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I.

Een der beste rechtsgeleerden van den vroegeren tijd
was Hugo De Groot. Hij leefde omstreeks r 6oo in
I{olland. En van hem willen we hier een geschiedenis

vertellen, die treurig begint, maar vroo'lijk eindigt.

In r 6 r 9 werd Hugo De Groot gevangen naar het
kasteel Loevenstein geleid. Dit slot stond €n staat nog,
rvaar de rivieren Maas en Waal te samen vloeien en het
l*as dan ook geheel door water omgeven. Het zou moei-
h.jk zijn, qm er te ontvluchten

Hugo De Groot had geen kwaad gedaan. 't Beste be-
rvijs is wel, dat nu zijn standbeeld in het stadje Delft
pr ijkt.

Maar hij werd gevangen genomen, omdar hij op zekere

ljunten eene andere meening had dan de regeerders van
he': land.

De Groo,t werd dan ook niet in een gewonen kerker
lr,cstopt. Hij moest niet in een enge cel zuchten. Op het
slot Loevenstein kreeg hij een ka,mer...

Het was echter geen salon ; de witgekalkte muren
iieden onaangenaam aan. Het mager vuurtje in den wij-
den haard kon de vochtigheid niet verdrijven.,. De tiche-



len vloer was koud. De Groot zat hier alleen. Hij had

niets tc doen en toch was hij gewo'on druk te arbeiden.
En zijn vonnis luidde dat hij zijn gansche verder leven

cip dit akelig kasteel moest slijten.
Door het raam kon hij den stroom zien en gindec

verder de torens van het nabijgelegen Gorkum.
F'Ioe benijdde hij de schippers, die voorbij vo€ren en

vrij warenl... De verveling drukte hem neer. Om zich
$'at beweging te geven speelde deze eeleerde man met een

iol, welken hij met een zweepje voort dreef J

't 'Was een treurig leven. En dan, onschuldig zijn!
Èr waren in Holland twee partijen ; en deze die nu
lreerschte, ruimde de leiders van de andere uit den weg,
c,rn gemakkelijker meester te blijven. Een vriend van
hugo De Groot, de oude en bekwame Oldebarneveldt,
was zelfs op het schavot onthoofd geworden.

Hugo de Groot mocht zich nog gelukkig rekenen aan
zoo'n lot ontsnapr te zijn. Nu behield hij tenminste de
I:oop, eens de vrijheid terug te krijgen. De machr van
treerschers, wordt soms eenklaps gebroken...

De Groot werd ziek en lang moest hij te bed blijven.
De go,uverneur van het kasteel was afwezig geweest en
Leerde nu terug. Hij bezocht den gevangene en beloofde
hem verbetering van zijn 7ot, De tichelen vloer werd met
planken bedekt.

En weldra ontving Hugo het goede nieuws, dat zijn
vrouw bij hem mocht wonen en hij tevens boeken zou
ontvangen om te werken.

Zijn echtgenoote heerte Maria van Reigersberch, Zl
.!

îirs afkomstig uit de Zeeuwsche stad Veere' Ën als de

rrr€€st€ Zeeuwen bezat ze een flink karakter'

Toen haar man veroordeeld werd' zeiden vrienden'

clat De Groot vergiffenis moest vrallen'

_- En *ruro*i riep Maria uit' Vy'ie kwaad heeft ge-

daan, heeft genade noodig. Maar onschuldigen smeeken

11..n lr.rgifierri, af voor iets, dtt ze niet hebberr

gedaan." 
Veel liever ging de koene vrouw haar man gezelschap

lrouden op Loevenst ein. Zij kreeg een paar kamers' mochc

zelf het voedsel bereiden, en ze liet o'ok haar dienstmeisje

komen, Elsje van Houwening, om haar behulpzaam te

't'li;*o De Groot kon dus nu werken. Hij wilde boeken

s,:hrijven over het Recht. Daarvoor lrad hij veel andere

boeken noodig. Een hoogleeraar, professor Van Erp zond

die. En als De Groot ze gebruikt had, stuurde hij ze

trrug en kreeg dan weer andere.

Voor dat heen en weet zenden werd een gro'ote koffer

gebruikt. Een schioper nam die rnee en bracht hem'

't' '!Vas dus een heel ander leven voor oîzeî geleerde'

Zijn vrouw en Elsje mochten het kasteel wel verlaten

cn er terugkeeren, maar De Gro'ot moest op zijn kamer

trlijven.
Maar hij gevoelde zich toch huiselijker, al bleef de

vrijheid lokken. Zoo ging eenige tijd voorbij. De koffer

rcisdc getrouw heen en terug. Àls hij gereed stond. om

naar het schip vervoerd te worden, kwalm de gouverneur
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èr even in kijken, om te zien of er gcen ver'b'oden brieven

in zaten. Dan dro'egen soldaten de zware vracht naar

beneden. Maar nooit vond de overste iets, verdachts' En

r,.,eldra liet hij den koffer uit het kasteel, zonder hern nog

t c onderzoeken.

Tot laat op den avond zag men iicht op De Groot's

kamer, want de geleerde bleef lang in arbeid en studie

verdiept.

II.

Maria van Reigersberch was een schrandere vrouw'
'Ze vond het verblijf op het kasteel zeet vervelend en

treurig. Haar goede maî zat hier opgesloten als een mis-

dadiger, die de vrijheid niet waard was. En tot in den

.rreemde sprak men lnet eere van hern om zijn geleerde

rr crken. En dan gevangen wegens een geschil van

gedachte !

Maria stond dikwijls voor het. raam, Dan keek ze

naar den stroorn en vroeg ze zich af, of er geen kans

zou zijn om haar man buiten dit akelig kasteel te bren-

gr'n.

Tekeren dag zei ze tot h^Àr mani

- 
Ik heb een plan in mijn hoofd om u te laten ont-

vluchten.

- 
Qnffluçhten van Loevenstein! antwoordde Hugo.

Ma'ar Maria, dat is onmogelijk,...

6

- 
l\i[ss list misschien niet... Ik heb aan den koffer

iledacht. De gouverneur kijkt er nooit in, als rve boeken

r erzenden... Als gij nu eens in den koffer gingt liggen

cn u zoo buiten iret kasteel liet vervoeren!
-_ l\l[s21, Maria toch... hoe zou dat kunnen? Ik zou

i;rrmers stikken....

- 
Van hier tot . Gorcum is toch maar een kleine

;rfstand. En door het sleutelgat komt vrat lucht. De kof-
fer is groot genoeg voor u....

De Gro,ot peinsde even over het plan van zijn vrouw
nJ.

- 
Wie weet, zei hij dan, zou het niet te doen zijn?

t3ij zijt toch een slim vrouwtje!

- 
Àls het lukte, zoudt gij vrij zijnl. De koffer wordt

van hier naar Àbraham Daetselaer te Gorcurn gebracht.

zcooals het de gewoonte is. Zijn vrouw is een zuster van
professor Van Erp, die u de boeken lecnt.

- 
Ja, ik weer het wel.

- 
p2slsglaer zelf is vrij onverschillig, maar zijn

vrouw heeft veel voor ons over en behoort tot onze par-
ri1. Zij zal ons zeker behulpzaarî wil'len zijn. Àls gij
in haar hu.is vertoeft, laat ze u wel een vermomm,ing be-

z.otgefl, om verder te geraken.

- 
l![2x1 gij, Maria...

-- Ik blijf hier! En dan moeten de heeren mij ook
laten gaan. Ik ben niet gevangen, En ze kunnen me toch
nict straffen, omdat ik mijn echtgenoot help vluchten.

- 
ftsçfrlysardig zou dat zeker niet zijn,..
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moeder,

van haar kinderkens Zj
een goede huisvrouw, edel

was een liefderijke

':an karakter.

- 
Ze zullen het ook niet doen. 'We moeten de heeren

in den Flaag niet e(ger voorstellen dan ze ziin' En het

volk zou er zich tegen rierzetten, als men mij opgesloten

wilde houden.

- 
Uw plan lokt me al mee( en meer, hernam De

Groot.

- 
Wel probeer eens dadelijk o ge in den koffer kunt

liggen.
Maria van Reigersbercb stond op, opende de kist en

liet er trraar man in kruipen. Met de knieën opgetrokken'

kon De Groot er liggen.

- 
De houding zou spoedig vermoeiend zijn, sprak

hij. Doch ik kan me gedurende eenigen tijd oefenen. Àls

ik elken dag wat in den koffer ga'liggen' zal ik het beter

gewoon worden,
-- V/elnu, neemt ge het voorstel aan, Hugo? vroeg

Maria.

- 
Ja! Lâat ons de kans grijpen! Lukt het niet" dan

z,al ik wat strenger bewaakt worden. Maar de heerlijke
vrijheid, is.de proef wel waardl

Den volgenden dag reeds begon De Groot zich te

oefenen in het liggen in de enge kist Hij was dus vast-
beslotcn het avontuur te wagen. Hij zou twee uur in
den koffer moeten vertoeven.

In de Gasthuisstraat te Gorcum stond de woning van
Âbraham Daetselaer.

Mevrouw Daetselaer zat in haar kamer. Ze keek naar

I

Meotouw Daetselaer zat in h'oar

De dienstbode trad binnen en zei

ktmer, (blz. 8)

tot haar meesteres:
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- 
l\l[svleuw De Groot is hier om u een bezoek te

l.rengen.

Dadelijk moest Maria van Reigersberch binnen treden.

De dienstbode nam even de kinderen mede.

- 
Ik wil eens ernstig met u spr€ken, zei Mevrouw Di:

Groo,t na een praatje over het weer... Misschien vraag
ik te veel van u, maar dan zult ge me dat openhartig
zegg€n.

- 
Ge weet, Maria, hoe gaarne ik u van dienst ben.

antwoordde Mevrouw Daetselaer, vertel me dus vrij uit,
rr'at ge op't harte hebt.

Mevrouw De Groot deelde nu het ontvluchtingsplan
rnee. Haar vriendin juichte het dadelijk toe, O, zeker,
men moest den koffer als naar gewoonte hier brengen...
Mevrouw Daetselaer zou De Gr,oot verbergen. Kijk hier
stond een kast met dubbelen wand. Daar zou niemand
dcn vluchteling vinden, al kwam men het hu,is door zoe-
ken. Maar lang mocht De Groot hier dan niet blijven.
Mevrouw Daetselaer zou wel voor een vermotnminq
zorgen.

- 
Ik spreek er mijn man pas over, als uw echtgenoot

l''ier is, vervolgde ze. En kan of wil hij niet helpen, dan
l:rijg ik zeker bijstand van zijn schoonbroeder Van der
Veen.

De dames bepaalden dan den tijd voor de uitvoering.

- 
pse het de volgende week, als het hier kermis is,

raadde vrouw Daetselaer aan. Er zal dus veel vo,lk op
gang zijn en mijnheer De Groot kan dan gemakkelijker
uit de stad ontsnappen.
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- 
px6 zou uitmuntend zijn. O, ',vat ben ik u dank-

baar voor uwe edelrnoedige medewerking, hernam Maria

ontroerd.

-- En ik ben bli.i eene goede daad te mogen doen.

De hceren in den Haag kerkeren van onze beste, ge-

Ieerdste menschen. Eens zullen de oogen open gaan. Het
nâgeslacht zal zich afvragen, hoe het mogelijk was zoo
te handelen tegen edele zoîefl van het land. Ik denk
aan Oldebarneveldt. Ze darfden hem een landverrader
lioemen en stuurden hem naar 't schavot. Toen de rech-
ter zijn vonnis voorgelezen had, wilde de grijsaard nog
iets zeggen, maar een der heeren riep hem toe : << IJw
vonnis is gelezen, voort, voort! >> En dat tot een eer-

biedwaardig man r,/an een en zeventig jaar. En Oldebar-
rreveldt sloeg de oogen op en zuchtte: << O, God, q'at
.komt er van den mensch! >> Op zijn stokje steunend be-

Llom hij het schavot. Een der schoonste mannen van
Nederland moest do.or beulshanden sterven. En wat zei
i)ldebarneveldt tot het volk? << Mannen, gelooft niet
o'at ik een landverrader ben I Ik heb oprecht en vroom
g.chandeld als een goed patriot. en zoo zal ik sterven >>.

Iiij bad enzeitot den beul: << Maak het korr >. Hij trok
z:ijn fluweelen mutsje voor de oogen en hief de handen
biddend op. En toen viel de slag...

Bij die herinnering had mevrouw Daetselaer de tranen
in de oogen gekregen.

-- En dat alles, omdat de eene plrtij met de andere
vcrschil heeft over het bestuur van her land, vervolgde

T2

ze, O, Maria, toen heb ik ook voor uw man gevreesd.
tJelukkig was her geen doodvonnis voor mijnheer De
Cjroot. Hij werd gekerkerd als veel andere vrienden.
Maar weer ge dat Dominicus Sapma ontvlucht is.

- 
Is het waar?

- 
Ja".. en ook door de hulp van zijn vrouw. Om

riezelf de reden als, uw man zat hij in den kerker te Àm_
sterdam. Zijn vrouw kreeg verlof, om hem te bezoeken.
Zij trad de gevangenis binnen leunend o,p haar zuster.
7.e hield een neusdoek voor haar aangezicht en bedekte
<',it zoo, << Zij heeft vreeselijke tandpijn >, zei de zuster
tot den cipier. Eens bij haar man, was de pijn verdwe_
uen. Mevrouw Sapma liet nu ,haar echtgenoot haar
kleeren aantrekken. Dominicus verliet zoo vermomd dc
kamer. Hij hield ook den zakdoek voor zijn gezicht en
leunde eveneens op zijn zuster, Het was al tegen den
avond, het schemerde. En de cipier merkre de list niet.
.Sapma onrkwam. Hij is vrij.
, - 

O, dat. geeft me moed, verzekerde mevrouw DeGroot. En wat heeft men met de moedige gade gedaan?__ O, haar.ook laten vertrekken.

..-- Àls ik Hugo buiten Loevenstein krijg, moeten zernij ook de vrijheid geven.

_ _._ Natuurlijkt Een vrouw mag haar echtgenoot tochhelpen. De cipieren moeten maar beter uit hun oogenzien. Ja, als ik al het gebeurd. ou.rp.inr, len ik blij aanccn goede zaak mee te kunnen *.rk.rr... Later zrillende oogen open gaan, zeg ik. Old.Urrrr.uuià, ,^t geroemd
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$iorden, al stuurden ze hem naar het schavot. ( I ) Dus'

Idaria, ik zal Hugo verwachten. God zegene de onder-

neming; ze is heerlijk en rechtvaardrg. En ik ben over-

tuigd dat De Groot later weer veiLg in het vaderland

rnag terug keeren.

- 
\l,r2nnss1!

__ De tijden veranderen, de lraat valt! Heb rnoed en

rertrouwen. Maar nu moeten we Hugo eerst uit het slot
zien te krijgen. Uw plan is uitstekend.

De vrouwen spraken daarover noq een wijle. Dan
gingen ze in de huiskamer. Maria moest blijven eten

Ze liefkoosde de kinderen.
Abraham Daetselaer verscheen nu ook. Hij was zeer

l-.offeiijk, vroeg nâar de gezondheid van mijnlreer De

Groot, maar sprak niet over de partij,geschillen. Hi j
mengde zich daarin niet en dacht alleen aan zijn zaken.

Tevreden toch over de onderhandelingen keerde Maria
dan naar Loevenstein terug. Van op de rivier staarde ze

naar het grauw kasteel, de sombere staatsgevangenis. El
waren buiten De Groot nog geleerde mannen opgesloten.
vrienden van Hugo, en even o,nschuldig als hij. Maar
rnen wilde hun invloed op het volk rveren.

- 
V/ie weet, hoe gauw Hugo er uit is, dacht Maria.

- 
O, Elsje zal ons zeker helpen! meende De Groot.

( r ) Onlangs werd voor Oldebarneveldt

k otterdam,

14

7e vertelde aan haar man, hoe allec naar wensch ging,
7,e deelde ook de ontsnapping van Sapma te Àmsrerdam
rnee.

- 
En ik wil even veel moed en trouw betoonen als

clie vrouwe, zei Maria.

- 
Ja, ik weet dat gij alles voor mij zoudt doen.

- 
lgrn2nd zou den koffer moeten vergezellen, her..

nam mevrouw De Groot. Wie weet, hoe lang de schippei
enders talmt, eer hij hem te Gorcum aan wal brengtl
En hoe langer dit duurt, hoe b,enauwder gij het krijgr.
ik heb aàn onze brave dienstbode gedacht.

-- Ja, we kunnen haar ten volle vertrouwen.

- 
Wel spreekt er met haar overl

*.- We zullen het dadelijk doen.
Mevrouw riep de dienstmaagd en zei vriendelijk:

- 
Elsje, ga eens even zitten, we moeten ernstig met

:r spreken,
En dan deelde de meesieres haar plan mee. Elsje van

I{ouwerring w.as opgetogen. O, hoe blijde zou ze zijr,
rls mijnheer uit dit akelig kasteel kon geraken ! Zeker.
rvilde ze meegaan. En ze zou wel zo,r.gen, dat de koffer
vlug naar de vroning van Daetselaer werd gedragen.

t

een be.eld opgericht te

r5
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Eenige dagen waren voorbijgegaan. Op een morgen
(.zz Maart t6zt) klopte Elsje op de kamer van haar
rreesteres. En toen ze binnen gelaten was, zei ze:

-- O, mevrouw, vandaag moest mijnheer vluchten
De gouverneur is zoo juist vertrokken naar Heusnen. Ik
beb het van de soldaten gehoord En hij blijft tot van,
avond weg,

Hugo De Groot, die al in een boek verdiept had ge-
zrcten, stemde dadelijk toe, d,at ze deze gelegenheid
rnoesten gebruiken.

- 
Dan mogen we niet talmen, sprak Maria. lk zal

;i;rn den ho'o'fdman van de wacht vragen, of we een kof_
fer boeken mogen verzenden.

Onmiddellijk verliet ze het verrrek. Àa.nsronds was
ze terug.

- 
Zonder moeire toegestaan, zei ze. Elsje ga u dus

kleeden... Vraag eerst, dat ze den veerschipper roepen.
We ,mogen geen tijd laren verloren gaan! Hoe langer
er gedraald wordr, hoe langer mijnheer in de kist moet
liggen.

De dienstbode keek ernstig haar meeste t aan, en zei:

-- Tot straks bij mevrouw Daetselaer! mijnheer.

I6

* ëod geve het, Ëlsje! antwoordde De Groot ont-
rocrd. Gij zijt een goede ziel!

En nu zou het groote plan uitgevoerd worden! De

Groot deed zijn bovenkleeding af. Dan knielde hij neer

cn smeekte om Gods bescherming op de onderneming.
't Was een plechtig oogenblik.

- 
En nu met Gods hulp.

Hij kuste zijn vrouw en vervolgde:

- 
flsl zal toch eenigen tijd duren, eer we elkaar tt

rrrg zien... als alles gelukt.

- 
,De hemel zal ons wcer sam€n brengen. Ik zal moe

cljg zijn, Hugo. Ik ben overtuigd, dat ons het geluk der

vrljheid wrcht. God zegene u...

- 
En u, mijne trouwe, geliefde gade!

De Groot strekte zicb dan in den koffer uit. Marie
legde onder zijn hoofd een kussen en vulde de overge-
[-.lcven ruimte met b,oeken €n garen atn. Ze liet het deksel
open, tot Elsje kwam. Deze verscheen vlug en zei dat de

veerschipper al naderde.

- 
Nogmaals Gods zegen afgebeden, fluisterde Maria.

Hugo glimlachte tot haar. Toen liet mevrouw De
Groot het deksel neer, 7* sloot den ko'ffer, kuste den
sleutel en gaf d,ezen aan Elsje van Houwening

In de kamer stond het ledikant van De Groot, omge-
ven door breede gordijncn. Maria trok deze dicht en voor
bet bed plaatste ze Hugo's pantoffels. Zoo leek het, of
haar echtgenoot nog sliep en zulks zou niet vreemd lij-
ken voor hen die de kist kwamen halen; want ieder op

{

{

'il'1
,t

t7



het kasteel wist, dat de gevangene alti.jd zeer laat werkte'
Men begreep zelf niet, hoe hij daartoe den moed had

rn gevoelde er bewondering voor. Maar zo'o zouden de

soldaten er zich niet over verbazen, dat de Gr'oot 's och-

to'-nds uitsliep. De list van Maria was dus goed gevon-

clen.

Mevrouw De Groot keek even doo,r het venster.

- 
Ja, de schip'per is daar, zei ze. O, Elsje, nu komt

I:et er op aan,

- 
Reken op rnij, fluisterde de dienstbode. Ze zullen

aan mij niets melken.

- 
Àlles is gereed... Roep nu de soldaten maar, om

den koffer ta halen. En hier hebt ge geld. Zoo noodic'
Lilnt ge te Gorcum nog mannen huren orn den koffer
weg te laten b,rengen, als de schipper niet dadelijk van
boord kan.

-- Best, mevrouw, en Elsje haalde de dragers.

Ecnige stonden later kwamen [wee mannen der bezet

ling binnen. Mevrouw wees naar den koffer en zei:

- 
Hij staat klaar, zooals ge ziet"

Wat bonsde haar't harte! Nu moest rnen toch eens in
de kist willen kijken ! Maar de krijgslieden namen de;r

kcffer op.

- 
D16rn11els, wat is het ding zw^ar... 't is of Dc

Groot er zelf in zit, riep een van hen.
Mevrouw ontsrelde geweidig, maar toonde het niet.
--- Het zijn groote boeken, schertste ze. Maar zulke

r8

lterke kerels lachen toch met zoo'n vrachtje, zou iL
rneenen.

- 
Liever zou ik het toch niet ver dragen, hernarn de

:olC;rat.

't Is of De Graot er zelf in zit... (blz. r8).

En de mannen verlieren met de kist de kamer. Me.
vroulry' deed de deur dichr, Ze ging zitten voor her raam,
u'aardoor ze het uitzicht. had op de rivier. Ze zou de
schuit met den blik kunnen volgen, bijna tot de stad
toe. En de trouwe, liefderijke cchtgeno,ote bad om zegin
c'p de reis.

I9



De veerschipper lag met zijn schuit bij het kasteel. De

soldaten dro,egen den koffer aan boord.

- 
Ç22t ge ook mee? vroeg de schipper aan Elsje.

- 
Ja, ik moet boodsc,happen doen te Gorcu'm, ant-

rvoordde bet meisje.

- 
'g ls er juist ker'mis!

- 
(s1rnfu... Och, als ge bij gevangenen woont, ver-

gaat de lust tot kermis vieren!

-- Ge behoeft op L'oevenstein niet te blijven.

- 
Mijn meesters zijn altijd goed geweest voor mij en

ik wil het nu ook voor hen zijn,

- 
Nu,, dat is braafl

Maar de schipper moest thans aan zijn schuit denken.
Hij heesch het zeil en gaf bevelen aan den jongen, die
knechtje bij hem was. De schuit voer heen. Elsje zag
mevrouw De Groot vo'or het venster. Ze wuifde met den
z,akdoek ten teeken, dat alles goed ging.

-- lt Is of, ge een lange reis gaat maken, zei de jongen.

-- O, neen' maar mevrouw meende, dat het sterk
rvaaien zou op de rivier. En nu wuif ik om haar te too
nen, dat ik heelemaal nier bang ben.

-- Bang met zulk stil weer. Ja, er is wel een briesje..
Maar eensklaps hield de knaap op, keek naar den kof-

fer en riep tat zijn vaderl
__ Er leeft iets in de kist; Ik hoor gerucht!

- 
Ja. dwaze jongen, boeken hebben geest en leven,

crat weer ge wel! zei Elsje vlug.
De knaap lachte eens, en wond dan een eind tou,w



op. 't Gevaar was weer afgewend' De schuit zeilde nu

snel voort. Onderwege ging het knechtje op de kist zit-
ftn en trappelde er met zijn hielen tegen. Elsje begreep

dat dit haar meester zeer hinderlijk rnoest zijn'

- 
Toe, vriend, ga van de kist, zei ze. Et zit bij de

boeken ook wat porselein en ge zoudt dat kunnen bre-

kcn. Dat mag niet. Gewillig gehoorzaamde de knaap'

Het schip bereikte dan veilig Gorcum. Elsje ging bij den

schipper en zei o,p haar vriendelijksten toon:

- 
la71 eens dadelijk den koffer naar mijnheer Daet-

selaer brengen, ik heb veel haast.

- 
|rfu, omdat ge zoo'n braaf kind zijt.

Hij riep een man en samen droegen ze den koffer
heen.

Elsje verkeerde in hevige spanning. O, als haar meester

zich nu maar stil kon houdenl Nog eenige minuten en

alles was gelukt,... of rnislukt. Ze stapte mee tot dicht

bij de woning. Dan liep ze snel vooruit. Gelukkig werd

z,e do'or mev(ouw ontvangen.

- 
Mijn meester is daar, fluisterde ze.

Mevrouw Daetselaer keek verrast op, maar ze bedwong

ttaar verbazing. En toen de dragers daar waren, sprak

ze zeer kalm:

- 
Breng den koffer maar hier in de achterkamer.

dan staat hij uit den weg.

De dienstbo'de betaalde de mannen, die onmiddellijk
vertrokken. Mevrouw Daetselaer sloot de deur van het

tertrek. Elsje boog zich en riep: << Mijnheer ! >>

Ze kreeg geen antwoord.

-- O, mijnheer is zeker doodl kloeg ze met een snik

Maar dadelijk klopte De Groot tegen den wand.

- 
lr,{ssn, hij leeft! hernam de diens'tmaagd, nu ver'

heugd.
Ze ontsioot de kist en De Groot stâpte er uit. Hii

was wat duizelig en ook stram. Twee uur had hij in die

bena.uwende houding gelegen.

- 
O, mijnheer, ge zijt vrij, sprak Elsje, schreiend

ran vr"eugde,

- 
NItg niet, fluisterde mevrouw Daetselaer. Men karr

op Loevenstein de ontvluchting bemerkt l,'ebben. Ên dan

komen de soldaten naar hier om te zoeken.

Ze opende de kast en vervolgder
-- Mijnheer De Groot, ik breng ir een mantel. Cie

komt hier zitten,. maar bij de eerste waarschuwing mo:t
çge in die kast.

Toen de flinke vrouw Flugo zoo ver geholpen had
ging ze bij haar man, die ondanks de kermis, in zijn
I rntc,or zat.

-- Hugo De Groot is hier in huis, sprak ze,

- 
\try'n6 bazelt ge nu! De Groot hierl Is hij dan in

.'rijheid gesteld?

-- ' Neen, ma.ar ontvlucht, en in lcorte woorden ver-
i:lc.ir de dame het gebeurde.

-- Ho,or eens, ge steekr ons in een gevaarlijk avon-
tuur, bromde Daetselaer. Ik wil mer het geval niets te
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J.nalcen hebben. Natuurlijk zal ik De Groot niet vèr-

Llikken, maar hij moet zoo spoedig mogelijk het huis

oit. Ik heb geen lust zelf op Loevenstein gestopt te wor-

den.

- 
Hij zal dadeliik vertrekken, beloofde de vrouw'

.- Wat ge toch allemaal uithaait.

- 
l2vl mij doen ! Ik beschouw dit als mijn plicht en

îraag u geen hulp. Ik wist echter dat ge te rechtschapen

zijt om De Groot te verklikken'
Mevrouw Daetselaer spoedde zich naat het huis van

haar mans scho'onbroeder, Van der Veen' Ze deelde hem

cc'k allcs mee. En V;rn der Veen lvas verheugd over het

riieuws. Hij had groote achting voor De Groot. Hii
',vas dadelijk gereed om hulp te bieden. Even dacht hii
na.

- 
We zullen De Groot als metselaarsknecht vermom'

tn:n, zei hij. Dan moet hij naar het veer van Waaiwijk
En hij kan dan verder naar Àntwerpen reizen. Eens

t'uiten het land, is hij veilig. Binnen een kwartier ben ik
bij u.

Van der Veen hield woord. Hij bracht een metse-

l;rarspak naar de woning van Daetselaer. Hartelijk schud.

cie hij De Groo,t de hand, en deelde Can de maatregelen
mee.

- 
Ge verkleedt u, zei bij. En buiten de deur wacht

u een metselaarsbaas, een vertrouwd man. Hij behoort
tot onze partij. Hij rveet niet wie gij zijr, maar het is

lrem genoeg een partijgenoot in u te zien en daarom wil
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lrij u naar 't veer geleiden. Ik vaar eersf over en zorg,
cl.at er voor u een wagen aan den overkant gereed staat.

Ook neem ik andere kleeding mee, die ge ginder kunr
;,an trekken.

De Groot dankte hartelijk voor al dien bijstand. Vlug
was hij verkleed. De geleerde man stond daar nu in een

met kalk besmeurd pakje.
Mevrouw Daetselaer was aan de deur gaan kijken.

Op eenigen afstand bemerkte ze eenen metselaar. Vlug
keerde ze bij De Groot terug en zei:

- 
Uw helper wacht. lk zal u buiten laten door het

poortje... en niet door de groote deur. Dat lijkt minder
verdacht. ( r )

Ontroerd nam de vluchteling afscheid van mevrouw
Daetselaer en niet minder van het trouwe Elsje. Dan
trok hij de straat op. De merselaa(sbaas wachtte en leid-
de Hugo door de kermisvierende menigte.

-- Vandaag ook werken? vroeg een kennis aan den
imbachtsman.

- 
fig6 kerrnis te vieren verteert men en met werken

.x'int men...

-- De boog kan niet altijd gespannen zijn. Maar gii
zijt zeker ook tegen feesten.

-._ Och, ik heb het druk...
En de baas stapte verder. Velen waren afkeerig van

rle kermis, d;ie ze als kwaad beschouwden. Daardoor

(r) Dit poortje is te Gorcum (ook Gorinchem genoemd)
aanwezig.
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li/erkte een deel der bevolking. Het moest dus geen ver-

wendering wekken, dat een metselaar en zijn knecht in
arbeidspak langs de kramen stapten,

De tocht verliep goed. De beide mannen voeren naar

clen stroom. Àan de averzijde verkleedde De Groot zich
weer, ergens achter een dijk. Na eenigen tijd verscheen

de wagen. En Flugo nam afscheid van den heer Van der

Veen en reed heen... Hij gevoel'de zich vreemd te moede

Flij was nu vrij. Maar hij dacht toch met ongeduld aan

zijn vrouw en Elsje. Àls zij bij hem zouden zijn, kon
hij pas verheugd wezen.

IV.

In den namiddag keerde Elsje van Houwening naar

loevenstein terug. Met welk- een ongeduld verbeidde me-
vrou'w De Groot haar.

- 
Gelukt.., mijnheer is al op weg naar Àntwerpen,

(Luisterde het meisje toen ze met haar meesteres alleen

was.

- 
Goddank! O, Elsje, vertel mij alles...

En daarna kuste de dame dankbaar efl ontroerd de ne".

rlerige dienstmaagd. Nu zouden ze rnaar kalm de verdere

gebeurtenissen afwachten,
De dag verliep zonder dat de ontvluchting bemerkt

*.erd. 's Avonds keerde de gouverneur van Heusden te.

rug. En toen hij Lo,evenstein naderde, mompelde hij:

z6

* Vreemd, dat lk geen licht zie in de kamer van De
Groot. De b,oekenwurm is toch altijd zeer laat.aart 't
lezen of 't schrijven.

Prouninck 
- 

zoo heette de bevelhebber 
-. kreeg ach-

terdocht. En in 'r kasteel aangekomen, klopte hij dade_
Ljk aan dedeur van De Groot's werkvertrek. Mevrouw
lier hem binnen.

- 
Vy'aar is uw manl vroeg prouninck rond blik_

krnd.

- 
Hij is hier niet meer, heer gouverneur!

- 
Onrvlucht! riep de bevelhebber verschrikt.

_ Ja...

- 
En hoe!

- 
p21 mag ik u niet meedeelen, bernam Maria kalm

- 
Ik moer en zal het weten ! bulderde prouninck,

maar ho,e hi; ook dreigde en rierde, zoomin mevrouw De
Groot als Elsje wilde hem inlichten.

- 
Dan zijt. ge b,eiden mijn gevangenen! verklaarde

de gouverneur.

- 
Daarover zullen de heeren in dcn tstraag o,ordeelen,

beweerde Maria onbevreesd. Mijn man is geluk -
kig weg.

De gouverneur liep nijdig naar beneden. Die vlucht
!.vas vo,or hem een ernstige zaak. Hij riep de bezetting,
f)an vernam hij, dat hedenmorger, .ui koff.. boeken ver-
zonden was.

- 
De Groot zat in de kist! raasde hij. Ha, waar-



om hebt gij den koffer nitt nagezitn? bulderde hij tot

den hoofdman der wacht'

- 
Maar dat gebeurde nooit meer' gouverneur' ant-

p oordde deze terccht'

Woedend liep Prouninck weer naar boven' Ja' de

boeken ston'den daar nog' doch De Groot was ver-

.r.*.rr.rr. Nu kon Maria de waarheid niet meer verbergen

p. îoou.r"eur wist immers' dat de koffer altijd naar de

;;il; der Daetselaers werd gebracht' Hij liet dien

avond"nog het huis te Gorcurn onderzoeken' maar ook

hier was de vogel gevlogen'

De heeren in den Haag vernamen het gebeurde' Wat

later kwam het bericht, dat De Groot veilig te Antwer-

pen aangekomen was' vanwaar hij. naar Parijs vertrok'

Mari" en Elsje moesten nog eenigen tijd op Loeven

stein blijven. Dan kregen ze ook de vrijheid terug' En 't

was een blij weerzien te Parijs' want (nevrouw De Groot

spoedde zich natuurlijk naar de Fransche hoo'fdstad' Zc

,rr- fr., trouwe Elsje mee' De Daetselaers en Van der

Veen bleven ongemoeid' ?

In den vreernde werd Hugo zeerhoog geschat; Konin.

gin Christin t van Zweden benoemde hem als baar gezant

Ëi; a.t, koning van Frankrijk' De Groot keerde echter

naarHollandnietmeerterug.opz8Àugustus1645
overleedhijteRostock.Hijhadnogz4jaarvanzijn
lrijheid genoten.

Zes iaat later werd zijn lijk naar Delft ove rgeb'racht'

,u"". ,ri.r, nu zijn standbeeld en praalgtaf ziet'

aE

De geschiedenis vermeldt hem als een der beroemdste

5leleerden; m^ar ze heeft ook voor ons de namen be'

u,aard van Maria van Reigersberch en Elsje van Houwe'
ningen. En wie nu nog Loevenstein bezoekt moet de

l.amer zien, vanwaar de koffer uitgedragen werd.

SUZÀNNA VÀN OOSTDIJK.

Toen De Groo't op Loevenstein vertoefde, zat daar ook
Àrnoldus Geesteranus gevang€n, eveneens opgesloten als
behoorend tor de tegenpartij.

Toen hij gevangen werd genomen, was hij verloofd
rnet Suzanna van Oosdijk. Dit meisje verzorgde haar ge-
lrrekkige moeder. 7* zoa deze meenemen als ze huwde.
Maar nu werd haar verloofde gekerkerd.' 

Suzanne bleef bij haar moeder. Toen deze stierf, wilde
Suzanna met Geesteranus wel huwen. Ze was bereid met
taar man op Loevenstein te blijven. Ze zou uit liefde
liaar vrijheid opofferen en het lot van den gevangene
vetzachten.

En Suzanna begaf zich naar het kasteel.
Geesteranus bracht haar onder 't oog, lwe zij nu voor-

taan op dit so,mber kasteel moest wonen. Maar daarom
gaf ze niet. Ze had den jongen man trouw beloofd en
ze wilde hem in zijn ongeluk niet verlaren. k buwden
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in de kapel van het slot' De vader .van 
den gevangene'

oredikant ,. Go,torn' ît*o"a hen in 't huwelijk' Men

tru.ft op Suzanna l"fg;;i;h"; gt'rr"'Lt en wijst nog de

;;J;;;. zii met haar man woonde'* 
-'

Een ander ,tu""'"t'int'tî èutottts Niellius' Hij had

r iin woord *trtutt' 
^'"it' 

te zullen vluchten' Zeketen

*acht bood iemand ;;;";' hem buiten het kasteel in

vrijheid te brengen' . -^L^-,1
Niellius weigerde: <Ik ben gebonden door mlJn

rr'trord>), zeîhi'j' uf't ul"t'tijk man v''il ik dat hou<len>>'

Menschen met zulk'*'"1-te"*trden als mis'dadigers uit

.1. ,"-.,,lt"ing verwijderd' t-- --

Samuel Prince, ooi opg.,lo,ten, wist uit te breken en

,r.]*'îo *t pltintjt 'u"tr"t' 
het kasteel en het water'

Hij wilde '*t--t"d 
den overkant bereiken' maar ver-

ï -U. in het kruid en verdronk'

MOEDIGE VROUWEN'

De geschiedenis rneldt veel voorbtelden van moedige

vrouwen. Tt D;;;ik ziet men het standb'eeld van

Christina de Lalaing' ZIi leef de in de r 6de eeuw en

u,erd ook prinses nni Epinoy genoemd' Haar echtgenoot

rvas gouverntot dt' staâ' In i58r kwam de hertog van

ParmaDoornikbelegeren.Degouverneurwasafwezig
cn kon nu niet t"'-i" de stad terugkeeren' Zijn dappere

i,'rouw stelde zicnl- t t'""fa dei belegerden en gedu-

'jo

rende twee maanden sloeg ze drie en twintig bestormin-

gen af. De moedige prinses ontvluchtte het gevaar niet,

ze werd zelfs in den arm gewond. Eindelijk moest ze

Ce veste overgeven en aan 't hoofd van 't garnizon trok
ze de poort uit, De vijanden zelfs iuichten haar toe.'Bij
cJe Spanjaarden streden haar broeder en schoonbroeder,

die de prinses ook tot de Spaansche zijde wilden over-

halen. Maar fier weigerde ze haar volk te verraden en ze

verliet de stede, om zich te Àntwerpen te vestigen, waar

z-e reeds het volgend jaar overleed, naar men zeg! van

hartzee.- over 't verlies der veste. Toen heeft de Doornik-
sche burgerij een schoon voorbeeld ge!{even van vader-

l:rndsliefde. Zelfs kinderen streden mede, want op de wal-
len sneuvelden 4I vrouwen, 1j jonqens en ro meisjes'

Ook Griete van Halle in Brabant is bekend gebleven.

In Mei r.489 doorstond de stad een merkwaardig beleg.

Filips van Cleef, belegerde met lo,ooo man de veste.
(iedurende elf uren werd Halle b,eschoten ; 47o steenen

I anonballen vielcn neder en richtten veel schade aan,

.1.n de muur was een bres, waardoor wel drie wagens kon.
c,en rijden. Maar de burgers gedroegen zich dapper. Allen
hadden gebiecht en waren gereed te sterven. De grijsaards
rn de kinderen weken in de kerken, de vrouwen en de

lJriesters moesten overal, waar brand ontstond, de'vlam-
men blusschen: de jonge meisjes moesten water koken.
lcod smelten, kalk warmen, ge begrijpt wel waarom.
Een der vrouwen vooral, Griete geheeten, rnrakte zicl:
cloor haar moed en ijver onmisbaar. Filips van Cleef kon
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ie stad niet overmeesteren. Godurende den nacht herstel-

clen de Halilenaars de schade, want ze begrepen wel, dat

de vijandelijkheden den volgende dag zouden hernomen

rvorden. Maar ziet, een 'bode, met zwe€t en stof over-

c:ekt, verscheen in de stede en kondigde de nadering van

cen mach,tig hulpleger aan. De verheugde bevolking luid-
de de ktokken, sloeg op de trommels, blies op de tro'm'

Fetten, loste vreugdeschoten en snelde naar de wallen. De

vijanden verbaasd over deze o'pgewondenheid, vreesden

dat er plotselinge hulpe voor de Hallenaren opgedaagd

was, €n als door eenen hevigen schrik aangegrep€n.

vluchtten ze heen, hun dooden, gewonden, tenten en

geschut achterlatend.
En dan denken vr€ aan de Brusselsche vrouwtjes. Vele

Brusselaars waren in ro96 ter kruistocht gegaan, en men
bleef hier zonder nieuws over hen. Maar drie jaar later
op een Januariavond, verspreidde zish 'g nieuws, dat de

kruisvaarders door,de poort kwamen. Àl de vrouwen er

heen! De mannen waren zrlo tnoe, dat ze bijna niet meer
gaan konden. Iedere vrouw naTn haar man op den rug
en droeg hem naar huis. En er was toen feest in de wo
rring der teruggekeerde kruisvaarders. En nog elk jaar,
den rgden Januari luiden de klokken ter herinnering aan
ct(n Vro'uwkensavond.
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