


Nr. ilt.

laatste ,Iulidagen in 1356.
Weduwe Pieters, die hier

dochtertje Elisabeth rvoonde,
zoon verschrikt aan.

E1'ERf,ARffi T$EMffiL&E$

I.

À. HANS

met haa( achtjarig
keek haar flinken

- Moeder, ik kom u vlug goeden dag 7eg-
gen. .. morgen vroeg moct ik met munheer

Tserclaes **u ttttr Limburg'
Zoo tpit[ È""a.*ijn Pîeters' toen hij haas-

tig ..r, î;i;j.-di"rri uii het Etensat te Brussel

binnen trna. Hrl;;t-.p den avond van een der

Naar Irimburgl Vlucht mijnheer Tser-
claes dan voor de Vlamingen? Yroeg ze'

-_ Vluchten! Dat zou mijn meester immers

nooit doen, mo.derl Misschien haalt hij in Lil-
borg h;lp;;t, à.r, hertog. Ik weet het niet' De

stalmeeste r zei me, dat we morgen vroeg om

vijf uur weg rijden. Liever bleef ik bij u' om u
1-



e Vlamingen
rvel nooit

f il"J.:lîï^',îï:, gij terug zijn

,0, 
;;fi .i îi, Hïi 

1 
li, l' "_1îi:i* 

L r;ÏDang voor alles. r

""lf"i -*4 ;ir'lil';5i,u*'1.'

+:iiËy" T;i':, J'i: ;iif; I'iroixî' Ë;i,îT

fli;i.n-.T 
:î,irË: ï ï'x'iSt, t**. {i i

f; l^1,,-î ;ii Ji.;;-ilï.**',i,',Jrr,n1ne
-,-'' knaap zat nu rvat te praten. Een man, dia
ars ecn pcter,y gekleeà il^;;;d binn.n

- t,orn Jacob! ricpcn cle kinderen uit, 2verwonderd keken ze naar Braï;;'";.;'b*er

Êir Ëï. f " 
: l' ï.T,*; 1i: r " :î; ki; 

: ; 
;rl ^Ji

trroote Markt woonde.
.;- Goeden a'ond ! Ik ben ,rrïr;îff,r;I rllri,

ili if, #tï: Lil i*l i; #i i,îli
,..J $/ilt se rer b;;;;;#'ilo.* vrourr pie,

het geluk van Brabant bidclen, maar een eigen-
lijke pelgrinr ben ik niet. Die vertnomtning
dient orn de lescrbcnden der Vlarningen tc be-
spieden. Straks"verlaat ik de stad. Ik weet, dat
de vijand al bii Ninove is en naar hier trekt.
Maar de Brussc[r,rnr zullen hem warrn ontvan-
gen, dat kan ik u verzekcren. Toch is het goed
te wete,n, hoe sterk hij is en wclk oorlogstuig hij
meevoert. lk zal dat voor den graaf van Beqg
onderzoeken.

. Graaf van Berg was de oppr:rbcveihebber varr
het Brabanrsche Lg...-- Jacob, dat lu .*t gevaarlijk werk' zei
vrouw pieters.

- Ik weet het wel' Als dc Vlarningcn ont-
dekken, dat ik een spion ben, hangen ze me oo.

- Zrvijg toch I--- Een mensch rnoct wat durven wagen

oom, dat hij
oP reis moest naar Limburg.

meencle Brants. fuLoest dc gra;rf van Vlaanderen
rneestcr ziin in Brabant, dan zal hij nog Tneer
honger hetben. en ook zin krijgen, orn I-irn-
burg op te slokken. De Limburgers hebben er
alle belang bij ons re helpen, en dat zal heer
l'serclaes hun duidclijk maken.

en Elisabeth
ten l<omen.
stad geral<en.

te belpen.
Mlar ze z.

als d
ullcn

ff$oes/
ofizc

wel aan de kapellen onderw ege voot
.,

at-

voot de vri.jheid van zijrr stad.
Boudewijn vertelcle nï aan zijn

- Ja, heer Tserclaes zal daat huip zoeken'

--- Ik zal



h""à iiru im'i',:[î,itremaar 
boven het

*d,l.,ii1mocht ,, .oà';;;;ï.", wanr oorros is

ln dien ri i,r

iîïil *: :: r':,,iïîi "Î îi; "îï #;"-,"K:#''1
knai ;;:ji::.,ryke.tand.jes, die ctikrvijis met. eI-

Vtrr#"l""ien' l-qdgrvi.ik van Male, 
"graaf van

.Iotrrnir';i ,ïï: nu- den corlog verklaard aa'rl

Rr"r_^--.* ::r. . w enceslls, hcrtosii.-rauâtlt. F{;; I_^

i: ï,ï ï, 1h 
; i, i;ii;li f î, fjï:T J"ï Fj#

b;;"ïj:, :l e r ze ke re d ee r c n. ;i ; ;;;; jn6, ub^nr_ _^,.rwl-U gll 
-

--lT1 wist nu, dat Loder,,,i ik van Male met eefl

i* 
""j_ 

l.*::Æ d,..1. . n Br uïset't ;ï, ;ju'."' 
":o,o.n àlï#iÏ]'T,!ltt' .:li. thans verecnigd ziln'

-- i; "#"-I"ËLII,'îfl.îïIî:;jYï.,n, 
t e,

il:li it.Ï:#fi van sraaf Lode,.rr iik zi.jnt u<

#ff+ffÉ[{{?Ëffi
f; r,"i:î r #]ï:ïîï. fr.4 r:,,, "# 

^:ixii

_4_

lieden, die de Sint Gocdclekerk bonwden, daarnul m-aaltijden gcbruiktcn ( I ).
_ ",- heer Tserclaes rvandeide juist op de bin-
n-enplaats, \v'aar men iq ..n *rg.n alleilei voor-
taden pakte voor d. reis. De riider vras toen 36

{?tt' hLd een flinke gestaltc en een knap en voor-
u, 

F:gdig getaar.

o TIJ -bemerkte Boudewijn en wenktô hern.
cerbiedig naderdc de knaap.

,tuo;.ttit ge naar o* -"*der geweest? vroeg de

Jt, heer, om haar te zeggen, dat ik op
reIS 9a...

*^-l We zultren niet lang weg blijve n...
net, wordt voor u een Uuirngli_ike tocht.

iliri:: gevolg van den h.'tJg. boc dus

Jongen,
Ge

goed
rerst
uw

*^-Boudewijn groeide bijna van fierheid... De
l!l!:e van Bàbrnt begnf zich dus ook naar
f"t]bu.g, en de jongen âu hem eiken dag zien"

Ït::t na zijn eeiste"opgetogenheicl vond Ëi.; t .t
"'q'rr vrÊêmd, dat de vorst zich in deze benardettJfen van Brussel verr,vijderde.
,,,j,n den stal sronden de" paarden geroskamd en

:iTI gcvoederd. Zad,els, ii.lkl..tutt, alle benoo-utgclheden lagen klaar. Bou'dcwijn had vandaag
-*----=--

(l) Het is nu dc Berlaimonrsrraar,

5



-_ 
Boudewijn legde zich

:i-#,ïl Jn*;:.fi;
moeffen een heelen tijdworden.

veel rnoeten poetsen. Joris,tevreden.

I

lo:1,* wachtte men. Spoedig kwarn er een dich-re groep ruiters.

n u ; ?;*::: -"'ff'jâ -#H;,i,ïlJ!â d" a i' -

^, ^?: 
ridder trad den vorsr regemoet. Tserclaes

Ë:ld bij hertog 'Wenceslas ii groot aanzien.
:_"^t-t 

spraken ze samen, Ën toen ving de stoet de
Sroote reis aan. In het Zoniénbo.sch tweelden en

:i"ilfl:.vogeis... F{ier scheen alles liefelijkheid

de stalop ziener' vtas

vroeg te bed. Het' wetd

reeds op. De P^atderr
vô6r de reis gevoedetd

o,.ll o, m_ocder, al de poorten van de stad zijn

*iiîi \lÏîrul',,î iî' iT i";i.,::l, 7,:,:, tl:::t
ilÏi:.,n Pietùs, die ecn boodschap had ge-

* *-i i-: l; 
-; 

*î,-,iî t,*il,î-: 
uËî 

i:* ; i:,y; I
;;ï: steeds. ï)c bespieder, Jacob Brants, had het
;jl:t ovtrhcden der stacl gemcid, hoe de solda,
;Lil:T flî.,ii ï:,;: :, ij:l;î_:.l" î'JJlî: ""

",."1 
nli w_aren de Vlarningen vlak bij Brussel.

J#tllit P.re voerde het Teger van dln hertog

*:.:i,ï 
o,,lil 

fi I;,::[1n* tJ'iî ',,t::

-6

Hertogin Johanna kwam allen aanmoedigen



:.:*tqç:ï:îilîf:îï'i,#:îi'
,î",:ï1J",Ë 

*:* tl;iïl: : H *i f H i:# "ixÏaen gotrden reeurv op her rrur..r.'i[Ji,^ri')ior,uo?r1de vrijheid va' h* rancr re srriicten.
n,,Yï: verliepcn eenige o"Ë.;. "i;"i;i";" ilden,u'rr nlen uit de rtrd zoi ,r.Lj*" "*'àïn vijanà

*#î5în'îiË';iilffi':i:#,
II.

^^P-t 
troepen van Lodervijk van Male badderr

f.i,.,:,'.iî":i,î:ril,xlfi*;:;.ï::,#,Ëi
1?:,:,. ù;;,' ;i':,";1#-fj,1.î;,i.i: r;:;ii,ptunderen. Ze hada.n 

-r..ar'-;;;i;" 
ii *rggu.ntlld,.il den omÉrek.

j:"i.ixi i:i.îï'lïË,flî*ïl ïi"t î; ^i: "1,

fi{,-:.-""î;rffi ;||],ïffi 
',,r:n,

tenten.
h.m.

Weet

zaam

Kerel, ik
ik, wie se
Vriendl

Io O.: noen srapre ecn pelgrim russclrcn de

::tn. Plots rp.orrg een dù Èrijgslieden voor

hcb u lrier al mecr gezien, en nu
zijt! riep hij uit.

ik ken u niet... Leat me

Halle.
voort gaan; ik ben op bedevaart

vreed-
naar

u,jl Gij zijc Branrs cn dient bij de hellebaar-
illilt ,. Brussel. Ge hebr me nog eens in den
"qrf, gestopt, omdat ik een beker bier te vcelseqtonken had. En daar ik me nict als een lam-

:i:i:ili"";,lJiîï,iî:h'l*';'.x,.,Ë.ï,"..,î;
il:jj]g gebannen. Maa.r loontje k-o-, "om 

zi.in
Ï1,1n,j.:. Nu heb ik ii beet. Gi zijt een valscirc

;:iihi]' voor de hecren van Bruisel ons kamp

"'{gYâ'."11',0*;,"ï:ï'.J..1:::i--ï,r,..'5,.;i:
r-^:1n9.I. soldaren rrade n nader .n -h,rr 

makËer
'ttrDaalde zijn bewering, dat Brants een spion
l,,*"^^--..n overste vernam dit, en liet den pelgrim
;ï,.::" tent brengen. Hij onclervrong hâml De
;;,v'ttt8ene hield vol, dat bij van Wolverthem
;ï,:: en naar Halle wilde. Maar de krijgsman
;:ï,,t:.d: even hardnckkig, clar hij Brariti her--"'rr\rE als cen hellebaardier van Brussel.ue overste lier den pelgrim stevig binden en

oI



..ntlrl;ttÏ1t* zich den rvoetmak er wel, die,

mff*

de hertog_ van Brabant met een groot leger uit
ijT?:tu komt, V/. rno.i ,n oÀrrn buit redden,

ild;ï,'liÏï'"3;oï*::*;: :" aros af. en *.

i: ï F':l iï';ï;o'u :il" :iiî;ul"î ii'i:ml
u;r'iuriin;lii:: clàt te Brussel wist! Dit was

r: y..ti J*rl-i.î?Lî.ffi ',,iî*:: 
"' 

ilï, îï: I
t{;: :ï jT: i f;ii i:i',*,,î,,ï 3;,Tjmf 

-fil, j ;
il'ffïl.ij;T en straks hangen ze me op. Ik

,,0t,,:t1lrt.hoorde clen opperheer zeggen, dat men
U.ll,in burt op de wagens moesr laden. Hij gaf
;:::t.n voor de reis. Toen schenen d. ov.iri.n
;;i;:,ï i,li'n"ill ï ji,ï, j:li f,i.f".ier me,

i:i1 .,Yii *iï-.:i :, *î;n*::,li ['#:ïl:
;:,."^l:, her gezicht naar Halle ophangen. Of

'.i o'i;;iifi;'iiJîï:."os eens uaar Brus-

ln tr i,': 
u 

1 ;il' l.ï îJ.ï'*i1'm o'.' Ëi,î:
De soldaten maakten

lJrants recht. Nog
de banden los. Stram
eens vroeg hij om ge-

#$#
rËî:iTI,îff : #j.i:ï::.; ff fi,^i;i 

orï;i

ïi# TTT',îiil ï?,tr" ::iïii Jf"ï: 
",:r1,,!:;;

-'Ë,"iflîffTJ 
î".j.f;:pperheer 

v,.as, na de'

st. Fl.li'aiâ.iïllen tcrrls naar Gen t en BraE-
-.1k is al rveg. We weten nu, datr_ 10 _

stond

lt



lldt', De krijgslieden leidden hem buit tn. D^?'-
stonden nog de voorname heeren, die zoo p?t'l
"e tent over den. .rerugtoch, *rrlr:?l rîr,iùT^i,

l.:l" 
IJ ". I îi ":Jill; t "i *1,:,ï,, 

. 
" ;;,- 

-,, 
s,.

,r"]ï" hij alles gehoord had, schu dde ltîj bet

I :* 
" 
iÏ "î ::.Ï il.,T ;::,, îî :? Ï #,1, 

-,î::;Ti

f1rel, die zelf zijn tanJ ;.r;;J;;;;;, rct Ei1'

Ëiitr J,.,o'â. î:iï\i: fr ,lF;,ffi ^,; 
r,::;

weg vervolsen.

r -.O,.heËr, ik dank u! riep pieter Brantstet'heugd uit.

,-^*' tn.î rr.-, of er een rvonder gebeur de' Hi:i
Kon haast nog niet aan zijn geluk g.loov.n' Lot
I I weg soldatcn bracËt.n' hcrn' baiæn-.De'

!iT'i T' ;H;",uj:"î;'tr *.*u *#::i
gaan. t'

Dezl trok vlug heen.

l**îà: ;r*i:: li.-;x"r?; fri',1::;:iaan de he.rei van Brusr.t -..ài.l#. Er is ie

Fj_""| onrecht gcplecgd. ônr. tru itenlied.en ry::
iiï-iÏl#'\'','ff îi_i"""*:;:,ïî';"|!,,J""iâ

weg
sche
kon

Nu rap naar

Brants begaf zich haastig naar de stad.

sleepen.
oversten
hooren.

Brussel !
dat ik

De Vlaam-
beseffen niet, hun gesprek

Dien morgen waren de Brabantsche oversten
weer bijeen- in het huis de Srerre, op de
tnarkt, te Brussel, waar de schepen.n u.rgid.r-
den' Een pelgrim verlangde hun tc sprekin.

.-- Onze trouwe Brants, die nietrws brengt,
flt S.ra1f van Berg, de hoofdaanvoerder; en hij
oeval den deur*r'ilrt.. den bespieder dadelijk
Dlnnen te brengen.

Soudewijns oom, die nog steeds vermomd
was, sche en zeet opgewonden.
,, .-_ Wat nieuws, Brants? vroeg graaf van
lJerg.

-, -- Hcer, ik heb belangrijke berichten, en

llar.om ben ik haastig naar"hier gekomen. Wei-
f1S h-egft het echter gischeeld, of-ik hing nu er-
gens bij Dilbeek un,i..n boom...-.- Heeft men u achtervolgd?

Ik ben de gevangene van de Vlamingen
8€we.est, hernam Èr"tttrl God zij gedankt, toch
_oen ik hun ontkomen. Maar lait"ik kort zijn,
I-on, de tijd dringr. Gisteren bespiedde ik het
l"n P der Vlamingen, en men hield mij voor een
onschuldigen pelg"rim, ror een soldaai mij her-
nende, een Brussèlorr, die den vijand dient. Ik

l3-



fi ,1 i il,:;'.,r:ff:i: i 
",", 

il:î ff T:îï1,,i*, "l:;
)n?r."'i-,jiîtl men schoia *. voor een spion efl

[*i]ï::i,f Hid*ïi'i'"t::'i;;, ,-4'ints vcrteicie dan, welË gesprek hij afge-lursterd had, en hoe hi.i bevriid werd..- neeten, vervolgaà nij, iË kon eerst niet aîrl

Ë Li Ë:ij i ïïî\ f 
.tx1*ï 

. xïi iî':j:j i:,:
:i:ïi;'bi1,ii";,ti::lî[,î:î:ï," j"",,li";;
:,.T 

tt1 ik hier uto, ur €, iu ,ri"ir,Tïi"o' orn

#{i {iltr ;:# t Td t '1ff1,t"*tr*rull_*'sgns laaddi. M;; ï;il'ï;|r,"'*.-,, r,verwarring bij de vl"-;..". ' .*^ï",ri'u... Eeu"C.i#i.;11,ff, vlamineen' spoedt u"'

: 
i j i' ;.i:lî.î' ..î' : l' ï" -oï- f: l 

t 
"Â: 2:îâr::,

:'f'ld. En een uur Iarer trokken cle tegerbenden depoort uit. Snel vordercle mcn ell w-elclra botste
i:l op de voorposren der Vlamingen. Dezerveken vcrschrikt achteruit.
,,,-l Zege! riepen de Brabanclers. Dê vijand
"'Ith, all Brabant aan dcn grooten hertog!

ctoog stak de heer van Àssche den standarrdop.

*^-D. Vlaamsche schutters schenen eerst nogtesenstand tc willen bieclen, maar maakten zicËuoen ook uit de vocten,
; Zege! jubelden de Brabanders nog luider.

u^t, rukten verder en krvamen op den-Grooten
:\'out-er, die men ook Schcot norÀde, omclat erverteld werd, dat een schutter ccns van den muurvalBlussel tot hier een pijl hact geschoten.

r-te Ërabanders trokken door een bosch en

lleenden nu het kamp van den vijancl te kuir-
:,1o overvallen, -roi eensklaps do.mden vanatte zijden ordelijke en srerke benden op. 'r Leek
l,tll of ze uit dù gron d rczen. En allin warenttthk 

Ygor den strijd uitgerust.
,-_- Verraad! riep gt^^i van Berg. We zijnbe-
,lt?.erl geworden. &[.n heeft on, iir ,Je sticl ge-
1o,k'. D. vlucht der schildwachten en d,er ...iruschutters was een list om ons naar hier te doenroopen. Wc zullen ons leven toch cluur rrerkoo-
Pen.

- Jacob Brants is omgekocht om ons val-
t5 -

::i:i:ff ï,i q:i "iîi:'', :îîï,: [ " 
3., J i:i.y:

ill-{iidLfïiffiîî'i*Ë;l,f :ft 
t:,XX

fiÈii i i,i #t?; ?'î; *l r* ;*1;: iÂ:::rT::;zlJn wapens; de schutt;, ;;;ï"" iiir"i er-
t4-



ffiiy*:î0,;Ï."*en! schreeuwde de tteer vat,

Ï'Yig werden de Brabanders aansevall rn, Zt
-ve 

rd e d i gd e n zi ch ï *;;;k il iîi " 
.; 

" 
il ïàr"^ 

^iita, 
^

_ujrl.dooden en gervonden. D.'ii;i;i; g'ri a9.stookten hier n

t..,L:yi;'i, fi' ;iî nï ;'ff iJi: :"":î1',,i1;

.,.,Pt Btabanders mocsten voor de overmaclttwr;ken. De heer van Âssch. ,ui.ro i.""rânàrrrat..j-en rende heen. Toen *rrà'rrir" oiri^t ,tn
_ordetooze ulu.ht. ô;"^;;;;Ë.'iain"'ïîrrarnwanhopig_in de strd t.ius. 

-^^-

; Dt Vlarningen komcn! klonk het angstrg,

u"lllil verwittigde hertogin Johanna, die dan

iii:1::T';.T'ï:: ï:.T,,îin lrî:3: #,!,î":ili:
,t:it wes..Vcet ridders r,.ro.r.ià rn'"nilt'.' nn
:i"::" namj{-dag hield Loaeriiik van' Male,,de
Ftolr van Vlaanderen, zijn iitocht. Hij be'
iili: genade aan de inwoners , jr'iii ^^à 

rtt*en ztjn ambtenaren zouden g.hoor. zamen,

I
I

Àls men hern los liet, zou bij wel gauw dat
lleuY$_te Brussel gaan vertellen. En 

"dan 
kon-

l_tn 9. Brab.rnders In de val loopen. De komeclie
Sterd nog wat voo(t gezet. D^e officier moest
l-*nr: halen om hem o[ t. hangen, en de opper-
neer deed dan, alsof hij den pe"tgrim grootrio. -
ot8 genade schonk. Hij"liet hem"vrij vertrckkcn
en zei tot zijn vrienderi:
o - P. kerel gaar naruurlijk dadelijk naarotussel om daar Ie vertellen, dat wi.i opbreken.otraks zullen de Brabanders ons' bestoken.
v ooruit, we zorgen, dat we ze warm ontvan-
gÎn'. De schildwichten rnoeren doen, alsof zeYruchten, en zoo ook de cerste schutters. Dan
fo55.n we de Brabanders in de bosschen en wenebben zc vast-

,-^T.r. fijne--flan was gelukt. Jacob Brants
:il zich laten misleidenl. en graaf van Berg
::f - Te laat ondervonden de Èrabanderr, dni

[:,il:t,,:l]chtoffcr waren serveesr van een stuwc

,.^ 
En nu verbleef Lodewijknertogelijk paleis van .i.nrlchtte er een groot feest in.,.,,. 

J., de Vlamingen-hrdd.n ..r, lir, TrAraikt,

i':1",".:'.ï;:,i;:;*x*:i"î:i1'::i"{;,ï:iffihem te gebruiken voor hun olannen. Daaromk_warnen ze in de ;;r"; #';oiri"ii"oîi*n*,over een terugtochr. È;;;"';oir=à 
^r^froorrn,-16-

tn het
e:l

..,:l.T avond trad Jacob Brants, nu als een ge-
:ool. burger gekleed, het huis van vrouw pie"
ters binnei.

- Jacob ! riep de weduwe verschrikt uit.t7_

van Male
Koudenberg



-:^l Verberg me! zei haar brorr. Wilde kereiszltten nr. n.hîerna, orn inc clood te slaan...-- !-Iaar rvaaroml

k-;;,lk,lt'|,^t:.: .lu nier veruclcn.. . dadetijkr . .'c rrri' ztJt7... ik zal in dc schouWKrurpcn. . .

. Er braudde op dez,:-n Zonterds.s gcc6 vuur inocn-ha.rrd, .n Biirr den ;îo;;#..anrs trccsch zichià an ketûng

ff ilî.i 
;;; tliï-f- 

'i'i,,i, Y;lï ff ï,ï' *,;ï;lj
-- Zir hier

De m;rnnen vertrokken, zonder tc zoeken cntot gro0te verlichting clcr nt'ednwc.
--.-.- Niets zeggc11, fluisterde de mocdcr tot Eli-sabeth.

Een heelen tijd r,v"rs hct stil; toen kv;anrBra n ts

zei hij
men!

t
rveer tc voorschiin. z\vî.rt i'ln hct roe t.
Is een sch;rrcic, zoo;ls ?a rne belxrndclcn,

zacht. Ze ciurvcn ilrc ci:n lrerrader tc no{i-
En ik hcb zoo dilcwijis nrijn ieven ge-
voor cle stad.

dc clc

clc r
v err,r clcr dog

8en

i vroeg

Jacob

vcrclokcn

rv cl zustcr vJndc

ccll
morgcn rn
cn was.

cr lienr
I{trrnû

n \r{lrlgcll
hct Vlr rnin -Elisaberh bcgo,1 ,y-.,

,- --.- t'en verraricr inaar moecler.

van hen.

Gi.i

n ilqst tc wccn,gn.
t bccloclt gcl srarncli;c

Jau'e!... Ma;r iv.ir kan rn;jn brocdcr rnis-dar' hebbcni Zor:kcir ;; Vtj;i"n.n henrt

'. -_-' ;:ijj ill"** # :.,1';'1''il.,Tffi 
' 

hu n

Ien! 
rYrusr gr; mijn kind i"o doen ontsrel-
Hendrik,

nter ts d. r.hur#'mÛcierl-gecn tiid r''crliczen'
door cle ho*cli", :'-tj' ,ftnt .1n ,,id.r, .rr,i,s\i!

,_- Nu bcgrijp ik, clat ik cloor clie kercfs bc-

l]leîtl werd, vcrvolgde hij. Tocn il< gcv;ingen
;at' Dl€ldtn dic hccren hrin ecsprck or".cr hctlerirg trckken v,--.,.n het legcr, op,,l.r ik dit- zot:.h_oorcn. En tocn clcdcrr ,.t...rrt'of ik gehangenzou,r,vorden, rnaar ze ]itt:cn me ios, *.i fr.gi,j-
l_*nd, dat ik. het v;rlsch nieuii,s [c Brussci z:oti
fl1tn. vcitellen. T-e mislcidclen 1ne. Door *ij;;
fÎld::ltt.rp wilcleir ze ons leger uit clc stacl lok.
,Tn' tt ben dom gci;;,ccst, maar nu berveren, d;ttt,' 

-opZetr 
elijk lcugcns orre rbracht, orn de Bra -

tu.dnders aan dc Viamingcn o\/cr [e leveren, i;
::ig .t gemccn. Die v;oîsteiingeir kr,r,amcn clar

;.^,Ë1,,:ï;.i "ft l. ;; i", lu .ï: i:;.J;ïff ;i::Kon ik nu n.rar cle Vlamingen gaan! f)an zou..

ztJt toch
Brants

inq \ran vroulv pietcrs. De deug-' -- ) v c!rr vreu1v l.letcfs. L)e Oeug-nlgt tal in hcrl r .

ztJn, l)Llls v;11 Tscrcl;res gei'lucltr

waagd
En hij vcrrclcie nu, rvrr

en dien
ovcrkom

IB
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geen hulp
.vatr

haastig binnen. En Boude\^run

om den hals. z,iit
O, rnijn jongen' ÇeD

Deroen w.trç' 
ii-*rr"ar^nk op. p'.'r""-

duwe diendc sPi.

ï*ui'*ffi*Lï'#fi
iil 

"*ii 
I 

f*r ji, ,'j f i{, i t*l*i',îf: I
ilj':i':i iiT,iË. " i... 5: 

ascn

-ï,.#il --'J,# fr: ifi:ii I I *t
mun 

*f *t'f il'u'n*'ren stellen het goco'

::+ trïJ ;J îï" :. *,;ïiil il::ii'fi*

viel zijn lrloeucr

terug! zei vrouw
den die me beschermen. Ik wil
den vijand.

- 
'Wat zuh ge doen? v(oeg

ters.

-- Vannacht de stad verlaten en

der Tserclaes begeven, in Limburg'
gelooven,

O, g. zult Bouclewijn zîen?

Pieters.

- Met oom Jacob!.- ^,. verrrloeid: Dc.we-
*'.'ff iiii fi ii*rs î: J"i Ëii',i, r;" oi.' u

Tîi[îiilii]-"]r3fitiÆl'i{f

vrouw Pie'

rid'
11r?

rrre îaar,
Hii zar

Ja...
zeg, dat îk teel soot

-- Groet hem dan, cn
hem bid.

Brants waschte zich,
cen uur later sloop hij

at en dronk 6arr ''lat 
ett '

heen...

IU

*rummjruwdoitr had zijn ambtenaren cn krr
gelaten.

'^"o1,:îJËÏ1,1.î;:i,ïrl:gi::;'1i",'fi 
l:iir;

i: if; îil* f*i H:'..'r îi t; :{t',i":{:t
deed Le open. t." ïio.njt"

iÏï J::ïtf;,,Hio'î' rl;L'noeten 

z'rr'.'







Tserclaes en ziin
Boude''.vi.!n mo.rr
mild beloond.

helpers zeer
vocrr hen ver

dankbaar.
schijnen, en

Ook

îit 
,$*i.' 

rî 
qî l, i* iii t i*': fr'Ë,-ÏIi

li.h. K.n.ll ;. 1.,; ;ï . ", "a.,' -î]:; ï"iï;. * .i1
staa Brusr.i ,..i.,r*n h;d. Tscrct:tt- " "U 

r,rccsdc

iili*i iîi,îTîl: Ë: : l'*' ;ï 
ji: : :lt ;; l;

ut tXefe n d e'w.,., 
.., r,r s $r .r s .*. 

r ::j; î;:"iitjifiregeerde -nu 
.rllccn. Zwcdet, va-r

Ian d, n.ti."ir vecl vcrkrilgcn'

lt' : 
"il:l " 

* *ïffi " "{.H: s.:^,x

{ll*ï',ffi,".,-.r,,iffi
ïli"iï;'1ï,'i îfi:ijJ'l'i'i'iii a": n'Ic'[s

:thiïiî $f$i,r;i:: lh f 
"-_

*f*i{rgffirqen, 
wachtten

Lodewijk van Male kon nu niet aan rcge!-
weer_ dcnlcen; hij ha.ci nog ,"a.r. zcrgcn._-Er
werd lrrng svss den l,re,lu-"uJ..ir.*c1*!à. Wer;-
ceslas was niet zoo mocclig als -fr.rJ".r cn gaf
nog veel tcc. ;roocjr.t de gr-r.f ,i.lr- t.o,rodr l br-
.tooncle. -I-och b:hiclct tsriU."t ,;:n u.ijhcid.

V.

_ Tr,vec cn dertig jaar -*,lren vcrloopcn . Heer-
Tserclaes stoncl ncg altijd in aarr'riuî, hij_was
sclrcpene van Bnrsùt. n. b.vott i"s bemindc clt
eerde heni. Boudewijn pietcrs *i, io opperstal-
meestcr. bij hem. Ui; nra zelf vrou* .r. kin.de-
rcn. Zijn oudc *o.à., *oond. bii hem. Elist,'
beth vras mcr cen tirrr*.r-";;;;t;w-d. JacoD
Brants leefde niet meer.

Steeds vcrdedigde hee r Tserclaes de rccltten
van de stad en heivolk, en dat rvas noodigrcgert
de heerschzucht van sommige riddcrs, dic .a, f ̂
derige burgcrs gaarne onder*hun dn,ang zouden
houden.

werd

\\,as he.et Zv,teder van Âb-
sterk kasteel van
al bi.jna de heele

Gaasbeck
Een dier

coude, dic
woonde. H

riclders
op hct
i.j beza- streek tus-

niet rcvtc'schcn Ninove en Brussel, en was nog
.t:
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Woedend 
r,kreeg. - "ertelde deze, <iat hij zijn wensch nier

r,il,,i,'i,:i:î:TJË 
;:::,,Li. i.i:i,i::i,â:;steeds dc bu

;.:" f;lli ;i *;n:r1 :,î 
- 

î,1,:'.' :î,'r.jl'#' ̂ itf.ï,;;'i#:1,:;,ï;::-;, Htïi liir ft,Zweder w

ÊF*ffii{Hi,:*:fi:ilii
*: r x.1, : ï, l*,ii: #iiii:t' îi:l jtfi liif__ ôiles l a

r,oJ Dil J;'i:".ii*,in.l;î.noo,,, 
en ons

',i#ffff
_.28_

-'r,i --
I-.;.,:""it..Jvj't.. Donderdrs, 26 Maart I lBB.
*tinnik ï"1i"9, ,n cien namiddag te paard van

i::fl , î, _.yt f ;ilï: f,n',il.l'".xti;1"ë1x"
"Ï'1,,r; :;.i,Tl:i :e 

n ec n s k I aps ecn ig c rn ann e n

u,ionO;Ïol wilt gcl vroes Tserclacs , die hun

* Àilii::ïl'ln iT; "* *ekonker ! schrccu,,v-
'"[-ulf i'iii';'rJ."i en hij en willem rukten

ffx'ffi, ix:in n;j",il,'ï1,,ïî' 
;i:k,':

,ojuO.n';.,"""jlvang cn dc baljuvr en Zweders zoon

Ëi _ii * J.'Ë. i';if; : :r r,t'' Jâ 
o 
:,:, ;, :1,;;;

:-1 [,ù;:t^l:n hem daar in at zijn smar-ten lig-

siÏ;*i:Ï T.,i' :,:: ï:ru:-* *â1 
o i ;::j,! : ;

Ïo b*u,""^Ït: rnaar niemand durfde gaan zien,tts'n 
-Àr.l.tto 

*tt men voo r zweder, âr, macb-

!,,,'ijillt* k*,a m cvcn larer de dekcn vanot'n'oii'n van srallo -.i-.ur-pri.rr.r, ,ian core-

-rlfiHil 
j::T,,y:,:',,Y{l':,:^:.
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Everaarcl Th;; ili.,i,i.tt:lo*s h.erkenden en bemerkrcn,
nos clen ,.,',i: {f*"n9. hij wrr. De ridde r kond.ki;';,jiâii van zijn Ëeurcn ;;;t.;.-..-De
Oou*..-a;;:"":1, een hoeve cen kar: de land_

*F$[
Jammerd. .n 'nonlen' wat er gcbeura tirr. na.n
E.n aoi.r"r"ï.jlno'd. oq den heer van Gaasbeek.

mrlr*;*i*x *;iï*; # rSfl;"'ïf"î#.,',ïf i1:"ï 9ïï" i' 
"'

ar, ..n.-àir'.} tutt in ber'oering. Her volk riep,
uertogin Joh"l:t 

uit zijn kasteel moesr haleÀ.
en tri"il";]ï"It hoorde war cr gebeurd w-rs

g5çfeft,r,ffi{fiM
-;'*;'i;iiî*a.:r 

;ik ;T+ i: T",";;i ff : : :

*'6:i J.iî'*',1î,i,iii: ;;i:^# "ri'' ":: i;
" 
J) iT,i:,i.Îi :r 

{4 $,{;lt m::,,,#: i;t:

ifi ï,ï: : : "i: î,1.n r,i'o j i ï-i, j;ï ::. i,1,,r,i
tu o. ilÏe naar Ternat voirde, rvaar Tscrciaes

q,-?,:TsiïiïiL1ïî,\.r 
k as tecr van Gaas-

lll* sri.ilsrrtsct4' Er krvamen he,pers uit bi.inat'r. 
""Ïltl 

van Brabant, want orrural was fiten

ii;:'l :l'riâ: :' :i:: ;;' î., 
j; ï :: ï iî; 

" 
5: 5,

!,.ni."l]n s:erli. iln C;.rsb"cek bezar cen graot
.a,inw.,"r'j- ue scbepenen van Brus sel lieten dan
l,u oo^l"ers uit Lriit komen, om orrder de mu-
].n f.ilflangen naar her sioc [e graven. Ànna
,tou ho'r",'ngen vroeg toen te onderha.ndelen, Ze

Ë1,:.tliË : : i: f#ïlm:; îi ;,ï,i'i:;,ï Ï:
hu.r riiil' .Dit *..â roegesraan. De Brussc-
qu, l,;Tn. het slot in br^id. Er werd bcpaald,

,_ {nnr"-"-olt meer opgebouw d mocht worden,

!i,il: x!ll,? I jit -* !,ii1' til' fr ,il; i
'n O.-i,.Ïaar trof z.e^haayion non, Ook Zweder

,_ O.h""J-uw waren ontsnapt.o,n ii-groote heeren *.rârn ontzien. Zweder

$toor.""lo:dt kreeg van de hertogin zelfs een

I..wo""Trn geld aË schad rurrgor{tLrg voor de

'oo*+ iT:*;ji ?ïi;iiïi# ï;,o^^r 
jaar lari r

tl

- 
3t 

-



geten... Me,n kent het
Boudewijn Pieters van Evc'

rards zoon, Jan Tserclaes, heer van Laken, Bo-

Later w.rd zells het graf van Tserclaes vef'
nu nlet meer...
ging irn dienst

degem en Sint Stevens V/oluwe.
Nu is het kasteel van Gaasbeek

van derr Staat, dat i,n den Zomer
bezocht. De baan, waa,r Tserclaes
werd, bestaat nog; rnen noemt
'Wegen 

>>.

van veld en bosch. En in deze streek hangt nog
steeds de h.erinnering aan den eerlijken, recht'
schapen Everaard
gen va,n het voik

Tserclaes, die altijd de bclan-
verdedigde.

Ilet oude slot staat

een museurn
druk wordt
aangevallen

ze << Kwade

in een prachtige omgeving

EINDE


