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l\r. 389,
A. HANS

E;n oIomgenr iffi denr ffioeronkrijg

t.

b*n l2en Novernber vsn het jaur l?9E rtorm-
de een jongen van zestien jaar zijn euctrerlijke wn-
qifrti binnen en riep opgewond*n uitr r

, * 0, mogder, de Franschen zijn gevlucht...
sn dÊ patriotten komen in do *tnd I

; h dat al het schieten waf ik hoordel vïoÇg
mevrouw Maartens.

:: Ja, rnoeder. Met duiizenden zïjn de boeren
van Geel geleornen" Nu zijn we rrueer vrij!

* tr), wat zal er nog allernaal gebeurenï
* Nlnar rnoeder, ziit ge dan niet blij, dat wc

{c Franschen kwijt raken? Kare! heeft nok nr*e-
gevochten...

Watl En is hij niet gewirrd ?

-*1. Neen, hoorl Ih ga weer âent'op *traat'aieu.
"- - Fac tôch op, Willern!

, r, Je, iqn rnoedcnl Het :ùcchten ic gedaar;
MJil"r"i M*rit*'iir'bleef' alleen irr'3e groote*

.nret li**rieuTiêldel lcamçr. FIet waren troebeTe tij
dcn, Ûc Franrehà'republilceinen bezetten het land.

;l*



Ze inclen zrvale heiastingetr;,,a,wchtgn, eltegfeir le";

rënsmidrielem'en t-nedÊr,''plpten .de,kerherr' -'ver'

volgden cle priestera::#41. wilden, de jonge.liedçn
dwingen, in hun legere te, dienen;'*n Yr-lor,rhên,-te
vechten. : ,

''Daartegen kwanien vele''intvot?ers, v.gbr.al bqq"
ren, in opatand, en ze waren.nu voortdu5errd. in
gevech i met cl,: op iren, a-fger-onclen, Fran*cle -tgee'
pen. Z. streCen ciapper; al warrqn,hun bec$.en ge,'

bre,lrkig ingericht en haddenr,eÇ ;'elea"htql, oude,.:Sqt

weren, rieken em d.n:.rstq:tllile.gels :tot' wFpglledl,-r , -,
Mevrouw Maartena,had:al v,Uel err,'e1 dign strlij

gehoord. i{aur negentien'iarige zoôn Karel spraio-

er ai wek*.rl va.n, ont lnqe,te vechten, maar ziiË
vader had dit:ncg steedà beier. Ë'n rlol.gens.Wj!{en'

!lt{iD. :. .i. ' ,r.l; ::'....':,..,

*,- , Vrouvu, er is:grsrlt nieuw,s. De bnep,em AiÏ,

in de st;rc], zei hij' ,.,;':. :i ',.';

,Wille",n,
oclk , meeMaar weeË ge

heeft?, ' ,

-, Ja, ctrat helc ik oqq,
t{at Ka'vel

ga vôort doen; want er rai te Diest nrenige beker

$i s v,' gëô{Ëo nrhertl. ryorden !
''ejb i,lti.êi:'. w.nc-,ibensklape.'ei*uk ; t e D i est. : [) e, .str,s-

t *,f**un*ldgq:, 1,161,r{. : SE\^'aFenrjn,' lrner.On,' int} . rneeq'

iénl.droegeri een hiei,.en a..rn een l:andelier' hing
nu h*n gerÂreer. Somrnigen zongerx var1-' .gp€Et'

*frft,,Velàg1 waten Cluk.aan het babb,elqn. ;anele-

r*nit'iaten' i*i de ,herberg-'' ', ' .' : ' . ::., j

On liet stadhuie rnaren,de'aanvçrerdere, Ëeler:.

"iJ6"h;tp;;li;"""1,. JozeÉ van iiansen. uit Yot':
ferTtrs';' '4t566', ffieulènr,ans, ' uit ,deirelfde plaats

en nog'andèren' Ze hadden lltl ût)lz'vrrervingen en

gevechten iri: cln''Kefftpen xlu Diest kunnen -ver"

itieren,'rnàat ae môeÆten de sùa.'C crsh l)eheuc'len

eu daartoe alleriei maatregeletl î:eïncïl'

"Eeni flinke':ionlcman gaf hun inliehtingen' I{et
was Karel, de e.xrn valt }:rour*'er Maartens' e:'ï

een'' neef vari Jozef Vair Gansen Hij had hem

iiidenu het gevecht herkend en weelc toen niet
van zijn ziiJe. Hij voekle groote bewonderinq
voor hem.I Tôé*'allesrl:esproken was en luitenanten de

bevélêh rond droegen, t ging Van Ëannen met
Karel rnee. Buiten stond Villern te wachten,,en
hii beiit'ôétte oôlc rnet geestCrift den - aanvoer-
der de; boeren; :Ze ltegaven zich $âmen naar
hù.-ti- 

ii ,,.i , :i;,,. :, 1: r :, 
, 

::.1

'Miitrhuet- e$ mtvrû{rv/' fvladrtriult kekonr' vqtrï

rU*t' tlpt ùer biihrlïtgelt' â-iin'rl,Rbof' xeor harteliiki



Vân Ganeêrr rnoe,st bij tren irl kwartiet .blijv**-'
Hij had honger en ,Cornf ea rne\rrsuw dcleta vlug'
de tafel.

.*" E" wat denh:t ge $u vari den toestnncl ?'

vroeg mijnheer Maartens.
-i Wut, wij hebben goede ho,:p. Diest ic nu

on* steunpunt" Overnl nnrerven grnepén hnerbn_
rond. Wij nooc{igden ze naar hier" IIIç aijn ,ul

met 6000 man" Onr getal kan t'ee[ grootêr w$r..
den. Er rnoet nneer cenheid zijn" Den aullen rv.;
overwinnen" TËe Ïcrijgen moor &n rnoer r:vorcten
die vroeger in Trct leg*r der OæetenrijkGrs gq.
diencl hehb*n en onue rnannÉn rneÈ bekwaant-
heicl lcunmen ,nrlTh*ûeren, Ja, ilr heb vertr hemp.

* Maar de F'ranschen zullen "u hiel niet mt'r
rust laten,

-:- (), fleen, dat. weten we we!" Daarôm 'ret -

sterken r.r'e de atad, Diest heeft goede rnuren e-î!

wallen, en aan één zijde is het beveiligd door <le'

overgtroornd.e weiden.

- Ja, bi! de Ï-{aseeltsche poort.
*- Wa zitten hier sterk.
Van Gans*o-àt ,**kelijk, in dït bevriende huir'

- Nu ga itrr weËr ôËnE rrit, zei hii. Eelen v*r,
Scherpenheuvel heeft wel het apperbevàI.'maar
we moeten hern eteunen orn de *de to handhr!
ve-p. O. jo, nïcht, gïj hebt eon groote wcnlng. Mag
ik'hier' sastvrijheid yragçn vopr-çiii. pridtgç; {r.q
einr vcriezclt)

" .- 4 -".-

.,r*.,€L,elaarne vcrleun ik dis, antwoordde rnrvroulï- Maartens. De priester lza.l,*"ff."*-"i:;:
, " 

*.Hqt is partoor 
" 

Huveneer.e van NattËn-fiaasdonk aan de Schelde" Hij fu de rave aalmôe-
zenier van ons Teg-er; hij volgt ons zoo trouw, alis hij reeds oud" ùu F,elpi [ù-;;';;;"nden. \&,il-
Iem, ;ga eenc rne*, c.{an'Lunt g*"h** naar hier
leiden. En Karel, gij lijft u toJl, lrij o* ir.

De oudste zo"n-lceek zijn v*de, aan.*- Hij ic atr soldaat, zei deze" O, il zal rniin
Tgon niet meer weerhouden zijn plicht t" a."i.Nu voel ik beter de dapperh;id ;ï; ;;;
van de boeren. Karel g"ïebt *t"-o"g"î..;"-** En van,mij ook,*mijn j"ù;;. ird tu*ur,,
u, sprak moeder ontroerd. --- :- '

* En ik, vader? vroeg ÏUillern.
* Iti zijt nog jS i.fsj En ge kunt her lege:

op andere wijze allerlei diensten bewijzen. "
- :- D4 is waarr stemde Van Gansun to"" \ff*
hebben flinlçe boodschapp"r, oooJig.

Van Gansen ging rr"i'a" h;ià;ï"gens heer:"
Maartens rnoest weer in de b;";"rij ;tj;:

Juiet wilcle een rneisje wegsluipen.- D. b;".;;;
greep haar bij den arm. , . '

. ..,-^ Sting, wat heb-t gii hier uitgcvoerdl vroeg
hii. Ge d'uikt iats onder .t* ,ro"""*Irorû,

-;- Nietc, lôog-Stina :, , .,.ii

fidÂBr. .d€,,.brouw.cr, :ontmm, bqar cen "Lzn hÉo..

*$n



,:,ry.,...-Q, gë ker-gri weEr stcl€-rï.' zei hii,rett;S9o't:de

han itt een kuiP leeg.

'Hii saf haar die terug en zei:
' 
- Ôc draait hier dilcrviils rond' lk zai u trlrle'

ten aanklagen.
..,.r Stina,li.p na"t- de deqr.- 

' 
. l' 

-,' 

, ,,', *, Riik; ' gierigaard | ' schofd zç' ' Voor' eehi aa+r

,ilentç'h.liebt ge nietn overl-'*'Maakulveg' 
brutaal etuk!,' t,'

i :..:î-- Waeht tot'de Franschen terug keefen-!'flnn

zat ik ze eeng vertellen,'dat uw Karel 'ook 'met'âiu do-*o lrouoon nreevecht' i'

., ,, *, Ja, iacht maar, gierige duitendief !"''r ' "'""'' 
Stina verdween.' Zæ rnroon.de wat;ver:ilei: 'ilr. etirt

klei", hui*je, Haar r:;lder was een hrie tlronk*ar*
un d*no*: als werkrnan ult de broun"r'erii 'rter-

iu"gd, en haar rnoeder becÏelds'
'-- 

='Wat 
zal er van ,dat ryeisje terecht koln:--':: li

mompelde h{aartens' " '

'. Hii nad Stina al rneerrnalen'rnoeten veriage*"
Ze war zeer diefacirtig'--Ero h.lf u*rt later }cwarn mevrouw Maar'ten*

,haar.man roepen. , '

- 
De pasgoor is er, zei ze.

, " Do broù**r,,ging nanr binnen en l:eurerlcte''eer'r

gtiiaaard, tnet een gor+d|g, edeT geiaat'
-; Cu"**.a*g,-tci da pr'icrter" [l'ben 'Fôt'tÔËs

_-tt -

, * Het is rrÀe eeir eer den âalm,-rezenier vàn het
!:oe1en-l9eer !e ontvangen in rnijn woni"e, vôr;*"
kerde Maartens. TUees ,rr*.hrrtu **lLo*"i," ".r.

Hii schoof den pastoor rijn,zetel toe bi!.'den
,haard. Het,'waa i"n kaudl Novemberui"rà.
Spoedjf waren ze in gespreh, terwijl rrr"ed"r e*n
rnaai hereidde. :

, De ,heer Huveneers ,vertelde, dat ,ziin -dorn
'Natten,Haasdonk (l): u"n de Schelde |rg-.n rruel
last had van het water; Ook in die utruJl*i*.t*
de boeren opç;estaan. Maar ze bezweken.voor de
overmach't". vooral te,Bornhenr, dat door de,Fran.
aehen in-brand gerto,lcen wetcl , ; : :,,

' ,, -i* Iir bèn met onze, jongens moeten' v-luàtr-
ten,,rzêi de pastoor. Velen,zijn ginder gevaltren.
ûod hebbe hun ziele!, lfil'sloten ônB aan,bij ,her
Kempisch leger en zoo ben ik thairg tu bi*i. -

Moeder dekte weer de tafel.' Willem luistcrde
gretig naar alies wat de gril'saard vertelde: Er was
al heel wnt bioed gevloeid voor de vriiheid. ,

:, 'D€, pastoeir lag reeds ter rugte. toen Van Gan-
oen en Kare! thuis kwamen. De: aânvoerderrjver-

,, ,. (l:ù,' il{ntir:n :I-laa*donklig çetjer:t zoo:goedlla[ç _yÉfdwe.
nea. I)e l*.rk,wr+ld, afg'{roher1. tr}c uiEuws ..,lta+:t:;te
I#intlpq;. f.ier b,bronér,;Nr,1'lg ;,;;,6 &ffi.;'.ilnid,e fii$tiî-
îçlaaqooad *.

-? -



tdc, &t er rru nrst bisËræhre in dc erad- De ixrb,
Tn lagon behoorliik ingekwarrierd. De nchild-
*inachten stonden op de wolien en de muren. Hr

T1tln 
nog nieuwe rtriider* aangekomen"

lt"

Den vo*genden morgen bevorrd Karel Maar
lens zich met anderen op de mrmen der stad" toen
in vollen galop een rulter naderde"

Hij blies ûp een hoorn-
** \Vat b,nteekent dat} woeg Karel,
* Flet is een bode... Hii heeft zeker bchns.

tiik ni*uwn" z^r:i een der boeren^
* Opgepasl... l)e Frauschen nad*ren I

sehreeulrde c{e iiode" Ze zijn zaer sterk çn in tw*e
henden verdeeld.

-** ['loe ver eijn zel'
* lL zail or al bij Scherpenheuvel en .$ich,:,nr"
--* Knrn in de stad rnet uw Frerichtenl
** Herst zal ik de ri'allen rond rijc{en.

, Het nieuw.q verapreidde zich snel en de be*d-
schapper hwarn trinsrr:n Diest .|rn nadere b'ijzon-
derhecien rnee te deelen.

De overat{:n namen snei maatregeÀen-
De Fre.nsch*n verschenen nnder hun generalen

Jatdon, eem Belg. sn Çhabcrt" 7.m Ï:ezetten rn*t
hun troepen den '4llerh*iligenberg, vlnk bif dr*

ctrd en clcn Kloorterb*rg" op cier tr'rg fieâl Aâf .

.*choL

In e{er,r nnruiddng kr.!iur$ Van finusen vlug iet*
eten in het brouwershuis. Hij vertelde, dat de
Franschen kanonnen opgeeteld hadde* om d*
stad te beachieten"

**- We moeten trachten tË frreten, hoe gto<lt
hun macht is, zei hii. lk gelocf" dat de bodc in
*iin æhrïk overdrcven heeft, .-*l beweee de brave
ffran ons een goeden c{iengt.

Willern hocr'de dit. Hïj wilde zoo g3âræ de
boeren helpen. En in stilte maakte hij een plan.
Fli! kende de eimgeving zoo goed" Als hii van het
begijnho$ a$ de vest volgde, lcwam hij ovcr d*
Demerbrug ûarr een stadsgracht. Daar Tag cen
loopplank na&r ecn diik, die boven de sverstioom*
de meerechen uitstnk" Langu daar kon hii buiten
de stâd geraken, sonder clat Franeche schild"
wachten het bemerkten-

Toen hen donirer werrln wuagdc \ffillem desa

gevaarliileen tncht. f,)ngehtnderrl bereiktc hii
den diilç. F{ii schrok. V6ôr hexn zag hii twee ge-

clasnten. Wle waren er daar en wat wilclen diæ

personen? Willern spoedde rich achter hen.
Vader, het gelukt... we zullen rap bii de

Franechen zii*, hnorde de lcr:aap Êen van bei'
,;len reggen.

* Dut ie $ttns uit onze tmâËtn dseht Wil'
km, hsar hriiachende stem herkeonend

--q'



tl Jg, we zullen veel geld krijgen, als we.d*
Franschen langs het watÀr in dÀ-stad brengenn
antwoordde de ander" Die domrne boeren den-
hen er niet. aan. Ze houden hier geen wacht. De
Franschen kunnen vlotten rnaken. en zijn bin-
nen, e$r ze het te Diest merken.,

-a; Stin-e's. vâder, die dronlcelap. zei 1ù(iillem

bij lich zelf. Hij wil voor verrader spelen.
.Hij stond.op het Bunt ôrn terug te keeren, en

dat bericht dadeliik aan Van Gansen fileê ttl
declen.

* Ik wil toch oole woten, pf de vijand rterk
i*, ,ç16"5, WiÏlern dan, en hij eÏoop voôrt.
,,Hij moest aeer voorzichiig zifn AXc Stinalr

veder hern bernerlcte, wag hij in staat hem in 't
water te g*oien en te laten'vcrdrinken" Die man
had toch al zuils een hekel aan de familie Maar-
tgnç, omclat hij vroeger om zijn hiheid uit de
brouwerij was verjnagd.

Langs een zijdijk kwamen Vernreert. zoo heet-
te de vader. van Stina, en zijn dochter op den
Hasseltschen steenweg. Willem volgde steeds
Het fweetai bleef staan era dc, knuep- ook, Plota
lçeerde Verrneert terug. Als ren lcat sprong hij
naar Willern toe. Deze vluchtte terug. 'Wat lcon
hij tegen den sterlcen man ! Maar de dijtri was
glibberig en \E/iJien: sle'xl uit en t-iel ni:t ec...":

plomp.in het water" 
:

.," ..: . .,.,.-* X0 ...-.""r"

Help! grild.e hij, in ziJn eerat,en scillrik, nmt':.
Mcnkend, dat hij nââr sen schurk riep.

Fitj }<on zwemrnerl, en deed al het rrrogelijke
om zich te redden. Hij verrvarde in 't riet.en
voelde, dat hij grond, tr<reeg. Hij bleef staan. I-let
water reikte hern tot aan de borst" F{u begreep hïj,
dat hij r.ich stil rnoest houden. Verrneert zou henr
niet helpen, integendeel.

Stina was ook teruggekeerci
-* Wat is er, vader? vroeg ze.

-- Iemand die ons volgde; hij wilde weg loo-
peh, irnaftr id van den diik getuirnêld. Het is
voorzelcer ecn *g:ion, clie ons in de gaten wilde
houden. Ik hoor hem niet meeï" Hii zal kopje
onder zijn en ilc laat hem verdrinken als een
rnuis,

* f)an kan hij ons n'iet me*r verklappènt
r" Ik.zou hern toch in het water gesmeten

hebben, verzekerde cle schelnr
Vader en dochter bleven nûg een poosje lu!r-

teren.

- Ja, hi! is el: aan. Het is wel besteed, hel
nhrn'Verrneert. trX/e kunnen gerust vercler gaan.

Er is veel geld te vertJienen, Stina

- Ja, vad"r.
Het tweetal vertrok.
Bevenrl van dr', koude, stsnd Willem in het

,i*t"-Hil '*achtte nog wat; Hoe lang vielen di*:

oosenblikkonl Ëincle}jLrîtT:- hij naar den dijl*



ffi ftÊt ngeitc klom htj de moddcrïge hcHing {rp"
Dnn lcneep htj het water zoo goed mogenjÈ uit
aijn kleeren. F{ij lceerde nu naar de stad terug.

Dicht bij de veot greep een {trâ.n bem eendrlap*
rtl.t,

* Hei, van waar kamt gij P vroeg hij.
*" Van buitenl etarnçnde Willem, fie weet

ontstelde.
* Ge cloet eoo raar... ik hoor uw tsnden te"

geneen slaan. Waarom moet ge roo benaurpci
etin" ala uw geweten gerust iil

* Ik heb het *,oud... Ik ben in hct water go
rnallen...

* Ja, ge zijt nat. Maar van dat vallen, geloof
ik niets... Ge zijt zelser een valsche spion, door
de Franachen betaald, om hier allen te bespiedm^
Ge zijt over de vest gezworurn€n, verrader!

* Ge liegtl Ik ben geen npion! riep Willern
verontwaardigd uit-

* Nog brutaol ookl
* Wat is dat, Toon,) k"lonk {e*R s.te.m en eefi

tr'veede man naderde.
Beiden ïraren schildwachteû vaÀr het boerenlç

Ser; iongene uit de Kempen.
-î Wd Jef, ilk h*b hier een rpion bij den nelr

bcwegde Toon.
* Ëen Frencchmani
**-' I\{çsn, nesn! eern Brehandee', *anr eiin mal,

iJ

tbôâr cen nieiwnard, die ricir o"r'ko"ht hurÊt ,rill
de.n verrader te spclen"

*^ C'rl lieg[? riep S/ili*rm sy{esx,

Hij kreeg een klap orn de {ix)nt:{i
* Ëcn bectje belaefd zïjnf b*,vnri tle Êweede

r*hJldwachÈ- Va.n qraar Ïçïrenr d'* **heÏnn, Toon?
* Van de veat, Ftrij l* er {;,'e"sr gezworrunen.

Zoo gébruiken de [rrrqnesheu kerelx '*lt de rtreelç-
'die den weg kennerr,

'*. Ik apioneer voor ele boeren, erei Willcn-
."-- Hâ, hij bel*ent ,nÂ, ,iat hij ,r*en en:ion is, her"

.saur Toon" Maar nu rnril bif on* :'vijs rnaken dat
hlj voe de boercn werk{:"-"* 

Willen trye hern maar r$aclelijh srmffen +n
ctopic onder in de ves$ hcudern? woeg Jef

Er waren ook hij dc hoeren nuwe lgnsteR"
.*" Wel dat ie het bestel Wr, hebhen daarvoor

goen krijgsrnad norxlig, oonleelde Taon"
"-* O, neen! f)nzm eiversten zijn l'eel te goe$

xakkig, hernam Jef, We nrochten vanmiddag nog
uret eens op die krijgugevamgenetr trommelen. Al"
{çb, maar de vr*st rnet clen vemaderl We houdeu
irern onder ïvater tot hii genûeg gedronken heeft,

^-* Helpt! schr**uwde WilÂem w'e€r; als toen
uij dcn diik"

Hij was r$ood*rang, tfl&rrt hif voo*lde, dat dïæ

berelc'heè mreende*ar" Ze .çleurdem ]rern ul mcc.
,-- R.oep,en helpt nu niet ureeri epotto fef. fiir

,*nrlt uw ludm,s,scJd '*Y ;;*.,1*o*



--- Maar ik. woqrn in de *tad. tlc ben een necf
van mijnheer Vnn Garwent kermde de arrne Wîl.
lem" Mijn broer is ook hij her leger.

- We rnoeten al uw leugens-niet weten, hÉ.
Jef!

- Neen, Toonl
D-aar nadercleii rwee burgers, die zich ook bii

het boerenleger aar:gesioten hadden en thans hei
lawaai hoorden.

* 'Wat is er Eaande? vroeg er een.

-* \I,/*, ilerl".J:en een spicn te pakl*,en... r:ei)
haneirar,ger cier Françchen, beweerde Toon.._ I-let i* riiet waar I schreeuwd* Sfillenr. Ih
ben een jon;'e;r van brouwer fo{aartens. O, brenp
mij naar het etadht:is hij rnijnheer Van Gansen l '

Ik heb groot nieuwe voor hem
** Zijn lieûje *,-ordr altijd maar schoons.,

ep,otte.Ïef. in de, v*st met den Judasl
Een der bu:'gere )*oog rich dichter tot dr,:r

knaap.

- Ja, wa.arii'fl*, het is Willern Maartens, zei-
hij. Hoe l;r:;;at gii zcr.: la.at hier?

* trk ),:e:r .lp v*rkenning geweeet.. Breng mij
naa.r mijnheey'i"''ân *ànsen.

- Toe, rve hebben nu qenoeg geduid gehad.
bewqerde T'oon.

-* Wat wilt ge dar, dcen) vroeg de burger.
-- F{en ',rerdrinken, lrort en goed.

".* 1"1 * --

;* Maar dat gebeurt niet! Het ware een
moordn sprnk ook âe andere Diestenaar"

1 Een Bpion I schoot Jef uit.
* AIs hij dat is, rnoeù hij doorr clen l;rijgsraad

geoordeeld wcrden. Maar gii n'loogt zelf geen
doodsvonniasen vellen en nogr veel nlinder uit-
voctcn.

De twes burgers rnoesten nog twisfe;-à rnei de
opgewonden boereniongens, die er rlan l*ch ein-
delijk in toesternden V/i11em naar het hcofdTcwar-
tier ta vergeeellen l)e knaap heraclernd"... Ge
willie natuurlijk otapte hij nu me,:l doçr ci': slechl
verlichte straten. Hij wa.e tha:.:,, ;reer g("iïugt nve.r
zijn lot, Hij vertelcle echtolr noq niets a'rer zijn
avontuur.

Eelen en Van Gansen waren op htt stadh':is'
Ze vernamen, clat men hun ecn l3ev?rngene
bracht.

.* Willem I riep Van Gansen verbaaecl. toen
hij in den aangehoudene zljn neefje herkencle'
Wat iÉ cr met u gebeurd) vroeg hij. Hier moei
een grof rnisverstand zijn"

*- Hij kwarre geheimzinnig -van rie vest et
ilc stekte hern vnst, rei Toon, Hij spelde me al-
lerlei leugens op cle mouw, maar moeet toch be-

kennen dat hij spioneerde.

-* Ja, dat 
-deecl ik, verklaarde \Uillem fier,

maar ,riut 
"oot 

de Fransehen" Zoo gerneen ben ih
gietl 
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En nu yertrHe hi$, *rt hif vurr, plan gæwe,enf
wac ân wcllc avonturrr hif gehsd haâ, : '

* Jongen, \{/ê.ziin u'giooten d""k cohuldi6gr
zei Eelen ontroerd. Aan d"t gpoot jt"*, *;,ô-
uveretroomde beemden hebben we inlerdaad nle,:
gedacht" 1ç 8p <tadelijk de noodig* *;tr.#;i;
*T"r1 vervolgde hii tot Van Gancçn"

Snel vcrliet hi! ete zaal. _lef e* "fron 'keftsu 
nox

ceer ongeloovig"

.^ 
* Villem, ge ziit een flinke baae, rpralr \ra*,

Liansen. (ia nu rap naar huis"" ge zijt dàornat en
ge zoudt wel een ziektc kunnen opdoorr",. 'Wu
zien elkaar terug, llr danlx u ,r"*oo* het boercr.
leger.

De knaap vordwccr.
* Jongen6. ffG zoudû ecn wreedenr rïrorrrd c?rr,.

pleegd hebhen" zei Van Gansen tri j.f à* Td;
. - AIs die ga^at rna&r qlr waarheij regtl lrroryu,

de Toon.
* fa, herna,m Vaira tensen. Daar eta i[ borg.yoor. Maar al ware hij nu een verrarir*r, *J*n ,r*,i3

zou het uw plicht geweest zijn hem hie"r te brun*i
6en. Ieder mc,et gehoorzaanx zijn en de nrde heucl,
haven. Anders lcunnen wij nï*t overwïnnen_ K.c,*ra
tlaar uw port terug

J:f en Toon vertrokken. En in dien nacht werd,
!re-t hyn duidelifln, dat lVillenr il4aartenç sen ij*.ii.
lijke helper waE van het boerenleger. Frurrr"he
çoldalen naderden 

"O.""1"*,r"T 
en op den diik de

*Ëdo .rrAsî âe werde,n {rp *r€we*ïvurrr rrnihqald
en vluchtten emedelijk terug Vermeert en eiiri
dochtcr w*lnEcl*r,r sis:h r.hauu rli*îlt Tneey binnen
Dieet"

Willem had vxan het geve*ht niet* gehoord
Hij lmg te ron!<en onder de delcene rnet een kruib
Lvarm water aan zijn voeten. Zijn oudera, qlie

riin verhaal met verhazing, schrik, maar dan ook
met trots beluieterd hadden, waren bezorgfl over
hem" Zou hij geen zielrte onder de leden hebhen
opgedaan? Maar 'b rnorgens *tond lViltrem fi[.*
erp. Pastoor Huveneere die atr uit de kerlc kwanl
wensehte hem oolq gelulc, Van Ganaen nras *i;

nachta nïet op zijn h*d gewee*t" Nu trad hii bi$"
men, ônn een Im$r uur rus?' [,e nerneR' Hij ver.
telde, hoe cle aanvaï aan de $verstroomde waiden.
afgeclagen wao.

** Wc kennen râr! e.eïl gevangene cn ook
door binnen gr.Xrornen nieuwe striidere, het *an*
tal Franachen, ver-telde hij vor:rt" Er zijn er niet
rneer rian rinie honderd. ]Vlaar ee L.rijgcn verutcr.
king uit Sint Tvuiden, I-s:uvan en Brusael. Voor
.die hi*r: zïjn, doen we een uitnal, om de kanon*
ncn t€ ver$veren" clie eipgeçtekl aijn" om cl* stad
t* herehietcn



III.

Het rqras evnn :1"a. den rnidclag" Van tansen
verliet rnei eer: sterke afcleelirig 

-Trr.er,,*n 
dc st;r,j

l-lij w*'"s n;r.ar d*n Allerheiligenberg.
*- Ilaay staan de kançnnenf r"iep ?:uij. S,tc rno*-

t*n ;ii* halen, *rn cdc atacl rim*r hçschietine te li*r-
hoeden. \/sçruit, vrierrden, ,raor Gc-d, *Lilu *n
vadorïandl

Vnn Gcrnsen nt"apte vrrùraan. Karei fu[aarter.rc
'r4:&$ :li:&$t hcm. futoedig vallg;Tçn r.le, Lrei*ren, Sr:r,:l
rr:ktsn x* rien TleuveÏ *p" l)* f,'ra:lrael,rn .*erCcr
hevig }i*nlr:,nlct mef gew-eervltu_r, tn gehrik grrj:r:rp
hun aan^ 7"* zagr.n de vç*:rnrr,rrsht en i^reken.

* Z* vlurirLen al I Flr.r .j** kanu:nnen n:ee I

juichte Van Gansen. Vn*ruir. nlet rle Feare{er:.
M*n sp:rn<ne Cez* ean. Bn*ren irakl*.en rslf

rok knnanneyr v**rt. fulerr sl*epte ze nnar rlr,
veetingen.

Der ;:-,e.n*.':erder f*r on zEË- ri"in viu.riiii.nnde
;narsallapp*:lr. F-{ij ucrnâ:r?i, lryeià er gehelrrd .,,*as

rn zijn i:oûïn liar"et'r.e T{re.

-* fie vluclrt *ro,:r de .brigarrdsl schreeu,rydçr
hij. ile l,eai. t; ,:t* lçau.nçnuren rl;rtï?ernen,,, Terugl

fji'î stelrle ;riel:r nnrl het h**.{a{ =ian zi;'n trerep
rn deed e*n,'-'rn.st*i:::iqeir tr:g*naarr-rral.

** []e f-nrionne* v,rrdr:,dig;'*ni. *çV* 
heLrbeir

ue *n l:ehouden ue.l riep Van ûaneen. l^,aat on.;
d* repui:likeinen ".tf"*î* l*_

. liij wcndde æieh *rm. Van wæerszijden knaldær
dm geweerechoten" Plots *tcrtte Van fu**ruu, À**r.
iiar*l &,i.erarùen* bc*6 zich r,ver .h*m. F{!j airg., de,r
il* mcrlrr{ v,rri:r d*n nanvcerc{e: r"ol j:T*ed *r**.* 0, Jozef I kreet hij.

[)e getroffene lag bewuereiuc]ç"
*-- Van Cansen is gesneuvrld! riep iernrurl.
-* Van Gansen is dood I içk:n!ç. ïret nu aion.
De Fransel:en stcrrnden ::ad*r" ()ntmrnediginiï

r.iel' r:rier de b*eren die hun Âiàn./ûerd*r rnister:.
fre Xiepem wanorclelijF" naa;: de çir,r} t*:.u.pJ.

-'* Helpt t*eh"." Van Gançerr il:,1.;; ni*t **1':
t*rbiijvenl nehree*wde Kar*I.

Hij wluelitte ni*t, al floten Ce kogels l-lem orn
het il*oft{" F.eni,g*e gÇtrr:u',rrerr -;e,;:leendll;r he;:,
bijstnnel, Zo-n ilro:r*ff*rn lu';i& finnse1; heex-;. l}e ra*
schen w&ren -1f**,1, rrlr:*$tml. :ram hei terr*i:i ,ËLn. ncl-
m*y: htrn l.-,anonnen i.*lru.r4. In .l!r s'ind rr,"*l+ r:.y frt:-
w*l,Jige teleurst*iling.

Eelen en lo{eul*rnans deci*n xloeil,: ,r:m de orde
te herstellen.

lViilem kwan: in huis gestormd.
* C!, neef Ven Gansen ls gesneuv*ldl ri.*p ï:ij

weenend uit-
Vader en mçeder cniçtelder: vree$elijft.. FJun

zoon e{eed een veîTnrar+l nerhnal. Na *en inva;:
ti.e,r rraderderi dragers rnet cl,m"r aanloenelt:r,, rij,
ûp e*n banr trag" Pastoor Huveneers en Kar*T
stapten ei- naÊ"sl 

iq _



î,N"rf Van {Jan""n i."ft nog.." hij ai her.
rtcllenl riep Karel tot ziin .ruder*. die nam çir
deur verschenen.

.* God xij dank[ riep rnoeder *air,
Zci ging v[Ài]r nâar de aehterkamer, rraââ, efirl

sen hêd stond" Van o.'iancen w&$ door een lt*g*.f
in de onderlip getrciffen en had e€n w"eede wum.
de. foLaar de trrogel was al verwiid*nl en ,{e wonrcle
verbonden.

De aanvoerder lag bij henrrir. Hij hon echter
niet upreken" Dankbaar keek hij mevrouw Maar
tsnr aan, die aijn legerstede vlug bereiri had,

Pastoor [-luveneers moest ween heen. E.r a.ru"
den rrog wd gekwetgten, mieschien eenige rten'
venden eiin, die zijn ge*stelijke huÏp norxirç,
hadden.

De uitvai was mislukt Maar- Eelen" Meule
fnans en andere [eiders rnaan<iem hum mannem *or
rnoed aan.

tv

l)e aafivûerderg rier bneren kregen clngurrslig,r
berir:hten. lle Fr.nnechern q-.ntvicrgen veel verster
kingr 3"5ti{i nnan kqram uit $int Truiden, nndere
troeperi uit Tienen, L-*uven, Bri.leeel. Ze namei,
rtelling op tde ïraa* ,naan il.*emren, o;[âe vnnr Â-las

selt. op ,ilexr Klcluster- e,rn 'Jen AïLçr$ùeilig*nbon*
Ze sffimriil8dsj.m * u**" 

,,,

. * bo optr.rd*tingen zrjn rn Dicrt gctropc{
alr in een val en nu kunnen we in *o rl"g itun
leger vernietigen. Diect, dat de oproerlingen
*eunt, zal hun graf worden en oolc zelf de rvel"
verdiende kastijding ontvangen, ah voorbech
vool anclere gerneenten, die opstand willen p[*-
*u?o* 

sprak het F raneçhe beEtuur, en hct zag sr
indendaad tragisch voor de oude veoting uit.

Het was avond en de boerenasnvoerden vcrge,.
derden, e,m den toestand te beaprclcen. Ze ha$
den op rneer hulp gerekend. Maar dç Franrchcr,
omsingelden de etad te haastig om nûg ronel,,
zwervende groepen toe te laten binnen te hci"
nnen" Oole kloegen de leiders over zooveel onve*"
achilligheid- Waarorn werd de opstand niet ai"
geureen in het land en lieten burgerij en adel d"
boeren alle.en tmtijen? Veel eigen overheden apsË),.

den met den vijaud ruee en vervolgden atriidcnd",
lnndgenooten"

De Franechen hadden s{:erk gecehut voor Dies{t.
h,n Ëelen stelcie nu de rrasg, of men de stad !r,
puin rnoeet latem treggen, en de troepen hier ell,eru.

dig doen crmkornen? Men kor: lange heÈ sves,,

strco:nele gedselte Diest verÏaten, cu o:len etrijd in
[-imburg vûort zetten-,

De vergadariirg hecli.ss,e &.,ot *larti lri.uÈslcht ilÂr; 
',

;qlu mos in de*l naeht Die*r vmlater*,

iï



. .Fbrtoor Huvonoere, die de bæprekingcn oohl:ijtrervoond had, begtsf 
"i"À ;J; de- f*mili.

Maart*na. Karel n,er.gerelde hem. Beiden ,:le*klen
het genom"en besluit aan de ouders rnee.

- Ge moet ons vergezellen. zei Kare! tot rsa-

der, nnoeeler en trVil?em. Er ar-lllen hiey wreedt:,.,.rlineen gebeunen.

-- We kunnen niet, spral< zijn vader. Neef
Van Cansen ligt in zwaré koorts... Hoe willer:
we hem in al dat gewoel over qlen srnallen dijk'
vervoÊren ! En rrye rnogen henn toch niet aclrta:
iaten. Dat zou laf en wreed zijn.** I\{aar a.ls Ei* Iiransèhçn hem vinden! merktq:
Karel op.

-,- Dat zel niet gebeuren. Daar ben ik bors
voorl hernan'l de brouwer besiist. We zultren her:r
wei verLuergen, en na.dien uit de stàd helpen.

Er was geen tijd te verliezen" Reeds verza.
meXde inen de troepen, zoei stil mogelijk.

.** Karel, ge behoort nu bij he[ leger... Doe
uw plicht! zei Maartens ernstig" God sta on$
allen bij !

Ze begaven zich bij lret bed van den kranlce.
Door de koorts was Van ûansen buiten hennis.
De'priester zegende hern" Hij spralc een gebecl
uit, ook hun, die achterblevern aan Gods be"
scherming opdragend.

-. Willem, zei Karel, gij blijft bij vader e:u

\1
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m.oeder" Ge hobt getoond, dat ge veel durft. Help
orize ouders.

- O, dat zel ik cloenl verzekerde de lcnaap. .

De ontroering greep allen aan. Wat zou de
toekomst brengerr? Weenend omhelsde rnoeder
haar oudsten zoon" Vader drulcte hem Fretee!*e-
ni.svcl de hand. Pastoor Huveneers, die al nrenig
aangrijpend tooneel meegenrâakt 'had van roo-
veel led en smart getuige was gewoest, breidd*
zegenend de handen uit.

Dan ging hij met Karel heen
De boeren verzarnelden aan het Bcgijnhof.

Meulemans, die een plan van f)iert haà opge-
maakt, we€s ûu den weg. Zwijgend, zonder eeyl
enl*.el Ïichtje, orn de Franschen te verschalken,
trok rnen voort beneclen langs 'de vect, crver de
Demerbrug en dan over den ïal" Hier-had mcn
een gebrelckige Ïrrug over de etadegracht gewor,
pen. Langs daar geraal*ten de boeren op den
Dernerdijk, tusschen de overstroornde weid,en
Zoo stapte rnen stil voort, steeds over den mod-
rlerigen, glibberigen dijlç. I\4eulemans bereikte
aldus rnet c{e voorh,rede het oud Karthuizer-
kiooster te Zeelhern. Daar begonnen de l:os-
schen.

Maar de tocht van 6"Û00 man over dien smal-
len weg duurde Tang. De achterhoede was nog
aan de etad, toen de eersten zich reeds in de bos-
schen van Zeelhern verspreidden. Pastoor Huvq*fr*



Ëæir cû Kercl watËft bi! de *chtergtcepe*. ër,
QSdem de brug over de lr--fri l"i" *ehrer zich"
Onetuiririg atorrnden veel .laatl*oraers aân. niet
tiidig gewekÈ of die zich errn sen uf nndere'reder:
lpgehouden hadden" Allen wilden tegelïjk over
$c b_rua. PÏota hoorde men rcn wee"aiil gê,
*rasL.

-; Dc brug rtart Èn! riep Karel Maart*na ver.
achrikt uit"

Gcplons in het wnter, noudgeechrei. hulpge-
rocp klonk"

* Dc Franrchen ziin daart riep er e*lt.
lcmand loate in angat zijn géweer" Panieh

grcep de menigte op den diik aan, Allen wilden
rnel vluchten. Velen gleden uit, tuimelden i:r
den vloed en algemeener mrerd het geachreeu,w,

Mannen, weert halm.,. er zijn geerr Fra*.
rchenl riep KareÏ, die den grijzen priester mocst
ta.ct houdcn om hem recht tc houden in a! dar
duurcn en drurnmen,

* Jongena, ik ben uw aaluroezenier.,. hmlpi
nw verdrinlcende rnakkersl riep de pastorrr"

Maar de verwarring werd grooter. leder
rcheen aan eigen behoud te ,lenken.,. Karel be"
grËep! dat hi! him de orde niet kon herstellen.
Flii trok den priester mee, die tegen woratelder.
*Îndat er nnenschem in n#$d wnwen. Toc*r hielper:*
te nog ongelukkigeno wier ameekgeroep ze hoor"
dcn, çn trnklren hen op den diilr..- fir! *'r.

Dc prie*teu' breidde erjn bunden urt near deu
duisteren vloed err smeehte Gcds barmharttghdd
an vergiffenir af voor allen, clie daar zoo jam-
merlijk hun jong leven eindigden. Pae tegen dcn
rnorgen kwannen Huvencers en Karel te Zcehc,rrr
ran"

[n de ondergei,rolr*rr weiderr ln de D*naer .r;r

'{e Zwarte Beek waren wel vier honderd bocr*lr
gebleven..

Den vofuenderr .lag spoelden reerJs tiihen
i!Ân. 

* , .*

lle $rranecheal hndden wel zonderlinge Bc*
ruchtelr rrernornen in dien nacht. rraar rtorxteË
*$ rnorgens venbaænd geen beweging op de mu"
ren te zien,

f,-leneraal Bfuuinot drong met zijn rn&nne$
E{oor de Allerheiligenpoort binnen Eenige achter'"
gebleven boeren, die als hulpeloos rond liepen.
werden dadelijir zonder genade neergeechot*er.
De a*lnvoerder vernam al gaurv, hoe de hoercn
ontsnapt waren. F{ii was wsedend. t{ii had er e}'t

gesnoeid, dat hun gansctre leger hier vernietigd
zcu worclen. Maar het w.ae ontsnapt. teneraal
jardon npeetrder ook g*wetdig op em bewecrda
dat men de 'Waterpoort clecht had latqn bewa'
hen. Franeehe arr'lbten&ren die in de stad verbol""

Ben waren gerweest, kwamen nu vocr +Ten dag'
Het stedel.iih leeeruur rverd opgeroepen en ver*

' ''' ùt,t



tram. dat Diest 4û.000 franlc hetalen en gduren-
de vier {agen levensrniddelen 

""r, aî Ër;;;h_
troàj:en leveren rnoest.-Men spoora" ioà-";h;;;:
gebleVen hoeren en ook .g**o;a*r, op en schoot
2e 'onbarmhartig 

"eer. DJ bn rg*ru ,u; il.;;;;-
f:n zee.r. angstig; ze hadden er ook reden toe.
z.e voelden, dat gr jgts vreeselijks dreigde.

De Franschen hieklen h"" l*iJ"ht" ZË Lr.g.r,
verlof orn_gedurende twee uren Diest t* pt"nia"-
ren. Ceweldige to*neelen speeldurr rl"h "f:W;;;drongen soidaten in de huizen, eischten-ËU, -i"",
drinl<en, rnishandelden en o*rmoordlurr' r*lf,
burgers.
' Vernneert en Stina waren met cle tioepen t*:-
rug gelceerà. Ze vertelden aan een "ffi"ilr, 

j.t
een van de aanvoerders der boeren bij broulver
Maartens gelogeerd had. De slechte liurt*,, v*r-
heugden er zich al op,_dat Maartene *.t a"Jg;-
schoten znu worden. Ze wezen aan den offiJie.
en zijn mahnen den weg.

De deur werd ingebeukt. Maar hiniren trof
rnen niemand aan.
I -* Er zijn groote kelders, zei Stina"' Maar evenmin daar werd iemand ontdekt.

' De soldaten roofden wat hun aanstond en ver-
nielden veel meubelen. Verm..rt 

"tal 
ooL.tToên

hij rnet den buit het huig verliet--L;;;.-;;
dionkem soidaat,'dat hij een Diestsch burger was,

die met zijn goederen vluchtte en hij ochoot \ier-
rneert neer. $tina vluchÈte huilond weg, nâ,aï
her,ar rnoeder"

v.

I)e fnmilie Maartens zat bij eon kennre in ee.n
verbàrgen kelder, die onder de stadsnnuren uii-
saf. Het wac een afgelegen hoekje van de stad.
lvten hr:orde het lawaai der plunderende coldaten,
maar deze bleven hier lveg. Van Cansen l,ug *p
een rustbed. Hij kwam tot bewustzijn en ver-
nam, wat eg gebeurd was.

- 
Cr, ik wil naar onze jongensl zei hij.

- Jâ, rnaar ge mcet eerst beter zijn. sprak
IVlaaltens. \Me zullen u helpen, reken maar op
one!

Willern sloop heen en keerde terus met eenig
nieuws. Het ging wreed toe te Diest" Moecler sic'!

derde en badltr hulp. Angstige uren bracht rnen

daar door.
Zoo verliepen twee dagen, Willern, die -om

nieuws uitging vertelde, dat er veel Franschen
.aftrokken.. bp "." avond kwam hij verschriLt i':
den lcelder.

. --. Stina Vertneert heeft rne herkend eîr I'er'

klapte me aan een soldaat, zei hii Ih b*f lraagiiE

g*ùu"ht" Ze raahten rnijn spoor kwijt, Maar Stl-

e7 '*'"



ûâ wëë&, dat nee$ Van f-bneen bij onû *îaÈ, Ëu ui
&atr voorzeker naar. onn pn"ezocht worden"* 01, ik wil rraar mijn jongenni zei Vau (htrr.
aen weer. Ih yoel me lru sterker.

Morgen, zei Maartens.
Het wend weer een bange nacht, al heerechttr

ilu rnêer ruot binnen Diest. Ala rnen atappen in
de afgelegen atraat hoorde, vreesde men-jat het
Franechc cpeurdere waren" En werkelijk den vo!-
genden morgeR l*wamen or in huis,

De eigenaar liet ze in allc kamere, mââr wacht.
te zich wel over den verborgerr kelder te apre.
Len, waaryoor groote vaten lagen. De fa-ilir,
Maartcna en Van Gangen hoorden de ctemmen
der coldaten" Hct waren oog"trLlikken van Epâr!.
ning. Doch de Franschen trolsken weer onver-
richterzakc af

ott
De burgera hadden hun bedrijven hernomen.

ln den namiddag reed een brouwerswagen uit de
stad. Er lagen groote vaten op Een man voerde
de paarden. De wagen reed naar Testelt en hield
daar stil voor een deftig huis. De voerman ging
Faar binnen en vroeg nrijnheer te spreken. Deze
kor-"-- Wat wenæht Bs, wiend ?vroeg hii,

De jongen ruletc een pruik ef"..

*"' ?& **

-* lVilksft ivlaartenu" eijt gi! datt negr cle he*r
dcr huizcc uit.

*** Ja, miinh*er foleyncken*.
* Gevlucht uit Diest! Het moer daar wre#di

tocgcgaan zijn. Hoe ia het met uw oudersï
* Zii ziin gezond Ë.n komen ctralca ook.

\daar mijnheer Meynckenç, ik ben hier met vn*
tcn. In het grcotste ligt een uieke l-let i* nns*
neef Van Gatrsen.

* \/an Gannen wan We,terlool Ze zeïden, ,!nl
hij dood was.

In enkele woorden vertelde lWillem het ge.
beurde. Dc wagen reed dan dc lrinnenpiaar* op-
f;n rnijnheer Meyncleena hielp Van Ganaen naâr
hinnen, en zou hem liefderijlc 'uerplegen, tr:t r{*
aanvoenler terug kon naar het" leger" 'r Avond*
kwamen ook rnijnhôcr en mevrouw Maartens.

Een week later kon Van Gansen vertreklcen.
TUillern aou h*tn vergezellen naar Lirnburg"
waar het leger zich bevond. De knaap moest dan
f+rug lceeren rnet nieuws van Karel

VI,

Op de heirJe van Genlç, Ëenige uren van Has-
*e!to rran Een ailrrrlerli:lge ffr{,ep verzamekl D*
\X/ïntarr iicersflTrl* $tren#" en op de çne*uwglalitr
brad men een tentje géspannen Ëcnig€ tnannên

,$u vrouwen war€n cr verzameld ogr cen Lraakon*' eql *'



grijsaarcl. I)ie nrannrn w-aren wonderlijk toege"
talçelcl. Sonrrnig*n droegen stnkken 'rrln Frin
sche unifoïrïren. Ze behoorden allen tot het boe-
renleger, daÈ g.isteren bij Haaeelt door de Fran-
echen uiteengeslageî! was, toe:r het verrast werii
op den weg naûr Sint-T'ruiden. Ë,n de zieke grijn"
aard vras pastcicr l{uveneers. IVtren had hern uit
'le slaehting Jçuun*.n redden. F-lij was echtcr orn-
stig lcrank.

Daer naderden t,$ree van zijn vrienclen: Karel
en Yiitrïem F*{aartens.

* 1X/e halrL"en een trqleine hc'eve ontdekt, wiu'i^
ze dan pastoor rvillen verzorgcn. zei Karel l.*eal
ons er hem heen rlragen.

De broeders waren due op verirenning Et,:r '

weest. Ze weu(;:n nu den wegi aan stoere mannen
die den priester op een haastig van taLken ge-
maakte berrie droegen.

Het was nog een lange tocht. want de heide
strektè zich eerrzaam uit. Dan. bereikte men ee,:.

nederige hoeve. De boer trad het groepje tege-
moet C"listeren was een zoon van hem bij Hasselt
gevallen. De boer wist, wie de zielce was. Ziju
vrourif had een bed gespreid" En pastoor Huv,.:'
leers lag pu rustig onder eÊn gastvrii d"k. Karel
on V,.tliem bÏeten hier ook. De anderen gingcr
haen.

-3CI*

Na biest hadden ie strijder* È{uosoit teuot.
Maar de Franschen achtervolgden hen, en bele-
gerden de stad.

Pastoor Huveneers gaf het zwakl:e leger op"de
Croote Mari<t den zegen.

:: i.'3,r:<!
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Generaal Jardon li*t de Kempische Poort neeri
achieten. Zijn troepen drongen langs d*ar binnert.
Hevig werd er geltreden. De Fransche generaal

rr-



ilancy veroverde de fViaaetrflehter prôrt De bo**.
ren rftoerten wîil*en, Ze verlieten Hasûelt dooa'
dc Sint-Truideng:or*r't, Ëen verklikl<er weca Gancy
ecn kçrteren wes en de Fransçhera vieiem de bos'
ren merâ hïj het l-ïndeksi:r"

Nu was alle* verlor,*ri. iïe's hoare$esç* frung.e
mnnnem. *newvenden hisr.

l#illeur was bàj Karml igebtevere. iii! *n Vbrt
franaen konden pastm*r Huveneere rcdden. Op
een boerenkar reden ze qle hei4€ op. De kan brak,
Toen zwierf nnen te voet nerder. Karel drong biir
Van Caneen âaïr zieh in veitrigh*id te gtellen" Ds
hoofdrnan verdween. Hn u*oals vire hoonden
brachten KareÏ en Willem d*n prieetÇF op €ct*
hocve.

Na ecn week lceer*{en âe ffret }rcrn naar"l"ertcg
terug" Nog lang rnoegtern ze zich verbergere. Ein"
delijk konden ze n,qffir Diest terug keeren.

Pastoor Huveneers moest nog drie jaar wach'
ten, eer hij clgr |'{atten Haasdonlç weer kwarn. Hii
lecfde er nog tot in 1806 en ligt er hii een geden&"

teeken begraven.
Van Cansen ook l:roest zich lang schuiÂ honden

*e Westerloo en overleed er în IS42.
foIeulemans \tréàs gevangeft gelmlxrîexl .,*.sl v*s?rr*

in g 79q te Dçclrnik onthcr's$et
fioo zult ge b*to*r s{e be'teek**rni* l,:r*grijtr*rrb ryè*Ër

het gedenkteeker-t iii- vele pla,ann*m ryuosr dere Bo*"

'ealsriis" ffi,f,NffiË



Dit boekje ç'erd u gegeven ln de Ap<;iiiech ft. RUYSSI{N lr Vtrrrtre; dat is
een vaste waarborg Yan cle gezonde lektuur die gij er zttlL lc lcrctr vinden.

\\'ij herhalen dus dat een vaste regel u mo€t verzekeren tl;tt. rrllr's wnt uit qi<

Apotheek H. RUYSSDN komt, een uitgeiezen produkt is, d;rl. rlc trrrtxitttn waâr,
borg geeft van n'erkzaamheid, zuiverheid en schadeloos)rcitl. l)c Âlrother:i;
II. RUYSSEN is volgens cle grondbegin-selen van de moderlre rrclrrlir'lrrrp ittg':
riclrt orrr cle beste en zuiverste plodukten te leveren aan den bcslcrr 1rri.is. I'ti
soonlijk en gestadig toezicht met een uitgelezen personeel rvorrlt gclrrrrder,
zoos,el in de Apothaek als in het laboratoriuin, waar elle ntediliirrrrcrrlcrr orrl:lce.l
en beproe{d worden, vooraleer aangenomen en afgeleverd te z-ijn.

De speciale rernedies yan de Apoiheek H. RUYSSEN zijn het gevolg van
jaren lange ondcryinding en \.erlletering, en 'À'orden voortdurend aangcl)nsl. lr)n
den *'etenschnpl;elijken vooruitgang. \\'ie zi.in toevlucht neemt tot eeue rcrrrr:tiic
r-an de Apotheek I{. RLTYSSEN is aitijcl zeker dat er niets beters te bcliorrrcn
is. Alwie eenigszins on zi.lne ge:ondheid en die van zi.jn huisgezin bekornrnr:.d
is, zal niet aarzelcn, in geval van ziektq zijn volle vertrouwen te schenkctr ;urr.r
dc medikamenten die het merk dragen der Apotheek H. RUYSSEN, (7rool :

l'to,rkt, 15, VEURNE.

IIORSTII^LSEM (merk < f)en Hert y): 10.00 en 18 00 Fr.
BORSIBALSEM CACI{E'I'TEN (voor slepende borstziekten): 15.00 Fr.
IIORSTBALSI1M PAST'ILLEN: 7.00 Fr.
IIORSTIIALSIIIM YÂN ZI1EMSIROOP voor kincleren beneclen de 3 jaal

S.50 en 'l5.0t) Fr.
DEIi.MA'fOSINE ZALF (zilte, brand- en alle huidziekten): 6.00 en 9.00 In.
DERI{ATOSINI.I PILLEN (bloe<lzuir'erende blauri-e pillen): 10.00 Fr,
DERMA'I'OSINE SIlt0OP: l0.oo Fr.
I'ILOCAIISPIIùIT (tcgen het uitvallen van het haar):9.00 en 20.00 l'r,
IILOEDTONIC (elirir of pillen tegcn bloedarmoede): l8.OO !'r.
STOMÀTONIC (t:iixir of cachetten tegen rnaag- en darmziel<ten): 10.01) t,'r
IrRll1tOl (tegen lrct bedrvate.ren) : 10.00 Ilr.
VLÂ.d,M,SCHI.l GÂLLIIIÉIHE (St. Germain): 3.50 l'r.
IIAMAXiIELIN!l-ZAt,F (speenzalf): 5.00 Fr.
I{AV'\l{EI INE-ELIXIR (repçelt cle bloeddruk): 12.00 Fr.
SIROOP YAN \\TINDZAAD-OLIE (verlangt slaapsiroop en u irrl,rlir. r
iO t.rr S.tX) I:r.
l)lt'ltE'l'l( -l lll'l Ii (l'l;,as err nicr.ir.l:lr.n): 6.i0 ljr.
]IIKIiANIA CAC]llE'I"fEN (lroof<ipijn migpaine): 6.00 en It.oo t,,
S'I. APPOLONIÀ C^CHIi)T1'EN (tand.- eri'zènuwpijn): 5.{)() t,r'
I'IJRGE'ERENDII I{RTIIDENPILLEN (35 roode gallepillr.rr) 'ror f 1

GALCOGNAC (purgcer-elixir): 2.50 en 4,.50 Fr.
\\'ORMSUIKER: 4 pakjes: 1.50 Fr. - lO pakjes: B.(x) l,r
LAXEERENDE VIJGENStrROOP: 10.Q0 en 18.00 l,'r. l

ARRO\\r-ROOT PHOSPH;\TE (het beste fosfatine-liirr,l, r ,,,, ,l ,, ir , lO rl0 *r,
'",11... enz...

Drr.r(lgt'1.1 Jl. Bracke- Van Gc.rt


