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De boekjes van A. HANS rvorden in ;rlle scholen aanbevôlen, omdat
zij boeiend en nuttig zijn en âan de kinderen van eigen land en volk
vertellen. Dat veel .nummers reeds drie- en viermaal herdrukt werden,
bewijst hoe A. HANS' KINDERBIBLIOTHËËK overal gevraagrl
wordt. De meeste verschenen boekjes zijn nog ve rkrijgbaar. ''Ziclt.icr
eenige van de laatste titels:

3ô. - 
l; P;;i";ï; ïàn-Ro"..tarc. - 30r. De Kleinc Tooneelspeelstcr.

' - 3o2. Angstige Dagen. - 3o3. Antwerpen in Brand. - 3o4. De Banne-
lingen. - 3oS. In het wilde Land. - 3o6: De Wonderbare Redding. -3o7. Fiere Margriet van Leuven. - 3ro, 't Avontuur van den Schilder'. **

'' jir. HetrBoefie. - 3rz. Ëen onverwàchte Reis. - 3r3. De Gèheinzinrirgc
Teekens. - 3r4. De Spanjaarden te Gheel. - 3r5. Zwarte Jan. - 316. l)tr
Heks van de Moeren. - 3r7. De Boschwachter van Bikenhof. - 318. Ilct
.Iuffertje van Parijs. - 1iS. De Wolfjager van Turnl.rout. - Jzo. Dc
Zeeroovers. - 32r. Het Gezin van den Visscher. - De Wilde Cow-Br,"v.

- 323. Keizer Karèl te Gent. * 324. De Spaniaarden te Mechelerr. -- .

î2q. Kerstmis in de Sneeuw. - 3à6. Een angstig avontuur. - 327. l)e
Reis in den Nacht. -.DeZwarle Bende. - 329. Het iicht in de Wilclelrri.;.

- 33o. De dankbare Soldaai. 33r.Een këei Wilclstroooer. - 332. Illt
lVonderland. - 333. Het Verlorè'à Testament. - 334. In vèilige-Flave rr,

- 33.5. De wonderbare reis van schipper Bontekoe. - 336.Ëen brutrrlr,
Feeks. - 337. Vaders vertrouwen. - 338. De vlucht ovpi de iSchelde. *-
33o. Neel's avontuur. - 3+o.De Zwarle Ruitcrs. - 34r.De l{clcl viLtr
Afrika. - 342. De Pleegioon van den Bedelaar. - S4S- Het beleg vrrrr
den Ravenburg. -' 344. Ëen avontuurlijlie vacantie.': S+5. Dc vlit:rrrl
van den Indiaan. - 346.De Pelgrims en rlc ltoofritlder. - 34l. l)c trvlc
G.cnrzen jagers. 

- :fi8. Hct vcrÏorcn I(o [lrrru jc . - y,(). ] jc'' I lt'lrl v,,'r
i\4aldeghem. - 3.5o. FIet verlatcn I:;[uis. --- 3.5t. I)c sclrlrt in rlcrr l(r.lrlt.r..
352. - Het huis iu rlc l)t:rrrcrr. ' ..l5.i. l)r' vrit:rrrl v;ur rl,.rr Zct,litrpilr,irr.
354. De gestrafte lloogrrroe<1. - 3.5.5. (lroolrrrot'rlt.rs lrt.llrcls, ,1ri(r. li,.rr
Vlaamsche jongen in Amcril<4. - - 3.52. l)t,iorr,ît, l(olorrir;t. .l',li Ir,
herder van de Hooglanden. _- 3.5g. Nrr li.jrlr.,rr l<orrrt vt.t'lrli.itlr.rr. .ltlr l)r,
twee Robinson Crusoë's. - 36I. Iidclnroc<liglrtrirl lrt,loorrrl. .i(r,r. l),
Durver. - 364. De Durver in de Prairic.- 36.5. l)c jrrrrgt: llovr.rrit.r'.
3ôô. De sluwe Goochelaar. - 367. Dc valsclrc Ilorr<it.wi.irr. .;(rl.(. l)r.
zonderlinge Bezoeker. - 369.De schrik van lret Dorp. - t7o. l)t: I'lrr:rg
geest. - 37r. Bij de Eskimo's.- 3Vz.Ewyn, de lijfeigcnc. - .37.1. l)r
cenzrrlre lroeve. 

- 324. Het Schot in den Avond. - 375. De Stiefuroorlrr,,

- 37p._Gescheiden Vrienden. - 3VZ. Het Avontuui der Kerstzarrgrr",,

= 328. I{oogmoed gebrol<en. - 379;. De Cirkusjonge4. - 38o. Uit' lrct
Cirkus. - 38r. Het Spookschip.

Elke week verschijnt een nieuw boekje.
Vraag ze in de boekwinkels en hij dagbladverkoopers.
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Nr. 39i.
A. FTA.NS

De Fage v&m Ega,lcml lrs $parnju

l"

- 
God behr:ede u, nriin zûûn. zei baron van

Elsbeke ontroerd tot zijn troori. dis :r{scheid n;irr,
voor een lange en gevaarlijX'e r'eis

Ze stonden in een zaal van het lclein lcasieel.
Door de ramen zag men het gclvende lancl van
Zuid-Vlaanderen, rnet Ouderaarc{e in het uer-
schiet"

'* Joris, gij r"ertrekt voor .,,en rvt:rk van l-iarn',.
hartigheid en rechtvaarcligheid herriain cle va*cii:r',

Ik ben fier op u. Mijn gebedcn zullen u volgi.:r,.
Biggelt er nu een traan op rrnijir rn/ang. i'ret is n!*:t
van zwakheid. Ge weet hce iief ik u heh...

-- Vader, gij zutrt me erlr:!d vu.ri,r ,:icn .q*e.*l

Ëtaaïr, antwar:rdde Joris. ll* clra"g r1",v ?-rjg.rr rnci,
Cat is voor mij eeil groûte irracTrt.

Ze hadden al oreel over r1e:l Èrrieiien tt,r:ill rr,:

*proken, maar nu was hrtt 'f *cgu.lttril'lc l'lii, ir,.,l:

afscheiri en dit greep be,i<ien *an.
.foris van Elsbeke was tttt hLjna ller,,t:rtiier: ,;";'r;rt

Hii had tlen $iirrke *ït*, eeti k,uep g*e-i*iri. nre:r



cerr Fraar tïûuwe, hekle,re ûoger), en i:ok **r. g,ruri
Ïrart" Zijrr nior:cir:r 'rvr:ls ôrtr gestorven. In denzelf-
den g'ra.ficelcler .rusttr-:n ook twee zusters. Nu bleef
de zieieeiijke baron atrleen... Dat hinderde Joris
wel.'Maar zijn vader rvilde hem daarvoor niet aan
iret klein kasteel bindr:n. Hij had bovendien een
trouwen dienaar en een,L;rave huishouclster.

R.olf, ,:le }<necht, sioird op het plein rnet het
paard" Hn even iater reerd .foris heen" Op den heu-
vel"ivuifde hii nos eens. \/ader zwaaide terug me:
een doelc.

'[oen liei. "[oxis van F],lsbekc ziin paard draven.
$-{et v,ras en schL\o"ile }-,entedag van het jaar 1568.
I-{et. lv.aren henau'çde tijden -/oor onze gewesten.
Fi.lir:s IT. li,r:,nirrg van Spanjer wâs ocllç de voiist
'rar'l oûs volk, clirt hij echter verdruJcte. En onr
allen cpstand te bedwingen lrncl hij den hertoa
vi:rn ,lllva, ereir t4rï!:ed mân, naar liier gezonden
met Spaansche soldaten. Reccls r.eel V]arningelr,
en Bralianrier"s tvare:r ter dood gebrachl. Sqrrn-

ir-ri*;e ettrelr:n haiiderl rien lsoning gesmeekt zacht-
i::*ediger en rr:i:ht'o'a;i:rdigel' te zi;'n. Ooi' zij moes-
t,en hr:i ".ich;*vr-'l l,:eltlilnuren of leefclen in bal-
linrschap.

joris irv,rarn ie Saii.egern aan. $ij de kerk stapte
ïrij a$. tr-{ij i:onc1 zijn paard aen een paal en trad
i:et bedehuis binnen.

Hij knieid*: op een zerk" Daaronder was cle

g***f van Ë,sti:to": bryti:"n |oris had Egmont

als 6rage geciien,J' Maar ,::*k i:leae e,j.elina:l *;tierË
op het schavot. F{ii werd te Byu,ssel rn*L sr;raf
Hoorne onthr:ofd. jcri-* harJ ti:en c,p eJe [-îro*te
Marht gestaan, het hart "ol -lrcoefi,"iC, ,rurr.*n **k
vol machtelooze woerle" [,Jmont i'rcl aTs martelaar
voor de vrijheiel. Hii ook hacl..:len ironinq tct recht-
vaardigheid willen J::eq'e!jen" F-n ciar ircernde men
opstand ( I )

Joris bad nu. i:{ij geeg*ls :r;n ii;131' vrni"J. }-Toe
jong hij ,rck was, hij had ai z,-,i;r.veei leed g;*ke*d"

De page van Egrn,:nt etnncl r/ye€:r $Ir
"-* Craaf, ik wil dapp.-,r eil rnr:ed.is *:r rrcht-

sehapen zijn, als gij, sprak hij ais *:en vi.rrige be'
lofte.

Joris reed voorl. Hij kw-ain vooririj *r,n Ii;*stec1.
I-{et stond daar verla,ten. Het park lvas verwii-
derd. Hier had Egmont :net z.jn geain veel vei'-
toefcl. Maar Alva nam al de u-sederen va,r elen
graaf in beslag. fn ook dit kasteei ',.ver':-l fiesloten
voor de weduwe $abina .,tartr Eeieren, i:)n h"aar eTf

kinderen.
De farnilie was verspreid. opgonr:men dmar

familieleden of de zonen in cli,rilIst l;'i'i edeien,
Droevig leeek Joris naar he1 siot. Zr-'nveel heir-

inneringen kr,r,"amelr Lrij hem np. Egrnont wa$
voor hern zulk een goe*le nleester geo,,.rrlest, en cle
gravin als een tlt'eedc moedr:r"

39t); < De Page van Hgmonf >>"
a-.* ") *",

(t) Leoç N'.



Ioris reed verder in de richting van Brussel.
l-Til' rram nu afscheid van z-iin gewest Het zou
vr*r iangen tiid zijn" Hij moest naar Spanje"
IJaav .rer"ioefCe de heer ','an Montigny, broeder
.,,r*,: grmaf F{norne" Hij was flslh een vriend vart
F,gnrcnt qe-ot'eest. trn i566 vertrok de heer van
\.4r:ntiqrr"r' rnet graa$ Rergen naar Spanje" De
li,n,lvoogrii:r znlf laad hem tlaarheen gezonden,
(:rn t'net den l,;oning ouer rien foestand der Ner:ler'
l:,,r:dsche strv*.qten te spreleen en Filips tot meer
rerrnatigheid aarr te zetten, Ree'Js twee jaar ver'
qnef,:1.: N4ontirnlr girrder. Zijr; uude moecler en

i,:rrge vrcu.,,'i,'hsorclen weinig nieuws van hem. En
z.' vrees,-1en" clat Filips 1l hem helette terug te lcee-

re"*. FXo* vah,*:h hadcÏen de koning en Alva
.llemont heÏ'ralrcleld" Eerrst too;lden ze zich vrien-
deiijk: dan werei Egrneint I'eruaderiijk gevangen
genomen en r-rnrechtvaardig ter dood veroor-
deeld"

\"Vat zr:u q:r r{;iar rn Spanje met l\4ontigny ge-

Lreuren )
Crn dit te ond.eretielien, rnc,e-qt .|oris van Eld-

belre nil rir: r*1ro*te re,is onderneineil.
Gravir: tan EEn,rrnt, die bevrien.l was rnet de

cude gravi.n Ï-lc,:rne, had aan den vroegeren paqe

gedacht r.rnor clie Laak van vertreruwen en naas^

ieilliefcie. Ze vilst, ciat joris *en edelmoedig ka
ral<ter Ï"rad cir moed betooncle. Ze deed nict te

**4*- *5*,

vergeefs een bertrep op zijn hulp voor de ouide
edelvrouwe en de jonge brarones h{ontigny.

Joris nanr de cpdracht aar*, iioe ge.*aarlijk ze
ook was.

Nu reed hij naar Ërussei ûrn nog een laatste
gesprek te hebben met cie farnili.eiecl*,n.

Morgen zou hij met eenige r-lienaren der gravin
dc groote reis beginnen.

It.

trn een kamer van eerl aclellijk hLris te Brussel
was een klein gezelschap bije*n" trn een zetel zat
de oude gravin Hoorne" Ze ha,i een lijdenstrek op
haar gelaat. Geen woneler: haar audste zoon stierf
op het schavot en de tweecle vertoefde als gevan-
gene in Spanje. Ze had nu vernûrni:R,, dal hij voor
de rechtbanl< van .Alva als oproerling rverd ge-
daagd. Die rechtbank, de Ra.:rd van Beroerten,
maar door het vollç clen bTnedraad genoemd, hactr

ook Egmont en Hoorne en vele andere edeien en
burgers ter dood verocreleeld. Men zou ook Mon-
tigny kunnen vonnissen zoncier hes"u naar Brus-
sel te laten overkornen. l{aast gravin l{oorne be-
vond zich de nog jonge vrouw van den heer van
MontignSr. Ûok grav'ilx "/Ëi,t flgrnont wâs aan\ /e-
zig" Tegeilovêtr t{eze damlee harldeil jcuris e,n twee
dicnaren van gravin Hoorne piaaÈo genoure*. De,-



ze dienaren, eel'l jolrge maÏr en een ouderê' zou-

den Joris na.ar Spanje verg*zellen
Men spral< ovr-:r de reis'

- Sorrl*.r, van Elsbeke, zei cle oucle rnoeder

tot Jc,iis, nu vraag ik u niet alleen rneer om

,ri*ri*" in te rvinrleïI over rrrijr' zoon' maal ook

"* *f hel rnogeiiji<er te rjcen' hern,-te bevrijclen'

Âir i'til *.t .rliu"hi" rs. hij verloren. lk heb niet dr':

rninst* vel'1.rou',1'crrr 
- 
in clie rechtbanJa' Graaf

i-i;;;. en graaf Hgmont wareï] ook onschulcli'r'

Clij hebt ze beiden zien sterveir'

- 
De heri.og "u"t 

Âtol^ wil ooli Lret ieier, van

M""tigtti', 'nerJ.L*,"l* gravin [igrnont' Hii ha'r't

;;;- ft;;rr. En ik heh ondervonden' hoe valscir

hii is.n--'-* 
"firij zuller, ;iies cioe'n' wâl we kt:nnen orrr

.lo, h".r''"'an $/t:niigrrv te belriirien' beloofde

Joris.
Maat ltoo:' rvilt llc 'iolor Spanje reir'e'n I

vroeg de oude cl;:rne'
*' lk heb ee'r gt'eci pia"' zei 'Walter' de oudere

di"".t* ti,,t.t, ilo't"ini!;4 jaat' was i:en ik gindel

"i-g.*...t. 
ll* r.;inue iqn-Ë*'oic'vaart naar St" Jacob'

We war*n rrr<':1. v*ie:n' FiÛg ait;jd trekken tairijke

pelgrims lari liierr er h*:'"*n' h]'n -*"ii rloeten oTlg ook

itt î*a"""orrcie,i, s verk le.:detr' 1fi/e ztrllen trouwen:;

;;k ;;,:'l', i l'.:;iii1t' pliu*!s"'n T'"':i'Cen vciur !-ret be-

i;;;;i 1';,ott ,l*,,,t !i*t*'' r';** 'fultrntigny *':* vsror het:

;;l"kl--" t** oro"u* L';'re'lil' Ala p*lel'irns wtrlcketi
* 6 ----..

we geen aclrtr:rdcrhi. ûp clr:n tocht kunnen w.
dan clndu:r2,:eh,ln, waar cle heer van Montigrly
eich bevind"

-*Volgens de laatste i:erichii:'n is hij te Segovia,
zei de echtgenootr: \'en cien edefu'pan.

- 
C), ik ken die stad" t),: t:elgriins treklçen .er

c{oor rraar St. Jaco}:,, hennarn Walter. \Xie moetsn
c{an te wetfln i.<omen, waar zich rjr: riienaren van
ollzer: heer hcvinrjen.

-* En zijn page Arthur cie Munter, hernarrn
mevrou\t" van N4onl;gny. Ï)r ..^*eet zeker, dat hiii
zijn heer niet zai v':rlaten h,:bl:r:n. Hii is een
lrouwe jongen"

Zoo wercten er nog aiierlei hijzonderheden be-
sproken. Jaris, die Spaansch k,'nde, zau de leidel
zijn. En r.ie rnoeder er1 vrouw van Montiqny wa-
ren hem zeer clankL,aax.

Nog vr:ol den avcnci rc*cien vi,:r reizigi:rs heen,
naar Antwerpen. De viercie wds een dienaar, die
eJe paarden moest terug brengen, rvant Joris en
zijar gezellen zouden {e Anivierpen inschepen
voor Portuual. Bij irun bagag,e \!'en'en noh pel-
grimsgewaden.

joris liet zich onder\À/ege do*r Wtriter allerlei
bijzonderheden aver de hedevaarders vertellen.

-- De pelgrims zij;r r.eelai *.rrne lieden, zei de
,:ude riienaar. F-tr in de Spannsche steden en dor-
pen zingen ze, oin aalrnnezen te krijgen.

--* F.n lvat zingen ize dan i\

i

,t

4,
,1.1

t



,-- Gc,iisdienslig,'r iiederen r
; In h*:t Vlaarnsch?

tne

:-- O jo... De "$pnnjaarder.i verstaan er wel
geen wcci".l van, rnaar dan rveten ze het toch,
dat het pelgriryr.t zijn, die varr ver komen, en ze

geven hun *en irleinigheid of wat voedsel'

.foris zweeg eern ponsje-

-^ ik h,:h iel*r b,edacht' zei hij dan. Wii àullero

,:ok zingelt.
"* Oju, lat nioeten we dcen als bedevaarders'

hernam \Tlr :ier.

- 
En ik heb e.en luide, kloeke stemo vçrz*

k"erde Klaas rle jongere dienaar"
* ffiar.r ik zal een bijzonctrer lied rnaken, ver'

volgde ja; i.s"

*- Knnt eii ,iichten? vroeg Walter,
_- Û, oË het rijmt dan niet. dat kornt er niet

,rJp râa!1. Tll rr:taalç een verhaal en dat zingen rve

dàar. rvalrr cl-e heer van Montigny gevangen zit'
Volg,:ns ,--;iin ge:la,c:ht is hij strens r:pgesloten, rru

hij v,:or ,-ien l:lûeeir,*aci gedaag.{ is-*- (-} dat is zekeri stemde Walter toe'
*.- ï ai dçerl Alta inet mijn heet, graaf Ëg'

n:ûnt I Dee,.r was eerst twee weken gevangen in
Alve'. liuis. I-iij zat op een bnvenkamer, waar'
'i,an de lniken ,ro1< hij c{age gesloten lnaren, zot)*

dat er altijeÏ Âiaal"sen L:randden De rnuren werden

met zwari iaken behangen' En daarna msest de

grâq.f saêr c)€rl gevangenis te {**I$- Ze kaft#P
"--.,. € --*

hem * en graaf F{oorne 13sfu 
- 

teri-rg nelar Brus-
setr. Maar nooit mocht cie gravin Ïrij hern içomen"
Wij rnoeten er dus niei aan 'Jrrrke;r, dat we den
heer van Mantigny zuTien lçu.nner, spreke;r. Toch
moet hij weten, rlat we heiu lvillerr" hell:rln. En
we dienen hem te waarschuwen l',4icnchieri ver-
trouwt hij nog op de gerec{heid van den keuning.
Zoo was het rnijn arrne h*:er ,:oh. F{ij we::d ge-
vangen genornen, nadat Aivn :rog juist vri":ncle-
lijk met hem had gesprolien. l)aarerm zr.rllen we
aan den heer van Montigny rneer{tlelen, l\'ËTf r..ï
rnet zijn broer is gebeurd. tlan weet hij, dar hij
alleert door ele vlucht zijn ieven kan behourlen.
Anders weigert hij wellicht to vluchten. h4rjn
r:ngelukkige heer w*rd ook gewaarschuwd (::rl

nog wel door den zoon van Âlva zelf. Die zei ïrerr
êven voor de gevangetrnernilg, d;er hij Brusilo:i
rnoest verlaten. I-lati .le graaf het maar gedaarl,
doch hij geloofc{e aan geen ge'vaaï.

* Hoe wilt ge dat aan cl,:ri i'reer van l\4ontigny
allernaal verteltren, als ge er niei ï:ij .geraaleti

vroeg Klaas.

- 
luistsv... Daarvoclr rniiak ik een verhaa].

lh vertel daarin, dat Hoorne oirthcoo:id is, clat Mon'
tigny ook Trij den bloe<Iraad aangel*laagd is en
wij gezonden zijn dcor zijn rnoeder en zi-in vrouw
om henn te helperr viuchten" [n ;lat 'rer]raal zin-
gen we, zooals bedevaarders hun lieCeren zingen.
Het is Vlaamsch.1r 

nd:_So"njaarden 
zullen ons



niet verstaan. [)e heer van M.ontign"y kan ailes
hooren.

** l)at is waarlijk slim beJactrii riep ele oude
Walter uit.

-* û, ,,t-, ih aal zinsen rnet rnijn lnide stem.
dat het lert in cien clierpsten }celder kiinktl verze-
Icerde KIaa"*. Ik merk wel, dat gij schoTen gedaan
hebt, jnnker. Wie zr:u zoo iei.s, verzinrren.

-*- Och vriend, elat leert ge r:ie.t .,rp schmol maa"r
dcror de henarnnrdheid van deze tijden. T*gen het
gewelcl eler ,$panjanrden moeten rr.'ij list stellen.. .

** [,ist rr.rllen we bij' alles rnoeten sehruilien,
,:ordeelde \Tialter

--. -l*, lqe moetr:rr nâar umstandigherjen han-
elelen en aiies van nahij cnderroeken, zei Jnria"*- O, korrd*n w* deri ireer van Montigny l:e-
vrijden! tr,en;.çcirtc h.laas. Als we hei geluk hacl-
e{en hen: ti.: iSrusseT.hinnen le brengen"

-* Te, Ë'rr-rsseil 'rrr:reg Waiter In het hol van
den ieeuw z'tkei', , $f beter çan den bloedhoncl
zooals ze Alva nûii:!]l{ir}. tr 1.',,li,r, Â* rrïo{:t beter na-
dentrcen en niet zr-ilke d",ryazr.: ":iingeri zeggen.

'*" Waar rncet rnij;rheer J;:rn heen?
*' Naar fluitschjaniT. weiar I)ilips en Alva niets

te vertellen hr:liben. ..
-*- Maar ais.rrre te;r"r.q iieere* is Alva nrissci-li.en

al weggehcrsteid u:f uell aan de gaig gehangen.
Het votrlc lor*rcit rijn gel:eui rsroe.

ËÉi

.Joris was weer rn gedachterr. Ë{ij zcru.reedo'ogl
Tret vevhaa]" dar hij s,àlr',*lr it;-.Ê.rt si"elien. In wei-
nig woorden diende hij v*el ;* eegg{:n. De heer

',:an h4*:ntisnT rsrûest het clui,.:lelijle, beçrrijpen. Als
Jcris het l.oor elkaarr had, :r,:,rt h"ij het zrio <Jik-

wijis voor uegu*en, r:lat \Xialt;-"r' en Kl;ras het ook
van briiten kenden. En Klaa.s s{:hûen niet gernak.
kelijk van aannennen" Cftrk rnneçt er een zangwij.s
bedacht worden.

Ër was dus wer!* op <ie iallge scheepreis.
Te Antwerpen hegaveï: aie rich naar een .her-

berq, rqraar cle waard een hekencle was van 'SUal-

ter. Daar overxrachrlten ze. De paarden 'werden
gestalcl. l)e vierde hecliene{e }:rac}rt ze den volgen-
den dag terug"

Na dri* dagen konden j*ri", en zijn gezellen
inschepen. Ze haciden zich jri hun petrgrirnsge-
waad gehuid. Iloer: ze aan L,..,ord \4/âïelt, stond
een Spaansch soiciaat cp de lc,.r;.le. en staarde naar
de bedevaarclers. Hen jr.'nge nra* spnale hem aan"

- 
Dat zijn vrei hrave iie;lnn on! z$o ver ûp

pelgrirnaee te gaan, :eei hij, vrijzend naar de
rivier"

mijn
De

"fa. Il< q'ilde o*at ik rnee mc'*,ht. Dan zag il*
iand terug.
jc,r,ce rnan wendcie zicl, wecr $poedig af.
Tlç vex'trnuu,s'de dien sol*dant niet, rna*r hij

verl::ncdL r:iets, inou:,ç:eleie hij
lll*:r* jnru.gr: iln;il: vç*s rl*}i e*n r{it:n,**}' 'v;rr} rT1È:-

-"- :rJ ,_*



vrouw Hoorne" f-{ij had opdracht gehregen, om te
onderzoeken of .:le clrie koene kerels veilig ver-
trolclçen. FTij wru nu gerust. Hij kon dit goede
ni.euws a.an zijn rneesteres rnelden

III.

Wij weten dus dat de heer van Montigny zich
naar Spanje begeven had, om den koning te be-
wegen de hlederianclers nret neinder gestrengheid
te hehandelen. FIij werd doo:r Filips vriendelijk
ontvangrn. l\'{ear welhaast ondervond hij, dat de
honing herrr 'h:edroog. De edeima:r wilde naar
België terugF,eeren. Filips verzocht hem te blij-
ven, voorgevende dat ze spoedig samen naar
Vlaanderer:. zcxrd*n reizen- Montigny werd eerst
niet gekerkerd, maar nar:wkeurig bespied. Op
zekeren dag reed hij naar een nabij gelegen dorp.
H,enslelaps eag hij zich omringd door een n'ijftig-
tal spionnen, clie zoo noadig lrem moesten belet-
ten te ontsnappe.n. 

'Weldra 
echter veranderde de

houding van rien vorst" Egrnor.t en F{oorne waren
te BrusseÏ gedr:od. De bloeCraad beschuldigde
Montigny evenee;ls en hi.i werc;l in de hurcht van
Segovia opgesioten" Men voereie hern in een
hoogen toren etr lin:t hern scherp hewaken door
acht Span"i;rar*Ten" Zijn page rnoeht hij hern blij'
ven

..-".. t"à **

't Was in 't midrjen van ïuli 1568. Montiqny
z.at-treurig in zijn l;erlcer :...:et zijn p;ge, Aitlrur
de Munter. E"tr"klrp" h;*t fr;il,-:r-fri.i_t r,p. ttui_
ten tr<lonk gezang.

, - Pelgrims. sprale hij. Vlanrinor;e;r ,uf flr,;,-
banders" Luister maer, zij zingen \,1'lo*rrr*.1l,

Y.?ur diep ontroeni spru:r.g Ïirj rechr"
Zijn^page greep heni bil à,rr.'r,rr*.* q, heer, luister, fiuisterrle hij"* Stil.. " sril..,
Beiden verstonrlen duiclelijl". rvat de pelarimrs

zOngen"
0, heer van Montigray" mi,i nijn uit Bm*qsri
qekomen, g"iotrrje; ,j""0 i*,, "*rj*l* moeder
vrouwe, om u bij te staarr. Verirouw nii:t
op de beloften ,,ran rjen l.rc,rring. t"-i,w brcrt:ilt,r
deed het ook en hij w-erd te jlrrrss*tr c,p cle
rnarkt onthnofcl. Sarnen irret zij* L-ostr:n
vriend" Wij wiilen onderz{x.ijk.r,r, i.,r,* \,v* rî
i<unnen bevrijden. Ajs tr!.c u hei rnici,::le,l
aan de hand doen, aarzel dan lrir:r.. {"jcv
*dele rn<ieder en vr{}ur4,,* trelu,ç:u {}iïr i.r.
Montigny zonk op een T:)airi{ r,erjï*- Mijn l:roerler! Tçreunc{e hij.

. IVeer hief hij iret hr:*fd op. ilo, 5,i*l*ir.ns lr*r.
iraalden hlrn lied. Door het hoùgç.' i.;le!,.,,., r-n,i ,r,
lconclen cle heer eïÏ d{:i p;lHl* ,lritri ullJ :$l}.i)iitr t,-if:t}.
Hoe gaarne Ïitar":l<J*n z,- rj.. i).";,1,.,, ,,:crl ii{Jrn iirl:r{.i
aanschouwd. 

;;



l.)e l-lr:eler,,l,arr-{n .* ;:()r}{eîr rtr.l v.crcler" l-iet wns
*itrrl âïrder iir:'j. 7-.e ririrehten gceïl aËlitëidoel'ri
wel<ken rj*c'r' alleeri v{.rii!' liet ki:steel }run stem te
laten iclinlçen.

* Vïijn -hroedr:r 
is onthocfd, zc,c laten ze hiet

itrij weien, zei i\.,4cntigny tot de h1unter. Met zijn
hesten ..,riend, ,:'iat rrrcet graaf Egmont ziin. En
andere ecleienl {,}, w"at gebeurt er te Brusoel!

De edelr*r'i;: vveenqie. i-{ij was heftig bewogen.
Ë,n hij clacht. ,r"iç aan z;jri \'t"illrv1, en rncneder. Zsu
hij hen os:i[ rvr:dl:r eierr 3

**- [*icer, lrÈ isr ",'ersu:]rril*k':lijk nieuws. sprak
de page. h,1laa.r cie h,lden gÊven u terch ook rnoeil.
7-* ,rtti.\em i.yar:hterr u te bevrij<ien!

*- Hoe zouqlen ze lret ïçurlrien I Ik zit irier op-
gesloten in een tc;r'en" rnet acht. scldaten voor ele
der-rr van rnijir cai" ûch, nrijn lot is beslist... trk

za-l nlijr,r '\"I'ûr"t\y ,:n rnoec{r:r- niei rneer terug zien.
Iic lvas rriu:r nreancien gehuu'd, toen ik naar
Spanje rnuest. ilVlijn ene':ie vr'oLrw zal spoedig we-
rluwe ,.-"ljn L}, i*c-n i^re frouwden te Antoing,
nnqjersrheirJric i-n:jn L'rroeder en Ëgrnont zich nog
?.cùcl bi"j hr:l r-ri-r:ek*|rr:i. Men vierde schitterende
leesl e.Èr . . " J.",te iiiirrirrr,clgcies zoutl afgezanten, orn
nre çleluli t-;: -,v"e:lschen. Ï-let was alies eerbewijs.
Wat is c{:n ;flen$t:Lrl, l-tJLr zit ik als een misdadiger
r,.ç: rrnijn cle.rd Le ./vachteni F.n 'waarr:m] lfat rnis-
cleecl ;!*.i' Tk gehr:s,'zaarnde aan de iandvoogdes,

de zuster van den koning" Zij zond rnij naar dii
land...

-- Heer, rlie boden geareri mij i.och ::loed,
irernarn de page.

__ Het zijn zeker tïûuwe Cienarer. van mijr-l
rnoeder, en ik ben hun zerr riankhaar r"rr:rr dereir
v€rren te,cht. h4aar fi.'al. zc"rllen ze krlr:nen dcell.}
Denkt ge, dat ik nu r-to!; i\arrl .,:1,,: zickie varr rnijn
vrienc{ Bergen geloof }

De heer varr M<lirtiglr1,' ,n-;r.r, lnr':t. rïen rnarkieg
van Bergen naar Spanje geiccrnr:n. {-}ok r{ezc edr:i-
rnan werd afgezonderci. Men heweerale clan, dat
hij krank geworden en gestorveï) lrns

--* Missahien liebben ze hern wetr vergiftigd,
rprak Mt:ntigny.

Hn dit uuJd" nadiei'i cior:r velen gelonfrJ.
** O, ik doorzie het heele spel , herira.nr r-le h'':ç,:r:

van h4ontigny tot zijn page. Tk rnr:est :net d*n
koning spreken over den ioeslar:cl in *dc f ir.:cler-

lariden. En clikwijls ben ;1,4r bij hem *.ewee$i er.t

twintig maal hetzelfde heriraalcl. . Ti'"ai Lraatfe
het) Nooit kreeg ik een oprccht art[v,,çr:rr;l van
den k*ning. Ik vrcleg, ont naar Hr,:rbant terlig Te

keeren. Ik was hier niet rneer it,:totlig" . I1' rnocht.
nog niet wee. Ile koning n'ruent llog v,:rdeT" $lrrr*
l<en. I)an zotrden wri salinelr .q;:lan Hij r,','iie;e CIck

naâr de Nederlanden. &4nanden verl.repen. Ik
voelde, dat ik niet vlij rn$e!: wfis... Û, alies
valcchtreid om rne op Le houden en nli Alva te

---- :r5 ---
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Firirsisel is, n'nj gevangen te ze$en. [k geraak hier
nirt meer huiten! Arthur, r,erÈre.Ïç gij maar.,. U
,:ullr,ri zc iateu gaan I

-* I{een, heer, ik rreriaat u niet! sprak de page
*" Wie nreet, um.t zè dan met u nog dc,en? Zu

iat*n rr al niet meer [ruiten het kasteel. Maan ge
nro{}iJT toch l'ic^e,r heneden, en zult wel lcans zien
?rns weg te sh"ripen.,.

De page \",:rrzekeïrlc echter. dat hij bij zijn
rneesler bïe..:f. Mnntig;r_v -was ilu nog zwaarmoe-
ciiger.

--* O, rnijn arr:re vrouw! kloeg hij Ë,n dan
rnijn oude moeder.., Ëen zoû:l.is reecls gedood"
lrVat rnaet ze geieden Frebbeni [n mii verliest ze
nok I God geve haar lçracht çrr, ,lit aware lcruis tr:
dt'ager: I

IV

.j*ris, 
*W-alter 

en F*ia:rs weren dus in Spanje
nan:,;ekcrnero. Zr: Ïradden zich als pelg-rims ver
ll,:nr<i en uoû lr/i.iren ue {.'an stad tot stad getrok-
lit:ir iol in .rieilovia. De waard 'i"an de kleine her-
Lrerg, wâa.r r* nachtverhiijt kregen, vroeg var]
trlrôilr z{: Icw-llrnen" 'l"oen joris het hern vertelde,
zei tie wnar:r:|. c{at cr elp het llesteel een heer uil
hu;i l;ind gevi;ingen zat. 'foen wisten onze becle-
,l';tii;:Lit'.l's genneg" H,n ze uongËrx bij het slot hun

* t6 ** * I"7 *-

Croevig verhaal" Fiu slenterr"len ee dcor een ândere
straat. E"en jonge rnan lewam z-,e achterna.

*- Ge zingt geen Vtraamscir rilee:', *prak lrij in
deze taal"

Joris schroko wee,zend dat ze al arntdelct n'are.n.
* Maah u ni*t ongerust, herna,rn cle c,nbe-

icenda. Ik ben een vriend" [4aar wat hebt gij dnar

çezongen? I; graaf Hoornc onthoofd?
* Ja...
-* O, wat zal mijn meester bedroefd zijn' Hii

rnoet het boven in zijn tnren oorehoord trebben.

- 
Uw meester? vvi)eg Joris verbaasd"

- Ja. llc ben de lc,rlç van rlen hee.r van MIon'
tigny.

- 
Uw gezicht ia rvre niet wreemcl, apraÏ< nu

IVaiter. Heet gij niet Jeroen)

- Jo, zeker.". En gij, wel ôndeï urv kap her-
!*en ilç. de trsnie van \X/alter Jan.szoon, die de

oude gravin vau Hoctrne clienc{e.

- Ja, die ben iïç. '.
* Voorzichtigl S/e moeten ôns rriet te goecl*

v'rienden toonen. Dit is een aicelig land vau spion-
nen en verklikkers. En ze nijpen ier:ranC ergel"ls

in een hoelc doed, als ware een men$ch n:laar een

spin, herna.m Jeroen. O, toen ik u voor tret lcas*

teel hoorde, had ik ltrel d'adeli:k o:p u rn"illen toe'
rtornnen. Ik vernarn uw nieuws fulaar il* bedwong
me... ilc rnoet voorzichtig zijn. .



-- Waar kuirnen 'n'e dan spreken? vroeg Joris,
die onverwacht in dezen ma'n een helper zag.

- J", waar? I-,aat rne eens nadenken! Kom,
ginder is een taveerne... De r,vaardin kent natuur-
iijk geen Vlaamsch en ze is dan nc,g zûo doof als

:en pot... Ilç maak haai: wijs dat ik zoo biij ben
eens landgr:nooiett l-e c-ri-l',rnctelen, dal ik ze ont-
halen u'il ol: ,:en clrotrlç

-- I\4aar: vriend, {rl i}eïsl {'(rns aalt c{etr h,l,'r
van Montig-ll'ï' \rragen r-'i hij onze boodsclta.p ver-
staan heeft ! zei Klaa.s naïef .

"-* Ik nrag niet bij hern knn:ren, antwoorclcle

Jeroen Ndijn rneester wordt als gevangene streng
beha"ndelcl. Hij zit in een torenkamertje"

-_ Vraag het dan voor de cl.rur!
*- Maar jongerr, voor de deur zilten soldatcn.

-* Dan krijgen wij er hern nooit ttit, vreesdr:

Klaas.
-_ Hij ryroet uw

zekerde .ieroen.

gezang geho*rd hebben, vei:

- 
O, ik zette mijn stem uit,

hernam Klaas. Ze klonk bovcn
van Elsbeke en Walter uit.

- 
Noern geen narlen! -zermaande Joris.

- 
Dat is het beste, stemcle Jeroen toe' En

vsoral niet ciien van den qevaugene.

- 
Maar ais ii< eens even aan de soldaterr

vr&eg om bij den heer te rnogen' .. als pelgrim' '"'
stelde Klaas 

18 *._

zooveel ik kon,
clien van jonker

* l-{ou(.l rrw nrond. t'c \.velet lrrei, lyi-rt gë
kletst ! trrornde Walter.

Jer,:en leidde lret drietal rl,:iâr et:n kleine her-
berg. En in het Spaansch natuurlijk. zei hij aran de
oude waarrJin, dat hij deze peigrims op straa!
ontmoet had en blij was weeï eens de eigen taal
te kunnen spreken.

De vrienden zaten dan bije'rrr in een hnek" Er
waren nu geen andere klariten

- 
Dus zijt gij cie kok lan den heer) vroeg

Joris.
-* Ja, en nog in dienst" Beneden in h.et lcas"

teei mag ik het eten gereecl rn.,lren voor hem, Een
s<,idaat licmt dat halen. Ilç bak ook zijn brood op
Brabantsche wijze. Die gunst staan ze hern nog
toe. En zoo lang ik voor hem werken lKan, wil ik
niet heengaan, al verlang ik naar mijn land. O,
ilç moet me hier zoo dikwijis inhouden. Ik zou
soms zoo gaarne eerls op die soidaten ranselen.
Ze spreken over Brabant, aisr:f het een vuilnis-
belt is. En wij zijn volgetrs hen. hun sla.ven...
Maar een mensch moet zwijgen

- 
Ik zau ze toch eens afrtrnseien, al lcreeg ik

dan tien maal zooveel teïug, beweerde Klaas'

- 
Ze zouden u een icopje kleiner maken. Ce

kent Spanje niet. De ee,n wantrouwt den ander.
Het is al 'bespieden, verlilikkt'n, elkaar benijden.
Wat heef t onze heer nu rnisda"in It i-lij is een op-
roermaher, t.uIl"r;|e. soldaten. '\T/'aar heeft hij



oproer gernaalct? Hier in Spanje? Al bifna twee
jaa,r loope;) lve rns hier te vervelen... FIij mocht
niet terug."" i""l* koningr moest hene gedurig spre-
ken. jairl'ei, hr:m spreken, tot ee hem hier brach^
ten e:'r cpslcten. Eerst waren we te Madrid. Dal
korl ey nog dmcrr, cloch in rJit nest uou een rneneclr
van sjagrijn dood gaan.

.* Het rs irraai, dat g* biijft. sBrak Joris. Maar
zeg eens, kan ik in zulk een brond miet een briefje
voor n:ijnheer verbergen?

-^ .[a, r]at rç'as een gei{acht, zei Kiaas. En vraag
hem r:f hij rnij heeft houren aingen?

.- Houcl nu toch uw .ç,vafel dicht, snauwde
S/alter. De iijd is te kostbâar voor uw gelçletet.
Laat den j*nker aern het woord

* .l*, ik zou in het brood wel een"briefje kun-
nen stopp'reno zei "[eroen.

- 
Goed... Dan i<an ilç rnijnheer al iets laten

weten. Ziet de toren, vyaarin hij zit op straat uitl
* Ja...
-_ Er zijn natuui'iijla ijzeren staven 'voor.
*-" 

"fa.". Die hehlren ze hier zelf voor veel hui-
zen. Aan dieven en ancler gespuis is e.r geen gc;-

brek. Dat ze die kerels opsluiten in plaats van
mi.in trreer !

** Die tvalies jqu.n;.,en doorgevijld tfforden. Als

'Âre een viji in een hrr:orJ verhergen. fluintçrde
joniw.

-=* {le l,ct.,rt. ny ];ï ar:}:+lert ged.ian heeft. lffiç

,dôu nu aan zclo lets denken ! starnelcle Klaas ver-
baasd.

'\)Valter gaf hem een ciur,l""

- 
Gij klapt on$ nog aan de galg, rii/âar-

*chuwde hij.
* Ze verstaan eins irmrûers niet,
* O( ik zie wei kans ùm een vijT in e*n ï:roocl

te steken, sprak Jeroen.* Een touw niet...

- 
Dat zou heel laug en dik moeten zijn one

van uit den toren tot lrii den grorrc] te reii<en"
maar dat karr niet in een brood"

* Jawel, zei Klaas, als ge een heel grool
brood bakt.

-* Daar is hij n'eer, brornde Wi-rlier. lk zal nog
een doek voor uw mond binden..

* Zo\J er niet een van de serldaten on:! te koo-
pen zijn? hernam Joris.* Dat is wat anders".. Een is erg gelo-{zuch'
figl Die h,:eft voor v,-at gelti wel eens wat binnen
gesmokiceld.. 

"

- 
Wel. we cloen Fret t"cui,v in een l"*fÈertje.."

-- An(lers zou ik het 'lrel, rnet een nteen er
aan, naar bnven kunner, g*oien. z*i K*iaas. Ëi;
ons op hel dcrp, kon ik clen h;;an va.ri den forr:rr
raken"

*- Met riien soiclaat is ir:ts te cioerr, *orCeelefe
de hok. \îtel, ge, geef I nle h':*p.,, K*nrir:n \q.t.'

miinheer en ziin 
1aU5, 

ve'Co.$$en {.n :{arï}e.rÀ "lvi:g:-



viuchten, hoe zotr ilç fiod en rle Heiligen danken I

-* Dus dc page is e.rok ge\/angen? vrcer4 J*ris'

- 
Zoo goed ais gevang,:n,.. Hij rnag noll

eens naar beneden k.:rnen. maar toch niet met

mij spreken...

-'Is 
het de Munter? vroeg Walter zacht'

- Ja..._- Ëen brave .jr:ngen.

- 
Dat geloof ikl Ûni zco hij zijn meester tt'

blijven I Hij zal hern nc,nit verlaterr'
-_ We rnoeten mijn plan uitvoeren, besloot

Joris. W'ie waagt, die wini'
Dat zeg iit ook, stenade Klaas toe'

Men sprak van eils.arar hier 's avonds weer te

ontrnroeten.
Om. geen wantrouwen te wekken stapten de

bedevaarders opnie,;w zingen':i door de stratell
en de stem van Klaas i'lonk hoven de andere uit'

V"

De heer vnn h4ontignv hacl clien nar:ht niel. g':-

slapen, maar gedurig liggerr- denken aan ziiu
trorr* ** ,touà., en zijn gedooden braeder'

Het was nu mûïgen' Ëerr sold-aat bracht het

t"rJ. brood binnen. De page bralc het in stuk-

ken, orn het ontbijt oP te dienen'
Hij lieek verrast ioe. In het kruiin zat een

briefie, Hii vouwtl.**.::^j]o." en beireeiç het'

Montigny lag nog moedeloos op zijn legerstede
in een hoek van het sornber vertrek.

-_ Heer, fiuisterde de page. men is aan het
werle voor u... 0, heLr goeden rnoed!

-_ Wat is er dan)
* In het brood zat een briefje,." Luister, wat

men schrijft:
< Wij willen u bevrijcien. trn een volgend broo,j

,> zal een rrijl verb,,:rgen zijn Verwijder daar-
> inede de tralies voor het raam. Een lange koord
> zal volgen, waar langs ge naar beneden hunt
>) geraken. Op een ander briefje melden we u
>> nacht en uuï van de vlucht. Uw helpers staan
>> darr klaar >>.

Montigny rees op en overliep het schrift.
** C), nu krijg ik vueer hoop, zei hij.
-- IJat is van die pelgrims.
.* Ja, het mneten trouwe. rnoedige rnannen

zijn. O, misschien ir"rkt hun plan I

Den vclgender:r .Jag w.âirhtte de page ongedul'
dig het broocl af. Ë,n toen het eindelijlc gebracht
werd en hij het brak, vond hij twee vijlen.

-" Ze hc.,uclen vr<lc,nJ, zei rie S/lunter tot zijn
heer.

-_ Ili krijg meer e:rl nleer tr-roop.. " Maar hoe
zullen ze onÉi ecn lange, diklçe l<oord bezorgen?
Die kan niet in het irrood I

"* /"e vincleli er ook wel iets op. We l*unnen

.-- *s "--



vannacht aan het lrlerir. Het is voor u.w vrijheid
De rlag .v'iei nu dr:rbbel lang
Laat cp ':Ten av,:nil, t,ren d-e soldarten voor de

deur sluinrerden. cf toch w-el versuft zouden zijn,
vingen de p;e,vangen;n hun taak aan. Er warer.,
zes dii(ke sfaven vonr hei râ?rrï), eigenlijk een
Iuchtgat.

't Sl'a"s een rverk van veei geduld, Dat begrepen
de heïpers L,enecTen r:*jc. Na den eersten nacht wa-
ren trt'ee trelies half cloorgevijld. [i,en weelc moert
rnet ciezen nri:eiil verlcopen.

In eltrr brocd was een }:emoedigend briefje. Dc
bedevaarderE zwierv*n nctrc buiten de stad, om
geeû vermceden te weklçen.

Den vij.td.c,ra t*ag, '$ avonds. trad een soldaat dr:
ceT binnen" I-lij seheen gejaagd en haalde van
onder zijn rnantel een doos"

- 
Van den kok" zei hii. Niets zeggen... steek

ze onder de rnatras..,
En vlug qrerdween lxij weer

- 
Het touw. fiuistercie de Munter"

h4et ï:evende Franden opende hij de doos. En ia,
ze hietrd en lang, dilç touw in.

Vlug verbr:rg cle i:age het irr zijn bed.
._' O. her gaat gored. zei hij verheugd.
** {h 5çr:}rrn!r, d,a.t w,; weg gerai<en.." sprak

luiontigny Irr;c;:v.::i" ilaL nroeten lvel trouwe die-
naren zijn. Kwa.men ze nog rnaar eens zingenl

=- O, dat zullen ze niet meer doen. Het kon
r; J'"t: i

:

achterdacht weklcen. lVlur, ,,ve krijgen een briefje
waarop de laatste onderrichtingen r-r:ilen staan.
Vannacht no€r eens clapper gevijid. Dan staan alle
staven zoo los. dat we ze in een hairdomdrani
wegnemeir.

Ze rnochten cle tralies natuurlijk .niet vooraf
verwijderen, want dat zau de overste, die eenige
lceeren per dag binnen {:rad, r{adeiijk opgemerkt
hebben...

Zoo naderclr: de r4ewiclrfise nacht-

. vt.

Joris en zijn malckers stonden gereed om weer
naar een cler dorpen te gaan... Vanavsnd rnoest
de vlucht plaats hebberi. h4en had ber*kend, dat
de staven nu doorgevijlci moesten zijn" triet touw
was in bezit van de geva:igeneri"." N,ien i:eiioefde
dus niet langer te wachten..-

De zoogenaarnde pelgrirns wilden weer in de
ronde zwerven, om in de nti.icl niet te veel opge-
rnerkt te l-t'orden. Straks zou folcntigny tn eei:
brood het laatste hriefje nntvangen.". ,lcris wist,
waar hij paarelerr kon kr:open. iw<:e r:ell'an d,,,
stad.

Allen warer! rn spanning,
Ee bedevaarders cyernachtten steedi'r in de

faveerne, dlie Jeroen hulr ilangewczi:il llad. $in nin
{rçrji{*ç$ rw dffi,e Ze \y** ,ian",* iæt }æ;*eel.



*- Nict r ru brr.*n zien, fluial.ende Wa{ter toi
Klaas.

-_ Dat weet ik o*1, wel... \./anavànd zal ik <ic
lçoord vast houden, r{at de heer xich niet aan de
muren schramt. Ik ben de ste;:!.ste van L allen...
Ih zou eens v;illen weten of Jernen het brood a!
bezorgd heeft. O, kijk.. ^ jurour. worc{t daar dnor
soldaten buiten gebracht.

- 
Vlrrcht! Alles is nrislukti riep de kck tot

zijn drie vliencien.
Deze ontstelden geweldig. Maar ze aarzelden

niet" Ze vercllvenen in eén r.?.autve *;traat.
En soldaat zette ze na. Het ,rverri een wedren

voor het'leven.

- 
Maar ik laai rne niet levend nalçken ! lcreet

Klaas.
De soklaat kencie de nrijk en door een trocht af

te snijden, bereilçte hij de pelgrims.

- 
Alien mee naâr het kasteel! gebood hij.* Ik versta neen Spaansch en dat is vonr er I

schreeuwde Klaas.
Hij gaf den trijgsrnan zullc een geweldiqe

stamp in de nlaagstreelc, clat de maio lçerrnend van
pijn onrver rolde. [,en burger, die hern #iide hei-
pen, week nu voi ontzag achteruil."

- 
Ik heb geen schoien gedaan" maerr ilç heb

goede stelten oncier mijn lijf I riep Klaas.
Ze waren ciaclelijl*: buriten de stacl.

** ?6

*-"à7 -

** Onze bedevaarrtrnantel afwerpen ! sprak
Joris. Dan l<enncrr ze ons zoo gauw niet.

Ze veranderclen dikwijls van richting. Eer de
soldaat bekornen was van hetgeen Klaas hem hacl

toegediend en zijn wedervarer; aan het kasteetr

verte]ri hac{, warer:t .loris en zijn gezellen a.l eert

heel eind uiL de buurt"
joris weericle van spi'i{"
*- Mislukt! kic'eg hij. i:.n alies ging zoo goecl'
-'* Il1[aar hoe is dat nu rnislukt? vroeg Klaas.
-*- Kunnen rvij dat rveten! snauwde 

'Walter'

-* Sla nu zullç. er:n toon niet aan' Zonder mij
zat ge in een kn:le-lc-,r rnet een ketting âan uw been,
oude bronipot ! snoetde Klaas.

-*- Nu niet twisten, hernarn Joris. We moe"
ten vooï't... en z$rp,en rap btaiten het iand te zijn.
Er zullen ons gauw genoeg spionnen op de hielen
zitten.." \Yie klrnnen voor den heer van Montigny
nicts meer dcen

juist dien n"r$rgen r,'iis de L'oofdnran der sol-
claten vari liet- lcasteel vroeg gekomen. Hij zag
juist hoe het brood ilât.ir bpvelr werci gebracht,

-*- trVrii=dt ciart. rtir:L eiker, clag onderzocht?
vrôeg hij a.an tien I',rijgsrnan.

Ileze antw,,rord,Ce ontkennerid.
-* Ho:e ':lornl riep: de ilc)ofclrnan uit, en kwaaçl

br"ak hij hei Jlr+ocl aan stuliiçert'
F[ii ','*rt*i her i::iir.i.je



- Hier is het l:edrog al, hernarn hij zelf ver-
rast.

. Hij begre_ep ni.et, wat er *rp stond, want hïj
kende geen Vtraarnsch. Jeroen werd gero.p"rr. DË
kok verhleekte... Alles mislukte. Het wae of het
kasteel rond hem draaide.

- : V/at staat er op dit briefjel Vertaal het, en
ledrieg me niet, wrnt dan zijj ge een kerel voor
de galg! dreigde de hoofdmàn"

_En Jeroen moeet nu wel lazen, mt Joria ge.
schreven had.

< Vannacht vluchten. Wij staan in de çtraat
>) tegenover den toren te rniddernacht. Paarden
>> buiten de stad. Een van ons houdt de hoord
>> strak van den muur! >>

- Vluchten... paarden... koord ctrak hou-
den! Wat beteei<ent dat) vroeg de hoofdman.
Niet liegent

Jeroen moest de waarheid bekennen"
En waar zijn die helperrl hernarn de over*

ste.

- O, dat moeten de pelgrima zijn, die in de
taveerne van Colorno verblijven, zei een soldaat.

-- Grijpt deeen kerel vaet. Gaat met hem
naar die herberg, en houdt de drie cchavuiten
aan I beval de hoofdman tot de krijgslieden.

Jui*t toen Jenoen lmn de poort kwarn, zag hij
zijn vrienden. Hij wae nnoedig en, Endankc aiin
çieen gevaer, rt.*,h.j'

* Vluchtl Alles is rnislulçt!
Do soldaten sloegen,op henr err we, weten, dat

Ër een de drie vriendeu nauette, Toen deze teruj
\".Idu,-gn zijn avontuur heschaanrd vertelde, zËi
de hoofdman tot Jeroen:
_ T Gij hebt voor uw heer gewerlir... ik l<an

dat begrijpen... Ge zult honderJ geeselslagen krij-
grn, en maak dan, dat ge uit de stad ko*t I

De hoofdman hegaf zich in den toren.

" lL""rjisqy enzijn pa,ge vorwachtten weer on6,c-
duldig het brood. DaÀr irad de hoofclmnn met Àl-
daten hinnen. I-lij tastte aan de staven.* J!, zo zitten geheel los! riep hij uit.

- MislukÈl kreunde Montigny
Moedelooe zonl* hij op zijn Ëgerstede neer.* O, moeder en gade.. . nooit zal ik u terug

zien! zei hij, treurig.

- Als gij geen schuld hebt, waarom dan
vluchten? vroeg de hoofdman

-\Maarom word/ iI< gevangen gehouden?
kreet Montigny.

-- Dat zult ge van Llw rcchtes vernemen,..
llc rdetwist er niet over"

De_page werd van zijn meester gescheiden. En
men bewaakte Montigny nog scherp*r.

Dc soldaat die zich had laten 
"mkàopen, 

rverd
dicn dag nog opgehangen. jeroen kreeg zooveel
geesolslagen, dat hij bioedend neorviel, M*n droeg.
hm ie6a in cqr rtal.*?E*



VII.

Tegen clen a'r'onll vï'are!1 de drie vluchielingen
bij de rivier Ci 'Ieag. Cie soms bijna droog lag,
maar nu veel w-ater )rad.

Joris, Vuialtei ,,n l{laas waren zeer vermoeid.
Walter hinkte zelfs. Ze geraaLten niet vlug meer
vooruit. Moeeielo<rstreii:1. overvir] hen. Toch bleef
loris 'u 'aaki!.aam. ()p eer-r heuveltop keel', hij om.

-- $,/e r"rcrrden achtervolgd ! riep hij verschrikt"
Ginds zijn soidaten I

-- O, ik kan niet meer! kermde Walter. ["aat
mij dan maar achter !

*- Dai nooit! beweerde Klaas.
F{ij en Joris sleulden hem voort naar den oever.
*_ We zwemmen naaï clen overliant, z",i

Klaas. 'ffe zullen u vcort trekken...
--' Daar ligt een l:oot! riep Joris. Vooruit...
Ze girtgen er hesir. Er was geen lading; er

lag alleen een opgerc,ld zeil. Walter kon niets
meer doen en strekte zich op den bodern uit. Joris
en Klaas grepelr iw-ee riemen.

_. Hier roeien ze raar, zei Klaas. Maar we
kurincn dat op Spaanschr: manier ook.

Zoo .,'oeren ze snel heen. Wat weercien ze zich.
.foris T*eek ecn$ or]]. De soldaten waren ,:p den
heuvei, maâr ver 14/eg...

* Als nie de rivier vr;igen, konren we ean de
-*30*

Iu:. , l--1..t nrorle lirnq of korl rturen.. f--let weeihelpt ons, spl,irk .]oris.
-- Vinclt ge) Ik hoqr het rlondey:en...
-- Een onweer,.. Het zal cle soklaten ophou-

den !

I let ciuurcle nieL lang ol dc I.iiksern schoot doordc wolken. F-tr.t wercl ,.,ood*..ji l;i.u" J.ris enKl.,irs hielden zich niet op. Ze ,r.,o*rr*r, weg uiidit 
'reeseliitr land,*_ 

:, *-.



be bui duurde lang. toen ze aftroic, werd het
donker...

De achtervolgers waïen het spoor kwijt.
Na ciagen bereikten de drie vluchtelingen Por-

tugal. Ze voeren tot aan de kust. Na een'weelc
kregen ze een piaats op een schip dat naar Ant-
werpen voer, waar ze veiiig aankwamen.

Joris had te Brussel maar droevig nieuws te
vertellen. Hij en zijn gezell.tt deden, wat ze kon-
den. En de rnoeder en de vrouw van Hoorne wa-
ren hun zeer dankbaar.

Joris reed dan naar huis. Ontroerd begroette hij
zijn vader.

Montigny werd zoo van nabij bewaakt, dat
elke poging tot ontvluchting geheel onmogelijh
was. T"erwijl hij in Spanje gevangen zat, veroor-
deelde de Raad lnan Beroerten te Brussel hem ter
dood.

jeroen en de page keerden naar hun land terug.
De honing wilde lVlontigny niet openlijk ter

dood laten brengen. [-lij ontving slechte berich-
ten over den opstancl in de Nederlanden. En tret
nieuws van deze misdadige terechtstelling zou nog
rneer verontwaardiging wekkerr.

in de stad verteldr: men, dat de edelman elken
dag dnor cle kmorts zwakker werd"

En ja, Montigny was krank. Maar had hij dc'

vrijheid terug gekregen, hij ware spoedig beter

ffiArdÊn t{i-l'$r'çrd l" bft se\3in ffi4qlrgd'
EIhIDE-


