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INLEIDING. 

Koning Hendrik IV 1) heil in Frankrijk den Hugenoten .) 
(zoo werden de Protestanten aldaar genoemd) hij het Edict van 
Nantes in 1698 vrijheid van godsdienst en tot het bekleeden 
van ambten en waardigheden gelijke rechten met de Room-
schen toegestaan en verzekerd. Maar Lodewijk XIV 0, die riek 
voorgenomen bad geheel Frankrijk tot de Romeebdiatholielie 
kerk terug te voeren, begon reeds in 1660 de Hugenoten 
in hunne rechten te verkorten, en ging hiermede langzamer-
hand voort, totdat hij eindelijk in bet jaar 1686 het Edict 
aan Nantes geheel herriep. Nn werden alle Gereformeerde 
leemten verjaagd, en die provincittn, door welke de Ceven• 
nen 4) lampen, en tsaar de meeat. Hervormden woonden, (thans 
de departementen du (leed, de Ia toeure, de 1' Ardinthe) werden 
na het tunnel van onbeteugelde wreedheid en gruwelijke 
mishandelingen. Dragonders en andere soldaten werden ge-
bezigd ton de arme lieden met geweld tot afval van het ge-
loof te bewegen. geen wonder dat de Protestanten van deren 
koning zeer afkeerig waren, en eenigan zelfs hem voor den 
Antichrist verklaarden, waartoe ook zijn neen. ItliDoVICVa, 
die neer Itomeinache berekening bet getal ne6 inhield, dienen 
moest. lle vervolging was voo drukkend dat velen werke-
lijk of in eohijn toegaven, en omtrent vijfmaal honderdduizend, 
met achterlating van het grootate gedeelte kunner'besittia-
gen, naar de naburige Protestanteehe landen de wijk namen, 
terwijl de teroggeblevenen, nadat rij reventien jaar lang een 
oumenschelijko behandeling verduurd hadden, zich eindelijk 
tegen hunne vijanden begonnen te verzetten en de wapenen 
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tegen hen opvatten. Yen den afgrijaelijkan godedionatoor-
log, die daarop ontstond, en die ook de Ce v enne n- of 
Kauri aar de n-k rij g ,) genoemd wordt, vertel ik u ditmaal 
niet. Gij kunt de bijzonderheden daarvan in iedere uitvoerige 
wereld. of kerkgeschiedenis lezen. 

Ia het jaar 1700 kreeg de hertog van P. verlof ere naar P. 
te reizen, om de in de koninklijke steden dazer provincie wo-
nende Hugenoten door een aantel hardvochtige dragonders te 
bekeeren. Hij kwam vergezeld door vier Jesufesten f) in de 
etui B. moe, en bad een regiment dragonders bij zich, grim 
wrecalurdige handelwijze jegens do hetgeen, bij welke zij inga-
kwartierd werden, meer hugenoten tot afval bewogen, dan alle 
vermaningen der Jesuiten. Zij pleegden alle mogelijke wreed-
heden, om de arme burgers naar de mis te drijven, en hen 
tot de afzwering van hunnen godsdienst over te halen. Daar 
ma.ten dan de arme gemartelde burgen een eedformulier vol 
verweneehingen legen het Protestantisme onderteekeven en 
bezweren. In dien tijd woonde in loet stadje B. een recht-
schapen Protestantaoh burger, died ik Mantel zal noemen. 
Hij wee een eerlijk koopman , die zipte kinderen in de 'neem 
dee Hemen opvoedde, en hen onderwees in de gronden van 
den waren godsdienst; terwijl hij hen, naar de behoefte 
van dien tijd, voor de dwalingen van het pausdom lang-
zamerhand trachtte te waarschuwen. Bij dezen man werden 
twee en twintig van deze schrikverwekkende dragonders inge-
kwartierd, en hijzelf wederrechtelijk in de gevangenis ge-
worpen. Twee zonen CR enne doehbsr, die nog kleine kin-
deren waren, voerde inen met geweld weg en deed hen in 
een klooster. Edo enkele zn had het geluk te ontkoo 
men. De arme moeder bevon

oo
d zich nu alleen onder de 

twee en twintig booswichten, en werd door ken op het vreesa-
lijkat gekweld. Nadat zij allee in liet bode verweeg hadden. 
mocht er akte dan de vier kale muren Vo» overbleef, 
geurden zij de trooetelooze moeder vr den hertog, die hoor 
door de ladgste behandeling en de aohri

oo
kkelijkste bedreigingen 

dwong, het formulier te ondertekenen. De arme vrouw, olie 
bitterlijk weende, en tegen allee wat zij doen woont ziek 
melig verzette, wilde bare weigering ook schriftelijk beves-
tigen; en toen de hertog haar Let formulier tot afzwering 



van haren godsdienst ter teekening voorlegde, plaatste zij er 
wel haar naam op, maar schreef er bij: „De hertog van E. 
heeft er mij toe gedwongen." Men eischte wel van haar dat 
zij deze woorden zon doorhalen, doch dit weigerde zij stand-
vastig. Daarop nam een der priesters de pen en schrapte de 
woorden door. 

Maar wij moeten de verdrukte vrouw verlaten en den ge-
vluchten zoon nagaan, die ons nu zijne geschiedenis zelf 
zal verhalen. 

11. 

DE VLUCHT. 

Eer de dragonders het huis mijner ouders binnendrongen, 
was ik reeds ontvlucht. Het was in October 1700, en ik wee 

even zestien jaar oud. Dat ie anders nog geen leeftijd, waarop 
men genoeg ondervinding heeft, om zich uit zulke gevaarlijke 
handen, als die der vervolgers, los te maken. Hoe toch zou ik 
aan de waakzaamheid der dragonders, die de stad en al hare 
toegangen bezet hadden, ontsnappen ? Toch was ik door Gods 
genade zoo gelukkig dat ik met een mijner vrienden onbe-
merkt des nachts kon ontvluchten, en nadat wij den ganschen 
nacht door een soort van boseh gegaan waren, bevonden wij 
ons des morgens te een kleine stad, die ongeveer vier 
Fransehe mijlen ,) van B. ligt. Nu besloten wij, wat ons ook 
mocht overkomen, onze reis naar Holland voort te vetten. Bij 
alle gevaren, die ons te wachten stonden, gaven wij ons aan 
Gods wil over, bevalen Ome in zijne hoede aan, en besloten 
vestslijk, niet evenals de vrouw van Loth om te zien, maar 
onverzettelijk bij den waren godsdienst te volharden, al moes-
ten wij daarom ook tot de galeien of zelfs tot den dood ver-
oordeeld worden. Hierop riepen wij God om ontferming en 
bijstand aan, en gingen vroolijk den weg npar Parijs op. Onze 
geldbeurs was niet al te best voorzien; nis gouache kapitaal 
bestond uit tien pistolen (ongeveer f 90.—). Wij maakten 
derhalve een zeer spaarzame berekening oor onzen kleinen 
voorraad te rekken, en namen tederen dag onzen intrek in 
geringe herbergen, waar slechts weinig gevorderd werd. Op 
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onsen weg naar Parijs, waar wij den loden November aan-
kwamen, overkwam ene, Gade zij denk I geen ongeval. Wij 
hadden, toen wij onze woonplaate verlieten, plan gemaakt, 

M
n" bekende op te zoeken, die ons den gemakkelijkaten en 
ust gevaarlijken weg tot een de greinen wijzen con. Wer-

kelijk gaf ons ook een Proteetantsehe vriend een echriftelijk 
reisplan tot aan blondines, zo ne wapenplaate aan de Maas, 
die tegelijk een grensled ann de Speanache Nederlanden 
was, en bij het Ardennen wend "J lag. time vriend geide am 
dot wij geen givur te vreeen bedden dan bij het inkomen 
in deze stad, en door het Ardennen weed zouden wij neer 
Charleroi kunnen koeien, dat el Asla zee of zeven mijlen van 
Mesièree af lag .). Iladden wij celiter eenmaal Charleroi bereikt, 
du wam» wij buiten de grenzen van Frankrijk en tevens in 
veiligheid, wijl daar een llellandsche kommandut met gijn 
garen en lag. Ernetig weareehuwde bijane, in Mezièrea op 
ome hoede te zijn, wijl men dim op alla vreemdelingen met 
de moede waakzaamheid acht sloeg, en ken, die van geen 
pas voorzien waren, in de gevangenis rotte. 

Wij vingen dan de reie van Parijs naar Mesièree aan. 
Onderweg hadden wij geen tegenspoed, wijl men 5» het ko-
ninkrijk zelf niemand ondervroeg, maar «Heen op de grenzen 
Wierp het oog hield. Zoo kwamen wij op een namiddag om-
etreeke vier om op een kleinen heuvel, die ongeveer een 
kwartier van Mesières af lag, en vanwaar wij de geheel° Med 
en de poort, welke wij binnen moeden, konden overzien. Men 
ken riep voorstellen hoe wij te moede weren, toen het gevaar 
one too voor Dogen eland. Wij gingen cp den heuvel zitten 
en overlegden koe wij op de veiligste manier in de stad zonden 
komen. Terwijl wij ome engen naar de poort richtten, sagen 
wij dat men over een lange brug, die over de Men lag, in de 
poort kwam, en dat een menigte burgen bij het schoone weder 
op die brug heen en weer wandelden. Wij dachten nu dat, 
els wij ons ander deze burgen mengden, eo met hen de brug 
op en neder liepen. wij den allicht ook de stad konden 
binnensluipen, zonder door den achildwaoht voor Vreemdelingen 
te werden aangezien. Nadat wij dit afgesproken hadden, 
mimen wij al 'onze hemden uit onze reissakken, trokken die 
een, me staken de reistaach in den 'oksel, Daarna ponnen wij 
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ome schoenen, kamden onze haren nik en namen alle moge-
lijke maatregelen om er niet als vreemdelingen uit te zien. 
Aldus toegernet liepen wij den heuvel af naar de brug, op welke 
wij met de burgere zoo lung wandelden, totdat de tromelsg 
het teeken gaf dat de poort gesloten zou worden. De burgers 
haastten eich nu om zoo spoedig mogelijk in de stad te komen; 
wij liepen end hen mede naar binnen en de schildwacht bemerkte 
ons niet. Reeds wanen wij verblijd dit gevaar ontkomen te zijn, 
dewijl wij geloofden dat dit het oenige was dat wij te veeazen 
hadden, snaar wij hadden nee deerlijk bedrogen. Aan den 
anderen kant van Maaieree konden wij niet weer de stad 
uitkomen, wijl de poort daar ook reedt gegoten wee. Wij 
moesten dun in de stad overnachten. De eerste de bede 
herberg traden wij bionee. Dr waard was niet thuja, maar 
Wille vrouw nam nee op. Wij bottelden wat avondeten, e» 
toen wij te negen nar in ome kamer aan tafel enten, 
kwam de herbergier thuja. Zijne vrouw vertelde hem dat tij 
twee jonge vreemdelingen in huis had ontvangen. Rij vraagde 
haar, — en dat konden wij in onee kamer hooren — of wij 
ook een pax vno den gouverneur hadden, en op het antwoord 
dat zij daar niet naar gevraagd had, reide hij „Maar mensch, 
wilt ge om dan in het ongeluk stoeten met uwe onvooreichtig-
held P Ge weet Romers hoe streng het verboden in om iemand 
zonder verlof te herbergen. Ik moet dadelijk met ben naar 
den gouverneur." Dit gezegde van den herbergier verrast. 
matte one natuurlijk niet weinig. Kort daarop kwam hijeelf 
in onze kamer, en vroeg one zeer beleefd of wij met den 
gouverneur gesproken hadden. Wij antwoordden dat wij dit 
niet nodig geoordeeld hadden, daar wij elechb den nacht in de 
wad dachten te blijven. Daarop reide hij s „Ale de gouverneur 
wiet dat ik u ronder verlof herberg, ton het mij duizend 
daalders kosten. Maar hebt gij den een pm bij 0, dat gij in 
de grensstad moogt komen?" In deze verlegenheid werden wij, 
helen, der waarheid ontrouw, en antwoordden 'schijnbaar sein 
geroet dat wij desemen voorzien waren. „Dat verandert de 
mak," hernam hij, „dan ie er geen kwaad bij als ik n zonde 
verlof herberg. Maar gij snoet toch met mij naar den gots-

' versleur, om hem uw pas te laten gen." Wij betuigden 
hem dat wij thans te vermoeid en te afgemat waren; morgen 
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vroeg zouden wij volgaarne met hem gaan. Hij liet dek daar-
mede teemden Menen. Wij gebruikten me verder onsen maal-
tijd en legden ons op het goede bed, dat voor olm gereed-
gemaakt wee, 'mimi. Maar er kwam geen slaap in onze ooges; 
emmer had de vrees voor het naderende gevaar ons overwel-
digd. Wat al overleggingen maakten wij in dezen langen 
nacht! Wat al antwoorden verzonnen wij om de vragen van 
den gouverneur te ontwijken 1 Moor het wee maar al in de 
lucht geechermd. En daar niemand one voor een geweneehten 
afloop der zaak kon borg clean, brachten wij het overigen 
den nacht in het gebed door. Wij riepen den Verlosser in 
soo &legenden nood om bijetand aan wij baden Hem, 
wanneer Hij ons in eane beproeving wilde laten komen, ons 
dan toch moed en dandvastigheid ta geven, om een waardige 
belijdenis der Evangelische waarheid af te leggen. Zoodra de 
dag aanbrak, etonden wij handig op, en gingen beneden naar 
de keuken, naast welke de waard en aijne vrouw sliepen. Onder 
het aankleeden viel ons een denkbeeld in, om den gouverneur 
te ontgaan ; wij vatten namelijk het voornemen op, om ons 
heimelijk weg te pakken, eer de herbergier nog opgestaan was 
en ons van naderbij bad kunnen bekijken. Toen hij one be-
neden in de keuken eeg, vroeg hij, wat wij reeds wio vroeg 
verlangden. Wij antwoorddria hem dat wij, eer wij naar den 
gonverneor gingen, ontbijten wilde., opdat wij, soodra we 
daar gewent waren, mine reie dadelijk maden kannen voort-
zetter. Hij keurde oor voornemen goed, en beval de keu-
kenmeid dat tij, onderwijl hij omstond en zich aankleedde, 
het ontbijt zou gereedmaken. Daar wij nu bemerkten dat 
de meid de keukendeur opengelaten had, wendden wij een 
noodzakelijke behoefte voor, en liepen er uit. De waard dacht 
aan viste kwaad., en etio ontkwamen wij de gevaarlijke her-
berg zonder afscheid to nemen. Toen wij op straat waren 
vroegen wij een kleinen jongen, welke poort men uit moed 
om op den weg naar Cbarlerille ''') te komen, want dien koers 
moeden wij nemen. Wij waren er niet ver vandaan, en toen 

ui
en  haar opende, gingen wij eender oenige verhindering er 
t, en liepen naar de kleine stad Charleville, die zenderpoort 

of bezetting w wat non wat een geweerschot ver ven Meen- 
ree af lag. Nadat wij daar in der baart ontbeten hadden, 
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gingen wij aan den anderen kant er weer uit, en liepen het 
Ardennenwond in. In den vorigen nacht bad het Werk ge- 

en het woed kwam ons seer gruwzaam voer, wijl alle 
bronnen met ijzel overdekt waren. Wat dieper in het breek 
gekomen, troffen wij een menigte wegen ean, en wisten niet 
welken wij mouten ingaan, om te Charleroi te komen. In 
deze verlegenheid ontmoetten wij een boer, dien wij den 
rechten weg naar Charleroi vroegen. Deze antwoordde oens 
achouderophalend dat hij wel zeg dat wij vreemdelingen waren, 
en het neer gevaarlijk voor ons was, door het Ardennenwoud 
naar Charleroi te gaan ; want hoe verder wij kwamen, hoe 
meer wegen wij zonden aantreffen, en voor iemand die er niet 
bekend wee, wee het onmogelijk, den nichten weg te vinden. 
In dat breek etond geen dorp, je zelf, gem, buis; wij liepen 
doe gevaar sooreer te verdwalen dat wij in geen veertien 
dagen weer op den rechten weg kwamen. Daarenboven was 
het !mach vol wilde dieren, no als de ingevallen voces aan-
hield, zonden wij hf door deze verscheurd, df van honger in 
korde omkomen. Dit trooeteloose bericht bracht ome natuur-
lijk in grootte verlegenheid. Wij boden derhalve den boer een 
Louis &or aan, ale hij non den rechten weg nier Charleroi 
wilde wijzen. „Neen 1" aaide hij, „nl wildet gij mij honderd 
Louis ‘For geven. Ik merk wel dat gij Hugenoten en uit 
Frankrijk geducht zijt. Ik non niijselven den strik om den 
hals halen, als ik u deren dianet bewees. Meer ik wil a een 
goeden reed gaven. Verlaat het Ardennewoud en We den 
weg aan uwe linkerhand in. Dan zult gij aan een dorp komen; 
blijf daar den nacht over, en sla morgen vroeg den weg 
in die van dit dorp rechts uitloopt. Dan sult gij de stad 
Roeroy in het oog krijgen; die moet gij linke laten liggen. 
Zet naren weg altijd rechts voort, en gij zult in de kleine 
stad Couvin komen. Die Wad moet gij door, en cie gij daar 
weer uitkamt, els dan den weg aan ene linkerhand in; die 
al n zonder gevaar naar Charleroi voeren. Die weg ie wel 
ie waar veel langer dan deze door het Ardenneowond, maar 
dan ook geheel veilig." — Wij bedankMn den braven man 
en volgden zijn raad op. Des avonds kwamen wij in het 
dorp aan, waarvan hij ons gesproken had. Wij overnachtten 

er, en vonden den volgenden morgen tien weg aan de rechter- 
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hand, dien hij ons aangeduid had. Wij gingen die« op ee 
Heten Roeroy liggen. Meer de goede boer bed one, waarschijn-
lijk uit onkunde, niet gezegd dat deze weg juist op een 
engen bergpas uitliep, waarop een Franeche wacht Mond, 
die de vreemdelingen, die ronder pre reieden, aanhield en 
naar Roeroy in de gevangenis bracht. Wij gingen alen ais 
verdwaalde Beliepen dit leeuwenhel tegemoet. Door een merk-
waardige bestiering Gods ontkwamen wij echter dit gevaar. 
Want toen wij in dien nauwe]. pus kwamen, die de Z u i d-

acht heette, viel er ruik een zware regen, dot de schild-
wacht in het waehthuie ging en wij ongemerkt voorbijkwa-
men. Zoo bereikten wij Convio. Wij oorden hier volkomen 
veilig gewent zijn, ab vrij geweten luidden dat daze kleine 
Med buiten de grenzen van Frankrijk  lag. Zij behoorde aan 
den vorst van Luik, en er was een bedeel bij, waarin een 
Bollandsche bezetting lag. Maar tot om ongeluk wisten wij 
daarvan niet., anders hadden wij eer tot den gouverneur 
gewend, die gewoon was, alle vluchtelingen, die naar Charleroi 
wilde gaan, in hunne vlucht bij te staan. Kortom, God liet 
het toe dat wij in °nee onwetendheid bleven, om ons geloof 
en oom atandvastigheid door de ondervinding van groote 
ellende te beproeven. 

m. 
DE GEVANGENIS. 

Door en door nat kwamen wij to Oorvin aan en gingen 
terstond naar de herberg, om ons dam te drogen en wat te 
eten. Men bracht ons een ken bier, maar geen gieren. Toen 
wij daarnaar vroegen, Beide de herbergier dat hij wel alen 
kon dat wij Franken waren, want hier te lande was men 
gewoon uit de kan zelve te drinken. Wij schikten ons gaarne 
hierin. Me., der vraag om gissen, hoe oneehuldig ook op zich-
wit, werd de oorzaak van ons ongeluk. Er waren namelijk 
nog eenige personen in de kamer, waaronder een berger 
uit de stad en een boachwachter van den vont van Luik. 
Toen de laatste het gezegde van den waard gehoord had, 
nam hij zich dadelijk voor om uit te komma, eu weed zoo 
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vrij dat hij zich neeat ons nerlemette. Zijn eerste woord was: 
„Ik wed om al wat gij wilt dat gij geen rozenkrans bij u 
hebt." Mijn makker, die juist wat snuif voor zich raspte, 
toonde hem de rasp en :telde op luelitigeo toon „Dit ie mijn 
roerekrans." Dit antwoord vecaterkte den boachwachter to 
aijne gedachte dat wij uit Frankrijk gevluchte Proteatanten 
fermaten rijn, en hij nem dadelijk in het geheim zijl, bedelt. 
Toen wij nu Couvin verlieten, sloegen wij wel dadelijk den 
weg in, die aan de linkerhand lag, ammle de brave boer ons 
gezegd had, maar namvelijka hadden wij dien betreden, of 
wij werden in de verte eeoe gedaante gewaar, die er als een 
officier te paard uitzag en op ons afkwam. Wijl men nu, wan-
neer men eenmaal in enge! ie, door de geringste omatendig-
heden verachrikt wordt, zoo wilden wij den officier ontloopen 
en geraakten aide, op den oogelekkigen weg die ons naar 
Marifinburg D)  voerde. 

Deze stad is zeer klein en heeft maar dein poort. Wij 
wilden haar links laten liggen, en rechtuit den weg naar 
Charleroi verder geen. Maar toen wij voor Marianburg 
kwamen, was de nacht reeds ingevallen, en daar wij voor de 
stadspoort neon herberg sagen, besloten wij hier te overnach-
ten. Men bracht ons in een goed verwarmd vertrek, maar 
nauwelijks waren wij daar een half uurgroente, of wij wen 
iemand binnenkomen, die ons buitengemeen vriendelijk groette 
en ons vroeg waar wij vandaan kwamen en vaar wij naar toe 
wilden gaan. Wij hielden hem voor den herbergier, en aaiden 
dat wij van Parkje kwamen en gaarne naar Philippeville wil-
den. „Ik moet het," reide hij, „den etadhouder ven Mariée-
burg ezelden." Wij dachten hem evenale den waard Mmièrea 
te kunnen afwijaen; maar wij bedrogen ons want hij beval 
one op Image« toon hem dadelijk te volgen. In weerwil van 
dit ongeluk waren wij niet moodelooe en lieten geert trem 
blijken. lk eet tot mijn mekker in mijn eigen tongval, dien 
denan niet veretond, dat, wijl het zeer donker ras, wij hem 
tomben de stad en de herberg /noesten aien te ontleopen; 
maar toen wij op de plaats van het huie kwamen, bemerkten 
wij al spoedig dat het de onderofficier van de postwacht was, 
die nog acht soldaten met uitgestoken bajonetten hij zich 
bed. Aan hunne spits eeg= wij den verraderlijken hesehwaehter 
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van Convin, die ons aangebracht had. Aan vluchten viel mi waar-

lijk niet te denken. Men bracht ons voor den stadhouder, die 

ons vroeg vanwaar wij kennen en waarheen wij gingen. Op 

de eerste vraag reiden wij hem de waarheid: maar op de 

tweede gaven wij voor dat wij pruikenmakers warenen gaarne 

naar Philippeville wilden, en vatubmr naar Manheuge, Velen- 

", Kamerijk en andere plaatsen, om dan weder naar one 

vaderland terug te koeren. De stadhouder liet ons door zijn 

kamerdienaar, die ook pruikenmaker was, examineeren, en 

gelukkig wendde deze zich tot eieis makker, die dit ambacht 

werkelijk geleerd had; roodst de proef naar genoegen uitviel. 

Hierop vroeg de stadhouder one: „Welken godsdienst belijdt 

gij?" Wij antwoordden rondborstig dat wij de Hervormde belij-

denis waren toegedaan, want wij schaamden ons, in dit stuk 

de waarheid ontrouw te zijn. Hadden wij op de andere vragen 

d ie bij <ms deed, nu ook ma;:r naar waarheid geantwoord! 

Want, wil men op geen glihberigen weg geraken, en zijn 

geweten rein en zijn vertrotteen op God behouden, zoo moet 

men zich wier iedere leugen zorgvuldig hoeden. Maar acht 

hoe hebt wordt het mensehelijk hart door vr en andere 

dingen van den weg der waarheid afgetrokken! Hoe licht 

komt men, ook hij een juiste kennis der waarheid en met het 

beste voornemen om er niets van op te offeren, toch tot een 

val, en moet men op vernederende wijze ondervinden dat 

men ook door deze evenals door andere zonden, heeft men er 

eenmaal aan toegegeven, in slavernij gerankt, en van de eerre 

overtreding in de andere vervalt. Met diep berouw zie ik op 

deze afdwalingen terug. Toen de stadhouder one vroeg of 

het ons voornemen was, het koninkrijk te verlaten, weiden wij 

van neen. Nadat nu het onderzoek een uur geduurd had, beval 

de stadhouder den plaatsmajoor ons zekerheidshalve te laten 

vasthouden. Onderweg vroeg mij de majoor, de heer De le Mie, 

of ik werkelijk te B. geboren was. Toen ik dit bevestigde, ging 

hij voort „Ik ben ook op een plaatsje erom mijl van B. 

gehoren? Hoe heet gij? Hoe heet uwe familie?" Ik zeide het 

hem. „Groote God!" riep hij uit, „uw vader is mijn beste 

vriend! Wees getroost, mijne kinderen! Ik zal mijn best doen 

om ti uit uw ongelukkigen toestand te redden, me binnen 

twee of drie dagen zijt gij wedr volkomen vrij." Zoo sprekende 
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kwamen wij aan de gevangenis, die er afschuwelijk uitzag. 
Angst en verschrikking overvielen ons. Waancode vroegen wij 
den majoor: „Maar hebben wij dun ren e misdaad begaan, 
dat men ons als booswichten behandelt, die galg en rad ver-
diend hebben?" — „Mijne kinderen !" antwoordde de majoor op 
medelijdenden toon, „ik moet mijn plicht doen; 

ma 
r ale ik 

het kan bewerken, zult gij den nacht niet op deze afgrijse-
lijke plaats doorbrengen." Hij ging ook dadelijk naar den 
etadhouder e acid° hem dat hij ons nauwkeurig onderzocht 
had, maar niet. dan een vijfthalerstuk bij ons had gevonden; 
dit bewees voldoende dat wij niet van plan waren Frankrijk 
te verlaten, en hij geloofde dat het billijk en recht was ons 
in vrijheid te stellen. Maar tot ons ongeluk ging juin dezen 
avond de post naar Parijs, en in den tijd dat wij naar de 
gevangenis gebracht waren, had de stadhouder onze gevangen-
neming aan het hof bericht. De majoor kwam daardoor in 
de grootste verlegenheid; hij bad den stadhouder ons ten-

inste uit den akeligen kerker te laten. Hij wilde er voor r
staan dat wij niet vluchten zouden. De stadhouder atond 

dit toe; en nauwelijks waren wij een uur in de gevangenis 
geweest, of daar kwam de majoor met een korporaal en een 
schildwacht terug, en kondigde ons aan dat wij eerre kamer 
in het kuis van den cipier kregen. Hij gaf ook het weinige 
geld, <lat wij hem overhandigd hadden, aan den gevangen-
bewaarder en beval hem, ons daarvan zoo lang te onderhouden 
als het strekken zou. Deze vriendelijke behandeling van den 
majoor verzachtte een weinig de treurige tijding, die hij ons 
van den stadhouder te brengen had. Spoedig daarna zond de 
stadhouder een zeer gunstige voorstelling van onze zaak naar 
het hof te Parijs. Doch onze bekentenis dat wij den Protestant-
schen godsdienst waren toegedaan, nam den staatsminister 
De la Vrillière zo er tegen oe in, dat hij al het andere 
hoegenaamd geen aandacht waardig keurde, en den gouverneur 
van Marieburg kortweg beval, ons tot de galeien te veroor-
delen, omdat wij zonder geleibrief over de grenzen gegaan 
waren. Intesehen moest de geestelijke van Idariënburg alles 
aanwenden om ons tot terugkeer in de Roomecho kerk te 
bewegen; en als hem dit gelukte, kon men ons, nadat wij 
onderwezen waren en onzen godsdienst afgezworen hadden, op 
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vrije voeten stellen en naar 13. terug laten brengen. lie ma-
joor liet ons het origineel van den brief lezen, en velde er 
bij: „Verwacht van mij geen raad, wat gij doen of laten 
moet; uw geweten moet daarin alles beslissen. Alles wat ik 
u zeggen kan, is, dat de afzwering van uw godsdienst ode 
deuren uwer gevangenis openen zal; anders wordt gij zeker 
naar de galeien gebracht." Wij antwoordden hem: „Wij bob-
ben al ons vertrouwen op God gesteld, en onderwerpen ons 
ootmoedig aan zijn heiligen wil. Mensehelijke hulp verwach-
ten wij niet; maar door de genade van God, dien wij gedurig 
aanroepen, zullen wij de goddelijke en ware gronden van onzen 
heiligen godsdienst nimmer verloochenen. Houd het niet voor 
eigenzinnigheid of halsstarrigheid, dat wij standvastig bij ons 
geloof blijven; neen, het geschiedt, Gade zij dank I uit innige 
overtuiging, en doordat onze ouders veel moeite hebben 
aangewend om ons de waarheid van onzen godsdienst, en de dwa-
lingen der Roomsche kerk te loeren kennen." Wij bedankten 
hem tevens met een geroerd hart voor de ede bemoeiingen 
om onzentwil, en verzekerden hem dat, daar wij onze dank-
baarheid met niets anders konden aan den dag leggen, wij 
steeds voor hem zouden bidden. De welmeenende man, die 
in zijn hart Protestant was, evenals wij, en slechts uiterlijk 

. Itoomsch-Katholiek, omarmde ons broederlijk, en verklaarde dat 
hij even ongelnkkig wee als wij; met ooggin vol tranen ging hij 
heen, en verzocht ons vergeving dat hij niet langer hij ons 
bleef; hij was geheel van zijn stuk geraakt. 

Intusschen verminderde het weinige geld dat wij bezaten 
zeer, en wij kregen degelijke niet meer dan anderhalf pond 
kommiesbrood. De gouverneur en de majoor zonden ons 
echter beurtelings genoeg om te eten, en ook de geeste-
lijke, die ons hoopte te bekeeren , alsmede de monniken 
uit het klooster overlaadden ons zdozeer met spijzen dat wij 
den portier en zijn gezin er nog van konden onderhouden. 
De pastoor bezocht ons bijna alle degen en gaf ons een 
Roonmehen eatechismue, welken wij echter met den catechis-
mus van Drelincourt, dien wij bij ons hadden, vergeleken. 
Hij had ons de vrijheid gegeven, met hem bf uit de over-
levering bf uit de Heilige Schrift te disputeeren ; maar toen 
wij de laatste kozen, was hij daarmede niet tevreden, en 
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bleef na twee of drie gesprekken weg. Nadat nu ook zijn 
andere pogingen om mee door tijdelijke voordeden over te 
halen, mislukt waren, werd lij sno verbitterd dat hij deo 
gouverneur en den etaderechter betuigde dot hij op onze be-
keering volstrekt gnoe hoop koesterde; wij waren verstokte 
en verharde mensdom, die nanr geen bewijzen wilden hoe-
ren. Nu word loer ook besloten bet vonnis over ons uit te 
spreken. De stadsr.hter en zijn scbrijme kwamen bij ons 
in de prangt:any en gelden een gerechtelijk onderzoek in. 
Twee degen daarna werd one vonis voorgelezen, dat aldus 
luidde: „Aangezien het bewezene  is dat gij tegen het be-
vel dec konings het rijk hebt willen verlaten; aangezien 
gij verder zonder geleibrief van het hof de grenzen nekre. 
den en u voor Protestanten verklaard hebt, zoo zijt

°ve 
 gij tot 

de galeien verwezen, 001 levenslang daarop als slaven te 
dienen." De rechter vroeg ene of vrij bij het oppergerechtshof 

te Doornik wild. appelleven. Wij antwoordden dat, wijl koek 
alle menechen tegen ene waren, wij ome ten opzichte van 
dit onrechtvaardige vonnis alleen tot den ter:tienden' van God 

wendden; op kiem alleen zetten wij one vertrouwen, wijl Hij 

alleen de rechtvaardige Rechter is.— „Ik bid n," zeide bij, 
„schrijf de hardheid en gestrengheid van uw vonnis niet aan 

mij toe; neen, het zijn bevelen des konings, door welke gij 
veroordeeld wordt. Verinite gij echtér niet wilt npelleeren, 

zoo ie het mijn plicht, mij in nv, naam tot het parlement te 
wenden. Mank u alzoo gereed naar Doornik te gaan." — „Wij 
zijn tot alles bereid," antwoordden wij. 

IV. 

D6 TWEEDE GEVANGENIS. 

Wij kwamen niet weder uit onzen kerker, dan toen de reis 
nam Doornik aanving. Wij deden die te voet, onder geleide 

van vier gereclitedienaare, die one boeiden en aan elkander 

ketenden. Op deze moeilijke Mis kwamen wij door Philippe-

ville, ?Uitbuig. en Val...komma tederen avond wierp men 
0115 in een afzichtelijke genngenie, waar wij snoder bed of 

ets» op de onbedekte aarde moesten liggen. Water en brood 
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was one voedsel. Als moordsneren die galg en rad verdiend 
hadden, werden wij behandeld. Tom wij eindelijk te Doornik 
gekomen waren, nette men one in den parlementekerker in 
bewaring. Wij waren van alles verteken en meenden van 
honger bijna te milten sterven, want wij kregen niets dan 
anderhalf pond brood per dag, en de ondereteuning ron 
weldadige lieden was hier afgesneden, Tot vr ewering van 
one lijden wist de geestelijke bij het parlement te bewerken 
dat TIM nee proems wo lang ter eijile legde, totdat hij one, 
zambo bij nide, zou bekeerd hebben. Dook dele prieeter be-
soek ons slechts om de acht of veertien dagen, betnj out 

itetáj om ons door den honger te vennurcen. Hij sprak 
zoo weinig over gededienet dat wij ons fit het geheel niet 
konden verdedigen. en als wij Item °nee gedeelde» wilden 
zeggen, brak hij kort af, reide: „op ren anderen keer," en 
ging dan heen. lutuseehen werden wij zoo mager en knudde-
loos dat wij niet meer overeind konden daim. Men had ons 
tot nuchtleger een weinig vuil strem gegeven dat tot nee geluk 
dicht bij de deur der gevangenis leg, waardoor ons het brood 
als bonden toegeworpen werd. Waren wij een weinig verder van 
de deur af geween, wij zouden door onze groote zwakte nauwe-
lijke instaat zijn geweest onze spijs te gaan balen, In degen 
uitersten nood verruilden wij 1.2111 den portier voor een weinig 
brood onze overrokken en vesten, ja selb onze overige hemden, 
en hielden doekte Wei wat wij aan het lijf hadden, hetgeen 
echter ook gauw verruilde en seheutde. Niemand kwam 
hij ons dan de priester, die ons telkens vroeg of wij die 
ellende nog niet moede waren, en verklaarde dat men roletrekt 
geen medelijden met ous had, want oven bevrijding hing van 
onetelf af, als wij maar de Calvinistische dwaling is) afzwoeren. 
Toen hij eindelijk in zijne aanmaningen lomp en onbeschaamd 
begon te winden, gaven wij beo celfa geen antwoord meer. 

In dezen jammervallen toestand hadden wij bijna esa weken 
doorgebracht, toen op bet einde der stelde week op Cell 

mengen omstreeks negen ure, de portier een bezem door de 
kleine opening wierp en ons beval onze gavangenie te reinigen, 
wijl men zoo aanetonds twee edellieden erm lowmgen, die ene 
geeeleehap tonden houden. Wij vroegen hein, WILAIVM1 tij ho-
sebuldigd waren. „Het rijn Ilugenolen roomla gij," ~waaide 
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hij, en meteen ging hij we& heen. Een kwartier daarna ging 
de deur. van onze gevangenis open, en de stokbewaarder met 
eenige gewapende soldaten brachten twee jonge heeren binnen, 
wier kleedaren rijk met goud bezet waren. Zoodra deze heeren ier 

de gevangenis waren, sloot de wacht de deur weder toe en 
vertrok. Wij herkenden ze terstond. Zij waren onze landslie-
den, vrienden onzer jeugd en Behoolinakkers, de zonen van 
een aanzienlijk burger uit B. Ik zal den oenen Salmon en 
den anderen Roubert noemen. De eerste echter noemde zich 
Ridder van Salinen, de-andere Markies van Hou-
b e r t, daar zij onder deze verdichte namen gemakkelijker uit 
Frankrijk hoopten te komen. Terstond groetten wij hen en 
noemden hen bij hunne namen. Maar zij kenden ons niet, 
wijl wij door al de uitgestane ellende zeer veranderd waren, 
en vroege» ons wie w ij waren. Toen wij hun antwoord ge-

- geve» hadden, ontstelden zij, en :Men dat onze ouders en 
vrienden in de vaste meening waren dat wij geetorven of 
onderweg vermoord meeaten zijn, daar zij sedert zee of zeven 
maanden geen tijding van ons gehad hadden. Wij hadden 
namelijk gedurende onze gevangenschap geen verlof om te 
schrijvers. Na die korte kennismaking vielen wij elkander 
vriendechapnelijk om den hals en beweenden elkanders droe-
ig lot. Zij vroegen ons of wij iets voor hen te eten hadden, 

om hunnen honger te stillen. Wij gaven hun ons stukje 
brood, dat wij dagelijks ontvingen. „Hoe vreeselijk I" riepen zij 
uit, „val men met ons evenzoo handelen, en kan men voor 
geil niets te eten en te drinken krijgen ?" — „O ja," ant-
woordde ik hun, „voor geld wel; maar dat ie juist ons onge-
luk, wij hebben sinds drie maanden geen penning gasten." 
— „0 I" zelden zij, „als men het noodige nog maar voor geld 
bekomen kan, dan is het niets." Meteen haalden zij uit hunne 
broeken en schoenzolen 400 Louis d'or. liet zien van dit 
geld gaf o. groots vreugde, want nu konden wij hopen dat 
wij ons weder eens zouden kunnen verkwikken en geen honger 
timer behoefden te lijden. Zij gaven mij een vijfErancestuk, en ver-
zochten mij, wat eten te laten brengen. Ik riep uit alle macht 
om den portier. Hij kwam, en vroeg wat wij verlangden. „Wat 
eten," zeide ik hem, en gaf hen] meteen het stuk geld. „Zeer 
wel, mijne heerent" antwoordde hij. „Maar wat wilt gij er 

4 
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voor hebben? Soep en gekookt vleeeoh — ja," he- 
nen/ ik, ',vette soap en een brood van den pond en bier." 
— „Ik cel het u alles over een uur brengen." — „Over een 
uur?" hervatte ik, „o, welk een lengen tijd I" — De beide 
heeren konden zink over mijn sterke begeerte neer eten niet 
van lachen onthouden, want zij hadden den vorigen maaltijd 
nog niet verteerd. Eindelijk kwam bel geweneehte uur. Alice 
werd one gebracht wat wij bevolen bedden, en in zoo gelote 
hoeveelheid, dat zee der hongerigste magen er genoeg aan 
zouden gehad hebben. Mijn vriend en ik Aden zoo driftig 
op het eten aan dat wij er bijna ene gestorven zonden zijn, 
want onze ingewanden waren door het lange raden geheel 
bneam getrokken. 

Na den maaltijd vroegen onse vrienden one 1/oe wij in dele 
groote ellende gekomen wareo. Ik verhaalde allee wat er 
eedart one vertrek uit B. tot op dat oogenblik met on5 ge-
beurd was. Zij begonnen bun eigen zwakheid te beweenen 
en bekenden ons dat zij op dit punt niet zoo eterk waren als 
wij dj waren veeleer beeloten, liever van bunnen godedienet 
af te ziet, dan zich naar de galeien te laten bonnen. „Wall" 
zeide ik, „wilt gij ons zulk een voorbeeld geen P Bedden wij 
u dan maar liever nooit gezien, dan dat wij u nu tot een 
step moeten herloten vinden, die zoo geheel in Inrijd ie met de 
opvoeding die gij genoten hebt, en met de belijdenis der 
waarheid, waarin gij onderwezen zijt. Schrikt gij niet voor het 
reehtv.rdig oordeel van God? Zegt Bij niet dat zij, die 
den wil d. Heergin weten en dien niet doen, met veel 
meer degen gedegen sollen werden, dan degenen die :h 
wil niet weten? ken er een nadrukkelijker waarechuwing 
bedaan!" Zij antwoordden „Wij kunnen en onmogelijk op 
de galeien in boeien laten klinken. Gij zijt gelukkig dat gij 
het kunt doen, en daarover prijzen wij v, maar laat ene daar 
niet verder over praten; oma besluit Maat voet" Wet konden 
nij meer doen, dan henna zwakheid betreuren en God mee-
kan dat Hij hen toch tilt hunne dwaling wilde redden? 

Twee dagen na hunne aankomet in de gevangene liet men 
hen in de perlementezaal komen. Hier ~den zij kortslijk 
door den voorzitter verhoord, en gevraagd of zij tot de Room/d/-
Katholieke kerk enden overgaan. Zoeler aarzelen betuigden 
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all dat dit hun ernstige wenseh wo. „Goed," hernam de 
vooraitter, „men aal n :nier uwe slawering oenig onderricht 
geven, en dan nellen wij pogingen tot uwe bevrijding aan-

wenden." Men breekt hen weder bij cue. De Mijeleahap fon-

kelde uit hunne negen; maar wij verafechuwden bun laf-

hartigheid ee afval. Nauwelijks waren ee oenige uren rodeo-
pen of deer kwam een genatelijke in de gevangenis. Deze 
diende hun om hun prijaenawaardig voornemen de grootste 
lotspraak toq stelde han een enteehismue ter hand, en aeide 
dat hun leven van dit boek afhing. De beide hoeren leerden 
dag en nacht. Op het einde van den derden dag werd deze 
benigheid door een ongeval afgebroken. Er kwamen twen ge-
reatailienaara van het parlement en geboden hun voor het 

gerecht te verschijnen. Hunne handen werden geboeid. Dit 
was een bedenkelijk voorteeken 1 De voorzitter geide zoo-
dra zij binnengekomen waren: ,,Mijne keuen! het is nu 
drie dagen geleden dat wij beloofden dat gij door den 
overgang tot de Roomech-Katholieke kerk uwe vrijheid ver-
krijgen soudt. Wij willen u niet bedriegen. Wij zijn niet 
meer bij meelde u de vrijheid te ;schenken. Deen brief ver-
hindert ene dit. Het hof beveelt ons, u naar de gestrengheid 
win het bevel dat het verlaten van het koninkrijk verbiedt, 
uw venni. op te maken; op bevel dee koninge moet gij tot 
de galeien veroordeeld woeden. Gij kunt nu, mijne heeren 1 
uw godedieest versaken of niet; de koning wil en beveelt 
dat gij in ieder geval levensleng tot de galeien sult verweren 
woeden. Het staat o vrij uw godsdienst af te aweren ; wij 
:sullen dezen edelen stap in allen gevent, prijaen ; dit aeggen 
wij u alleenlijk, dat het u ven uwe veroordeeling niet onthef-
fen zal." De beide heren antwoordden dat, nu de zaak ede 
stond, ei) niet genegen weren om voort te gaan. 

„Voortreffelijke Katholieken!" riep de voorzitter uit, en 
beval hen weder naar do gevangenis te brengen. dij kwamen 
geheel bedrukt terug. 'rennen van berouw en droefheid vloei-
den uit hunne °ogen. Het parlement brult hun proces spot,. 
dig ten einde en binnen acht - dagen werd hun vonnis voor-
gelegen, inhoudende dat ai) levenslang tot de galeien ver-
weten waren. Dee anderen daags werden aij door vier gerechte-
dienaare te voet naar Rijeael en)  gevoerd. Een menigte volks 
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wars in alle gralen op de been om bet treurige acliouvrapel te 
zien, want iedereen geloofde vaat dat der beide heergin tot 
den hoogsten Franechen adel behoorden. Ie Rijeeel deden de 
Jezuïeten hun opnieuw de belofte om hunne vrijheid te bewal,  
ken, als zij tot den Roonmehen godsdienat wilden overgaan. Na 

drie weken lang onderricht te eijn, waren de ongelukkigen 
zoo ver gebracht dat eij openlijk hun geloof afeweeren„ en 
de Jezuïeten kregen het, na vele vergeefische pogingen, door 
rle voorapraak van mevrouw De Maintenee nu er door dat 
zij niet alleen losgelaten, maar tot officieren bij een Franech 
regiment verheven werden. Naderhand vernamen wij dat 
beiden in den slag bij Heekeren het leven verloren. 

Zij waren one, gelijk reeds gebleken is, in onzen grootgin 

nood te hulp gekomen. Wij wielen dat tij veel geld had-

den. en de arme, van na hun vertrek weder in hongereend 
te geraken, dreef mij aan m hun vriendelijk te verzoeken, 
one drie of vier Lode d'or

o 
 achter te laten, die hun uit fl. 

weder •ter hand getiteld zouden werden. Maar om bidden en 
ameekm kon niet baten; zij bleven ongevoelig voor onze ellende, 
en lieten ene niet meer dan een halven Louis d'or achter, dien 
ik hun echter later, toen wij toto in hunne gevangenis te 
Rijmel, weinige dagen vlot hunne bevrijding aantroffen, tonijn 
heb gegeven. Wij gingen met dit weinige geld zeer spaarzaam 
om, en aten niets dan brood. 

De geestelijke van bet parlement wee, zonale gezegd ie, 
onderscheidene malen bij ons gekomen, niet om ons door 
verstandige redeneeringen te bekeuren, maar alleen out te zien 
of de nood nog niet ons hoofd gebogen bad. Toen de bis. 
schop van Doornik dit .menen, zond hij zijnen kapelaan tot 
olm. Deze sem een oud, inschikkelijk eten. Hij solde ons dut 
hij door den biseehop wan gezonden, om ene tot den Chris-
telijke» godsdienst te behoeven. Wij verklaarden dat wij door 
den doop en door 0119 geloof aan het Evangelie van Jesus, 
reeds Christenen waren. 

„Fl.? Gij zijt Christenen? En hoe heet gij?" Dit gevraagd 
hebbende haalde hij ecoti lijst uit eijn ook, waarop onze 
namen geschreven etenden, want hij geloofde dat hij zich ver-
gist had. Wij leiden hem ome doop- en familienamen. „Gij 
zijt het," antwoordde hij hierop, „lot wie ik gezonden ben, 
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en ik kan niet gelooven dat gij Christenen zijt, want de 
bisschop heeft mij opgedragen u tot het Christendom te be-
koeren. Zeg mij, als het n belieft, uwe geloofaartikeleu ee 

ar 
ne 

op." — „Zeer gaarne," antwoordde ik, en reide hem de epos-
tolleolle geloofsbelijdenie ap. „Gelooft gij dat?" vroeg hij vol 
verwondering. Toen wij dit bevestigden, zeide hij: „En ik 
ook de bisschop heeft mij vorm den gek gehouden." Het wan 
namelijk juist de eenfa April van het jaar 1701. Toornig dut 
sen man an zijn ouderdom en etend due bedrogen wee gewor-
den, ging

v 
 hij knorrende van ons weg. Den volgenden morgen 

zond de hiaschop eija groot-vikeriss, Regnier genaamd, die 
van de theologie meer verstond dan de oude, eerlijke kape-
laan, en daarbij eeu eeer bescheiden, eedelijk goed man was. 
Deze rood ons echter wo vost in de bewijzen voor olm geloof 
en zoo wel bekend met de dwalingen der Roomsehe kerk, 
dat hij zioh dee te meer eau Onno heksering liet gelegen lig-
gen. Geen dag ging er voorbij dat hij ons niet bezoekt, en 
daar hij met 0115 niets vorderde, wijl hij aan de overlevering 
vasthield en wij aan de Heilige Schrift, ofm hij iedere gele- 
genheid w om oor Christelijke liefde te bewijzen. lk her-aar, 
inner mij tel hij. toen wij van alles vendoken waren en aan 
de noodigste kleeding behoefte hadden, ons linnen liet geven, 
zonder ons te -eggen dat bet van hem afkomstig was. In de 
Paaachweek ging hij naar alle gevangenen en gaf met verlof 
van den bisschop non iedereen drie stuiven, moor ons over-
handigde hij in naam van den bisschop vier Lou.d'or. Wij 
weigerden die nonte nemen. Dook toen hij ons onder het 
oog bracht dat de bisschop deze weigering als een bewijs 
van baat sou aanmerken, moeiden wij toch toegeven. En waarlijk, 
in omen nood konden wij dit geeehenk seer goed gebruiken. 
• Verleit. de parlementsprediker den groot-vikaria het recht 
betwistte om de gevangenis, die niet tot het bieschoppelijk 
kerspel behoorde te bewaken, werden wij door tasschenkomat 
van den bieschop naar de etadegevangenis overgebracht, en 
hier bedden wij het beter dan in de vorige. Vele Proteetanten, 
aansienlijke burgers van Doornik, kregen verlof om ons te 
bezoeken. Zij wisten bij den cipier te bewerken dat hij ieder,. 
morgen onee gevangenie opende en ons toestond eenige uren 
in een kleinen tuin frissche lucht te scheppen. Hier be- 
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zochten onze getrouwe vrienden one seer dikwijls, ouderdom- 

den 
® 

met hennen raad, en anden ons tot atandvam 

tigheid. De groot-vikaris trof hen
ma 
 oenige malen bij ene nar, 

vonder dat hij er boos om werd, en verzocht hen zelfe daar te 

blijven en ons gesprek aan te homer. Menigmaal liet hij 

na een strijd van een paar uren, dia tot geen besliseing 

leidde, wijn brengen, dien wij tezamen als goede vrienden 

opdronken. Nadat wij eindelijk over alle punten gestreden 
hadden, zonder dat wij bet eens konden werden, aloeg hij 

one en middenweg voor. „Wij zullen u," soo aaide hij, „de 

vrijheid laten. om de aanroeping der heiligen en Van Maria, de 

aanbidding der beelden, het vagevuur, den aflaat en de bede-

vaarten te verwerpen, als gij maar besluiten kunt, aan de 
transsubatautiatie ll) in het /Moeder te geleoven, en de Calvi. 

nietiaohe dwalingen af te leggen." Wij verklaanlers hem echter 

dat wij tot zulk een stap nimmer zouden overgaan en van no 
af hielden lijnt, bezoeken geheel up. Ook werden wij sinds 

door geen geestelijke meer verontrust. lenigen tijd daarna 

kwam er een raadaheer uit het parlement bij ene In de 
gevangenis, en nide dat men ous hem zeer nadrukkelijk 

had aanbevolen, en hij zon one nog eenige dagen achtereen 

bezoeken, om van onze mak nauwkeurig kenaio te bekomen. 
Wij konden niet begrijpen van wien die aanbeveling kwam, 

nsear dachten in stilte dat de vriendelijke groot,vikerie wel-

licht iets voor ons gedaan had. De raadsheer bleef een uur 

lang hij OUB, onderzocht nauwkeurig welken weg wij genomen 

hadden en hee men one had aangehouden. Wij deden hem 

van alles getrouw verslag.' Hij hoorde onze geschiedenis 

tot op het geval in Convin met de grootste opmerkmaruheid 

aan, en vroeg ons, of wij bewijzen konden dat wij in moe 
herberg van deze kleine Blad geweest waren. Wij antwoord-

den dat wij dit gemakkelijk konden doen. — „Nu, mijne 

kinderen I" telde hij hierop, „als dit zoo is, weest dan ge. 

rust, ik hoop dat uwe zaak een goede wending zal nemen. 

Morgen zal ik u. een rechtsgeleerde toe enden, die ir een ver-
zoekechrift zal voorleggen, onderdenken dat gerust; gtj zult 
het nut er van ondervinden." Hij verliet ons, en des anderen 

dagge kwam de rechtsgeleerde, en liet ons het verzoekechrift 
onderteekenen. liet was aan bet parlement gericht, en van 
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den volgenden inhoud wij weren Proteetanten maar hadden 
ons aan de straffen waarmede het koninklijke Edict de vluch-
telingen bedreigt, niet eohuldig gemaakt; integendeel konden 
wij betuigen dat het nooit ma plan wee geweest om 
Frankrijk te ontvluchten. Dit bleek daaruit dat wij, nadat 
wij het koninkrijk rende hadden verlaten, er toch went in 
teruggekeerd waren dewijl wij door Couvin, none ried 
vau den vont van Luik, waar een Dollandech pennoen 
lag, gekomen waren. Wij hadden ons ook alents daarom van 
den weg door deze stad bediend, omdat wij andere niet van 
Henny naar Mariënburg hadden kunnen reizen. Waren wij 
echter werkelijk van sin geweest Frankrijk te verlaten, wij 
hadden ons onder de benbenning van den Hollandechen 
gouverneur van Co uvin kunnen begeven, die ons sonder be-
zwaar door het bisdom Luik naar Charleroi zou hebben laten 
brengen. Daar dit verankeehrift op een onware redenering 
gegrond wak zoo kon ex geen zegen op rasten, en het wet 
een verdiende straf voor onze verkeerdheid dat het nieuw 
opgeflikkerde lichtstraaltje van onze hoop andermaal vervloog. 

Twee dagen daarna brachten de gersehtsdin m ana ona or 
het parlement De voorzitter Beide dal hij nee verzoekschrift 
geinen en daaruit gezien had dat wij wilden bewijzen dat 
wij door Couvin getrokken waren. „Maar kunt gij ook," doe 
ging hij voort, „bewijzen dat gij te Couvin zijnde, werkelijk 
wiet dat daze end buiten het Frenaehe gebied lag?" Zult 
eene vraag hadden wij nu niet verwacht, maar wij weren, 
driest genoeg tegen beter weten in te beweren dat wij daar-
van ten volle onderricht geweest waren. „Hoe kant gij dat 
weten?" vroeg bij verder, „gij .. zijt jonge lieden, die nog nooit 
van huis geweest rijt, en COMill lij meer dan 200 mijlen van 
uwe woonplaate verwijderd." Daarop wiet ik niets te ant-
woorden. Maar mijn vriend Danig le Gras verzekerde dat 
hij het reette vdor <le afreis had geweten. „Hij had," zeide 
bij, „als chirurgijn bij ear. compagnie van het regiment van 
Pinnig, dat ten tijde van den Itijswijksehen vrede tz) te 
Roomij in garnizoen lag, gediend; vandaar was zijn regi-
ment naar Straataburg verlegd en daar wee hij Gereformeerd 
geworden. In dien kwelend nou het hein reed. gemakkelijk 
gijn gevallen, Frankrijk te verlaten, of naar Holland of 
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Duitaehland te gaan, „Al. gij gediend hebt,' egde de voor-
vitter, ,,dan moet gij een paspoort kunnen verte..." Dat 
kon hij ook. Dij overhendigde dit stuk den voorzitter, die 
bat -een de geheele vergadering te lezen gaf. De secretarie 
hechtte het na aan het vereoekeehrift vaat, en men voerde 
one weder naar de gewingenia. 

Hee ik verder ga, moet ik het volgende opmerken: Daniel 
le Gen. was werkelijk hij het regiment van Pieardia chirur-
gijn geweest, en na den vrede ven Rijswijk te Straatelourg 
tot de Flervorande kerk overgegaan; maar Roeroy had hij 
nooit gezien, doek dit gd hij rakel tot enen verdediging 
voor, en lieten het parlement over, om te onderzoeken of 
dit regiment werkelijk te Rocroy gelegen had of niet. Want 
wie zich eenmaal tot eene onwaarheid laat verleiden, raakt 
zoodanig in haar net verward, dat bij er niet gemakkelijk weder 
uitkomt, en het gaal hem abs een menech die in een modder-
knil gevallen is, en door al eijne pogingen elechte te dieper 
er in zinkt. De heeren onderzochten de noodleugen niet, want 
de parlementarandeheer had vele etemmen te onzen voordeele 
weten te verkrijgen, en het grootste gedeelte van het parlement 
deed moeite ons ons in vrijheid te stellen. 

Twee tonn nadat wij in de gmangenie teruggekeerd waren, 
kwam de cipier ijlings naar one toe, om ons mot onee nabij 
zijnde bevrijding geluk te wenschen. Ren geestelijke van het 
parlement bad hem gezegd dat hij met eigen Degen het ho-
oguit der vergadering had gelezen, waarbij wij van de beschul-
diging, ida hadden wij het koninkrijk willen ontvluchte., vol-
komen werden vrijgesproken. Al onze vrienden uit de stad 
kwamen one nu beeneken, en gaven one hun hartelijke 
deelneming in one geluk te kennen. Vlij eelt zagen reeds 
met groot verlangen het uur onzer verloesing tegemoet. Maar 
acht hoe %snedig verdween onze vrengdel Het parlement had 
oen wel vrijgesproken, maar dewijl wij als ataatenriededigere 
beechouwd werden, kon het one, zonder toestemming van het 
hof, niet in vrijheid stellen. De procureur-generend schreef 
dientenvolge een den etaidaminieter De la Vrillière dat wij 
voldoende bewijzen van tune onschuld hadden gegeven, en 
dat het parlement zijne bevelen afwachtte. De miniatm 
antwoordde dat men deze bewijzen neer nauwkeurig moed 
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onderzoeken, opdat men niet bedrogen werd. Het parlemant, 
dat zichzelf niet wilde wedersprekan, eehreef terug dat de 
bewijzen voldoende en onsvedereprekelijk waren. Daar verliepen 
veertien dagen, eer er zen bevliegend antwoord van het hof kwam. 
Eindelijk kwam het, era dit liet one geen twijfel meer over 

omtrent ons lot. Wij werden voor de geheele vergadering van 

het parlement in de gerechtszand geleid, weer one de voorzitter 
vroeg of wij konden lezen P Wij verklaarden van je. „No," 

zeide hij, „leest dan dezen brief, dien de Markies De la Willie. 
zelf ~reven heeft." Deze luidde woordelijk sluw 

„Mijne Azieren I 

Jean Mantel en Donitil Ie Geen hebben het gewaagd, vonder 

vrijbrief over de grenzen te gaan, dj woeden derhalve op 

uitdrukkelijk bevel van den koning lot de galeien veroordeeld." 

Mijne Hemen I enz. ene. 
de Markies De la Vrillikee." 

„Gij ziet," liet de voorzitter er op volgen, „dat dit vonnis niet 

van ons, maar van 1101 hof bomt Wij zijn onschuldig; wij be-

klagen u, en wensehen u de genade Gods en dm koninge toe." 

v. 

DE DERDE GEVANGENIS. 

Terwijl andere reizigers op iedere nieuwe aanlegplaats weder 
een nieuwe herberg vinden, die hun allerlei gemakken aan-

biedt, werden wij op onze reizen overal elechta in de geven-

geoieeen geherbergd, en de acne wan nog akeliger dan de andere. 

Na drie dagen haalden vier gerechtsdienaars ons uit onzen 

kerker, en brachten ene geboeid neer Rijezel en Vlaanderen. 

Wij kwan doe avonds zeer vermoeid in deze stad aan, daar me 
wij de vijf mijlen, die ons vanwege onze keten. zeer zwaar 

vielen, te voet hadden moeten afleggen. Men bracht ons no 

naar den Pieterstoren, die vanwege zijne hechtheid ter be- 
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waring der veroordeelden bestemd wat. De rijder onderzocht 
ons ener nauwkeurig, en twee Jezuïeten, die daarbij waren, 
namen om enen boeken af, die wij nok niet weder terug-
kregen. De gevangenis, waarin men one bracht, wee een der 
afgrijselijkste, die ik ooit gezien heb. Zij was vrij groot en 
ruim, maar het was er neer duister in, daar er nooit een enkele 
lichtetraal in doordringt, zoodat de ongelukkige gevangenen het 
oederachaid tueechen dag en nacht alleen daaraan gewaar wer-
den, dat men hun des morgana brood na water breekt. Hun 
nachtleger bettend uit een weinig elfen, half opgevreten door 
de ratten en muiten, die zich kier in menigte bevonden, en 
ook het brood ongeetraft verslonden, wijl men hen in de dikke. 
duieternis niet z en verjagen kon. In deun vreeeelijkon 
kerker, waarin een

ien 
 koop booswichten zaten, die sirih dit lot 

door allerlei misdaden berokkend hadden, Werd ons nu ona 
verblijf aangewezen. Zij waren dertig in getal, die wij wel niet 
konden zien, maar toch hoorden noemen. Na verloop van 
eenige dagen deed de cipier mij den voorslag, om mij en 
mijn vriend in een vertrek te brengen, waar wij een goed bed 
en alle gemakken zouden hebben, alt wij hem alle maanden 
twee Louis d'or wilden betalen. Wij hadden nog maar weinig 
geld bij ons; evenwel bood ik hem anderbalven Looi* d'or, 
sla hij ons eoo lang in dat vertrek wilde laten, totdat wij 
mar de galeien zouden vervoerd worden. Doch bij liet zich 
daartoe niet overhalen, hetgeen hem later zelf epeet. Op een 
morgen namelijk omstreeks negen uur, opende hij de deur ven 
onze gerangenie en riep mij en mijn vriend tot ziek. lu het 
cent dacht ik dat hij nat voor anderhalve& Louis d'or de 
kamer wilde inruimen; maar als een vieecher, die inplaats 
van een grendeltje een karper vangt, waren wij verrast, 
toen hij om Beide: „De heer De Laraberti, opperreohter van 
Vlaanderen en bevelhebber alhier, verlangt u te omreken." 
Wij kwamen in wem kamer, waar wij den keer De Lainberti 
vonden, die oos adlerbeleeldet ontving. Hij had ma brief in 
de hand van zijn broeder, e rechtschapen Protestuntsch 
edelman, die drie mijlen van B.,

en  
 mijne geboorteplaata, woonde. 

Mijn vader. had <lezen aanbevelingsbrief voor ons weten te 
verkrijgen. „Hoe emart het mij," meido hij tot ons, „dut ik 
wee invrijheidetelling niet kan bewerken I Voor alle andere 
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misdadigers heb ik arm bet kef vrienden en invloed genoeg, 
om genade voor hen te verkrijgen; maar niemand durft het 
wegen, een Protestant een dienst te bey/ijsen. Allee wat ik doen 
kan, ie uwe gevangeneoliap enigszins verlichten, en dat 
ik u, zoo lang ik wil, kier hond, ofschoon de veroordeelden 
weldra naar de galeien gekrenkt werden." Bij vroeg hierop 
aan den cipier of hij een goed vertrek ledig had. De cipier 
sloeg er twee of drie voor, die hem niet bevielen. Eindelijk 
reide de opperrechter: „Ik verlang viel denkt* dat dem hes 
ren in alles het nodige hebben, maar ik wil ook dat eij sioh 
verkwikken sullen; breng hen daarom in de aalmoezeniers. 
kamer." — „Maar deze," hernam de cipier, „is alleen voor 
zulke gevangenen beetemd, welke vrijheden genieten, die men 
aan veroordeelden niet mag tomaten." — „Goed," antwoordde 
de heer De hamberti, „geef hun al deze vrijheden; het ie 
nw en dee portiers plicht op te mimen dat rij niet uit 
de gevaingenie vluchten. Geef hun een goed had en alles wat sij 
tot hunne veraangenaming verlangen; maar vorder hun geen 
penning af; het gaat allee voor mijne rekening." — „Gaat 
in de aalere erekom geide hij tot one; „het ie nog het 
beste, geschiktste en aangenaamste vertrek van alle in deze 
gevangenis." Voorts beval hij den cipier, mij tot opzichter in 
dat vertrek aan te stellen en mij het ontvangereambt over te 
dragen. Nadat wij hem den innig,sten dank betuigd hadden, 
nam hij afscheid van ons, Int do versekering dat hij vlijtig 
ondersoek naar ons sou doen. 

Men bracht me dan in de aalmoosenierekamer, waar ik 
tot gaarder der aalmoezen aangesteld werd. Dit vertrek was 
zeer groot, en er stonden zee bedden ie voor twaalf stmte. 
gevangenen, die altijd aansienlijke mannen en nooit uit bet 
gemene volk waren. Benige jonge knapen, die om een klein 
bedrog of om een ander wanbedrijf vastpint waren, moesten 
de bedden opmaken, het eten klaarmaken en de kamer 
schoonhouden. Zij elfepen in een hoek op stro., kortom, zij 
waren onze bedienden. Het ambt dat ik de eer had te be. 
kleedes, bracht menigerlei moeilijkheid mede. De ontvanger 
wee verplicht alle aalmoezen, die voor deze gevangenis ge-
geven werden, uit te tinten. Zij waren in den regel veer aan-
sienlijk, en werden gezamenlijk in dese kamer gebracht. De 
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=bene...Moe, waarin de voorbijganger. iets kenden werpen, 
hing aan een ketting voor een vonder. De ontvanger, die 
daarvan den sleutel had, moest die iederen avond openen, 
om er het geld uit tenemen, en het aoowel onder de deale-

. gevangenen, als dezen het verlangden, als onder de mie-
dadigers uitdeden. Daarenboven gingen de portiep iederen 
morgen met karren door de genade eind, om de giften der 
bakker., elegem, bierbrouwers en visaehers op te zamelen. De 
geheele voorraad werd in de nalmomenierakamer gebracht, 
waar hij door den ontvanger in alle gevangenissen naar het 
getal der gevangenen moed werden rondgedeeld. Degelijke 
moost de cipier hem cone lijst ervan overgeven, en bet ge-
holde aantal der gevangenen bedroeg toen ik daar was, van 
vijf tot zeehonderd. Of ik al de opperste uitdeeler dezer aal-
moezen geworden wee, kon ik teek een misbruik, dat reeds 
to diep was ingeworteld, niet etuiten of beletten. De cipier 
kreeg namelijk dagelijks uit de aalmoezen!~ een =tere som 
gelde, om daarvoor Soep voor de veroordeelden te laten ge-
reedmaken, maar deze werd ven half bedorven vlood! gemaakt, 
dat met wat nout gekookt werd, en waarvan de reuk alleen 
iemand reeds deed walgen. Zoo moeden- die arme menechen 
een goed deel van de giften mime, die tot hunne verkwik-
king gegeven waren. 

Nadat wij zes weken in deze geschikte kamer gewoond 
hadden, bezocht de beer De Lamberti ms, en telde: „Mor-
gen zullen de veroordeelden naar Duinkerken ‘7) vervoerd 
woeden, waar zes koninklijke galeien zijn; ik wil m a echter 
voor ditmaal nog van vereehoonen en u voor ziek opgeven. 
Blijft derhalve zoo lang te bed, totdat de veroordeelden weg-
gebracht zijn." Dit deden wij, en het hielp me toch zonneel 
dat wij nog drie maanden in Bije/iel konden blijven. 

VL 

DE GALEIEN BIJ DIIINRERKEN. 

In Januari 1702 kwam de opperrecliter bij ons eo berichtte 
me dot den volgend= morgen weder veroordeelden wegge- 
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Macht zouden warden. Hij gaf het ene in de keus, of wij wilden 
medegaan, of nog langer bier blijven, maar aaide tegelijk dat 

dit de laatsten waren die naar Duinkerken gingen; de vol. 
genden »ouden gemmenlijk naar Marseille warden gebracht; 

een tocht van meer dan 300 mijlen, die voor ons, dam wij 

ze te voet en geketend moesten maken, zeer swaar en afmat-

tend aou rijn. Dante& dat moest hij in Haart eens reis 
doen, waardoor bij dan buiten Maat gesteld werd, ons ier 
Rijmel verder behulpzaam te zijn. raad u derhalve," dus 
ging hij voort,.„mst de overige veroordeelden reeds morgen 

den weg naar Duinkerken te nemen ; tot scorer »teat het 

troonport onder mijn bevel, en ik tol u, vtior alle anderen, 

op een wagen zoo gemakkelijk .als maar mogelijk ie, naar 

deae stad, die slechte twaalf mijlen van hier ligt, loten been. 
gen," — Wij namen dit renratel willig en dankbaar aan, en 
de etadakommandant hield ook trouw zijn woord; hij gaf ons 
een wagen, terwijl de ander., omtrent dertig in getal, een 
elkander geketend werden en te voet <noesten gaan. aten 

bracht ons lederen avond in een goed bed, en de aanvoerder 

der ' gereehtedienaren liet ons met Mok eten, soodat man te 
loeren, Veurne, en in andere plaatsen welke wij doortrokken, 

zekerlijk geloofde dat »rij mensaken van seer beogen rang 
moeden rijn. Doch wat wee dit alles andere dan een rook, 

die ras verdwijnt! 
Den derden dag ee ons vertrek uit Rijmel kwamen wij te 

Duinkerken aan, waar n1 . ons op de ondereebeidene galeien 
indeelde. Ben gewone galei is 160 voet lang eo 40 voet 

• breed. Zij heeft 50 roeibauken, ann wellreaijden 06; dere ban-
ken ab 10 voet lang en Maan 4 voet van elkander. De 

rienien zijn 60 voet lang, namelijk 37 buiten en 13 binnen 
hoont. Tunieken de banken loopt ven den rom- tot den ach-

tersteven van het vaartuig een gang die ti voet breed ie, en 

de middengang heet. Op iedere bank »Uten drie roeiers, en hun 
arbeid, vooral wanneer die lang aanhoudt, is buitengewoon 
zwaar en vermoeiend. Naast de galei, waarop ik wee, lag 
een andere, de Palmboom gehmten, wier roeivoogd een 
rechte rotan was. lederen dag liet hij zijne galei eehoonmalten, 

terwijl de anderen het maar eenmaal in de week lieten door. 

Zijne »laven overlaadde hij gedurende dit schoonmaken, dat 
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twee of drie uren duurde, met de versehrikkelijkete dreigingen 
en slagen. De roeiknechten op mijne bank zeiden dikwijls 
tot mij: „Bid God dat gij bij de verdeeling der nieuw neeg°. 
kommen niet op den Palmboom komt." Toen wij nu door 
loting verdeeld werden, beval ona de offieier, wien ik toe. 
gevallen was, hem naar zijne galei te volgen. Zonder hem te 

kennen, smeekte ik hem, mij toch te neggen, op welke galei 
ik nou komen. „Op den Palmboo m," zeilla hij. Ik zuchtte 
en beklaagde mijn ongeluk. „Waarom acht gij u ongelukki-
ger dan de anderen?" — „Ach, mijnheert" antwoordde ik, 
„wijl ik op esse galei moet komen, olie de lid is, en wier 
rocivoogil erger is dan de boom genat." lk wist niet dat ik tot 
den boezen man zelf apeak. Bij eeg mij met een ~treek 
en dreigend gelaat aan. „Indien ik," milde hij, ;degenen die 
u dit gezegd hebben, kende, en ze in mijne mocht bad, zij 
zonden het slok spoedig berouwen I" Inleenden wilde deze 
roze men mij toch tonnen dat hij niet noo boos was, els men 
hem uitmonsterde. Nauwelijks weren wij op de galei geko-
men, of hij gaf mij reeds een bewijs eijour goedheid. De pre-

oen{ had mij om mijne jeugd en vlugheid een ijzeren ring 
en een buitengewoon eware keten aangelegd; de roeivoogd 
liet mij °ogenblikkelijk een veel lichtere geven, die hijzelf 
had nitgenocht. Ook had ik hem allerlei andere verlichtingen 
te danken. In rijn dienst was hij de gruwellijkate meezeil 
dien ik ooit goden bad; daarbuiten gedroeg hij sick zeer 
hangheiden, °binnenin en verstandig. Op nijne galei waren vijf 
Protestanten, die geen van allen een kwade bejegening van 
hem ondervonden; veeleer beneem bij ons bij deze of gene 
gelegenheid een vriendelijken dienst. 

Bijna ieder jnar «leden de om galeien, die 1000 man sterk 
waren, een meer of minder gelukkige expeditie tegen de Engel-
eche en Hollandeche schepen, waarbij de gevangenen gedurig 
roeien ;neuten en Be leven dikwijls in groot gevaar kwam. 
Ik wil ee maar een enkel voorbeeld van verhalen. 

In het jaar 1707, toen wij op een der aehoonete dagen in 
de haven van Duinkerken waren, riep de kommandant der 
gezamenlijke galeien, de heer De Langeren, alle stuurlieden 
tezamen, en vroeg hun nr het weder, of er ook spoedig 
verandering te wachten wasra Zij verklaarden eenstemmig dat 
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het weder beetendig was, en de noordoostenwind beloofde 
aanhoudende helderheid. Wij moesten namelijk zeer behoed-
eaam en voorzichtig zijn, als wij zeewaarts wilden gaan, wijl 
de galeien bij zwem storm geen vee konden bouwen. Op 
onze galei, die het vnornnamste dezer vaartuigen wee, hadden 
wij een stuurmitn, l'ieter Bart geheeten, een viember uit 
Duinkerken, die, da zeekusten nauwkeurig kende. Hij wee een 
eigen broeder viin den beroemden admiraal Jan Bert, le) een 
groot dronkaard, maar tevene een eren bekwaam zeeman en 
een nauwkeurig wmrnemer van het weder. Ik weet mij niet 
te herinneren dat hij zich oeit vergiet heeft, wanneer hij 
vooraf seide wat voor we& en wind wij in twee of drie dagen 
zouden hebben. Deen atutirman vond echter bij de andere 
Mundial en den kommandant weinig geloof, omdat hij hemt 
altijd dronken wee. Ditmaal vroeg men hem echter ook naar 
zijne meeting. Zijne uitspraak was slecht, en hij eprek ieder-
een aan met „jou en jij." — „Je wilt het zeegat in P" vroeg 
hij clan kammandant. „Ik beloof je, dat het morgen genoeg 
mok. zal" (hij meende daarmede onstuimig welb). Men 

spatte met zijne verwachting, en hoe hij ook verzocht, hem 
aan land te zetten, toch wilde de kommandant hierin niet 
bewilligen. Eindelijk ging onee galei met die van den heer 
De Pontets, met zulk schoon en stil wede in me, dat mee een 

brandende lamp op den top van den mast had kunnen netten. 
Des anderen roerom kwamen wij ter redde ren Ambleteme, 
zee dorp dat meerhen Calais en Bologne ligt. Hier wee, toe-

lachen twee bergen, enne baai, die de aldaar ankerend...epen 
tegen den noorden- en noordeoetenwind beveiligde. Ik weet 

riet, wat voor een aonderlinge inval onze kammandant had, 

dat hij in dozen zeeboezem het anker wilde werpen. De heer 
De Pentate handelde voorzichtiger en bleef op de groote 
reede. Toen Pieter Bart eng dat men in dezen boezem wilde 
geen Imkeren, echrecuwde hij als een bezetene uit dat 
men dit teek niet sou do.. Men vroeg hem naar de reden. 

Hij verzekerde, den eerstvolgenden morgen zouden wij bij 
het opgaan der zon den zwaarsten storm uit het suidweeten 
hebben, dien ooit een mensch ondervonden had, en de mond 

van de baal, die juist voor dezen wind open etend, eau het 
nee onmogelijk maken, uit te loop., zonder op de blinde 
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klippen te stooten, die aldaar bij menigte gevonden werden. 
Daar zouden de galeien zoo tegenaan geslagen worden dat 
niemand er goed van af sou komen. Mee lachte om dit 
zeggen, en liep, hoewel niet diep, toch dezen boegera binnen. 
Maar Pieter Bart weende en zuchtte gedurig, daar hem een 
nabijzijnde onvermijdelijke dood voor Dogen zweefde. Eindelijk 
brak de dag aan ; de wind wod uit het zuidwesten, maar zoo 
Hauw, dat men in het geheel geen acht op doeg. Nauwe- 
lijks W. echtende dageraad aangebroken, of de wind stak 
rneer op, en maakte de ongelovigen op de waarschuwing 
van den stuurman opmerkzaam. Men besloot den reebeezem 
te verlaten, maar verhief zich een oedende storm met er • 
zeik rent snelheid, dat men, inplaats van

w 
 de ankers te kun-

nen lichten, nog twee moest uitwerpen, om het geweld om 
wind en golven wedereland te kunnen bieden. Ieder negen. 
blik ontdekte de duizelende diepte 0115 nieuwe klippen, die 
ons schip met den ondergang bedreigden. En wat het ergste 
daarbij was, de vier ankers, die wij van voren hadden uiige. 
worpen, konden geen grond vatten, zoodat wij voor onze 
oogen naar de rotsen werden heengedreven. De koemandant 
en de scheepslieden, ziende dat onze ankers niet konden 
houden, wilde naar Len heen laten roeien, om ze, zoo moge-
lijk, vast te settel, Maar zoodra men de riemen in zee neérliet, 
werden zij door de geweldige golven verre weggeslingerd, Nu 
vreesde iedereen voor een onvermijdelijke schipbreuk. Allen 
weenden, zuchtten en baden. De priester bediende het Heilige 
Avondmaal en gaf ieder, die maar een oprecht berouw 
liet blijken, den zegen en de absolutie; voor biechten toch 
was geen tijd of gelegenheid. De goddeloze roeiknechten 
echter, die om hunne misdaden vero aren, ordeeld w riepen 
den koemandant en den officieren luidkeels toe: „Geduld 
maar, herren! weldra zullen we elkafe gelijk zijn en met 
elkander uit éen glas drinken." Zoo zeker is bet dat nok Let voor 
oe 

In 
staand doodsgevaar niet ieder verstokt hart kan buigen. 

In dezen verschrikkelijken nood, waarin ieder den dood' 
verwachtte, werd de komulandant eindelijk Pieter Bart ge-
waar, die er zeer ternedergeslagen uitgag. „Ach, mijn lieve 
Pieter!" echte hij tol hein, „had ik u maar geloofd, dan 
weren wij in dezen angst niet gekomen. Weet gij dan hoe- , 

rens
StrikeOut
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genaamd geen raad om one uit dit gevaar te redden P" —
„Wat helpt het," antwonnide Pieter, „of ik jelui raad geef, 
ah je er viel naar boort? Je, ik weet een middel, waardoor 
wij met Gade hulp er uit kunnen komen; ik verzeker je 
echter, dat als mijn loven mij niet lief was, ik jelui allemaal 
aha honden zou leien vormipen." — Deze lompheid werd 
bent gaarne vergeven, wijl men hoopte, door hem gered te 
aulleu werden. „aleer," zeide hij, „ik wil mij in mijne ver-
richtingen, olie jelui wrat belachelijk nullen voorkomen, niet 
Intest tegenspreken; men moet mijn bevel gehoorzamen, of 
we komen allen om." — De kommandant beval terstond, 
Pieter Hert in allee wat hij bevelen sou, op doodstraf te ge. 
1100V.1111011. Hierop vroeg l'ieter aan den kom mandant of hij vete 
geldbente bij ziel< bad. „Ja," wede deze, „hier is zij; doe er 
mede wat gij wilt." Nadat Pieter er vier Lenin d'or bed uit-
genomen, en daarna de bents terug had gegeven, vroeg hij 
aan de bemanning der galei, of er vier onder hen waren, 
die allee wilden doen wat hij hun bevelen sou; den zon ieder 
van hm een Louis d'or ter belooning ontvangen. Opeene 
boelen er zich twintig am. Hij mat er echter vier der aa-
venchrokkeneten uit, die hij in de groote boot, die altijd bij 
de galei ie, liet setter. Deren gaf hij het eenige anker mede 
dat wij nog op de galei hadden; het touw bleef achter in de 
galei, en meeat hen van zelf navolgen, naar dat ij riek ver-
wijderden. Hierop beval hij den mannen, dit anker van den 
achtersteven der galei tegen de rots te werpen, naar welke 
wij gedreven werden. Iedereen verwonderde eiah over dit 
bevel. want niemand kon begrijpen, wat dit anker achter den 
nehtereteven der galei een kunnen uitrichten, wijl toch het 
voorschip moest tegengehouden woeden. Zetfa de koormandaat 
was begerige te weten, waartoe dit anker dienen sou. Pieter 
echt. antwoordde, „Dat zal je wel zien, els hee God blieft." De 
vier mannen VIIITC11, hoewel met groote moeite en gevaar, in 
hunne onderneming gelukkig en brachten het anker aan de 
ron, Toen Pieter dit eeg, reikte hij den koormandant do hand 
en zeide „Goddank, wij zijn gered!" Nog kon men echter 
niets van zijn voornemen reden. Hierop liet Pieter de spriet 
neder, maakte er het groote zeil aan met, rolde het tezamen 
en omwond het niet biezen, die eenden de touwen van kat 

3 



zeil zouden woeden aangehaald, noodzakelijk breken moesten 
en het 'zeil uitzetten. De spriet Eet hij weder opbijschen ere 
beval vier matrozen, om' zendre hij bevel zou geven, de vier 
ankertouwen aan den voorsteven met hunne bijlen te kappen. 
Het tonw van het anker, dat hij achteruit aan de rots had 
laten brengen, werd aangetrokken; hij zette er een matroos 
met een bijl bij, die het almede op zijn bevel kappen moest. 
Na al deze voorbereidingen nu, beval hij den vier matrozen 
op den voorsteven, de touwen der vier ankers te kappen. 
Zoodra dit gedeelte der galei vrij was, wendde zich netvaar- 
tuig. Pieter liet het echter maar r draaien, als noodig 
was, dat het zeil wind kon vangen. Zoodra de touwen aange-
haald werden, braken de biezen, en in een °ogenblik liep 
het zeil vol en ving een vierde deel van den wind. 'tegelij-
kertijd werd het anker van achteren gekapt, Pieter greep het 
roer aa, en liet [In galei not de, grootste snelheid nit den 
noodlottige» boezem longen. Zijne ervaring had ons alzo° 
uit dit groot en merkbaar gevaar gered, en wij bevonden ons 
eindelijk wefe in volle eee. 

Wij stevenden nu naar Duinkerken, en kwamen op de reeds 
dezer haven tian. De heer De Fontete had ons twee ankers ge-
leend, die wij ter zijde uitwierpen, en hier moesten wij zes uren 
blijven om den vloed af te wachten. Gedurende dien tijd 
zweefden wij bestendig tussehen leven en dood. De golven, 
die zich bergen hong opstapelden, overdekten ons telkens. Men 

vmoest de luiken en andere openingen op het dek zoo zorg. 
vuldig mogelijk gesloten houden, want andere ware het ruim 
dadelijk vol geloopen en wij weren onvermijdelijk gezonken. 
Iedereen op onze galei, zeewet als in de stad, bad. Men be-
diende in alle kerken in de stad het Heilig Avondmaal en liet 
openbare missen voor ons lezen: want men kon niets anders 
voor ons doen. Toen de vloed kwam, hadden wij een nieuw 
gevaar te doorstaan, wijl de galei tusseben de beide hoofden 
der dijken, die de haven insluiten, een korten draai moest 
nem, wat bij zulk een lang vaartuig vooral veel zwarigheid 
heeft.

en 
 Daarenboven waren de uithoeken dezer dijken, door den 

verschrikkelijken storm, door de zee overdekt, en Bleekte dán, 
wanneer de golven braken, kon men den ingang zien. Wet 
no gedaan t Men riep Pieter Bert wakker, die rustig op eet. 
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bank lag te slapen, ofschoon de golven gedurig over hem 
heen rolden. De kornmandant vroeg hem, of bij geen middel 
wiet, om zonder levensgevaar do heven in te loepen. „Wel 
zeken" aaide hij, „ik sul jul ni met volle zeilen binnen bren-
gen." — „Wat!" riep de !commandant, „met de teilen inloopen 
Dan vullen wij zeken omkomen." — „Wees maar gerust," 
hernam Heler, „bet zal alles goed gaan." Wij waren intum 
schen meer dood dan levend; tot aan de knieën ston-
den wij in het water; sedert drie dagen hadden wij geen 
eten of drinken gehad, want men durfde het niet wagen de 
luiken te openen, uit vree. dat de galei rol sou loepen. 
Daarbij kwam nog [le engel dat hij den ingang der dijken 
het schip aan duizend splinters geslagen sou worden. Pieter 
Bart alleen w onverschrokken, en reide ons Bink in het 
geziekt 

as
t dat wij verwijfde kerels waren. Tegelijk verklaarde hij 

echter den kommandant dat hij niet voorkomen kon dat de 
voorsteven tegen de visehmarkt (die aan de haven paalde) 
stuk brak; went hij het inloopen met volle zeilen was en 
niet instaat de galei tegen te houden. Pieter liet nu de 
ankerlouwen kappen, en wint het roer zoo goed te voeren 
dat hij bij den ingang der haven seer kort draaide. Terstond 
liet hij zijn acht strijken; maar de galei liep nog mond dat 
meer dan of 3010 zeelieden, welke de intendant tot onze 
help op de dijken' gepland had, ons met hunne touwen, dis 
als draden duk braken, niet konden tegenhouden ; en einde-
lijk niet de voorsteven der galei tegen de vischmarkt, sociale 
Pieter vooruit gezegd had. De kommandent wenschter veer, 
Pieter Bart op zijne galei te behouden, en beloofde hem dub-
bele gage. „Neen," nide deze, „al wou je me ook duizend 
linea in de maand geven, ik was re. dwaas, als ik het deed." 
En hiermede nam hij afscheid. 

Bij een andere gelegenheid, in September van het jaar 
1708, toen wij met een Engelsch fregat slaag. geraakt waren, 
had ik drie wonden bekomen, die drie dagen oeverbonden 
bleven. In dezen erbarmelijker toestand kwam ik op de reeds 
van Duinkerken aan. Men bracht ons meer dood dan levend 
in het hospitaal. Alle naven werden van de vrije lieden afge-
zonderd, in twee groote vertrekken, die ieder veertig bedste-
den bevatten, gelegd, en aan het voeteneinde van het bed 
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vastgeketend. Te deo ure des namiddag. kwam de opperste 
acheepabeelmecater met alle genembeeren van de rokepen en 
galeien die in de haven waren, bij olm, eo zij verbonden ome 
wonden. lk was hem WET bijzonder aanbevolen geworden, en 
hoe dat zoo kwant, moet ik omstandig verhalen. 

Sedert het jaar 1701, toen ik op de galeien te Duinkerken 
kwam, was ik, door tusschenkamst mijner oudere, uit Bor-
deaux, Bergerac ca Amsterdam aan een rijk bankier, den 
heer P., die, te Duinkerken een huie had en zich daar dikwerf 
ophield, aanbevolen. Hij w uit B. geboortig, inwendig 
Protestant, uiterlijk Rommel

as
, Daar ik hem door men• 

reken die hij net boog schatte, zoo dringend een het hart 
was gelegd, dacht hij dat het der moeite wel waardig wan, 
mij e. dient te bewijzen, en Mrt het mogelijk, ook mijne 
bevrijding te hewerketelligen. Dij deed dientengevolge bij 
den heer De Langeren, zijn vriend, een gort woord voor 
mij, dat mij eenige verlichting bezorgde, mijne liefde hem nog 
verder drijvende, verzocht hij op zekeren dag aan den heer 
De Langeren de vrijheid, om mij den anderen morgen bij zich 
te laten brengen. Het was juist Kerstfeest, in het begin van mijn 
galeidieuet, en zijn Roomeehe vrouw mes op dat nor naar 
de kerk. De komrnandant gaf zijne loonlemming. De heer P. 
leidde mij in eijne kamer, gaf zijn. Mijd/schap te kennen, mij 
mate dienden te kannen benijaen, en voegde er bij dat hij 
een middel tot mijne bevrijding had bedacht, dat mier ge-
lukken zou, ah ik er mede instemde. Ik bedankte kern voor 
zijne goedheid, en telde dat ik gaarne allee doen von wat hij 
verlangde, ala het mijn geweten maar niet kwetste. „Het ge-
weten," mides hij, „ral er zeker wel romig deel aan hebben, 
Maar zoo weinig dat gij het nauwelijks voelen zult, en mocht 
gij ooit de daad laken, dan kunt gij n in Holland er weder 
van losmaken. Hoor," dus ging hij voort, „ik ben evenals 
gij Proteatant. Mijne betrekking vordert dat ik mij voor 
de wereld andere voordoe, en ik geloof niet dat dit snik 
een groote inladend ie, ok men maar niet in zijn hart afvalt. 
Dit ie dan ook hel middel, waardoor ik u hoop ie vrijheid 
te atelier,. De heer De Pontehartrain, staateminister bij het 
zeewezen, ie mijn vriend, die mij niets weigeren zal. Gij be-
hoeft maar ene verklaring te onderteekenen, die ik u zenden 
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zal, e» waarbij gij beloven moet dat, wanneer gij op vrije 
voeten gekomen en ergens in oen hout buiten Frankrijk zijn 
zult, als een goed Itoornseb Katholiek leven en sterven zult. 
Gij zult hierbij geen eeiën te vrezen hebben. Niemand 
zal ooit iets van uwe be

mnum
lofte vernemen en gij behoeft u niet 

te bekommeren uw geloofsbroederen daarmede eenige ergernis 
te geven. Als gij er in toestemt, kan ik uverzekeren dat 

ge gij, eer veertien dag no zijn, vrij zijt, en ik verbind mij 
u zonder het geringste gevaar naar Bolland te laten 

brengen. Wat zegt gij hiervan?" — „Ik denk, mijnheer!" was 
mijn antwoord, „dat ik mij vergiet heb, met u voor een goed 
Protestant le houden. Gij moogt een Protestant zijn, maar een 
goed Protestant zijt gij niet. Ik .ben bet met uw voorstel 
ganseh niet eens, en ik bid u, vergeef mij, zoo ik u zeg dat 
gij niets zijt, al houdt gij u ook voor een Protestant. Hoe 
mijnheer, gelooft gij dat God doof en blind is, en denkt gij 
niet dat de belofte die gij mij voorslaat te doen, en die voor 
menethen verborgen moet blijven, Hem te meer beleedigen sou, 
wanneer ik haar ook meur voor den geestelijke aflegde? Bedriegt 
gij uzelven niet, mijnheer? Uw eigen inzien in de waarheid moet 

veroordeelen, want gij weet evengoed als wij dat, wanneer 
one uiterlijk gedrag niet met de belijdenis van ons hart over-
eenstemt, deze belijdenis zelve tot een groote misdaad wordt." 
Hij voerde mij nog eenige gronden aan, om de stiptheid die 
het Evangelie ons voorschrijft, te verzwakken. Ik wederlegde 
ze echter alle, zooals mijn geloof en mijn geweten bevalen. 
Hierop reide ik tot hem dat mijne ouders, die mij hadden 
aanbevolen, toch wel niet V>III zins zouden geweest zijn mij 
op kosten mijns gewetens de vrijheid te verschaffen. „Bij mijne 
ziel niet!" antwoordde hij, „en ik zou ook niet gaarne willen 
dat zij het hoorden." Hij omhelsde mij met wasnode oogeg, 
en bad God mij bij deze den belijder der waarheid zouter 
passende gezindheid te bewaren. „Van nu af," liet hij er op 
volgen, „heb ik u niet mee lief om de vele aanbevelingen 
die ik ontvangen heb, maar om uwe eigen karakters wille, en 
gij kunt verzekerd zijn dat ik iedere gelegenheid om n van 
dienst te wezen, ijverig zal waarnemen." Van dezen tijd af 
bezocht de beer P. mij dikwijls op de galei, en bood mij 
bestendig zijne diensten aan. 
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Nauwelijks had hij gehoord dat onze galei in het gevecht 
met het Engeleohe fregat den 17on September 1798 veel volks 
verloren had, of hij liep terstond naar de heven om naar mij 
te vernemen. Men zeide hem dat ik zwaar gewond en reeds 
in het hospitaal lag. Dadelijk begaf hij zich tot den opper-
sten geneesheer van dit hospitaal, die zijn vriend was en be- 
val mij in diens zorgen zoo dringend aan ar, ale we ik zijn 
eigen zoon geweest. Ik moet ook zeggen dat ik naast God 
het behoud van mijn leven aan dezen geneesmeester te dan-
ken heb, die tegen zijne gewoonte zelf mij verbond. Het derde 
gedeelte onzer gekwetsten, die meestal niet eens zulke gevmr-
lijke wonden hadden als ik, stierven. Mijne wond duurde 
slechts ruim twee maanden. Ik bleef echter nog een° maand 
langer in het hospitaal om des te heter tot vorige krachten 
te komen. Men zorgde voor mij als voor een prins; en na 
drie maanden was ik zoo sterk en zoo vet als een monnik. 
Ook werd ik tengevolge der verlamming die in mijnen arm 
bleef, na een zevenjarigen zweren dienst van het roeien vrij-
gesproken en in de spijskamer aangesteld. Kort daarna werd 
ik tot schrijver bevorderd bij den koormandant, en daardoor 
werd mijn toestand zeer verbeterd, zoodat mij niets dan de 
vrijheid ontbrak. Dag en nacht was ik zonder keten en bad 
slechts een ring om den voet. Ik kreeg een goed bed om 
op te slapen, terwijl de anderen moesten arbeiden. In dezen 
gelukkigen toestand was ik tot in het jaar 1712. 

V II. 

DE VERPLAATSING NAAR MARSEILLE. 
• 

Nadat in het jaar 1712, tengevolge van een met Frankrijk 
gesloten verdrag, de vesting en haven van Duinkerken aan 
de Engelschen was afgestaan, werden de strafgevangenen op 
de galeien naar Marseille gezonden. Op den D,. October 
van dat jaar vingen wij de reis aan en bereikten over Hoorn 
de Grace Parijs. Op den vijftienden dag van ons verblijf te 
Harre 9, toen wij dee avonds te negen uur aan het eten gingen, 
en onze wachters hetzelfde deden, klopte mij iemand op den 
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schouder. Ik keerde mij om, en werd oene vrouw van aan-
en gewaar, de dochter vim den voornaamsten bankier uit de 

stad, die ik oenige ringen levoren een boek met predikatiën 
geleend had. Zij overhandigde bet mij weder met haast, mij 
de volgende weemoedige woorden toevoegende: „Hier ie uw 
boek. God zij in al uwe beproevingen nabil Van nacht 
te twaalf uur wordt gij weggebracht. Vier wagens zijn er voor 
besteld, en do. Witte l'oort zal daarom open blijven. Men 
brengt u naar Parijs in den afgrijselijksten kerker, en van-
daar naar Marseille. God geve u dat gij deze nieuwe proef 
standvastig doorstaat!" — Wij gingen rustig voort met eten; 
maar daarna pakten wij onze kleine bagage bijeen, inplaats 
van op de matrassen ons tot slapen neder te leggen. Ter-
wijl wij hiermede bezig waren, kwam als naar gewoonte 
onze opzichter, sprak met ons een heel uur lang, en rookte 
daarbij een pijp tabak. Daar bij ons intusschen aoo ons 
goed zag inpakken, inplaats van onze bedden gereed te 
maken, vroeg hij ons wat wij in den zin hadden. „Wij 
maken ons gereed," antwoordde ik, „om te middernacht op 
te trekken; en dat moet gij ook doen." — „Gij zijt gek!" her-
nam hij, „line komt ge aan die dolheid ?" — „Ik zeg n," 
voer ik voort, „dat er te middernacht vier wagens voor de 
poort van lint tuighuis zullen staan, die ons door • de Witte 
Poort, die daarom open zal blijven, brengen zullen; en gij 
zult ons naar l'arijs begeleiden, vanwaar wij naar Marseille 
zulle» gebraad worden." — „Ik zeg je nog eenmaal," zeide 
hij, „dat je gek zijt, en dat er niet het minste waar 
van wat gij mij gezegd hebt. Ik heb nog te acht ure orders 
van den intendant gekregen, en hij heeft mij niets bij-
zonders bevolen." — „Goed mijnheert" hernam ik, „gij sult 
het zien." — Ternauwernood hadden wij dit gesprek ten 
einde gebracht, tif daar kwam de bediende van den intendant, 
en zeide hem dat zijn heer hem dadelijk verlangde te spreken. 
Vol verwondering kwam bij we3r terug. „Mijn God I" aaide 
hij, „vertel mij toeb, of gij toovenarirs of profeten zijt. Ik 
geloof intinschen dat God met u is, want gij *te vrome en 
te brave lieden dan dat gij den satan te hulp zoudt nemen." — 
„Neen," aaide ik, „wij zijn geen van beiden het gaat alles 
zeer natuurlijk toe." — „Kaar ik kan het niet begrijpen," 
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hernam hij, „want ik heb uit den mond van den intendant 
zelven gehoord dat niemand in de stad van onze afreis 
iets weet, dan alleen hij en ik; en daar het toch bekend 
is geworden, zoo blijf ik er bij dat God met u is." — „Ik 
hoop het," gaf ik ten antwoord; en wij maakten ons tot het 
vertrek geheel gereed. Het geheele wonder nu berustte daarop, 
dat de dochter van den bankier met den secretaris van den 
intendant verloofd was, en van hem het geheim gehoord had. 

Toen wij naar Parijs afreisden, bevond er zich een groote 
menigte Protestanten op de straten welke wij passeren moes, 
ten, en in weerwil van de dagen die de onverstandige bewa-
kers onder hen uitdeelden, om ze van ons af te houden, 
wierpen zij zich toch op ons en omarmden ons; want wij 
waren aan onze rooie rokken kenbaar ; ook •maakten wij 20 
Protestanten bet einde der keten uit. Deze hartelijke lieden, 
waaronder ook vele mensehen van rang waren, riepen ons 
met luide stemmen toe: „dijt getroost, gij belijders der waar-
heidl Lijdt standvastig voor zulk een edele zaak I Wij zullen 
niet ophouden God te bidden dat Hij ti de genade bewijze, 
u in uvr zware verzoekingen te ondersteunen." — Wij kwa-
men door Charenton, Isle de France, Bourgogne en Magen-

re te Lyon, en maakten dagelijks drie of vier mijlen. Dit 
is inderdaad voor zulke me nschen zeer veel, die, zonale wij, 
met zware ketens beladen waren, Tederen nacht in een stal 
op den mest sliepen en slecht voedsel kregen; die, als de 
dauw viel, tot aan de knieën in de modder moesten waden, 
doornat werden, en niet eerder dan met de verandering van 
het weder weér droogden; zonder te spreken van het onge-
dierte, dat hij zulk eene ellende onvermijdelijk is. In Lyon 
werd de gansche keten galeislaven op groot° platte vaartuigen 

ingescheept, dia ons lange de theme naar Pont du Saint 
Esprit brachten. Vandaar gingen wij over land naar Avignon, en 
vervolgens naar Marseille; waar wij Protestanten, den 17lna Ja-
nuari 1718, in goede gezondheid aankwamen. Velen der ande-
ren waren onderweg gestorven ; en zeer weinigen bevonden 
zich onder hen die niet ziek waren; onderscheidenen stierven 
nog in het hospitaal te Marseille te). 

Dit is het einde van onzen marsch van Duinkerken naar 
Marseille; erna reis, op welke ik, vooral van Parijs af, meer 
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geleden heb dan in de twaalf voorafgegane jaren van mijne 
gemsgensellap en van mijn verblijf op de galeien. 

Ie Marseille breekt men ons op de hoofdgelei, die den nieuw 
aangekomenen tot rustplaats diende. Het aantal onzer geloofs-
broeders, die zich op doen hoofdgalei bevonden, werd door ons 
tot op veertig vermeerderd. heze broeders ontvingen ons allen 

met omhelzinge, ja met tranen van vreugde en smart veUt 
vreugde, ona gezond, standvastig en aan den wil des Aller-
hoogsten overgegeven te simt; van smart, vanwege de mar-
telingen, die wij doorgestaan hadden. Zij loofden de goddelijke 
Voorzienigheid, die ons in zoo langdurige en gevaarlijke be-
proevingen had bijgestaan. 

VIII. 

DE BEVRIJDING. 

Na den Rijewijkeehen vrede wilden de pauselijke zendelin-

gen de Protestantse'¢ galeislaven dwingen, ziek gedurende 
de rnis, evenals de Goomeeben, met ontbloote hoofden ter 

eerde te buigen. To dien einde haalden zij den heer De 
Bonbelle lot It.nc zijde over, en er werd besloten, aan alle 
Protestant. zoolang de bastonnede al j te loten geven, totdat 
zij beloofd zouden hebben, gedurende de mis in deze hou-

ding te blijven. Ge Bonbelle begon met deze verschrikkelijke 

straf, MI ging degelijke van de eens galei naar de andere. 

Zijn gewone gezegden waarmede hij de martelaars tot gehoor-

zaamheid vermaande, waren deze, „Hond val nekt, als de 

mie gelezen wordt, en bid in die houding God of den duivel 
aan, dat is ons om het even." — Allen, die deze straf moes-

ten onderga., bleven standvastig, en loofden God temidden 

der marteling.. Intussehen werd hiervan aan de gezanten 

van de Protestantsche mogendheden die aan het Fransche 

hof waren, kennis gegeven, en dezen leverden terstond bij den 

koning dringende voorstellen in, tengevolge waarvan ook 

werkelijk het nalaten ven zulke gewelddadigheden geboden 

werd. 

Nadat de vrede te Utrecht was gesloten, zonder dat men 

daarbij iets voor ons kon bedingen, wilde de markies De 
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Rochagude, een Pranech edelman, die new Zwitser/and ge-
vlucht was, ook nog een laatste poging voor zijn vervolgde 
broeden, wagen. Hij ging van Utrecht naar Zweden neer koning 
Karel XII, vandaar neer de koningen van Denemarken en 
van Pruisen, kortom, naar alle Proteatanteche venten, en liet 
zich door hen mine aanbeveling aan de koningin van Enge-
land geven, in welke zij verzocht werd, enen bevrijding te 
bewerken. Hij overhandigde de koningin al deze brieven, 
en toen hij veertien dagen daarna o antwoord verzocht, 
reide zij tot hem: „Ik bid n, mijnheer

m 
 De Roeliegude, den 

ongelukkigen op de Fransehe galeien te laten weten dat zij 
weldra bevrijd zullen-  worden." De markje. verzuimde niet 
om door de post van Genève dadelijk hiervan kennis te 
geven, en nu begon wij weder eeltige hoop, nadat wij be-
reide op alle mesiwhelijks hulp tevergeefs gewacht hadden, 
en dankten God doorveer. Koelen tijd daarna kreeg de in-
tendant te Mnreeille V1III bet hof bevel, een lijst van al de 
op de galeien ziele bevindende Protestanten naar Parijs op 
te zenden. Dit gebeurde, en tegen het einde van de maand 
Mei werd hem bevolen, 130 van deze Protestanten, die hem 
bij name waren opgegeven, doe te laten. De anderen — want 
er waren er over de 300 — zonden eenst het volgende 
jaar op vrije voeten getiteld woeden. 1M intendant deelde den 
pauselijken zendelingen het bevel mede; dezen waren woe-
dend, en verklaarden, men moest den koning tegenge-
gaan zijn, en dat het een eeuwige schandvlek voor de Room-
eche kerk zon wezen, zoo men ons in vrijheid Welde. Zij 
baden den intendant, de uitvoering van het bevel op te 
schorten en hun veertien dagen tijd te laten, opdat zij een 
expres se naar het hof zouden kunnen zenden, ten einde te 
bewerken dei dit bevel weder werd ingetrokken. De intendant 
voldeed aan hun verzoek, en hield intuesehen het bevel in. 
Wij kregen er evenwel weldra kennis van, ja zelfs van de 
namen deernen dit op de lijst stonden. lk bevond mij des-
tijde in de groende spanning; want aflegt:Men ik de laatste op 
de lijst was, en enen ene deze kennirweving docht» bij gedeel-
ten kon geven, zoo zweefde ik drie dagen lang in de bange 
onzekerheid, of mijn naam al dan niet cmgeteekend was. Ein-
delijk viel ook mij de troont ten deel, die echter nog sleede 
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met vrees vermengd wee, vermits wij tegelijkertijd van de 
nieuwe poging der zendelingen bericht ontvingen. Hun ren-
bode kwam en weder in Marseille aan, maar bracht geen goed 
en ook geen kwaad antwoord mede, er, de zendelingen ver- 
zochten andermaal om veertien dagen uitstel, om 
deren expresse af te wachten, dien zij spoedig den eerstene 
hadden afgezonden. Maar ook deze kwam met hetzelfde stil-
zwijgen van het hof terug. Nu konden rij onze bevrijding 
niet langer verschuiven maar hunne boosheid bracht het toch 
bij den intendant zoover dat wij slechts onder dit beding 
werden losgelaten, dat wij te scheep en op eigen kosten het 
koninkrijk zouden verlaten. Dit een en ander viel ons echter 
zeer zwaar want er lag geen schip in de haven, dat ons naar 
Bolland of n.r Engeland kon brengen, en om een eigen 
vaartuig te huren, daar waren wij te arm voor. 

Eindelijk kwam een stuurman eener galei, Jovas geheeten, 
hij een onzer broederen, en reide hem dat hij ons van Mar-
seille naar Vingeren. zo), cone zeehaven in het graafschap 
Nizza dat den koning van Sardinië toebehoorde, wilde 
overbrengen, en vandaar konden wij dan door Pidmont naar 
Genève man. bezet namelijk een eigen tartane, een 
snort van bark, zonale op de Middellandsohe ree kruiden. 
Wij kwamen met hem overeen dat ieder onzer hem zes 
livres zou betalen, waarvoor hij ons dan van de noodige 
levensmiddelen zoo voorzien. 1/at was voor een zoo korte 
reis van 011 mijlen een goede betaling, en wat zwarigheden 
de zendelingen ook nog verder maakten, zoo kwamen wij toch 
op den 1700 Juni 1717, gelukkig van Marseille weg. De zee 
was reer stormachtig, hoewel de wind ons gunstig waal en 
onze bark werd dermate door de golven geslingerd dat wij 
ieder oogenblik vreesden te zullen omkomen, en allen zeeziek 
werden. Te Villufranca zette haas ons aan land. Hij reide 
dat hij met iemand te Nizaa moest spreken, naar wien hij 
wilde gaan, en tegelijk de mis bijwonen. lk reide dat, 
zoo hij het mij vergunde, ik hem naar Nina 00) wilde ver-
gezellen. „Zeer gaarne!" antwoordde hij, en wij gingen met 
nog drie anderen 011ZEf broeders op weg. Bij het inkomen 
in de stad reide onze kapitein dat hij nu de mis wilde gaan 
hoeren, en wij hem maar in de naaste herberg zouden wach- 
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ten. Hierop gingen wij een groote straat in, en daar het 
juist Zondag was, en elle winkel. en heisen gesloten wanen, 
rag men bijna geen menechen. Intusachen werden wij een 
kleinen man gewaar, die naar one tee kwam. In het eenst 
bedden wij hem niet gezien; meer toen hij naderbij kwam, 
groette hij ene zeer beleefd, en verzocht dat wij het hem 
niet kwalijk waden nemen dat hij ene vroeg, vanwaar 
wij kwamen. Wij antwoordden hem: „Van Marseille." Hij 
verechrikte, en wee in het temt niet zoo dwaaa, om te vragen 
of wij van de galeien kwamen; want het ie een groote be-
leediging voor iemand, als men van hem zegt dat hij 
op de galeien gewend ie, tenzij het om den godedienet wee. 
„Ik verzoek u echter, mijne huren I" zoo ging hij voort, „mij 
te verklaren, of gij op koninklijk bevel deze eted hebt ver- 
laten?" — el" antwoordden wij hein; „wij komen van de 
»amelie galeien!" — „Aelx I" riep bij uit, „zijt gij den 
van degenen, die mon vdor oenigen tijd om der godedientd-
wille heeft vrijgelaten?" Wij beveatigden dit. De man wee 
geheel huilen eicitzelven van vreugde, en verzocht one hem 
te volgen. Wij deden het zonder veel aarzeling. Slechts 
Invite, die nog hij ne 5 wee, bad oenige bezorgdheid voornee; 
want men kan de Italianen niet altijd vertrouwen, De kleine 
man bracht nee in zijn huis, dat meer op het paleis ven een 
groot heer, den op een koopmanehnits geleek. Bij bek inkomen 
viel hij ene om den hele en weende ven vraagde. Hij 
riep zijne vrouw en kinderen bijeen. „Kuiert" sekte hij, 
„slet en omhebt onze lieve broeden, die eindelijk uit de 
groote verdrukking op de Fransche galeien verlost zijn ge-
worden." Hierop verzocht one de heer Bonyoli (zoo heette hij), 
ons met bent in bet gebed te vereetigen. Wij knielden ge-
zamenlijk nader; ook lovac knielde met nee, en de beer 
Bonyoli deed over deze bevrijding wulk een hartelijke en 
vurige dankzegging, al. ik het meer ooit gehoord heb. Wij 
weenden allen, en Jona verzekerde me daarna dar hij ge-
meend bad in het paradijs te cpn. Na het gebed droeg men 
het ontbijt op; en. na  veel godisdienetige geeprekken over de 
almachtige genade Gods, die one de etandvitetigheid verleend 
bad, om de waarheid van zijn heilig Evangelie te belijden en 
over onze vijanden te zegevieren, vroeg de beer Bonyoli nee, 
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hoevelen wij waren? Wij zeiden hem: „gen-en-dertig." „Dit 
komt met mijn schrijven overeen;' antwoordde hij, „want ik 
moet e zeggen dat een mijner correspondenten mij den dag 
uwer bevrijding hoeft aangekondigd en mij verzocht heeft, et, 
ele gij hier mocht doorkomen, op bet beste te onthalen:Maar 
waar gijn de overigen r' — „Te Villafranea," zelden wij. 
Dadelijk werden middelen in het werk gesteld om hen allen 
neer Nina te doen komen. lie lieer Bonyoli nam hen allen 
iiefilerijk op, huurde onderecheidene herbergen voor eigen reke-
ning ef en gaf bevel om hen op het vriendelijket te behandelen. 
Wij met ons vieren bleven in zijn huis; en hij overlaadde 
one gedurende ons verblijf te zijnent, dat drie dagen duurde, 
met liefdebewijzen. Jonas ging en weder War Mantille 
terug, en beloofde ene de beide andere barken to berichten 
dat rij ook naar Villefrenee moesten gaan. Na gijn afreis 
stelde de heer Bonyoli middelen in het werk om o. verder 
op te eenden. Hij huurde op eigen koeten 86 muildieren, die 
one onder geleide van een gids naar Main :ouden brengen. 
In het begin van Juli verliet. wij Nista. Wij hadden eenige 
grijsaards in ene midden, die ons seer veel te doen gaven, 
wijl zij niet goed op de muildieren konden blijven zitten. Onze 
moeilijke weg voerde ons over se. vele bergen, waaronder 
de Cl di 'Pendoes), en hoewel wij aan den voet de grootste 
hitte uitstonden, Wee het toch op den top zoo kond dat wij 
moesten efelljgen en geen loopmi, om ons weder te verwarmen. 
Aan de ouden zijde daalden wij in de vlakte van PiGnont, 
een zeer schoon en nangeriaion bind, ef, en kwamen zoo in 
de reablentiestiail Tori» ss). De beer Bonyoli had van core 
aankomst muls vooruit kennie gegeven, soodat wij van de 
rrenenhe Proteetatiten, die om handelszaken in die stad woon-
den en zich tot de galsdienetoefeningen naar de nabij ge-
legen valleien der Wahleneen begaven, met groote liefde 
werden opgenomen. Zij hielden om: drie dagen lang in allee 
vrij en nadat zij ofte Lastdieren tot voortzetting van onze reis 

g..haft hadden, boden zij den koning om een pee te laten 
even, die nee veilig door zijne staten tot in Genève bren-

gen kon. Koning Victor Amadeus verlengde ons te sien. 
Zee van one werden hem in tegenwoordigheid van den Hol-
lendenhen en den Begelsehen gerant voorgeeteld. Hij nam 
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ons zeer genadig op, en richtte een half uur lang allerlei vra-
gen tot ons, b.v. hoe lang wij op de galeien geween w rean, 
waarom wij er opgekomen waren, wat wij daar hadden uit-
gegaan, eo dergelijke. Nadat wij op alles nauwkeurig ge-
antwoord hadden, reide hij tot de gezanten „Dat ie wreed, 
dat ie barbaarach I" Zijne Majesteit vraagde ons vervolgens 
of wij geld voor onze reis hadden. Wij antwoordden dat wij 
niet veel over hadden, maar dat onse broeders, vooral de 
heer Bonyoli van Nizza ons vrij naar Turin gebracht had, en 
onze broeders te Tnrin ditzelfde voor ons tot een Genève 
wilden doen. Men had ons gezegd dat wij op die vraag dm 
moesten antwoord.. Hierop zeide Zijne Majesteit tot ons: 
„Gij kunt ego lang in 'Duin blijven als gij wilt, en eb gij 
vertrekken wilt, zoo hebt gij maar tot mijn secretaris te 

gaan en bij hem uw pas te Iden." Wij antwoordden dat 

zoo Zijne Majesteit het goedvond, wij gaarne morgen wilden 
vertrekken. „Gnat in Gods naam I" zeirle de koning, en 
beval tegelijk den secretaris ons een gunstigen pas ter hand 
te stellen. In dezen pas werd aan al abc onderdanen bevolen 
ons van al wet wij voor onze reis noodig zouden hebben te 
voorzien. Wij waren, de Heere zij geprezen, niet genood-
ainakt daar gebruik van te maken; want oom broeders in 
Turin, die 0e reeds met weldaden overladen hadden, brachten 
ons op hunne kogen naar Genève .). Te Tutin hield zich 
een jongmensch uit Genève, horlogemaker van beroep, op, 
die een groot eind weegs met nee te voet aflegde. Toen wij 
nog omtrent twee dagreizen van die stad af waren, nam bij 
afscheid v. ons, en solde dat hij een veel korteren 
weg wist, langs welken hij een dag vroeger te Genève kon 
zijn. Inderdaad was bij ook een 'dag vroeger dan wij te 
Genève, en daar hij in de stad verhaald had dat er mor-
gen . 36 van de Nransche galeien ontslagen belijders der 
waarheid zonden aankomen, liet de stadsregeerrng hem voor 
zich komen, om daar nadere kennis van te bekomen. Den 
volgenden morgen op een Zondag moesten wij onzen weg 
ove een berg nemen, die omtrent cone mijl een Genève 
lag,

r 
 en vandaar werden wij deze stad met eene vreugde ge-

waar, die slechts met die, welke de Israelieten bij bet aanschou-
wen van bet land Kanaán ondervonden, ken vergeleken wor- 
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den. Vermits de poorten van Genève eerel na de godsdienst-
oefening, dat is na vier uur des namiddagti weder geopend 
werden, moesten wij enolang in een naburig dorp vertoeven. 
Nauwelijks weren wij wedvr opgetrokken, of wij zagen een 
groots' menigte mormel:eo, die uit de stad kwamen. Onze 
wegwijzer scheen er verlegen over te wonlen, en weg meer 
toen wij op de vlakte een kwartier mus van de Med, drie 
koeteen door hellebardiers omringd en een ontelbare volka-
:stoet naar om toe eagen komen. Zoodra men one gewaar 
werd, kwam een dienaar der regeering tot ons en verzocht 
ons af te stijgen, om den magistraat van Genève, die ene hij 
onze nankomet wansekte te verwelkomen, tegemoet te gaan. 
Uit iedere koele kwam een magietraahmeneon en een leeuw, 
die one met de grootste blijdeehap omhelsden. eoone om 
ome etandvactigheid vomeer prezen en gelukweneehten, ede 
vrij het volstrekt niet verdiend hadden. Wij bedankte» hen, zeer 
getroffen, en prezen de genade Gods, die alleenos door al 
ome verdrukkingen had heengeholpen. Nu naderde ook het 
volk. Maar welk Mto aehokkende ontmoeting wee dat! Vele 
inwoners van Becker hadden ouders, bloedverwanten of vrien-
den op de galeien, en daar zij niet wisten of er van die onder 
ons waren, non hoorde men een luid ”rwsrd geroep: „mijn 
wou ! mijn mant mijn broedeed zijt gij daar?" Wij werden 
door de onibideingen kreet verstikt, en slechte met moeite 
gelukte het mie, wederom onze mui/ezels te beklimmen en 
onzen intocht in de Mail te dom. Als in triomf werden wij 
ingehaaldei men betwiette elkander de eer en de vreugde een 
onzer in eija knie te herbergen. 

Ik en nog zes zenduren hielden ons niet lang in Genève op. 
Wij vonden daim e koets uit Berlijn die den Prniaischen 
reaident overgebrac

een
ht had, en met welke wij tot Vrank-

fort aan den Main weder konden terugrijden. De hemen te 
Genève hadden do goedheid het reisgeld voor one te betalen 
en ons nog bovendien eenig geld te geven. In Bern moesten 
wij ons vier dagen lang opbonden en werden met eerbewijzen 
en liefdebetuigingen overladen. Bij het vertrek liet de Imr-
gemeeeter een ieder van ons nog 20 vijffraueetukken reisgeld 
ter hand stellen. 

In het begin van Auguatus bereikten wij Nrankfort De 
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hoeren van Genève hadden ons aan den heer Smith., een 
koopman, die opziener der Hervormde kerk te Boekenheien bij 
Frankfort watt, aanbevolen, want deatijda waren in Frankfort 
nog gene Hervormde kerken, en de Gereformeerden in Frank-
fort inmeten zijl aan de kerk te Bookenheim houden. Wij 
stegen bij den heer Sarasin af, en in korten tijd vergaderden 
zich bij hem de medeleden van den Hervormden kerkeraad, 
welken deele Heibel.. deels Franecben waren. Zij verwelkom. 
den ons met groote vreugde, en namen ons naar Bockenheim 
mede, wmr wij de voorbereidingspredikatie van den eerwaar-
den heer Mattbieu, den Franschen predikant dier kerk, aan-
hoorden. De toebereidaelen voor onze voortrek! werden aan 
den heer Barmin ter bezorging opgedragen, die zich hiermede 
ook met veel ijver bezighield. Hij kocht een licht vaartuig 
voor ome, dat ons naar Keulen zou brengen, liet de nodige 
levenemirldelen aan boord brengen, eo beval den echermlieden 
ons iederen nvond aan land te laten gaan, opdat wij op be-
hoorlijke plaatsen ons nachtverblijf konden nemen. Vooral 
scherpte hij bun in, zich zoo nabij mogelijk aan den kant te 
honden waar het rijksleger langs de rivier stond, went wij 
vreesden in handen der Franechen te vallen, die toen aan den 
anderen kant Landen 0) belegerden. 

Alvorens de heer Sara*in ons liet inschepen, bracht hij om 
naar het randbuie, waar wij den magietraat om een plu ver-
zochten. Dene hoeren smachten ons met onze bevrijding ge-
luk, en betoonden zich zeer minzaam jegena oog. Zij noemden 
ons zelfs het zout der aarde, eerva benaming, die one bij het 
levendige gevoel o eigen zwakheid zeer verootmoedigde. 
Wij gaven Gode alleen

nzer 
 de eer. ltenige van deze boeren zag ik 

zelfs weerven; nadat zij ons tot standvastigheid vermaand had-
den, overhandigden zij ons een uitvoerigen poe, die ons gratis 
gegeven werd. Met innigen dank namen wij afscheid van ben 
en van den heer Sarasin, die one morele weldaden bewe-
zen had. 

Onze reis duurde vrij lang, daar iedere wacht van het 
rijkaleger, dat sick ma den oorei der rivier bevond, oom ene-
hield en onsen pm nauwkeurig onderzocht. °helicon de Fran-
schen, die aan den anderen kant lagen, enige malen op 
one sehoten, hadden wij toch door Gods bescherming er geen 
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schade van. Acht dagen na ons vertrek uit Frankfort kwamen 
wij te Keulen .) aan. Hier verkochten wij ons schip, en den 
volgenden morgen gingen wij met de gewone schuit naar Dord-
recht; wij hielden ons echter daar Piet op, maar voeren recht 
door naar Rotterdam en Virondnar naar Amsterdam. Ik eou 
war wijdloopig moeten zijn, als ik van de broederlijke ont-
vangst in deze stad uitvoerig wilde spreken. Men bracht ons 
voor het konsistorie der Waalsche kerk, welks leden wij onzen 
hartelijken dank voor de aanhoudende liefde betuigden, waar-
mede het ons zoovale jaren lang in onze groots verdrukking 
ondersteund had. De heeres omhelsden ons met tranen inde 
oogen, en vermaanden ORB, verder als belijders der waarheid 
ons heilig geloof met een onbesproken en godvruchtig leven 
te versieren. Ook n zij het grootmoedig besluit met 
hunne ondersteuning voor

amen 
 t te gaan. 

Nadat wij drie of vier weken lang in Amsterdam overvloed 
van liefdebewijzen ontvangen hadden, riep het kousistorie der 
Waalsche kerk mij, om een der afgevaardigden te zijn, die men 
naar Engeland wilde zenden. Wij zouden namelijk in de eerste 
plaats Hare Majesteit de koningin oasen dank betuigen voor 
de bevrijding, die wij middellijk aan haar te danken hadden, 
en vervolgens trachten ook de bevrijding der overigen, die 
nog op de galeien zuchtten, te bewerken. Ik ging met twee 
onzer broederen naar Londen, en in korten tijd waren daar 
twaalf afgevaardigden bijzeen, die evenals wij galeislaven ge-
weest waren. De markiezen Van Miremont en De Itochegude 
stelden ons aan de koningin voor, die ons tel de handkus 
toeliet. De maai es Van Miremont sprak in onzen naam den 
dank voor 011M bevrijding uit. Here Majesteit verzekerde dat 
het baar verblijdde ons vrij te zien, en hoopte diegenen, welke 
nog op de galeien achtergebleven waren, ook weldra in vrij-
heid te stellen. 

De markies De lloebegude achtte het raadzaam ons ook aan 
den Franschen gezant in Londen, den beer D'Aumont voor 
te stellen. Deze was zeer goedgunstig jegens ons, wensehte 
ons geluk met onze bevrijding, en vroeg ons hoelang wij op 
de galeien geweest waren, enz. Wij smeekten hem dat hij de 
goedheid mocht hebben, voor de arme achtergeblevenen in 
Marseille een verzoekschrift bij het Fransehe hof in te zenden; 
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immers had de koning de vrijlating van allen toegeetaze, eet 
er waren maar 136 losgelaten, terwijl nog omtrent 200 vast. 
gehouden werden. De gezant verwonderde zich over deze 
onderscheiding en meende dat zij, die in hechtenis gebonden 
waren, zeker nog een andere misdaad gepleegd hadden. Doch 
wij verzekerden hem van het tegendeel, en ten bewijze ver-
haalde ik hem, hoe mijn kameraad, Danie le Gras, om dezelfde 
reden als ik veroordeeld, toch nog als galeislaaf in Marseille 
wes, terwijl ik de vrijheid bekomen had. Dit scheen hem te 
vertuigen; en hij beloofde dientengevolge naar het Fransche 

hof te zullen schrijven. Maar zijn gezantschaps-secretaris, de 
abt Nadal, wiet het toch weder te verhinderen, en onze broe-
ders werden eerst een jaar later, na herhaalde voorspraak 
van de koningin van Engeland, in vrijheid gesteld. 

Ik ben genaderd aan het Mode mijner geschiedenis. Met 
goedvinden van den markies De Itoebegude verliet ik Londen, 
nadat ik mij daar derdehalve maand bad opgehouden. Som-
mige or broeders bleven nog eeoigen tijd langer, om de 
vrijmakin

nze
g der op de galeien gebleven Protestante/id. koningin 

verder aan te bevelen. Ik bleef eenige weken in den Haag. De 
predikant Basnage te)  deed pogingen om een jaarlijkach inko-
men van de Staten-Generaal voor ons te verkrijgen, dat ook 
werkelijk kort daarna toegestaan werd. Wij hadden deze wel-
dadigheid in het allerminst niet verdiend, en konden haar 
alleen aan hun Christelijke liefde toeschrijven. Wanneer ik 
over de grootmoedigheid dezer heeren nadenk, dan moet ik 
hunne godsvrucht, bannen ijver voor de eer des Allerhoogsten 
en hunne liefde jegens de naasten bewonderen, welke zij in 
de betrachting van het heilige gebod „Doet wel aan 
allen, maar allermeest aan de huiegenooten 
des gele of s," zoo krachtig bewezen hebben. God zelf zij 
de Belooner van deze en alle andere weldaden, die ons op 
onze droevige pelgrimareize toegevoegd zijn I 



AAN T EE KEN IN BEN. 

I) Blz. 8. Koning Hendrik IV. • 
Koning Hendrik IV, uit het stemhok. der Bourbons, wee door 

sine moeder in het Proteetantache gelorif opgevoed. Toevouw.-
nood ontkwam hij het verschrikkelijke bloedbad, dat de Katho-
lieken ira den PL Bartholomens.nacht van het jam 1574 onder 
de Protestanten aanrichtten. Haam, stelde hij sich .n het hoofd 
der Protententgehe part®; doch moer later bet Proteetentsche 
geloof af, om den Franschen troon te bezetten, die hem bij erf-
recht toekwam, doch dien men hemels Protestant niet wilde laten 
beklimmen. Hij bleef echter deo Protestanten zeer genegen, . 
vaazdigde in 1598 hel beroemde Edict van Nante. Mb waarbij 
hun een gematigde godedienetige vrijheid werd verleend. In 1510 
werd hij door Ravaill. vermoord. 

JJ) Els. 8. Hugenoten, 

Do Protententeche vluchtelingen uit Frankrijk werden Hugenoten 
of Hugenoten geroomd, waatschijolijk naar de Ihigepoort te Tours, 
waar zij hunne bijeenkomsten hield.. Anderen echter meenan 
dat dese benaming so vorbaetering ie van bet Hoogdnitsche 
Eidgenoesvo of eedgenoolen. 

k) Hbs. 3. Lodewijk XIV. 

Nauwelijks vijf jaren oud volgde dese zijn vader in 1643 op, 
en begon in 1681 als selfstandig vorst te regeeres. Zijn hoofd-
grondregel was alleenheraraching. Hij haatte de Protentanten, die 
hij door zijne vervolgingen uit het land verdreef, waardoor 
Frankrijk duizenden nijvere onderdanen verloor, die naar Enge-
land, Zwitserland, Duitechl.d, Denemarken en de Nederlanden 
weken. Remt; in 1680 werden de Hervormden uit alle bedieningen 
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geeet, 300 kerken gesloten, daarna de Protestante» met geweld 
naar de Floornsche kerken gesleurd, mreginigingen van Hervormden 
gewapenderhand belet, ouden en jongen gedood, hunne predi-
kanten naar de galeien gevoerd, opgehangen en geredbMakti 
door de dragonders op alle mogelijke wijzen beleeeligdi zelftrhunne 
grafi/Iaat:zen verstoord; terwijl eindelijk den gd. October 1685 het 
Edict van Naafee herroepen werd, waarbij der Hervormden kerken 
vernietigd, hunne godsdienstoefeningen geheel verboden, de predi-
kanten verbannen, de ecleolen opgeheven werden en ellen ver-
boden werd het rijk te verlaten, op straf van de geleien voor de 
mann., van gevangen ie en verbeurdverklaring van goederen voor 
de vrouwen. Lodewijke 'rooie ging never dat h4 een nieuwe 
vervolging tegen de Wahleineu bug., onder welke veel gevluchte 
Franeehen waren. Drieduizend werden or gedood en 18,030 ge-
vangen genomen, die merendeel>, door gubrok spe omgekomen. 
Ook Nederland, wanr almede velo vluchtelingen (refugiés) els 
geloofehroaders werden opgenomen en metrout 9110 predikanten 
een veilige en gezegende standoluabi vonden, was Lodewijk XIV 
een doorn in hel ong. Hij beschouwde het Nederlandsche volk 
als een Loop kromos, ketters en republikeinen, die hij gaarne 
had willen ten onder brengen. Doch dit verhoedde de Heere genadig-
lijk. Drie melen moest hij met ons den vrede guiten, den Nijmeeg-
schen in 1578, den Rijawijkachen in 1697 en denUtrechbrohen in 1713. 
Na vele oorlogen gevoerd te hebben, Miert hij in 1715 In den ouder-
dom van 77 jaren. Hij liet het land met zware echulden achter. 

e) Bb. 3. De eevennen. 
Een gebergte in het zuidoosten van Frankrijk dat door de 

rivieren de Ith6ne en de Sanne van de Alpen en het ]eregebergte, 
er door bet Kanaal du Midi en de rivier de Geruime van do 
Freneen gescheiden ie. Het beslaat uit 3 of mee, haimjjan met 
vele zijtakken, die een bergachtig hoogland vormen, rijk aan 
woeste oorden, die een geachikie achuilplaats voor de verdrukte 
Protestanten aanboden. Zij zijn van 3- tot 6000 voet hoog. 

1) Blz. 4. Kamiaardenkrijg. 
Xamisard is een schimpnaam, dien de Franachen aan de Pro-

testanten gaven en komt af van Geminde, dat overval bij nacht 
beteekent. De aanleiding tot die benaming namen sij wearachijoltic 
ME de samenkomsten der geloovigen, die om de vervolging te 
ontduiken daartoe ook wel den nacht kozen, als wanneer de 
vijanden der waarheid hen overvielen en omtrent hen allerlei 
lasteringen uitstrooiden. Z. handelden ook de Joden en heidenen 
ten opzichte van de eerste Christenen in de tijden dar achrikke-
hjkate vervolgingen. 
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Bbs. 4. Jezuieten. 
Deze vormen en Rammels° orde, welke ziek naar den naam 

des Verkeren (Jenne) noemt. Zij in in 1561 ingeetekl door Igna-
tien 1.oyela, non Spanner'. edelmom, en in 1540 door Pams Paul 
111 bevestigd. De henseten, dm de gruwelijkste groodetellingen 
aangenomen bobben.  afijn sleede de ijverigste en troaveste voor-
standers van dool 1.1011111141011 godediennt geweest, en menen dat Inni 
alle middelen geoorloofd go, ook de onwettigste en onrechtvaar. 
dipte, als bel maar ie list uitbreiding van het Roomeehe geloof, 
zeggende: ,het doel heiligt de middelen." 

Ble. 5. Freneche mijlen. 
Een gewone Franache mijl in sla  uur of 50 minuten pene lang. 

19 Blz. 6. Het Asdennenwoud. 

Dit ie eigenlijk een hoornachtig bergland, tmemben de Sambre, 
de Maas en de PLoezel, in het noorden van Frankrijk, aan de 
grenzen van Beksik met onvruchtbare dalen. Het heeft zijn naam 
aan een der 86 Fransche departementen gegeven. 

n) Blz. 6. Mezibree. 
/Lederee is een versterkte eind in het departement Ardennes, 

aan de Mus, met eens citadel, en telt tegenwoordig ruim 4030 

ooms) Bis. 8. Cbarleville. 

Dem stad ligt almede in hel departement Ardennen en ia dom de 
Mem van Meeières gescheiden, er wonen meer dan 8000 inwonen. 

nO) Blo. 11. Marliaburg. 
Marinnburg ligt in de provincie Namen, tea noorden van de 

aloude Had Couvin. Het is een klein, welvarend eindje, in 1548 
door Marie, Koningin van Hongarije, meter van Karel V, gebouwd; 
het telt 600 inwoner.. 

is) Bis. 18. Doornik. 
Doornik of Tournat', neon in Henegouwen gelegen, zeer ver-

sterkte eind, aan de gehelde, die haar in oude en nieuwe stad 
verdeelt, in van hoofsen ouderdom en man de rijkseetel der 
Franeebe koningen die vdor Klovie regeerden. Zij ie een der 
nareis fabriekssteden des lande en bevat 30,000 sleten. 

D) Blz. 18. Calvinistische dwaling. 

Zoo noemde men de leer van die Protestanten, welke, sonate 
de Zwitsersehe en de Fransche, de leerstellingen van ren be-
roemden Hervormer loken.. Calvijn hadden omheind. 



15) Bls. 19. Rijmel. 

Rijveel of Lille ia een belangrijke Franeche vesting, in het 
departement du Bord, aan de Dolde. Zij heeft een levendigen 
handel, neg 60,000 inwoners. 

15) Blz. 82, Trwiennhatentiati. 

Hiermede verstaat reen de leer der Roomeehe kerk, volgens 
welke het brood en de wijn in het Heilig Avondmaal, na de 
wijding van den priester, ophouden brood en wijn te zijn en ver-
anderen in het wezenlijke liehiMir en bloed van Christus. 

15) Bie. 89. Bijewijkmhe asode. 

Rijswijk is een dorp in dia, hij sa Gravenhage, 
waar in Ei97 du vrede getekend remt tievehen om huid en 
Frankrijk, die aan Cell lanmlurtomn oorlog em, (hole maakte; van-
daar de Rihavijkarlie vrede nekmen. IIM hok Nienwharg, waar 
de vrede, welke om'ro'l kort me duur NIIR, ai:toekomt word, ie 
gesimpt, no ter andlielil(mis dor gebeurtenis terzelfder plaatse 
een gedenknaald opgrilrhl, waarop de volgende dichtregelen, die 
hierop zinspelen, gelezen worden: 

Een' munten vrede sloot men hier, 
Die eeuwig duurde, een jaar drie, vier; 
Toen heeft men op het puin van 'thuis, in later tijd, 
Een broom piramide der eeuwigheid gewijd. 

H) Bie. 88. Duinkerken. 

Duinkerken is een goedgebouwde Fransehe zeestad in het depar-
tement du Word, nabij de zee, met een levendigen handel, etsska 
vieseherij en ruim 24,000 inwoners. Zij heeft ook een goede 
haven en veilige mede. 

15) Blz. St. Admiraal Jan Bart. 

Deze, een der stonde en gelukkigste zeelieden, die Frankrijk 
ooit gehaat heeft, werd in 1660 te Dol: kerken geboren. Eerst 
diende hij in Holland onder onzen groeten De Roller, doch ging 
weer naar Frankrijk, toen Lodewijk XIV ons in 1672 den oorlog 
verklaard had. Na zich nis kaper beroemd te hebben gemaakt, 
werd hem eene expeditie eerst tegen de Spanjaarden, daarna 
tegen de Engelschen en Nederlander. door Lodewijk toevertrouwd, 
waarbij hij veel roem behaald. Na den Rijswijkschen vrede in 
1697 ging hij stil in Duinkerken wonen, alwaar hij in het jaar 
1702 overleed. 
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t) Bie. 88. Havre. 

' Harre de Gril, bij verkorting navul genoemd, is een sterk 
bevestigde zeehaven min den ormial van de Seine, goed en regel-
matig gebouwd, niet levendigen handel en telt tegenwoordig 
22,000 inwonen, 

Ble. 411. Alerecille. 

Een me ir xlvri lijk,,dol en zeehaven, aan eene golf van de 
Middelboldsehe Zon, in een liefelijke vlakte, met vele fabrieken 
en levendig. handel. Zij Lelt meer dan 140,000 inwonen. 

fl) Ble. 41. Baetonnade. • 
De bastonnade is een pijnlijke etokelagenstraf, onder de bloote 

voetzolen, en van de Turken, die om hunne wreedaardigheid 
bekend zijn, afkomstig. 

M) Blz. 43. Villafranea. 

Deze stad, of eigenlijk een vlek of zeehaven, ligt in de 
provincie Nizza, aan de ene, en heeft een schoonc ruime 
haven met veel scheepsbouw, en 2500 inwoners. Er liggen nog 
twee steden van dien naam in India, beide elk met meer dan 
6000 inwoners, van welke °ene zuldweetelijk van bovengenoemde, 
mede in Sardinie, doch in de provincie Turin aan de Po; de 
andere in het Lornhardisch-Venetiaansch koninkrijk. 

ee) Bie. 48. Het graafachap Nies. 

Dit graafschap is een bergachtig land, rijk aan boomvrachten, 
in het schoonste klimaat van India 

3J) Bie. 43. De Blad Nina. 

De hoofdstad. van de provincie van dien naam. Zij is slecht 
..bonwd, maar heerlijk van ligging nabij do zee, met 27000 in-

wo merg, nn moet hier niet verward worden met een andere stad 
Ni...., in do provincie TorM. 

".; Illz. 41. Col di Teade. • 

Tereow....1.03 loopt or een straatweg over de Col di Tende van 
Nu,,. mbo' Twill, en is bijna bet geheele jaar door met vracht- 

leslekl. die met enen bespannen, goederen van de neme 
And mbo de :neb... voeren. Weleer kon men slechtsinhet goede 

tm. een e...1,1to de wagens gebruiken, en moeet Of 
leileildinvle beklem., er ziel; heene draagbaar van stroo met 
....11 waslies om lo oo l bibs; drogen. Verscheidene dagen weren 
voor die reis toesl,. 
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sa) Bie. 45. 'Pari». 

leem hoofdstad van Sordinid ligt In eene vlakte een de Po, in 
gehoon en regelmatig gebouwd met vele kloeslem en wetenschap-
pelijke inrichtingen. Zij telt ruim 117090 inwoners. 

kr) Blz. 46. Oenhve. 

Deze aan hel timer van dien naam uitnemend schoon gelegen 
genote hoofdstad mit bel evenzoo genoemde Zwiteemelle kanten, 
met ruin, 97000 inwonen., ie de goloorateplaabo van veel beroemde 
geleerden. Vooral ia zij lieroomd vanwege den Hervoriner Calvijn, 

die hier den grand teade tot eche kerkbervorming, van welke 
deze etui altijd een elenutil gewenst ia, terwijl zij als vrijalaat 
menig., vervolgden Protestant con Veilige wijkplaats. bood. Er is 
veel handel 

ee) Blz. 47. Frankfort min dan Main. 

Deze elad met haar gebied mitukle tam vrijen .bent uit, met 
61900 inwoners, en wordt door bet keurvurstendien Housen, 
klemai-Dioneded ra Naez.a ium,loten. Eertijds was zij de kies. 
en krimingastial der Boonische keimm. 

ke) Blz. 48. landen. 

&me diatriebilioufdplaaLs in Beieren, en belangrijke vesting van 
het Indlecho Verbond, Lul den Haha beboerende, Het is benaamd 
door de vele belegeringen, die bel heeft moeten dountean. 

kk) Blz. 49. Keulen. 

Eerre distrielehoofdplarde in liiin•Proissen, aan don lib. de zetel 
van en u, teliirrichop. met veel aanzienlijke gebouwen. Waarvan 
de prac

e
htige Domkerk hel voornaamste. Zij beeft handel en acheeps. 

bouw. Zij ls de geboorteplaats van Joost Van don Vondel en 
Rulibens. 

e.) Blz. 50. Bunnen. 

Jacquet, 11.nage de Dommel, wiens geslacht vele 'opeet:inden 
van het Protestantisme in Frankrijk heeft opgelevenl, werd in 
167d1 te Illinaan pluimt, alwaar hij in 1670 predikant hij de 
Hervormde gemeente werd, en ie 1684 met Anna Dementia huwde. 
Met verlof van den koning vutrak Lj, na de [delling van de 
kerk te n01111., naar Holland, en weel te Rotterdam lot predi. 
kant, en vandaar in 1891 le 'a Dage beroepen. Menigmaal werd 
bil in staatkundige aangelegenheden geraadpleegd. Hij was een 
ijverig leerma, een groot geleerde en de sebriiver ven veel uit- 
ziekende werken. )lij stier) in hel jaar 1745, in den ouderdom 
van 71 jaren, na een zeer nuttig en workaatun leven. 
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