
A" HANS KINDERBIBLIOTHEEK

Nr. 505. A HA1{S.

0e zes honderd Franchimonteezen

s---. .

z4
â-4



Nr. 5 05.
À. I-IAI'{S

Be Ies llonderd Franchimonteeren

ï,

Het scedeke Mi,ddelburg, ten Noorden vârïl
Brugge, 'w'as op een Scpternberdag va,n het jaar
1467 in re,p,€,n ro,er. Overal sto,nd'en g,rocpjes
mann'e,n en vro:ur4rÊrl Ê;n jo,nge lieden opgewonden
te praten, Toch had d,e klolc uir de,n toren nog
niet het ru'stuur ingeluid. Dat zon nog \a'el €€in
uur duren.

Maar d,e lossers hadden hu.n arbeicl gesra akt
op de schepen irn d,e havefl vâ,D het Lapscheursch,;
gat, dat naar het Zwin leidde. De weefgetouï{/en
Iagen s'ti,l. En rn€n h'o,orde ook
mers der kope'rslagers (l).

( I ) Men mag dit Middel'burg
Middelburg in Zeeland. Men noemt

ni,et m,e,er de ha-

nlct ver$rârren met
her mecsral l\diddel-

burg in Vlaanderen"



..Een jongen Va'n ,eien of zesden gittg naarJaar
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huis. Zii moeder cn twee rurt.ri stondentJn
kan nier veiqetcn, dat ik
Maas heb zien wcrpcn...de deur.

, I René, wat irs er toch gaande? vroeg de noe.
der in het Waalsch.

- Een bode van hertog Karel is op het kasteel
se\veesr, en dan in de ;;;.-ô;;;J*àrd.n d.
mannen opgeroepen om ,.n ,r.i,.;à. i. ,r.t t.n,
_,^l Oorlog? .iup d. *.J"ï.'nfelun uir, zao-
drù q.e Vfouw heette.

Ze moeten tegen de Luikenar,en qaan vectt'
Xn :, tesen onze t"ro.J*r, î;;;^^n?nî-uirr.t.
", :9.n rk dat hoorde, kon ik ni,et mecr in bet
werkhuis blijven... en ook ,ri.r'î*, à."-Orurtucr menschen luisteren !

,^_- Is het dan we,eral mis ginder? her,nanr rflo'e-
cer.

,r .]- O, Luik zil zich nooit aan den herrog olt-qer$rcrpen, sprak René met vuur... Moed er, laat
me ntar oom pierre gaa:n....---- Naar oom pieî..!- Ër, waarvoor?

-- om mer de Luikenaien ;;i; ,iii;aen, re-
gen den vatschen t.r,og, ït;';;;; "i.iri 

larc,rtvermoorden...

- Stil toch, jongen.! Moest ba,liuw vanEye-tv c rve. d a t ho,orc,ir, rrÏj t ie i ;-i,, 
-.;;'ilià.; 

î an bet
:1:r.:r sroppen. Gij blijft sti,l hier... \tr/e rnogerl
Eeen haat m,cer hebben... v/e wonen hier rustiEren hebben ruim ons brood...

-2-

moet
door
't irs

De Bruggelingen en de mannen hier uit de
de Luike-
vervolgcle

stre,ek, zullen den hertog helpcn tegen
naren. Ik vi,nd het gemeen en laf!
René.

Zij moete,n hun heer gehoorzamen.
sloo,t de deur en trachtte h"''ar

zoon te bedaren.
Zij en veel a.ndere Dirnantecz.en v'ooncle n nu in

dit verre stadje, d,at aan den machtigen hecr Pic-
ter Bladelin toebehoorde, een braven, en rijken
edelman, die een voornaam ambt bekleeddc bi.j
den hertog.

ie hertog Karel, heer van Bourgondië, Loth:r-
ringen, Artoi,s, Vlaanderen,Brabant,Namen, Zee-
la'nd, Holland, Friesland en nog andere streken,
w-ilde ook meester zijn over hei land van Luik.
Maar de Luikenaren verzetten zich tegen hem.
Daarvoor had de herrog reeds in 1466 Dinant
zwaar gestraft. Hij liet er zeven honderd bur-
gers, t\Mee aan twee gebonden, in de [daas wer-
pen, en stak de stad in bra,nd. De overlevendc
burgers, en de vrouwen €n kinderen zwierven

Vrouu' Melun

- Vader zov u zelf zeggcn,

weer opstand te maken. Kom
veel te rocrig op straat...

Zwijgen! Ik moet

houden. De Luikenaren



t9!d. FJcer Blar
zj l n s rad 

", J,j r!ï_H, *:î:îî":r.,:î î Jîï;
1:::i: of hij banneiingen uit Dinant in ztJïtnltu\vc plaats n
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'ff'î i': Ë:li *î"f;

"..?: 
Dinanteezen brachren rldus re Middc lburgn,rgFo.rnijverbcid -ouir. .' .,,",

t9o rvas ook. vrourv Melun met haar kinde-ren door heer B,te nina't deel l:1:':" 
geholpen' lÏt;;; an bad

11 
0."r,;'-;; 

"l' i:il:Trll ïlï:. "fJ';ï"îï ilj;
l: lH 

: 

ii îîl: } " "?i.Ï ï li* irî:i'I.Ïii
, .t-teer Bladelin

I i: :.. "lîil i J:is-r''ec 
I 
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meenten en de kastcelheeren van Vlaanderen en
tirabant. En zijn heraut hacl ook dien op-
roep te Middclburg gedaan, en daardoor was er
zu.lk een beroering" i-n lrrr stadje. De vrouwen,
u'Ier echtgenoot zou moeten ten oorlog trek-
Ken,-waren angstig en bedroefd. En veel manncn
3oY9.n ook liivei tlruis blijven. Ze ko,nden de
Luikenaren geen ongclijk g.rr*n. Wat had hertog
narel in hun land te maken? Maar hij was

il::,T:f"chtig, en wilde gcdurig zîjn macht uit-

^ R.ené Melun sliep dien nrcht wcinig. Hij dacht
aan het Luikerlanâ. Hil was roch ooT. urn daar.

frn .ginds woonden ,i1n oorn Pierre en tante
Marie cn zijn neef Louis"op een hoeve... Moeder,
en de zusjei Jeanne en Denire, hadden er vcrble-
ven bij dô verwo:sting van Dinanr ,en ook René

]"lt..t na den dood vîn zijn vader aangekornen.t-ollls zou wcl met de burgers van Luik meestrijden...
..- O, was ik bij hen ! wenschte René.
rvraar moeder wildc hcm rri,et.laten gaan.

-,rÏ,n volgenden morgen begon René'weer overzr;n plan.

x,l Jongen, ga kalm naar uw werk,
::lt'ot.- En zwijg ovcr Lui,k. Spreek

;,".".ihÎ,îî:-..oJ'd'n ! s/e zijn hier

z€'t vrou\ry
geen on-
eigenlijk



-:-- Ge..kunt mc rnissen, moeder... Gij enDe.'
ntse verdienen het brood ;;; 

-*.ï.n 
...-'G, ,ult

geen geb_rek hebben, nirlr.-0.,1 ,iia-*eg ben.

*_ Maar ge zoudt ,tr- ;;;";iil,,;-ïi.r m,elI
logen.T..tuS keercn... Bor,.ndi.;.- ;. kondt inoen stri,jd gedood *,ord.n. Zîl-i"' ,?-ou.r, jon-
sen... V/e. Ieven hi.. g.i"[kt;1:. 

"^E; 
ge kunt

vaders nage<tachtenis 
";î, b;;;i .;r;:'âr" onu

-T1*r, en zu-srers te help.n. 
---

\tnt begaf zich naar ri;n o,erk. Hij rvas ko-
p_erslager; hi.i had hei ,,"{ ";;^;j in i^d6 sr.

;'f-';;lr,Lieidde nu bij ccn baas, ook oit Dinant

-- 
Zolde"n de Dinanreezen, die rc Middelburgwoonden, ook moeren optrekke"';.;;;Luik?-.

_-,l- Ik ga ni'et, zei de taas ";; îî'é. Tege.y*tJT elgen broederen vechtcn, zoo laf zil tK
nooit zijn.

sprak Renê.

-,,- Zeg dat niet luid, jongen, waarschurrde
1un meester. Wees voorzicËtinl . nrlns die kctelsqaar naar het schip voor Brug!.. En hlud brriten
uw mond.

.-,lTé laadde ecn kruirn,agen vol kope ren ,rîat-'mreten. Deze waren bcsteli door een handebarte Brugge. De knaap voerde ,r'niu dî houro,
waar een schuit klair lag, die ir, àen namiddag

Met hen mee doen, dar zou ik willen'
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ôver het Middelburgsch vaardeken en de Lieve
naar Brugge zou varen.
, --: Zeg, klcine Di,nantees, zc hebben in uw
lond-Tog geen gehoorzaamheid geleerd, spotte
oe schippersknectt.

, [._1. verstond Vlaamsch en sprak het gebro-
ken..Hij zou nu cchter den raad van zijn Àoeder
en zijn_ba:as volgen en zrvijgen,
,r-- .I(oen, kij moet de marmiet laad, zet hi1.l'tJ zrJlt voor kooprnan Jans van de Steenstraat.

--- Ik spreek nû niet vâfi rnâ(filieten o,f ketelsm.t?. van de Luikenaren ! hernam Koen, de
schrppe rsknecht.

Àan dat oor zijn al de Dinanteezen doof !

_tlt ',..n kaailooper. 'i Is allemaal één hoop op-roerkraaierr. Er, heer Bradelin moesr her vorkjenter nooi't gebracht h,cbben.

,^^]- 
'Wij 

voor ons brood werk en niet ziin
lT_st$a als gij ! snauwde René, bij wie de driftspoedig oplai,iâe.

o:^_-l Yil, gij wel cens z-rijg.n, vreemde kraai!
,':t11. de kaaiiooper. Of ik rjf ."tt van uw ketelstn blutqen op oru kop...
,^ 

--; Maak-u niet kïaad, Hein, hernam Koen,
"t schlPPersknecht. Âls de Luikenaren ook eens

l]L.o"n twee in de Maas ge\ryorpen zijn, zullenuç L''lnanteezen hier een toontje lager zi,ngen, ZeYergeten maar al te veiel, dat 
"hon-rr.rt oît ,trnfverDr;lÎld is geworden... en hertog Karel is nog



t'e goed g€weesr. Hij had ze allemaal kopje ondermojteT docn duik.ï.n. - 
.-! "r'|\']'r,

..ën het was René bij die rvoorden, of hij plors
:iJ: Ttdct.,zas, zooatî hij ;; ;;;' ;;.;;;ritenqag aan zijn vriena Ou.lr"o.".,iË.uonà.n *rte.n met hem in tr., *rii;'*.rd ;;il;;;. .. En
"'fi . ï ïi "'ï tïîJi,ï; : lï Li 

*; i r ;;' d

-- Laf aafdS I 
---t L rrrrrv u\rrrr.

een wreed ,r,o-"i-thteeuwde hij- De hertok isse

,--rr . 
h,fBgO mgnSk,

Irqpr voor hem

fiil;,i**il 
t l:r*J*e i* 

" 

i!,

nlet veel noodig om dc menschen samen re bren-
gen.

,_ 
Plqr-t verschcen Jan van Eyewcrve, de bal-

luy' Hij was zeer waakzram. I-Iij wist, dar crook te Mi,cldeiburg cn elders in Ëet Vrije van
f;rus8e,. veel tegeilstanders waren van h.ntog
|are.l' di,e ook de"reclrten der Vlami,ngen geschon-o:n h.d. En de Dinantce zen zoud.n tr,rn Luik-
sche broeders wcl voorspreken. Bovendien had
oe .baljuw reeds u.rnorn.n, dat dc Gentenaren
wetgerden den herrog te sreunen in zijn strijd
tegen Luik.
, D. baljuw rvildc zich verdienstelijk maken
Jegens heer Bladclin, zijn tnces[cr, die de voor-
naarnste dienaar. zûf :: cle schatbewaarder van denvorst was.

"^-Zoo 
waaktc hij, om rlle pogingen ror onlus-,.\r. smachren.

,^__tn,nl zag hi;i een volksopl,oop en hoorde hij
11waa!. Haaitig" kwam bij rner rwce kneclrrennaar de haven.

*r.il Yo, gcbeurt er hicrl vrocg hij met luide

Hein, de kaailo,opcr, wces
Heer, die Dinantecs

"i:ii. 
rnoeren maken resen

op René Melun.
zegt, dat w€ allen
den hertog, loog de

difl Valschaard ! schreeuwde

--"^ <ru(rtsrtr Ore.meekaan OOk... Hij Zal LUt*nret kan in brand ,*ii-.1r"ËTrrrrrr...
,..__ - verraad! rief ii;l;. î;';;;; oet de bat.
JUw weten. Nu h;*;';.:il.. de Dinan æezen

i:,ï i.f herrog a.nr..n .:."I;lJ; i,#"' Àr;- a,Luikenaren ;;;..:"'^"'"' /-e KonK€ler urs' "-

", 
rtndere menschen traden nader. en Hein en

::.": ve rko n d i gd.n i ;l;:' i, ;' ïli, a'v.iuï"a.nv o rs t zw a;ar u ù..ai s;ï 
^ 

a. 
" 

b Jà -i iJir',^ 
"ii, - jn -

ih*i 
-# î J'.hfl l;r T rf; i,'ljJ,;:i.:n

#iïi:*,,i,îf:i' :ri',:,.. ffi ff 
*k+ *;

"'i:Til u ;îi[*tT. .iî .;;T:.ït if *l i;,;
I
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René vero,ntwaar-



,volk omstuwde hem... Vluchren kon hij bli,jk-
oaar niet. Maar de knaap sprong op het schip
en 

_dan in de haven...
lede_r was ecn oogenblik als verstomd.-- Hij zal verdri]-tk.tr ! klonk het.

, - Koen, i,n de boot, wij zullen hem oppik-
f,tT ,n aan den baljtrrv overlevcre,n ! schreeurvde

tein, de kaailoop.i, die anclers nooit zoo ijve-
r[8 was.

I- Ja, cen boot, een boot! tierde de bal.iurv.
.Kené Melun \Mas een flinke zwemm€r cn, of-

schoon zijn kleedi,ng hern wcl hi,nderde, had hij
,oen overkant reeds b-ercilct, ecr Koen de boot van
net schip los gemaakt had.

Kené keek nrar de menigtc.

^-,--- L-eve Luikl riep hij,-en dan verdween hij
achter de aardcn rvallen...
^ M11t nu werd hij plors kalmer, en hij dacht
]1n 3i,jn moeder, .n i.rnnc en Deni,sc. Hij moestvluchtcn, ver van hcn... Hij had gistercn wel
$tulltga naar Luikerland t. Àog.,r, grrn. l'hans
XTld. hij, hoe zw;,^r het hem îi.ll van de ge-
ttetden te scheiden.

,-r-Yoll hij kon hier niet lang staan dubben...r"'c Da'Uuw en zijn knechten daalden reeds in deoo$ cn Koen t-ricta de roei,riemen gereed.

__ 
I\en! vluchtte ove( de velden. Ondcrrvege

!,tttr..hij het warer uir zijn klecren. Hij verdo&ztch dan in het riet, dat ârm welig grleicle. Na

-!g_ il



een tijd zag hij den baljuw en zijn dienarcf freto

Hein en Koen over een akker gaan, tÏlâar

René, wat ziet ge er o,ntsteld wtt' z'e\ ltii'
Ik ben uit Middelburg gevlucht'-"

kunnen de Luikenaren
on!.lokk.n over stad

doen! Ze
en irndzullen

halen!
nleuwe

keerden weer spoedig naar de stad terug' .. ,^r4
Nu verliet René zi'jn schuilplaats; tltJ,"::

roeds een pla-n-uir, g.it.ta. Cinds tegen MT,i
kerke woonde Barou, een Dinanteet'..of -:;
kleine hoeve. Hiii was op cen kasteeltje btllt-,Ii.,"
nielde stad hov"enier giweest, en heer. ntaoe;1;
had hem nu a,an een'-h,ofstedcke geholpen' Î:-
Barou en zi,jn vrouw naar de stad tlg,ramcll' t''"-

zochten ze gewoonlijk de Meluns, want dt 11::;-
nier was m"et den und., zeer bevriend geweer"'

Na ruim een half uur kwam René op de 1"i;;
aan. Vrouw Barou ontving hem zeu v.rierrl:;tj;
en dadelijk kwam ook hair man uit den llot ^"

huis. . t 2i
Baro,u's hadden
en meid. en h'et

En de knaap ve,rtelde, ,urt-.i gebeurd Yiï^
Bar'ou .n ti.ln vrouw schrokken gewelctlEi" 

n'

o. * jfl liî;,:: ;' il';.";'#i:iii fr :,-j'ii' j4
moeilijk is om te zwijgen, maar hertog Ï:;;:
*ooni te Brugge en is 

"Ëi.t 
du groote opPt::riï;

En wat kottnli wij andcrs doen dan ons j:t:;:
houden, al is er g-o, onrecht met Di'n1tlt ElÉ

haard.
De

knecht
ken.

daar

ult.

René.

ik na,ar Brugge e'n van-
naar ooln Pierr;' zei

beurd!
Ï H.., Bladelin heeft het voor ons goed

*",k,, ;;;;k' ;;;;;ï;;o. 
-o,- 

*',t bait ar

6e-o
dat

I
rl

I
il

il
!

woelen? $/at

dervoer René.

- Vti]heicl! Nu spelen er ook cen prar-.hccren

baas te î,tik, zooals Raas van f{c':rs' dic zrjn
eigen ;J;--b.uo.ht, om mcestcr te ziin' E-" 9f
ge door clc kat;f il hond gebetcn worclt' is
Ë.tr.tià..-iri rr"ra van de rust' Maar' treste jon-
gen, ga met mijn man n:l;r t oflz-e slaapkalncr' Hij
i.r .i'"J;; ;;;J il;;" en d*n kan ik uw kleercn

bij h.;;;'-;;;n?;. Ânde* r'r'ordt *' ti1\i 
,

Rcné volgde 
"clen raed cn 7;t tlan tll'l dclr

Maar ze stri.iden voor hun vrijheid, rvc-

gcen kindercn, ook gcen

drict;rl kon rusttg sPre-

Morgen vrocg trek
naar Lui,kerland,

En uw moeder vcrlatcn! rleP vrouw tlarou

u spreekt
rvorclen.

Ik moet wel..' Anders rvord ik gevangen

gez€t...
Àls uw moeder

bij heer Bladelin, zal u
Genade vragen.. '

ten beste voor
allcs vergeven
Ha, neen!

12- t3



Jongen, wat wiit ge i,n Luikerlan d doenlVfOeg BafOU. 
'--- 6' r'rr r"LrtrrrEr'rou!' t'--'

--- !I*, de Luikenaren rnee vechten !
n^_- Po" moosr ge zeker nooit;;;;;;r" Ekee.tcn.. 

Xf",,:o u"..i- ;iJîrilir'.li^"^ 
ur''Irrê --

,_^.,-- 
t;m..hter aangehouden te worden door denbalj urv, ai. ..n 

-i.i;iffil 
iri".',i"d,iî;;;zen...

niet vindt"'
geen gerust
waatt naat

De uikenaren zullen overwinnerr, be'
u'eerde Rgne.

- Dat was wreed en onrechtvaardig, crkende
vrouw Ba.rou. Maar Raas van Heers en andcre
he'eren, dire nu te Luik het volk opstoken, hebben
ook veel menschen ter dood gebracht. Er rnoet
een einde komen aan al die woelingen.

de waarhei,d gezegd, zei René,

- Àlles is uit krakeel van een straatloolrer
voort
schen
tnaar
men.

Ik ga naa,r Luikerland, besloot René. O'
ttarou, zeg morgen aa'in moedcr, dat ik nict r.n-
oers meer kon en veel aa,n haar zal denkcn.

Maar ik laat u niet vertrekken, spral< de
landbourver. Ik zou het voor uu' brrve rnocdct
nlet kunnen verantwoorden.

René zweeg. Barou vond het bcter vand'r.;rg

--- Ik wil geen genade. ik heb te Middclburg

gekomen, sprak vrouw Barcu. Dc tnen-
zi'jn nrr opg,ewonclen docr dien opto?p'
heel $l2ds[i]n zal het niet ernstig opne-#"çli[r*tri.,ifii*ï{îË

- S..l sprake va,n, jonsen...

- L.,e rransche Koning *il ," heloen.
- dâ, dt, ygldt u.rt*l-d... En ,tsïij belpr,waarom doet hij tr.t anïi'ô- zelf b,aas te spe-len ov€r Luikeriand. --*^' v'r

R";.En dan verdrukt hij het volk, zer vrovvt

ïiF i ;i if, lï.T:f Ëïi,X1,11H,.J,ï*:l;
Ill,,_*oe.l voor-lr.r, u..trt.î';; ;;;;;; laærzwugen, als ons onrechr *orâr-g.jir"l"ê"à it
3,1i,- 

blttlhartig geweesr. 'Waar 
zaLlen we rrag

il i \ff.l J:iT:' #îîiî: L'#,î,.il,: 
he er Bta de -

,. -.Maar mi.in vadei *;â vermoord! rrcpRené heftig uit."

lgq niet naar de stad te gaan, al zou vrcu\v
{vlllun wel ongerust zijn, ,iru zeker rverd haar
nuls bespied. En de baljuw moest ni,et vermo..-
oet waar de vluchteli.ng vcrborgen zat.
, $ené sprak dien dag*niet mùr over hct Lui-
kerland. En Barou ,n2iin vrourv mecnden, datqe knaap zich bezonnen had, en nu ook het
oY.t*- van zijn pla,n inzag.-s Avonds -was voor hem een goed bccl ge-

-- 14 - - f 5 -



René nam zijn droge

II.
't, Mgtgens, toen Barou René wirde wekken,omd.at de knaap zoo lang scheen te slapen, washet bcd o.p 

-d, àordrrko"i.;'iil: ;'r;;iÏ'ri;;t.rs cle bengel er ilu toch vin doorl zei hij.Zou hij waarlijî ;;'L;ik.rrl"a trckkenl
, . onrsretd deelje"âi'#"j#;ffi ïi:î'ïï,a.r.-krng mee aan zun vronw.

- Misschien" i, R;;; heel vroeg naar zijnmoedelgegaan, h";;; ;; ;;;.
- Dan zcu fiiji;;;,;;"Tn,.t g.r.sd hcbben.

tat.Rlan orl mer dc Luikenaren mee re vechten,zar in zijn hoofd. E";;ï,;bb;; bet nier kunncn
Yeg praten. De arme jong* d"b;; ;iri;a orrrtzrjn vader...

Tracht h
breng !;ïû"lt 

op te sporen te Bruggc' erl

,^ -- 9-'- frij kai de lieve rvel gcvo lgd zijn naaruent. Waar zwerft hij? W;-kounn.n even goedeen na,ald opzoekqn i; ..; ;;ô;r. Ik irrortzun 
-ongelukkige moeder i"li.t i.n.

*-ï*ii 1,"*iî,ïîË, 
.fl 

I,ï : il,îj,; ; #*::Ji::
friÏ#,,irl;Èn toen begaf dc lanclbootôr zicb naar

spreid op dc
kleeren mce

zolderkamer.
naar boven.

Vrourv Melun hacl gistercn al vernotmen, wâtcr met haar zocn gebeirrd was en ze bracht een

ln8stigen dag en eù slipeloozcn nacht door. Nu
I*t,- Barou met nicuws. Maar welk nireuws?I\ene was blijkbaar naar Luikerland gevlucht.
En wat zou cr girnd,cr met hcm gcbeuren?-- O, hct is 

"met 
plageri.i aan de kaai begon-

lt_tn' zei dc moeder.- En ..tt straatslijper Ëeeftleug€ns verreld ovcr mijn jongen. f5â U"t.|o*
1..T.dat erg op... Hcci ntadctin zou Renë de(Irlltl'ge u'oorden wci vergeven. I-Iij is vanmorg,en
oP het kasreel aangekomin .en hee?t dadelijil ?e-
Ttgd, dat de Dinùte e zcn ni,e,t mee moeren rnet
nej. Ieger vin hcrrog Krrcl. Heer Blacièlin be-grr.lpt' dat ze nict tcgcn hun broccleren kunncnvechtcn. Nu zijn .i sonrmigc Middelburg*rt
.t11oersclr,.nlâer ancleren spreken ons 1roor. WeztJn toch altijd ordeliikc inrvoners g*veesr. 'r Is
Illt' René iicr zi.jn io"g tc los ha"ngen; hij istuco Dog een kind. Hccr Bln,Jelin zal hem ni,et
Scvangcn nemen, als René terug keert.
| , lv-laar wat hi,elp hct jammeren? De knaap
ble_ef weg.

ln den narnicldag brachr hecr Bladelirn een bc-
:1.k aan vrouw illIelun. De baljurv had hem
:l'*,t verteld, maar volgens de leugens van Heirn
1l K:.1, Heer Bladcli,i kende ri,;-n di.n.aar, dieqe schuld van ccn Di,nanteeschen tn.op niet zouverminderen. Hij had dern baljurv v€rweren, dat17-

I
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rçï'ftro,ïË::.-;; lifdn-,
i{ifrËïïï:[:]THiï"l:i*ti,ii^t:

ur.

iltit'fi{p;"ïr l;"ïîi,?:ii:#ïiii
a. f'Ïlj-is er nu gebeurdl vroeg zijn oom na
-* lrEBfoetlno

t.o,-I 
Jk wiÏ' m.t de Luikenaren rnae vechten'*Ï 
iÏ1.:,'[.1.n h.,tÇ';-;i'R '

ËT'îIç:,::."'."f .lirXf li.:'fli&|'rîliiliî,!t''.-rr vlJlqt uûr nrp^_:-- ..vv .rrrocder dat goed? _. r r rr^.rr,.r
u..Ilne verhaalde nu, rr"i-Ài; uit Middelbvrg
;il ililii,Jl ::T.;.'Fiij ;;;, ;;,T -!::" i::t;.Ë'nff i:T'.î.d 

iqrs u i t B ru.gge

: iîi"'f1:.*k geduurd.*\ trËI) oe hun -wîËta**et€n en va'n hu'n

kost gegeten en ze hielde,n me voor

R:it' maar nu zal ik tegen hen
een van hun
vechten, zei

, . 
.- Geen sprake vArn...

hrcr, wedervoer zijn oom
worden verslagen. Er
vloeien, dat gij her urve
een verloren zaak.

rnoest's nachts in cen kamertje achter hun
v€rtrek, en er \Maren tra,lires voor het
raam.

Ge ztjt hier en blijft
Pierre. De Luik€naren
zal al bloed g€noeg
nr,et moet geven voor

voot.
lets te

Rcrré
slaap-
kleine

voorbij.
de troepen van den hertog
En de eerste benden bele-

waar Luiksche benden

R"; Oom, laat me naar Picrre gaa;n ? smeekte

.- Ik weet niet waar hij is...'- Te Luik natuurlijk...
, ..- Ge blijft hier... Uw mcieder zal nu al ver-
on€t geno€q hebben.

René haà niet verteld, hoe hij irn den nacht
van Barou s hoeve bij Moerkerke weg geloopen
vras.

:- Ik doe hier hetzeftdq nam hij zich
. Maar ziin oom en tante schenen zoo
begrijpcn .ï bewaakten hem van nabij.

Zoo gi,ng een week
Intusschen trokken

over de groote tvegen.
gerden Sint Truiden,
meester waren.

De overige Luikenarcn besloten
t9 -

daar hertog



Karel aan te rrrtl^-_.âîii{l iili",iï'.*l::x o. kans niet rc

jff ' :: jiî.Ï,.,ffi :ï. ï,h::,i:, iî: î; J.; #i,î;
lor Uio.i"lt-tuik te mos?:

^ 
n 

1, p n i,,, i',,n 
j*.t 

l 
ri 

t 
il;fl : ",f,.r1' ";., l' ^ i:, ":li

g1 hi,ng oa -'tt sirlJcl ti makln h;c;...
__ 

il'ust ovei hcr schocnc i.,ncl. .

Meer sfl rri

Ëîï,-.;[îid ti iT :! iî,ï; ï ï, î l, ïï :i:ï:':i
zelfs $;iliirï',]'tl. cidcrs. i.r,"iI.ï'i"irt, n^a

tn ton,'- rn zijn dicnst.

*l1;;1.;:riÏ,,iîî:i|' ?i,ïJ.'.?' 
",î 

ill r,, 
j;

ryruff*fin*ffi

*mry**u*ff*#
--20-

al vroeg nu in clc maarrcl van Novembcr 
- 

rvas

f tllq beslist. f)c vclclcn \/rn Bmsrcm lagenotzaaid rnet dooclcn cn in cle ncvclen, clie zichîitqe rnoerasscir versprciclclcn. hoordc rncir hct gc-*at3 v.l 11 9g1.76;nclcn.

,.--t. ovcrlcvcndcn vltrchrrcn ordcloos tveg;nutl wagens en tentcn b:el,en irr rJe hr.nclen clfroverwinnaars.

IV.

_- Dien zelfden avonc! kt,am Picrre Melun rfgc-
Ït,' .n met ecn wonde in clen rechtcr.schouder opqe hoevc van zijn oudcrs rerug. Hij klopre.ang-
:_!tg aan de achîerclcur. Zijn"rrroeàcr t'i.l ir.-
weenend in cle armcn.
r,_.-. O, God heeft u toch ge-çparrd! snikre ze.rn wlst, dat ze aan't rrechten trvaren... en ik hcbzooveel voor u gebcclcn...

,._ - Àlles is vciloren! sprrk Picrrc sornber. Dcnrfog is tc srcrk...
.^_}.nf hoordc cli'r m* ontzrrring, Dat haC hi.ir,och nict kunncn clcnkcn. f)c Bcrirgonc!ië. u.r,r.-won dan toch.

,-^ Mocder zrg bloccl op dr klee,-cn v;ln ha;rrzoon.

-Ge-- Ja.
ongerust..

zijt gckrvetsr.
maar 't is

ze verschrikt.
e rsl trft 'k Ll

zet
!rlci n !ct

2l



Vrouw Melun wiesch de wonde uit, die voort
,kwam v_an een sabclhourv. Vrdcr haalde uir clekas zalf van

s:h"re;; Ël, uÏi'$;.,ÏJ.ïï *:'", ,t:,r,iTËimaar moeder zt_ Nu.n:I -.,i.'Ixinij,.î"Jl,'ï|.;r.ï",)!,, 
o"

ftilijpiî xï ;ïïxî:;.#"1r;.r ri inntt g.o,*.ha ngen rsorden.

r,.i.ï, l'i :r*ff l! :îîi ,l:l ln ;,ï iJIiî,.,:i:ïzull,en z.nd.n. i
,. ro.n i,rj ;; il"iti'ii,''j,:r::lîj Renê bij
hem. v çrtlsl,

van Luik; ik weet, waar ik de gezellen van de
*t9tn. Tenr kan vinden.
.-,4oo noemde men bannelingen, die in de bos-tt{n en tusschen de rorsen leifden.

cn beiden verdrvenen i.n den donkeren nacht.

- Ik Ba mee. zpi àn L^^^_ Waaron,i, 
zei de knaap.

.Ik wil u vergezellen... We bebbengeern tijd gehad orn te pr.aren... Ik was naargekomen om m
,ve 

rtrek ke;;. ;' i"i.' 5: 
j$,ï;.ï'lJ" 

#" fJheen...

- Pierre was te verward van geest om fla tedenken; anders 
".', 

^iii'l', 
,-" il-.tiî ï'))',no-

m.n h.til;;*il llj,'':ïoïïr,l î:,iÏ;f,.#,dte straks wel er_g.ongerust moe sten zijn.llrlf pierre M;lu;';]r'in'ïjn ângsr €r ver_twijfeling blij een makker te hebben.

- Kom dan, zei rrij. jË îii noar de kanren

*,Karel de Stoute hacl Luik willen straffen.
j]-"1t frij hoorde, dar men er de poorten be-
waakte en den strijd nog rvilde voort zetten' Het
-was reeds Nov.-Ë.r. I(îr.l de Stoute verl;rngde

Ï1ll,9tfgge terug te keeren, Yerzet van rvanho-
jT Be lieden kon tt-og weken dur'en. En zijn cigen

iillnen zouden ".il lijden in deze moera-ssige

ù:iÏ.îifi.ï'gebe'gie' waarover de rvind zoo

,:^\o.ttl de Stoute was geneigd om naar. een
raadsheer als Blaclelin re lilister-en, die genade en
uarmharti'gheid 

voor d,e oproerlingen vroeg.

'--.'Et waren te Luik ook overstcn, di'e gaarne
wlldert onderhandelen.

-.-tj-hertog liet toch trvintig burgers van S-int-
j}i9tl en Tongeren onthoofden. Zi'1 hadden
'"tL9t Luikenaren samen gespannen...
,, Ïlt gruweliik voorbeeld wekte angst in de
w_oelige stad. Ën al waren er burgers, die nog
van doorvechten spraken, vele a,nderen daaren-
"8:n rvenschren lrrid. re sluiten.
,- up I7 November hield Karel de Stoute zijn
{.ltred€ binnen Luik. Voorname burgers kwa-
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nog
hier
niet
niet
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to aYlèoa€ t+ag a'
uë-eêN^]€ 9oa Lâ 

'ôô111â...

,i)
tit

3.\t-







verjagen en

koning, cttc

aanvallen.
door zijn

rankrijk
hutrP.

bcloof de

spoeciige
En dc Koning vrn F

ille, lcidde den opstand te Luik.
René luisterde ook narr dit nieulvs. Heel vecl

4,.Àï ii:;;; ^;ù 

"" 
;";;;; ;" ;;; ;,-t " 

Miadur -

burg en soms rvas hij voorncmens gewecst n;lf,r
hen toe te gaan en [enad. t. urrg.n aafl W
Bladelin. Maar tclkens overwon cie trots' ?:',
René wilde gcen vergiffenis smeckcn, omdat htJ

hertog Karel cen Àoordenaar had gcnoclÏls'
Vadei rves toch rvreed gcdood gnvordcn .'pn zo1
bleef R.;a ïi: 

^a. 
gczelle' drr C;;;n.'r.nt','t

plaagde hem m.nig"en keer wrocging, omdar htJ

weer de ambtenaren van den hertog
hulp krijgen van den Fr;rnschen
hertog Karel bcnijdde. Dc lcden der Groene
Tent mochten dus goede hoop hcbbcn _op

het
deherstel der vrijhcid. Een andôrc hcer. Jean

mocder en zustcrs i,n angst en vcrclrict liet.
De bannelingen verb'ievcn in holen ,n Eto!^

teni ze bedcldeî hun broocl, en zc hoopten oP

vrijheid.

Een paar weken na deze vcrgadcring noofi12
gezellen der Groen Tent, dat Jcan àc Ville

* weer krvarncn ctc g.-'r--:11'1.^:^il,*: Î.'""fl:
Tent bije;;. J.rn dc Villc 1v?'

tt*-- 
vrienclen, zci hi.i, rvc zijn,d:"t*l#ï;15

". ;.Iïiï*ï ;îil Jll ;'l; ;ll: " I; tf îi'i#l
bo.l n.t., .rn m;rchtig lsgcr' 

,*,1'i.rif. rc zïcn'

ffillil*:* *l î:t i,:iiJË'"1Ë;;.,,.n,. ,,:.
OntsrclJ l.ristcrcicn rllcn naat

ding. 
rp cen der banne-

Maar rvi.i houcir'n vo!! rtt
Irngen.

En zoo sprrkcn clc trrccstcni., ,rrd tcrug. Men
Jean do Ûitt. kcerdc na'1r. dc

hoorde ,. l-uit slcchtc bcrichtcn'. .,., lcfler. 4.n
Hertos Ïrr.l nadcrde nlct 7'rJr'.,*,Jn vtrldcn

dacht ,ri h., lot va.n Dinrnr' ].iîr*rtr vol$-

1. krrk.n en traclen in rngst' i 
-;;;rd; 

ovcr het
den blootsvocts proccssics' on
arrne Luik ,? ,. im.ck.n. . -.t.tr Karel den

y ;1, t., "L 
;::t; r'*ffi : ?Ï'il,î tf'f ?ïi

tc bewùcn. M.rer dc vorst zct
tuchtigen

af gczr ntc tr

de
Tongeren veroverd lrad en de Luikenaren
de ambtenaren van den hertog verjocgcn.
. De strijd was opnieuw be[onncn. Men
hertog Karel 'trurwrihten. Welnu, lnen zou
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Raas van Élccr.s \vas gcvlucht. Jean dc Villebir:f bij zijn voik.
IJc voorirocclc van it,.:r:ci nacierclc cn iegerdczicb bij Sinr-Lco'r.J. i;r;.." de Villc bcsloornog ecn lraast

i,e.l. rri: a" fiaT"ijl,* J:,ïiîî'Ë;:;,1*ïJ;mand na.ir dc
narcn, ai. onÏ.'iÏ:,l ï'*::1,:;ixlll; l#*j;Koning van Frantnr't, lii'rrirn bcloofd had, numcr Karel dcr
l"if.-i. ,i.;..i ùroLrre krv_rnr, om de srraf van
Jean de Vilie. ?i 9t mijnrvcrkcrs luisterden naar
a. G,o.n; 

^ï;,,i. 
Ë;.ï "j:l î: .îï: # ;it*il 3:de voorhoedc

schencn drr. ,]t1:l''1: 
Bourgoridië's ia"' Èt"'

voerclers ot.rlrt 
zullcn 

"vi'ikcn' Maar hun aan-
Luikenar.n *.::::-tl:ttt, 

de ccrstc. verrassing' De
k ;il;;- Lii'u','ffi'';:l'l :il ftï:'ii;,{rtvegnies. Jc;n o. :{iaî .ullJ^..'irrcr geblcvcir. Inden nacht krv;:n Jr;; irir' jj.,,iif.clc pco;:t rrni z.e\r/as nu gesioren. Jc;n fr,ii"*',r., nrootc mociteden innur. Rccds kon hij zicir aln den bovcn_r.rnd vrst klcrilrlrn. E,-,11" rfnii,l','ur,.ir, bcrncrktchcm, mrrr hicld h;; ;;or".u',i.ui;=*,,!igen spionen durvdc hcnr T.*r zijn prel< niar bencdcn.Bourgondische roi.t._i.l^'i;".'1;.; Jcan dc Vilte,zwaar gc,zonct. Fiij ,;i_;i;;;;s_ urcn n.rdien.Josse de Strrilhc

.tr ornuo".;;;ï:- en vin llur.cn sionden nu alleen

Sr*l thtns wrs l'rct gr;rsche lcgcr van Karcl d...n

JjÏÏtt.voor dc st.rci. Jo.;sr b,,zocht clc overblij-

l,ïi:i. :T "4.:: ï": :,T;;:. . I î;, F î 
^î 
ïî Ji

;:'Y-tn' narr dc koo,br:n,lc:'s vi,r Franchimont'

il! 
JË:;'ff ",lil.i, 

; I î; .l ï' i;,,T :j i ; i ; :J, J.. i #
F;1i"," 9i* ranlp af*'c'nclen. Dc herrog en.de

iini'ï $;l: L;' ff;',;i' ilï. :- #:ilJ î.ï' :*:i
Il." 

i;, ffiï, lJ'L' : 
"i: 

:i;f;i1 iï' jJ'":,', fi
)-"la,nscn te nerncn. D:r' zo' Luik gcrcd ztjn'
il""^ 

no.ndtrd Fr.-nchimontcczcn sloten zich bij dc

ù-il ,x,':,1_î. il : î ï:.ï " JJ.;:.,,.; i' : : fl 'f;
;l.lilrrr!1 d: benrle sloop door de bosschen

n:,i'Ël: t I 1:: 
.: j:: t:i#:; Jii# 

u"il'ffi it",: viii .lJ,' "::.;..,::;'"ï ::;',',}:ii" 
br n1

ro,,.' # i,i:' :;:i:T,::i:::'"
ii_::'i :Jt'J jï Ëi: h::*;:;:"Ë. îiiîiili:i
Jli' d:rt irii 

"o clc nicrc!:looz. bcvolking der
'"q niet *t*, nt.., 

-rclcencn. 
Dc Franchinron-

kilÎl' die hct t'..oora..i,it r-uiL rvilden rcd-den'

,l.iioi" nt..' l',.t ù;.t ne;rr de kathedraal ge.-

t'îï::*u 
:]l;1,il I J:::ït ï. !;: ;:ui:-28- "ro 

-





li,eten de stad door de Hochepoorr cn de
Margrietpoort. Ze klomm.r, oir., cie steile
S_". 

qgot de wijngaarden op de hoogrcn van
S/alburga...

Pierre
René dacht aan zijn moecler en zusters. 't Was

of zijn vader hem roefluistcrcle: << Kcer rerug...Uw plaam is hier .niet.,. ik t.U fr., offer van
T1i" leven gebracht voor d; ";ijl.i;. ùi" pticht
ls net nu voor moeder ern uw zusics te zorgcil )>,

Maar René kon niet -.., *.g-.-rit; ùrÀa', ,ijn
zwaatd in de hand. O, missihien zou morgen
Luikerland vrij zijn.
...P. regen a"àfa. bijna de vuren der Bourgo,n-

diërs. Overal hing de aïist.r"i;.. 
^D;,.friia*i.t,-

ten werde'n verrast en overrompcld. Nog bleef
lr., stirl. De Franchim;r;;;;; *ur.r, Tn h.t
kanrp. René trilde 

"tn rpin;t* Hi.; àr", i zicht
tegen zij,n neef aan.

Sint-
paden
Sint-

Bo3ngondiërs 
vallen... en

,",5.1é werd als door cen

î*if'if"iî::ïî;J'Ë.1

Franchimonteezen" '

koorts aangegr€Pen"'

".-È.ntt laPi w'erd het

t;;... en René viel

- Josse en van Bur.en zochten de
hertog en de koning "r.U]."."_.tïree woningen..,.

Blijf bij ffiÊ, war
tot Refié.

er ook gebeurt, zet

lruizen waar de
deVe naderden

- Verraad ! De Lui.kenaren ! klonk een kreat.
En dadelijk ontbrandde a. ,tri;a.-ô. Ëi-.tri-

monteezen wilden niet rvijk.n, il was de over-
macht da{:.ljjk te geweld i;. ir;;.;;;t den
dood. 't W'erd ,een .rtuurJlilk tooneel. Vuren
vlamden op en in het iàrr.'-r.trirjnsel :zag rrLeî

I
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A. HÀNS' KINDERBIBLIOTHEEK

De boekjes van À. HANS worden in alle scholen aanbevolen" omdet r'ii

Uoe ienal en n;ttig zijn en a^sn de kinderen van "t'* 
-i."a 

en 
"ott< 

vertellen' Dot

;;;i';;-;";, re-edr"d.ie- en viernraal herdrukt r.o.den bervijst hoe À. HANS'
iiiitônnurnllorHEEx o""*r f";iungd tio.at. b.-.."ite"verschenen bockjes

zijn nog verkrijgbaar. Ziehier cenige vrin de laatste titels:-"iie. Ë"" HulËh"elaar. - 414. De eikentelijke Indianenhoofdman. - dl5' 
-Onver-ceieliike Avonturen. - 416. Een vreernde *acht. - {l?. De hoeve bij de Duinen'

i- l-i'l f*" op de l(ostschool. - .119. De moedlge Padvinder. - {-20. 
-De 

Dra-
gonalei van hei Ultenhof. - 421. De strijd tegen"de Slavernij. - 42. ^De 

jonge

itpensials. - 428. I{et onverwachte Erfâeel. "- 12.t. De ver'ijdelde Dlefstal' -
i;â.-oi hlt eenzame Eiland. - .r20. In <len Sneeuw;t";,;. : iz7. sinterk-laas in

al" Wà""*ugen. - 428. FIet vuur ln Aen Xactrt.-n.o uto"dis",Knrap. -- 429' Het

Kcrstfeest dJr Schipbreukelingen. -,tilO. Voor het Recht. I €f. Éet Spook van

ê;li - 4Éi2. De dappere K-asteelknaan. tSg. In Duizend Vreezen. - 4g.
ÉT hooo"oot". uoo -ôikttorriae. - *go.-ncfrt rna"naen op ."o o"U"*oonil Eilantl'
: t€l6. Ontmaskctd. - {i17. Een gestoorde Nacht. - 448. De stem 8&n de

Deur. - 489. Het geheimzinnig bedrijif. - .140. De smokkelaers van BlankenbelBe'

- 4Jt. Ecn ilrcrni aan de gr-ens. J 4/lz, Een Godsoordeel. - 4,1{1. De verratler'

- 4,44i, Zigeuuers op 't Dor-p. - ,1d6. gln natr.ir. - 4t6. De doclrter veu den

Indianenholf dman. - 447. De Smokkelbende, - 418. Het verlnten Schip. -
+iS. O" Werklooze. - {60. De avontureu in de Hooglanden. - .151. De Sestoordc
iÀanr""to."t. - 462. Uit een Gezin. - +sà. È.r i-ÀtËlu"o"iuut. -- 4Bl. De

Woezeî van de Beukenharst. - 466. Knrs, de Herclershotrcl. - 467. Een angstige
Tocht. - 468. De verkleede Krijgsrnon. - {59. De Heldin van Maestrlcht. -
lOO. n* spion verrast. - 461. Dé Wraak van den Esklmo. - 462. De School-
oeester van Sylt. -_ 4S. Gevaugen in het IJs. - iol. get Spook var de
Steenqroeye. - 466. De Groote Ronde. - {66. Erik- de Cow-Bov'. - 467. DG.
Roovàr uit Eikenloo. - {68. Het Geheim van den îorenkeldcr. '- d69. LiDa'
àe Smokkelaarster. - d70. Tweemaol gered. - 4zl. De zoon vatr Keizer Karcl.

- 472. De Zwarte Vrouw uit den -Polder. 
- {î8. Dices. de Schooler' -

4?4. De Cow-Boy en zijn Zustcr. - 475. De Wllde Ridde; cn het Kind. -
476. Avonturcn ia de Grot. -- 4?7. Dc Luchtreizlgcr. - 4?8. Dc Kindcren van dcn
Visscher. - 4?9. Een vlucht in Ruslanrcl. - {80. Het Turfschip van Breda. -
4Bl. Kerstnis in Sneeuw cu IJs. - {S2. Een vreernde Ouctejadrsavond, - 483.

De Tooveres van het IJs. - 48{. Een Cow-Doy in de Geudnpenis. - 486. De
ionse Strandlooper. - {86. Een Wonderbare 'tlerugteer.-- -fe? ffet gestoordc
Kaùp. - {88. Ecn blij_de Wetlerkomst. - d89. Het" geheim vrn het Kiaaienhof'

- 4gb. Dc Ridder met het Zilveren l(ruis. - 4gl. De"Heltltn van den Vuurtoren.

- Lga. Konlng Albcrt I. - 493. Konlng Leopold III. - {94. Het Ltcht itr dG

Duinen. - 405. Voetballers in Amerikc. - 496bis Koniue Albert aan den lJzcr.

- 496. Vaders Vludtt. - 497. Eenl Martelares. - 497bls tc Merctre-les-Damcs. -
{98. Dc Jonge Yerstekeling. - 499. Adds Avontuur. - 600. Ult hct Lcvcu vao
A. Hans.

Elke wcèk vcrschijnt ccn nieur*'boekje.
Vreag zc in de boelslnkels en blj dagbladverkoopcrs,

PRIJS : 60 CENTIEMEN.

Drukkerlj R. Bracko.Yau Geert, IVettercs.


