
[, llAt$' KIIIDERBËBI!0TI|EE!( - Gonlich

Dc boekjcs varn A. HANS wo,rdcn in alle rcholen râ,nbÊvol.n,
omdat zij boeiend e,n nuttig zijn en aan de kindere,n wan cigeJn
land en volh vertellen. Dat deze uitgsve reeds aan Nr 144 ir
cn veel rnummers reedç drie- en vierma,al hcrdrukt werden,
bewijst hoc A. HANS' KINDERBIBLIOTHEEK ovc'r.al gevrrugd
ra.ordt. De meestc verschsnen boekj,es zij'n 116t verk'riiybaar.
Ziehier eenigc van de laatste titcls:

3'0'0. 't Portiertje van Roeselrarg 
- 

lr[t. De Klcine J'o,rrroe]-
rpeelster. 

- 
302. Angstige Dagen. 

- 
3'03, Antwor'pen irn

B,rand. 
- 

3Q4. De Ban,nelingen. 
- 

30,5,In her wildo Lnn,.l. *-
3'0,6. De Won'derbare Red'ding. -- 30'7. Naar Congo, 

- 
10tl

De 'Vriend,en der Slavcn. 
- 

309. Fiere 'lVltargriet van [.,errven,
310" 't Avontuur van .den Schilder. 

- 
3ll. Het B"ofj". -.-

312. Een onvervachre Reis. 
- 

313. De Geheim,zinnigo 'l'r..
LenB. 

- 
314. De Spanjaardcn te Gheel. 

- 
315. Zwarte Jnrr.

- 
316, De Heks van de Moeren. 

- 
Vl7. rDe Boschwar:htor

van Eikenl,of . 
- 

) 18. Het Juffertje van Parija. 
- 

319. l)a
Wolfjager van Turnhout. 

- 
320. De Zeeroovers. 

- 
321. llot

Gezin van den visscher. _ 322. De Wildc cow_Boy. _ 121.
Keizer Karel tc Gent. 

- 
324. De Spanjaardsn 1s ffisslel"l,

- 
125, Kerstmi" in de Sneeurv. 

- 
326. Een angstig avorrt,

uur. 
- 

327. De Rcis in den nacht. 
- 

328. De Zwarte Bcrrrle.

- 
329, Het lichr in de Wil<lernis. 

- 
330. De dankbare soi-

13s1. 
- 

331, Een lceer Wildstrooper. 
- 

312. Het Wonrl.r.
land. 

- 
331, Het Ve:loren Testament. 

- 
334, In veilige Iln-

ven. ._ 335. De wonderbare reis van scl:ipper Bontekoe. - *
336, Een brutale feeks. 

- 
337. Va,lurs vertrouwen. 

- 
318.

De vlucht over dc SchelCs. 
- 

339. Ncels' avontuur, 
- 

1,10.
De Zwarte Ruiters. 

- 
341. De H"l<t van Af rika. 

- 
)41.

De Pleegzoon van den Bedelaar. 
- 

141. Het beleg van r{cn
Ravenburg. --- 344, Een avontuurlijl'-e vacantie.

L,ike rveek verschijnt een nieuw boetxic

Vraag in de boekwinkels en bij dagl'lo-t. -,koopen.
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&mo(ITffi$EmEm's ffiffiLPHw$

I.

Boer Jenks kwam s'avsndc te voet van de
stad. Hij had het gerij niet kunnen gebruiken,
omdat Majoor, het paard, den ganschen dag op 't
land moest werken, bij Karel en Hendrik, de zo-
nen van Jenks.

- 
Goeden avond, groette de boer, toen hij

zijn zindelijke woning binnen trad.
Daar zaten zijn vrouw, hun dochter Truida en

grootmoeder, die bij den pac,hter inwoonde.
-* Dat is laat geworden, zei vrouw Jenks.

- Ja... ik moest nogal lang wachten bij den
notaris. Zijn de jongens al naar bed)

_. Ja, ze waren rnoe en ze moeten er weer
vroeg uit, hernarn moeder. Zet u. nian. Truida
zal uw eten opdienen.

- 
I'k ga eerst eens in den stai lcijken, of alles

in orde is.

- 
De jongens hebhen nog de ronde gedaan.*r*



.- j'a, ,maar het oog van den Laas moet ovef
rlles gaan.

Jenks stak een lantaarn aan en verliet weer iret
huis.

__ Hij is een man van plicht, en dat is een
goed voolbeeld voor Hendrik en Karel, zei groot-
moeder.

- 
't Is waar, ste,rnde vrouw Jenl<s toe"

Na een paar minuten was hij al terus. En zon-
der ,iets te zeggen, s,tapte hij r{e trap op naar de
slaapkamer van zijn zoons.

Hendrik en Karel lagen nog wat te praten.
Plots bescheen het licht van de lantaarn hen.

- 
Goeden avond, vader, zei Hendrik. Terug

uit de stad )

- J., trnaar ik heb gezien, dat het stroo van
Majoor nog niet ververscht is geworden, sprak de
boer.

- 
tùUij kwamen zoo iaat van het land, en

waren moe. Wij zullen het morgen doen, verze-
kerde Karel.

-- Gij ligt in een net, zacht bed, hernam
Jenks. Dentkt ge, dat Majoor niet moe is. En het
arrne dier ligt op dat vuil stroo. Dat kan niet.
I\{ajoor heeft ook hard gewerlct" Er is niets aan
te doen, jongens, ge moet opstaan en Majoor
nog versch stroo geve,n.

De knapen 'kenden hun vader genoeg om te
weten, dat ze "t., ïT:ïuU." 

spreken.

- 
Ik laat de lantaarn hier staan '^" zei Jenks

Kleedt u vlug """^""l"rgt 
dat Majoor ook zin-

rlelijk ligt en go"a" ;t"kutt 'genieten' Weest

.rooiti"htig met het licht''"Ï"îf." 
Ul gat zich naar beneden

- 
Was er iets "i"t 

i" orde?-vroeg moeder' 
'

D. il; 'rr.rt"ta" Itet geval' Moeder knikte in-

stemmend
Io 't zou een goede les zijn voor Karel en

HJ,f,ii,i; ;;i:*ii'i"-"o'g"to* lvaren' vooral

tegenover de dieren'
De knapen *u'""'spoedig heneden' Misschien

"";;; 
;J vaders bevel wel overdreven' maar ze

crehoorzaamden toch't"Ë;û;;;;k'"';dien avonci nog versch stroo"

Karel .r, Hu"diik schenen zeker beschaamd

over de les, want stil k"e'den ze naaÏ bed terug'

'na de lantaarn i" hJ achterhuis gezet te heb-

ben.
Vader gebruikte zijn avondmaal' Toen begaf

hij zich tàg"""' naar den stal'

I\Iajoor ttg "t'';i"aJlift' 
E" overigens was al-

les ook in orde''-"'iW.ï-".,, g"l"kLig g.-ln van boer Jenks en

hrt g.ài-i"it "t'""tË 
d" alge'meene achting'

i;.f;i;, dat de lan'dbouwe,r een rrlan van plicht

was, die bij zijn 
-strengheid 

ook een goed -Frart

i"îîa". Hti'',.olaa" ziin"kin'deren uitmuntend op'

Truida hi"lP ;;;i;'' "" Karel en Hendrik
*3-



werkten flink imet vader_ mee ,s Winters be_zochten ze noq a" 
"rorrl""ir"rr, oi.u, ," vooralIandbouwi.r""i ikregen.. Grootmoeder *uJ hi", komen wonen, na dendood van haar ,man. E_ ;. *;;l'ioo" ieder be_mind en geërbiediug N""ii;;;k"; de lcindereneen verkeurd wo"rd tot haai.-Z;;u" nog goedgezond en kras voor haar j;;;;" '

II.

- 
Dat is vergeefsche moeite geweest; voorgeen geld of ,so"à. woorden t urr.it ergens eenqlard te leen krijgen. Z. )ii" "ilrriri"f.. of wor_cten een das op stal gehou;;. ";i; vrees dar te

;:ij;;iî:,"J:i"r'-:lll;:jËiigi''i"k,"";;;
te'. om .; ;;;"il.;:i ffi.Ë:i';Ti ;"**i:"j:;grootmoeder teleur te stelien.
_ Zoo sprak nu.h1.1 l;;î", terwijl hij op een./ondagmore"r, t...rgkyg_ 

""; ;;; vruchreloos
!::,::! bij ziy.n b,,,.i. H,i *r"'ùî'oo 

=", boer_cterrJen geweest.

- Het was in den ergsten tijd der toenmaarsheerschende paardenzi"t*t", w"'iË* à'àr ,i;r-, eigen
b::ii* ti:ffi ,xi:i *t{;jiL"**"::**4-

vreerndsoortig uitgedost: de pooten in roode
baai gewil.,keld, de haTs'met een ouden doek om-
tuonden, en Xret overige van zijn lichaarn zorgvul-
Jig'met wollen dekens ged.:kt. En terwi3'l zijn
mooie oogen een neerslachtige en peinzende uit-
drukking hadc{en, hoestte en kreunde het arrne
dier bijna onophoudelijk.

Het was dan oolç wel bijzonder jammer, dat
Majoor juist op Zondag zoo ziek was; want heel
haar leven bijna was grootrnoecler ellcen Zonàag
ter kerk geweest, hoe ool< 't weder was, en zij
was er eigenlijtr< niet rveinig trotsch op, dit te
kunnen zeggen.

G.rootmoeder Jenks was een oprecht vrome,
goede vrouw, en haar binnenl:ornen in de Xcerk

maakte altijd eenigen inclruk. Want zij rvas vijf-
en-tachtig jaar oud en toch nog gezond en kras,
zonder eenig lichaamsgebrek, hehalve erge kreu-
pelheid, die haar noodzaalqte met behulp van
krukken te loopen. Zij werd ilus geregeld elken
Zonàag door 'haar zoon of haay kleinzonen naar
de lcerk gereden in een ruini, laag wagentie. En
't scheen alsof het rustig uurtje. dat ze wekelijks
in de kerk doorbracht, haar nltijc{, ook licharre-
!:jk, zeven dagen lang goed ,leed.

Dat wisten de dorçrelingen allen. Ze zeiden
..lat indien de ikerl<toren insi.ortte, ,men dezen

L



niet erger zou missen dan de oude vrouw Jen,ks,
wanneer die niet in haar hoel<je zat.

Meermalen ook werd gezegd:

- 
AIs de oude vrouw Jenks er door kan, dan

nrag -voor ons het weêr vJstrekt geen reden zijn
om thuis te blijven.

Dat streelde grootmoeder n,iet weinig. En
daarofn is het lichtelijk te begrijpen, dat ze erg
teleurgesteld keek, toen haar zoon binnen,kwa,m
met de slechte tijding, dat er nergens een paard
was te tr<rijgen.

Zij zat een oogen,blik zwijgend op haar kefl<-
bodk te trornmelen, greep toen haar krukken,
stond op, en sprak op beslissenden toon:

- 
Ik wil niet dat Majoor v$or mij aan levens-

gevaar wordt blootgesteld. Hij is ziek en mag niet
!iuiten.

- 
Blijft gij dan thuis) vrL:eg Jenks.

- 
Wel neen, ik zal te voet gaan... ik wil toch

naar de herk.
Er volgde een algemeen geroep van: Hél Och!

en O! 'Want grootmoeder liep zeer gebrekkig, de
Icerk was wel twintig minuten ver en de wegen
wtren,, ten gevolge van zwaye regens, zeer rnod-
derig.

.- Ge lkunt on-mogelij,k te voet gaan, moeder,
sprah vrouw Jenks.

Enze voegde er op angstigen, dringenden toonbu: 
-É-

- 
Ô" zult het d"r, g.h."i"tt Wi.tt"r moetefi

bezuren als ge 't probeert. 't Is te ver voor u.

- 
\ssn, lieve, dat geloof ilc niet. Ik wil het

probeeren, antwoordde de oude vrouw, terwijl
zij zich langzaatrn gereed maal<te orn te t'ertrek'
ken.

._ 'k Verze'ker u, dat ik gaarne zelf u er
heen zou dragen als ik eï maar kans op zag, rnoe'
<ler, sprak de paohter, haar met 'kinderlijlee zarg)
vuldigheid van de stoep af helpende"

Bij deze woorden begonnen de twee zoons
van Jenks, Hendrik en Ka-rel, hartelijk te lachen.
Want grootmoeder was zeer clilç, en het denlr-
beeld dat vader 'haar zou dragen, maakte l'i't i
vroolijk.

- Jongens, ik schaam mii over u, t"i l' :.r
moeder, terwijl ze de knapen bestraffend â3i:,'
zag-

Grootmoeder lachte rnede en s ral< op vroolij-
ken toon:

- 
Ik wil u niet tot last zijn, David; ik zal er

te voet, zoo goed en zoo kwaad als het gaat, wei
komen. En misschien rijdt ons de een of andere
wagen achterop, en laat mij een eindje mederij-
den. Vooruit maar... we zijn weg!

De deur werd gesloten en het ganscl,e gez:';r

begaf zich op weg. Maar die tocht viel de ouie
vrouw zeer zwaar, veel zwaarder dan zij ver'
moed had.

-7 -



En weldra zei ze dat ze verlangde even tégaan zitten om wat te rusten. Dit ges"hiedde,Terwiji nu de overigen, 
"p h;;; stonden rewachten, en zich ong-erust ,bàgorr", te makenover den verderen, ufloop, l.^*_; d. j";;;;;

olotseiing een prachtigon irr.r*l 
--""

_ Karel en FJendriL gjrrg"r, i"rrijd" en fluister-:!en even rmer etrkaar. b; ,"";;;; terus naarhuis.'_-.-..gv.r.(

- Wat he,bben die nu
der.

- Zeker iets vergeten,
Grootmoeder wildJ w.é,* Vooruitl zei ze.

in 't hoofd? zei rnoe-

meende Truida.
voort.

- 
Ik geloof niet dat gij het zoover brengt,moeder, spr+ Jenks, j.ri"i "r.,.ri h-àt g.l,rid ,...,een naderend voertuig hnrn a."*-à*Uijken, enl.oop gaf, dat grootrnl"d., 

"*uJi;f. daarin zouopgenomen worden.
Het geluid gaf duirJelijk te lrennen clar ,t rijtuignaderde, en weldra k*.*"n 

"oî^""., 
Iro.i. tevoorschijn __ niet een paard."k;; en evenminpaardenpooten, maar twee vilten hïrden op tweejongenshoofden. Karel ." H;;;;if," r*"""h.r,"rr,het wagentje op *"r, j"rur." ;;;il;rer zich me-,:levoerencl". Wrt hrdd;; ; ".î o*rl.- F{ier is uw r:ieuw up*r, puriden, grootrnoe_rJer! Stapmaar in" dan ,"q;;-;iff;;, bijtijds incle kerk hrengen, rtïï,d|,,"Ë.""' r;rar"."l_-U-

:iiend, terwijl ze hijgend en J:lazend het rijtuig
voortsleepten tot "rlak 'bij den steen waarop de
oude vrouw gezeten had.

- 
jongens, jongens, bedenkt toch clat het

7-on'dag is en zulke dwaze grappen thans onge-
past zijn, begon cle vrouw van Jenks, op een
toon, die duidelijk haar afkeu.ring te lçe.nnen
gaf.

- 
Maar vrollw, hoe kunt ge dat zeggen? zei

de ;boer. 't trs een zonderlinge inval, ffraar in aan-
merking genomen, dat we hier in erg moeilijke
omstandigheden zitten, vind il,; het plan van de

iongens zeer goed. Wat denkt ge er\ran rnoeder?
vroeg pachter jenks lachende, en zichtbaar inge-
nomen met de vlugheid en den goeden wil der
beide knapen.

- 
AIs de jongens zich niet onbehoorlijk aan-

stellen, en het als een plicht en niet als een grap
willen cloen, en als ze zarger, dat wij niet 't on-
derste boven geraken, clan geloof i!r, dat ik het
l:en 'zal laten probeeren; want ik zie an,clers geen
lcans er te kornen, zei grootmoeder.

_- Wij zullen u netjes naar cle kerk trekken,
sprak Karel.

-_ f)e jongens toonen dat ze u liefhebben en
r^"at voor u over hebben, zei vader bedaard, ter-
wijl hij de ourle 'vrclllw in het liarretle hielp en
zorgvuldig haar rokl<en over haar voeten in-
-cto'te' 

- 
g 

-



-- Langzuuï .?r, kinderen, en vooral voor-zichtig, en bij i" ,:fJrl:;il;î;.", hoort ge! zoovervolgde Jenks. V."j.;;"Ëi*groo,_oeder 
hetlaarste eindie door d" ;.id; *.1 loop".,. Uwvincingrijtrtlia r,"ip,-:;r-T; I".rlijt uit den

";i rYn:,JT^|i*î; "; u';"" 
. 
kijksperretje

rru;à 
"o*'r"*. 

gemeente van te maken' Èt ;u;

,r;JlÏll "Ë:î i: lasen' zachtjes, den heuver ar-
matig ." à;;;'diijffT,i,:"li:o *ooi ,"g"r.
haar gemar.. ÀL"ht"-;; ;"- d,;ï,:Ë :i,rechr 

op

,;î:i nH:: lr::ilË",1,1,""" dat rrr te
Karel. roor u te worden voortgetrolrk"r,

Of nog wel:

.,rr.I} if::'; 
aan toch' beste jongens, het is nog

- Het zal bepaald een reiletje op het doroworden' man' Ik vrees, a.t a. ,rl"nschen ., ,og

ffiL:: ::"1îï 
-d 

:it ïf H. *1îT ";1ï,i;ffachtertet rijtuig aanstapten.

- Dat Lu., ,I,,og,oor.,;;;"i":;: ".,i,;,:l _;j m::,":i :;ons niet over te ,*.?;;" "Ë"ilÈ 
inregendeel.,car ieder"", Tij_î"tijt ;;i uà.i,,'I, begint meramet er orn te lach

pen roone,,, au, Tl',11,,îîîlri:*":i:;*":i:;
lq*

o.r.t hebben.
Achter de schuur hield iret wagentje stil.

Grootmoeder werd er uit geholpen legde te voet
het laatste gedeelte van den weg af, en het gezin
stapte de [<erk binnen.

Het was wel 'een weinig tr:: laat. 't Is waar,
Ilendrik en Karel zager' er zeer rood en warm
uit, en nu en dan keken ze tersiuiks naar elkan-
der en wisselden dan een schaiksch knipoogie.
Maar een blik van ,moeder, of een nauw zicht'
baar hoofdsihudden van vacTer was telkenmale
voldoende om hen een passencle houding te doen
aannemen.

II I.

Zoodra de [<erk uit was,
zich op Frun post te zijn, en
karrt en klaar in het gareel.
lang wachten.

Grootmoeder kwam kennissen tegen en stc : I
stii om met hen te praten.

Haar zoon zette haar niet in het minst ' -;t
spoed aan, daar het hem a.l zoo lief was, niet ie
veel toeschouwers te hebben bij het verschijnen
van het nieuwe span.

Het was i<oud en kil achter die schuur, en de

haastten de knapen
spoedig stonden ze

Maar ze moegtl n



jongens werden weldra ongeduldig. Bovendien
za.t,hun 

"het tuie niet heel g*rrrrkL.hlL, 
", to*i,yild:l zij het nier weder aflfggen. orn roch dade-

lijtr< klaar te zijn 
_aXs 

grootrnîâJ., ,o.o verschij,
nen. Zij stonden dus braaf te pruttele" orr", Jutrang wachten.

- * Gij staat er het dichtst hij, geef me evendat dek aan; iI< wil het oo.r *i3n'r;i;;j;; il;_gen, want ik word zoo koucl àl* ."r, *t."rr, lliHendrik, die vooraan stond. ." 
-----' uu'

-- Ik heb het zelf hard nooCig, als ik hier nogianger moej biijven, bromde fï.t, t**fif 
-îf;

met over el}<aar geslagen beenen op den ;;";;ging zitten

- 
Ge denkt ook altijd maar alleen aan u zelf.IIc ben zeker dat ilc ,rr"rgur, .1. pr"ra*"hoest zalhebben, als ge,me geen J.k u,anr.ikt.

- 
Nu ondervindt ge eens, waaïom vader er

1o-o- op ge'steld is, .cïar we ildajoor zorgelijk toe-
dek!çen, wanneer hij rnoet uru.r, wachten. Dat{o*t ge nooit, al" g" 't ïaten Lunt. fV" 

"".fig*eens, ho3-plezierig het is, om aangespannen enzonder del< in d,: iioucie te staan.

- 
En als we straks thuis kornen, zuit giieens ondervincJen, hoe plezicrig het is, als ik"uatros, ventje !

Hier nam hun gespr,:k ee;r r:incle, wailt groot-
rnoeder, vader, ori".ilu,, 

"* 
"[;;idr' -r*r"ohérr..r,

en weldra toos rnen huiswaarts.
-* ï,# *

Muu, ditmaai h.d h"t nieuwe "p.t ir"rd *"tk'
Crootmoeder woog niet licht, de weg was bii
tussChenpoozen vrij steil en de rnodder verzwaar-
de hun taak niet weinig.

Nooit te voren was die str:lle heuvel het too-
neel geweest van zulk hijgen en blazen' van zoo

hard trekken en zwoegen. Pachter Jenks duwde
van achteren en zelfs zijn vrouw' na haar zwart
zijden kleed te hebben opgespeld hiep met al
haar macht en kracht. Truida trok met de jon-
gens mee.

Grootrnoeder kreeg berouw over wat zij haar
<< wreedheid >> noemde, en vevzocht om uit den
wagen te worden geholpen. Maar de knapen wil'
den h"t niet opgeven en eindelijk, na herhaald
uitrusten, na veel hartelijk gelach en nog meer
volhardende en gezamenlijke inspanning, gê-
']ukte het hun grootmoeder lreelhuids voor de

huisdeur af te zetten.
Toen zij uitgestegen was liefkoosde zij de bei-

de knapen, prees hen, klopte l',en vriendelijk op
de schouders, hielp hun het tuig afleggen, en

',,vischte hun het zweet van 'l voorhoofd. Daarop
trad men binnen en weldra zat het gezin rondo'rn
een welvoorziene tafel. Alleen moeder had nog
werk in de'keulcen.

t)e jongens waren in de wolken over den goe'
rlen utislag van hun heldendaad, en ieder hunner
toonde dit op zijn eigen wiize. Karel zat er ovet

l 1:'i .- *



,ff"fi:ï:,f;;,.. Iu.h"n, 
"n bo,d .u" .oT groor_

,,",h"ugd. ;f ï":: ï#t,à,",f;,".i,I*f 
'ïï

spieren en ove
fj""arïf.-a^;;.",r 

zrln stevige, gezonde l"d"_u;;;:
dJ ;;";;ff i:'f,':.niSi,rXî'inend te 

",.". 
-V.-

_-- IIç heb iets g.l""nù-,-"i hij. Het lcomt miinamelijir ,roor, dal ik n,, ;;";';;;"ir;;j:; Ë:voelr, ars ik huo' Iu'f h;;*àI;rJr, .,, ik daarbiiverzuinr hern roe t" J*kL.r,. ô;; il.#*":id.leven hard wii laten *.rË;:';;tiur* ,r.., hem nuen dan tijd te gyrr.: 
"* ".i.,., te scheppen. Nalret eteri zal ik het hem e;';; vertellen enhern vergiffenis vïagen.

De eenvoudi
sprak, h;;" K;;i,i' h:ilff :; "i:ilï*:", *i1l,fla.atsrgenoemde rug., dut...r,J";;;;"eder 

elkan_dcr rner welgevalleî, i".r."îË*",-'lJ, n,;,* Itr< ga mer u ïnecle, ";-i.'r;i Majoor belo-ven orn, als hij regen 
"d"" 

h";;J", moet, henrnrmmer stra]< in den bek ," 1""a.., maar hem
Ill,rr1id tot rijd tu laten lu;;;. Ik zal hern ootcncort meer piag." d,::i lr", ,r"aÀ van een oD_zetteuget, en henr *ijq ur.JJ.îî"a;Ë,ïi" îT;
:i"1ï 

berer wordt. En r,,lï,r;ui';:;"u",, versch

-l Er voeg er 
lî.,,rij, dat ge van zin zijr.om hem voortaan als broederorlra te behande-ren; wanr gij zijt 
T 

r:1";;;rj"" geworclen,

zei vader, bij het hooren van hun goede voorne'
mens.

-- En vergeet niet, hem vriendelijk toe te
spreken, en heirn nu en dan te liefkozen; want
paarden worden even gaarne geprezen en be-
dankt als jongens, wanneer zij hun best hehhen
gedaan, voegde ,moeder aan vaders woorden
toe"

En ze vervolgde:
** Ja, wij kunnen die nuttige, edele en ge-

trcuwe dieren eigenlijk nooit danlcbaar genaeg
zijn voor de onschat'bare diensten, welke zij ons
bewijzen.

- 
It geloof, zei Jen,ks, da.t in rJit opzicht de

ziekte die tegenwoordig schier overal on'dey de
paarden heerscht, veel goed zal doen. De men-
schen kunnen althans er door tot nadenken ge-
bracht worden, en er uit leeru:n, om de paarden
wat meer naar waarde op prijs te stellen" En wi.e
dat doet, zal ze niet langer rnishandelen of \reron-
achtzamen. Daar hebt ge huurman Steens, die
tobt nu over zijn Witje, alsof het een kind was.
En toch heb ik he,m vroeger riien zelfden schim-
a'nel dikwijls onbarrnhartig zien slaan en het arrn
beest kreeg ternauwernood p-enoeg te e'ten. Ik
heb aan Steens gezegd, dat als hij zijn paarcl ver'
liest. het gebeurt, omdat hij het c{ier, nu het te
laat is, goed hehandelt en liefderijk verzorgt. En

* lq *



hij werd niet kwaad op mij, toen ik zoo sprak,
want hij gevoelde schuld. Maar hij ging heen en
schonk azijn op een gloeiende aschschop onder
Witje's neus, totdat het zielce dier braaf aan het
niezen geraakte. Steens heeft in el'k geval een
nuttig les gekregen, en dat hebben veel anderen
ook noodig.

De pachter keek zijn zoons aan, die zich thans
berouwvol herinnerden, al wæ.t de arrne Majoor
larenlang van hen te verduren had gehad; niet
zoazeet omdat ze wreed van inborst waren, maar
omdat ze weinig nadachten over hun daden en
handelingen jegens dieren.

De beide broeders namen zic.h stellig voor, het
paard van dien dag af als een getrouwen vriend
en hoogst nuttigen dienaar te behandelen.

- 
\Vsl, zei grootrnoeder, terwijl zij met innig

welgevallen en niet zonder 'trots de blozende ge-
zichten naast haar aanstaarde, met dankbaarheid
jegens God "rnag ik zeggen, dat ik geen enkelen
Zonàag het kerkgaan heb overgeslagen. Door
allerlei weer en wind en op allerlei manieren ben
ik naar des Heeren huis gegaan. Zelf.s eens, toen
de sneeuw te hoog lag om er d.oor te kunnen gaan
of rijden, op een slede met een os bespannen.
Maar nooit heeft het zoo we;nig gescheeld, dat
ik de kerk had moeten verzuimen als heden. En
toch ben ik er nimmer zoo mc'oi als juist dezen
keer gekomen. Daarom hoop ik dat grootmog-
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clers nieuw 'spannetie t'it..ltott lang goed ge-

baancle wegen tn t'rittti"lijku voerlieden moge

aantref fen. (Naar L. Alcott).



A HAI,{S

DE EESPIEDERS VAN JAN BREYDEL.

I. l

't '!Vas in t1?,g,^,.-." rreurige tijd voor Vlaan-deren. Graaf Gwr;de zat gevanoe

;: É:.i::t ff ;,"'ffi Ëi#,di*i',,',"als landvoogd au"g".t*ta""n.rl, îîrto*fotre op heti::::] wiln ndaË p;i ru,;.* Brugge, dernachtrge stad, haar .1""p"*r."î", hern geslo-ten. Daar was veïzet 
- tegen C. ,rr""m.ie heer-';chappij: dank vooral ;;" aË'*'*.nraa.rJigheid

l,îil:,U",eiders J.,, tsr"-yîur .i i,"u*" f)e Co-

n,"?:"i,"Ï,."ilî"f^Iî:T A",'*l{, de neer vân

* : \t';; 1'Jbii 
:nn't-'onde, thuis.

B,evd.r,aîi"iil,i,BXis-i..fJËI.'înîJ*ilo,o.u

- oom, ik tr<orn ,rn W;j"";;i. ,. F.n itr< heb

lïi:, jr-u ïr' î$$i -;*f';* l: i:i
i: d*Y;;;;; ffi ï{i#î.:*:: t*î5;;fklaag der landrieo." j.iÉLll;il;l

* Ô, 'natuurlijk niet. Ze zijn hier gekomeil,
orn Vlaanderen Teeg te plunderen en dan ons arm
land bij Frankrijl< te voegen,

-- Oorn, ik zag ook Brugsche heeren naar
Wijnendale treklcen. Ze werden met eerbied door
Frans,che soldeniers behandeid, herhaalde Ar-
nold.

Hij noernde hen en Breydel zei op ontevreden
loon:

- 
Die zijn in dienst van Jan van Ghistelle,

die in het bestuur van onze stad zit. Ik ben zeker
dat de heer van Ghistelle met andere Franschge-
zinden verraad tegen ons pleegt. Er worden te
Wijnendale plannen tegen Brugge gesmeed. Wis-
ten we trnaar welke! We hebùren verraders in de
stad. De Leliaarts kruipen voor den Franschen
koning en willen met zijn hulp meester spelen
over ons volk.

- 
Oo'm, ik heb een plan, zei Arnold. Ik wil

als bespieder naar Wijnendale gaan.

- 
Maar wat kunt ge daar doen? Ze zullen u

gevangen nemen en ophangen. Ik hoorde, dat
Jacob du Châtillon krijgslieden huurt, ik ken
oolc een mon'dvol Fransch en zal dienst nermen
in zijn leger. Wie weet wai ik dan hoor!

-: 't Is een gevaarlijk stt-alr. jongen, waar-
schuwde Breydel.

-* Toch wil ik het wagen!

- 
En als de'meester het tcestaat, ga ik rnet u

*l$*



n*, sprak Flip, de knecht van den B.ugsciren
i)eenhou\ /er.

Natuurlijk sta.ik.dat toe. Ge z,ijt flinke jon_
gens, die wat over hebt voor Br,rgg", zei Brey_del" JVIaar het is een stout plan.

Me_n sprak er nog 
""rrig.r, tijcl over. En dienavond verlieten Arnold ." FIip "Br"yd"l" 

h.ri".ËBreydels bespieders. Bij een Ë"JL"r.ren ze deuitrusting van een soldenier. 2" *rr.f.ten ,buiten
de stad en in een ,boschje verkleedden ze ziclt.Zoo trokk en ze de,n weg naar Thorhout op.

^, P-:i 
d-ie stad sliepen ze war in een hooiriilt .r,3t'vroeg waren ze_'s ochtends aan het sterk kas_teel van Wijnendale. Ze U"a"" ,i.t bij een over-ste aan, die hen dadelijtr in dienst nam, want det'T:t: Iandvoogd h"; "*i;;;r,Ë, ,,oodig.z-oo betraden Arnold en FIip het kasteel Z"kregen 
_wa,pens en werclen i"gËa""1à

Kornt ge ook de VtÀng"" bestokenlvrceg 's avonds een oude sold"niJr, onder wienstoezicht ze gesteld werden. IV.l, ;ild *"* ;;;;spoken hier. We ,moeten de trotsch. nrrrg!"iirr_gen klein krijgen.

- Gaan ,we naar die stad) vroeg Arnold.
- Ju, maar ,hoe en wanneer. dat weten wen'iet. De heeren vergaderen 

"""1 ", zullen weleen goed_plan ,maken. Zie, daar zijn weer man-nen 'rit Brugge. Die- zullen o",, ."I hr"dj. Ëi-pen. Ze begeven 
"t.:,1ï d"., l.rJ,,roogd.

'lfat later wandelden Arnold en Flip satrnen

over het piein heen en weer.

- We weten reeds iets, zei Arnold.
._ En straks hooren we het overige. Er wordt

een vergadering gehouden, sprak Flip. Als alles
hier in de rust is, zullen we aari 't schijnsel van 't
licht wel zien, waar de oversten ergens zitten. En
dan gaan we onze ooren ge'bmiken. We moeten
voor luistervink spelen.

- 
Hoe zullen we dat d6en?
V/e rnoeten 't onderzoeken. lVe zijn niet

hier gekomen o)rn te slapen en te droomen.

- 
\aluurlijk niet, Flip! lk wil ook alles wa-

gen.
Stilaan verrninderde'het gerucht. De soideniers

:ochten hun strooleger op. En weldra hoorde
men niets meer dan 't wachtwoord der wakers,
die op den muur lvandelden. Orn geen vermoe-
clen te wekken waren beide jongens ook in 't ge-
bouw gegaan, waar de krijgslieden :moesten sla-
pen. Ongeduldig wachtten ze op 't oogenblik, dat
hun gunstig toescheen, orn het stout plan uit te
voeren. Stil kropen ze clan op handen en voeten
naar de deur. Zoo laakten ze buiten.

- 
Vooruit nu, fluisterde Arnold. Zie links

rchijnt licht tusschen de luikerr. Eaar pleegt men
yerraad tegen onze stad" Op handen en voeten
er heen!

- 
Op rnijn buik ais 't rnoet! Opgelet toch!
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. l.ang2aâm irropen de mo.dige kerels over hetplî.". Eindelijk. tereùkten ;; il rweede grachr,welke de_eigenlijke burcht 
""reuf D" b;;;-*;;opgehaald.

- 
'We kunnen zwemmen, nietwaarl Vanplangen worden we visschen, ,.i Ftip
Ja! Maar wacht .r.r...- *. moeten onsontkleeden en onze plunje hi.rl'l.t.n. Anderszijn wij morgen nog nat en dat zou kunnen deachterdocht der and"er." g";o.lî Ârk..r.

- Ge spreekt zoo wijJ .1, .l"L"r, De Coninc,schertsre- Flip. En g. h*bi c"l,rk. 
't'

VIug legden ze hun kl.eï.r"" .f. Dan gledenze stil in 't water, en bijna p-*r.ril.t toos zwom_- men ze naar den ander.r, o"r"r. E"rrig. ;;;;_blil<ken larer s,rond." = Àii;iï"rii.l,ru venster.Ze hoorden een verward u"*u*o.t.-- 't Raani is hoog, huÉd"., 
-.Â-.r, 

maar eenladder,,mompelde Arnold.

- II( zal uw ,ladder zijn. Klim maar op mijnrug, zei FIip.
Flip stond recht tegen den muur.
: O-q mijn scho.rd"rrl fl;;;;;e hilArnold kon niets verstaan van wat claarbin-nen gesproken werd, h:" hij ziclr- ook ir*;;;;,om wat op te r/angen. Spijtig h;wam hij ;;;-b;lneden.

- We dienen iets anders te verzinnen, fluis-terde hij.
rcffia*

- 
Ik weet raad, zei FIip. 'k Heb heden ,t,gan_

sche kasteel gernonsterd. Hier vlak bover "orr"

moet een schoorsteen zijn en il.. ver,moed, dat het
die van den haard der raadzaal is.* Aha! Dan zal ik in de schouw voor luister_

, 
r'ink spelen, hernam Arnold.

- 
W'ie niet waagt wie niet wint, herhaalde

zijn vriend. Zooals ik u zei, gaf ik heden *ii"
ôogen den kost. Aan dezen kant van drn slot_
muur staan allerlei hokken en stallen, en in een
daarva,n ligt een lange ladder. 'W'e gaan ze halen.

Ze deden het.
De malckers hijschten de laclder op, maar hoe

voorzichtig r" ool te werk gi"g"", toch konden
ze niet verhinderen, dat het een of ander voor-
werp met een luiden plof neerviel.

- 
'W'at 

mag dat zijn? hoorden ze een waker
tot zijn maat zeggen.

?: Yh*jngen wierpen zich plat ten gronde,
en hielden den adem in. Hun plÀ scheerri" *ir_
Iukken.

- 
Is er onraad) klonk het.{aarboven, waaïop

de eerste schildwacht antwoordde:

- 
'k Hoorde toch een verdacht geluid.

-- Och, jongen, een vleerrrruis oF een water-
rat, meende de tweede.

- 
'1 'Was toch geen geest, iroop il<, hernam de

eerste'hrijgsman, die zeer rrr""r."htig bleek.-- Stil, spree'k niet over die ake[gËeden ! Men

-.?.3 
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heeft rnij verteld, dat de omringende bosschen
van weerwolven en heksen wemelen. Zie... wat
blinkt ginder? Welk een vreemd schijnsel"

Beide keken in de verte! Ze maakten zich be-
vrees'd voor een der dwaallichtjes, wellçe boven
een nabijgelegen rnoeras zweefden. De meest ge-
wone natuurverschijnsetren werden in dien tijd
met het-bijgeloof in verband gebracht. Flip en
Arnold begrijpende, dat de aandacht der Fran-
.schen nu afgeleid was, maakten van cleze gele-
genheid gebruik, om stillekens met hun laâder
verder te sluipen.

Vlug als een lçat klorn Arnold naar boven, ter-
wijl zijn vriend op wacht bleef staan.

Arnold ,ontdekte den schoorsteen" Hii onder-
zocht dezen en tor_zijn blijdscl,ap bemerkte hij,
dat de opening wijd genoeçf \Mas Àm h"m doo, i"
Iaten en tevens te smal, opdat de verspieder zou
moeten yreezen naar beneden te tuimelen. Zon_
der aarzelen kroop hi! naar Ëreneilen" Met zijn rug
tegen den eenen, de voeten tegen 

"l"r* ^.rrl"r"iTnuur steunende, daalde hij voorzichtig. De stem-
rnen werden meer hoorFraar... Nog ve"der zak_
ken... Nu luisterde hii aandachtig tàe. 't C.-or"f.
scheen warrn geworden te ziln, want er werd
?ne_er geroepen en geschreeuwrtr, dan bedaard ge-
redeneerd. 't Krvam zek.er ook van de wijn.

Lanser dan een uur bleef Arnold in zijn schuil-
hoek. Toen hij begreepl dat de vergad;;i"g ;il_
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èen zou gaan, werkte hij zlch weer zoo snel mô'
gelijk ,,.t, borr"rr. Juist als hij den rand der

""horrw 
bereikt had, stortte iets naar beneden" '

waarschijnlijk een losgeraakte steen- Arnold
daalde ,ào o',r"rh.ast van de ladder, dat hij er bij-
na aftuimelde.

- 
R.pl fluistende hij tot Flip. Die lad'der

weg... ze komen!

- 
Zijt gij ontdekt? vroeg de ander verschrikt'

- 
Né.n, neen... maar neem dan'toch de lad-

der op... vooruit... ol ze hebben ons vastl
D. l.dd.t werd in de gracht neergelaten .. de

koene gasten volgden- Ze haCden den overkant
nog ,ri"t bereikt, toen een deur van 't gebouw

geop"nd werd en verscheidene dienaren met

Lrandend. fakkels buiten 'traden.
Bliksemsnel verborgen de Bruggelingen zich

in 't lange riet; onbeweeglijk 
-bleven ze daat zit-

ten: de lad'der dreef oP 't water'
Gelukkig bleek 'de reden dier plotselinge ver-

schijning e.n gehe.l andere te wezen, dan Flip en

Atttold 
-rr"n*o"dd"tt. Een drietal heeren die de

ïergadering ,bijgewoond hadden, wilden heden

lt.À, ,rog 
"rr.ut 

hun siot, dat niet verïe van Wij-
nendale Jtorrd, terugkeeren. Eenige oogenblikken

heerschte weer levendigheid û'p 't plein' Paar-
.len werden uit den stai gehaald en bij 't schijnsel

L", ,orr" flambouwen opgetuigd' Men wisselde

afscheidsgroeten, zinspeelde op een nieuwe bij-
w*



eenko,mst... rnaar *"idr. werol de vaiLrug nèet'-
gelaten en vertrokken de gasl-en, voorzien van
een sterk geleide, daar de wegen toen in 't geheel
niet veilig waren. De Klauwe-arts tusschen het
riet begrepen tot hun geruststelling, wat er voor-
vi,el. Ze hoorden een dienaar tot zijn makker zeg-
gen:

- 
Morgen rnoet de schouw der raadzaal eens

nagezien worden, want er is d.ezen avond een
steen neergevallen. 't Scheelde weinig of hij trof
:len heer Geldof van Wyngher.e op 't hoofd.

Eenige oogenblikken daarna waren alle deu-
ren weer gesloten.

Toen de Vlamingen op een veiiig piekje ston-
den, sprak Arnold, hevend van ontroering:

- 
Schandelijk verraad! Uit hetgeen er ge-

sproken werd, kon ik 't volgende opmaken: Du
Châtillon zal overmorgen in de vroegte met
vijfhonderd ruiters v6ér Brugge zijn. De Le-
liaarts met jan van Ghistele aan 't hoofd hebben
l:eloofd van binnen de poorteir te openen en de
voornaamste punten der stad te bezetten, om el-
ken weerstand der burgers te verhinderen, Dat
moet geschieden v66r de bevoÏking ontwaakt is"'Wanneer de Bruggelingen hun bed verlaten,
zijn de Franschen mees,ter. De gansche stad zal
gestraft worden. De Coninc, Breydel en andere
dekens zijn reeds ter dood veroordeeld.

De jongens wilden naar Brugge terug, rnaar
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vanavond konden ze het kasteel niet meer verla-
ten. Ze legden zich op hun strooleger, maar 's

morgens toen de brug neergelaten was, voor
wagens met levensmiddelen gingen ze heen.

- 
Hei! 'lVat beteekent dat? schreeuwde een

schildwacht van den rrruur. 'Weet ge niet, dat het
verboden is het kasteel te verlaten )

De vluchtelingen zetten het op een loopen. Ze
begrepen dat het een wedren was op leven en
rlood. Na eenigen tijd veranderden ze van rich-
ting. Maar ze verrnoedden niet dat eene gansche
bende Franschen uitgezonden werd orn hen te
vangen. Weldra klonken de }creten der vervol-
gers. De Bruggelingen'hoorden een woest geblaf.

- 
Ze jagen ons honden op 't lijf ! kreet Flip

verschrikt. 'Wacht, een stok kan ons te pas ko-
.men.

Met hun rnes sneden'ze haastig een tak uit een
heester. Woedend geblaf weeygalmde in hun on-

'middellijke nabijheid. Een vervaarlijke hond
l:warn aan'gerend.

- 
Ik wacht he'rn af, riep FIip. 'k Zal hem een

Klauwaartsstreelingske geven.
Het beest wilde de jongeling aanvliegen. Maar

in zijn vaart werd het door een geweldigen knup-
pelslag gestuit. Jankend viel het dier met bebloe-
.len kop neer. Een andere speurhond onderging
't zelfde lot.

Beide ,makkers renden weer weg. Maar hun
_2'l_



vervolgers hadclen de vluahtelingen bernerkt, en
woedend zetten de krijgslieden cle menschen-
jacht voort. De jongens lcwanie,n aan een plas.
Er lagen bootjes. in een ,bereikten ze den over-
kant. Maar de soldeniers deden 't zelfde.

Doch Arnold sla.akte een pijnlijken kreet.

- 
'k Heb rnijn voet omgr,'slagen... ik lçan

niet meer! kerrnde hij.
'. 

- 
Dan zullen we ons leven verkoopen, sa-

inen sterven ! riep Fiip.

- 
Neen, neen, vluchtl Ze moeten te Brugge

alles weten. Laat mij achter. Denk aan onze stad.
Nog even aarzelde Flip. Maar hij dacht aan 't

lot der vaderstad.

- 
\/636a7e1... ge zult gewroken worden! riep

Flip 'rnet tranen in de oogen. Maar ja, Brugge
moet gewaarschuwd worden.

- 
Z"g dat ik voor onze zaak gestorven ben,

schreeuwde Arnold hem achte:na.
Flip ibemerkte dat hij nog wilder achtervolgd

rverd dan in 't'bosch en hoorde duidelijk 't wraak-
geroep der Franschen. Hij hacl slechts een klei-
nen voorsprons. Wat verder lag een moeras.
[,ang gras stond ruisehend aan den kant. Een ge-
dachte schoot Flip door 't hocfd Driftig sprong
hij tusschen 't riei... Zijn voeten zonken 'in 't
slijk... Flip zag arî... Op dit oogen[:lik was hij
onzichtbaar \roor de soidenieïs; ee'n hoefje ver-
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borg hem aan hun oog. Flip hurkte zich neer. De
soldeniers stoven voort.

- 
Gered, dacht Flip. En nlr naar Brugge.

II.

De dag brak aan, Bij 't zwaklçe schemerlicht
kwamen honderden wapenrnannen en talrijke
ruiters op Brugge's groote rnarkt bijeen. Wan-
n€er er iets gezegd 'moest worden, werd er ge-
fluistend, als vreesde men c{e slapende s,tad te
weklcen. En ja, men vreesde inderdaad de burge-
rij uit de rus,t op te jagen want het werk dezer
bend,en, dezer Leliaarts, moest in stilte geschie-
den De Franschen en valsche Vlarningen had-
den een plan ontworllen, om 't oproerige Brugge
te veroveren. Jan Van Ghistele, de overste der
krijgslieden, zou de poorten openen voor Du
Châtillon en zijn vijfhonderd ruiters, welke bui-
ten wachtten, en gezarnenlijk wil en de dienaren
van Filips den Schoone de sluirnerende stad over-
meesteren. Heden moes,ten de belhamels, cle De
Conincs en Breydels aan de galg hangen, hun
volgers de wapenen inleveren, alle i.nwoners ge.
hoorzaarnheid zweren.

Maar Brugge sliep niet ! l)e vrienden van het
vollc de dekens der ambachten en hun gezellen,
waren die,n nacht niet te ,bed g.:weest.

_* Edele heer, 't schijnt me of er iets van ons
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plan uitgelekt is, sprak een ruiter tot Jan Van
Ghistele.

- 
Qnmegelijk! riep de ander verschrikt. Ge

raas't... 't kan niet... Onze maatregelen waren te
goed genomen!

- 
Eenige mannen beweren. dat ze ge\ /apen-

de b.urgers langs de straten hebben zien sluipen.

- 
Velbeelding! herrna,m de l-eliaart driftig.

Er is toch geen verrader in ons midden)
Maar plots klonk ,geroep...
Jan Van Ghistele verbleekte . Verspieders lcwa-

men zijn ongerustheid vermeerderen.

- 
Al'le poorten zijn door ;rmbachtslieden be-

zet, Pieter De Coninc voert hen aan! zeiden ze.
De bevelhebber der l-eliaarts vloekte van spijt

en woede. Ha! 't plan bleek dus wel verraden.
De Franschen en bastaard Vlamingen wilden

toch een poging wagen om de overhand rte ver-
krijgen.

- 
V661uit! Montjoie! St-Denis! tr-leil Frank-

rijlc! schreeuwde Van Ghistele. Vooruit. hakt ze
neer... wij zijn edellieden, zij gemeene dorpers!

- 
Vlaanderen den Leeuw! Wat Waalsch is

valsch is ! donderde Jan Breydel.

- 
Vlaanderen den Leeuw! Heil Brugge, heil

onzen graaf ! Dood aan de verraders! huilden de
beenhouwers.

Onstuimig vielen ze op hun tegenstanders
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"u.r. 
b. groote *"rht .,..r, iir.rgg" *.rd nu iret

tooneel van een lcort maar bl,-redig gevech,t.
De Leliaarts vloden wild en woést weg. De

dood<< zat hun op de'hielen. Angstig .rr.ru"-hol".,
de edelen zich in de Loove, op J.rr-Brrg. Hui-
lend ,belegerden de amiirachtslieden het burcht-
plein.

Jan Van Ghistele was een der eersten 't voor-
malige gravenpaleils, binnengestormd. Weenend
van spiit en teleurstelling, bevend over al zijne
leden, s,tond hij daar te midden zijner angs,tige ie-trouwen. Een trouwe vriend voerde h.À ,". "",
gelukte er in, den aanvoerder cler Le,liaarts onge-
zien buiten de stad te brengen. Beschaarrrd vËr-
scheen Jan Van Ghistele voor Jacques Du Châ-
tillon, die bij 't vernemen d.,i ,rà*rl..g, ,ii"
woede niet bedwingen kon.

't Gevaar voor Brugge wa,s afgewend. De
Iandvoogd durfde de stad nu niet -.L, .urroallen.
En rmachteloos moest hij a;,rnhooren, hoe daar
binnen de kloklçen en bazuinen de vreugde der
inwoners uitjubelden.

Du Châtillon ontbood zijn l-:,.oeder Cuy a"'St.Pol met krijgslieden uit Franl"^rijk. n" f"'"a"."eà
Icnoopte dan onderhandelinger., àun met de Brr-g-
gelingen. Het volk r.h"., b.-vreesd ,oo, di".
lcrijgsrnacht... Het volk luisterde naar valsche
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beloften... vergat wat zijn leiders gedaân hadderr
in zijn belang...

De Franschen'mochten de stad binnen. Brug,
ge onderwierp zich. O, neen, de inwoners zoudÀ
niet gehinderd, niet gestraft worden ! Vrede, ver-
zoening! Maar De Coninc en Breydel ,met nog
andere aanvoerders der Klauwaarts, moesten
voor eeuwig hun géboortestaci ve,rlaten, de stad,
waarvoor ze alles hadden willen offeren.

-- ls1s1! gromde de wreede Du Châtillon. Als
ik mijn maatregelen genomen heb, zullen de op-
roerigen mijn vuist voelen.

. De Coninc ibegreep het wel. . maar hij moest
heen" En het volk liet zich rmisieiden!

Flip ontdekte Arnold in een kasteel en kon
hem bevrijden. tseiden vergezelden dan Brgydel
en De Coninck in ballingschap naar het Zwin.
-lVlaar ge weet, hoe de dekens en hun volk late,r
door de Brugsche Metten Brugge van de Fran-
::_h"" bevrijdden en door den, slàg bij Groeninge
Vlaanderen redden.
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