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oft onder den klockenslaeh van Weert
geseten is hij en sall eerst voir al z9 n
proefstuck konnen maken van wat Ambacht dat hli doan eaU.
Item zoo wij (wie) gepandt werdt van
den werckmesteren des Ambacltta ende
dat pant weeder~laege zoe verre hij der
sakpn schuldich is zall geven eenen
hrab. gulden.
Item oft daer eijnich buiitens !-Deijster
eenich werck kwaem aanstaen die broek
(verbeurt) 10 st hrab tot allen tijden
dat hij bevonden werdt
Item zoe wie in eens anders werc1c
gaet ende die vorst1 man niet betaelt
en is, zoe sall die eerste man den letate
• dat werk doen verbieden overmidts (door)
den werckmesteren Ende weTGket hij
daer zoo sall hij den vorsten man zijn
geit ... leggen: oH hij sall sijn werck
laeten Ende oft hij des dän niet en deede,
noch niet doen en wolde, zoo salmen
den lestoll pinden (piinde~) voor d~e SO~
ma die men den Iersten schuldlch IS
Item alle dat don A.mbacht over compt
dat sullen zij tsamen vuijtreljcken die
dat Ambacht gebru!icken
Item alle meijsters sullen tot pincxten
(pinksteren) met omme gaan in die pro
cessie gelijck aendere Ambachten doen,
oft z\Î sullen zetten eenen iu. haer plaetse
ende die des Dlet en doen sullen brocken 5 st
Item wat zaekep dat. in den Ambacht
gehreck is, dIJt sullen die Achtmannen
vuijtrichten, als aender Ambachten doen.
Dit Ï8 ingeset met Rhaedt des Hee.ren.
Item als dat Iemand atervet van den
meijsters BOO sullen zij hem dan haelen
gelyek aendere broers cap pen doen. Ende
oll die werckmeijsters self hen en ontboeden ma!'r deede alzulcx met hoeren
(hunne) knape, sullen zg effen wel koemen olt zij Bullen 3 st brab (brocken P)
betalen.
Item een meijstel' die eenen knecht te
werek gestE'lt hèeH hi;) zii van buijten
oft' van binnen zall seHa voir dat geit
van den Ambacht staen in die (n) dat
der BeUte knecnt niet en betaelt ende
verricht.

Slot.
Toen wij den lezer vroeger een klein
denkbeeld "ilden geven vau de gesteltenis onzer oude schutters-gilden, deel
den wy hem eenige bliwnderheden mede
uit hun reglement. 1'hans willen wij
hetzelfJe doen omtrent de gilde der
smeden, waarvan ons onlangs een oud
handschrift werd ter hand gesteld Dit
stuk behelst een regielIlent voor de leden
van dit ambacht. Het dagteekent van
1525, 1565 elt 1575, maar IS zeer moeielijk te lezen of hever. te ontcijferen, weKeus de eigenaadlge manier van taal en
stIjl in die dagen gebruikel!ik, en ook
wijl bet hier en daar door den tand des
tijds heel wat geleden heeft Ofschoon het
handschrift maar eene copie seh!jnt te
7iin, wellicht door den een of anderen
meester-smid of cen leerling van het vak
naar het origlDeele reglement afgeschre·
ven, (hetgeen Wil zouden besluiten omdat er nogal veel schrijffouten in voorkomen en niet voorzien is van een zegel)
zoo komt het ODS toch zeer merkwaardig voor. Wij deelen het daarom in zijn
geheel mede, mllar 111 duidelijker schrift
overgebracht, omdat het anders voor de
, meesten onleesbaar zou zijn.
(Op het titelblad staat) Den ambacht
der smeden binnm Werdt (Aan de binnenzijde) Die ladderen (leden) van den
ambacht der smeden binnen Werdt.
Gholtsmeeden.
(
•Hoef!smeeden.
Slotmaeckers.
Bussemaeckers.
Thiengietters (tingieters,)
Draettreckers
•
Kaemsteekers
l'lIessemaeckeuI.
Pllnneslagers.
Nagelmaekers.
Bijimaekers.
Trumpmaeckers.
Gertschereumaeckers boomschaar.)
1565.·
Boermaeckers
Item het is verdraeghen met consent
Plattiju mackers.
ons ghenaedigen Heeren, Scholtet, BorKettelboeters.
gemesteren ende schepenen dat alle
Leijdeckers.
draettreckers ende alle kamltekers in dat
Scheereslijpers.
- smedta ambacht sich vrien sullen ende
Glaesmaeckers.
reguleren nae ordenin~en P der stadt
Dit is der smeden Ambachts boek Mastrieht. Dees sullen zy georsaeekt ..
tot Weert. Anno M D. XXV.
die porters (poorters) zijn dat Ambacht
Der smeden rechte.
te betaelen nae luiJdt haer.~ AmbaehtsDit is alsulcke ordinantie van den boeks. Ende men BaU alJe jaer twe .. van
smeeden ambacht als hen verleent is van den kamsteckers tot een werkmelJster
machten ons ghenadigen Heeren van mede daertoe ordineren hOB men dat
woorde tot woorde bij consent der ÄmptAmpt beter anderhalden mach worden
luijden ons geosdigen Heeren linde bij 6Dde sullen alle kamsteckers ende draet·
den meijsters des Ambachts geordinpert
treckers geijn vreemde jungens van bnijten
In den Iersten een meiister van den aennemen te halden dat zij niet lancx
smeeden ambaèht die weUighe kinderen der doeren (deuren) en gaen en der stadt
heeft, dià mach den kinderen dat Am· niet moijelijk en zijn oft sullen die jonbacht leeren ende vrien (bevrijden?) gens aennemen in haeren kost te weeten
van der leeringhen. Maer als die melis- dat egn jaer om dat aender:. ~.lzoe wel
ters kinderen die van binnen haers va· die smeeden als ander zoe wy hler boeven
dm huijsë ofte buijten baers vaders dede zall altoos broecken eijnen Golt·
huijse geset srin sullen zij gheven tlve gulden ende dat zal men den meijsters
pont wass ende eenen brabant gulden
alfneemen die alzulcx toelaeten.
Item eynich man die van binnen onItem eijn iegelgck werckmeijster die
sen klockenslach (stad) geseten is die saU sall in sijn jaer opbrengen dat daer in
geven tWfl pont was ende 6 gnlden bra- valt bet 'zij hoe dat gelegen zij ende h;iJ
bans ende twee kannen wijns eer dat hij en zala den aenderen op oll aen schrUmeijster weerden (worden) ani. Ende dat ven die daer nae geordmeed wordt
wass saIl hebben die broederschap vnn
Item alle deze voirs, pnncten nae luiidt
sint 10lj (Elog-Eligius), ende dat geIt dess Ambachtsboeck der stadt Mastricht
dat AmbaClht.
slll men altoos minderrn olf meerderen
Item einich bllijtens meijster die van tot nut ende orbaer der stadt Weelt.
Anno 1575.
onsen clockenslacll niet en is, ende hij
(eene) meijsterij opsetten wilt, die saÜ
Item is verdraegen met consent O~SIl
gevèn twee pont wass ende 12 gulden bb. Genaedigen Heeren, Scholtet, Borgemensende 4 kannen wins (wijn) eer hij wer- teren schepenen eude met radt van der
cken sal1.
smeeden Ambacht dat alle die kamItem enich knecht van onsen kloeken- steckers die tot Weert zullen werckan
slnch die van Weert is end!' • . .. ert dat zg . .. (een ie) der op een maet zulsmeden oft wat onder dat smeden-Am- len weraken aangaende van. • . (lengte)
bacht gehort (?) die 8aU geven een pont van draet ende van dickten op dat gewas ende 10 st. (ni ver) brabo
meijn volck wel gedient mach worden
Item enich knecht van bujjten onsen met profijt der stadt Weert. Ende dat
klockenslacb. is ende begert (begeert) daer seijn clachteu over en coemen vant
zijn Ambacht te leeren onder dat Am- gemel)n volck ende dat een igellick z!Jn
bacht, die sall goven, twe pont wass werck maken zaluae inhalt zynder proeven die ..I\] voor heb ambacht gedaen
eude eeuen gulden brab:
Item is noch vervoerwaert ende ver- hebben Ende off bevonden waer dat
dragen van seholtet, bor/{hemesteJ'en ende eynich melister aldusdauich werck niet
schepenen ende raedt Iler stadt Weert en maeckten ende men bevondt aendera
ende met verdraghen dese ~oedes Am- dan voirss is in zij n I1l1gs off in eenich
bachtbroederen dat niemand lQ dsser stadt borgers huijs, zoe sullen die gesl9'ooren

werckmeijsters dat werck mededraegen
voir dat ambacht ende der meijster van
dat 'luaet ende gebrodt (gebroddeld)
werel!: zal verbrocken 10 st brab o tot
allen tijde alsmen dat vindet in wat huys
dat oock weesen mach onder onser stadt
Weert. Ende die brock sall gaen nae
inbalt on8S boeeks haelll den heer haellf
den Ambacht
W!ir Jacoh Greeve tbo Horne, tho
Altena tho Kortercen ende Iho Weert etc
Doen kond (maken bekend) allen luijden die deesen openen briell sullen siin
(zien) olf hoeren leesen ~at wij gegoven
hebben ende gheven VOlr ons onssen
ernven ende nacomelingen onssen goeden
luijden van Weert van den smeden Ambacht dat die goede mannen die tot den
Ambacht gehoeren met raede onsaes
gerichts van Weert twe goede mannen
oll drie setten .ende kiesen 81111G'n die dat
Ambacht regeeren sullen op haeren eijdt
(eed) Olf dat W'erck van den smeden
Ampt van werden 011 van L . .. ver.
din~henisse der gdeder luijden den zll .•
Ende die twee mannen 0& arie voirs,
sullen dat smeden ambacht regeeren
ende halden nae costumen ende ordeDI~ncien nae baere bester macht van
aender steden Ende als die gheswooren
ein iaer dat voirs, all)bacht geregiert
hebben zoe sullen met raedt der goeder
mannen van den Ambacht ende unss
gerichts van Weerdt vöirss, • twee 011
drije aendere setten in aUe der weegen
ende manieren als voirs is Vort soe
mogen die voirss, gheswooren met raede
unss gerichts voirss, alle jaer die eoeren
(keuren) meerderen ende minderen ende
ordineeren wiemen dat Ambacht halden
zall ende koeren die boeven anderhalven
st. brab staen off gaen, daar wir Jacop
die twee debl aft hebben ende dat derd!l
sullen die gbesworen voirss, hebben
voor ha.eren ael'beijt ende die koer anderhal ven st. brab dat sullen die ~ ge!wooren voirs, oek hebben ende alle
koeren selver vuijtpelDden Ende olf
iemant daerthegen segt soe salmen die
koeren vuijtpinden doen bij onsseu boeden (bode) ghelijck herlicx goeden (goe.deren des Heeren) Ende die gesworen
sullen rekenschap doen van de broecken
onssen Amptluijden in der tiit alsij
ailgaen olf angeset werden. In getuyghenisse dor waerheijt hebben wlir
onssen ziegen"(zp~el) aen deeaen brief!
doen hangen in't Jaer ons heeren dutJssent vjjfhondert ende 'vijllentwintich op
woensdach uae der heijligen driekonigen
dach.

TWEE 8RIJSAARDS.
WIJ leveo in e4!n tijd van oonha&ten; ZOo
juist ie de begrafeni"toet voorbij getloU:Do

of het huwelijksfeest

v8n~t aan, de uengdevuren l~n pu uilqedoofd of weet wapperen
de roulVvlaggen cn klinld de doodsklok, daar
weergallDt het Hosanna, en hier hooren wij
het ,Kruisigt Hem." .
Eenige jaren geleden was de wereld veryuld door den glans sohittereod UIt twee nalDen,
op geheel yerschillond gebied werden hun
dragers vereerd booger dan keizers, koningen,
preBidenten.
•
N\6le soheen hun onmogeJijk; do oudste
de mao, dIe werolddoelen ebheidde en zeeën
voreenigde, de groote Ferdioand de Le!sops.
do nodere OUo Voo Biamarok, de rijkskanselier,
de beueersohe ' vsn Europa
'Nog nauwelijks een kwarteeuw is het
gcleJco, d,at bet -outlsgwekkeudete reu1enwerk:
vao onzen tijd volbracht werd, do doorgraving
dor landengte vao Suez, geheel de arbeid Tan
é~n man, do vruoht vnn zijn genie, een werk,
dat de onberekenbaarete gevolgen mOMt
bebben op het handelsverkeer der wereld, dat
de toeetand van de maatsohappij veranderde,
een werk des vredes, eeuwen en eeuwen Jang
voor onmogelijk gebouden en on voltooid door
de Anergie ,nn een enkele.
Geen WOOlIer , dat in a\le talen en op .nB
looen do roem' verkondigd werd vnn den
toovenaar, die bet voorbereidde en 100 gelukkig tea einde braoht.
Bij de opemng Van het SUel-knnaal werd
eel leest gegeven groo1sch en indrukwekkend
nle wellioht nooit Ie voren en het middelpunt
dnarYan was niet de Bohoone keizelÎn fBn
Frankrijk door banr gemaal algeronde,l naar
Egypte OID helD te Yerlogenwoordigen maar
die andere voret door zijn geniB, de onvergclij~.lijli:e ingenieur, de .aohti~e, de alo~

,eliode Da Lellepl.

Dit Nummer beltaa' uit
t.vee Bladen.

Eerste bla.d.
Nog eens "Hel smedenambacl,t te IYeert."
Herhaaldelijk zijn wij aangezocht geworden het reglement van het smedenambacht, opgenomen in ons nummer
van,22 December il., ten behoeve van
vele onzer belangslel\ende lezers in de
tegenwoordige taal over te zette~.
Volgaarne voldoen wil beden aan dat
ve.~zoek, en 'wel des te gereeder, omdat
'WlJ hopen door dezen Ilrbeid eenigszins
beter den aard en de inrichting der vroegere gilden l te doen kennen en daardoor
te trpden in de bedoelingen van onzen
H. V,lI.der ,Pa~ • L~o XIII, die_ reeds
meermalen het herslel' der oude' gilden
ge'!'Îizigd naar de bijzondere behoefte~
van 'onzen tijd, beeft aanbevolen als een
der krachtigste middelen, om den heer8chenden maatschappeluken nood te gemoet te komen en dezen, zooal niet geheel weg te nemen, dan toch ten minste
zoo veel mogeliJk te lenigen.
'J'ot Öèter bègrip van hetgeen volgt
gelieven' <Înzè lèzèrs zich 18 'herinneren,'
dat' het oorspronkelijk i eglemllnt 'van het
ImedenamlJllch/;,' 'ge~e,èq ' teii"iare 1525
later, en w~Jjn deJaren.1565 en 1575:
met oenige'l bepalingen js vermeerderd,
die de aflehrij'fer, uaar wiens onnauwkeurig/ handschriftl wij werken, tU9schen
den aanhef en het slot van ' genoemd ,
reglement heeft geplaatst, ' zoodat ' , E'èrst
achter die bijgevoegde bepalingen de
goedkeuring en bevesti~ng volgt, door'
den graaf van Hornl'aJerleend, in het
jaar 1525 op Woensdag na Driekoningen..!
dag. '
.
'

,. Het ambacht der smeden
"- . te \\' eert.
I
We___ liet -:_~II_""'II*
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Goucl.medeD; ,

, Hoef.mêdeD~
- 'Slotenmakers,

Bu_p~kerl,

Ti~egi8ter8,

"Drudtrekkers, ( ,
Ka~kers, ' MeÎWnma1ter., ,

r I

PanDenalage~,

NagelOlakers, f '
nölmaken,
Trompenmakers,
Boomaebarenmaker8,
I Boormakers,
,PlaUijnmaker.,
Ketellapper.,
, Leidekker."
• Scharenslijpers,
Glazenmakers.

1575~

Een knecht uit deze stad. die het smeden of oenig ander vak dat tot het emedenambacht behoort, verlangt te leeren,
moet één pond was geven en 10 8rabantsche stuivers betalen.
. Een knecht van bniten ons rechtsgebied, die zijn vak onder ons ambacht
wil leeren, zal 2 pond was en 1 8rabantschen gulden geven.
Eveneens is door schout, burgemees~rs, scbepenen en I raad der stad Weert,
10 ol'erlE'g met 'de broeders van bet
s!Ded~nambacht bepaald, dat niemand
Zich 10 deze stad of haar rechtsgebied
mag vestigen, of hij moet eerst en vooral zijn proefsluk kunnen makeu van het
vak, dat hij wil uitoefenen.
Indien iemand, wiens arbeid door de
werkmeesters wordt afgekeurd, zich
daartegen verzet, zal hij, wanneer bij
schuldig bevonden word~ een Brllbantscben gulden betalen.
Wanneer een meester van buiten eenig
werk kwam verrichten, verbeurt hij
telkenmale dat zulks ontdekt- wordt, io
Brabanlsche stuivers.
Zoo iemand in eens anders werk
treedt, en de eerste werkman niet betaald is, zal \ deze het werk door de werkmeesters doen verbieden. Werkt hil echter door, dan moet hij den eersten man
belalen of hem het werk overlIlten. Doet
hij dit 'niet,' dan zal men hem eene boet~
opleggen, gelijk aau' de som, die men
den eersten werkman schuldig is.
Al wat het alnbacht ontvangt, zal g!ljjkelijk verdeeld worden onder allenl dIe
het ambacht uitoefenen.
Alle meesters znllen met Pinksteren
mede in de proceasie rondtrekkeó, gelijk
de andere 11mbachten doen, of, zoo zii
bolet zijn, een ander in hunne plaats
-slellen ; wie dit niet doet 1erbeurt &
stuivers.
In alle zaken, die tegen bet ambacht
geschieden, zullen de Achtmannen recbt
spreken, zooale de overige ambachten
doen.
H6t fJolgtftde ÎI fJcutge.teld met raad i
fJan dtn Heer.

Met toestemming van onzen genadigen
Heer, van Schout, burgemeJslers en sche ·
penen, en met raad vart. het ameienambacht is bepaald, dat alle kamstekers
te Weert volgens eene bepaalde lengte
en dikte van, draad zullen werken, opdat
het volk wel moge bediend worden, met
voordeel der stad Weert.
Om geen reden tot klachten te geven,
zal een ieder zijn ' werk ma\uln volgons
de proeve, die hij voor het ambacht
heeft afgelegd. En indien ondek.t werd
dat een meester zijn werk zoo niet
maakte, en men dit in zijn huis of bij
een der burgers vond, zullen de beëedigde werkmeesters dat werk mede·
nemen en aan het gilde toonen, en de
vervaardiger van dusdanig slecht en
bedorven werk. zal altijd, in welk huis
men het ook vmdt, 10 Brabautsche stuivers verbeuren, welke boete, volgens
den inhoud van ons boek, half dl'n Heer
en half het ambacht ten goede zal komen.
,

lVii Jacob~ grlf,af van
Horlles, .1/ /tm.a, Weet" enz.
maken aUen, die dezen brief zullen zien
of hooren lezen, bekend. dat wg aan
onzE' onderzaten van Weert, die tot het
smedenambacht behooren, bebben toegestaan, dnt zij, met raad van ons gerecht van W.eert, 2 of 3 bekwame mannen mogen kiezen en aanstellen om, na
afgelegden eed, het ambacht te besturen,
en te bepalen of het werk van het smeden ambacht goed of slecht zij, Deze 2
of 3 mannen zullen bet smedenambacht
besturen en naar hun vermogen het
welzijn daarvan bevorderen, volgens de
gewoonten en verordeningen van andere
I
steden.
Wanneer de gl'zworenen bet ambacht '
een jaar bestierd hebben, zullen zij, met
raad der leden' van het ambacht en van '
ons gerecht te Weert, 2 of 3 andere
aanstellen, op de wijze als boven gezegd is.
Verder mogen de gezworenen, met
raad van ons gerecht, alle jaren de boeten vermeerderen of verminderen en
vaststellen hoe men het ambacht zal
. onderhouden.
1
Van de boeten, die meer bedra~en dan
'anderhalven Brab. stuh'er" zullen wij,
Jac:ob," twee deelen ontvangen en d~
gIlzworenen voor' hun'ne moeite het derde
deel. Boeten ' van anaerhalven stuiver,
vervallen insgelijks aan de • gezworenen
die tevens de boeten zelve moeten in!
vorderen.
Zoo iemand zich daartegen verzet, zal
men de boeten, gelijk 's Heeren goede·
ren, door onzen bode doen invorderen'.
De gezworpnen zullen, wanneer zij
aangesteld worden of hunne bediening
nederleggen, van al deze boeten aan
onze Ambtlieden verantwoording doen.
Tot getuigenis der waarheid hebben
wij ons zegel BBn dezen brief doen hang~n, in het jaar onzes Heeren 1525, op
Woensdag na Driekoningendag.

j

Wánneer iemand der meesters aterf~
zullen de leden van het ambacht zijq
lijk'afhalen, gelijk andere broederschap~
pen doen. En hetzij de werkmeesters herl
In peraoon daartoe verzoeken, of dit doen
door hun knecht zullen zij in ieder ge~
val komen of anders 3 Brabanteche stuii
vera boete betalen.
I
Een meéater, die een knecht, betzij
van buiten of binnen de stad, te werk
~e8teld heeft, zal zelf aansprakelok weI zen voor het ~eld,., van . liet f ambacht,
indiell' de knecht niet betaalt.
I

j

t56ö.

' '
Eveueëns is bepaald,lmet toèstemming
van onzen genadlgen Reer, en van den
schout, burgemeesters en schepenen, dat
alle draadtrekkars en kamstekers zich
in het emedenambarht zullen vrijmaken
Dit is het boel, pan I.et sme- (door betaling 'van het leergeld?) en
delllunbäcltt Ie IJ 'eërt.
zlich .~oudendaan dde.:eror~elllng~n, zoo·
.4
t ~Q5
as z\1' voo r e sta ,uaastrIcht ZIJn vastannO
gcstel.l. Derhalve zullen zi' die poorIJe '~ecltte,,' der smeden
ters (burger,] zlin; gehouden' wezen het
.
. '
ambacht te betalen, volgens den inhoud
, Hierna volgt het _~egleme.nt van het ' " van het ambachteboek.
.meaenamba~ht, ~Igk het In .naamt van
Alle jaren zal men twee der kamste~nzen genadlg~~ ~eer, door zll~e ambt- kers tot werkmeester ,anstellen, die zich
beden woor~~ll1'::: IS verleend en door de beijveren moeten het ambacht zooveel
•~ees.ters l val1 het ambacht vastgesteld.
mogelijk te bevorderen.
Vooreerat mllg e?n mee~ter v~n het
Ook zullen de kams'tekers en draadsmedenambacht, die wettige kinderen trpkkera geen jongens vaD buiten in hun
heeft, dezen he~. ambacht leeren en van dienst nemen, opdat deze de stad niet
het leergeld vruhouden. Maar wanneer
tot last verstrekken met langs de deuren
kinderen van meesters het ~uderlijk huis:. te gaan! (om hun bnderhoud te bekoverlaten heb~en, moeten zU ~ pond W88
men,) doch indieu zij 'zich van neemen één .Brabantschen gulden betalen.
den bedienen, moeten zii he'n ook in
Een l!!WOner d~~er stad of haar klok. den kost uemen. Meesters, zoowel smekenslag,~ [f'4!Cht,gMedl zal alvorens mees- den als anderen, die toelaten dat hunne
ter te worden 2 pond wa~, 6 Brabantknechts de stad last'aan doen, vervallen
Bche guldens en 2 kan wgn geven.: de
in de boete van één goudgulden.
was aan de broederschap van St. EbglU8
Ieder werkmeester zal rekening en
fin het geld aan het aJ?bacht.
verantwoording afleggen van hetgeen
Een m~eate~ v~n bUIten, d'e van on.~
hij in zyn jaar ontvangen en uitgegeven
re~ht8g~bled niet IS en eene meesterg heeft, en den , staat daarvan' aan z~n
w11 b1!gInnen, moet 2 pond was, 12 Bra- opvolger overlegaen.
AU, voorgenoe~de p'Q~ten, welke ovor!
bantecne g~ldenB en 4: kau wijn geven
v'ér dat hu mag werken.
eenstemmen met het ambacnteboek der '
stad Mal'striebt zal lJleD ,alt!Ît!, ogen"
• Klokken.l., beleekenl \V~arsohljDlijk : i.oover vermeerderen b~ varlilinderen tot ~ut en
~.:: gfllWra WDrrU 8n auw,t voor: rwu.- 100rdee1 der at.IW. Weurt.
•
.
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:Buitenla.nd.
Belgie

•

Htt "rocn mevrolilO Joniau. Het gerucht.

makende proces 'au mevrouw JODial x is len
einde. In elk huie~ezin, in elke bijeenkolllst
voorlll in Antwerpen werd deze zaak met
har\,loah~ besproken. Ia de nouw sohuldig
of onschuldig. Ja zij onsohulrJig dan moet
haar lijden versohrikkellJk zijn. Is zij phohLig
dan heert zij groote mIsdaden en moorden
begaan, dan is lij eene groote mi.dadli!ltcr,
dit alles met vastberadenheid overlegd heefl.
liet reqQllitoir van deo adv.-generaal halO
verdediging. Tofee ndvokaten hebben ziob Jan
de zaak gokweten. D~ eenle IS de heer
mr. HelHlnckx van Anlwerpeo, zouder bljzonder groole IIJ8111 aall de b.Ii_, muar' fan
waarlijk grool lal6:1t. Donderdag in den laten
namiddag en Vrijdag den gansoben dag heeft
hij gesprokeo. Het was Zaterdag ,ij! uren
toen bij eIndigde, en beeft n?g gedurende
.:Ie voorallddagZittlDg gepleil. Zij n 8telspl ia:
MOfIOIl" JonlaUl b~ett ,ek~r laakbare roi~en
begaan ID het ordenelI harer bUlah~udehtlke
zllien ell het behe~ren bar~r 6nanolen, maiT
\ zij 18 geen mlsd.dlg~ I er 18 Dleta legen ~~ar
be weten wat haar ,oor een boetetralfel\lke
reob'ban" kOIl Imugea, .910\ .erre fan ban

