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VOOR DE WAARHEID 
<1 • 

VAN DEN 

u 

(Met ï^laten.) 





„Geliefde Broederen in Christo, 

„VerrOy seer verre ist gekomeny nu de negkentiende eeuwe opkaer 

eynde loopt, Siet, gkeen ontsagk en heeft men meer voor de H. Gees- 

telychhegd; de herderen des Voües worden uytgelagcken ende be^ot. 

De soogherütemde mannen der wetenschap vermyden ende vluchten de 

kerckcj jae^ velen hunner begaen selfs de grouwelicke en duyoelsche 

misdaadty van openbaerlyck de H, Kerchtebestryden, Nietalleenlyck 

willen sy selve niet langher gelooven, doch $y trachten oock andere^jae 

de aermen van gheeste^ afvaüigk te maecken van onse 3, Moeder, 

„En schreU dat niet tot den hemel? W^aer het niet te wenschen, 

dat de Heere der Heerschaeren synen blickson nedersendde omme hen 

te verpletteren? 

„Oock de 3, Schrift^ het eenighsy het 3. Boeck ons Goddclycken 

Geloofs wordt door hcterlttyden aengetwijffeU. Sy en syn niet meere 

te vrede, als sy nauwlettent toesight moghen oefenen opt openbaer 

leven van de bedienaeren van den 3. Godtsdienst: zelfs de 3, 

Schrifture wordt naegerekend ende naegepluysd, 

Godt weet, koe korten tydt noch, en zy werpen haer ganschelyck ter 

zyden. 

„ Waerde Broederen m Chrüto, ^t gy dan soo gamcheligek inge^ 

mmen fbor broodtssorghe, syt gy dan soo met blindhéyt gheslaegen, 

dat gy niet en siet, dat Vw iets te doen stoet? Sult gy dien liber‘ 

tynen, dien ketters, dien goddeloosen ende blasphemateurs dan nooyt 

beivysen, dat sy ongelyck hebben? Sult gy ottëen 3. Godtsdienst dan 

geheellyck ten gronde loeten gaen, voor gy Uaangordettotdenstrydt? 

„Dctt kan, dat magk, dat en wil ick niet gelooven / 
„Moer, gy syt afgedwaelt va» den reehtm wege. Gyluyden schynt 

vergheten te hebben, dat geloofS'Saecken niet en beioesen konnen worden 

dan op eene eidcele wyse, naementlyck op die wyse, welcke wy, ketter' 

meesteren, met sooveel voorspoedt in pracktyck hebben geèraght. Keert 

terugh, waerde Broederen en Chi'isto, keert iemgk tot de oude ende 

goede pracktycken van de 3. Inquisitie, en overtuygkt dien ketteren 
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weder met de pynbancke ende het radt, met de Spaensche laersen ende 

den brandistapelj want dat apn de eenigh goede ende afdoende ar¬ 

gumenten voor de waxrhisydt one H. Geloofs. Elck, die daermede over- 

tuygi ïs, sol niet van nieivent twgffelen ofte andere verlegden tot de 

grouwélicke sonde des onghéloofs. 

Doet also, en oock gg nae desen sitten ter rechter syde van 

onsen Heere ende Heylandt Jezus Christus^ ende Marien^ sgne H, 

Moedery in den Hermijt 

Zóó ongeveer zonden de kettermeesters van de Heilige Inkwisitie, 

een Tdequemada., een Sprengeb, een Jacob vax Hoochsteabt 

spreken als zg in den tegenwoordigen stand van zaken de gees¬ 

telijkheid moesten dienen van advies. Want alle argumenten, die 

voor het geloof in het algemeen kunnen aangevoerd worden, zijn 

al weerlegd door de oude wijsgeeren, lang voor het Christendom 

heerschte; en de bewgsgronden, welke in lateren tijd voor den 

Christelgken godsdienst zelf konden voorgebracht worden, zijn 

herhaaldelijk eu afdoende wederlegd. Meent men, dat mannen 

als Torquemada en Sprenger, alles behalve domkoppen in hun 

tijd, niet tot andere middelen hunne toevlucht zouden genomen 

hebben, dan tot pijnbank en rad, als zij geweten hadden, dat ketters 

en ongeloovigen door logisch redeneeren of door bespotting hadden 

kunnen overtuigd worden? 

Zy wisten maar al te goed: de waarheid van een geloofsleer 

kan niet bewezen worden door logische redeneeringen, en spot 

kan beter gebruikt worden tegen het geloof, dan er voor. Zij 

hebben dus omgezien naar een ander soort van bewijsgronden, en 

hebben langzamerhand al de verschrikkingen der lokwisitie uit¬ 

gevonden, afschuwelijke wreedheden en geraffineerde folteringen, 

welke gedurende een viertal eeuwen een akelig donkere schaduw 

werpen over de geschiedenis der wereld. 

ÏHv Hunne folteringen zgn de eenig-afdoende argumenten, welke 

ooit voor de waarheid van ’t Christendom zgE te berde gebracht. 

En het spreekt niet voor dien godsdienst, dat noch de volgelingen 

van Mohammed, noch die van Boeddha verschrikkingen hebben 

uitgedacht als deze. 
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In zijn schoone Preek „Vrijheid” zegt Kolonel Ingersoll: 

„In den goeden ouden tgd — en dat is nog niet zoo heel lang 

geleden — geloofden onze voorvaders (eu ik twijfel er niet aan, 

dat ’t flinke lui w'aren), dat het bepaald uoodig was voor alle 

menschelijke wezens, op dezelfde wps te denken over die kwesties, 

waarover niemand iets met zekerheid wist. Onze goede voor¬ 

vaderen geloofden werkelijk, dat er ergens in het onmetelijk 

uitspansel iemand was, aan wiens gelukzaligheid afbreuk kou 

gedaan worden, door d’een of andere arme kerel, die rondkroop 

op deze dontere aarde. Zij geloofden hètj en zij geloofden 

ook, dat dit Wezen eeuwige vreugde had beloofd aan ieder, die 

dacht op ’n zekere wijs, en gedreigd had, ieder die z’n eigen 

verstand gebruikte, met eeuwige ellende. Nu, dat geloovende, 

zeiden onze voorvaderen — zij zijn allen dood, en dat is ’t beste 

wat ik van hen zeggen kan — logisch voortredeneerende op hun 

geloof, hun uitgangspunt, „we zullen maken, dat allen hetzelfde 

gelooven’’, en zg dachten, dat ze dat doen konden ook. 

En toch, alle werktuigen van de wereld en alle vernuft, dat 

ooit opkwam in het brein der menschen, kon tot nog toe geen 

twee klokken vervaardigen, die ook maar één minuut gelijk 

hlyven. Dat is onmogelpk. Al het vernuft van de wereld, 

geholpen door al de machinerieën, die het menschelpk verstand 

uitvond, kan geen twee geiyke dingen vervaardigen; een menseb 

ban het niet, en de natuur kan het ook niet. In alle bosschen 

die de aarde bedekken zpn geen twee bladeren te vinden, die 

nauwkeurig dezelfde zgni En nu, nu de Herfst ons weer op¬ 

zocht, en die wondervolle werkman, wiens naam is Dood, elk 

boomblad heeft geverfd, nu zijn er geen twee, die gelgk gekleurd 

zijn. En toch dachten onze voorvaderen bepaald, dat zij duizenden 

en billioenen menschen — ieder gekleed in zijn levensklecd, klop¬ 

pend, haristochteiyk vleesch, allen gedreven door de stormen der 

hartstocht over den oceaan des levens — konden leer en denken 

op juist dezelfde wijs. Geheel onmogelgk! En indien het mocht * 

kunnen, wat een ezelsdomme wereld zou het zgn! 

Ik geloof liever in het licht des geestes, geboren uit vrijheid 

en verschil van aanleg, dan in de domheid en rechtgeloovigheid, 

met macht toegepast op het menschelijk verstand. Maar onze 
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voorvadereu geloofden in hot laatste en ïij werkten naar bun 

geloof. Toen ik de oude histories las van menschen, die elkander 

verbrandden en martelden, dacht ge, dat ik het mij kon voor¬ 

stellen? Het leek mij altijd toe, alsof er niets van waar was, 

en ik begon er eerst aan te gelooven, toen ik de werktnigeu zag, 

de argnmenten, die onze voorvader n gebruikten. Ik zag, bijvoor¬ 

beeld, twee kleine stukjes ijzer, door schroeven aaneen verbonden, 

en wanneer de een of ander — nu, wanneer iemand zol, dat bij 

niet kon gelooven dat ’n visch ’n zeeman opslobte, opdat i niet 

zou verdrinken — dan legden zij dezo beide stukjes ijzer om 

zijn duim, en de beeren, die hunne vijanden lief hadden, begonnen 

te schroeven, schroeven, de ijzer!jes al korter en korter bijeen. 

Dan zeiden ze tot zoo iemand : „jij hebt ’n vergissing begaan 

in je redeueeidng, je hebt ’n schakeltje vergeten, en we doen 

dit alleen maar, om je aandacht nog eeus op de zaak te vestigen.” 

En zoo gingen-zo voort met schroeven, totdat eindelijk de arme 

kerel, pijnlijdende als do verdoemden uit hun fabeltjes, zeide: 

„ja, ik heb ’n vergissing begaan.” En ik blameer hem niet. Ik 

deuk, dat ik hetzelfde zou gedaan hebben. Ik zou gezegd hebben : 

„schrijf 't maar op, dan zal ik het onderteekenen; erken één 

god, of een billioen, maar houdt hiermee als je blieft op.’’ En 

begrijpt gij heden nu, dat ik wenschon zou, dat er nooit een mar¬ 

telaar op deze wereld geweest ware ? Een menschenras, dat van 

barbarisme moest opgeheven worden tot beschaving door den dood¬ 

strijd van martelaars, hadde liever blijven zitten in den modder, 

waarin het rondkroop. En toch was er nu en dan een flinke 

vent, ’n brave ziel, die niet wilde herroepen; en dan schroefden 

deze heeren — die geheel Dvcrgeving” war$n — dóór, tot den 

laatsten draad. Waren die mannen er niét geweest, wij allen 

zouden op heden nog wilden geweest zijn, — die rondliepen, 

naakt, met wilde dieren getatoueerd bp ons vleesch, dansende 

rondom een nitgedroogde slang; wareu er niet van die schit¬ 

terende geesten geweest, die zeiden: „ik wil waar zijn voor mij 

zelf en nooit een smet werpen op de blankheid van miju ziel” — 

en, begrgp mij wel, ik ben bedroefd dat zij het deden. 

En ik zag een ander van de vele argumenten van onze voor¬ 

vaderen, namelijk de „martelkraag.” Verbeeldt u een kleinen 

ijzeren hoepel, aan den binnenkant daarvan moer dan honderd 
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punten, scherp als naalden. Wanneer dit ding vast gemaakt 

^was om hals en keel, dan kon de arme lijder noch zitten, noch 

staan, noch loopen. Hp kon zich niet bewegen of hij werd ge¬ 

prikt door deze naalden, en in een oogenblik begon zijn keel op 

to zwellen, en korten tijd later maakte verstikking een einde 

aan het lijden van zoo’n mensch. Dat argument noemde men 

»de dochter van den straatveger,’’ en wanneer iemand zei: „Ik 

begrijp jullie rekenkunst niet, hoe kan drie maal één gelijk één 

zgn, en één maal één gelijk drie? er schijnt een fout in uw 

theologische tafels van vermenigvuldiging,’’ dan sleepten zij hem 

naar de martelplaats, en lieten hem, met zoo’n kraag om, zitten 

totdat waanzin en dood een einde kwamen maken aan zijne 

ellende. En dit werd gedaan door Hceren, die zeiden: „wan¬ 

neer iemand uw op de rechter wang slaat, houd hem ook de 

linker toe.” Dit werd gedaan om het evangelie der »eeuwige 

liefde” te verbreiden. Maar ook daarin schijnt een vergissing 

te schuilen. Er is zoo’n groot verschil tusschen het gebruikte 

argument, en bet doel dat men verkrijgen wilde, n.1. iemand 

aan zijn verstand brengen, dat hij een fout had gemaakt. 

Ook zag ik de folterbank met bet windas en de kettingen, 

waarop de lijder gelegd werd; kettingen maakte men vast om 

zgne enkels en andere gewrichten, en dan begonnen priesters 

dat windas te draaien, en zij draaiden dóór, totdat de enkels 

en de schouders en de andere gewrichten geheel uitceugerekt 

waren, en de arme g^ijuigde daar neer lag, nat, van het zweet 

des doods. En een dokter hadden zg er bij staan, om zijn pols 

te voelen. Waarvoor? Om zijn leven te redden? Ja. Waarvoor, 

waartoe? Uit welwillendheid? Neen, enkel en alleen hielden zg 

hem levend om hem nog oeiis op nieuw fe kunnen verrekken 

en pijnigen. En dat werd gedaan in naam van algcmceue liefde, 

van vergeving, en welwillendheid. Niet aan een of twee menschen, 

maar aan honderden en duizenden. Toen ik dat gezien had, be¬ 

greep ik langzamerhand, wat er al zoo geschied is door bggeloof. 

Dan zag ik de plaatsen waar menschen verbrancl zijn. Waarom? 

Michael Servetus had geschil met Johak Calvyn. Miciiael 

Servet zei ,,Zoon van den eeuwigen God,” Dat was ztjn be¬ 

naming voor Jezus Christus. Calvyn zeide: „neen, de eeuwige 



zoon vEin Grod j niot zoon viin don conwigon Godj mnivr do oouwigo 

zoon van God," En wegens dit verscliil werd iliciiAF.t. Servet 

verbrand op 'n zacht vuurtje van groen bout. En toen de wind 

de vlammen een eindje wegbiies van zijn lichaam, zoodat zijn 

Jijden verlengd werd, riep hij, dat men hout zou leggen op den 

anderen kant, opdat hg stierve, maar zij keken toe en lachten, 

en gaven geen gevolg aan zijn verzoek. Doch te midden van 

smart eii vlammen, zeide hij, standvastig in zijne overtuiging • 

„Christus, zoon van den eeuwigen God, wees mij genadig." 

Zijn gebed werd niet verhoord. Maar ik zeg: toen ik deze dingen 

zag, kon ik het mij voorstellen. Toen ik die „argumenten’’ be¬ 

schouwde, toen was het mg alsof ook ik al deze dingen geleden 

had, alsof ook ik had gestaan op den oever der balliagschap, 

en gekeken met tranen in de oogen naar huis en geboortegrond; 

alsof men ook mij had weggerukt van vrouw en kinderen 

voortgesleept naar een openbaar plein, takkebosschen rondom 

mij opgestapeld: alsof de vlammen ook rondom mij hadden ge¬ 

speeld en mijn oogen hadden geschroeid tot blindheid toe, alsof 

ook mijn asch door de handen des haats, door de handen van 

wreede priesters was uitgestrooid naar de vier winden, alsof 

ook ik had gestaan op het schavot, en de glinsterende bgl had 

zien nedervallen op mij. Toen ik dat voelde, zwoer ifc een eed, 

dat ifc gedurende m’n leven zou doen wat ik kon, niet alleen 

om te behouden, maar ook om te vermeerderen de vrgheid van 

man, vrouw en kind." 

Lezer, ook gij hebt in Uwe jeugd op de school, en misschien 

in lateren tijd uit de boeken, gehoord van die „argumenten” voor 

de waarheid van den Christelijken Godsdienst. Ook gij hebt 

gehoord- van de pijnbank en de duimschroef, \^n de Spaansche 

kraag en het rad. 

Maar hebt gij er u een goede voorstelling van gemaakt? 

Ik vermoed van niet. 

Ecnigen tijd geleden werd een grooie collectie folterwerktuigeu, 

afkomstig uit eene gevangenis te Neurenberg in Deieren, en weleer 

gebruikt door do Heilige Inkwisitie, te New York ten loon 

gesteld. Het was geen naiuaak: al wat daar was, was echt en 

droeg iii molm en roest do keu teek enen der echtheid aan zich. 

Een Amcrikaansch tijdschrift zond er een verslaggever heen. 
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vergezeld van een teekenaar, die vhiclitige schetsjes ontwierp van 

de voornaamste foltertoigen, welke in de verzameling voorkwamen. 

Wat nu volgt is zijne beschrijving met de afbeeldingen. 

«Duimschroeven” heeft ieder stellig vaak hooren tioemeu^ maar 

weinigen hebben er zeker eea goede voor¬ 

stelling van. Wij geven hier afbeeldingen van 

twee soorten; natuurlijk werden de duimen er 

tegelijkertijd ingestoken, en dan werd de schroef 

aangedraaid, aangedraaid.... »zoodat de uiter¬ 

ste leden geweldig opzwollen en het bloed uit de voegen der 

nagels uitbarstte”. 

De gewone 
Duimschroef. 

De binnenkant van die duimschroeven 

was vaak hobbelig gemaakt of van scherpe 

pzeren punten voorzien (»Een goede Inval”), 

die dan tegelijk van boven en van onderen 

in het vleesch drongen. 

Een goede Inval. 

De BeeDschroef. 

Een werktuig van den zelfden aard, dat 

wij gevoeglijk de „Beenschroef 

kunnen noemen, werd gebruikt 

om iemands schenen te vermor¬ 

zelen. Waarschynlijk werd de 

beschuldigde er op een plank 

gebonden onder gelegd, waarna 

do schroeven werden aange¬ 

draaid, totdat het ruwe, aan 

de boven stang bevestigde blok 

op de beenen kwam. Natuurlijk 

was ’t ding ook geschikt om de 

beenderen in andere gewrichten 

te verbrijzelen. 

De Blei (polei) of martelpaal, was meestal een gewone 

paal, waaraan men va&tgebonden werd, opdat men zich niet 

verzetten kou, wanneer men met verschillende werktuigen of 

vuur gemarteld werd. Men had echter, ook palen, die zonder 

V 



O andere bykomsligheden reeds voldoende waren. 

Op de afbeelding vindt men er een, waarin iege¬ 

lijk bet hoofd, de polzen en de enkels konden be¬ 

vestigd worden. 

Het »blok” was eene uitvinding, die er oogen- 

schijnlgk nog al verdraaglijk uitzeg. Dat, ’twelk 

wij hier afbeelden, was waarsch^nlyk bestemd 

om twee beschuldigden te gelijk op te nemen. 

S| Het Blok. 

ll I De bovenste helft werd opgenomen, waarna zij 

er de enkels moesten inleggen. Vervolgens werd 

wlhifilÉy ïgesloten,” zoodat hunne voeten noch 
voor, noch achteruit konden, en onder die voeten 

De Plei. werd een zacht, smeulend vuur aangebracht, nadat, 

zooals Limborch opmerkt, eerst hunne voeten met spek of olie 

waren ingesmeerd, opdat de warmte beter binnendringen zou. 

De „Spaausche kraagl* was een soort 

van halssieraad, uitgevonden door de 

Spaansche Inkwisitie. Men begrgpt, dat 

hij nauwkeurig sluiten moest, om het 

noodige effect te maken. Soms was dit 

toestel zoodanig met vee ren ingericht, 

dat de gzeren punten zich onophoudelgk 

bewogen. 
De Spaansche Kraag. ® 

De „knobbelkroon” of ,,ijzeren, kroon'’ werd gedragen door 

de gepijnigden, die ter terechtstelling gingen. Zij was zoo 

vervaardigd, dat zij gemakkelijk om elk hoofd kon gelegd wor¬ 

den, maar ook weer van een schroef voorzien, die de beide 



— 13 — i 

De Knobbel kroon. 

De Gewone Pijnbank. 

De gewone i>pynbank” was 

alleen bestemd om de beschul¬ 

digden op de aan gegeven wgze 

uit te rekken, tot 

spieren en gewrich¬ 

ten kraakten, om 

hen daarna eenigen 

tijd te laten liggen 

om hunne onjuiste 

meeningen te over¬ 

denken . 

einden over elkaar haalde. Dat 

de ijzeren knobbels pjjn moesten 

doen, spreekt van zelf. Do 

Christelyke infcwisiteurs, stellig 

overtuigd dat de Joden in hun 

tijd nog weinig begrip van 

martelen hadden, hebben zeker 

Christus doornenkroon nog wil¬ 

len overtreffen. 

De verbeterde Pijnbank. 

Het spreekt echter vanzelf, dat die schoone uitvinding lang¬ 

zamerhand verbeterd werd. In later en tyd gebruikte men dit 

model, welks hoogere waarde de lezer terstond zal begrijpen. Et 

liep n. 1. een rol overheen, voorzien van uitsteeksels, waarop bet 

slachtoffer met zijn rug te liggen kwam. Gewoonlijk waren die 

uitsteeksels stomp, en dienden alleen om het vleesch van den 

gemartelde te kneuzen. Had men echter met een ergen »ketter’’ 



te doeu, clau werd er de rol op bevestigd met scherpe punten, 

welke twee, drie duim diep in het vleesch drongen. Enkele 

malen werd de beschuldigde er voorover op bevestigd. 

Niet altijd echter had men de pijn¬ 

bank noodig. De Heeren inkwisiteurs 

wisten zich, waar zoo’n toestel ontbrak, 

wel te bèhelpen. Men hing den betichte 

b. V. op aan zijn duim, met een zwaar 

gewicht bevestigd aan zijne voeten. 

Bijgaande afbeelding, uit een geschied¬ 

kundig werk, heeft tot onderschrift: 

»Geleyn Coi’nelius, opgehaugen aan 

zijn duim met gewichten aan zijne 

voeten, 1572”. De man werd later 

verbrand. Het plaatje, waarvan wij 

hier slechts een gedeelte afdnikken, 

is eigeniyk grooter. Op den achter¬ 

grond zitten nl. de beul en zijne 

helpers.... een spelletje te kaarten! 

Zonder twijfel is ook dat historisch. 

Het voornaamste in de groep van 

marteltuigen die bier afgebeeld is, 

heette ï>de verschrikkelyke Eliza”. De 

voeten, van den beschuldigde werden 

aan ijzeren ringen in den vloer be¬ 

vestigd; de polsen aan de hangende 

driehoek. Daarna werd het windas 

aungedraaid. 

Geleyi» Conielius. deze l ekgalg staat een stoel. 

Wie twijfel geopperd bad aan de onbevlekte ontvangenis van 

Maria, of niet geloofde dat Jozua de zon had doen stilstaan, 

die mocht er op gaan zitten. Eu de punten beletten hem op te 

staan, totdat eindelpk de worgriem de gelegenheid bood, om aan de 

aardsche pijniging te ontsnappen, met het aangename vooruitzicht 

van de helsche, die volgde. 
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Vóór deze aanlok- 

keiyke fauteuil ligt een 

gzeren. kroon. De^e 

werd, voor men hem 

dragen mocht, gewoou- 

lijk eerst in 't vuur 

gloeiend gemaakt. 

Bezijden de stoel 

staat een «dievenvan¬ 

ger”. Die was aan den 

binnenkant slechts met 

veeren en niet met pun¬ 

ten voorzien, aan ge¬ 

zien diefstal veel ge¬ 

ringere zonde is dan 

gebrek aan orthodbxie. 

Gelijksoortige instru- 

Verschillende Marteltuigen. menten, maar vau hout, 

worden op Java nog altijd gebruikt om »amokmakers’’ te vangen 

De Ketteryauger. 

De „ketter- of 

heksenvanger” was 

van steviger maak¬ 

sel. Het ding open¬ 

de zich van zelf 

als men het een 

ketter om den hals 

schoof, maar sloot 

zich daarna onver¬ 

biddelijk. Sommige 

hadden op de plaats, 

waar de de ijzeren 

hoepel aan den stok 

bevestigd was, een 

gzeren punt, die de 

gerechtsdienaar ge- 

makkelijk in de 

schouders van het 



slachtoffer kon drukken, onderwijl men hem langs de straten 

sleurde. 

Om den mond van den «godslasteraar" open te krggen, gebruikte 

men een paar kleine gzeren plaatjes, die tusschen de tanden ge¬ 

wrongen werden. Daaraan was een schroef bevestigd, die men 

maar had te draaien, en eene opening ontstond. Dan werd ge- 

woonlyk gesmolten lood in de keel gegoten, of de tong met' de 

bier afgebeelde tang gespleten, 

uitgewrongen of afgetrokken. De 

bek van de tang was gekarteld, om 

beter te grgpen. Gewoonlyk hing 

dit argument voor den Christelijken 

Godsdienst naast een sterke yzeren 

schuimspaan, waarmede men ge¬ 

smolten lood op het lichaam van 

den beschuldigde lietdruipeu. Het 

tweede van de hier afgebeelde mar¬ 

teltuigen is een ijzeren masker, 

dat eerst gloeiend gemaakt, daarna 

over het hoofd van den ketter ge¬ 

trokken werd. Het laatste stelt eeu 

metalen geesel voor, welks gebruik 

vanzelf spreekt. Met deze aardsche drieëenheid trachtte men de 

menschen tot meerdere vereering voor de hemelsche drieënheid 

op te wokken. 

Uit de afbeeldingen blgkt niet, dat de slachtoffers soms in letter¬ 

lijken zin levend gevild werden. Gewoonlyk werd men hangende 

aan handen of voeten, gegeeseld; en weerhaken in de geeselriem 

bevestigd haalden vel en vleesch tegelijkertyd met stukken van 

het lichaam. 

* 

Ook had men handschoenen of wanten van 

ijzerdraad, die evenzoo roodgloeiend moesten 

aangetrokken worden. 

De yzeren Want. 

De drieëenheid. 

Voor «godslasteraars” had men een «yzeren 
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Het ijzeren 
Masker. 

masker”. Dit werd roodgloeiend gemaakt en aldus 

op het gelaat van den beschuldigde gelegd. De 

H. Inquisitie beval vooral dit middel sterk aan. 

Bij de ooropeningen waren kleine trechters aan- 

gebracht om gemakkelyk vloeibaar lood in de 

ooien te kunnen gieten. 

De »Spaansche mondstopper” of ))muilpeer”, 

leek wel eenigszins op een peer, overlangs door¬ 

gesneden. Dit middel werd den delinquenten in den 

mond gestopt om hun geschrei onder de pypigiDg 

onhoorbaar te maken. Zoo spoedig het ding in 

den mond gebracht was, drukte men op een veer,' 

zoodat de beide helften zich uitbreidden en de 

mond volkomen gestopt was. Andere werden, 

eenvoudig door aan de schroef te draaien, voort¬ 

durend dikker. Het is opvattend, dat alle martel- 

De Muilpeer. tuigen voor de ketters bestemd, van nog wreeder 

maaksel waren dan de .andere. Zij waren altijd van tanden of 

punten voorzien, welke in het vleesch drongen. Zelfs de dingen, 

waarmede men den »berouwhebbenden ketter” het leven aange¬ 

naam maakte — gordels, kronen, enz. — waren nog van stompe 

tanden voorzien. 

De Bpaansche laars. 

Groote ijzeren . laarzen 

moesten — roodgloeiend — 

aangetrokken worden. Ook 

werden zij wel vol gegoten 

met gesmolten lood, nadat 

de martelaar er zyn voet 

had ingezet. Men had ook 

Spaansche laarzen van ander 

maaksel: twee yzeren platen 

die om het been pasten, 

werden met schroeven zoo¬ 

lang aangedraaid, dat het 

been verbryzeld werd. 

Sommige martel-instru- 

m enten waren van gepolijst 

staal, waarop vrome inechrif- 



ten gecise¬ 

leerd waren. 

De boeien wa • 

ren vaak ge¬ 

sierd tnetope- 

uingeti in den 

vorm van een 

kruis. Dan had 

men verschil¬ 

lende ijzers, 

waarop letters 

aangebracht 

waren. Deze 

werden in ’t vuur gelegd, en daarmede brandde men den ketter 

een fc, of welke andere letter de taal vorderde, op het voorhoofd. 

Om de yzers te heeten had men een klein kolenpotje, zooals de 

loodgieters gebruiken, met een blaasgalg. De beulszwaarden waren 

soms zeer fraai. Gewoonlijk was de kling ongeveer twee a drie 

voet lang, en twee è, drie duim breed. Het eind was soms stomp, 

als wai'e bet afgebroken, soms puntig. Het handvat werd ge¬ 

woonlijk met beide banden tegelijk aangegrepen. De veroordeelde 

zat met opgeriebt hoofd in een stoel. De beul zwaaide zijn zwaard 

door de lucht totdat bp genoeg vaart bad; dan sloeg hij het 

hoofd met één slag af. Op ’t lemmet staat vaak het woord »God” 

of »Ohristus” geëtst, of wel een vroom versje van dezen inbond: 

»0 God, neem deez’ zondaar op in ’t hemelryk, opdat hij door 

Jezus de zaligheid deelaohtig worde’’. »Christus is de rechter, ik 

ben ’t instrument, om Gods wil te volvoeren die van den hemel 

gezonden is”. Of: ))Als ik het doodelijke zwaard ophef, moge 

God den zondaar het eeuwige leven schenken”. 

Wat ))radbraken” eigenlijk was, blijkt zeer goed uit nevens¬ 

gaande teekening. Op een stevige bonten vloer waren ijzeren 

dwarsbalkjes aangebracht, ongeveer een halve voet van elkander, 

en van boven scherp als messen. Daarop werd de smisdadiger” uit- 

gestrekt. Vervolgens werd een zwaar yzeren wiel genomen en achter¬ 

eenvolgens tusschen dwarsbalkjes over het lichaam gewenteld, zoodat 

alle beenderen in het lichaam van het slachtoffer werden verbrgzeld. 
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Elders gebruikte men een 

draaitoestel als in de vol¬ 

gende figuur, doch waarvan 

het wiel zoo kort langs de 

straatkeien draaide, dat het 

lichaam bij iedere nieuwe om¬ 

wenteling voortdurend meer 

gekneusd en verbrijzeld werd. 

Wilde men de terechtstelling 

echter heel vroolijk maken, 

dan werd onder het wiel een 

vuurtje gestookt. 

Een ander werktuig waar¬ 

van geen afbeelding noodig 

is was een broede, rechtop¬ 

staande plank, van boven 

aan beide kanten zoo afge¬ 

schaafd, dat zij toeliep als 

een timmermansbeitel. Daar¬ 

op werd de veroordeelde 

neergezet met zware gewichten aan 

zijn beide voeten. Langzamerhand 

spleet zijn lichaam vaneen. Dat 

was „De Spaansche Ezel.’’ 

Een tweelingbroeder van »de 

Spaansche Ezel” was het ))An- 

dreaskrnis”, bestaande uit twee 

planken, welke in het midden 

konden draaien om een as. Wan¬ 

net Badbraken. neer het »viereudeelen” niet in bet 

openbaar mei paarden geschiedde, werd de veroordeelde op deze 

planken gebonden, en deze werden daarna zoo naar elkaar toege¬ 

haald, dat het slachtoffer niet alleen gekruisigd werd, maar zijn 

lichaam w rd gescheurd in vier stukken. 

toDe wieg der onrust” was eeu gewone wieg, van binnen vol 

houten punten. Daarin werden kinderen gewiegd, die bv. moesten 

getuigen tegen hunne ouders. Ook het hoofdkussen was van 
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Het Andreaskruis. 

De Dufkerkoor. 

punten Toarzien. Het zou 

wel wonder zijn, als een 

kind geen meineed deed, 

om uit zoo*n helsch werk¬ 

tuig verlost te worden. 

De marteltuigen, welke 

wij tot hiertoe beschreven, 

werden zoowel voor man¬ 

nen als voor vrouwen ge¬ 

bruikt; enkele echter, die 

wij nu zullen beschryven, 

kwamen alleen in aannaer- 

king voor het schoone 

geslacht. Daar was b.v. 

de „duiker-kooi”. Binnen 

in de kooi was een bankje 

aangebracht, waarop de 

vronw werd vastgebon¬ 

den. Vervolgens werd de 

kooi, goed gesloten, aan 

een ketting langsaam in 

het water neergelaten en 

ondergedompeld, tot de 

gevangene half verdron¬ 

ken was. Vóór echter het 

leven week, werd zij opge- 

heschen, doch allem om 

opnienw ondergedompeld 

te worden zoo Q»eedig zij 

weer by adem was geko¬ 

men. Nfet dit middel dach¬ 

ten de priesters de vrouw 

vriendeiyk en knisch te 

maken jegens audere man¬ 

nen en voorkomend en 

gedienstig jegens de die¬ 

naren der H. Kerk. 

V 



In de musea vindt men gewoonlijk nog eene groote menigte 

halsbanden voor hellevegen^ maskers en boeien voor heksen, 

en ook een ding, dat afschowelgker is, dan men zich kan 

voorstellen; de zoogenaamde skuischheidsgordel/* Sommige 

dezer gordels zgn nog omwoeld met ' linnen, en de vlekken 

toonen aan, dat zij zijn gedragen ook. In den tijd der kruis¬ 

tochten, toen mannen hunne vrouwen, soms voor jaren moesten 

verlaten, werden zy ook buiten den strafrechter om dikwijls ge¬ 

bruikt. Een enkele maal vindt men zulke dingen, welke aan den 

binnenkant van ijzeren punten voorzien zijn. ’Vy’aarscbïjnlijk ge¬ 

bruikte men ze om de heksen de gelegenheid te benemen ver¬ 

boden omgang te plegen met den duivel. 

Hebben de vrouwen nog niet 

genoeg voor hun gevoel, laat 

ben dan een blik werpen op 

deze ontzettende uitvinding van 

het genifi, de »Spinnekop'' ge* 

heeten. Zy bestaat uit een bos 

stalen baken, scherp als naalden, 

die over de vrouwenborst gelegd 

werden. Dan greep de beul den 

ring aan bet boveneind, de 

baken drongen in het vleescb 

naar elkaar toe en de borst 
De spinnekop. werd afgescheurd. Een genadig, 

liefde vol God liet zulke dingen geschieden onder zijn alziend 

oog, in zijn gebeiligdeu naam! 

Zooals de Heilige Katholieke Kerk eene »maagd” schiep, die de 

stichter van den Christelijken Godsdienst in de wereld zou ge¬ 

bracht hebben, zoo vervaardigde zij eene andere pmaagd’’ om 

zpne vijanden er uit te helpen, en wel eene BiJzeren Maagd”. 

Zij was ongeveer acht voet hoog, en had ook wel acht a negen 

voet omtrek. Gaar gewaad is van bout en ijzer, en gaat van 

voren open, waardoor men haar holle inwendige te zien krpgt 

dat vol zit met gzeren punten van zeven of acht duim lengte, 

en scherp als bajonetten. IJzeren handvatten sluiten tegelpk 



de maagd open 

en verbergen d© 

pinnen. Deze 

iengel” stond 

boven een val¬ 

luik, waaronder 

een rivier 

stroomde, zoo- 

dat, als de pin¬ 

nen bon slacht- 

oflFer loslieten, 

bet lijk in’t wa¬ 

ter viel en weg¬ 

dreef. De pinnen 

zijn niet zoo tal¬ 

rijk als-men wel 

zon verwachten, 

maar met mees¬ 

terschap ge¬ 

plaatst. Twee 

er van zyn dai- 

delijk bestemd 

om de oogkassen 

binnen te drin¬ 

gen, andere voor 

de borst, enkel© 

I voor de buik. 
De Ijzeren Maagd. Deze maagd 

wreekte misdaden tegen het geloof, zqoals twijfol en ketterij. 

Waarschijnlijk dateert dit afschawelijk werktuig uit de vijftiende 

eeuw; het werd te Neurenberg in een glazen kast bewaai’d. Voor 

zoover wij weten is het eenig in zijn soort. Het hout, misschien 

viérhonderd en vijftig jaar oud, is vermolmd, en de neus van de 

„Ijzeren Maagd’’ is verdwenen. Het ijzer is verroest, en breekt 

af waar het hout in stof gcvalleu is. Het geheele beeld is 

karakteristiek voor bet geloof, dat het uitdacht en sameustclde; 

maar het heeft den tijd overleefd, waarin het een verschrikking 

was. En toch, ondanks haar ouderdom, eene omhelzing van de 



»IJzereu Maagd’’ zou nog doodelgk zgn. De pinnen, die eenmaal 

bestemd waren voor de hersenen en het hart van het slachtoffer, 

zouden nog binnen dringen, hoewel de handen, die ze eens in 

beweging brachten, sedert eeuwen tot stof vergaan zijn. Nog 

zonden de deuren zich kunnen openen om den ongeloovige te 

ontvangen, maar niemand zou ze meer durven sluiten in den 

naam van God. Voor den Christen is dit beeld een treurig 

zinnebeeld van den gulden tijd zijner kerk, die evenmin kan 

terugkeeren, als de monsters uit vóórhistorisch en tgd weder in 

’t leven kunnen geroepen worden op aarde. 

Ziedaar enkele van de groofe verzameling van marteltuigen, 

welke ik wenschte te beschrijven. Bezoekers wandelen het. ge- 

bouw rond, met een kalmte, alsof het een kerkhof was. Op 

bepaalde tijden worden zij afgeroepen 

van de bezichtiging dezer verroeste 

gedenkstukken uit vroegere eeuwen, 

door het luiden von een onharmo¬ 

nisch klinkende klok. Het moet op¬ 

vallen aan nauwkeurige bezoekers, dat 

ook die klok een nummer draagt. Op 

No. 632 vermeld dekatalogus: ïjDeze 

klok werd geluid als de veroordeelde 

naar bet blok of schavot geleid werd.’* 

Nu luidt de klok alleen om de be- 
De Sctavotklok. , , 

zoekers naar hunne plaatsen te roepen, 

daar Professor Preeland eenc lezing gaat houden over hetgeen 

zjj zagen. Al mogen wij ook die stereotype lezing als een straf 

beschouwen voor don nauwkeurigeu bezoeker, toch zal men toe- 

geveu, dat de straf, die de bel inluidt, eeno zachte straf is. Zij 

luidt nu het doodsuur in van eeu godsdienst, die overbodig ge¬ 

worden is; wiens voornaamste leerstukken terzgde gezet zgn, 

wiens hoogste genademiddelen nog slechts dienst doen bij wgze 

van tooneelvertooning. 



1 
— 24 — 

De wijze waarop de H. Inkwisitie hare slaelitoffers gewoonlijk 
martelde, (de argumenten welke zij wist aan te voeren voor de 
waarheid van het Christelijk geloof') blijkt dnidolljk uit de vol¬ 
gende geschiedenis van een martelaar, te vinden in Phil. Lim- 
borch’s Ilistoria Inquiaitionis. 

Tsaac Orobio de Gastro, uit Portugeesch-Joodache ouders te 
Mallaga geboren, werd door hen in naam als Christen opgevoed. 
Hij studeerde in de medicijnen aan de Hoogeschool van Alcala 
de Heuares en Sevilla en werd lijfarts van den Hertog van Medina 
Celi. Spoedig daarop trad hij in 't huwelijk. Enkele jaren later 
vatte de inkwisitie argwaan tegen hem op, als zoude zijn Chris¬ 
tendom niet anders dan een schijn vertoon ing zijn. Wat nu volgt 
verzekert Limborch woordelijk naar Orobio’s verhaal te hebben 
opgeteekend. Hij vertelde, dat hij door zijn slaaf —een Moor — 
dien hy wegens diefstal had laten af rossen, bij de inkwisitie 
werd aangeklaagd, en van Jodendom beschuldigd. Vier jaren later 
werd hy door een ander, die hem vijandig gezind was, nogmaals 
van hetzelfde beticht, maar hy ontkende styf en strak. Jood te 
zyu. Nadat hij drie volle jai’en in den kerker der Inkwisitie 
had gezeten, eeuige malen verhoord en met zijne misdaden be¬ 
kend gemaakt was — welke hij echter standvastig loochende —■ 
werd hij ten laatste uit zijn kerker gehaald en langs vele om¬ 
wegen naar de folterkamer gevoerd. Dit geschiedde tegen den 
avond. De folterkamer was een vrij i’uime, verwulfde, onder- 
aardscho plaats; de muren waren geheel met zwarte stof be¬ 
hangen; hier eu daar hingen kandelaars met kaarsen, die het 
geheele vertrek verlichtten. Aau de eene zijde was als een klein 
kamertje afgeschut. Daar zaten de inkwisitenr eu de notaris aau 
een tafel; zoodat deze plaats wel de woning van den dood geleek, 
verschrikkelijk door haar akelig aanzien. Wederom vermaande 
hem de inkwisitenr de waarheid te bekennen, vóór de pijniging 
zou beginnen. Toen hÜ antwoordde, dat hy de waarheid ge¬ 
sproken had, betoogde de inkwisiteur ernstig, dat het heilig 
officie onschuldig was, indien hij onder de foltering bloed stortte 
of den geest gaf, omdat men wegens zyne hardnekkigheid wel 
tot de pijniging moest overgaan. Daarop werd hem een linnen 
band om het lijf gedaan, die van beide kanten zoo geweldig werd 
toegetrokken, dat hem de ademhaling benomen werd. Toen het 
scheen, dat de geest hem begaf, liet men de beide einden spoedig 
schieten, en, weder tot zich zelven gekomen, leed hy door de 
schielijke verandering de uiterste benauwdheid en pijn. Daarop 
werd dezelfde vermaning herhaald: „Beken do waarheid, eer uwe 
pijniging weder. begintdat werd telkens gezegd vóór men met 
eeu nieuwe foltering den aanvang maakte. Doch, daar hy bij 
de ontkenning volhardde, werden zijoe duimen met dunne touwtjes 
zeer strak aaneen gebonden, zoo, dat de uiterste leden geweldig 
opzwollen, en het bloed tusschen de nagels uitbarstte. Daarna werd 



hg op oen klein bankje tegen den muur gezet. Aan den muur waren 
kleine ijzeren katrollen vastgemaakt, waardoor touwen gestoken 
waren, die op verschillende plaatsen om zijn lichaam bevestigd wer¬ 
den, hoofd zakelijk om armen en been en. Door deze touwen met 
groote kracht aan te trekken hechtte de beul zijn lichaam aan den 
muur; ondertusschen leden zijn handen en voeten, vingers en teenen, 
zoo hevig mogelijk door die touwen geknepen, de uiterste pijn, 
niet anders dan alsof zij in vuur stonden. Midden onder deze 
foltering trok de heul onverwachts het bankje onder zgne voeten 
weg, zoodat hij jammerlijk zonder eenigen steun bleef hangen, 
overal gekneld wordende door die touwen, wier knoopen, door 
de zwaarte van zijn lichaam nog feller toekiiepen. Hierop volgde 
weer een andere soort van pijniging. Een zeker werktuig, veel 
gelijkenis hebbende met een laddertje, bestaande uit twee rechte 
en vijf dwarshouten, die van voren scherp gemaakt waren, werd 
door den beul tegen zijne beenen aangezet; daarna, in eene pas¬ 
sende beweging gebracht werd het met de uiterste kracht tegen 
zijne schenen geduwd, zoodat zij op vijf verschillende plaatsen 
zoo geweldig gekneusd werden, dat hij door de ondragelijke pgn 
buiten kennis geraakte. Kort daarna weder tot zich zelf gekomen 
zijnde, werd hem de laatste foltering aangedaan. Niet ver van 
de handen bond men touwen om zijn armen [alles terwijl de 
patiënt met dunne touwtjes aan den muur hangt]; deze touwen 
wond de beul eenige slagen om zijn eigen Igf, dat met leer be¬ 
kleed was; toen boog hij zich achterover, en, zijne voeten tegen 
den muur bezet hebbende, trok hij de touwen met alle macht 
aan, totdat hij het vleesch van de armen tot op de beenderen 
toe als ’t ware doorgesneden had. Deze pijniging werd driemaal 
herhaald, derwijze, dat do touwen telkens ongeveer twee vinger¬ 
breed van de gemaakte wonden opnieuw vastgebonden, en met 
dezelfde kracht aangetrokken werden. Het gebeurde, toen die 
touwen voor de tweede maal werden aangehaald, dat zg in 
de vroeger gemaakte wonden geraakten, waardoor het bloedver¬ 
lies zoo groot werd, dat hij scheen den geest te geven. Terstond 
werden uit een naburige kamer de dokter en de chirurggu ge¬ 
roepen; deze moesten altijd bij de hand zijn, om in dergelgke ge¬ 
vallen advies te geven, pf de pijniging zonder gevaar voor den 
dood haar gang kon gaan, opdat geen smet op de geestelijke 
rechters zou vallen, als de aangeklaagde onder de pgnigiug kwam 
te bezwijken. De ariseu, die eenigszins met Orobio bevriend waren, 
zeiden, dat er nog krachten genoeg oveng waren, om de 
resteeronde pijnigingen uit te staan; zóó voorkwamen zij, dat 
de folteringen, die hg reeds uitgeataau; had, hem voor de tweede 
maal zouden aangedaan worden. Want de regel was, dat de aange¬ 
klaagde alle pijnigingen achter elkaar op denz6lfd^en. tgd moest 
doorstaan. En zoo men uit vrees voor den dood, moet ophouden, 
dan moet hij naderhand alle martelingen, zells die hij reeds had 
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ondergaan, opnieuw lijden, opdat aan het voorschrift voldaan 
worde. Derhalve werd de pijniging met de touwen ten derde 
male herhaald; daarmede hield de marteling op. In zijn kleeren 
gestoken zijnde, werd hij naar zijn kerker teruggebracht, en was 
na tien weken nog nauwelijks vau zijne wonden genezen. 

Aangezien Orobio gedurende de marteling niets bekend had, 
werd hij veroordeeld, omdat de verdenking van Joodschbold op hom 
bleef rusten, om gedurende twee jareu het gele Sanbenito-hemd 
over zijne kleodereu te moeten dragen; waren die verstreken, 
dan werd hij voor eeuwig uit Spanje verbannen.” 

(Orobio vestigde zich te Amsterdam, waar Limborch kennis 
met hem maakte.) 

Een tweede martel historie ontleeneu wij aan een Franscb werk. 
(XI. de Péréal, Alystères de Tlnquisition, Paris 1845). 

»Toen zij (de inkwisiteur Peter Arbues en de monnik Jose) 
in de gevangenis gekomen waren, vonden zij de gang versperd. 
Twee ruwe beulsknechten, in afzichtelijke kleederen gehuld, dreven 
zes gevangenen met zweepslagen voor zich nit. Onder die zes 
waren drie vrouwen. Een harer was jong. slank en zeer schoon, 
hoewel zij door ’t ontzettend lijden in de gevangenis zeer had 
geledeu. Tussehen hare blinkend witte tanden was een prop ge¬ 
stoken, om haar ’t schreeuwen te beletten. 

De ongelukkigen, zoowel vrouwen als mannen, waren tot aan de 
heupen naakt. Hunne schouders waren door de zweepslagen 
geheel ontvleesd, en droegen bloedige striemen, maar toch kwam 
geen klacht over hunne lippen. Toen de inkwisiteur met zpn 
geleider in de folterkamer afgedaald was, voerden de beulsknechten 
de jonge beeldschoone vrouw binnen. Haar aangezicht was doods¬ 
bleek. Zij was zoo ziek en zwak, dat zij nauweiyks kon blijven 
staan. Toen zij voor den inkwisiteur stond beproefde zjj hare 
teere, witte handen te vouwen, 

nXljjn kind!” fluisterde zij met nauwelijks hoorbare stem (Zy 
was in de gevangenis bevallen, maar men had haar ’tkind ontnomen). 

vMijue dochter!’' zeide de inkwisiteur met vriendelijke stem, 
zooals hij steeds placht aau te nemen, »uw zuster behoort tot de Luthe¬ 
ranen, en gg zgt beschuldigd, haar tot afval gebracht te hebben.’’ 

»Dat is niet waar! Dat is niet waar!” riep de ongelukkige, 
met alle kracht, die haar nog restte. 

»Bewijs dat dan, bewijs uwe onschuld 1” 
»Myn kiudl Geef mg mgn kind terug!” riep de ongelukkige, 

met hartroerende stem. 
Het kind, dat zg met zooveel smart opeischte, wasnauwelgks 

acht dagen oud. Zg had het in de gevangenis ter wereld gebracht, 
en was kort daarop voor de eerste maal gefolterd, zooals hare 
bloedige banden bewezen. 

Noch hare tranen, noch hare gebeden, die steeueu hadden ver¬ 
murwd, roerden het harde hart van den inkwisiteur. 
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Vooi' Arbues waren do tranen der gefolterdeu een dagelijksclie 
behoefte. Zijn onverzadelijke begeerte was om zijn ij7er voor de 
katholieke kerk door de vervolging, der Lutheranen te bewyzen. 
Hij gaf een teeken. Terstond grepen de folterknechten het arme 
slachtoffer aan om haar ten tweede male te foltei’en. 

Een folterbank werd midden in de kamer gedragen. Dit 
instrument was van hout vervaardigd en had den vorm van een 
dakgoot. Het was nauwelijks bi’eed genoeg om het lichaam van 
een mcnsch te omvatteir. Als bodem dient een ruwe balk, waarop 
T lichaam wordt uitgestrekt.. De folterbank is zoo gebouwd, dat 
het hoofd van den gemartelde lager ligt dan de voeten. 

De beulsknechten legden do halfdoode vrouw er op eu bonden 
bare ledematen met touwen vast. Zonder schrei of kreet liet 
zij hen begaam 

De inkwisiteur naderde haar opnieuw, om haar nog eens tot 
bekentenis over to halen. Maar opnieuw herhaalde zg, dat zij 
onschuldig was; doch met zwakke stem. 

„Verstokt, verstokt!” zei de inkwisiteur treurig en troosteloos. 
Op die woorden begonnen de knechten ’t windas om te draaien, 
waaraan de touwen bevestigd waren. Zoo vast werden zg aan¬ 
gedraaid, dat het bloed de beulsknechten bespatte. 

De ongelukkige stiet een smartkreet - uit, zwak maar hart¬ 
verscheurend. 

Koud en onverschillig wisehten de folterknechten met hnime 
mouwen het bloed van hunne kleuren. 

Peter Arbues naderde opnieuw, 
„Hoor eens, mijn dochter!” zeide hij met vleiende stem. Doch 

de arme vrouw, die geen kracht meer had om te spiigken, maakte 
eene afwerende beweging. In de houding, >Yaarin zg lag, kon zij 
uauwelgks adem halen. 

„Verstokt!’^ herhaalde de inkwisiteur. 
Daai’Op legden de beulsknechten zeer fijn linnen over het ge¬ 

zicht van de gemartelde, en stopten een gedeelte daarvan in 
mond en neusgaten. Daarop lieten zg langzaam water in mond 
en neus druppelen, ’t Water werd langzaam door het doek 
opgezogen, en zoo mond en neus biunend ringen de, belette het 
de ademhaling. Het slachtoffer deed ontzettende pogingen om 
het water in te slokken en een weinig lucht iu te ademen. Doch 
bij elke poging om te ademen, bij elke pijnlijke beweging, draaiden 
de beulen het windas aan, zoodat het touw diep in ’t vleesch drong. 

Een ontzettend gezicht! 
Een nur lang gingen zij door met die foltering; van tgd tot 

tgd nepen zij de ongelukkige weer tot bewustzijn door heftig de 
touwen samen te trekken. Telkens stiet zij een smartkreet uit, 
zoo verschrikkelijk, alsof de ziel zich zou scheiden van het lichaam, 
_haar geschrei zoo zwak werd, trad de arts der inkwisitic, 
1) Op de titelplaat ia een werktuig' van dien aard afgebeeld. 
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die steeds bij de foltering tegenwoordig was, opdat de slachtoffers 
niet den geest zouden geven op de pgnbank, naar voren, ileu 
hield een oogenblik op. De arts voelde haar den pols en zeide; 
..Monseigneur, die vrouw kan ’t niet lang meer uithonden. Gaat 
den tortuur nog door, dan sterft zij op de pynbank.” 

,,Men late haar vrij !’* zeide Arbues. „Het onderzoek i s voor- 
loopig opgeschort.” 

Nu namen de folterknechten het doek van het gezicht. De 
zwakke leden werden van do touwen bevrijd. Toen zij los waren 
kon men zien, dat zij tot op 't been waren doorgedrongen. 

José trad met groote ontzetting nader. Hij beschouwde het 
gezicht der arme vrouw, en zeide tot Arbues: Monseignear, de 
marteling is ten einde. De vrouw is dood!” 

„Geloof je dat?” vroeg de inkwisiteur. 
Op ’t zelfde oogenblik hieven de folterknechten haar in de 

hoogte, en toen het lichaam recht op stond, kreeg de vrouw 
een ontzettende stuiptrekking. Een stroom zwart bloed stortte 
uit haar mond Zij opende de oogen, lispelde nog eens voor de 
laatste maal; „mgn arm kind!” en gaf den geest. 

Hare lange, loshangende baren omlijstten haar schoon bleek 
gelaat. Het hoofd viel op den ann van een der beulen. 

„God zij hare ziel genadig!” mompelde Arbues. 
,,Monseigneur, als deze vrouw nu eens onschuldig was ?” 

vroeg José zacht. 
„Dan is zij in don hemel !’* antwoordde de grootinkwisitenr. 

„Waarom haar dan beklagen?”. 
De benlsknechten voerden het lijk weg. Een nieuw offer werd 

zijne eminentie vooi'gebracht .... 

Wy vermeldden boven het geval van Gelegn Cornelius. Bg van 
Bragt. )>’t Merg van de Historie der Martelaren” (3e druk, blz. 286): 
.jGelegn de Schoenmaker een doopsgezind balling, werd in den 
zomer van 1572 met vele zgner geestverwanten te Breda gevangen 
genomen. Hg werd naakt ontkleed, aan zgn rechter duim, met 
een gewicht aan zgn linker voet, opgehangen, met vaar en vlam 
onder de armen gebrand, en zoo gruwelgk gegeeseld, dat de com¬ 
missarissen het niet langer konden aanzien. Zij gingen op een 
andere plaats zitten kaartspelen. De beul kwam bg hen zitten 
en zag het aan; hg liet den lyder ongeveer anderhalf uur 
hangen, die — gelgk hg zelf verklaarde — in al dien tyd geen 
pgn voelde, en nooit met meerder rost op zgn bedde had liggen 
slapen (de man was blgkbaar geheel bewusteloos.) Daarna zeiden 
do commissarissen tot den beul: „tast hem opnieuw aan, hij 
moet ons wat zeggen.” De beul, den man aangrgpende, zeide 
„hij is dood’’. Hij was bewusteloos, maar tot zich zelven komende 
werd hij nedergelaten, met nog twee anderen ten vare veroor¬ 
deeld en levend verbrand.” 



Laat mij ten slotte enkele bladzijden afschrijven nit het be¬ 
roemde werk van den Engelscfaen geschiedschrijver Lecky, om 
U een garing idee te geven van de wijze, waarop de Christelijke 
kerk zich gedurende eeuwen met de bovenbeschreven argumenten 
heeft staande gehouden, om U te doen begrijpen, hoeveel het 
Christendom, welks waarheid slechts met foltertuigen te bewijzen 
is, aan de wereld gekost heeft. Leckj, geloovig als hij is, zorgt 
altgd den godsdienst, dien hg uog schijnt aan te kleven, niet 
zw'arter te maken dan deze wezenlijk was. Beginnen wij met de 
„hftksen"-vervolging: 

„Tienduizenden slachtoffers werden door zoo-lang-mogelijk 
gerekte folteringen dood gemarteld, zonder het geringste mede- 
Igden op te wekken; en daar zij voor ’t gi-ootste gedeelte zeer 
onwetende en zeer arme lieden waren, kwamen sectegeest en 
hebzucht slechts in geringe mate in het spel. Volken die vol¬ 
komen van elkander onderscheiden waren door ligging, aard en 
belangen, toonden zich in dezen eensgezind. In bijna elke Dnit- 
schü landstreek, maar bovenal in die, waar kerkelijke invloed 
machtig heerschte, woedde de vervolging met schrikkelijke hevig¬ 
heid. Zeven duizend slachtoffers worden geacht te zijn verbrand 
in Trier, zes honderd door één bisschep in Bamberg, en negen 
honderd in één jaar in het bisdom Würzburg. In Brankrijk 
werden over dit onderwerp decreten uitgevaardigd door de par¬ 
lementen van Parijs, Toulouse, Bordeaux, Bheims, Ronaan, Dyon 
en Bennes, en alle werden gevolgd door een oogst van bloed. 
In Toulouse, de zetel der inkwisitie, werden op éénmaal vier¬ 
honderd personen ter dood gebracht wegens hekserij, en te Douay 
vijftig in één jaar. 

Remy, een rechter uit Nancy, beroemde zich gedurende zestien 
jaren acht honderd heksen te hebben veroordeeld. Het aantal 
executies te Parijs was in enkele maanden, volgens de nadruk¬ 
kelijke verklaring van een oud schrijver „bijna oneindig.’’ 

De vlnchtelingen die naar Spanje ontsnapten, werden daar 
gegrepen en verbrand door de inkwisitie, In dat land breidde 
de vervolging zich uit tot in de kleinste steden, en bet geloof 
aan hekserij had zoo diep vrortel geschoten in den volksgeest, 
dat nog in 1780 een toovenaar werd verbrand 

TottQUEMADA wgdde zich even gverig aan de uitroeiing der 
hekserij als aan die der ketterg. en hij schreef een boek over 
de grootte van het misdrijf. In Vlaanderen woedde de heksen¬ 
vervolging gedurende de geheele zestiende en gedurende het 
grootste deel der zeventiende eeuw, en elke wgze van martelen 
werd gebezigd tot bet ontdekken der misdadigers. In Italië 
werden in één jaar alleen in de provincie Como duizend personen 
ter dood gebracht, en in andere gedeelten van het land veroor¬ 
zaakte de gestrengheid der inkwisiteurs een volkomen oproer. 

Soortgelijke tooneelen werden vertoond in, de woeste valleien 
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van Zwitserland en Savoye. In Genève, toenmaals geregeerd door 
een bisschop, werden in drie maanden tgds vgfhonderd van 
hekserij beechnldigde vrouwen ter dood gebracht; acht en veertig 
werden verbrand in Constans, en tachtig in het kleine Savooiacbe 
stadje Valery. In 1670 werden in Zweden zeventig personen 
veroordeeld en de meesten hunner werden Verbrand.... 

Zoodanig was de houding der kerk van Rome met betrekking 
tot dit onderwerp, maar niet hierover geraakten de Hervormers in 
strijd met hunne tegenstanders. Luthers lichtgeloovigheid in alle 
zaken, waarbij sprake was van de werking des dnivels, was zelfs 
voor die eeuw verbazend, en waar hij zich uÜliet over hekserij, 
was zijn taal nadrukkelijk en niét weifelend. „Men moet,” riep- 
hg uit, „geen medelijden hebben met deze heksen, ik zon ze alle 
willen verbranden". 

Enkele bladzijden over de vervolging van ketters, mensehen die 
anders dachten dan de kerk wilde, en die niet anders konden 
denken, dan zij deden, mogen nu volgen; ook deze zijn aan 
Lecky ontleend. 

„Geen enkel protestant die voldoende op de hoogte is der 
geschiedenis, zal betwijfelen, dat de kerk van Rome meer on¬ 
schuldig bloed heeft vergoten dan eeaige andere instelling. De 
registers barer vele vervolgingen zgn wel is waar thans zoo on¬ 
volkomen, dat het onmogelijk is een juist begrip te krggen van 
het aantal harer slachtoffers, maar het staat vast, dat de stoutste 
verbeelding buiten staat is, al het geleden leed voor den geest 
te roepen. Llorente, die vrijen toegang had tot de archieven 
der Spaansche inkwisitie, verzekert ons, dat alleen door dat ge¬ 
rechtshof meer dan 31,000 mensehen zijn verbrand, terwijl meer 
dan 290,000 veroordeeld zgn tot minder zware straffen. 

Deze getallen gelden voor Spanje alleen ■ van de talrijke Spaan¬ 
sche koIoni@h weten wg het niet. 

Uit een Spaansch geschiedschrijver blijkt, dat alleen onder 
Tdrquemada de Spaansche inkwisitie 2000 personen verbrandde. 

Een ander deelt mede dat van 1482 tot 1489 te SevUla 700 
mensehen verbrand werden, en een opschrift boven de deur der 
inkwisitie te Se villa aangebracht, verklaart, dat sedert de ver¬ 
drijving der Joden in 1492, bgna 1000 hunner werden verbrand, 
(na waarschijnlijk vooraf gemarteld te zijn als Isaak Orobio) 
Het aantal van hen die onder Karei Y. alleen in de Nederlanden 
om des geloofs wille ter dood werden gebracht, wordt door een 
bevoegd beoordeelaar geraamd op 50.000, en onder zijn zoon 
Pilips minstens 25.000. Voegen wg bij deze gedenkwaardige 
voorbeelden hét onnoemelijk aantal minder opvallende doodvon¬ 
nissen, van de slachtoffers van Karei de Groote af tol aan de 
vrijdenkers der zeventiende eeuw toe; herrinneren wij ons dat 
na de zending der Dominicanen de vervolging zich nagenoeg 
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uitstrekte over het geheele Chrisleudom, en dat de uitslag in 
sommige landstreken zoo afdoende was, dat elk spoor van den 
strijd was verdwenen, dan zal ook het verstomptste gemoed 
vol afschrik zich van dit schouwspel afwenden. Want deze gru¬ 
welen werden niet bedreven tijdens de kortstondige opflikkering 
van een schrikbewind, noch door onbeteekenende dompers, maar 
door eene zegepralende kerk, na rijp overleg en beraad. Ook 
werden de slachtoffers niet op snelle, pijnlooze wijze ter dood 
gebracht, maar langs een zorgvuldig uitgezochten, zoo smarlelijk 
luogelijkeu weg. In den regel werden zy levend verbrand. Niet 
zelden op een klein vuur. En nadat hunne standvastigheid was 
beproefd door de verfijndste martelingen, die door deskundige 
pgnigers met mogelijkheid konden uitgedacht worden. 

Dit betreft de Jichamelgke marteling van hen die bg het zoeken 
naar waarheid hunne rede durfden gebruiken; maar welke tong 
kan het bijkomende geestelijke Igden beschrgven ? welke verbeel¬ 
ding kan het vatten? Het huisgezin was gewoonlijk in zichzelf 
verdeeld. Dikwijls viel de straal der overtuiging slechts op één 
der leden, geen der anderen aanrakende. De slachtoffers, die 
stierven als ketters, waren geene eenzame en suffende vrouwen, 
zooals zij die stierven wegens hekserij, maar gewooulijk mannen 
van een werkzaam leven, dikwijls in den eersten bloei der jeugdige 
geestdrift, en zg die hen het meeste lief hadden waren vast 
overtuigd, dat de aardsche doodstrijd slechts een voorsmaak was 
der eeuwige straffen hiernamaals. Dit was vooral het geval bg 
zwakke vrouwen, die het innigste de pijnen van anderen mede 
gevoelen, en wier geest geheel in het priesternet gevangen was. 
Vreeselijk, ontzettend is de gedachte, wat de moeder, de vrouw, 
de zuster of de dochter des ketters door deze leer hebben moeten 
lijden. Het lichaam van hem wien zij liever bad dan het leven, 
zag zg uiteengerekt, wringende eu krimpende van pgn; zg zag 
het vuur langzaam voortkruipen van lid tot lid, hem dood-mar- 
teleude in een kleed van vlammen. En wanneer dan de laatste 
angstkreet was weggestorven, en het gefolterde lichaam eindelijk 
rust had, vertelde men haar, dat dit alles geschiedde ter-eere van den 
God dien zij diende, en slechts een flauw beeld vormde van hetgeen 
Hg den doode eeuwig zoude doen Igden. Niets werd verzuimd om 
deze leer kracht bij te zetten. Zij klonk van eiken predikstoel 
werd geschilderd boven elk altaar. In Spanje werd de ketter 
ter houtmgt geleid in een gewaad, vol afbeeldingen van duivelen 
en vreeselijke martelingen, om de toeschouwers zoolang mogelijk 
te herinneren aan het te wachten lot. 

Dit alles, hoe verschrikkelijk ook, is slechts een klein deel der 
ellende, door den vervolgzieken geest van Rome veroorzaakt. 
Immers, oordeelende naar de gewone maat van menschelijken 
moed, moeten er op eiken held die zijne beginselen aan den 
brandpaal durfde belgden, velen zijn geweest die wel geloofden 
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dat alleen door zulk eene belgdenis hunne ziel koude gered worden, 
en toch terugdeinsdeu, hetzij door het vooruitzicht der p^n, 
hetzij uit vrees hunne kinderen in armoede achter te laten. Het 
gevolg was een leven vol geveinsheid en bestudeerde huichelarij, 
ten koste van het geheele karakter, om te eindigen in een hope- 
loozen dood, onder de vreeselijkste verwachtingen. Nog moeten 
wij bedenken, dat dezelfde geest, die zich uitte in persoonlijke 
vervolgingen, dikwijls op veel grooter schaal was werkzaam ge¬ 
weest tot het veroorzaken van een Igden, dat wellicht niet zoo 
diepgaande was, maar zich over veel gi-ooter kring uitstrekte. 
Denken wij slechts aan die twee gruwelijke moordtooneelen, 
wellicht de afgrijsêlijkste, welke de aarde ooit heeft aanschouwd: 
de mooi'd der Albigensen, gepleegd op aanstoken van een paus, 
of den Bartholomeus-moord, waarvoor een paus plechtige dank¬ 
zeggingen ten hemel zond. Denken aan die godsdienstoorlogen, 
welke eeuw na eeaw met onverminderde woede uitbraken, welke 
Syrië tot een woesternij maakten, de schoonste landen van Europa 
met bloed overstroomden, bij menig edelgezind volk de welvaart 
verdreven en het verstand verlamden, en in Europa de kiemen 
zaaiden van vijandschappen, die na tweehonderd jaren nog niet 
konden worden uitgeroeid. Evenmin mogen wp vergeten hoe 
verhardend dit alles werkte op de gemoederen der toeschouwers, 
die bij elk koninklijk huwelpk in Spanje werden onthaald op 
het verbranden van ketters; of opgeroepen werden naar de markt 
te Tonlouöe, om daar te zieu hoe vierhonderd heksen zich wrongen 
aan den brandpaal. Wanneer wij al deze verschillende vormen 
van lijden te zamen voegen, met alle verzwarende omstandigheden; 
wanneer wij bedenken, dat de slachtoffers dezer vervolgingen ge¬ 
woonlijk niet alleen volkomen onschuldig waren, maar juist door 
hun dood toonden to kannen bogen op de heldhaftigste deugden; 
wanneer wij verder in het oog houden, dat dit alles slechts een 
deel uitmaakte van de groote samenzwering tot verknechting 

, vaal den menschelijken geest, en tot uitroeiing van dien lust 
naar vrij en onpartijdig onderzoek, die de eerste voorwaarde is 
van waarheid en vooruitgang; wanneer wp dit alles in overwe¬ 
ging nemeu, dan kan er geene overdrp ving liggen in de bewering, 
dat de kerk van Home meer onverdiend lijden heeft opgelegd, 
dan eenige godsdienst) die ooit bestaan heeft. En om de schil¬ 
dering te volmaken is het slechts noodig, te herinneren dat deze 
dipgen werden gedaan in den naam des grooten Meesters die 
sprak: BHieraan zal men erkennen dat gij mpne discipelen zijt, 
dat gij elkander lief hebt.” 






