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Eengruwelijk tafereel op hetkerkJzof
Haarverwardebekentenis zegt al iets over de conditie van devrouw,
maar nahaar dood komt daar nog meer over aanhet licht. Eerst blijkt
het nog eenheel gedoe om haarlichaam vrij te krijgen voor de christelijke begrafenis waar de familie op aandringt. VanMerode verzet zich,
envanuit zijn standpunt geredeneerd zit daarlogicain: alsAnnaeentovenares is die eenpact met de duivel heeft gesloten - en datis kennelijk
zijn overtuiging -, heeft ze geen recht op een christelijke begrafenis.
Dan moet haar lijk net als dat van de zelfmoordenares Hendricxken

Delyenuit Maarheezeop delokaleexecutieplaatsaaneengalgwarden
tentoongesteld, tot afschuwen afschrikkingvaniedereen. CommunicatiehierovermetdepastoorvanAstenendedekeninSomerenneemt
tijdinbeslag.UitemdelijkwendtpastoorVanBaerlezichop 23oktober
schriftelijktot debisschop:
In een lastige en bijzonder ingewikkelde kwestie, over het geruchtbetreffendeheksen dat thans in dezecontreienis verspreid,
dient u, hooggeachtevader, te weten dat onze wereldse heer uit
Asten is opgetreden tegen een aantal damesvan goedenaam en
faam. Daarbij heeft hij zichniets aangetrokken van eenbriefvan
u, hooggeachtevader, aan mijnheerpastoor van Eindhoven, die
via hem aanmij is bezorgd, en tevens het traktaat Heksenhamer
van Binsfeld, hulpbisschopvan Trier, totaalnietlatenmeewegen.
Zonder eenvonnis van deschepenen heeft hij devrouwen gedwongen deproefmet koudwaterte ondergaan, op bedrieglijkewijze.
Toenzij blevendrijven,zijnzeonmiddellijkheelruwenwreed,met
de handenop derug doorboorden aaneenpaal ontwricht, door
tweezeerw-rederechtsdienaarsgegeseldenin hetgevanggegooid.
Daar hebben zij immense dorst geleden, gelijk Christus dorstte

aanhet Kruis, zoals te zienis in deverklaringvan de schepenen,
die terdege is bekeken. Een dame van onbesproken levenswandel is daardoor om het leven gekomen. Zij heeft gevraagd om

mijn aanwezigheidom haar de biecht af te nemen, maar mij en
andere priesters werd de toegang tot de gevangenen versperd.
Ikverkeer daarom intwijfel ofhet lichaam datnu drie dagenin het

kasteelis,zulksop aandringenvanhaarzoonsenvrienden,vrijgegevenmoetwardenvooreenchristelijkebegrafenis,ofniet.Ikwilde
metzonderu te raadplegen,hooggeachtevader, lets ondernemen.
Maar hetis alleszins nodig datzichiets aandient. om dezaakgoed
temakenofderustte doenweerkeren. Anderszalvanwegehetge-
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AlisAnnanogzobarbaarstoegetakeld,tochvolgt discussieoverde
directe oorzaak van haar dood. Die wordt veroorzaakt door een verkla-

ring uit de mondvan een zekereJanvan den Cruys, eenAstenaardie
met Annagevangenzitin dezelfderuimte. Het 'Cruysmanneke', zoals
hi] wordt genoemd, zou incest hebben gepleegd met zip twintig jaar
oudedochter,dieookis gearresteerd- overigensmoetniethij,maarzij
om diereden defaltering in depaleiondergaan. Notaris VanKelst isop
22oktoberin staatdemante sprekenennoteertinhetbijzijnvantwee
alsgetuigenopgeroepenschepenendatAnnainhaarcelniettedrinken
kreeg: 'Ze zei dat ze graag iets zou willen hebben om haar eigen urine
ofdievaniemand anders intekunnen opvangen endantekunnen drinken, omdat ze zo'n dorst leed.'

Als Jacobvan 't Sestichde Peellandsevervolging onderzoekt, confronteert hi] ook Astense betrokkenen met dit verhaal. Peter Ceelen
houdt het erop dat zip moeder is gestorven door defoltering, 'zo grof
enbuiten alle recht en reden', maarvermeldt wel dat zeniet te drinken

heeftgekregen.
SchoutIdeletdoetalsofermet deverzorgingniets miswasendekt
zichin door deverantwoordelijkheid afte schuiven op eenvan zijn assistenten, de vorster. Van den Cruys zat inderdaad bij haar gevangen,
tot eenuurvoorhaardood, zegthij, maareenkwartierofeenhalfuur
voor ze stierf brachten de vorster en zijn zoon haar nog een maaltijd:
eenkommetje warmbier enbrood. Hij heeftbegrependat ze dit ook
daadwerkelijkheeftgenuttigd.Nee,deverzorgingin decelwasaande
maat, de vorster heeft hem er althans van verzekerd dat zowel Anna als

het'Cruysmanneke'hunportievanetenendrinkenhebbengekregen!
Dat de Astense beambten geen gesloten front vormen, blijkt als
vicesecretarisVerrijt zip lezing geeft en details toevoegt over de verklaringvanVanden Cruys. Vanhemkreeghij te horen dat Annawel
degelijkvreselijke dorstleed;toenhaarmedegevangeneurineerdehad
zi] niets liever gewild dan dit water te kunnen drinken. En's nachts was

zi] er door het uitblijven van vloeistofzo slecht aantoe, dat ze stellig
nietlangmeertelevenhadalsniemandhierlets aandeed.
Ofhet deverwondingen zijn geweest, de dorst ofde combinatie van

beide, Anna Ceelenbleefde dood op de brandstapelbespaard. Maar
misschienwaszewelbeterafgeweestmet deefficientehaastdieErasmusvanGrevenbroeckeenmaandeerderinMierloenLieroptentoonspreidde.
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