bleef
het steeds, hoe Truydeman, die hand el noch
bedrijf uitoefende, overvloed van geld had ,
en daarom kon het niet anders, of de eene
of ander,e macht moest hier de hand in het
spel hebben.
En Truydeman en zijn wijf werden diensvolgens verzocht bijl de heerrn op het stadhuis te verschijnen, en daar het recht in die
dagen geen langwijligen weg bewandelde,
zoo werd reeds de volgende dag daartoe
bestemd.
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VIJFTIENDE HOOFDSTUK.
Waarin Truydeman en zijn wijf beschuldigd
worden en hoe dit voor hen afliep.

1

Hadden de vlucht en het :geschr:eeu:v van
den ezel de stad in rep en roer gebracht,
thans, nu de eigenlijke oorzaak bekend was,
week de verwondering, en het was vrees,
die veler harten vervulde. Het kon dan ook
wel niet anders, of eene zaak als het
vervalschen der munt, moest in een stad
als Hoorn waarin de handel zoo toenam ,en
die door hare ligging nog meerderen bloei
mocht tegemoet zien, billijke reden tot onrust baren, en tot v,elerlei vermoedens en bekommernis aanleiding geven, behalve dat
men gruwde van een daad als waarvan hier
de sprake en de bewijzen waren.
En ofschoon de lombard getuigd had, dat
het de eerste maal was, dat hij de valsche
munten in deze gezegende stad had ontdekt,
zoo zal het ,echter wel iets meer geweest
zijn, dan eene zucht om te weten, of men ook
soms bedrogen was g eweest, die velen hun
geld d eed onderzoeken. Wie er wel bijt voer
was de lombard zelf, zoo vele als hem nog
dien avond kwamen spreken, en tot laat in
den nacht zag men nog het kleine lichtje
1

1
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schitteren, achter het smalle getraliede ven~terraampje, waar hij zijn schrijfvertrek had
en nog duurde het eenigen tijd eer hij zijn
leger opzocht, want d e gang naar den kelder moest nog afgelegd en het ontvangene
in veiligheid gebracht worden. En toen hij
den sleutel ond er zijn hoofdkussen borg en
er het moede hoofd op nederla:g, kon de
wisselaar toch niet slapen, want h et woelde
in zijn hoofd over geldberekenen en tellen,
en toen de blaap zich over hem ontfermde, waren het nog benauwde droomen, die
hem onrustig maakten - de slotsom was
telkens, dat al zijn goed geld in valsche Philips klinkaerts veranderd was.
Voorzeker die dien nacht in Hoorn rustig sliepen waren niet de met rijkdom bedeelden. Als zoo menig morrende arme bij
sommigen dien nacht en die droomen had
kunnen waarnem en, zij zouden hu:n die veelheid der inkomsten niet meer zoo benijd hebben.
Ook de rust van den schout was niet lang
of veel geweest. Al werd zijn slaap door
geene gèlddroomen verstoord, hem hield de
gewichtige dag van morgen te veel bezig.
Het uitzicht op eene belangrijke rechtszaak,
van een feit tot heden onbekend in de rollen
der bank, het noodige daarbij waar te nemen
en hoe hij alles leiden moest om tot een ontdekking der plegers van den gruwel te komen, dat alles was w,el geschikt om ook hem
te doen droomen. En kwelde den wisselaar
het verschrikkelij1ke denkbeeld, dat al zijne
munt valsch was, de schout droomde, dat hij
in de rechtszaal zat, en daar verkla~rde, dat
alle burgers van Hoorn valsche munt gemaakt hadden, en dat toen hij het schuldig
wilde uitspreken, Truydeman's ezel hem naderde en toeschreeuwde: "Ook gij zijt als
deze!" Met schrik ontwaakte hij en zag tot
zijne blijdschap het lachende gelaat zijner
huisvrouw; het was hare stem geweest, die
hem uit den onrustigen slaap gew,ekt had.
Doch toen ook waagde hij zich ·niet langer
in Morpheus' armen en ontsnapte de ~oete
woordekens, die hem aan het leger wilden

kluisteren; want met het licht, dat in zijne
slaapkamer straalde, kwam tegelijk het ge'lvichüg-e van den dag, die aanbrak, zich in
zijnen vollen glans vertoonen aan: den man,
die belast was w.et en gerechtigheid in zijn
vaderstad te handhaven.
De raad vergaderde, en toen de deuren
àer N:chtzaal geopend werden, kon die zaal
de verzamelde menigte niet bevatten, en
moesten de meesten het buiten benijden, dat
enkele daarbinnen alles konden hooren, w;,:it
hun, nog maar t en halve en bij tegenstrijdige berichten overgebracht werd.
Truydeman en zijn wijf waren de eersten,
die voor den raad verschenen.
Wij gaan den aanhef en de rede met stilzwijgen voorbij, waarmede Cruyf als voorzittend burgemeester de vergadering opende, forsch als hij altijd in zijne voordracht
was, 't geen niet verbeterd was voor degenen, die voor hem terecht moesten staan,
sedert het ongeval zijn huis overgekomen;
eigen leed had hem niet zachter voor dat
van anderen gestemd.
Wij vangen aan bij de . vraag van den
schout, die met het verhoor belast was, aan
Truydeman:
"Wie zijt gij lieden en wat kwaamt gij te
Hoorn doen?"
Het was stil in de zaal toen die vraag g edaan werd, en ·aller oogen waren op de toegesprokenen gericht. Nu of nooit toch zou
het raadsel opgelost. moeten worden, wie de
vreemdelingen waren. Men wilde g e.e n der
woorden verliezen, die volgen zouden.
Truydeman antwoordde:
"Wie wij zijn,, zal hier wel niets afdoen,
zou ik meenen, mijne heeren ! De stad gaf
ons het poorterecht. Wat wij deden, vraagt
het, wie 1g1ij wilt, hetzij hier in den raad of
daar buiten aan het volk Het voe.gt ons :wel
niet te roemen en trotsch te wezen, zonda1'2Il als wij allen zijn, die niets uit of door
ons zelven kunnen; maar wij moeten wijzen
op hetgene wij deden ten dienste dezer stad,
en vo·o r de heeren; toch moieten ·wij hetgeen
geschied en door ons verricht is, en dat van
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u allen g ezien is, noemen als hetgene, waar~
mede wij ons bezig hielden sinds wij hier
ons v erblijf namen."
,.,Wij weten dat, maar waarom dat alles?"
vroeg de schout, niet zeer voldaan, verder.
"Liefkoost eene moeder niet hare kinderen, en vraagt men waarom zij het doet,
mijnheer?" sprak Truydeman.
"Maar dat kan niet zijn. Hoorn is uwe vaderstad niet."
"Toch niet_. maar zij 1g1af ons huisvesting
en bescherming. H et is de Heere, die ons
overvloed d eed hebben, ons, die geene maagschap meer kennen - en wat kunnen wij
dus beter doen met den schat in onze handen gegeven} dan dien te be.steden tot heil
der armen en den dienst van God en zijne
Heiligen? Wij beschouwen onze bezittingen als ons tot een nutti1g, gebruik verleend,
en zoo als wij dit waarlijk deden m et een
goed en vroom doel, zoo waar is het, dat wij
niet weten, llO'e. het geld in het korfje kwam"
" Dat heb ik er in gelegd!" zeide eene kinderstem achter het paar, en het dochtertje
der weduwe kwam m et het blonde hoofdje
tus.s chen Truyde:man en ~ijn wijf te voorschijn. Het m eisje kon niet wachten tot haar
gevraagd werd; haar kinderlijke schroom
werd overwonnen door een aandrang om
maar schielijk uit te brengen, wat zij gevoelde, dat zij hier z·e1g:gen •m oest, na al hetgeen er bij hen aan huis naar het voorgevallene gevorscht was.
"Gij!" sprak de schout. "Van waar is dan
dat geld gekomen?"
"Van mijne moeder!" zeide het kind; "en
het was zoo noodig in onze armoede; maar
moeder zeide, dat ik een deel weggeven
moest, want dat er nu nog armer dan wij
waren."
,,Maar van waar had uwe moeder dat geld,
als zij zoo arm is ? "
"De eerwaardige priester van het Hiëronymusklooster h!eeft het gegeven."
,,Nog mooier! ingewikkelder, op mijneeere !" fluiste::.· de de schout den r·aad to e, die
echter niet rleelde in d e verrukking, welke
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uit het oog van den man der gerechti1gheid
straalde, en die niet als hij gezet was op
eene rechtzaak, welke door de vele draden
waaruit dit kluwen was samengesteld en het
vreemdsoortige daarvan wel eene "mooie
zaak" genoemd kon worden, 'm aar op gelijke wijze als de geneesheeren een lijder
soms een mooien patiënt kunnen noemen
voor hunne kunst namelijk, doch even al~
de betr1ekkingcn van dien lijder den :gegeven
titel gaarne schenik en willen voor een meer
gewonen, zoo was het ook bij den raad, die
bij het noemen vàn een geestelijke zich minder gerust gestemd gevoelde.
"Er zijn er meer, mijn kind!" vroeg de
schout verder, vriendelijker dan zoo evien.
"Is het de heer prior?"
"Neen, heer! die is het niet, maar het is
de priester Sicco," zeide het kind.
"Weet 1gij dat wel zeker?" vroeg d e· schout
en toen het meisje het bevestigde 1 kon men
wel niets .anders doen, dan ook dien broeder
des Gemeenen L evens voor den raad te ontbieden.
Er verliep eenige tijd eer de gedaagde
verscheen, die onbewust was, wat hij voor de
rechtbank te beantwoorden kon hebben in
deze zaak, maar toch niet gerust over hetgene hij vroeger ten nadeele der stad gepoo·gid had te bewerken. Met af gemeten tred
en het hoofd omhoog geheven trad hij echter voor den raad, en toen hij beloofd had ,
naa.r waarheid te zullen antwoorden op de
vragen hem voorgehouden, vroeg de schout:
"Eenvaarde broeder! is door u aan de
weduwe Lucasz. een buidel gelds afgegeven?"
"Zoo is het 1 mijnheer!"
"Gij zult u wel de munt kunnen herinneren, die in dien buidel was?"
"Neen! Ik weet zelfs niet eens hoevele
stukken :hij inhield."
"Dan zult g.ij ook wel ni et weten, dat de
munt valsch bevonden is!" zeide de schout
streng..
. .
.,'.:'~!
, Valsch ?"riep de broeder ontzet. "Valsch,
1
1

154

1!15

heer? Onmogelijk. Zou ik met kwade munt
te gev2n mijne zaligheid verderven willen
we.t~nde bovendien de straf, die er door d~
heilige wetten op gezet is ? Het is waar ik
gaf aan die arme weeûw een buidel g~ld,
111aar weet ik of zij uit die beurs nam of
niet ,of.... " hij voleindigde niet, want zijne
zwervende blikken viel•e n op Truydeman en
zijn wijf, die, tsr zijde af ,g1ezeten, niet vroeger door hem opgemerkt waren.
",O f?" hernam de schout.
"Zijn deze man en vrouw hier als getuigen of als beschuldigden in deze zaak?" was
de vraag .des broeders na eenig zwijgen.
"Zou die wetenschap invloed kunnen hebben op de woorden, die 1gij daar terughieldt ?" vroeg de schout.

ijling te voorkomen, toen de broeder weder
was weggeleid. "Laat ons meer bewijzen afwachten: ,g elijkenis van p 2rsoon , waarop
hier de aantijging berust, kan zoo ligt falen.
Doch neem het eens aan, Truydeman is
degeen, waarvoor deze eerwaarde broeder
op de getuigenis van dien zeeman h sm wil
gehouden hebben, hebben wij ooit hindernis
van den man .g ,ehad? Integendeel, stad en
gemeente hebben alles goeds van hem ontvangen, hij heeft hier niets anders dan welgedaan. Zulk een man zou men nu in euvelen
moede uitwerpen en zoo overijld de stad van
een harer beste poorters berooven, over
wien het ons niet voegt·den sluier op te lichten, die over zijne afkomst schijnt te liggen.
Zalig zijn toch die zich bek2eren !" eindigde de waardi.ge pleiter voor de verdrukten
zijne rede.
"Hebben z.ij, kwaad bedreven, de grootheid
hunner weldaden zal V'eel hebben uitgewischt
bij Hem die een welbehagen er in heeft, als
men de armen der gemeente verzorgt, de
temp•elen beschenkt, waarin Hij en Zijne
Heiligen g.e diend en veieer.d worden."
.,Het is z.oo als Dirck J acobsz. zegt," nam
nu heer Banjaert ihet woord. "Heeft Truydeman misdreven, dat nog niet bewezen is,
en men alleen den dienaar voor een dsTgenen g.ehouden die den schipper beroofden,
dan zal de getuigenis van dezen geleerden
broeder ook nog nader gestaafd dienen te
worden door den man die over Truydeman
ges·p roken heeft. Maar als ook dez·e hem
heTkent, wat zullen wij dan doen? Hem
straffen? Den man, die u, heer Cruyf ! in
uw leed getroost heeft, die met zijne vrouw
mijne Machteld, _toen het haar bang was
over mij, niet v;erli·et; die man, die ons allen
'bijis tond, toen het Hoorns ibewa:lling · gold,
en door wiens krac!htige bijdrage w.ij de kosten vonden, om de stad te· versterken, en
waardoor die stad en deze gemeente bewaard bleven? En ik bid u, wat heeft die
man aan zich, om te zijn zoo als di·e schipper gel10.oft? Voorwaar hij moet zich zelven
geheel ve11geten hebben, om armverzorger,

"Zoo is 't, heer! want is het laatste waar
wat ik veronderstelle, dan is 't niet ten aan~
hoore ~~ze menigte, dat ik zeggen kan, wat
door miJ vernomen is. Mag ik dus zonder getuigen vooi den achtbaren raad spreken dan
wil ik in het belang dezer stad wel ontvouwen, wat mij van dezen dunkt," en zijn blik
op Truydeman liet niet aan zijne bedoeling
twijfelen.
De raad, overtuigd iets te zullen hoeren
dat, al gaf het geene opheldering over d~
val~che . munt, toch over de vreemdelingen
eemg licht verspreiden zou, gaf het volk
bevel de zaal te verlaten, hetgeen niet zonder morren gehoorzaamd werd; ook de beschuldi1gtden werden in een ander vertrek geleid, en de broeder was met den raad alleen.
Het zal niet noodig zijn te zeggen, welk
eene beschuldiging hij tegen de vreemdelingen had, als wij ons de woorden herinneren, welke de schipper te voren tegien h 2m
g~sproken had; eene beschuldiging, die sommigen uit den raad deed achteruitdeinzen en
huiveren, die anderen w,€der het nemen van
strenge maatregelen deed aanraden.
"Waartoe die haas te ? " nam Dirck Jacobz. Binneblijf het woord, een man, die,
in Aelbout's plaats •g ekozen, even als deze
den vrede trachtte te bewaren en alle over-
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krankbezoeker of uitdeeler van spijzen te
worden, waar hij vroeger een zwaard voerde of schepen gebood. Ziet, in de achterstraten zwerft hij rond en in de bedehuizen is
hij te vinden; maar de man die eens de zee
zoude bevaren hebben, schijnt die nu te haten; wandel,e nde kwamen zij hier, en nooit
zaagt gij, Truydeman aan de haven, de enkele maal er buiten gesloten, toen dat Mariabeeld ontscheept werd. Zou dat WE'z en kunnen als hij zeeman geweest was? Evenmin
als een krijgsman zijn zwaard vergeet, of
zijn hart niet voelt kloppen als de trornpet
gestoken W:O·r dt. Zie, daarom is 't bij1mij nog
niet uitgemaakt, of hij die man is; maar
mocht 't zoo zijn.i dan zou ik er voor wezen,
uit aalllmerkinig der goede dienstm door
Truydeman en zijn wijf der stad bewezen, de
zaak te laten rusten, en den broeder uit het
convent te VeTzoek,en, het zwijgen te bewaren over hetgeen de schipper hem medegedee.ld heeft, en die man zal, als hij kans op
schadeloosstelling kreeg, van zelf den mond
wel houden."
"Uwe rede, heer Banjaert! zoowel als van
den waardigen Dirck Jacobsz. brengt veel
bij ten voordeele van den poorter onzer
stad, die zich Truydeman noemt, en naar
mijn gevoelen, hoE.'Zeer ik geneig·d ben, de
getuigenis van den broeder te ,g elooven want daardoor zou die over grooté rijkdom te
verldaren zijn, en de giften, die. deze menschen doen - zou ik ook de beschuldiging
trachten te smoren en uit den weg te helpen. Hoorn wordt er nid mede bevoordeeld,
en de man, die zich gedragen heeft als deze Truydeman, zou zonder een1gien vasten
steun of absolutie des g.eestelijken vaders
zich niet zoo gerust gevoelen, en daardioür
konden wij, wel eens op een grond komen,
waarop het ons later rouwen mocht den voet
gezet te hebben. Voorzichtigheid zou ik in
deze zeer aanraden. Wij hebben de beschuldiging gehoord, maar daar niemand van elders Truy<leman's uitlevering vraagt, is de
uitspiaak ons overgelaten, en die kan, Truydeman's leven in onze stad ip aanmerking

genomen, in gemoede geschieden. Maar,
mijneheeren! het g.eld, het valsche geld moet
uitg;evorscht worden, dat is eene zaak, eene
gebeurtenis des tijds. Het verledene, dat
gebeurd is, kan niet schaden; maar deze
munten wel, de gevolgen zijn niet te berekenen. Dat moeten wij weten, dat is ons ,en
der gemeente nut/' sprak de schout, die,
gElvoelende. dat hij h et .e ene niet behouden
kon, zicai. te vaste•r aan het andere- punt
klemde.
"Wij zullen u ook daarin ondersteunen,
heer schout! en zoolanig die zaak niet uitgewezen is, moeten de beschuldigden hier blijven," sprak burgemeester Cruyf.
"Waartoe dat?" nam Banjaert terstond
het woord. "Laat ze rustig hun huis betrekk 2n, 't zal de1r gemeente genoegen doen wat moet deze anders denk en? Gij tocih, heer
Cruyf ! zult wel met mij .g-elooven, dat deze
Truydeman en zijn wijf dit feit niet kunnen
gepleegd hebben, en ....... "
Alsof dat geloof reeds terstond in zekerheid moest overgaan. zoo deed een kloppen
aan de deur den edelen ridder oph!ouden, en
een dienaar trad binnen. De man gaf te kennen, dat hij, voor eenige oogenblikken eene
boodsclhap van de weduwe Lucasz. ontvangen had, om bij haa':t te kom~m, waaraan hij
voldaan hebbende, gezegde weduwe hem een
beurs gE;ge'V'2n had, zijnde dit dezelfde haar
door br·o·eder Sicco geschonkPn en waaruit
zij, haar dócihtertje de munten had doen nemen. Zij had hem verzocht, die beurs aan
de heeren op het stadhuis te brengen, en
dat de heeren haar dochteirtje en haar huis
gmadig moc'hten wezen, daar zij onschuldig
in 't gansche geval waren. De dienaar legde
de beurs voor de heeren neder. De schout
trok de kioorden van den buidel los, en stortte den inhoud op de tafel - ihet waren van
dezelfrde munten als reeds voor hen lagen.
"Nu is het toch bewezen, dat de schuld
niet bij Truydeman ligt," sprak er e en uit
den raad.
"Wie had dat van den broeder van den
1
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Goeden Wille gedaciht !" merkte een ander
aan.
"Een sahelmstuk, ik nünmer!" zeide Cruyî.
"De man is, ja, wrevelig en somber van
aard, en schijnt V11 1eugde te hebben, als een
ander leed dreigt; maar dat hij ëiie zich hoog
boven anderen waant, zoo zich zou verneder en, dat geloove ik zoo spoedig niet."
En toch worden er vele kunsten in het
co~~ent gedrevrn. De prior Hendrik is een
bekwaam man, en deze broed~r Sicco moet
zonderling geleerd zijn. Wie zegt ons, dat
ooik dez·e munten geene proeve, hunner bekwaamheid is?" hervatte een der leden.
Dat loocihene ik u !" sprak eene stem
achter hem, en de proost van West-Friesland nevens den prior van het Hiëronymuscionvent t 11ad door een der zijdeuren binnen.
"Ik heb het gehoord," vervolgde hij, "welk
eene geibeurtenis de goEde stad bezig houdt
en den achtbaren raad zorg en moeite baart,
en zooveele poorters onrust geeft. Dat alle.s
zal als een schaduw vroorbijigaan, als ik u
gez1egd zal hebben, wat mij in uwe •v ergadering voert. Gij zult e1;.ikennen, dat de
schuts . . patroon dezer stad met zijne heilige
hoede niet van haar geweken is. Ziet dan de
beurs die voor u ligt, en merkt het naamcijfer op, dat op de zijde gestikt is, en het wapen daarboven."
Dat is messire de Villiers teeken !" riep
B~~jaert !haastig, toen zijn oog de aanwijzing gevolgd was.
Zoo is het l'idder!" vervolgde de proost.
E~ die buidel werd door den messir.e aan
broeder Sicco igeschonk·e n, en deze gaf haar
aan de weduwe."
En wist messire de Villiers wat die buidei' inihield, dat de munten valsch waren, uw
hoogwaa:tidige ?" vroeg de scihout, toen de
raad verwonderd bl.eef zwijigen. "Dan zou
hij ....... "
.
"Hij is des hertogen dienaa~. Maar r~.ver
klaar u dat de messire niet wist, dat hiJ dezen buidel gegeven had, en hij zich met die
gift ve:rigist heeft. Wat overigen~ die mu~t
zelve. betreft. ·m ijneheeren ! mess1re de Vil-
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liers verzoekt u daarnaar niet verder te willen vorschen, om uwen eigene wille," sprak
de proost daarop. en het b eslissende van den
toon deed den schout eerbiedig zwijgen.
"Zoo zou <lan toch het gerucht waarheid
kunnen zijn, die over de munt en hare waar:.
de loopt," fluisterde een der raden zijn buurman toe.
"Voorzichtig met uw woorden, N anning
Gerb.1andsz !" sprak de proost, die ondanks
den zacht1:-n toon de woorden opgevangen
had. "Gij kunt de gevolgen niet berekenen;
maar ik zeg u achtbare mannen! dankt uwen
patroon, dat de ezel de munt herkende, wie
weet of het hier geen t eeken is, ho.e de Heere
de stad bewaart."
En de koopman knikte en stootte zijn
buurman aan, en het was of zijn oog den
hoogwaardigen geestelijke dankte, want hij
meende de bedoeling te h 21grijpen. die er in
het wo,o,r d lag, en het teeken te moeten uitleggen als eene waarschuwing , om· voorzichtig te zijn bij het ontvangen :Van munt;
doch de proost doelde v eeleer op het toen
reeds overwogen voornemen, om in den nood
der schatkist van het Bourgondische hof,
door eenige verandering in de munten, te
voorzien; eene v erandering, die zich echter
later bepaalde tot het verhoogen en verlagen van de waarde· der munten, zonder nadeel van hPt gehalte - maatregelen zeer tot
schade van den lande.
"Dus om der stede en des vredes will e,
laat die zaak rusten. Wat nu onzen wellieven vriend en poorter, dien zoo getrouwen
zoon der kerk, aanbelangt, mij dunkt zijne
onschuld en die der zijnen is nu ,g enoeg opgehelderd. De broeder, die als zijn beschuldiger opgetreden is, trekt de beschuldiging
in, daar hij mij door den eerwaardigen prior
van zijn colliV'2nt deed verzekeren, dat hij_ de
feiten niet zou kunnen staven, alzoo de
schipper, van wien hij de mededeeling had ,
in zijne taverne teruggekeerd , terstond door
de p•estilentie aangetast en gestorven is."
De schout boog zich en zeide:
.,Uw hoogwaardige vergunne mij, deze
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iaak nog niet als geëindigd te beschouwen.
Ik ,g eloove, wat uw hoogwaardige mij daar
van den schipper zegt; maai· de wijze, waarop d eze broeder Sicco zich hierin gedragen
heeft, komt mij vreemd voor, te meer, als
ik zijn gedrag in verband wilde brengen met
J:eker briefje, dat door mij onder de goede1 en des gesneuvelden heere111 Nagel gevonden werd} en dat mij, bij vergelijk, gisteren
gebleken is te zijn van eene hand, die wij
tot zulke eene briefwisséling niet in staat
achtten. Ik wenschte dus uit krachte van
mijn ambt ....... "
"Heer schout) en gij heeren van het gerecht en den Raad dezer stad! Ik Andries
v. Schorel, proost van West-Friesland, door
zijn hoogwaardigen den Bisschop van
Utrecht b ekleed met het vrij en volkomen
,g eestelijk rechtsgebied in dit gewest, waardoor het mij gegeven is, kerkelijke personen
te mogen straffen op die manieren, die naar
rechte, noodzakelijk en gebruikelijk zijn uit krachte van dien, zoo neme ik den priester der Fratres Vitae Communis, met name
Sicco, in mijne bescherming, dat wil zeggen:
de Kerk zal hem datgene opleg,gen, wat het
beste met den aard de r door hem begane
fout strookt."
De schout. reeds niet zeer gesticht, dat de
proost hem . in de ontwikkeling van eene
aanklacht gestoord had, fronste het voorhoofd nog meer, toen de spreker al die rechten opsomde, en hij gedachtig werd hoe
vroeger deken en proost op die wijze het
rechtsgebied der stad benadeeld hadden.
Zijn drift werd .g aande. hier gold het zijns
inziens eene krenking van de rechten der
stad en van zijn ambt, en hij zeide snel:
Maar hoogwaardige heer! ons privilegie
va~ den '19en Augustus des jaars 1409 behelst, dat ....... "
,.Ik kenne het," viel de proost den ijveraar
krachtig in de rede; "maar in deze doe ik u '.
noch de voorrechten dezer stad hinder; veeleer bewijs ik u met mijne tusschenkomst
een dienst, door den broeder der Hiëronymianen aan uw onde1zoek te onttrekken. Of1
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:schoon u i·eeds meer van hem bewust is, dan
ik vermoedde, dat iemand in de. stad wist,
zult gij wel met mij instemmen, dat het
goed is, als zeker voorval niet uitlekt; ofschoon het thans geen schade meer veroorzaken kan, z.ou het toch hartstochten kunnen opwekken, die het2r in rust blijven."
De schout bewaarde het zwijgen hierop,
hetzij dat hij gevoelde, dat de proost gelijk
had met zoo te handelen, of dat hij begreep
alleen te zullen staan in zijn verzet, daar .
geen van drn Raad zijne partij nam, die dan
ook onkundig van de zaak in quaestie was,
alzoo de schout, zoo als 1h ij aanmerkte, zelf
eerst gisteren daarvan het spoor g êvonden
had. De Raad dus mengde zich niet in den
korten strijd; die achtbare mannen ,gevoelden, dat de proost niet zoo zou handelen
als hij het niet uit volle overtuiging deed,
als hij niet wist_, dat het goed en billijk was.
De proost nam nu nogmaals het woord en
z1eide.
"Wat nu Truydeman en zijn wijf verder
aanbelangt, zoo wil ik, dat deze luiden voortaan door u ongemoeid worden gelaten, over
wat de tijd aangaat vóór zij in deze stad
woonden. Want er is ons gebleken, krachtens
pauselijke en bissch.0 ppelijke brie1ven, dat zij
vrijen uit- en ingang hebben in alle lanlden
der Christenheid. Op die brieven zijn zij
voorheen door onzen prior der Broeders van
den Goede Wille, wiens ziel ibij God is, hier
ontvangen, en op zijne verklaring, door den
tegenwoordigen prio·r ingelevierd, is hun het
poorterschap door u vergund.
Gij kunt hen op die verklaring en op ons
woord gerust in uwe stad doen wonen, en
behoeft niet te vreezen_. dat de Heere eene
stad b2zoeken zal om den wille dergenen,
die er kwamen om goed te doen. Gij moogt
niet vragen, waarom dat alles geschiedt; let
slechts op de uitkomste. En al gij daarop
toeziet en niet navorsc'ht wat onbekend moet
blijven, dan zult g,ij gerust en dankbaar wezen, dat Truydeman en zijn wijf Hoorn tot
hun vi: rblijf gekozen hebben."
"Dan kunnen wij de zaak voor af,g:ehan1
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deld houden," zeide Gruyf ietwat verdrietig,
"de sluier blijft voor eeuwig oiver deze menschen lig1gen."
"Wat baat het of wij weten wat hij bedekt? zullen wij er gelukkiger om zijn, en
ontnemen wij Truydeman en zijn wijf er het
rustige leven niet mede, dat zij verdienen?
Daarom wenschte ik, dat van al wat gesproken is, geene melding door den schrijver gemaakt werd, en dat de schrifturen dezer
zaak vernie~igd wierden," sprak Binneblijf.
Toen dit besloten was vroeg de waardige
burger nog eens he.t woord en zeide.
"Vergunt mij nu een wonrd van dank t<•
spreken aan den hoogwaardigen proost voor
de wij ze, waarop hij den Raad in dezen gediend heeft. Op die wij ze toch kunnen lH~t
geestelijk en wereldlijk ,gezag vereenigd tot
heil der gemeente werken; tegen elkandrr
zal de gemeente er den last van dragen. Is
het ons niet vergund deel te nemen in de geheimen, die U, hoogwaardige, werden 1vertrouwd, wij stellen genoeg vertrouwen in u,
en uw g-enegenheid voor de stad en hare we1vaart is ons te overtuigend gebleken, dan
dat wij niet berusten zoudelll in het woorc~
door u gesproken."
, Het zij zoo als Dirck J acobsz. gesproken
heeft," zêide Banjaert-daarop. "en opdat wij
allen een blijk 1geven, hoe zeer Truydeman
en zijn wijf de gmegenheid •van den Raad
bezitten, stelle ik voor, dat wij hen naar
hunne woning geleiden. Dit zij tevrns ~ene
hulde der stad voor het goede, dat zij1 haar
bewezen."
"Als Banjaert zulk een voorstel doet . rnoge111 wij het niet weigeren: als de ridderschap den pooi ter huldigt, is het ook ons
t er eere sprak Cruyf en de burger zag vriendelijk op den edelman.
Mocht Cruyf er toen reeds in gezien hebben, hoe de burgers den adel zouden te boven strev <: n 1 de ovelige leden van den Raarl
ni>.men Bajan·t's voorstel aan zonder eenige
andere beteekenis dan die hij er zelf aa~1
gaf.

En de deuren van het stadh:iis werden geopend. Eer:biedig maakte de rneni1gte plaats,
toen de diena1·en van den Raad, met de teekanen van hun ambt, de trappen aftraclrn.
Toen verscheen de proost van West-Friesland in plechtgewaad en zijne hand geleidde. Truydeman en zijn wijf. Op hen volgdi:>n
de burgemeesters, de schout en de leden van
den Raad. Statig ging de optocht voort, en
het volk juichte en jubelde, want het h 2greep al ras, dat de Raad geene1 schuld gevonden had in hunne weldoeners, en dat de
proost, indiein zij misdadig waren, zich himner zoo niet zou aantlekken. En zij, die
vroeger nog getwijfeld hadden aan de v1 ee.rn
delingen, zij gevoelden zich thans ontwapend en stemden in met het: "leve Truydeman en z'n wijf!" dat uit zoo veler mond gehoord werd.
En Truydeman en zijn wijf, tot wier eere
dit alles 1geschiedde, stroomden de tranrn
uit de oogen, en hunne blikk~n ontmoetten
elkander en zij zagen naar boven, en er lag
vrede en igeluk op hun gelaat. Zoo gingen zij
aan de hand van den waardigen geestelij'.<8.
En die in hunne harten had kunnen lezen,
zou & ootmoed en dankbaarheid hebben
kunnen vinden. Die kreten van eene dankbare menigte wekte geen t:fotsche zelfverheffing in hunne ziel, maar overtuigden hen
veeleer, nog te weinig gedaan te hebben
voor hun oogmerk.
Toen de stoet voor Truydeman's woning
aankwam noodigde deze zijne aanzienlijke
g.e•l eiders binnen te treden, en vrouw Aleyde
diende hun eenige ververschingem voor. Met
gulheid geboden en aanigenomen, versterkte
dit de vriendschap en goedwilligheid tusschen allen. En toen zij scheidden, sprak
Truydeman aangedaan:
"Vraagt mij nimmer wat geschied is,
maar kent mij slechts van den tijd af, dat
ik in. uwe1goede stad kwam, de stad, waarin
ik hoop te sterven zoo als ik er geleefcl
heb."
Dat woord werd door allen met een handdruk beantwoord, en zij spraken het amen
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op de bede van den proost, over Hoorn en
hare poorters uitgebracht.

zouden ons gelukhge.r r.e kenen, wanneer wij
den· genegen lezeT van Truydeman en zijn
wijf me elr konden zeggen, dan wij reed,:; in
ons verhaal inwe;efden.
Wij zouden dat hebben kunnen doen, als
de kroniekschrijvers in dien tijd geleefd
hadden; want al was het besluit bij den
Raad genomen, om alles, wat tot de zaak
van Truydeman betrekking had, te vernietigen, ook stiptelijk uitgevoerd, toch zouncn
de bijzonderheden in het geheugen der led en
wel bewaard en er toen of later wel iets van
uitge1lekt zijn, zoo als dat wel meer met 'W.1ke besluiten . en geheimen ge1gaan is. \l\Tellicht is dit ook toen reeds geschied, maar
zijn de woorden niet opgeteekend, en rnen
weeit hoe het met elke. overlevering .g aat,
hoe zij bij hare omwandeling gedurig ecne
andere gedaante of kleedij, verkrijgt en mHar
zeer zelden den oor.spronkeilijken vorm b ;houdt. Z·o10 is het ook met deze traditie' gegaan; de kroniekschrij1vers uit de dagen, de
gebeurtenis V'ermeldende, geven geene Îl1lichtingen, die het ons duister geblevrne
kunnen ophelderen. Doch eenige oude bescheiden afkomstig; zoo wij meenen, van -een
dienaar van het 1g·e slacht van messire Jean
de Villiers, heer van l'Isle-Adam, ons eënmaal medegedeeld, en die in de vorige h1aden onzer vierbeelding te hulp kwamen, stellen ons in .staat nog een hoofdstuk aan dit
verhaal toe te voegen.
Op den avond van den dag, dat Truydeman en zijn wijf door den Raad der "stad
Hoorn zoo statelijk naar hunne woning '.Ye:·den geleid, verscheen de eerwaardige prior
der Hiëronymianen in de kamer, do·o r den
heer van l'Isle-Adam in het convent bewoond. Ongeduldig voerde de riddeir den
geestelijke toe:
"G.ij1 deedt mij lang wachten! Zijn zij g\;rechtvaa:rdigd ?"
"Met eere, messire ! De hoogwaar<lige
proost, de gansche Raad hebben Truydeman
en zijn wijf uit het stadhuis naar hunne hofstede gebracht, begeleid door het juich~n<le
volk".
1

ZESTIENDE HOOFDSTUK.
De Prior der Hiëronymianen houdt eeu
gesprek met den heer van l'lsleAdam, dat ook den lezer tot eenige
opheldering dienstig kan zijn.
Zoo keerde de rust in de ·gemoedere111 der
gen1eente terug, en lag ook in den stal achter Truydeman's hofstede het beest in lieflijke rust ter neder, dat de aanleiding tot
zooveel rumoer en beweging gegeven had.
m op het punt was g ewe€st, daardoo.r zij~
nen meesters een onheil op den hals te halen, even als het vroeger behulpzaam was
geweest om hun een ander dreigend gevaar
te doen ontkomen. De ezel deed zich te 1goed
aan het voeder, dat Eric hem ~ebracht bad.
De trouwei dienaar stond er bij, en peinsd e•
als zoo velen over het beest, aan zijne zorg
toevertrouwd. Waar of toch die ezel de kennis der munt verkregen had? Waaraan he•t
dier, wiens soort in het algemeen voor dom
en traag uitgekreten werd, toch die scherpzinnigheid dankte, die hem zoo zeier van zijn
broeders onderscheidde? Dachtan de burgers
zich stomp over deze vragen, en had de <:: ;:me
drit, de andere dat gevonden, om zich de bekwaamheden van graauwtje te. verklaren
.
.
'
Ja, waren sommigen op het punt om den
naam van het langoorde beest nieit meer
toe te passen op sommige menscheliike
zwakheden, Eric kwa:m eindelijk tot de sÎotsom, dat het dier, dat zijnen meesters bij de.n
aanvang hunner reis door eeneh monnik
wien zij eenen dienst bewezen hadden, ge~
schonken was, van dezen, die in eenen grooten reuk van heiligheid stond, wellicht de
wondere 1g:ave1 rvan onderscheid tusschen
echte en valsche munt verkregen had.
En wij, die het niet kunnen ophelde1·en,
waardoor het beeis t zich ver boven zij·n e1geslach tsgenootein verhief1 willen het bij dat
denkbee:1d van zij111en verzorger la~en. Wij
1
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"En uw broeder Sicco?"
"Is bij den proost. Die buidel .... "
"Spreek daar niet over/' viel de heer v.'tn
l'Isle-Adam hem, het voorhoofd fronsende:
in.
"Ik moet, zal ik u in orde verhalen. Die
buidel heeft hem wellicht tot inkeer gebracht, en uw vermoeden omtrent zijn heulen met den vijand werd mij door Truyc:e:man's dienaar tot zekerheid gemaakt. Ik
legde den man 1eT het stilzwijgen over op
Gelukkig, dat ik er den proost mede d.:: elgenoot van gemaakt had, want het bleP,k,
toen wij voor den Raad stonden, dat de
schout wiens blik scherp is voor al wat >:ijn
ambt betreft, er ook mede bekend was. DP
proost wist hem echter in eens den pas af
te snijden, zoodat er voo1 broeder Sicco geen
gevaar mede 1g emoeid is. Een andere w~g·
is hem nu open. St. Jeroen geve, dat hij zich
betere, err zijn groote gaiven tot edeler doel
aanwenden moge! Hij heeft gezien, dat al;:;
men hoog wil stijgen, zulks niet door alle
middelelil. verkregen kan worden, en dat al.;
men er de meeste moeite toe doet, het welal het slechtst ·g aat. Een geleerde moet zich
met zijne boeken, een kunstenaa1· met zijne
kunst ·en een geestelijke met mets anders
bez~g houden, dan met den post, waarmeèiP
hij bekleed is. Terecht zegt een oud schrijver, dat het dikwijils bevonden is, dat de raact
van geestelijke lieden in zaken, die hunnen
staat rriet betamen, kwaden spoed en voortgang heeft, alzoo God hen daartoe niet ge1.'oepen heeft."
Messire de l'Isle-Adam glimlachte en z'3i:
"Eerwaarde vader! dat zijn schoone woorden; ik voo.rzie echter, dat velen uwer ze
zullen lezen, maar de minsten ze betrachten.
De macht over de zielen u geigeven .is ee11
brug, die over den sterksten stroom gaat.
En toch de uitkomsten zullen de waarheid
leeren. Mocht ook gij thans eene goede uitkomst voor het convent verkregen hebben,
en de rust er wedergekeerd zijn en alles worden zooals gij het verlanigt. Ik mis echtf~r
em goed 1g<ezelschapper, hoewel ik St. Ge-

orge en uwe kunst dank, dat ik welhaai:t
mijn paard weder zal kunnen bestijgen.
Maar ééne vraag, heer prior! Reeds dezen
11101»gen lag zij mij op de lippen, maar het
was noodiger te spreken oiver dien buidel,
door mij• aan den broeder gegeven - uil.
vergissing voor een ander .g egeven, versta
mij wèl . wat of ik met die lichte specie ook
moest!" bromde hij er onhoorbaar tussc]1en
en vervolgde luider: "maar thans, daar alles
zoo goed met dien Truydeman en zijn wijf
geëindigd is, wil ik mijne vra~g· niet langer
weêhouden. Het is over die vrouw. Is zij
niet uit Vlaanderen?"
De prior zag den ridde•r verwonderd aan
doch zweeg.
Ik herhaal het u, eerwaarde vriend! er
is ·~ij zeer veel aange1'egen," hervatte de
heer van l'Isle-Adam.
"Ik weet het, messire! want jonker Aelbout vervoegde zich bij mij•1 achtende, dat
ik hem inlichting zou kunnen geiven over
hetgeen gij hem hadt opgedragen."
"Dus zult gij begrijpen ..... "
"Dat er u veel aangelegen is te weten of
de .gelijkenis u bedrogen heeft. En gesteld
eens gij hadt u niet bedrogen."
BiJ. St. George• van Bourgondië! heer
"
" doeh ter aan, "
prior!
ik nam haar als m1Jn
zeide de heer van l'Isle-Adam.
"Wat voordeel zou dat Aleyde wezen, als
gij. het deedt? Was zij er meerder door da~
nu? Zie, zij heeft nimmer gekend, wat :SlJ
haar schenken wilt, en verkeert in het denkbeeld dat haar vader overleden is. Gesteld
zij w~s de dochter eener vrouw, die gij hC;bt
lief geihad, er zou een geheel levensboek
moeten opengeslagen worden, om het h~!al
te doen bi2grijpen, en als zij het dan begree~,
messire ! zou de nagedachtenis van hern, d1e
r.e nu vereert, haar met in een ander licht
voor den geest komen?"
.
De heer van l'Isle-Adam zag den prior.
toen hij met spreken ophield, vorsch~nd aan;
h o:t was of hij hem doorgronden wilde, en
trachtte te ontdekken, of de voorsterli.~1g
van het waarschijnlijike ook als werkehJ 'k

, ,...
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gemeend was; maar de prior vel'.'volgde op
denzelfden toon:
"Zou het niet beter zijn, messire ! dat zii
onkundig bleef van dait alles? En wat ook
zou het u baten als gij de dochter of het
kind wedervondt, wier bestaan toch niet zeker is, daar gij zelve niets bepaald weet, en
alles op een vermoeden rust? Al ware dit
nu eens op te helderen, wat voordeel gaf hf't.
u ?"
"Wel, dat ik goed konde maken, wat ik
verdierf, ik kon ....... "
"Gij kondet nieits, als de moeder niet me8r
leefde en het kind niets ·b ehoefde, door huiselijk geluk en vermogen 'gezegend. Het zou
dan niets <lan een angel zijn, messire ! ü1 het
teedere gemoed geworpen, wanneer er iemand kwa:m en zeide: "Ik ben uw vader!"
Neen, neen, messire1 de Villiers ! gesteld
eens, uw vermoeden was juist, ik zoude u
nog afraden, om eene erkenning te doen,
die niets beloonends voor de erkende hebbm
zou. Ik zou den ernstigen wil hier :genoeg
rekenen, en wat gij vergio eden noemdet, dat
zou ik op eene andern wijze, in giften aan
de kerk en de armen betoonen: daarvoor zal
de Heer u evenzeer van de schuld ontheffen,
sprak de prior overtuigend.
"Wanneer ik die zekerheid had, mijn
vriend!" zeide de riddff weifelend.
"Gij moogt ze hebben, messire ! op mijn
priesterlijk woord! de wil zal hier beter zijn
dan de daad," sprak de prior ernstig.
"Dan blijve het zoo, in der Heiligen naam!
Ik wil mij den zoeten wensch ontzeggen van
de beminde Philippa in hare dochter weder
te zien. Dat denkbeeld toch staat bij mij
vast, geene andere1 kan zoo op haar gelijken,
mijn hart kan hier niet bedriegen,'' zuchtte
de ridder.
De prior ge.v oelde medelijden met den
krijgsman, en zeide na eenig nadenken:
"Gij moogt die vr.o uw wel zien •ein ontmoeten, messire ! Truydeman's wijf is voo1
ieder te spreken, die haar met beleefdheid
nadert. Ik zelf wil uw ,g eleider zijn, als gij
w eder uitgaat, dat, als 't zoo voortgaat, wel

morgen of overmorgen kan zijn. Gij zult
daar g oed gezelschap hebben. Truydeman
heed:t vele landen gezien. Maar wat ik u
bidden mag, messire! spreek niet over hetgene gij mij1 gezegd hebt en vraag niets omtrent hun vroeger lev.en."
"En is dit dan zoo zonderling, als de
menschen zeg.gen? en dat deze man bloedschulden op het geweten heeft? en dat al,
wat hij nu verricht, niets dan boetedoening
daarvoor is?" vroeg de ddder, en zijn blik
rustte bespiedend op het gelaat van den prior. Maar deze bleef deze1lfde kalme trekken
behouden, en zondeir dat de prior het uitdrukte, waar hij het voor hield, beantwoordde hij de vraag des ridders met eene andere
en vroeg:
"Hebt ook gij, messire! die met zwaard en
lans in zoo menigen strijd uwe tegenpartij
te gemoet gingt, •en O·P het trappelende ros
ove1· de mannen reedt, die gij versloegt, hebt
gij1 ook geen bloed gestort?"
"Dat was iets anders, eerwaarde heer! 't
Was in ridderlijken kamp," antwoordde de
heer van l'IsleAdam.
"Zoo no•eimt men het, als de eene vorst den
anderen beoorloogt; de burger geeft het dikmaals andN'e n naam. Kan heer Truydeman
ook zóó niet bloedschuld op zich geladen
hebben? En gij, messire ! die b~i menige
plundering toezaagt, en uw deel aan den
buit niet afstondt, maar dat bij het uwe
vo•e·gdet, zoudt ook gij geene schuld gemaakt
hebben met dat gewonnen goud? En oo.k :
moet de zoon boeten voor hetgeen de vader
misdreef, al deed hij mede eenige schreden
op het kwade pad ? "
"Ik kan tegen uwe wijsheid ni·et redetwisten, maar als gij heer Truyde.man verdedigit , wil ik er wel in berusten,'' sprak de
ridder het hoofd buigende.
"Gij moet dat doen, messire! Zijne Heiligheid de Paus v·erleende hem vollen aflaat,
op boete en berouw."
"Maar zijne vrouw?" vroeg de heer van
l'Isle-Adam als zonder èrg.
De prior glimlachte en zeide:
1

1
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"Ik moest er eigenlijk over zwijgen, na
hetgeen wij er over spraken, want gij mocht
uit mijne woorden soms meer afleiden dan
ik bedoelde. Geloof, wat gij meent te moeten
gelooven, zonder daarom uw belo.fte- te bre-

dat ik iga, ·C:T is nog veel voor mij te doen;
bedenk, dat ik den ganschen dag in andere
zake heb moeten doorb1 ·e ngen, en daar mag
m~ine betrekking niet onder lijden," zeide
d€1 prior, en maakte aanstalte om te vertrekken.
"1)1aar uw verhaal! Wat moet ik gé:'looven? Waartoe dient het, mijn vader?" hervatte de ridder, den geestelijke weêlhouden··
de.
"Bewaar het als een geheim, u medegedeeld, messire ! en dank de Heiligen, dat
alles zulk een keer nam: prijs d e Voorzienigheid Gods in dezen! Hij blij1ve d E1 vromen
nabij, en leide hen, die zondigen, tot zijne
genade door berouw en boete in goede wer
k·en, en ons allen door de verzoeking tot de
waarheid •en h et geloof in Hem!"
"Amen!" bad de heer van l'Isle Adam den
waardigen prior na, en zonk, in zijn gedachten als verloren, op zijn zetel neder.

~en."

"Dat zij zoo, eerwaarde vriend! Ik luister!" sprak de ridder, en er lag dank in den
blik, die zijne woorden vergezelde.
"Gij zult wel gehoord hebben, messire! hoe
vóór <: enige jaren een klooster in Vlaanderen geheel werd uitgeplunderd?"
"Was dat het St. Ursula klooster niet?
Zeker, zeker weet ik er van. 't Heeft toen
een grooten roep gemaakt. Het was een rijk
gesticht. Men h 21eft de daders niet mogen
ontdekken Het gerucht echter wilde , dat het
N oorsche zeeroovers waren, die het plunderden.
" 't Was een booze daad, zeide de prior
ernstig; "eere zij gegeven aan de eerw. abdis, die als een goede herder het leven stelde voor de schapen, en gedenk harer in uwe
gebeden, die stierf 1op d€· trappen des hoogal taars; doodelijk gewond blies zij den adem
uit in de armen van eene der nonnen, welke
zij met haar leven voor de woede d Er ioovers beschermd had; doch zij ademde nog
lang genoeg, om den man, die toeschoot en
haar beveiligde, toe te voegen: "Wees harer
een hulp!". En dat beloofde die man, 1€'11 dat
bleef hij· al zijne da.gen, terwijl zij tevens
zijn reddende engel was."
"En wat werd er 1van die non? Gillig zij in
een ander klooster?" vroeg de heer van
l'Islie-Adam, zonderling als hij zich te moede gev.oeldre bij de woord.en van den geestelijke en de blikken, die deze op hem vestigde.
"Zij was nog niet door een gelofte aan
eenige orde verbonden, maar die zelfde dag
was tot hare aanneming bestemd. Na eenigen tijd echter fogde zij eene andere gelofte af, waardoor zij in de wereld terug~eer
de."
" Als de vrouw van haren redde·r ?"
"Zoo is het, rnessire ! Maar vergun mij,

ZEVENTIENDE HOOFDSTUK.
Waarin het verhaal besloten wordt en
alles een goed einde heeft.
Wij zouden ons verhaal reeds kunnen eindigen, ware het niet, dat het verdere lot van
eenige der opgevoerde personen den lezer
rnogelijk eenige belangstelling inboezemde,,
en wij stellen te veel prijs daarOJ\, dan dat
wij datgene, wat ons zelven bekend werd,
niet met een enkel woo1 d vermelden zouden.
Jonker Aelbout en Eva Cruyf werden zoo
gelukkig als hunne harten dit wenschten,
en hunne nakomelingen strekten der stad
tot eere en waren den naam waardig, dien
hunne voorzaten er bezeten hadden.
Burgemeester Cruyf zag in den jonker
het gemis 1vergoed van den zoon, die nog altijd door de moeder betreurd werd, en wiens
dood de vader me.ende verzoend te hebben,
door te handelen zoo als hij in dit verhaal
deed. Die toeleg was gelukt, en zoo iemand
het oogenblik zegende, dat Jacoba afstand
deed aan Philips, en daardooi voor het af-
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gestreden land de rust gewonnen achtte dan
was hij het.
'
. Cruyf zag er bovendien de geheele vervulli~g van het woord in, dat hij op het oogenbhk van den dood van zijn zoon gesproken
had. Maar tevens moest hij erkennen, dat
zonder mannelijk oir, als hij thans overlijden zou, die triomf te duu r gekocht was,
dat, was met Jacoba het Beiersche Huis gevallen, met hem zijrn naam verloren ging
En de prior van het convent der Broeders
van den Goede Wille, vond hij rust nadat
Broeder Sicco door den Proost een 'andere
ver vei:;ij derde werkkring was aang,ewezen,
waar h1J, door de ondervinding geleerd, zich
enkel bij zijn studie bepaalde en geheel afstand had gedaan van de eerzuchtige denkbeelden, di,e hem vroeger het leven verbitterden en tot zijne schade hadden kunnen
uitloopen?
"!J e klo~sterlingen hadden nu wel van zijn
sp1tsvond1gheden ni,e t meer te lijden en alles ging weer een vasten gang,: ma~r toch
was in het conv,e nt door zijn voorbeeld de
geest van tegenstreven te zeer binnengeslop en; er hadd~m menigwerf onder de geleerden haarkloverijen over betwiste punten
plaats, die vroeger niet gekend werden
toen ieder zijn weg ging in de be trekkin~
hem opgelegd, elkanders bijzonder gevoelen
in liefde verdragende. Bovendien vonden de
·w erkzaamheden der Broeders in Hoorn niet
dien bijval, welke men daarvan v·erwacht
had, ofschoon de stad toen reeds mannen
van kunde en geleerdheid bezat. Wellicht is
het ook hieraan toe te schrijven.. aan den
lust, die er reeds bestond voor kennis en wetenschap, dat men middelen genoeg had,
om de jeugd te onderwijzen en ouderen te
bekwamen, dat de broeders, hunnen werkkring daardoor overbodig achtende, opbraken en het gebouw in 1429 aan de zusters
van St. Cecilia, die ten zuiden der Hiëronymianen haar klooster hadden, overdro.egen,
onder beding echter, dat deze de wat vervallen kerk herstellen en er een nieuw koor aan
zouden bouwen.

Prior Hendrik wist , toen de broeders bij
andere afdeelingen v.erplaatst werden, te bewerken, dat hij geen andere zending verkreeg, maar het !Verlof om zijne overige dag.e n binnen Hoorn te slijten, 't welk hij1 dan
ook ten nutte der gemeente deed1 wordende
zijne k,rnnis der medicijnen hoogelijk door
een ieder geacht.
De weduwe Lucasz. overleed aan de pest;
hare kinderen werden door de liefdadigheid
niet aan haar lot overg,elaten. De jongen
\Verd 'n wakker zeeman, de meisjes werden
goede huisvrouwen en moeders van kinderen
die de ber.oepen, waarin zij geplaatst werden met ijver vervulden, waartoe de gelegen
h eid in de door handel en scheepvaart bloeiende stad voor heldere hoofden en vlijtige
handen overvloedig voorhanden was.
En Clar'.1. E\'uiuts? vraagt wellicht eene
lezeres. Is het vermoeden der oude nicht
waarheid geworden, en heeft zij Cruyf vergeten? Als zoo menig liefelijk beeld uit een
vervlogen tijd, doch dat door den duur ·e n
de omstandigheden zijn bepaalden vo1m ·en
levendige kleuren verliest, dat in al flaauwer
en flaauwer wordende omtrekken zich voor
het oog !Vertoont, en waarvan de ziel alleen
de herinnering behoudt, maar eene herinne1Ïng ook daar niet meer zoo krachtig en
omvattend als voorheen, toen zij voeds el
ontving van het aanwezen of den nog invloed uitoefenenden tijd, waarin dit beeld
verscheen, zoo bleef Clara's g.e dachte aan
den jongeling, dien zij eens beminde. En
Aleyde's eens gesproken woorden: uw hart
kan niet eenzaam blijven; zoudt ge niet weder b <: minnen kunnen? woorden, die ze toen
verre van haar geworpen had, kwamen te1ug in haar geheugen. En Clara's hart sloeg
sneller bij het gevoel, dat de goede vriendin
toch niet zoo ongerijmd gesproken had, dat
dat .hartje nog warm klopte en meer aan de
wereld en het genoegen des levens gehecht
was, dan zij wel meende in de ov·erstelping
der smart, en het niet onmogelijk was, dat
het beeld der jeugd weder opleefde in ande1 en vorm en weêrkaatsen kon in 4e~ spie-
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gel van haar zuiver gemoed. En zou het dan
wel vrcemcl geweest zijn, dat Floris Adriaansz. ds gelukkige was? Toevallig en onder buitengewone omstandigheden hadden
zij elkander leeren kennen, door dankbaarheid bij den jongeling, door medelijden bij
de maag.tl werd dit gevolgd, twee hartstochten, die zoo dikwe1f de voorloopers zijn van
e.en derden, als wij dat reine gevoel der ziel
zoo mogen noemen! Zoo was het. De Alkrnaarsche banierdrager mocht dan zijn vaand sl in Hoorn hebben achtergelaten en als
overwonnene terugkeeren tot zijne ouders,
hij d1 oeg er geen rouw over, overwinnaar
als hij zich reeds rekende een er liefde., die
hem grooter geluk schenken zou, dan de
roem ·wel ooit had kunnen doen. En zoo gebeurde het, want ten behoorlijken tijde werd
hun echt voltrokken, en Elze-nicht ondervond, dat zij zich t e vergeefs beangst gemaakt had, en gevoelde berouw over hare
pogingen ,om de jongelieden te vervreemden; want toen Clara har.en Adriaansz. naar
Alkmaar volgde, stond zij Elze het levenslange gebruik van hare woning in Hoorn toe,
met de noodige middelen, om op den voet te
kunnen leven, zoo als zij er met haar gewoond had.
De· ezel om ook het beest niet te vergeten,
dat in onze geschiedenis een rol vervulde, en
zoo zeer boven anderen van zijne soort in
vermogens ontwikkeld was, Truydeman's
grauwtje was nog lang.e jaren zijnen meester dienstbaar en deed zijnen omgang getrouw, en het bij jong en oud bekende beest
werd immer doo~ de belanghsbbenden met
vreugde tegemoet gezien en hem .eene eer
bewezen, als de meesten zijner soort niet te
beurt viel, en het waren ongehuichelde tranen. die er door zijne vriende gestort werden, toen hij eindelijk ,oud rn der dagen zat,
door zijnen trouwen oppasser Eric aan de
aarde overgegeven werd.
En wat was het verdere lot van Truydeman en zijin wijf zelven? Zouden wij ov<~r
clen ezel spreken, zij het ook dat hij de eere
waa1·dig gekeurd werd om met zijn meesters

geconterfeit te worden, en over dezen niet
te reppen, te meer, daar het u 'vellicht reeds
niet bevredigd heeft, dat wij niet meer dan
een enkelen slîp van den sluier hebben opgelicht, die over den vroegeren levensloop der
genen lag, van wie Velius reeds getuigde,
dat zij van buiten inkwamen: "Sonder dat
men als noch weet, van waer sy quamen of
uyt wat oorsaek sy tot Hoorn hunne wooning verkosen." Wij gaven het onze met
öetrekking tot deze overlevering terwijl :.:ij
ons tevens diende om er het verhaal aan te
verbinden van de opkomst eener stad, die
eens West-Frieslands eerste was.
Tot de opkomst en bloei van Hoorn toch
droegen Truydeman en zijn wijf bij: "Seer
gt oot en van goeden doen beneff cns mild en
goed geefs als sy waren."
Zoo menig wakker handwerksman werd
in zijn bedrijf daardoor geschraagd, zoo menig koopman dankte daaraan den bloei van
zijnen handel. Zij waren de eersten, die binnen Hoorn de schamele gemeente dagelijkschc· of wekelijksche aalmoezen schonken,
en worden als de eersten genoemd, die des
winte1s de behoeftigen met deelbrood begiftigden. Zoo werd reeds toen met die uitdeelingen aangt:vangen en werden deze als een
merkwaardigheid geboekt, welke thans in
ons vaderland in dien zin geene zeldzaamheden meer zijn, maar als tot de meest gewone zaken gerekend worden.
Zoo dankte de Noorder Kerk, met haren
ouden naam van Onze Lieve Vrouw in ·ons
verhaal genoemd, g1·ootendeels aan Truydeman en zijn wijf het bestaan, terwijl bij de
vergrooting van de· Groote Kerk in 1429 de
noordermuur geheel ten hunnen koste werd
opgetrokken. Aldus handelden Truydeman
en zijn wijf bij hun leven, en op hun sterfbed vergaten zij ook de stad niet, waar zij
gelukkig geweest waren, want "sonder kinderen overlydende, lieten 'sy al het hunne
den armen en den godshuizen."
Het is zoo, de overlevering wil, dat de
godsdienstige gestichten binnen Hoorn aan
Truydeman's uitersten wil den oorsprong
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hunner bezittingen danken, vooral die der
N oor<ler Kerk, welker fondsen nog geheel
afgescheiden zijn van die der Groote en
Ooster Kerk. In 1573 bi} de Reformatie en
aansluiting van Hoorn aan den prins zullen
die bezittingen in handen der stad en de:r
H2,r vormden gekomen zijn, aan welke laatsten de kerken van het oude geloof oiverg2geven werden, terwijl de kloosters aan de
stad overgingen, maar "onder <Verband, dat
voor de geestelijken gezorgd moest worden,
die er in verbkven." Zie Velius Chronijk van
Hoorn, bl. 364, 365.
Wij stippen dit minder aan ,t er verdediging
of verweer maar als de novélle toch gebruikt
moet worden voor de verspreiding van sommige denkbeelden, - dan wilden we d2· on:?.e
met deze aanhaling vermeerderen. In waarheid, de schrijver had recht, toen hij schreef:
"Oude herinneringen doen goed en telkens
van het verledene spreken wij.ze l·E•ssen voor
ieder, diè maar hooren wil."
Uit .h et fonds der Noorder Kerk, dat rvan
Truydeman en zijn wijf afkomstig schijnt
te zijn, wordt nog heden des winters eene
uitdeelill4g' van turf, hout en brood aan de
armen de,r stad geda:an, zoo als men van
ouds af g·ewoon was te doen" en waarbij niet
op onderscheid van kerk of geloof gelet
wordt. Dit fonds is onder den naam van
"Buurtmoêrs-fonds" bekend, en . zulks doet
ons vermoeden, dat Aleyde haren Truydeman overleefd zal hebben.
Maar die afkomst van het fonds wordt
door sommigen betwijfeld; h::t verhaalde
maakt het echter waarschijnlijk, en al klinkt
de naam van "Buurtmoêr wat hard in onze
verwende ooren, die oude benaming is veelzegg·end en krachtig: moeder der buurt.
Kon er schooner zijn, om de gedachtenis
der ·weldaden te .b21waren? Maar,.. er is nog
eene andere spreekwijze overgebleven, van
liefelijker beteekenis als ge wilt, in de sta<l,
waar Truydernan en zijn wijf leefden en weldeden aan allen. "'t Is als Truydeman En
zijn wijf!" was en is het, als er gesproken
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wordt over iets, "daerin de vrouwe behoorde beneffens den man gekent te wesen," en
de laatste de eerste moeide en met haar
sprak en overlegde eer hij deze of gene zaak
begon, dit of dat voornemens was te do1en.
Truydeman toch zou geen giftbrief afgeven, als hij niet ook door zij:n vrouw geteekend was, geen geschrift, waarin ze niet
beide genoemd werden. "'t Is als Truydeman en z\in wijfr'" zegt het voorouderlijk
spreekwoord, en het moge een waar woord
blijven! Want waar het overleg en de medewerking zij-n, waar zoo het samen raadplegen en handelen bestaat, daar is lief.de in
het hart en eendracht in het huis, daar Is
macht en kracht om de schokken te wederstaan, die het echtelijk heil 1en het leven
zouden kunnen benadeelen. "'t Is als Truydeman en zijn wijf!" zij• het woordv niet
meer tot een enkele stad bepaald, maar· het
worde dit in het garische vaderland en een
algemeen eig,e ndom, als uitdrukking: voor
•e chtelijke liefde en trouw, van huiselijke en
maatschappelijke deugden.
De herinnering aan het middeleeuwsche
echtpaar bleef buiten deze spreekwijze noglang aanwezig in de Groio te Kerk, waarin
op ·e en glas hunne afbeelding geschilder1i
was, \Velk glas aan dE" zuidzijde der kerk,
:recht over het portaal aan de Breedestraat
te vinden was. In 1703 bij het springen van
den kruitmolen, di·e eiven buiten de stad
tusschen de Ooster- en Noorderpoorten
stond, werden vele huizen, daaromtrent gelegen vernield, de Groote Kerk en andere
hoog·e gebouwen beschadigd, ten .g evolge
waar·v an het glas, over hetwelk wij spraken, vernietigd werd. Toch werd hetgene
w.ij1verhaalden op een zichtbare wij ze in het
gehEugen geroepen, en het moet ieder, die
Hoorn doorwandelt, als onder de aandacht
komen; en heeft het zijne opmerkzaamheid
niet getrokken, ieder Hoornaar zal het hem
wijzen" want men is gehecht, en met reden,
aan die overblijfselen en gedenkteekenen
uit vroeger,en tijd, waaraan de stad zoo rijk
is. En zij · mo·g en ingenomen zjjn D)et die
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vele gebouwen, die overgebleven bewijzen
van den hechten en toch smaakvollen bouwtrant van het voorgeslacht! Boven vele van
onze vaderlandsche steden waren die het
langste in West-Friesland te vinden en bewaard gebleven door de gehechtheid der bewoners aan het oude of het min wisselzieke
in hun karakter. Hoorn en Enkhuizen hadden een rijkdom dier gebouwen, maar ze
zijn in Hoorn niet zoo rnenig1Vuldig als in
Enkhuizen door den hamer d2S sloo.per verg1 uisd. Vele huizen binnen Hoorn dragen
nog het bewijs, en hier laten wij den schrijver straks aangeduid volgaarne spreken,
,,dat onze vaderen begrepen, dat eene kunstschepping (en een huis is een ware kunstschepping) zijn begin, zijn v-ervolg en zijn
besluit, met andere woorden, zijn grondslag,
zijne geledingen, en zijn top moet hebben.
Zaken, waarvan de moderne Hollandsche
timmer- en metselmannen niets begrijpen,
evenmin als zij bij een huis aan eene compositie denken."
Dat vindt ge nog in Hoorn en mee~, w::int
de meeste dier huizen hebben versierde voorgevels; vele basreliefs daarin zijn van de
eene of andere merkwaardige beteekenis,
hier van een politieke, daar van eene historische, ginds doelen zij op maatschappelijk
of handelsbedrijf, elders is het eene allegorie of wel geven zij1 een portret of een wapenschild. Het kan niet missen, of ieder, die
Hoorn .bezoekt, moet er zijne aandacht op
vesti~g.en; hij, die oude kunst en vaderlandsche herinneringen bij voorkeur schat, zal
er eene ruime bron van ,g·e not vinden.
Onder de vele overblijfselen van hetgeen
ik daar opnoemde, is een huis op het Oost.
dat wel niet het oude of schoone in bouwtrant vertoont, waarop wij wezen, maar
welks gevel toch nog het basrelief behouden heeft, toen men in later tijd het oude
gebouw deed afbreken of vernieuwen.
Dat basl"elief heeft de beeldtenissen van
een man en een vrouw met een beladen ez"'l
daarnevens, welke brood aan de armen uit-

cleelen. Onder die afbeelding las men' eertijds:
Deze ho.fsteê h2eft bewoont
Truydeman en syn wyf~ wilt dit verstaan,
Zy hebben haar eerste deelbroot laten uit[gaan;
Zy bakten, haare ezel het broot verkogt,
Ontving kwaa.t gelt, heeft het t'huis ge[brocht;
Hierom was de burgery zeer bevaan,
Vreesde dat Hoorn zou vergaan.
Langs de lijst van het huis, onder de afbedding was nog een tweede versje geplaatst, luidende:
Truydeman met syn wyf, wilt weten,
Zy hebben de armen niet verg·e ten,
Wie uyt liefde bloot
Den armen in der noot,
Bij staat;
Die sal voorwaar,
Den Heer . der Heirschaar
Hebben te ·b aat.
Daar~chter stond het jaartal 1658; welk
cijfer het jaar der herbouwing aanwees of
liever van de timmering van een nieuw gebouw, op de plaats, waar dat door Truydeman en zijn wijf bewoond, gestaan heeft.
Zijn deze rijmen middelmatig, vindt het
kunstkeurig oog de afbeelding zelfs beneden het middelmatige - het staat er 1echter
ter eere van hem., die zo-0 de herinnering
levendig hield van hen, die Hoorn wel deden
bij hun leven en na hunnen dood de stad,
waar zij wel waren, niet vergaten. Mogen
velen zoo als hier de gedenkteekenen in
waarde blijven houden,, die bij eene wandeling door Hoorn zoo menig belangrijk
voorval als aanschouwelijk maken en gunstig stemmen voor de stad, die zulle een !Verleden heeft.
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