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A. HÀNS,
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Nr. 82

EEm harf,slochtelEike EBobhelaar

Wei bijna twee dtrizend jaar geleden zat. ap een oirll
plek van het woud, dat eertijds een gedeelte van Vlaan-

cleren bedekte, een talrijk gezelschap vrooiijk bi-ieen. 't
Was,een warme zomerncen. Buiten 't bcsch rnqest het

zeer heet zijn, maar hier oncler de statige troo,man mei
hun dicht getrladerte, genoot icder van de kcetre scha-

duw.
De vergadering bestond slechts uit manrren; klcrl<c

kerels, forscr gebouwd rnet lang blond haar, een ki:c-
vèl en een haard. De meesten hadden hun kcrten, r,icr
kanten rmantel afgelegd en droegen dus een n,nnen klrer'l
en een wijde broek en onder de voeten zoien van lccr

Een gordel omsloot hun midldel.
Eenige half naakte rnannen schenen geen trjd te heb-

ben om te (usten, rvant gedurig drocgen ze rund- .n
varkensvleesch visc,b brood en gerstenbier aan, Hrrr
hoofd wasrschiar kaal. Ze hadden niet de minste -"'er-

siering en liepen blootsvo,ets of op zoien ian boon.'

schors. 7* waren knerhten of siaven. Spi.i,s 9rr 6,--fl1'

ha.ilden ze uit eene hut, gcbourvd 'ran p;len en gedckt

rnet ttfoo, en van zulk eene vorm, dat ze wel op ccn
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grooten bi.l"enkorf geleek.

De hljeengeko,rnenen lagen gemakkelijk op 't xiachtc
rnos, hun hoofd met den arm steunen'de. Dezcn morgen
hadden ze de belangen r"/an hun streek besproken. Nr,
lieten ze zich, on'der genoeglijk gekout, het voedsel in
het bier goed smaken.

Een vertelde van zijn reizen ap de zee, Hct rvas

schipper Àlwart, die ook kudlden bezat.
--- Ge weet, a,ldrus sprak hij, dat ik dichr bij de rust

w.oon. Ëens, toen ik uitgevaren was, ontmoette ik een

vresmden sch;pper, die uit e?fl zeer ver lan.d kwam.
<<Vijt ge al tot de witte rotsen geweest welke ge bij
helder weer in d€ verte ziet?>> vroeg hij mij. Op mijn
ontkennen'd antwoord gaf hij mij den raad er heen te

z.eilen. <<Ge zult er alledei liostbare zaken vinden>.
voorspelde db vreemdeling. Ik was zeer nieuwsgierig ge,
rvorc{en naar dar gewest achter ,de witte rotsen. M{.r
eenige makkers stak ik de zee o'ver. We kwamen in een

sch'oon land. We ruillden aan de menschen die daar
woonden, linnen kleederen voor tin en lood, metalcn
die ons zeet te pas kornen" Ik ben er nu reeds dric.
maal geweest. Verscheiden,en bleven er qronen.

- 
Ën welk volk helbt ge daar aangetroffen, Àl,warr'

vroçg een d'er gasten aan den verteller.

-- Sterke menschen die zich bedekken met beesæ r-
r.'ellen en hun lichamen klcuren met het sap van pla,:-
ten^

Zoo sprekende verliep de tijd. De spijzen waren ai
verdwenen. maar de bierkruik ging nog lustig rond.

--4*

En menrgeen scheen onder den invloed van het g€rsten

nat te geraken. Dit bleek uit de opgewonden gesprek-

ken, welke vergezeld gingen van geweldige gebare.r.

D,ezen morgend 'was eÊn zeergewichtig punt ter sprake

gekomen. Men bacl nieur,r's vernomen over een groot
leger. dat met vijanclelijke bedoelingen naderde. Niet dat
lref gevaar nu ,juist z<lo dringettd was, maar men ke,:
n,ooit !'roeg geiloeg goede voorzorgen nemen. Àlhoervel
men toen beslo'ten had een nieuwe vergadering te be.

leggen in het heilig bosch en dit plan dus aangenomen
was, bego,nnen sornrnige haif dronken lieden 'weer over
drat onderwerp te babbelen. De een stelde voor eenc

vermaarde waarzegster te raadplegen; een ander meende

dat rnen beter een verbond m*r de naburige volkert'u
zcu sluiten; een derde reeds vocrspelde een schitterende
overwinning, zonder de sterkte van het vijandelijk
volk in het rninst te kennen,

\ù/ararn, aan wien de hut toe behoorde en die hirr
gastheer 'was" vreesde, dat er twist zou ontstaan. Om
't gesprek te doen staken, liet hij plotseling de teerlir-
gen in een houten rbeker rammelen. Ied'er sprong dlriftig
op.

- 
Dobbelen ! klonk het hartstochtelijk.

.-* S/etrja" eei S/ararn wat dezen morgen behandeld.
werd, blijft zooais, bepaald is. Laten we nu alleen aar
de vreugde denken!

De vrienden waren aan het spel verslaafd. Met gloei
ende o'o'gen s,taarden ze naar de vallende en wentel"ndc
teerlingen.

=_1_--



Àlwart, de scbipper, verlogr veel aan V/aram' tlt;r

ga$heer, zoodat dezen laatste ten slotte ze':

-- Willen we maar eindigen?

- 
|rfssn, trerde zijn makker, voort spelen! Mijn rrn

gen, dien keten, dit mes, 't is alles 't uwe' Ik zet mijr'

Jchild, mijne spi'es en rnijn bijl tegen d'e ringen' clcn

keten en het mes.

'tVolgende oogenblik was de zeem^n o'ok z'jn n a'

pens kwijt.
-- Ik wil een grooter inzet d'oen I kreet hij op lvotsten

toon. Kent gij Lere?
' . -- Neen! antwoordde Waram'
, 

-[Ielnu 
Lere is mi.in slaaf- Een kerel als een booml

En zekeren nacht lverd hij door den stc(m op cie'/:':

kust gcworpen. 'Wat zegt ge van Lere tegen mijn vei'ii'rs

* Qyqnrseg wel wat ge doet.

- 
$pslsn, eisch ikl

- 
Komaan dan!

rrWeer rarnmelden de teerlingen.,' en

breukeling, die oP dit oogenblik, verre

ken van zijn meester behartigCe, u'as

clerd.

- 
Mijn schip van eikenhout, met zeilen en dieten'

buiden en met ijzeten kettingen en ankers tegen atlcs'

wât ik verloren heb! schreeuwde Alwart, rood van o'i\

gewondenhei'dt

Àangenomenl antwoord'de Waram' clie nu rol
gehcel onder den invloed van 't spel verkeerde'

't Volgend oog.nblik bezat Àh'i'art geen vaartuig meer'
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Lere, de schip

van hier, de za-

van heer verrn-

- 
Mijn kudde tegen mijn schipl riep de laatrtt.

-- Ce zult u in'r ongeluk storten. fluisterde een de.'

Jasten den verbiind,en zeeman in 't oor.

-Zwijgl 
snauwde Âlwart. Mijne kudde tegell mriri

schip.

--- Gued, sprak Wara''ril, en hij won de kudde.

-_ Mijn vrouw en kinderen! tierde de verliezer watt'
hopig. Zij tegen alles, wat thans 'r uwe is.

Sommige murmureerden.
-- Ge moet! riep Àlwart heftig. Ge moet, ge rnoit..,

il i erwerp geschenken..."

En hij verloor vrour4' en kinderen die de slavert wer"

.clen van Wa.rarn.
--- Àl't rnijne is't uwel kreet dte schipper en wricl

sijrûng bij op. lk zal u mijne goederen overlaten. Varr.
rue! i

De rampzalige verd'ween tusschen 't ge boo,mte .

VerrJer rn het bosch sliep Àlwart zijn ro,es uir, Hij
c ntwaakte met clen nieuwen d,a.g. Verdwaasd keek llij
c,p. V./aar ib,evnnr.l hij zi'ch nui Maar versch,rikt herirr-
nerde hij zjch alles. É{ij was een arm man hij had zi.ln
roederen verspeeld.

- 
Ook zijn vro-uw en kinderen! kreet bij.'Ze mtt-

tcn slaven worden.
Wanho,pig sloeg hij zich voor't gelaat... O, hij had

nu zoo''n berouw en schaarmte!

In die stemming reisde hij naar de kust. Het was al
:n den narnidrdag toen hij de duinen van Vlaanderen be,
rrikte. Zijn kin'deren bemerkten hem... Ze kwamen henr
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Iacbend en joelend regemoet, Her war Alwart of zijn
l,ar:t brak... Die kinderen behoorden hem niet mcnr. Hij
t:ad ze tot slaven gedoemd.

Glimlachend trad zijn vrouw uit de hut. Z. kwa,n
hem begroeten.....

-- Sipkal riep Alwart, en't was als de kreet van een

w ilddier.
De schipper zonk ter aarde en barstte in tranen uit

- 
Àlwart, wat scheelt u? vroeg de vrou'w verschrikr.

-_ O, vloek over mij! kermde de ongelukkige.

- 
Zijt gij ziek,.. Sta op, leun op mij... Ik zal u bin-

nen leiden en verzo,rgen....

- 
O, laat mij maar liggen ! Ik ben een slechre man I

Il, heb gespeeld....

Sipka ontstelde hevig. Ze kende d,en hartstocht chr
r:lJnnen voor het spel...

.__ En alles verloren ! vervolgde de sc,hipper.
* Uw schip? vroeg Sipka.

- 
En de kudde ook... en Lere... en...

Àlwart verborg het gelaat tegen de aarde... Het o,veri-
ge durfde hij nog niet zeggen.

* En wat nog? drong de vrouw aan.
-- U en de kinderen! riep Àl,wart op jammcrli.jk.'ir

to(m.
Sipka moest steun zoeken tegen een boom,

- 
Àlwart! kreunde ze. itrl/ij en dE kin'd[renl... O, cie

l'rnderen vooral... Moeten die slaven wordcn I lln v.rri
v'ie?....

-- Van $y'aram, ginder ver in de bos.sclrcrr.,.

-8-

Sipka barste in tranen uit. Ze deed lra;r man glin
oerwijt, maar ze verzamelde de meisjes en knapen, als

vtilde ze hen beveiligen. Maar wai zou d'it helpen? die

Waram zou hen toch komen halen met gewapende

lnannen.
En nog.... Âlwart moest zijn u'oord *od.n, zijrr

schuld voldoen. Dat was een oude, een heilige wet.
Sipka ging met ,de kindrrcn in de hut.... De kleirr.-n

hegrepen haar smart niet. Àlwart durfde hen niet tc

volgen. Hij sloop naar het strand en lag tegen het dirin.
Zijn blik ging over de wijde zee. Daar lag zijn schuit;
tij kon vrouw en kinderen insc'hepen en met hen nrarr

het land der witte rotsen varen en vrij bliiven.... Dit
1'!an. Hij zou zijn woord niet tb,reken....

De schipper dacht meer en meer na... En een nieu'r
plan rees o'p. Het was la.at toen hri naar zijn hut girrg,
De kinderkens sliepen reeds... Sipka zat treuriq n,rast
hen. Maar ze ver.weet haar e.:htgenoot niets.

Toen sprak Alwart over zijn voornemen. Morgcn
zcu hij met Lere db kudldre naar"Waram drijven en de-
zen vo'orstellen zelf zijn daaf te wo,rden in plaa.ts ";n
zijn vrouw en kinderen.

- 
l![2x1 laat ons meetrekken..,. Liever bij u in sla.

verni.i, dan bier, zonder u. in vrijheid, sprak Sipka.

- 
De kind,eren zullen vrije lieden worden, hernam

Alwart. Werk bier voor hen... Maak van boomstammen
cen vlot en vischt. Bebauw een stukje land... Maar d,rt
de kindieren vrij blijven! Ik zal boeren voor miin licrrr-
zinnigheid.
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' Den volgen,dEn morq€n ,/ert(ok Àit^.art. Het u,ag er,r
treurig afscheid van vrouw en kinderen, van de duinentn de zee,... O, ai,s Wararn nu rnaar den ruil ,ârrvaar"tr.l

Met het vee was her een l;r:ge reis en tegen <ien a.zc.rl
kwam Àlwarr en Lere bij V/aram aan. De slaaf hrrl
cnder weg weinig 3ezegd... Hij hencle zijn lot.... r3r:h"'t was hem onverschillig, of hij rr2n meester .reran.l,ercJe
in dit toch voor hem vreemde land. Àlwart had henr
vèrzekerd, dat hij een goeden hee" ççsgg...
' 'Waram trad Âlwarr tegemoet.

- 
Hier ben ik mer uw slaaf en de kudde, zei Alwart.

Maar ik hob een beda. Neenr mij tot nw slr"af en l:atrnijn onschuldige vrouw en kin,cleren ,rrij....
Smeekend zonk tle schipper op dr knieën.
Waram, was diep getrc,ffen Joor dir verzoek. Fcn

':rije man die afstand deed van die vrijheid, .. zû. ?.. ),.
cien er niet vel,en zijn, En Àlwart,"o.Jr r,ro,r* en krn-
deren wel innig beminnen.

_- $12 op, vriend, anrwoordde Waram, Ge lrebt q,; -
speeld na een ,r,ergadering, waarop wij een bon<igeno,_l .

sthap sloten. Uw hoofd uras verward. Fn g;; rvisr n ,,-iu'at gij dhedr Ik heb ook naged;rcf:r. En u,il niers varr
h€t uWe; Keer-morgen naar uvr huis ter$g rner nw knd_
de en uw slaaf. En ge zi.it me n,iets s.huliig! $/e bli,iven
houwe vrienden, en komt de vijand, arn ,r..a.aig.n
'we sâmen ons land.

Dat had Àlwart niet durven lro::en. Hi.i vond gern
woo'rden genoeg. om Waraln te bedanken.

Dan richtte hij zich ror Lere en sprakr
.__ l0 _--
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-- lk heb nu grootmoedigirjk geieerd' Cij zuk oo[
l:,ar uw land en uw volk t€rug ke€ren. Ge zijt vrijl'

lVelk een vreugde in de v'sschershut, toerr den vol.

5,,enden avond Àlwart met dat hccrlijk nieuws tetu3

i..rerdei Ë.n later bracht cien schipper l-ere zel[' naat diens

i:-,nd.... M;ar speien rieed hij nooi!: meer.

D"r is een verh;ral uit den ti.jcl der oude Eieigen. En
1,u tw€€ duizcnd jaar later zijn et nog landgenooten,
tiie zich doqrr 't spel in 't ongeiuk storten! Menigeen
'ierdoe[ ;rlles, zijn geiuk en dat van ztjn gezint.

. FIERHEID.

't Was het jaar 1i51. D: graaf van Vlaand,eren, Lo-
cevrijk van Maie, reiscle vo,*i zekere onderl:andelingen
u,rar irliijri. Ëenige Vliramsche bulgers vergezelden hem
cn kvramen rnet drn graaf ,n hrl pa.leis van den koning
.1.1n. '

Ê,i waren in rlien tijd aanzienlijke Vlaarns'he bur-
gers, ontwikkeld en beseiraafci, en d,kwijls rijker d:iir
de eilelen. Ze hadden rechten en gez,ag.

Maar in Ërankrijk urerd,en de burgers nog rveinig ge-
teld. En de Fransche cdelen en irovelingen ergerden z,ch
cian ook gcweirJig, rqen dit- Viaamsche kooplieden en

\i'etheeren da;rr in 't paleis ','erschenen. Ze durfden lren
ri.et buiterr jager:, want Frankri.jk moest Vlaanderen,
(.]i zeff machtig r,,..-:s. oniZien. En Lodewijk van Meic
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wisr ook wel dat hij met deze onderdanen af te rekenct:

I'ad.
De Vlaamsche burgers ino:hten toch gczien wûr':Jer1.

j- r waren prachtig geklee d en hac.icien bettrc rn"tn!ere'i

dan menige hoveling. Want de koning had onlangs nog

riroeten verbicden dat zijn edeien de matrass'ln cn Lrts-

s,:ns rnedenamen uit de Parijschc gastho'ven, waàr '!.e

soms gingeu vernachtEll. D:! r,.'i:iin c,': ',rl:mingen o::k

rr'el.

Neen hct ging niet de ra!;:igeis te l'erdrijven ttit hei
paleis. Ze w;uen trouwùns geLomen om Èen woordjc
lre€ te sprek,.n over de hangende zaken tusschen Frank-
rijk en Vlaanderen. Ivlen cieed ,met Cient, Brugge en

Ieperen maar niet wat men bageerde ai was men keizer.

koning of graaf.
De hovelingen zouclen oe V l;irningen dan tcch be-

leedigen. Er waren in d,:e zaai ook veel Fransche edelen

en voor deze gasten had men a,p de zet:ls zachte kus-
sens gelegd. Doch de Vlrmingen moesten op de l:arcl,'

nkbn zitten, Zij waren immers maar burgers.

De reisgenooten van den graaf wisten echter raati.
7e deden hun prarhtige mantels urt, vrluwden .ci'ie op
cn gebruikten die als kussens. De hoveiingen kekan ai

wat op hun neus. Doch ze zouden nog een :rnder lesj:
ktijgen.

De vergadering was afgeioopen cn de burgers ginogn
heen. Ze l'ietcn ecbter hun raantels liggen.

- 
ffgglga gij vergeet uw mantels riep een der lrovc-

l:ngen.

-12.-

Iv1aar Simon vàR Àarcrrjke zei lui<i en voor ieder'

lloorbaar:
--- Wij van Vlaandeten zijn niet gewoon oflze zrt'

Llussens mede te nemen l

Hij had er bij kunnen voegen <<Zooals gij' verm'ts

rrw koning het u moest vetbieden>'

Maar de hovelingen begrepen het wel"" Nijd'g ke-

ken ze de burgers na' die waardig de zaal veriieten'

Ja, dat was echte fierheid'

DE MÂRTELAREN UIT HET WÀÀSLÀND

Ilet was in bet jaar 1J85"" en een zwate tijd vocl

Vlaanderen. De Fransche koning, Karei Vtr' liet <i'cor:

:rijn legers ons gewest plunderen' Kasteelen en hievr:n'

gJlu.ti*n en dorpen, gingen in de vlammen op' Het

i", *r"ok, omdat Gent zich niet aan de Franschet wtl-

cle onderwerp€n en vrijheid eischte'

De groote klok Roeland in het belfort, had de bur-

grrs ten strijde gero€Pen.

Ook in de o'mgeving, zooals in Waasland' waten

ciapperen opgestaan om het recht te verdedigen'

liarel Vi vertoefde in ziJn kamp te Ertvelc{e' Hij
rr.as wcedend, omdat zestien .lchtervolgcle Ge ntenaren'

zich daar in den toren hadden vErsrhanst' 14: lv'ld:n

zich niet overgeven Ze badden met de klokken en C:

L'alken de trap verspreid, Zoo sloten ze zit:1: 'zc|'{ 
'Jts
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::onder voedsel of drank. Van d,en omgang riepen .1,:

iûr de Franschen dat ze door hun voorbeeld rien :tr. jri
cler ;nderen zouden aanrno'edligen. Ze r';are.n ileri';é 1:iljl'

lret recbt hunner goede stede te sterven.

Cent yroeg alleen vrijheid en waren vrci:î, l::r lt^,r-
schrlijk bestaan voor ieder, zondet verdrukking.

Men belcofde aan de Gentenaren gen.tce 2.,' ':.'z ;'.t :

cr,-ri ga1'en. Maar de 'burgers stelden ?€?fl ! cr iii r: i": .

cl.raria. En zoo ze het leven behieltien lt'is 1:ir: t(),.:.r cli',

.r slavernij te gaan. Vroeger had men z'ocvcil irr'u;ctlr",::

van Kortrijk, als clienstboden naar Fr;rnkr-i.!i; gecircter
cn er hen verkocht...

De Gentenaren verdedigden zich met sr cenen clir ;.'
r;it de muren braken.

Karel VI wilde hen toch overwinnen. H..i l'crr :rr,:
.tulden dat over zijn kamp de kreten van i'-leri ',r'ee,..

l,lc.nken en die muiters, zooals hij de darl:rercn ?ryfin
c c, z.ijn leger uitdaagden.

Hij gebood den torcn in br:llcl re steken m;..rr ir':i
,r'uur $'âs niet tegen de gc*'eldlqe strcnel.r brsalr!d.

De Gcntenaren lachiln om die Foflingcl.
Tcen beval den vorst de muren :rf tr brrk-en. Ivirr

lrlo€st het belegeringstnis eanvoercn. D;grn in r':,:1.; ,,

houwde en rammelcle nlen r.n l'rr:t Â.'..ir.i:':c. ï)e (l:iit,:
naren hacldten geen verrveermidslelcn mrer; zi.;: leri'-'n ooi.

honger en dorst, En toch hoordc men 1',-:n l.cvcî nrl
c{e firre leuze der hardnekkige gemeente.

Eindelijk was de toren cndermijncl. FIij ',v;gqrid:.
- Liever d,ood dan slaaf. Leve Gent! helmcle l:,.'

- l5 --
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\ an den trans,
De Franschen beschote,n nu mer zwÀre steene !'t d€ nn

ontwrichte muren. Het was voor de soldeniers zelf ge.

vaarlijk den toren nog te naderen.
Pio,ts brjc,rde m€n een vreeseli.jk geraas.

Le're Gent: verstonden sornmigen boven bet gedruiscir
i'an neert'allende steenen en balken.

Het r,rras de afsclieidskreet der onv€rsaagde burgers.
De toren was ingestort. Ben dikke wo.lk van stof ver-

Lief zich.., De Franschen sneld€n toe.,.. Maar ge€n dsr
Cicntenaren kon nog vluc rten. Allen Iagen dbo,ci ûf
lirsschen het puin. Zoo stierven ze voot het recht in hr:t
kjeirie Ertvelde, waarvan men zegt. d^t de wieg ven
.ircob van Àrtevelde stond.

Karel VI v'as eigenlijk beschaamd oveldèze over.
'r''nning. S/rokkend, zat bij gedurende rwaalf dagen in
zijn rent. Hij kon het niet verdragen dat gewone bu{-
1 ers zulk een geest van vrijheidlsmin roonden.

fle koning verto,onde zich weer roen soldeniers, die
rrr Waasland geplundlerd' hadden, een groep gevange-
rien in de legerplaats brachten. Deze gevangenen behoor-
r.ien to,t de rijkste inwoners van het Vlaasland. En dr
.-oldeniers hoopten wel, dat er voor hen een groot lo$.

11eld zou 'betaalcl worden. Daarom hadden ze hen ge-
spa a rd,

Maar clc koning wrlde van geen genade hooren.
- De \rlamingen moeren weren dat ik hun opôtanC

rvreed bed$'ingl riep Karcl VI nijdig uir.
FIi.f riep d{:n beul en velen der gevangenen werderr

-"-- 16 ---

riadelijk gedoed. O, wat bloed is er in ons land ree,ls

gevloeid in den strijd'om vrijheid en recht!
Deze wraak was zoo verschrikkelijk. dat Fransclr,:

ridders ervan gruwden. Ze smeekten den koning om d€

cverigen te sparen. Ze knielden zelfs neer om genadb r:
vragen.

-- Dat imen hen voor mij leidel riep Karel VI.
Er waren er no,g viet en twintig en ze beboorden

bijna allen tot dezelfde familie.
Fier stonden ze voor den verdrukker van hun land.

- 
Waarom voert gi.j strijd regen ons? vro.eg de ko-

ning aan bem, die db oudlste scheen.

- 
Omdat wij de rechten van ors volk v,illen verdt-

cigen, klonk het antwoord. Vlaanderen is een vrij land.
Wij hebben onze eigene wetren en keuren.

* Genoeg! tierde de vorst. Belo'oft mij gehoorzaam-
l-,eid en help ons de muirers re verslaan, zoo schenk ik
u het leven. Ge zijt nu in mijn macht.

Maar de grijsaard keek Karel VI on,bevreesd aan en

hernam:

- 
Indien het in 's konings macht is moedige man .

r.en te overwinnen,, nooit zal hij toch hun gevoelen ;

kunnen doen rreranderen. Wij worden geen verraders
van ons eigen vcJ,k. dat onder Frans Àckermân. voor
z;jn heilig recht worsteh.

-.-- Nooit! riepen ook d,e drie en twinrig an,dere ge.
vângen,en als uit één mond.

*-- Dan zult gij sterven.... en Vlaanderen wordr ver-
lroest en @T€rwonnen I sna,uwde de vorst hun toe,__t7*



Ma.ar de grijsaard sprak toen:
- - InCien de koning zelf alle Vlamingen dooddc,

c!;,n nc,g zou.dlen hun verdorde beenderen opstaaû o.tn

h€n te bestrijden.
Haal den beul! schreeuwde de koning woedend'

[:n clc ge schiedsschrijver, cen monnik der abdij van

Sint'Denijs, verhaalt, dat de vier en twintig helden uit
\\jaaslancl stierven zonder de oogen neer te slaan of zelfc

cin zucht te doen hooren. Zij knielden ond'er het zwaard
c,ret een helrder voorhoofd en den gli'mlach op de lippeii
,:ls vrije mannen...

Twee weken later moest Karel VI naar Frankrijti

"luchten. Hij had e ndelijk begrepen dht zulk een votk
:.ich niet laat knechten.

IN DEN GRÀFKEI-DER VÀN EGMONT.

Op de markt te Sottegem strrt hei strnribeeld van Eg-
nr.ont. Daar tegenover in den muur der kerk is een deur-
tje, rvaarop men leest: <<Grafkeider van Egmont>.

De veldwachter opent voor ons dit deurtje. We tr:
c.ien binnen. De veldwacbter steekt een eind'.ie kaars lrn.
[)at verlicht fantastisch den grauwen kelder. Ontroer.l
zien v.e toe...,

't Was is 't jaar 1568. Ons land verkeerde ondi'i
Spa.rnsche heerschappij.

Egmont was te gehecht aan cle vrijheden van het voll:

-.* I8

iier Nederlârrden al was h,j een der gematigcten o- doot
t:en Spaanschen koning Filips Ii, heer van onee lenden.
gespaard te rsorden. Àlr,'a kwam als l;ndvoogri c.,r

bracht her doodsvonnrs v.rn eenige edeien mee, Zoo .,,;n
.L,gmont en diens vrienri Fioorne. Egmont relde roen zes.
rn-veertig jaar. FIij was tceh ongerusi. Noo,t sliep lri.j
zonder p,stoien onder zijn troofdkussen. fuIen u.l;r,
schuwde hem. Een voornaarn spanjaard had lrem ge-
zegd;

- 
Zorg spo,edig weg te zijn, want men heeft aan 's

honings hof veel kwaad van u verteld. Het gezang der
vogelen in het lb,osclr is veel aangenamer dan van de vo-
:'els in de kooi>.

Tcrch bieef Egrnonr. Hi.j' rvas zeer bevriend rnet Ai-
\ â's zoon, Fernando. Deze riedr hem aan o,ok te vllch .

trn. Maar het was te laat. In de won,ng van Àlva, w;.ir
l,grncnt rnet an.dcre edelen genoociigC vras tot een bc-
sfrreking, werd de graaf aangehoud,en. Men voerde lreni
ri;rar in een kamer, waarvan de luik^en gesloi:en en c.ie

rnuren met zwatt laken bespannen waren.
Veertien d'agen verto,efdc Egmont h.er. No,oit rnocirt

,in zon in het vertrek doordringen. 't Eenige licht kç,;m
van eenige geheimzinnige glorende kaarsen.

Ocl< Flocrne, een an,der edelman, was in Àlva's wo_
lring gevangen genomen en vertoefdb er even lang, Ël
ken nacht, om twaalf uur, maakte de waker beide ed,:-
lcn wakker. De krijgsman overruigde z:.ch er van, <Ia:

',: el degelijk Egmont en Hoorne de gevrngenen waien.
l9 
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Daarna brach't rnen Egrnont en Hoorn-e naar Gent'

De burgerij te Brussel-ov as zeer' verontwaariligd' Etr'

konrplot om Alva op te lichten''. toen tleze ztch naat

l,ii*"ottl zou b'egeven' lekte uit'

Vocr clen "tt* 
*t'âun Eg*"nn en Hoorne vôôr d:

bijzcn<Iere rechtbank' J* '"Id 
der beroerten' '1oor 

bli:

.lit utouaraad genoemd gedaagd'
'';n":i;;ti *î'a V;'rtÀinus Rhit<'vuis' bisschop v;'r

; lI iri:- nin' on'tJen' De lanrivoogd gebood he:'ir

I :.:rc.nt en Hoorne o"o' ato dooC r cor Ie berc Cer:' D.:

lrrlschop smeekte om lret leven der. lreide edelen' 1"i":

het baatte niet'

Even vruchteloos waren de srneekbedcn geblei.€n v'r!'l

Egmonts gade, die titl t* Alva' den Duitschen Lei;-sr

tn Filips II wende ;-lktrr avond blio'otsvo€ts met hal

Xina*..n de kerken van Brussel bezochlt

Ontro€rend was clat laatste samenzijn van Egmont

,";;;-l;r,thop in het broodhuis' waar men de veroor-

deelden uit Brussel f"l g'U"tt't' Negen maandEn d'uur

cle nu de gevangenschaP'

Egmont 'litp 
;;;; de bisschop binneir t:ad' En'de

ri achrcr legd'e den U*"n*tnt de hand op dlen schouder'

;;;; "î,*""tt'i 
De bisschop was diep bewogen'

H j kon eerst geen w'oorcl uitbrengen' Hij reikte detl

graaf een ,tok "ut'' 
Egmont las nu' dat hij den volgen'

uen dag zou sterven'

- - Mrg ik niet fnoptn op genade of uits';el? vroeg d'r

vercordeelde'
En toen dit onkennend rvert! beantwoord riep E+

mont uit: 
* 20 *

- Ziedaar waarachrig een wreed en gruwelijk oordeel!

ik gelcrof niet dat rk zulk een lot vcrdit'nd heb coor rni.j:r

cliensten aanâijne Majesteit. Wat ik dee<l ges.chirijde in
's kcnings bciang. Ën rn,rcht ili sorns gedw:ald lrebbe"
ci;tn nog is cieze straf ie zwaal. Mijne lieve gezeil.n ert

rnijne onn,oozele kinderlcens znlien in ellenci: achterb!ij-
vrn, want al mrjn goedeien zijn verbeurd. Wat moet ik
r;oen i

'IJ ten doc'cie bereideri en niet rneer;r.n de warsld
r'enken, antwo'ordde de bissclrop die zel'f we:ndt.

E,girront sprak zijn biecht. De bisschr:p d:ende hcm
cre laaiste sacramenten ûo,e.

Egrnonr schreef dan nog een brief aan den koninq.
r'.,.ralin lrij dbzen smeekte zich over zijn gezin sn Cie-

t,'aren te ontfermen.
Ook schreef hij nog aan Àl,ra en aan zijn vrruw. De

l;,isschop belcofde de brieven te bezorgen. De graaf torn-
ae zelf den kraag van zijn vrarnbu"s en zijn hemd los

en bracbt het overige van den nacht in gebeden door.
Oolq Hoorne rverd op den dood vo,oribereid,

Den 5en Juni 1568, ornringden dr^e d':izend Spaan-
sche soldaten het schavot op Brussels gro,ote markt. Te
eif uur lrad de terechtstelling plaats. Egmont had ."'er-

zocht lret eerst;e rnogen sïerlren, om fiet lijk van Ho:r-
ne nier te moeten zien,lvan,t hij voel'de zelfverwijt, z'jn
vrienC overgehaald te hebben van' $/eert in L ,:nburg

narr Brr.rssel terug te keeren. Men baC Eg'nront cle han-
cleç sp den rug willen binCren. De graaf verzette zitl:t

--21 -



i,evig regen d,t plan' Hi1 toonde zijn 
]o.s 

g€tornd warn-

lru, 
-ui, 

een bewijs' dat hij de waarheid reeds flink on-

cier cie oogen had gestaard' De vernedering bleef hen'r

ioen besprard en met va$ten tred stapte Egmont naast

cierr ,oisschop naar het schavot' Hij las cien een en vijf-

rigeien psalm: <Zijt mij genadig, o Go1' naar uwe gÛe '

.llirti*r.nh.id! Delg mijne overcreding uit' naar de groor-

iciri uwer barmhartgheid"' 1-egen U' U alleen heb ik

p;ezondigd>>." 
Op h]et schavot wandelde hij eenige malen heen en

wc€f.
-- Hoe betreur ik heq, dat het mij niet toegelaten is

rnet hat.zwaard in de vtlist vosr mijn land en kon lr4'

i' ste!:vell I spr;ik hij op bitteren toon'

En aan den hocfdman Rornero vro'eg hij:
--- ls l:et vonnis dan onverbiddeli.jkl Mag ik op geerr

genade hoPen?

De c,fficier schudcle ontkennend' Egmcnt knarste dt

*nden. f)an ,beheerschte hij zich, deed ûnantel' en tatr-

l'aart af, knielde cr'p een kussen en zoende h'et kruisbeeltj

dat de bisschop hem voorhield' Daarna onrving de ver

oordeelde den zegen.'.' Weer stond hij op' staarde naai

het volk knielde opnieurv tiok een muti over de oogett

'un sprak: <Heer in uwe han'den beveel ik mijn geest>>'

Snel verscheen Spelle. de verachtelijke scherpr3cbter'

clie later aan den galg werd opgehangen' Het zwaarci

r'(es en daalde.'. F.gmt:nt hoofd dat daarnu tusschen htt

gcbeente ligt viel'
Dan v.rs.ho.n HoorncrHij knielde neer en bad cl':

zrl!'de wcordcn als Egmonr. Ook zijn blocd gudste o\rer
!'et r-j''ivor.

L)e hoofd:n werdili t1r.'?4 u(en op palen rcn toon ge_
stel;1. De n:enigte .,':r'l,. il. de :barrikacle van solclaten en
cloc..::a za.l<- en haisloeken in het bloecl dcr martelaren.

Jri.cn voerdre Egmonc's lijk eerst riaar de Sint_ Goedc-
lekerk. dan rrr:,i her klcoster Sint Clara. waar het ge_
balr,.rrd ',verd. Vervolgens i.r;cht nten het naar So,tte .

gern.

Geknield bij de brng van lraar kasteel, wachtte S;rLi-
na van Beieren haar gernaal af.

Âan bet einde van bet C'orp staar een oud ge!-ouw:
het js het overblijfs,:l van Egmont's kasree ù'. g..,.n
cr hecn... Hier dus onrving cle eclele gravin, her lrjk van
li;'ri gemaai,.., Flier !<wa.men de rbnrgers in I i6g eerbie_
Cig den doode groeten.

De weduwe bleef achter met dr.e zonen en achi cl,:cll_
ters. De L.:rk van So,ttegem lvas oorspronkelijk dt: ka,
1,el van 't kasteel, en zc vrzrd, door Egmont's mitdcir_
ciigheid aanmerkelijk vergroo,r. Langen rijd bie ef n:
cle l6" eeurv Ëgmont,s graf onbekend. In lg04 bij een
herstctlin,g der kerk onrdekte men den kelder.

In dat jaar l568 zdt de heer van Montign;r, de broe_
c,er van Hoorne, gevangen op een hoogen to.ren van het
kasreel te Segovia, in Spanje. Daar kwamen dikwijls
pelgrims voorbij- ook Vlamingen, die ter bedevaart giir,
[,?n nâar Sint Job van Gall:cië. Orn lrrood te krijgen
ttndetwege zongen ze ps,rlmen en liederen in hun moe-
< iertaa l,

--23-



Zekeren dag hcorde cic heer van lûontigny van uit

"ijn toren, alzoo ook zijn e'"gen taal. Er \&-a{en hij het

slot Vlaamschc pelgrims €n ze hieven een lied aan. clat

c^c Spanjaarden niet kon'd,en verstaall. Iv1aar fuionrigny
iu,stera,e vcrschrikt toe. FIet was een meurzang clat dcrr

ci'cod ven E.gmont en Hoo'rne verhaalde. En zoo vein;fi
l-,ij Cat zijn br'ceder te Brussel was omgebracl:t. F;rni
ijëleden hadd'En dleze bedevaartgange!:s uit gestuur<i cm

;,zaa aan Montigny het treurig n.euws tc lat:n ;v?ier.!.

Deze edelman lvas naar Spanje gereisd, o'm clen ko-
ring verzachting der stren'ge maatregelen it: onze 3r-
wsstçn af te smeeken. Maar om die zacirtmced qheid +rr

rraastenliefde we(d hij gekerkerd.

Montigny begreep wel dat zijn leven in gevaar was'

iiij bedac'ht nr,ddelen a,rn uit den roren te ontsn3.pijL-n

FIij werd d,oor acht Spanjaarden bervarkt en k:n ec;t

tzzer o'mkoop.en. De Soldaat sprak met Cen Vlaamsch:n
kok die het brood voor Montigny bakte. In zoo'n
broo'd verborg men vijien,waarmee ctre ger,'arrgene de tr;.-
iies zou kunnen verbreken. Cck smokkelde ii: roldaai
een koffertje binnen de cel, waarin een touwladdsr zat.
rlls de tralies door ge'"'ijld weren. kon Montigny iangs

de ladder ontsnappen. [4en nam de laatste :niatregelen.
De paar'den vo,or <le ontvlucbcing waren reeds besteld,

C)p een briûje schreef rnen noq enkeie inlicht,ngen vcor
!\,4ontigny. F{et papier werct in het tbro,od verborgen.

f)e hoof cl,rnan der wacht had misschien achterdorhl

;:i'kregen, want h jj onderzocht dit brood, vcnd het brief .

.1 
, ontdekte het plan. Montigny moest nu wel alile boop

-,- 24 *

ûpgeven. De kok en de so,kJaat, benevrns Ê€ntge cii{inareri
.tie Montigny vergezeld iradden naar Spanje, werden
aangeho,uden en rnet den dood bedreigd. De zuster van
clcn koning sprak ren beste voor hen. De sclcJaat werd
lr ch opgehangen en de kok kreeg nvee honderd geese!-
f'ragen,

FIij mocht to€n met de dienaren naar de Nederian .

c eri weer keeren. Montigny gaf een brief rnedt aan zrjn
!rouw en verzocht haar die rrouwe lieden jaarlijks eenig
geld te schenken. Alva verbood drt en bande de mannen
.,ii Brussel op straf van de galg.

Hoorne's broeder bleef dus eenza.rm in de gevangenis
rchter, FIij vr<leg herhaaldelijk voor een rechrbank ge.

l-.racht te wsrdien. Hij had immers niets misCaan en

r-reesde hec onderzoek niet. Men voerde hem dan naar
het kasteel van Samincas. Daar mengde zijn eigen page.

-25 -
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r;p bevel, vergif in ztjn ettn. Monrrgny kreeg, war rnerr

tùen noemde een brandende l<oorts en sticrf. Ï-T,:t was irr
()crobcr I 5 7U.

In Hollandsch Li,m'btrrg ligt Weert, in iret vrocgùri
graafschap Hoorne, dicht bij de Belgische gemeente Ha
mont. Het moet €en oud.e p,iaats zijn. EertijC,s waren
r,' ;'''',"on van Hoorne hier de me€sters De stad wiJs toeil
een vesting mec vijf poorten. In 18 I 6 heeft men de ves-

tingswerken veranderd in wandelu'egen. De g{aven v.1ll

FToorne ba'dden het recht geld te slaan en deden dat in
rie Mlunt.

In de Sint'Maarten,skerk van Weert, ligt voor hei

broo,t altaar, Filips van Montrnorrency, graaf van Hoor-
ne, dezelfde die op Alva's bevel o,nthoofd werd, begra-
ven. Nr de tErerhtstelLng werd het lichaam met het
i:oofd naar lVeert gebracht. Maar ook hier werd het
glaf vergeten, tot men in 1839 nasporingen deed e'r

I'et ontdekte. Het geraarnte was ongeschonden. De sche-
elel lag op de borst. Erbij stond een urn, met een deksel,
r'raarop men las: <<Heer en gleve vân Hoorne... 26 Junt
i 568>. Het deksel werd in tegenwoordigheid van eeni-

5ae aanzienliike inwoners der stad doorgezaagd. De urn
bevatte het hart van den graaf, nog cngasclrcnden, in
gedaante en kleur, maar bij aanraking viel her in stof.
De urn werd weer gesloten en gesoldeerd. Men stuurdr
r,'an dit alles een verslag naar cle g€m.Jent:, een naar den
lrisschop en bev.aarde een voor hét archief der kerk. Op
9 Juli l84l plaatste men plechtig een zerksteen op her
graf, cloor giften van den koning, cle kerkmeesters en

-. 26 *-

i,ct stedelijk bestuur. De zerk werd uit zwart marrner'
r,crvaatdigd door den beeldhouwer Àdolf Balat, van

Narnen. In het latijn staat er dit opschrift op: <<Hier

iigt Filips van Montmorency, beroernde graaf van Hoor'
ne, Weert, Àltena. l.I'jvel, Cortessem. tsockholt en Breu-

5icl, erfvoogd van het land van Thorn. Ridder van lii:;
Culden Vlies, Teevo'ogd, enz. enz. enz. ;den 5en Juni
1568 te Brussel, op bevel van den hertog van Àlva ont'
lroofd; herwaarts overgebracbt en begraven den 2Jen

"!uni van het zelfde jaar>>.

1,/



ZEI-F IS HET BESTE KRUID.

Een kwartel had zijn nest in een korenveld gemaakc,

cie hooge en dicht bij eikander staande halmen treschrrt-

t,:n het tegen wind en vijanden.
FIet koren werd rijp.
De kwartel vreesde met ztjn jongen in het nest dor.

cie maaiers overvallen te zullen worden.
Daarom toen hij op zekeren ochtend zou -,ritvliegen,

<m.mondkost op te doen, zeide hij cegen zi.ln jongen:
<rK,n,deren, het koren is rijp en spoedig zullàn de men.

schen kcrrnan om het te imaaien. Let, terwijl ik rveg i:eir,

ËÇed op of cie eigenaar van lret veld ook- komr en luister
raar hetgeen .hij zegt>>.

Nauu'elijks 'was de kwartel heengegaan, of daar vci.
s,;heen de tb'oer trret ztJn knecht. <<Dat koren is rijp ln
crent spoe'dig afqesne'den te worden>>. sprak lrij tot de-
z::n. <<Ga onmiddeli.jk onze naaste geburen cpzoeken el
r.raag hun of ze rnorgenochtend met hun sikkels willen
komen om ons te helpen snijden>>.

Met poppelend' hart brachten cle jongen a,rn de oudq.
bij zijn terugkornst, het gehoorde over. Ze drongcn er
cp aan het n,est terstond te verlaten. <<Maak u maar nie;
zoo ongerust>>, zei de kwartel, als de'eigenaar dat zegt.
.,Morgen zal hij opnieuw kcmen; onthoud dan weer.
r.r at hij zeggen zal>>.

taLat

Wie er den volgenden morgen verscheen ,- wel de

land,man ea zijn knecht, maâr ge€n van de gevraagden.
<onze buren laten ons in den steek>), sprak de boer; <<g,r

tersûond naar mijn familie: mijn oom,.mijn neef en

nrijn schoonbroeder, €n vraag bun ,met ons te maaien>>.

De onErvaren vogels deelden dit den ou.de, zoodra
z.j thuis kwam, als een bedrocvende tijding mede. 7e
l ilden nu weer dadelijk vertrekken. Maar de oude lach
te en zeide: <<Gcen zar.gen vô6r den tijd; ons nest zal
nog niet gestoord worden, en voo.re€rst behoeven ç'e
nog niet heen te gaan. Hoort slechts toe ,war de eigenrar
morgen, zeggen zal>,

Den volgenden d'ag kwamen landman en knechr we-
der op het korenveld, maar de ce(ste zag te vergeefs naar
zijn bloedverwanten uir. <Een dwaas is hij, die vast oD
Ce hulp van anderen rekenr>> riep hij uit. <Wij snijden
zelf het. koren af>.

Dat alles \rernam de kwartel van zijn kinderen" <<Ja.

morgen slaan wij bei,/ren de hand aan het w erk en lief .

.jcs>, sprak hij, <<nu is het rijd te verhuizen, wanr nrr
wordt bct koren morgcn zeker afgesneden>>.

(Naar J. Wgme'

EINDE.


