
A, IIATS' KIIËDERBIB!.IOTHEEK

De boekjes van-A. HANS vrorden in alie scholen aanbevolen, omdat
zij boeiend en nuttig zijn en aan de kinderdn van eigen'land en votrk
vçrtellen. Dat veel nummers reecls drie- en viermaal herdrulct werden,
bêwijst hoe A. IIANS' KINDËRBIBLIOTHEEK overal gevraagd
wordt. De meeste verschcnen bockjes zijn nog verkrijgbaar. Ziehier
eenige van de laatste titels:

3o;. - 't Portiertje van Roeselare. - 3or. De I(leine Tooneelspeelster.

- 3o2. Angstige Dagen. - 3o3. Antu'erpen in Brand. - 3o4. De Banne-
lingen. - 3oS. In het wilde L:rnd. - 306. De Wonderbare Redding. -:o7. Fiere Margriet van Leuven. - 3ro. tt Avontuur van den Schilder. -.3rr. Het Boefic. - 3t2. Ben onveiwachte Reis. - 3r3. De Geheimzinnige
'l'eekens. 

- 3r4. De Spanjaarden te Gheel. - 3r5. Zwarte Jrtt. - 316. De
Heks van de Moere!. - 3rZ,De Roschwachter van Eikenhof. - 3t8. Het
lu{{crtje van Parijs. - 3rg.De Wqlfjager van Tu[nhout. - 32o. De
Zceroovèrs. - 32t. Het Gezin van den Visscher, - De Wilde Corv-Boy.

- 323. I(eizer Karel te Gent. - 324. De Spanjaarden te Mechelen. --.j3i. Kerstmis in de Sneeuw" - 326. Een angstig avontuur. - 327. I)c
Iteis in den Nacht. -- De Zwarte Bende. - 329. IIet licht in de Vtrildernis.

- 33o. De clankbaié Soldaat. -- 33r. Ben kèei Wildstrooper. - 332. Hct
Wonderland.- 333. Het Verloren Testament, - 334, In veilige Havèrr.

- 33.5. De wonderbare reis van schipper Bontekoe. - 336, Een brutalc
Feelrs. - 337. Vaders vertrouwen. - 338. De vlucht over de Scirelcle. -.i:o. Neel.'s avontuur. - 34o. De Zwarte kuiters, - 34r. De Held van
r\trika. - 342. De Pleegzoon van den Bedelaar. - 343. Het beleg van
tlcn Ravenburg. - 344. Een avontuurlijke vacantie, - 34.5. I)e vrierrd
vrrn <len Indiaan. - 346. De Pelgrims en c1e Roofridder. - 342. De twee
()enizenjagers.,-- 348. Het verloren, Koffertje, - 349. De Helcl van
i\Laldeghem. - 35o. Het verlaten Huis. - 35r. De schat in den Kelcler'. -
352" -- Het huis in de Dennen. - 353. De vr'jend v4n den Zeekapitein. -.
354. De gçstlafte Hoôgnroeri. * 355. Grootrnoederd helpers. - 356. Ëen
Viaamsche jongen in Ameirka. - 3SZ. De jonge Kolonist. - 3i8. Dt:
herder van de Hooglanrlen. -- 359. Na lijden komt 'r'.rblijden. 

- 36o. De
trvec Robinson Crusoë's. -- 36r. Edehnoedigheid beloond. - 362., Dc
Durver. - 364. De Durver in de Prairie. - 365. De jonge Hovenier. -366. De slurve Goochelaar. -, 362. De valsche Boudewijn. - 368. Dc
zonrlerlinge Bezoeker. - 369. De schrik van het Dorp. - 37o. De Plaag-
geest. - 37t. Bij de Ëskimo's.- 372.Ewyn, de iijfeigene. - 3Z3.De
eenzame hoeve. - 574. Het,Schot in den Avond. - 375.De Stiefmoeder.

- 376. Gescheiden Vrienden. - 372. Het Avontqur der l(erstzangers.

- 578. Hoogmoed gebroken. - 379. De Cirkusjongen. - 38o. Uit het
Cirkus. -- 38r. Het Spookschip.

EIkc weck verschijnt ccrr rricurv lrockje.
Vraag ze irt de boekwinkels en bij dagbladverkoopers.

IJITGAVE A. HANS.VAN DER MEULEN, CONTICH.
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Drukkerij R. Eracke-Van Geert, Baasrode.

A. HANS' KINDERBIBLIOTHEEK

Nr. 390. A. HANS

De Page van firaaf Egmont,

Uitgave A. Hans-Van der Meulen, Contich.



Nr. 390.
A. HANS

rlF p&88 v&ffi fiRA&F ffi&ffi{ltT

i.

Op een Augustusdag van het j-ar !ffi7 nader-
den twee ruiters uït de richting van Denderrnonde,
het toen nog kleine dorp Willebroelc" Ër stonden
geen hondepd huizen in de plaats, maar sedert
eenige maanden was het er toch veeÏ levendiger
geworden.

Immers nu was het kanaal voltooid, dat d*
stad Brussel naar de Rupel bij Boorn had iaten gra-
ven. Veel schepen voeren er door' iamrner, dat de
gebeurte*issen van dien tijd den bloei van niiver-
heid en handel zoo bedreigden.

Filips ltr, koning van Spanje was ook heer der
Nederianclsche gewesten, en wilde onze vrijheid
lçrrevelen. Het voilc werd oproerig" Filips' die in
Spanje vertoefde, liet strenge rnaatregelen nemen
o* tii" wil door te drijven. Daarbij krn'amen oolç

godsdienstige beroerten. En nu had men vernû-
**t, dat de Spaansche honing clen hertog van
Alva naar hier zou zenden, om de geïresten t()1

gehoorzaarnheid te dwingen.
t*



l)e ouc{ste cler ruiters, die Willebroek narjer-
den, kr::ek zr:j(jr bezorud, Zijn gezel had meer aan-
dacht voor s,:hepen op l"ret kanaal. Hij wae nog
een knaap, van zeventien jaar en diende als page
den anderen ruiter, graaf Egmont.

Br:iden stegen voor een deftige woning af. Een
Icnecht schoot toe om voor de paarden te zorgen.
De heer ries huizes Lreqroette graaf Egmont eer-
biedig en fluisterde hern iets toe.

- Joris, spr;ri< de sraaf i.ot den page, ga maar
wat roncl -,vilncleien... Cver een ulll keert qe darr
terug.

De knaap rf iide gaarne de schepen van wat
Cichtbij 'beirijkeir. [{ij rvas gisteren van Ëgrnonts
kasteel te Si:ttcsern in Vlaanderen vertrokken, Ze
hadden te ll'enderrnonde overr:acht Zijn meester
zei niets c"it:r het rlcel van cle reis, maar in .stilte
hor:pte Jaris 'jai tXe tc,cht zou voort gezet worden
naar het sciroor1., .:n clrulclce Alrtwerpen, rvaarvan
hij al zoo veei gehoorcl had.

Graaf lîgnnoni werd door den heer van het hui:;
naar boven eeleid. Alleen trad hij een kamer bin-
nen. Daar zeli- eren an.lel'e edelrnan. Het was Wil-
iern, prirrs van {)ra:rje., ook r'vel de Zwijger ge-
noemd.

- 
Il< heb u zien komen. zei Oranje, zijn

vriend hartelijk de hancl drukkend
..- Ik ben qisterùn van Sottegem vertrokJçen.

2

ll-i.,in 
vrouw is met clit zomerr,yeer zoû qaarRe

DUrten.
-- En ik ben heclen mor.qel a.J v:,:ces uit Brus.sel weggevaren...
* Hoe is het in cle stad )

- Hee] veel geruchten... :naar ,,,oar nlij is errr!aar een nieuwstijr:ling van qervichi.: de liertogvan AIva is uit Sp;rn;e vertr,rÉi*en. f{ii ;i';;;dig hier zijn. f)at is het :rr.rtwo.,rd .,u,, C",., iJiliîr;
ep ai uw bernoeiingen.

Ëgmont *u" .r*u, Spanj_e gr:vri:e$t om lrilip.s tesmeeken zijn volk in de 
-N.rl"rlrrr.l.r,, 

*ild;; ;;besturen.
* Alva kornt met wraakple.nnr:n zei Oranie.F{ij zal de meester zijn. Hij 

":"r*".ir't",.,, or," ,,i"r,dat we de rechten ,ro' h*t ,roik .,r*..1*die.i h*irjlren. Ik verlaat heclen nog cleze gewesten.

Duitschland te gaan)

- Ja. IIç wil geen siachtuffer cler Spaansche
wreedheict zijn. El iu u-""to ;.;ii; ,;;J:i;"
als ik...
._.* Ik) Mijn land verlateni llr kan niet...
W;rarom zou ik het doen ]* Och, wees toch niei zienc{e Lrliucil Ge weetwie naar de Neclerlanr{en afzakt. Alva I

-.- Ën zorr ik he:r-i vreezerr ,)

-- I'{jj elraagt rrrr i.i,,r-,cl'.,orrJ.}is Lrij z_iclr.__ Willem. gc rnaal,t ri n.,odel,:ou ,ngeru*t.*-,1 **



Alva dient koning Filîps en mag elechts de beve"
Ien van zijn vorst uitvoeren.

: FIet is het bevel des konings, orn u om re
brengen I Zijt gij niet naar Spanje gereisd om
's konings maatregelen te berispen? Dat vergeeft
Filips u nooit. Hij ziet in u een opstoker...

- 
Hij heeft mij toen in Spanje zijn vriend

genoemd,

- Vsshsuw daar niet op

- Ik zou als een balling in den vreemde rond-
ervverven ! Hoe rnaet ilc dan mijn vrouw en lcin-
deren onderhouden? A] onze goederen zouden
aangeslagen worden.

- Juist terlviile'yan. uw echtgenoote, van ulÀ'
geliefde kinderen moet ge dit land orrtvluchten!

-Vluchten!herhaalde 
Egnront. Moet ik vluch-

ten ais een misciadiger, ik, die in Franlcrijk voor
,.{en koning gestreden heb?

*- Dat lcunnen de Spanjaarden u niet verge-
ven. Alva haat 'u, alleen. reeds omdat ge u bij
St-Quentin en trevelingen met krijgsroern over-
dekte. Ze eijn allen jaloersch van u...

- 
De koning zou mij zoo laag behandeient

Als page heh ik zijn vader, keizer Karei gedierid.

- 
Filips is een ontrouwe rneester. Hij zal ri'n'

diensten schandelijlç vergeten.

- 
Dat kan ik niet gelooven I Bij iedere gele-

genheid betuigt de koning zijn goede geaindheid.

- 
\rçysvnuw niet op Filips! Schendt hij niet

-4+

de keuren zijner onderdanen, ,joor hel zenclenvan vreemde s'ldaten ? 
-Heiaas, **lil ;;ÀrfiËfi;Iot hangr dit arnr "*lk to,"*rr-t,*iî*ofa. AIva iseen wreedaard.

, NoU lang sprak Oranje om Ëgmont te bewegenhem op de vlucht te vergezellen. n. gr.ri î.i_gerde beslist.
Beiden waren diep ontroerd* Dus zie ik u -voor 

't laatst op deze aarde,zei Oranje bij het afscheid. tt *o*i'r, heen.

.^_: -V_uurwel, 
prins zonder I;;;;;;kïË1"*,

Dewogen.
Vaarwel, graaf zonder hoofd, antwoordde

Oranje ernstig.
Een kwartier later reed Oranje heen.
E_gmont sraarde hem dror i;i-r;;* 

"".Hun samenkomst moest ,;h;r- bliiven. Hetwa6 een gevaarlijke tijd.
Joris keerde terug.'We zullen nu eten en dan wat rusten.Voor den avond moeten we weer t" Arl;i;l;;:

spralc zijn meester.

^ 
De page was teleurgesteld... Dus niet naarAntwerpen...

, De lcnaap vermoedde niet, wat er zijn meester
boven het hoofd hing.

Eenige uren nadiÀ rec{en ze weer heen, de,r

Tl"l.u*u" yuq op. De graaf oprak niet. Hij wai;rn drepe gedachten 
"lï?ot"



Te Âaist slaprtel: c'li: reiziger'$ voÛr een gasthof

uit.
-'.- IÛ e zuilen wat rusten en dan toch maar

trachten to,, ^-"'t"J "'og 
th"it te zijn' besloot de

graaf'
F{et was laat' tr:en z': het kasleel van Sottegerrr

l:ercikten.--"D; 
elf kilderel] 1,/alr den graaf lagen ter ruste'

Z.i{n'urnrro^;', de zac}rte Sabina van Beieren' wft$

rrog c!p"
*- it vctwachtte tr' zei ze'

--*- Ëu ii; verlangde hier te zijrr"'
** ûc ziet e' Li;;""tJ uit''' Erg moe van de

--ic )
-* IV,ïeer heclroefri dan uroe "
Ë.r, ;;-É-{ra;if 'oertel'ie' hoe hii van Willem van

Orenie i:fscl'cid lrad ec:uometr'

-- $Velket t"t'o"'a" tijd'en' zuchtte d: ut?":l:
f,), waarorn kan det kilr:ing gecn recht doent t-rt1

moet L,eslicsen tf ;;; ""itÀkkutt 
dan wel blii-

vet). . ''-'.*':' 
ù,/e l:lijv;n in ltet land' Ik heb vertrouwen

in clen \roï:-'rt, ciielr ilq zoo qetrourç ïieb gediend'

sPïal,{ Ëgnl''rnt'
Jaris hor:rcdc van clit alles niets' Hii sliep reeds

als een t.os llmeir e'Jelmar''
[-lij r'vi.ts tir] l(l{}n 7&n eell 'vl')i i

*;i 'i*, rili:'::k itn vo':lde zich i:ier den voornâmet:

graaf Le urogen *t"n:: 
* .-=-.

It.

Egmont bevoncl zich in cic r,'rotrle wu-rnirrg, di.,
hij ook te Brnseel bezat. Zijn gezir' x,as te SottL.:-
gem gebleven op het kasteel. E.:r-'ige zv.,'akke ki::.-
deren hadden de buitenlucliË ze'err nooc{ig"

joris trad de kamer binnerr rvaar zil'rr iirees';er
zat te schrijven, en reikte Egrnont een F:rief erver.

- 
f,sn dienaar van Don F.:rnanda heeft deze,n

gebracht, zei de page.
Don Fernando was de zoon van AIva. I-{ij hari

zijn vader naâr de Nederlandetr -zerE erelcl, ei'r

vriepdschap gesloten rnet Egrnont.
-- T[/acht even, sprak Eqm,rnt Ik zai zir:rr cf

er antwoord moet zijn.
Nieuwsgierig verbrak hij hei zegei. In cl:rrT

brief noodigde dcn FsrnanCo h*m uit ir;l cen rr:i:i*
dagmaal, den volgenden dag"

Egmont schreef terug, clat Lij k,,ir.er zi,rl e.il

Joris bracht den brief weg.

- 
De eene vriendeli.lkheicl are. de andt:'r'r, :rci

Egmont bij zich zelf. Oranje hepft dw;ras s'eL;u,r-
deld rnet te vluchten. Alva is reecls eenigc lneirr:::
hier, en iir heb niets dan rninzaamheid cnt{er''li,rl-
den. Onze vriend Hoorne is ook van W"r:c'l'; terui;
gekeerd.

Den volgenden dag vergezelde .foris zijn lrûr:it-
ter naar de rvoning die^Ferna ,do, .A,lva'ii zcln.ll)

-**" I ---'



betrak. Egrr*nt wercl er ù:ret eer ontvangen. l-1ij
ontrncette er evcjnee!'!s der: gr:1af van lloorne en
nog andele edelen, zoo Brabanders, Vlamingen
als Spanjaarden.

Er werd srrrakeiijk gegeten en gedronken en
lustig gesproken.

Een dienaar gaf lrernanclo een brief. Alva's
zc.on ias dien haastig.

.-_. Fieeren, de heriog, :uijn vader, verzoekt u
allen na afloop van dezen maaltijd bij hem ti:
kornen, zei hij. Hi.i ',,vil u spreken over het plan
varn iret kalsteei, dat hii te Antwerpen zal b*rr-
wen"

Don Fer::ando booq zicir
en fluisterCe hern in 't oor:

** Çsyiii3t onmiddeilijk

wat later tot Egrnant

iniin huis! Vlrrcirt
dan haastig r-rit cie stad.

Egrlront .o,erschroln- hevig. Fernandc, sprak ai
n'eer tnet eren ander,

Ëgmont stoïld rlp en ging zettuwachtig naar
een air,iere trcar,:er. ja, hij zou vluchten. Ten iaai-
ste geia*fcir, liij dan ta;ch aan 't qevaar voor zijn
leven.

Ierr="and sloop her:r na. Het was Noircarnres,
een laaghartig en lvreed man en eerr slaafsch
dierraar van Alva. F-llj vroeg wat Ëgmont cieercl"e.

"** E,:n Fernanclo raadt rnii aan te vlrtclrterr.
an'rwoordcle blçJ1îoni zeer onvoorzichtig, mrrftr

hij vrranirorrw,:le Noircat'i:res niet.
*8--

- 
Vluchten) herhaalde deze. En waarom?* Er ie levensgevaar voor rnij

-* Raadt gij dan .le berlnelinseï] vaï] don Fer,
nanda nietl... Hij doei valsch Hij zet u aan te
vluchten. Si/ie dat doet, is schuldig. Rntjten Brus-
sel za! rnen Ll gevangen nernen. Ën rnat zult ge
anLwoorden, als men u van verïaad betichtl

De graaf dacht na"

- 
Wie geen schuld ireeft, loopi riiei we:s :rli;

een rrisdat{iger, hernam H,gnr,r:ut. fie heht gelij}t
-* De hertog van ATva heeft vriendschap

vosr u. beweerde de valsche \loircarmes.
Egnront keerde in de zaal terug.
F"ernando kee]ç hem droevig aan i\.4aa.r hij !..cr-,

thans niets meeï zeggen. Hi; vreesde zell zijn
vader.

Wat l;rter hegaf het gerelschap zich nnar cli:
woning van Alva.

Joris volgde met de andere page$.
De hertog ontving de eCelerr zeer vlienCeiiik.
-_ Heeren, ge weet, dat jis een kasteel wil

oprichten te Antwerpen. Mijri bouwmeester z;rl
u het ontwerp toonen- lVees z'no goed uw rrree-
ning uit te sprei<en, zei hij.

Daar verscheen Fietro tJr"|:irir:, Alva's inge^
nieur. Hij spreidde {:rerl ql ool. pei:kamr:nt op cle
tafel, 't p,lnn der citaC:l. Iliin *,.r,{ }rij ri,: nacdige
uitleggingen. Weldra r,r'âs rrlcn in ':Truk gesplerk"



Fgrnont en Ï*loc,rne mengcJen zich er ook in.
Xiensklaps lçreunde Alva.
*'*.Fleeren. spra.L hij, ik word plotseling

onv,rel. Ik m*et iile ver,"4.rijdererr. Ik z"l wat ructen.
Spreek an,e{ertusscher, 

".Ërrler.'t V'/erd zeverl uuï. De heeren vertrokken.
Sancho ci'Avilja. de Icapirein van atr"t 

-ii;.f-

ro."acht, eei tot Ëgrnont:
'-* fir:aaf, wees zoo goed eenige oogenblikken

te l:iiizen. 'k l*leb u een belangrifke mededeeling
te cloen.

'* 'l'ot 
r.ro.v rlieilst, i*apitein antwoordde cle

Ei'aaf
Alle iincieren verlieten de zael.
-* \Y/at kan dit Lrereekenen) dacht Egmont.

/ou de kapitein me c,ok waarschuwen ]
De ovc,r'stc: trar-l wcer op hem toe, en sprak:*-- {l{ heb b.-.r'cl u nan te heiuden Geef mij uw

degen"
ûp hs:t lrûlf{ic or-,genblik werden cle deuren

v;rn het vertreh l,fr:oper:cl. Krijgslieden omringden
eler: graaf. Ëgmcnt qespte zijn degen los.

-- I-{ier, zei hij. I'llijn zwaard heeft vroeger aan
der: iro:ning diensten bew"ezen.

--* Wil rriij volgen, hernam de kapitein"
*- Ik be,n dus een gevallgen man, zei Egmont

cp bitteren icorr.
!*Iij aag .|oris.

--. !ft *_
*."-. Il --

* Il* ben anngehouden.. h{eld het aa.n J:r
gravin, zei hij. O, dien haar trr:ruw!

De kapitein leidde Ë,gmont naar boven.

- 
Hier is uw karrer, sprak hij kart.

De luiken waren toe, het dagliuht rverd buiLen"
gesloten, zwart lalcen bedetrçte de wanden. Twayt
was kleur van den ciood ! Er fiiirlierc{en eenige
kaarsen. Egmont liet zich in E:en zetei neervailen
en dacht aan vroul/ en kinderen.

In een andere kamer zat c{e graaf van F"{oorne"
Ook hij was gevangen.

In de voorhai stonclen eenig: edi:ien hei 9,,3[sai-
de te bespreken.

- 
De opstand moet gedernpl wortlen, zr:i

floircarmes. Het is het best l-'ij de ci:st.r;kers te
beginnen. Egmont en l-loorne hebben het r,o]li
opgeruid. Nu komt hun stra{

Joris had cie trarren in de ougen Een ecÏelman
kwam naar hem toe-

- 
Cij zijt de paqe van gr:iaf Egrn.oni? vrceg

hrJ.

- 
O ja, heerl T/at is er toch ge.beurd?

- 
lgls zeer ernstigs...

Hij leidde den knaap buiten

- 
Heeft uw meester u nog iets gczegd l

vroeg hij.

- 
Dat ik het aan de gravin mcest melcien...

- J., rijd naar Sottegem.



h.;
De

fulær wat zal rnen met dcn graaf doen,

edelman haalde de schouders op.
Zeg aan de gravin, dat de graaf in groot

gevaar verkeert, fluisterde hij clan.
Hij vrendde zich as. treder rrloest in dezen ver-

schrilekelijlien tijri vourzichtig rijr.

III.

Joris ging naar Eqrnongs rvûnirrg. De andere
dienaren hadden hel nieuws reeds vernomen. De
pager kon niet veel i:ijzonderheden vertellen. Een
Cer knechten wilde hern naar Sottegem vergezel-
len. Ze konden fiog 'r;çs1^ de poort gesloten werel
de stacl verlal:en. Het was een lange rit naar Sot-
tegern. lVTaar de paarden clraafden vlug.

Te middernacht kwamen .le ruiters bij het
i<asteel. dat reeds qeheei in het duister was ge-
huld.

Joris rvel<te den portier, die hen binnen liet.
__ Dat is laat bezoek, zei de man, wat brom-

rnen':i, toen hij rnerlcte, dat rle graaf er niet bi-i

wâs.

- 
Ër is ook reden toe, sprak cl,:: krlecht. I}:

Spanjaarden hehhen E.inzen hr:c'r gervartp,"en genr,*
men^"

Wat zegi ge cl.aar! En it'i,arorn?

.fa, vraarom ? ûmdat de graaf voÊr het
iri "r"'

recht van ïret 'rolk cplromt en t'*t met i:nze vrii-
heid gedaan is.

* Wat zullen za m*t t{e,r graaf d.rn doenit
vroeg de pcirtier.

- Jr,, wat! Die &.lva dr.rrft all*ç, verteilerr ee

te Brueeel.
* ivlaâr als hij derr graa{ viiet los laat, zal hei

vollc hem uit de gevengenic halerr
joris was reeds in huis geË{ann. F{ij rv*kte een

der meiden, die de gravin moest $proepen.
Weldra trcwam Sabina van Be'ieren. Juris begon

te weenen"
* O, r,vat ie er? vroeg de gravir"l, Een ongeiuk

ryiet den graaf? $pr*ek toch...
* De graaf is gevangen genûffieli.
En Joris deed zijn c{roevig v,:r}raal.
*- Nilorgen vertnekken \qle nllen naar 'Ûrussel,

beslocl ck gravin nander aarzelen.
7-.0: wiide Ïtaar ecl'rtgen"unt bijstaan. 0" rnrlrI

r.creenri* se ûp irnar ïç:.rner! H;,nr ïi;:ri clreef Tr*ær"

na.ar de stad, naar ha;rr gemaal
De lcinderen siiepen.". De ni.redc,r "'vekte hun

niet" Z* iegde mei een meirl aile,rlei klaar, clai

rneegenoftlen rnoesi vt'orden. Al vr*eg w,:rd 
"Ï,-'

reiswagett- gepalrt.
De r:ieuwe tlag iii:i,ttr:. De Lindelsri 'rtrtwaiik"

ten. De tncecli., ç.:itelde aan '-i.-' ':ur-lsien, tr1ra[ e]"

geherrrel wâs,,. ffi, hr:eveel tr:nen wer<leir {:I'ue"
stort. ,- tg *j
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f-let nieuw.s venaprr:ieide aici, in het derrp.
l:ewoners liwilrnerr na:* het kasteel.

-- Bittt vool clen graaf ! vrceg de gravin.

Veel

Uw
heer is in groot gevaar...

Meervarig keek het volk den reiswagen na.
Toen cJe gravin rr.et haar gezin Brussel be-

reikte, vond ze soidaten in haar woning. Zij
mocht er rriet Ltii-rnen.

Alva liet het huis hezetten. I-{et was reeds buit
voor den konirrg van Spanje.

Sabina vair Lleiere.t eri haar i<ind.eren begaven
zich irls scilarrreie .iieclen naar een klooster, waar
ze meclelijclerr.J opgenonren rverden.

Joris vr:rbieef bij een kennir. Ellcen dag zou hii
cJe gravin trcuw r:lienen.

l-lij hoorde, dat Figmont en Hoorne nog steeds
in ^Aiva's \ roning ver:bleven. Te vergeefs vroeg
de gravin haar rnan t,: mogen bezoeken"

Veerlicr' dagen hr,:ld r\lva cle gevangenen in
de donlçere l'-amcrs, trvËiar geen straaltje van cil:
zon doordrong.

Toen vrerden beirl: edelen naar Cent qevoerd

IV"

N4aande,rr r,'erl iepei'r.
l)e hertog r7s6 dl",a ltad ecn rechtbank inge'

steld, den Raad ."'an Beroerten. Deze ging zoo
onrechtvaardig eri wreed te iverk. dat het volli

*_14*

van bloedraad sprak. Voor Ceze rechtbank wer-
den Egmont en Hoorne ge.daagd Alva nam nog
den schijn aan of hij hun zaak ',vilde onclerzceken'
Maar de rechters luister<len nict naar ll'at de 'rer'
dedigers der edeien zegden. I-let vonnis vvas de
dood.

Egmont's vrouw, had seclert- r-le qe"n'angene-

ming met haar elf kirrderen h lret kiooster verble'
ven. Zij ,jeed al het rnogeiijl';q' rrn h:.iar ,:chtge-
noot uit den kerker fe vevlosren. Zij richtte zich
tot Alva, tot de:: Dlriischen keizer, tot Filips II,
tot verscheidene voername .^',.1elen, lnaar alles
wâs te vergeefs. Seiert dien sclirilckelijken dutt
van het feestmaal bieef de vader v;rn zijn vrouw
en kinderen gescheiden. C)ol: de nroeder vân
graaf Hoorne dee alles, om haar zcon te red'
den.

Maar niets baatte. Zo<> verlir:pr:n lreer maan-
den" De graven wetclen naal Bru.ssel iorllgqc'
bracht.

't Was 4 Juni 1568. Alva za.t in zijn 'rvoning
!-lij had om den bisschop vatn Ieperen sezonden
en wachtte nu diens komst.

Martinus Rhitoviuç. L-tissch',p van Ieperen, een

eerbiedwaarclige xrijsaarci, tra.ci binnevr
"- Ce deedt rnij ontbieden F,:icellcniie, sprak

hij na de eerete begroetingen

- Ja, en luistér *"or?T_ I)e graven Egmont

I
I



en Hoorne zijn ter dood veroordeeld, en zullen
morgen sterven.

Bleek en bevende vaR aandoening, hevig ver-
schril<t zonk cie bisschop op d.: knieën.

- 
Kan het rnogelijk zijn? stamelde hij.

Egmont en Hoorne,..
* Zijn ter dood vproordeeld.
*- GenaCe, voor beide edelenl smeekte de

bisschop, ds handen uitstreld(ende Heb deery.ris
rnet hun farnilie !

- 
Verspil geen nuttelooze woorden. Hun iar

is onwederroepelijk besiist. Sterven zullen ze"*- Als gij hun leven niet kunt sparen, etel
dan ten minste de r.ritvoering van het vonnis uil,
hernam de bisschap in dezelfde houding. Waarorr,
die haast?

-._- Sta op, sprak Alva koel,
* Genade v'cor :te graven, voor die mngeluk-

I<igen, voor Egraont"g vrouw, voor zijn kinder:en,
vcor Hocrne"s grijze moedeni vïoeg cl* biç-
*chop"

Hij weende van "randoening.** F{et is nu genoeg .. Sta op! beval Alva,
l)e bissch,rp zcnlr in een zetel rreer
-"-- Is er *lan geen L:arrnhartigFreid mogeiijk )

kreunde hij"
* Neen, herr:am Je hertor3. ik herhnal u, dat

ge*acle of uitstel geheel onmogelijk is. Morgen,
in den voormidda*, 

.:"lt;"*Egn:ont 
en Hoorne

sterven, en aldus hun straf r:rrdergar.l:r. 't Komt u
niel toe, v'oor $proe:.lingen lrrge& urv en mijn
konirig te pleiten. tlii,l :ra-ir C. ver*crdeelclen en
meld lrun ons vonnis. []c hlrrri c* op ^den dood
çoorbereiden.

* Weten zij c{an n*g ni*t;}
'** i*Jeenl Dezen nscht zult gij hen inliehten.
-* ik?
De bieschcp ir*rlitr{. :1in:p nnt.rcert{ hef vertrelr.
*-* [,en rnor:iiijl;e irlal;, .;:ei ]riî tre:"iri6 hij zich

ei:lven. Ë,n lnah" heh ik hun leo,'*r: niq:t h"unn-en
afsmeeken. I"-lr:" ;s .r;rij er,hLei .,1*g:";;1;j hunne !aat-
*ï* or:gni-lÏ:lilqker:r tr.',,'ei:tror;sten.

\i a grnaa ls :tot r, y;i,,. i i r rr:,4 $.ir,i-r" a ;: n g':.cl i r--nrJ.
** [Jtg gravin v::r;i llg:rr.-:-rni: I

Alva's ooËe;l *irrraTtlcn i'an ii;'eri;r. Sabina van
Beieren, vrie:: vq:nrouri rr,r lselz."err'!rÉ:t; e,-i geweest.
wier huin'*iijk uelfs liiirei V Ï.:ijqerv,rn;a'lC hacl.
kwam om eici'u te ':r.:ylie{h:ïLrïâ v${}ï htrrn, }rertog.
van Alva,

Ze kwanx i-.inno:n. qehuici in i:en rwlart gewaad,
els "wi:.s zij :reeds llr:clu-rvô.

-Weenenc zcrniq ue vô,i,,r ÂÏ,;a nr.,o,,r.

** Wat is uvz verlanger"l l r..';:*er*, dc hertr:g.
* Is heL waar rnr-.rfi trnçy1 in sie sin,ri r.',::ytell, wat

ik ten huize tr;in d,,, giâr"ri:r: T:, 1: ..i\r',::,rii.tetri); ','1,,n*.,,-

men heb? Dat rnijn mr;i.rl rnûïSen :e;.,ri. rlerven? Cl,
zeg dat het niet w;rar is. Flel: cieernis met mii,
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rnet mijri eii kinderkens! Ontferm u onzer! 't Is
r.n u-,rr rr.rachi ! Verban ons, ontneem ons alle goe-
d,ert,n, rnaâr spaar. hem ! Cewiilig zullen wij dit
land rreylaten en ver 'r'an hier gaan leven.

_* Sta op, gravin, uprak Alva

-- hiiet'!. ûror ge niijn echtgenoot terug schenkt.
Ach" hei: medelijden me--t ons!

--- Sta op, hernam de schurk op fleemenden
r.-ron Morgen zal de graaf zijrr kerkervcrlaten.

&4,ei hevige clankbetuigingen stoncl dq, vrorrra'
+p^ iln .:iaarna snelde ze haastig weg, ol.rr aan
har.', lcin,ieren cle blijde tijding te vertellen.

-_ h4orgen mag uw goede vader zijn gevan"
gerris verlaten. lJe hertog zelf heeft het beloofd,
zei ze

Ei{<en at'ond hacl de gravin blootvoets de ker-
k^en van Brussel lTezocht. Met haar kinderen
l:ra;l ze, er voor cle l:evrijding van haar gemaal
gebeclen^ M*r'gen zou hij verlost zijn. Morgen!...

"|oris hoorde ock djt irieuws. I{ij liep naar zijn
l:,er::rissen en vertelcle het.

*-- Fioorr claarop niet, zei een burger. De her-
tog iiegt...

Eir in ,len na,:hl zag -lc'ri;, dat men op de
rnnrkf een schavot timmerde. W'as het voor zijn
heer )

v.

_ Egmont en Hoorne zaten gevanf;en in het
Broodhuis, scherp bewaaict dc,or Spaanschi-: s.rl-
daten. Onltekend met wat de dag van rnorfie!:
hun brengen zûu, waren ze ter ruste geqa;rn.
Egmont sliep. Een der r,vachters iegcle aiiil ha,r,J
op zijn schouder.

De graaf schrok wakker. Achter in hei v,.:r.
trek bemerkte hij een zwarie gestaiie.

- 
Wie is daar? vroeg Ëgrnont verrast.

*- De bisschop van ieperen. zei de iccri.;vorsl
nader tredend.

l)e aanblilc van dc:n rnan rn"iens hacrfd rr]ûlrlje;1
vallen zou, trof den geesteiijke zor-* lrevi,{, dlrt
hij niet in staat r,r'as in de eerste cçqorniriikken
een woord te spreken. Met siclderende he.ncl reilito.:
hij den gevan€fene een papier nver" FIet 'ivas lief
doodvonnis. Egmont velbleekte, rnaar hij hec-
stelde zich rap. Eer verw,:ncierd c{ari bedrr-refc{ l;:s
hij het stuk. Negen maanclen wâs hij nu opi{c-
sloten. Nooit had hij echter gc:dacht. ciat cle clr:orj
het einde zou z.ijn. Err nu las hij het hier:.

- 
Is dit vonnis onverbiddelijk) '".roeg hij aan

den bisschop.
l)eze knikte.
"-- M.g ik niet hopen op genade of uitstei t
- - Helaas !...
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En cle gee*telijke vertelde zijn vergeefsch
gesprek met Aiva.

- 
Atrs r;:ijn Toi rial, l.;eslist in, b'en ilc tc'ch nog;

gehrkkig, zclri n ";*cr"tyeffeTijk ru;rrr als biecht',ra-
der te helibe:r:1. l.:,:rrira;.* di: ijrâa$.

En weÏiicht g:cir:s,-L: liij ;'an {Srunie's -n{i:ryrr1t-"tr

bij het laaiste rir.t;:i:,nzii;:: tE, \'iiillehrcelc.
** Zie*ia,ar, i:a.rn'rie hij ria.-n ics, lt'aarirchtig etu

wreed en grur,'r'eiiik i,crr:lerei! ik gela,"rf ni*t, dat ilt
zull' l*t verr{ienci hci:, cioor xnijn cliensten nan cien
koning. 'Wat iit dei.,d" sreschiedde in 's leonings
helang. iln nr*clit- ils snmn gedv''aald hebben, d*r,
nog is c{eze ,rtraf i.e zrry':rar. i\fijru iieve gezellin nn
nnijn lrinder.kens :rirllen in eil*,ncl* achterblijven, '

want ai mi,jrr goe,:.er:e:r xijn v*r'beur"r{ lX/at moe[
llc nu doen 

'}

.* Lj ten d*nde bcrr:icle:r ,.::i niet meer aan de-

werelc! dexli.<en, er:ric,i.ûûrdde ile .bisschcp"
De graaf sprait riin i:riecht. Daarna diencle de

geesteiijlte ]ro:r"n *le l;:.:.tste Sacrament:en toe" De
gec{achte a;r.n r:ijn sezin bek*rnmerde elen graaf.
I-{ii schrr:ef aar: dcn }rr:.'"rirrg Ce',: votrgenrien brief:

< IJeere,

<c l-ler. vulr.n!$, $ct iir',"* i\,-/irlle t*it overr lnij ge-
>> !iefdo--' ttit it, ::;:r'lr,::,. lr*i-, iJ:; rJezen nacht vet"
)ù ixûrfiex}. ,,, l'u i-i; x'eIi-r:Iil{î "ni'::tg eiaartege::1, c{nn
,r ,r"",'.!rrJi ,,rl i,' C;,:.ljl;:,n, li:i.6een tl* gtlede GoeS

.i'

> mij toezendt. Nochtans ie 't waar, dat ik nooit
> iets voorrTarn, noch dacht, hetgeen uw koninlç-
> lijken persoon, zijn clienst, of trret outl algemeen
>> geloof mocht schaden. Heeft iets van mijn
> doen of iaten gedurende rle berererten *ndere
>> schijn gehactr, 't is bij den nu:od des tijds en bui-
>> ten ontrcuw of kwaadwiliigheid geLreurti. Dus
)> roep ik Urrye Maj*steit aan cm vergiffenis, zoo
>> ih haar erge:ls vertoornd heb, en bicl haar om
>> mijn andere cliensten wille. zich over rnijn be-
>> drocfde gemalin, arme kinderkens en'dienaars
>> te ontfermen"

> 't 'T&"elk '*"ezend.:., 't laatste verzoek, clat ii<
> aân haar heÏ:, mij, zoo ila hl,op. niet zatr gewei-
;> gerd worden. Iin met dezen toeverlaat. beveetr
:r ik mij aan de s*nade CoCs.

> Uit Brussel, den .i'ijfc{en van Zomerrnaand,
> ql,*"s jaars vijftien-hr:nderd-acht-en-zestis.

,> TJwer lVlajesteit ootmoedigste, getrouwste
r> enclerrjaan elt dienaar, iot sterven b,ereld.

>> L,arnoraal van Egrnont (.

Daarna srhreef hij nog een br ief o.a.n /-\!vzr
einilelijir *É)n !ri.r!r zi!l vrrrur+'. I-{ij verzeç;*Tele
hrieven.

-* IVilt gij ze voc:' rnij bezorg*n? ';roeg hij
eair rlen bisst'hop.

*- Ik l:*loof u plechtig dezen plichu te ver"rul"
ien' 

,,i...
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*-- Ën laten wij nu nû8 wat spreken over den

dag van morgen. Wat raac{t ge mij aan tot de

rnenigte te zeggen)

--*ln u'w piaats zoi,r ik zwijgen' De Spaansche

treiepen zulien het schavot ornringen. Zij verstaan

u. rrièt. fin het vollc kan u zoo ver niet hooren'
Beidr:n spraken nog een wijle sarnen' Plotse-

ling ci.rong een ver-wi'iclerd gerucht tot de kamer

door.

-- hllen slaat veeds het sr:havot op, zei Egmont
diep crntrcer,ii. Welnu, ilç wil rnij voor den dood

gereed maken.- 
De sraaf tarr.rcle zelf de kr.iag los van zijn warn-

bui" .l zijn hemd en hracht het overige van den

nacht in gebeden door"
Fir:,:rr.e had de vreeselijke tijriing met niet

mindcr kloekmoedigheid ontvangen'
Ooi< hij rvilde maerJig in clen dood gaan'

Joris sliep dien nacht niet De trouwe page

stÀC a"r, dL pûoït van het klooster, vraarbinnen

de gravin *r, huu, kinderen zich bevonden'
F{i! wist }ret nu ook, ctrat Alva zijn meesteres

op *f*tlt.t*elijke wijze i:'edrogen had'-D* 
clag br*L aan' .]oris liet den klopger -"p q"

poort .r*il*rr' Ëen zuster deed ûpen' Ze kende

Joris heel gced.
*- lle gravin is ai oP, zei ze'

-)) - aj

- 
O, vrâag haar om mij Liij haa.r toe te la-

ten.,.
Wat iater trad .foris in de eenvouclige lcarner.

- 
O, Joris, .ranclaaa komt de graaf terufl, zei

Sabina.
De page schudde het hoofcl.
"* Hebt gii dan^ slecht nieuws ? vroeg cle gra-

vin onperust.

- 
O, de valsche hertog heeft u i:edro;gen...

Op de Croote Markt timnrert rnen het scharzot...
Sabina van Beieren rn'ankelde...

- 
Het kan niet..., stamelde ze.

- 
De bisschop van leperen is bij den ?,raaf,

om hem op den doocl voor ie bereiden.

- 
Ga mee... ik rnoet weer naar den hert,:gl

kreet de gravin.
Maar v6ôr de poort bevonden zich plots sol-

daten. Ze bevoien, dat de gravin binnen rnr:esl
blijven...

joris sloop achter hen weg Hij wilde r7,rç'13n.

rr.rat er met zijn meester gebeurde.

vt.

De 5e Juni w'as aangebrokeri. "le midden van
de troote lotarki: "!,ilil Brussel. stond het scha-
vot. met zvr'arl iaken L'eciekt. Er iagen tw-ee flu-
weelen kussens, r&:aarop de veroordeeiden moes-



ten lcrrieler,. T'erzijde stoncl eei; tafeitie, rïret eei-)
zilverr:n ïiruisbeelcl.

Hel noodlattig ocrlerrblilc ra:derute. trie clu!
:zend Spaansch,e sold;lten scl,n.,,rrcTsn zich rond
hef schavoi. Spelle, :le beui, nrrt zijn r6oden stolç
rn cle h;rnri, ?:at te çaard" nabij de strafplaats. De
beulsk:recht hielt{ zich r:,*der i-ret ufhangend laken
verbnr3len. i-{ei sche}}re z\vaâr(i iag bii hem.

Al ,,'rr.:eei iEas d,* rnr.trtr*t ;ne[ een qiici"lte menigte
ov,:ri.leL-t. 't Voll.: zat op de llaken der huizen, O,
hctc ge;arne |raci men t"en poging gedaan arn ATva
zijn slachtoffers Le +ntrukke:': ! l,te,a:. de krijgs-
Iieder, hielde* de wacht.

Het sl*eg elf uur.
-* Daar is hijl... klonk het
Egrncnl had gevil.,ac'J het .l,irst te nrogen ster-

-r/en, om lriet het liik van f-I,:arne te zien. Hii
gevoelc{c zelfverwi'it, claar hij :zijn vrieird bewogen
lrad van \,Ç r:eri naar Brussel ierug te keeren.

Ëen ::fr{ee}in;; so}dni-en, w:s Eginont in zijn
kari'lei. op de t'weede vr:rrJiciri:lg van het Brood-
huis, af grlern ilaien. 1\4en rvilcÏ':, den graaf de han-
den binden als e.ln gcwriûn rnisdadiger ï).:ee ver-
zette zich heftig tesen ciie irarrdelwijze.

** V:'ees Ëteen weerstand, sp:rak hij cp wâar-
digen t*on. Âanschouv; nrij:u wambuis, en eie
hoe ik :ni! er:l"r;r:n gereed u,-sn"n.*r,]*r heb.

De verneciering bleef iiem lùdrr gespaarci. Met
*len f:isschop aan:lî:iia*, sins Egmont fier en

met ûpgehe-r en hoofd den kr:rten wegf van het
Brood'lruis rur*rr dç .otrafplaats Flij was gehleed
in een tabbaard v;::r road damast, een zwart mân-
teltje, mel- gourl gebnord, daarover. Op het hoofd
droeg hij een zlvarten hoecl met zrararte en witte
pluimen, in cle hand een neuod,:elç. De n*ldaten
volgden hcm. (]aande naar het schavot, ias de
graaf den een-en-vijftigsten psalrn. Moedig be-
steee hij c{e trappen. F{ij liep eenige ryralen otrer
hlt schavot ïreen en weer.

** i*{ne betreur ilc het, clat het mij niet tc}egc-
staan is met het zwaarcl in .le vuist vaor rnijn
l*nC en mijn koning te sterven ! spraÏ< hii op bit-
f-eren toon.

E,n" zich tot Romero, een officier, richtende,
vroeg hij:

- 
Is he:'c vonnis dan onverbideielijk) fulag ik

clp geen genade Ïropen )
De Spanjaard ha"aide .de schouders op en

schudde ontkennenr:l het hoofd
Egmont knarste de ianden. maar zich herstel-

lende. wierp hij ziîn mantel err taT:baarcl terzijde
en i<nielde ûp esn Cer kusserrs. I-lij hael sameii
:net derr bisschop. Deze reilcte l:em Caarn;l het
kruisl:eelcl over, dat de veroordeelde kuste, Ein-
.lelijiç onti'iag hij den zegen. De grai,.{ ct,;ri'd op.
V*or' 'l laatst... want Ë,grnont Ïegde tlen hn:ed err
ilen zakclc,elc terzijde, knielele lÂ'pcl' 1.1ÊLli', trcli
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eelt -inllLsk* ov(1r* zijrr or;gerr er: bad met
wer: lnrnt{en:

*^ h{e.:r, in uwe }iarrcl"rn L:cveel ik
geest i

gevou-

mijnen

Snel k*'arn nu ,jr: beul.. , hei vervaarlijke
z,.,vaiiii rees en daald.:,". het erlel hoofcl viel neer,
een bioedstroom... en lijk en bloed rn,erden met
t,ren lalcen bedekt.

En van uit de menig,te klonL één noodkreet.
Zeif.s bij Spaansche l<rijgers rolde een traan

,:ver de gebruinde wanq.
[ienige oogenblikl..en later naderde Hoorne.

Hij v:as bicctshoofds ,-n droeg een zwarten rrrâD-
iel, n,elke hii op her schavo: aflegde. Hier en
,1aar sroctte l-rij een kennis tr{et zwatt laken
zien,-ie, vroeg hij c,t dit i:,grriont's iijk bedekte. Op
het b,,-vegl,igend ani'"voord, rnompelc{e hij *"r.
paar oncir:idelijke woor.Cen. i{ij sprak eenige zin-
ilen toi rie r.renigte..Ï:ad en kriielCe neer, zei de-
:zel{de woorclen ais I rnont, ,Jr,'c]r in 't latijn, en
ontving te:n laatste ..,ien clood.:ii.!ken slag.

De irooteien werden gedurei:de twee uren op
:jzeren slaken gezet, terwiji cie iicharnen in doods-
kisten op het schavot ten toon gestekl lagen.

De rnenigte was diep antrr.ierd. De Spiansche
soldaten lconrien de toeschouyveïs niet linger be-
dwingen. Velen stormden onder uitroelingen,
verwenschingen, qeween, gejamrni:r naar hel
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schavot toe en doopten hun zakdoeken in liet
edel bloed, om die atrs een relilcwie te bewai"err'

Joris was bij hen.., O, hij hncl het volk iot ver-
zet willen aanstoken. toen h,ij zijn meester uii
het Broodhuis zag kornen.

Maar wie kon hier iets doen?
Schreiend ging Joris naar hel kloostcr'

- 
Vsrls! mij alles, zei de gr"avin"

De page deerl het weenend-

- 
We reizen naar $ottegem Deuar z;ri iiç hci

lijk van mijn rnan afw-achten, sprak Salrina'

De lichalnen werden aan de vrienden der gt'a-

ven geschonken. Een statige optocht van qe.jste-

lijken en giiden geleidde de kisten traar Ste-Cor:'-

delekeri.. Dqarua voerde rnen Egmonl': iiil;' r-rita;

het klooster Ste-Clara" bij de oude iârir:ts,:l*'cl-x'

poort, waar hei gebalsemd werd'
Ëgmont en l{oorne stierven als marte]aa-t:i "irc}r.r''r'

.rnze vrijheicl'

VII.

Spaansche solciaïe:-; haricien de wacht p'i-''tr ric

pooit. Ze r,r'eren op een ir':-rnrnel aan lrct dr;bl:e-

i*t, hrrn geliefl(,)osole beraigheid' Tijdens het speL

laaide g*lrlz.rrrht op. De oogen flikke'rricr:"
*- De Fnertog rnor$t ons toeJntell eerT! i:ir'r-l t"r''i:

deze rijkc ,rrerii,r, t-e 1':lr'i;rci'':'reri, zr'i rri:)ri v;1!i h(:1i'



We iconden de *p:,:*e::me.lçu:r": l:iet l-;ei"er straffen
dan op die n:anier.

* \X/e zullen ren harclerr str"ijd tegen dit volk
uloeten vûererl, bert'eerde cen anCer-. Dat heb ik
gisteren bernerkt, tcen Egmcrrit en F"troorne ant-
hoofc! wercien. Ii* stonrl np rk ruarlçt en belceek
de gezichten der burgers. Ë,n ilç las woerle in hun
oogen" L)ie woeijl* Irree]rt eens lrr$. f,)an zal het in
.lit ]and wreed toegâan. Gisteren werd door dat
schavot de npstand aêngevuï-rïd, Wacht maar!

.* Ge vergeei zelcer, riat dc, hertog van geen
klein gerur:ht ve,r'vaar,il is. Ze zullen hier nog wat
anders ï:eleven, voorspeide een Cer mannen.

*- Tc'e, loc, lct op Lrw spe,l, riep een makl<.er
ongec{uÏdig. tr-la'e rneer opstand ze plegen, hoe be-
ter voor ons. Dan valt er veel te grabbelen en te
pakken. &laar nu zijn $r'e iâan het clolrbeien. Houd
{:p met dat geredetr<ervel.

Hun aanclacht werci ;rfgeleid eloor de korrrst
van een reiswagen. Een ioilge ruiter reed er naast.
Het was Joris, rle page, wieris rneester gisteren
verrnoord wâ$ gelvor<ien. De terechtsteÏling was
immers een dubl:eie moor*i. De clvc:rete van de
wacht ",'eriiet het pncri;huis. .for:"ir reilits hem een
papier over. De overste belce.:k het aandaehtig.

- 
Ïs de gravin in 'ien wâgeml vroeg hij,

rvant de huif verl:rçrrg c{* reizigu:rs.
** ja, eI* gier.vir: rnet- [:aar"Lii:Cr:ren, Wi3 beg'",

ren ilns naar Sottegem, "o graven heerlijkheid.
*-- il8

f)e clverste rai,i rt:leevs;:riî; rii:'rr heb vcertuiS"
Dan stal* h.ij aijn iunofd c",ncTet de huif.

.* Cravin van [p.,rr:rt:n;:] sprak hij *p eertrie-
digen toon.

*_ L)ie ben ik. anrwut;rclclÉ ee.'trr dame in zwaar
rouwger4raad. N!ijr: hindcren zijr: bij mij. W"ii
keeren nâ:iï ons kasteci ten.ig

-* Gij k"tlnr l"evc.iu',t ssizr:n.
Medetrijdend trro}"^ de overste eich lelug" De

wageil reeci da,rr dr* pr;,çi1. i;vis r,'r:ip1ir:. Ja, hii
zou doen, wai ;:ijn tn*r:$fflr getrrââgËT haeL en de
gravin trouw dienen"

De soldattn hadclen l-iriri ,:J:t*,! gesiaaki.. Ze ver-
,iur!ïleï], w.je er riu dr: lltocl vei:j;,"t" lviaav erten later
yol,:len cic rich]:elslE::ct:nsïn 'wt:trtr û,1;'8ï !:et trornmel'
vel; .fcriil had nna:: dr: 3pa.nj;rrli]cl'* qek.eken mei
fonkeTenden i:lik"

*- Vvsslvrde huuviiug'":n als !ï'!e'*sterË in ons
land, zei hij "hij zich z:';li'" l/iaa't tlc tla6; ktmt, c{at

ook ik tdgen Ïren ual ctriideru v*û1' :te vrijheid. Dat
heb ilc ri;isteren bij her l,;hiivo; g*uw{iren'

De lange ï.*ahl r:aar $ciler:,enl 1t";i5 ïfsllonnen'
De ar:n licÏltie *vi:l he. i:eo'n'li.g; qe'vi'*si nlct zijn
heuveis en clalelr. Fj;i-riit:;r. "'vve;:;,i r:ir huif r",'aL ver-
wijcierd. Ljel v;as i,*'Ltrltau'r,'*'ci j-,, r{eit 'r''ti:.ger-t. "Wel-

dra ho,ovri,r: rl,,: gr;rvilr hr:È g.:snap dt*r i":j,:in*te kin-
r{ere;:: l}e,z,r'' i:t*r,:,fi.,.:ii b.,::: g;rl-=eure'i*: r:c14 niet. Û,
waL irlce,icle;:i eï \ïecjj' l;'â::!t:;l Lril 'il* ;iu'lt'r* rnoederi
Ën hoe sornber leei{. haar de t,:ekomst ! Ze was Ru

** 2q *



een sclll-rlieie weduw,e. Moedig zou ze balling-
schap Ïicirben gedeeld met haa,i man, indien Je
hern rnaar !-recl kun;ren behour-len. hlu grijnsde de
arrnoede ha.rr tegen De trçoning ontnarn haar alle
q-oederen en ze zoLl r,-611 cie aalrnoezen van famiiie
en- vrienden nroeten ieven, zij die van vorstelijke
aflçcrnst u'as.

Terren cjarn ;rvor-rcJ k.*;xn de lrafien te Sottegern
aan. In h.--i i:arl. van het kasteil fioten d" .rof*l*.
Zcnnr.,Ji;cud lat; over de [r ornen. Maar ioo,
Sai:,inai van lleici"en lyas ailes donker Toch warerr
':r hier nog geen soldateir als in de woning te
Brussel.

Eenige dagen j;rter bracht men Egmonts l;1lc
n;rilr $ott<:{em o\rer. 'T'rguwr: vriendep begeleid-
rien het rnef eel'l:ieri.Jc,ris lçwarrr bij zijn meesteres.

-* lVÏcvrourl-, d. stoet nadert, zei hij.
I)e page hacj den ll!'eg verkend
I)e gravin vr:rzamelde haar kinderen. Allen

warerr in het z',nrat.t. gekleed. Het gezin begaf zich
buiten de poort.

De klck van Sottegerns ker.k begon te luiden.
lnretogen l,o';anren uit het ,:lorp de bervoners.
\/eL":n weenciell, toen ae de gruvir-n en haar kinde-
ren b*.merkten, die hij de brug rreerge,knield lagen.

l)aar rças dr: lijkstoet. Een bejaarde priester
r:';id ni:ili' 1,,{)re,r en las lr,rictr dr,. gebeden.

lu{e-'n ,-li<,,,,; rir., liisl binnen fret slot, De gravin
{:il lrriulï ki:rr:lel,:ti r.i:,,..|,.:ir. Toen 'lrwamen 

de dor-
-- .i0 -,-*

pelingen. Ze st;hreden ie.rrgls .ii,.: i,i;:;.ii r,;:!-r iilr,r,
heev. De kist sti:ncl,nu Ius,:c]rr:r, ;;i nh.,:lr,rr,l,', ,, -.,,i,-
sen.

Ook den vr,rlgenden clag verschenen r:it de
omgeving van Leeuwergerrr, Erwetegern, I-{ille-
gem, Rooborst, l-{oorebeke, Mun}czwalrn, Beirle'
gem, Nederzwaim, tot van tegen Oudenaarde
veel belangstellenden zich voor den betrerrrderr
doode buigen.

F.gmont werd in een
begraven' rË &

Men had het lijk van Hoorne naar \)'."eert in dr:
Kempen gevoerd. Ook c{aar v,'erd de,zei{clc ,{c"-,1

neming van wege het v,:]k i:eionnci. fr,rr rerier" haii
medelijden met de grijze m<-.eder. die nog ,jr,.:d'-'
lijk ongerust lvas over een tweedcu i:i:on \,Vzirri

Hoorne's broeder, Montignv, rva.s in i :tir-; ***.
Spanje gereisd, orn cien konins, tot za,o:hi;rt:rcr-ji.'-
heid te beweeen. ["{ij btreef r:r opge",icte;r. ]icr
moeder heeft hem nooit rfleer weerse:rierr. i\,4on-

tigny werd er in het geheim gedood.
Nu kan men nog vûL'\:' het hoogait;rar in ije

groote kerk van \ileert detr srerlijken gra.{sreeoi
beschouwen die het graf van F{oorne r-lekt.

Joris diende eenigen tijd trouw tie gr:ar-nr, ir,a'ii'i
Sabina van Beieren trok zich bij larnilie Lei.r5;.

Haar oudste kinderen namen c{ieust }:ij cdelen.
Vrienden van Egmont hielperr haar. Ûpt ',tr:rzcek
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van de gravin unrr .foris naar Spanje gaan, orri
nietrwa te \ietrTier-i1{:Tr vi}.n ï-"loorne's i:roeder, Dat
verteÏien we il:l het vclp;eild bcrekje

Vreeseliike jaren vr:T54cier:l vr:t:r d,: selvesten
van N*ctrd-,:n Z':id-l\erierlanci

N;\tl{, iX}f{.ffi"

{)p dt* rnar-kr 'rran ;${}ttegt:m staal een stand-
beelc{ vnn Ëgmcni. {ru den TnnT.xtr aler lcer}ç ziet
men èen r:t.er:l:, -,trnarop rnen leest: <<Grafkelder
van Ëgrriont >>.

D* vekiwachter rini:t ue rrorr ons otrJen" Stil tre,:
den vve binne::. [.-]r,, v.:lcllvachte:' steekt een kaarsis
aan. We be::rs:rJ;.ferr ïu'ee kisten nT et glazen deksel"
In de eene rLrsi het g4ebeente van Egrnorrt, in de
andere dat van zijvr r./TOf,iw. Zi]veren bussen
ïrevatten hun hart.

I-ang ",ffaren ,-lr;:ie graven vergeten. Bij een ver-
I^louwing der L"erli r:ri: het eind <ler l8e eeuw ont-
detr<te rnen i4e. lller" ..^r*iCen w.: wel sterk herin.'
nerd aan hei dr;rr::ta np de ûror:te N4arlct te Brus-
sel" Van [,grnnnl..; ir;asi:eel is nog eeir dleel *:ver.

T. Byr-rsuul is eeft stendbeeld van Egrnont en
Hoorne.

nrsjDE"
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