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DE WOLFJAGER, VÂN TUENHOUT.

}..t{gç, op rniJn goed ! zei de heer van Berkrrodê_ eij ze} dâar
Drat iB n,ied wa-a1, De strik larg er ,en i,k za.g dien

Strikrken.

- hern rneerg:snorngn voor vade,r; oie -zie,r< i" -"" -Ë.iËt;;iiIk
b.e,b.
voed,sel noo,d,irg thje,erft, aoroals Ae me'esËi
uegd.
"i[-b,i*fiut"Ë;ift:à:
?pg'n iiornge sg-Tg9r,.-€"" zo,o liegen en btrrataal zijn !
ha,a^s.

Het was esn ,koirde Novc.mherd-ag r"an tret jaar lbgg. ï{l&as, ,n
paarp van_sestien jaar, s'poedde zich orn lie,t G,rooÉe Hout, ;i
ultge"ltrerkt 'boscrtr hij Turnriroub, ôe yerlaien, Heù was af Oe,e,m6 erj,ng 'tiussdh'esr de boornen. Strafts zoud,en mnscùrien d,e w,olven
trur.len, warr-b in d,ien tijd,huisden di,e roo,fdieren nq ir:n de KemFen.

Klaas droeg relif

,eern mtUls

- Z,ijî

't Winierdie a,I fel en d,e ,wolven zoude,n ,nonger lijCea.. Dan
vûerden ze sLciuf. Veried,en week hadden ze nog een schaap weg/

Maar. Klaas had norg ,een r,erden om sp,oerdirg thruis te zijn. HiJ
brac'ht grgn \rerïrr€rssillg mee a/oro.r 'vad,er, die ziek was gi?weest en

nu

lh,err,steùrde.

G€lukkg, iginds v,/a$ h.eit al wat lichûer ern la'g de zo,om van het
urourd. Dan eern rstulk qlan de lherldre over en Trij zou thuis zijn bij
"L warme turfuuur.
Aan den rand van 't bosch ontnt'oette l(laas twee rui.ers, een
edelman en zij:n kneshi. Klaas nam zijn irnuts af, maar bij die
bewerging viel een ,haas vaii o,n.der zijn manLel op den grond.
De ed"lltna,n, ge'n no,g jornge rr,-an, sprol1lg vlurg van zijn paard
en snaikùa het wiJd o,p.

*

ÏIâ, h&, een siro'ôpe'r,.aei hij.,Nu lre,trapçren

ge d1e4 1r21,s ,goY&ngern, 'knaap

Eij

Doo'1-'n,hurze

zai hij in

?

'ee,n

w,e

n. Yffaar

heib,t

sfrik, lr.eer, ,anÉwoor.dCe Klaas.

hij Doornlhuize, Wj mjjn kasteel ?
-'Zeû,
-'t Is geen kas.,eeù, heer...
ibruùale scTllayuii !
- Mij nog krÊisporbtlrn ooli,
edeiman.

schr'eeuwdle de

Ifij ,hief d,e tiea.nd op als orn Kiaas een si'a,g te geven. Maaa' db
jo;rgeti ba,ild,e d,e vuirrt ,en antwoord.de 'driflig:
1aa,t im€ niet slaan t
--- LIk
Tierlrrt'g,e ocil zuJk g-algenaras gezi'en, Fdt.er, vl..oeLg de edelman
a.en zijn knccùrt.
van Eerkrodle, hij is de zoon van Jacob, .ie
-- O, mij,niir-er:r
rheicl,e

woont. De appel vaJt,
rgir:tis c,p oe
Die Jacoh heefi o,ok qs,6il g,ef.eurgd.

niet v€r van den

rboorn-

Peter ! Gij kunb vadrer niet vel"dragen, oûrdat,
Dat iiegt
hij- het uitgeibra,crht h'ee'ft, ,da,t niert de weduwe Eellens, maar giJ
rge,

hout uit het bosch gestole;r hadt.
P'eter, de lar.lechù.
Gij zult nog bats en va.n 't iie'g,en,
- Durs gi,i heibt rd'jen ,haas g,sstr,CIopû'snau',wde
bij het ka$te€l Doorn-

-

kùr;j;";il'îËiË

dlien haas m'ee en voor het consistoriê
- --r(naap, ik neem
dqrftroren
zurt ge qan-u\4r t"ugenl-nà-g'èe,ri.s kunnen herharen,
'an
sei de heer ran eerknodê. vertér oar m-aar aan uwïâd;;:-'*"*
..:- Gij zult zeLf. den haas opsrnullen ! smaadde Xfaù,'Vbor Oe
cij',ken allres e,n d,e armen kun,nen varr norrger strerven.
_ '-- 't lvo,rdt tijd.dat ze_u eels temmen,-Xeiùt:çl-Ën Oat tunn,q:r E_e o,p de gat,e,ien hleel go,erd ! Kom peier, we ii:Oen vôrï.
De .h,eer van Berikrorde wlerp ziln knecht'd; hâa;io" .ï'0"

en een 'so,ort rnantel in wolverrwel,
die een wolfjager was.

ui" de [çudld,e van I{rr.e.1js.

'yader

ke,n al vroeg geleerd,

geikrergen van zi.jn ioom Berend,

jgeha,aJd

is nat',urlijk g*wooti haz",n en ander wfld te

- sprak Fe*er. En ,hrJ rr,eêtt-ziJn ,o,on-treï
oben,

rndters draafdren heen.
Valschaands ! siste

lilaas, maar hij

qich

in âclhteloos,
_ Zjjr:-. 'ffoerde rging in,droeftheid en darn in,onge'usflreid. over.

;1

voeld,e

gefrreel

Hij
trad zich te ge'weldi,g.aangest.eld. vad,ei en-moedrer zeicen rrJi
d,ikrw:rjls, _d-aj hlj een t.e-giôote wi;-zee. wai, veel te h;;itic
fi;;
aij-1.mond. E3 lti; had _d,ôn heer van eËr,troAe Oéf,uâOieô.**- ..""
Iflaas kende h,e,m wel; hij wars maar een,arme maaï zeer trofqehe ed."lmen. Hi,j w-oonrde op !,o,ornhuiae, e.en kiài, Ë;dËô"d,
doch,werd toprnig als d,e, men'sohen
trït eôen kasteôi ;";ËriJ l
iEn Klaa,s had, nijdlg o,m het a.fnem,en vaà den fraas, sôzecùïàJ
Doornhuize geen kasteel was. Toen was oe
,it'iiûiËJ,

yergev€n.
€;owcr:dr:n en hij zo,u 4e hele,edlgingen niet "âetm;"ï,1-g
van Turnho,ut behôorde tot de"vorii,elijke jae,ht.
__De rrimtgeving
Vroege:r jaa,gden ,er de he'r,t,ogen van Brabant. f.ater iràâ- Ii,;i;:

ïan keizer Karel, te Turnlhorut op he,t kasieer
er {vare,n -siehitterenctre jaehtpartijen ,geweest. Zij v"rni.v*n-ài
r"" âi
s ro"neiii lô
lang doo,d, maar dre vorstelijke jac,trt Ëteet. nn o,rn ",elye
hoûeursel'en, was,er e en bij zôi,d€rê rech,tbank, rrèt-ôôùisi;iË i";
suster

de,n H,oren..-d-ie sôreng sirâff,en

kon en al meâigeen nôô" fré,t vàn:
gen van wild naar de gal'e;,en had gezond,ern.
Mijn,heer
van Bei{<rode had over die rechtbarrk.gesproken, en
_
daarom was lllaas nu angstig.
r{ili had er z-rojo op -s,lehroorIft fa.de,r uret een le,l<k,eren ftialls t,e ver-

Tïij wist we,i, d,at hij zro,o 'n bees,tj,e niet mocht meedragen.
Maar hij noemd.e hei een o,nrecht, dai het rvild arleËn
n.iti",i
voor de groote heeten. I{e; vrat w.el aan vadrers vrucfr+,en. -fn
w&âfcrln moest "i'a.der dan rdie sctra'cle drârg,en, do,etr mocftrt rri; no6it
EOD 'n dier varnrg,en ?
-- O, God aij rgeidan[<rt, daar is hij, sprak nî,o,eder, toe.:r de jontralss,en.
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ggn rde sdha,mel,e boelenwoniurg blnsren trad.
. Jaoob, de vqder, diie lbff den haarrd aat, knlJkte
_

ten.

Moeder,

rd,e

qi,olven hebben-onzen Klaas

zijn

zooor blg,

tcqb niet opg€g;

llerend theett me nog ârl ùang gehoud,en;llk m,o,est eeu
- Oom
wolf
helpen rillen, d,iEn hij vannadht geschoten'had, verrtrdrd,e
IGaas.
W'as he,t eb!î groote ? woeg Ttruida.

-

Ja...

IIif kwarrn dicht bij o,oms tru,is. Omn setrioiot, hem dbor

't -,djakrrenster. Hij vas

dadelilik dood. Maar o4om mo,est ,er toen
trun d,ooden ham,eraad wild€n verslindm.
.de beesben lijden ,honepr, spra,lk vader. I{oe hard"e,r de
- Ja,{hoe m,eer
wlnter,
ze durveor.
ïlosr vertteldte lilaas ail.€s van den hams sn de ourtmoetiarg met
den h,ear van Bedrlode.
Vader en moerd,er luisterder versehrlkt toe.
- Daû ils een ernsùiqe zaak, zel Jacob. J,oorlgelr, gl,j hebt aektr
nog twe,e verjagen,

dire,

weer t,e los g€sptrbkcn ?
- ft vrcr'd nljdte mndat htj rnil dlen haras niet eiufide. Eàr to€n

uei die valseihe Peler nog dat gil ntet d,eugdet.
irs oneedijk, rdat, weùen we all lang ! Maar rree, als de
- treter
Ëleer
van Ber{<mrde u voor het Condsùorie van d;en ÏIônen brengt!
Een jongen 'can zegtlen |aat, zc| moedrer.
- Maar 'die heerren
r/arn 't Oonsdlstoric rullien nlet naar he*

lulistelen,
hroorpte moerder.
Vaor IHkrode is wel goen machtig cdeltnan, rnaar hig is
offieier

{b,ij

de Spa,ansehe troBpen. dle nu

oole

moerste,r zij,n tæ Turnveetr lmlvtoerd. Crodr sba onzen ar-

zood:anig hraeft hij
mren Klaas b!j.
zal ûroxgen naan Do'orn'hnrtze etaa.n. Msmouw van Ilerrk*
- Ik
node
is aso goed en vnoûm. Zil ?,al medddtjrden rnet ons ùrdbbea,
hmna"rn moeder.
tra, dat [<a,ur nog ,trrelpern.

luut. En als

-Er was Dldtb ee.tr tÉurige siemmrdrrg in huirs. Klhas had ,s,oijt
r4an ziSn d'!iit. Ma'ff ,trden hij op dion æùdiEr te bed lag, dim

hiJ weer de rmisten. Er was zooveel onreerht ern nieô
alleen van de Spanjaardhn, drie toen hier in db stne,elk me,ester
EPedlrd,en err oorlog voerdlem met d,e ltrollaurders, zooaJs ze het
vnoeqer ooik met dle Vlasnlnqen 'en Elralbandens hradden geda.an.
De Spanjaalden ctro<xpùen de Kemrrren a,f, ft.ot tegen Antwerpetr.

arvonld, batrde

Maar'er wefil

oo[< onrredht getplee,gd' dioror eigen voùk. ZorrCer de

zaa,k te nlrillen onderzoetkel refr hdrn dad,e'liik lrodr sen lreuÇona.û"r
esr sdttdlm uirtuna[cend, wllde dte heer van Ber,kro'de l{laas mr vo'æ
he't Cbn,sistoriie van den rloren bren,gen, dle strenrge. reehùbank

d,er vorstelljke jaelht. Eh dtatko,n Klaas niet verdragen. Nu n:loest
moeder morgen voor hern tsn beste gaarr sprrehen en Eoflr ?e

-+-

vrerrned;errd

ffit$i

en gulrooind worden. Diû hinrderde
Klaas

try'ioeder verrtro& *"1^u^,..:_q*ç.un
rnorgen d,oor
Den ,pa.ar

uren

den guren wind.

]ater keerd--,e ,iU ,to.iË.î,i'qg had goede
hroop. Ze
verbelde d:at ze do,or mewcrurw-van
Ë.rf<îoi. o{ntyangen wes ge_
worden. Deze ,nad ni,ets.r,an-âe';;;.d;,',Ë;is,v,an

sreten' ze rneernci'e. oat.rraar

*fii"ËË'ai"u'il."r,

den haas afgebang had wiJlen
dab de zaak niet

rrÀÀîF.f.ïl fu**
voor riaEt Consisuorie /rrwam.
O, ze is rzoo wienrdelj,jk en go,ed, sqrak
moeder. Ze uag, d,art
ik -het koud had vrarn den g.uren
w*ina ân-irt moest in de keuken ,n
&om warrne rneJk drinken].
,rnrijrrlr,eer van Berikrode
naar haar luisrbert,
.* ,;fl;f,. **ve, dat
Moedjer r{/a^s zoo angsfig niet me€r. Maar
in dren namiddag
kwanr de ,bo,d,e van rr,'i co",nsisôri;;ïi i'i?rrrro.,,
mer, e+n bevel,
da,t l.,aas, zoon van Jacorb,".d.en- v,otgerr,âen
rnor,gen voor de
ær'aken. ze zo.o tocti rner

rectrt-

oao

j ach rm s dri j r.
3tÉ!r',Iiïi,fi-T#'
#.fnr,it,flru,'yg.]si l:",
ur,
op- aan.lrlaoh,t
vam mUnheer ran Ëeifro,ar.
gei- 'de bode. een[ oud,-krarnieraii,r'Ë'"rË;Ë;
&r'ilj ;;ûËîËil
i

bed'en[<elijrk gegicht.
I\l[o,eder be.gon tre weenem,.
- Igcth voror het Consistorle

! ja.mïnerde

ze.

hir 9y jonssn-,wee!, qa,t, triJ-,àËinrr* * ailerlei
wild
-._: TIi,,rno,eb
laten, medr,te Oô tr"àe_-Ëp. - Ferrute!
voor zijn
vaAèr-ft,a,t
rtr
(n€e
l!.qqf
tri5
4i.r.
nan1.
_zwa,kke,n
hi, alle stroopers
ùre,bben
- L{i,
Eien kfndt...
"Ëri-uitîluc,nt.
geleerd qud€edh,an, tùi, hi. Eenbied
vo,o8 het wilÉ.
'
- Jonrgklqdle kee{<isnjog
ot:4S
rrlosrn,a,rn€r.
straf
kunnen ze Klaars
- - den
-\,VdFe
-- gerrren ? vroeg Jacrob. ook oor_
der
inrdnrlk van het nirzuwi.
ig€ven.
sp-ra,lk rde bodre. Hi, [ri, ze ]retr,ben Feer
valr d.ie
- Ku,nnen
(naar ao<j ver- zul,ten de heere,n
_T]#g!r^"-hfgi,orp$eharr1g-en,
nu
nrer gaan, wanit Peer hâd. een

haa.s treelernaal en eeâ jilÉ;Ëril:
doord Eesla'Een.
anOer-wài,O een oor afgesneden.
+ntt:A
dhch da,t was Iai,E
WAfËïir"r ryraag,t ge ? IIi, hi,
".'rËr.,mitn
nnrenscrhen, 't weÈuoert
is gnood: &;';diË; war er in staat.
om.
m.aar ieltts ûe, nosmen : < nil aie tervonraen za:-ilroïa.n
Ëffiffir"i;
aijn,-zijn werk o,f itoeno
111a,k-,ri-ûffi"ir,âeéUjË-ùîdï
ffi"û.;
-p.,tâ ;Uo"g
te seh,ielten rne,t buiss€, pietolen,

ner haif

te vanrgen

met srrikken,

zal- gestraft
_

e,n d ie,

ànd,ônsziirs,

"f
uËnii"oiiatru

wrorden rneb vet'bsûr,Oveikla,iing

hi,-ïi
Àùr;;oi;
^fiilïïiËîr#i

"'ôti,
van'zijn

C.oèàeËun]
m'eubel*n, Ianderij en, e,n- zal bovendien -âdonden-w6râàn;;#
dê- ga,leign, dat is naar- de oortqgsscùtèpefi,--wa",
gbrketsnd wordeor ,aan de b?"ke" om ,Ë--ri,"i"n;. zulike ma'nen
I{i'hi;'triî
a:ar"]Cen1g.m, qant gXt g" ealei in den-gnond- ,wdi,dû 'gffiiË
îlei
ten, rinken di,e r"oeierr aan nunrtertenen nrei.

g:aleien
moe,d,er.
- De d{e ook! snikte
i'n de keuken zat, bedacht nnet sctrrik, ùroe de
Klaas,
[re'er van Berkrode daaro,ve'r had gesproken. De jongen ,durfdj8'
theb niiert

te

zegrgen,

del,s. Maar, mexlseh'sn, wte kan ,er tegenwoordig van reeht sprehee,r rran B.erkrodre TVas zeer rkwa.ad. o.p uw j,oi:gen en
0<en, en
' die freef|'de
teg'enwoordig veel te v,err..eJ.1en, Ik kan nietrs r',o,o.rspellreï1,
en nu nroet r'k terug over die gur.e heide. Dus, jon.gen, orn ti,en
uur tggenwio,ordi,g zijn, want 'a,Is ze u rnoeten haien, zou-d,en het
rdje gai,eien kunnen wrordren. Hourri m'e nu ni'et l,ang,er op. Al het
ssh,oon wild is ver'delgd, en in de plaa,ts helo,ben we nu die vuiile heesùen vanr wolven, en 'k zou niet gaatne in hun muil vet-

Ja, hi, hi, de
- hen,
yoor
die ge,wo'on zijn te stroop'en en heb, na vermanin,g, niet
w.il};n late.n.
Klaas is n,og nooit loe,trapt geworden, en hij doet het ook
- b,eweelde mo'etder.
nie,t,
Hij dre'e'd heb gisteren.
- Een traas di,e in een slrik zat.
- Hi, hi, a'ls ge de slroopers geloro,fb, lag het wild altijd'dood
- hun rioe't€n en vro,eg het zelf o,m mee'genomen te word,erl".
yoor
galeien, zei de {bode. Maar, mensohen, dat is

dlwijne,n. G'ergroet, hli, rhi.
--.- De tteeren zullen
oiolb. Jonlgen, ze'g kalm

volgde hij.
De oruders sliepen dien nacht niet, veel, en l(laas werd dikqrijls

'We kennen da,t,

van beroe'p,

hi, hi ! De galeien... ,die zijn voor de stroopers
zooa'ls art,ikel vijf en zesiig zegt.

Maer nu me,t d0 Spa.njaardlen in Turnhout, spreken ze he'el
Ik heb vorsbin Marla g.-,kend - God hel:be hare
Dart was een tijd
ziele... To,en werd de jacht geë,erd, en zij o'ok.
voor Turn'ho,ut, en d'e heele vrijhei,d. fk heb grootvader hooren
vert'ellen, dat van 1518 tort 1521 wel ùienduizend mensc,Lrcn van
de pest stierven. En also'f die ra,mp nro,g nie't z'waar g'enoeig was,
bra'nddren in 1548 wel zeslig woningen en het schep'e.nhuis afTurnh,out waô een sehamel piaatsje geworden. Maar loen kreeg
Maria van haar bro,erder, keizer Karel, ,{e sfad, hei kasteel, de
grond,en, de heele hoe'rlijkLreid t'an lurn'h,out, rne',t rneidcn, landerijen, bossoh,en, rivieren, m,olens, vi'jvers... hi, hi, ik hab het
sûnk gelez;e'n, 'en zoo staat het er in. Maria'kwam naar hier, verbouwde het kas'ùeel, I'egde het parrk aan, met pra,oh'tige drèven"
,bioe,mibredden, vijvers vol zwanen. Het boscrh werrn:Ilde van 'herten en reeën. Hi, hi, dat wa,s een tiid, da,t was een jactrt. Turnhout werrd een vorstei.ijke stard. En toen heersohte er re'ch,t. M,a-'
ria was barmlh'artj,g. Ze kon srbraJfen kwij't scrheiden, al werden de ro,o,vers van b,eroep'trr,vaar geiuohtigtd. Maar nu met d,ien
o,orlorg en d,e Spanjaarden ,en Cleuzen en s,oldaten van alle na4iÊs, die rro,or g.eld vecrh en... hi, hi... ze doen wa't z.e w'llen, het
scho,one wild is weig, 'en 's avonds hoorrt ge in 't Gr,o,o,t llout de

qralkker.

De ,treer van Bet'kriodre lkwaryn rden v'oùrgenden morg,en ,uiit
karmnr, 'en sbo,rrd bij den haard alvo,rens te ontbijten.

ande,rs recht.

worl.ven huilen.
Jac,o,b en zijrr vrouw waren

het verhaal van 'den

weinig geaind om te ]uistelen naar
zijn mage're handjes boven het

bode, ,die

turfvuu.r warmde.
Hun harrt was vol angst.
Maar we'Ike straf denl*t'gje, dat ae on.zerr jongen zullen ge.

- ? vroe'g m,oeder.
ven
Z,e ha'd gaa,rne een ge'ruststtellend an'rr',oord gehoord.

I{i, hi, wetke straf ? Miss,ohien esn vermanine, vrat geen
- is, o,f een
bo,ete. wat al e,rger rvordt in dezen ellendigen tijd
strarf
nu dre Spanjaarclen zqo'vael weg h,a,len of een paar 'd.agsn op
brnood en wâter. En, hi, hl, 't moet nu koud zijn aehter de glwr-
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Klaas ,een vermaning ,gev€ni h,oopte Jawaar,heid, en pa.s op 1li\4r mond, verr'd,e

I

lI

Daniël, gi,j gaat straks naar lurnlrout, zei zijn jonge,

- Oork naar 't Consistorie.
rrrouw.
* ,O, b,egint ge weer over d,ien ,bru't'alen kna,ap dle

gtrtospôe, maar rnij ook sghBndelijk bel.e'edigde,
rode driftig op.

EIij had

eern

o,nvriendelijk, zelfseen'va,iscrh

zijn

erd,elo

niet alleen

I stoof van Berk-

'ge[a.a;t.

Hij was zoo-

hij met verwaan'de Spaansohe oversten en
ddelen ornEing. ïlegen zijn woruw ko'n hij zeer onvriendelijk zijn
en. de goeide Aleildtis lhad er veel ve,rrdriet overr.
frrerna.rn ze,, ik vraarg u, w€es 'dien jongen genadig,
-, DaniëI,
Zooals
ik u ze,i, is zijn moeder bij mij geqeest.

,veel veranrd,errd sedterrt

*

i

I
I

!

Ja, ia, 'd'at tlebt ge rme al.le,maal gezegd eû i& hertraal, dat ge
wijven rd'e deur moet wijzen.
Een rnoedet...
----+ Va.n een wilde,n j'onrgen ! 't fs Ïldog tirjrd ,Cat we 't vc,lk weer
voor rdien adtel inpe'p,e,nen. Die sichekn ,durfde me toesnau'eeribi'e'd
dat ik niet op een kas'teel wooln ein nog h.ee{ wat ieeli,jke
wen,
din,gen meer. lffe ,kunn,en heL 'dus b,est be,grijpen, hoe ze biJ de
moed,er; dle hier komt lamenteeretrl, en bij den yalder, Cie, Volggns P€reter, ook nie,t de,ugt, oryer o,ns praten.
"zutrfiçe

* C,lrritstus leert ,ons barmhartig zij'n, sprak me'vrouw.
Moei gij ,u m,sù uw jhuis,houdelijke bezigh,erden. Ik za\ zorgert
- zulk
geispuis thet vo,ortaan laten za,l srtrikken op mijn goed 0e
da,t
aett,en en me dan nog te h,oonen.
* Heeft di,e jongen zelf de strikken gqz& ? IIij nam den fiaas
voon zijn zwalkken vader mse.
* Aleidis, ,ne,ern tret toch. niet zoo op voor diat glern€ene volk.
Gij uidt een €djelvrouwe.
Juist smdat we van adel zljn, moeten we o,ok in de deurgd'en
ln-lt goede en 't restltvaardige een voorbeeld geven.
jongen strooper voor 't Oonsistorle te
- 'tls reclrtvaardig dlen
bneng:en.
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waar, rredervoer vrouwe Aleid.irs bleltigpr. G{i
- Dat ishetniet
:necùrt, ma,ar wraak, omdat d:ie jongen grverstan-

- Dat {s erger, zed de Pluim.gra.af Euc,htend. Ka,n ik nrijn dn
Tolgen, dan zie ik ùegenwoordig vee'l door de vingeirs, want 'ô is
glecih,te tijd en de arrn'e lierdlen lm'o'e'ben to'crtr e'tsn. En hoe meer

zoerkb mie,t

dige woondsn tr'eefib grestrrrroken, nadrat gij hern dien on,ge'luhkig'en
tlaas had,t ,afg,enorm,en. Zodk geen,wraa/ir, Daniël. Denk aa,rr dle

ae uanrreri, Ir,o'e rrnind.er er o,veriblijruen voor de Spanrja,ard,en. Dotclh dle hreer van Ilerkrodje heeft sùinksch,e midrdelen om.
o,nze ivonnissetn le verzl&ar,en. En ùtij storerrt ziCùr nie,t a,an onS€
Termdeninrgen of welLen.
De bord,e versc'Ïreen, boorg onrdlerdanig en zei:
-.-. Elirhi, lr,eer Plulnlgraaf, de heer van Berkrorde meldt sich
,he,aen

,ouders, aa'n riren knaap zel.f.
Ilk ge'e,f oim t!ûÙ volg rgeen zler... ,ge mooigt het gprurs, wôtffi.
- slaârts
dienen, dat sro,et 'het, zoo hoor,t het.
Oûs
Christus h'e'e'fb ons geleerd, dat we onue n€ùasten m.oeteûl bbals ons eeltf.
'mirlnem

zijn zaken !
wendlde van Ber'krode Eiclh af. Haasùi,g ontbectr
kr,ij, wejtgerLdie notg te anlworor'd,en, orflschoon zijn vrrol.r,w hern aanqpoorrd.e rrecùrûvaardig en ioarmhart'ig 0e uijn.
Peter, die kn'ecilat, hald de paarden gezardeùd, en wat later rced
dje ',Lreer vaIr Berrkr,sdre rneu zrijn diienaar ,heen. Hij b,egon We0r
orvts'r Klaa,s ren de knechr'i stookte rzijn rneesten nog op door te beweren diat Jacrob dre,n adietr traatrte en orok dien haart hiij aijn kirxdsspreek
-Entrkwoedrenrd

nj,et, verd€r. I,e'der

ren inprenute.

Vr,oegor ryerilrrt'e Feter a,ls knestrt van d,en troutv,estær in 't Grtot'
Eossh. Zielker'en na,ch,! w,aô een hoeveelheld gehakt hout verdwEnen. Peier, die het' onderzoeik naar rden 'diiafstatl moest dben,
hesctrruùd,iigtd,e een wednrw,e, djle niert ver rarl hret hosattr nvooûde.
Men ,'r'onrd er ï/at getlij'haa,rd;ig h,oUt in een schruuru'rj,e. Maar Ja*
c,ob, rdlie 's avonds iaab v.an H'oogstra@n k'walrr, had nabij T'umtrroult Frerter eni een .ryneietrnrden ker,el bij een voerr hourt gezien. Om.wille van het reslllÛ, had hij zulks bij rden hou'tvest'er aa;n,9egeiv9l!.
Fster \ûe,rd weggezonrd'en-, w,ant 'b kwam. uit, da't hlj {t!e,t'}rout'verkoohrt haù, De rhouitveçter, die een neef van hem wais, zorgde dialt
dje diefisterl geen verdere gevoilgen had... Sedenù v'oeldle Pet€r 8en
hra;a,b vro,or drem eerlijn<en Jagdb.
Vanr Berl<r,ode had trrem latrer in di'enst glenornen, orndat Pcûer g'een hoog loon vroeg en rde edblrnan die gesc,triedenis arieô
kenrde. Eh ml deed de scih.eirnsdhe knecht aiin best oue in dleq
Éestlenjrarigsn zoon djsn vadier te r+leffen-

In een mtal van't

qvenste va,n

't

lra,steel @tt 'a)et\t/æ een ta'fel d'e Pluirngfaa]t,

van den llo,ren, de rea{htbank voor
sohrijver o,f griJfier Lr,ad eerr stapdl Prt-

Oornslstorri,e

Ja,cthLtovertredlingen. De

-

pierrern gebra.cTtl,.
Dus eersb lkrij,gen we de zaak varrr

dien 'hnaap, aeû d,e Flui[n,een'Jrleinj,glh'eùd... I(lâ'a.s, d,e zoon van JaÆ.db, die op dc
- OcùI,
treird,e
Wo,ôni, We id rnet een traas betrap'rt. D€ heer Vran Berkrodlo
beweeït dat d,e jrcrnrgren stri,Xd<en geaet heeft aon sidn la,&dgped"

- Iryat is dat eigenliik
graaf.
uiiin

-

?

lrrij 't rg'enoemd wil hebben.
Dte h,qer va,n Be'r[<rodte i:s de aankl,agpn !
Ja, en &r,ii zal ræ11 veîscTtiinen

flçasrteeil, trooalls
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aan.

Leid hem blnnen, Bert !
o,pp,s,r'r'1sçrlriier mo,est wel hrorf'felijk zijn jegens rdren ed,e,lmra,n,
wani deze was dre v'rie,nd der Spanjaa.rden en d,e Spa,njaarden

De

sipeeùden mrere$ter.

Iian de zaa)k van dien kna;ap e€,rs't

i

'iJI
rJ

,t

I

I
I
I

I

il

]
i

- gertuigen en
groet

ik

itre.b

nog

,voorkom,en, want,

ik

an;der,e dli,nrgen ite doen, zei die ùrieer

van Berikrode.
De zauk wcyrdtb arls eenstte punû opgeroepen,

Pluirngraaf.

arliwoorydLdie dle

- De thLerersn sdhelp,enen zullen m,et mij beslissen, nadat we
!
heeft me nog
-;7M
Dat is d,e zaalk niet van het Cons[gtorie van d]e,n Horen.
-Van
Betrkrode beidlwong zijn nijrd en ver,liet rdb zaal. In het

allles g,eTro,orid hrobh'en voùrgms wet ,en rec{ht.
,brpunrdle ,rr,an Berkrode. De seha\rui,û
lwaar heil€€dlgtd.
ka'sbee,I \trrarrerl nog amiilere loureelen, beaet
dire hreft stliot aùs een y€,strixr,g bgsstloundren.

door

d,e Spa"njaarld;en,

In de rgân,g stondten a'lleriei liedan, die hier gedaa,gtdl wa,r,en. En
ondier hren bervorndeur zich Klia.as en Tlmido. Het zus,fertje was
&eegdkorrren, wa,nt rnoeder moest thuisbliiiven, daar vad,er dien
nachtt,weer zie[<er was gewordten. De b,ode verschreen meû een pa-

pier in de hamrd.
Mijrrtreer, ù'!i, hi,

f,luirsierrdre een boer.

nierm'an1d sohioen nu t'ot vno,olijkheid geneirgd. Msn had
Ma,ar
de statiigle sdhepenen zi{en v,ooribijgaa.n, str,aks de rechûers. En
allen, welhe lhi.er Stondten, Tladden in de vonstelij;ke bossctren

wat mispikkelJd.
* Hi, }ti, stiite ! riep de bode, al nraekte niema,nd. gierudht.
Illaars, Eoon van Jacdb, zijrt gij hùer ?
I{laas trad vooruit.
* Ini, hi, antwoord dan ! hernam db bod€. Uw m,nrts ad, eer
ge binrxen treedt. Die d,sur dta'ar !
il(Iaas kwatm in de ldeftfu;e zaa).. Mijnheer van B,erlhrode \ilras er
weer. De Ptlui.nxgraaf la"s de aankl,aclM voor. En de heer van
Berlkncde nram het'v,rroordl en rsflerlrdrc het voor, aJsof de jongen va,rr
de

h,eùdJe

rde elgst'e rnilsdiadllger w,as.

Iilaqs xnoest @n aifn vet{Iraat droeo!. E€trst beefde qijn
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ÉÆo!,

vaster en 'do knaap spr'â,k orver rd,en haas in doa
va,der.
zl,etken
ziJn
e'n
sfrik
---6è
uaak ïas ge,hoord en d'e orpperrechÛer en d'e sche"penen begavten zioh naar-€,er] andlere karÀér, c-rn-te-beraadsla'gen' ?e ke'erË.ôn spoedig Nerug en de Plui,rngraa-f- deelde mee, dat lilaas tot"
ËÀ" càe ËËtàn,ge-nissrrrat verooideeld werd, daar dit ce €Ê'rste
was.
over''r,reding
- vlt'liôtrt"ging
Klaas heen. Van Berkrode was hem al voor' In de
-iiÀiiaîr"u.rrgu
sp*ansc6e nsold,ate.n rnet eeir offic1er. ze
gu"é,

t\a,al

z,e werrcl

Prêror3fl

KLaas vast.

trroren spot met het rectrb, zei de
galeijen,
fr,eer va.n Berrkrorde. De,n ha,as laat lk loorpetn, maa'r op. de
;;; ft,tt "i*k" iong'.tukan rgerbnriken, zult ge eerbierd' \roor uw
leeten.
--ùïË*fr.,-ù*
'tle,gten
,b'tii.en cie zaaù gekourr-e'n Ûm een volgrende aaak 8J

"^"* ;i;:ô;"riJioii" van den

"'- iii, Ëi ! ri,ep hij ver{oa,asld,, toel'frif -$i1a's zag we'gsleuren'
TJ<'wil naai vaiier en moeder ! huildre l(laas'
- Truida $/erende luid. r.erug
trn
p. ,u,Àa. ii-p in de zaal
orn trot gebeurde rnee te dtelien-

tre ro'ePen.

r,raar-den oversÈue van 't kasr:e-pl",i*isr;,âi :jr;gaf zich d,ad;iiik
,miskenni.arg
van -het Consistorie.
piobes'béere,n
di,e
orver
tà
[-uu,f . oo11
-"'-'ïii:*nËèr,
oie jongen ls aangerho'urd'en, o'rn heer van Be'rk*
rodre, Sô'ansc'n officiei, g'eh'oond. te herbben' En dat gaa't ons
u ! 'klonk rhet verwaand'
aan.'nièu
-Ei ;a; nie s ue doe,n 'De Spanjaalrden waren mte'e'$ber en h'u:r
oveisten *ioachru-ien de ove1he'd'en va,n de vrijheid Tlurn1rouû'
"Iruirda lie,p schneier,,d naar hui,s.
Klaas rnorerl, naar die gal'elen ! riep ze uit.
-Varder
re'es uit zijn zetrel orp.
Mljn i,on.gen naar de $a,1eien ! O-, ik rnoeÛ naar de sta;d' Ik
- hern uii dJ,handen van den sc'hurk lhalen ! riep hij uit.
zal
----Nue",
ge zoudt het besrte'r'ven, spr'ak ziin vrouw. Ge ziet rood
van de koorits.'. Ik zal ga'an, met geiwel'd win, ge nl'ets"'
Er, moed,er be,gaf zich naar 't kasôeel. Maar ze rrerd er onmee'
doogend ve,rjaa$d.. In de stard had m'en dreernis met de jarnrnertendu v,ro'u,w. D-eae begaf zi,oh naar Dtorn,h,uizc. Vrourv Aleidis

ontslelde zel,f lro'en ze de ,stren'ge s

raf

v€rrlâr.n

miin man smeeken uw jongen g'enade te verlerenen,
- trk zal
ze, en,traohbte de arrme rnoreder t'e bemo'erdigen'
beloo,f,cie
Maar rii,ets thielp want'den ro'lgenden mofgen werd l{laas door
een so&daa, weg,g,s14'4, vastgeb,onden op dtens paarrd. l\{en zeir
dat hij naar Anbwerpen moest op eeùl galei, die te'g€n de zeeurren

s'tree'd.

En van Eeirkrodb reed 'do'or T\rnhout, 'tr'o'tscfi,er dan oolt, uitd,aig:end tegen de bnrrgers, dle vroeger met zijn armoede gespot

hadtden. Peter keek ook, also'f

hij

een hoog personn'age 'was.

- l0 -

trenige wdken rvaren voorbi,j ,g€E:aan. Van Eedkro'die en Peter
kwarnen van Baarle. 't Was aJ avond e,n guw we,er. Er liepen
gc.ro,cl-rrtt/en, dat prins Ma,uri s van Holl,and iets in den zin had ,';eg0'1-i ,d,e ,S,pa,njaarrden. Van Berkrorde, dle zi0h wildre o'nderscrhei,den en als een ge$/oen erdeù,rnan kon dcorgaan, nu Trij z'n Spaansohe uniform niet droe,g, was op verkennin,g uilgeç;e,est, om nader nie'u,ws te vetne,tnen. t
Hij veda,ngde nu rlaar een sterrig avondnra,al, wirjn en vrarrmen

haard.

Ee,n ûra,TI,

in

een tnantel va-n lVolifsvel getrruld,

bosc,h.

-.-- Heeren, zei

hij,

weest ,op urw hoede.

Er zijn

trad uit het
woùvert

in

de

Houdb rneer de heide.
O, 'daaroirn is mijn paard aoo onrus'tiig, s,prak yar) Ber[<ro-

crnrgevinrg.

*

dre.

[k

ù]€h u lgewaarsc'ùruwd, hçrnam, die man, pl,orts veel noren keerde in 't ùoosch terutg.
! sehreeuwde de edelman. Ge moet me begeleiden.
---- IIier
Dat is mijn werk niet ! de'p Ber€nd.
onbeschcifte se'h,elm ! brormdle van Berkrode.
-* Die
Begrijpi ge niet, hee,r, uraarrorn hij aoo verarldrerd,e ? yroêg

Ecrher,

Petter.

* Tffaa,rgm ,da,rr ?
Hij is Berend ,d'e woùfj,atge'r, eren.oorrn van lClaas, die ge naat
d1e- ;galei,en gestuurd he,bb. Toen ,Trij ons eersb waars,oh"uvrd,e, wist
hij

hij u, e,n gelo,of mij,
dan dat d.e wolven u ver;slondeÀ.
+ Ilk ea.l den kerel vindien... Is hij als wolfjager aangesteld?
door de regeering. Er zijn er ve,el in rde Kempén... Be- Ja,
rEnd
is roor het Noorden van rtre Vrijlxeid.
_ - Lart,ons.rapper rijd,en. Mij;n paard wordt no,g onrus,"igrer..,
hirj

nie6 wie ge waart, maar toen herkend'e

aoru nie'ts beters vlansohen,

O, ùloor eens

!

De rui.tiers vernarrnen een woedend gettruil.
---- t fs of die ellenrdige ,kerel de woùven op ons afzendt I ,riep
van Berikrode uiù.
De n:,aan verli0htte ,eenirgszins dre h.eùd,e, rnaar draa,r d,ror l,e,ek
laeû sornbene,borsich e'en oord vol geva.ax. En weldra zarren c]e verschrikte- ruite\r-s eenige wo,lven het woud yerlaten. Zij kwamen
nj,et recitrô op dle paarden toe, maar besch,reven een Uoôg over dè
vlakte, a.ls om aan de twe,e mannen d,en weg af i,e sni:éen.-- -wa,t mo,et€n we doen ! kree,t van Berkrode angstig.
ïti/e zijn rrerloren ! riep peter, half
- O,
sshreiend.. - - La;afi ons ùeru'grijd'en !

zeLben de wolven u na ! klonk plot"s een stern.
-En Dan
weer trad err iemand uit het basch. ,t .Was echter de woltJager niei" maar een knaap, en h,et maanlic,hl n.Àôfrè." ,i:"î._
le,at.
* ll -

. aijn geest-! g:j[dc Feter, d,ie zeer bijgeflourrig wal.
- I$*tq.
ÈIa, ik hie*rken u beiri.ar... va,n Berkrode àÉ zrin-Uiiôt*l
.rie.p lgaa$ u,it. Ili. rnoesb naar dre ,gal.eien, om er aan àe ro,eilba,nk
-u:;
gekeôenrd Ue wofiden. Laat rde w,olve,n ,u o{rvreien ! paC
Ë
ôtraf... Irllu ]runnen de Spa;njaarden

u niet

b,ôlper.r.

Maar.'b was of die- iiorngen qet gelaat van .yrouw Ateidis zag,, die
nlur en dan zijn ourdjers rb,ezo,cùrrt en dten nood lenigdr, wi"iîâO*
wats n,org ziek.

,Illtaas orverwon zijn,a,arzteli,ng.
Toqh za^l ll< u thelpeq, zei hij._peter, stijrg a"f... jaarg uw paard
dle-vlakæ op. II,et ,rnoeiù ars een ôffer valreri. oe wôlveî ,ur,r:ù-"r
Scrh op wertr)en. En t€xrwijl ze &,et verstnden,-k".d;-eri;îft,rî
---h:eer ryan Berlkr.ode op dieÀs p,aard. springÀn
ontkoÉr,en.'
"n paard
Eevrend srteeg Pe,te,:r af,. I{laas hltste h,ert losse
a€xr, daÉ
green r'eugeù me,eiilvorellde en van ,anrgst ,voor
ce wo,tvèn d;-h"îd.
qp,
end/e. De ibenrde wolven snerde er a.str,er. oe w.g- *à"-ïii:.
w-iJdre ibij ,"ijn sreester klimrne,n, rnaar d,e fattË freei
ïeùer
v-aï
Benkrode, s]€cùrts op eigen bChoud. UeOâch,t, reed. alleen
! sp'ite
--- ztet €ie nu' hroe dire venô u,w slaafscrtrheid belioonrt"oor:U.

I<]latas.

rtrel afime iten offer gebmachte paa,$id) rilerd droor de
worven beHet

Beren;d, de n'ot"fûagEr, ûrard dc Bcbjctelt gdlootrtl.

ljn

n€er. Hilj
.--

da't

ik

ùi*g* i,î Ài6
heru-ben, eqr it moet mân!e0!,

au'llen €r galnw mree gedaan
wegkom, zei l(Ira.as.

La;at rne, nter," alleen ! kerrnde peûer.
- O,
Voor u ztrt ittr irnrner$ op de gateien...--'
rnreideùi,jrden t srneUlUe Ëeter.
- ltrerb
Krorn dain, sc.rhe[fn, il< wi[ toonen, dat ik
mecr harrt hdb d]an
*.sJ'..

Ue Ntârtrlten in kleù bosroh en volgden e€in pad.
o6r ! rirep Klaas.
- 'Pas
iIlirj
had turssc{hen de_heesûrers ûwee vrurige oqgen geBlen

IMat h,eL,betee,kenrde. Een wolf...

KIlm in een boom I

te eBve,a.rùijk, aei oorn BeEr zijn veel wolven in den orntrck.
Ze zouden tr,un eigen lwen genv'aagd hielbberi, mioestem ze ihri'er
loeven orn Peûer te hergr'aren. Ze beneilrten dê woning van BeEe{nrd, rwaatr tante Dona ongeruigt wachtte sn nu haar ma,n en
reef blij bEgroette.
Neen, Kl,aas was niet otp de gal,eign ,gevûe'er,st. Otp iden dag dLeT
veroor'd,eeling wa.s zijn moerder oolr na;ar ooan Berend geloo'pen.
In d,e wolfjag:err stondl rden Yolgenrden mor€En verrnomd op dren
veg van Tu,rnttrronrt naâr ltrercn+e,ls. HiJ zag dcn soldaat die l{.liaas

- wars rtri!
Z,eIf

in

$ij vt$

t<réet rh,ig ,p,eÉer ùoe,

.was

Vrienrd, Aei Ber€md, r$G

niet

rverdler...

IË

;"'',i"'#ii'ffi

"*'àËL'i"*fiXl;"JJffi glffi;*"'ll:ge

sdheEn en slereilrte perter rrae,e

in;tkdô"iir""'"t

"il"'ff.ff#,ffi
anrdlene sqlonig
echtter naoei. ii" Ëteî ffis'vertoren. K.laas
hoonde esn giil, idlire ftr,em idoor *e3g ;"_p;*?"e.
maar kon petrer ni,et rneer rediri-en_-ud;t.dg eenHij vururd,e weer,
dierrde wotrf vrer-

cr Ei[n wo]ven ûr

de

De weg naar ltrerentùals liep door cerr vowbenij en de soJdlaat
van scùrdlk. Hij riergl€'zelde dren j,ager in thet,borsch.
Kom in d€ue trtrt, zei Berend.
-[<laais, wien d,e hranrden eF rd,en mg geibonden wa'r€n, mo€si nm
aûstijgpn. De angstige spanjaard llep hêt ererst naar binnen. Eeriend sneed vl,u,g de banden van zijn neef door.
Éeefd,e

Ir hen uw ,offn... volg me v1ug, fhristexde'de jalger en bej.den
vlu,g in h€t krûurpelhou,t.
æîdmeflen,
De Spa,njaard zag niernand volgprr';, hlj trad Weer buiten eql

dat h,ij bodrogen wâs glewurdleox. IItj dÏrfde niet naâr
furnlhoUt terugkêer'en uit'wees vgo'r gbraf en blesloort nan:r Vlaandieren te rljrden en daar blj een andtere bende dlenst t.e nemrsn.
Te Turnlhout rn,eerrrde men, dat h{j te Antwerpen we,erhoruden
Steold 'en v€[InAm rnen ni'ets van d;e waar1held.
I{laas hietrtd zich in de woni,ng van oorn Berend verbongen.
!.dvtrlds en rs nach'ts gùng hij ook op de rvolvenjacrh,t, ma,&r dran
bezrocnr,*t ifrij ûdk dirbwi$ls zijn omrders en Truitdta... Zo,o werd Klaas
relf wolfj'ager. En van Berlkrnde had hern zijn leven te danken.
IIk ventroruvy diren vaJschaarrd niet, uei oo,m Ber,end na at d,ele-avoqrûursn. Van Eerûsodre weet nu, dat g€ weer in dr Vrijbreid
rijt en is slecht geno,elg om u $"e€r op t'e sponen. Ge mo,et verhui,ren; morgien vrroeg breng ik u hij mijn neef Willern te Baarle.
Dit geheurde. Ma.ar van Berkrodre liet ni,et merer v,an zicfi hoo.
ngn. De trafaa.rd wiùdie niet gowoien h'e'bhen, dat ,Ïrij zijn l€,v€rr te
mrerkle,

e€n oût.metziren,tiË .,p
lfl,ras bezat een
greryoe'r en rrr*i[<ûe. De rno[f
"in"tak.geh*u
m*t ^woéc-ena
_

gehe'urde.

Lla1at ons [r,eengaraJx... heÉ wtocldrt

tnrurt.

Z:e

't

Fend.

rerg'lo,erde.

u:itgehong*rde. ileest€n

ve,rÙelde

Uj,L.

woif

pa,a,xd st'oftûe.&eeir en.de
orp, o{m rhet ,te çprsilinden.

drait

Beiden zochbenr den woùf o'p, die Peùer,verslon'd. Heit beest'werd
ældbold. B1 dle knecht van den lreer van Befkrodje was onkenn'e*

qprro{ngexr,

versrieerde aich, hinnikÉ varr angst, en witÀe Jen
_afscrhudtdien, dJg merb d,e tanrde* aarl z:in" dinôt ËilË: #Ë

Eij wict,

nee,f'ook patroeùjreerde en begr'eep dpt dreze '\il'dliven orrltmoet
had. IIij kwa^rn nader.
[<laa^s, waar ziit g,e ? ri€P h,ii.
- Hier
in die$ boorm... Pas op, oom. Feter is a[ gpdood'
-K[raas verli'et rden' bororn. Bij zijn ocn ryreersde ùriii g5ie,en €gYas'r

-

13

-

lrad aan Klaas en ovenrnin da;b ttU din kneoht in d'e,e
steek rgerarben had; hij zweog dus.
Tocth bùe,ed Klaas te Baarie en Truiida ging rh,em nu En 'dan
bezoeken en bracht nieuws over yan henr naa,r ùr,uiS ,en vlan huis
n&ar l(laa^s.
d,anlkten

lllaas orp de iachrt, gergaan. Hij zoq
eind o,rler 'Weel'de. Piots we4d hij
doon ,eenige nrannen orrnringd, en va6t g'egrep'en.
,Geen gerucrht 'm'aikeu'r; 'at ge z"jL verJoren,, zei er eerr.. AiË
ge- ons ,gtelh,ooruaanlt, zal u ge,en lsqd geschleden, rnraa,r zult go
Op €'€in Janruarri-'aivomd was
,ooun Be'r.end omtrmroerten een

een belo'cning kri,jgen.
* lVat rnroeÉ itk rda"n dio'en ? nfio€ts l{laas, dle toctr

n:sg w,as

nief erg ge-

.

rrlet ons m€les'baJppen e'n awijgen.
- Gerwillirg
Klaas
mefiklte, drab he,t sold,aben wanen, imaar g:een Spanjaarde,n. ,PLo,ts .$errnoredldierh,ij 'dle waarhleid. HiJ had geihoord, darl ds
tnoepen van Marw'lts van Nassau ujt Hoi,land so'uden komen om
de Spanj'aa;rrd,en acrtlteruit te drijven, dle Br,eda e,n Bergen op
Zo'orm ,bedreigrden. En diiit rnoesten sold'alten van de voorrhoede zijn,
illlaas werrd meergelteld in een b,qsoh.
We

overs.'e.

h,ebtb'en e'en rgirds gerlrondeno zei.

esn d,er sold,aten

lot

eerr

Klaas ntrore,sit e,en g-.tOerp solda,ten na,ar een brUg hrengen trussclr,:'n RaveÙs 'eur llurnhout. Daar hield een bend,e stand o'm de
brug te berwaken. I{laas moest err bij blijven. fn 'den morrgen
dâalgdrern ruiters ,op, eren sierl<e macht. Verrkenners begs.ven zich

naa,r Turnh'out. Ze mel,djd,en drat de 'Spanja'arden on'der graaf
Varax na.ar Here'ntrals ,T?ekren. Er kwa'm'en
norg rne'er tro,epen.
'l(laas qqer;d vi'ij gela'i'en en torL belooning had hij alleen
een goed
Iffiaraù ,getkregen. Hi;j liep niaar huis.
mo,eddr ,nu zal ik weer kunnen terugrkeerten, de
-,Vader enzijn
Sl:arn,ja,ard,en
weggejaagd, zei hij oprg'ei'ogen.
Hij ,hard v€,e[ t]e ve,r'te,1l'en en ging dian o'or! de fa'rnlille te Baarls

u

Âl1s wi5
cten 'dlensù kunnan hewljzen, aeg heb d,an, dffong
.Jhrgolb aian"
Vrorul\4/e varr BerTkïode lvomschit{e ,een gjld;s, om haatr ITIâ1I't,g zprg'

-

ken. Illaas zoiu mee gaan.
T\rnhrorurt Wa,s vroil ms,t soldaiten, Sev&11,geinen ,ên gewonden,
Maar vroiur\Jg van Eerrkrode bernerkte krierr tlaar man niet.
Op 'dje Tielscih,e ,heide was het een vrooselijke aanhlik. Boter,en
waJen 'be.z'!g rnet \ryql t$ree dtuiaend ,dgrod,en ,te ,begr,aven. Na Iang
rragen yern;arm Aleidis, d]at traa,r mra;n zwaar ,gewiond op een h,oe-

vo lag. Daar trsf Ee'rheûr âan.
Danie'l'! snikte ze, toen de

u -zoo lan,g

gewomrde

haar herkend,e.

Ik treb

geao,ch't.

De theer vam B.errrkrord:e ontroende rdoor dIe li'efd,e. Hij wi,st, dtat
sterven zou en wars !o.t inlkeen igleko,nlon. Hij vrroeg ziljn vrouv

hij

velgiffem"is ov,er

zjin

o:uwheld.

I{i,aas van Jac,olb is ook hier ! zei Alleidis.
*- Illraas... O, laa,t henn nader il<om,en ! preveùrdie de sûervend,ê.
|En ,to'err Illaas nad,er i:ad, siretktie de heer va.n, Bolkrode zit'n
hiand uit.

Kunt gij mij

oro[<.

vrerlgeven

?

stairne]rde

hij. Ik

iben zoo. on-

,ern slercklLt voor u rgewoesù... En gij rerdtd,et mij van
fecihtvarandirg
de wotlven ,en rrru kornrb ge trne z'o,eken... O, iik heb altijd het volk
soo verkeie,rd heoorrdeeld... God verrg,eve mij miijn zondren...
I(laas WjSt nieii gorejd Wa'i ùe Zetgg'en,;maar €rr was geen WTOk
tnee{r in zijn h,arb. Aleldis zorgde dat er een pri,ersterr kwanrr. De
gerrreedile,e,r wâs e:erweiest, had dc, wo,ntd,grr onderzo,crhl m,a.ar
.kon
geerr h,OOtp m,ger gervern.
yan
Bero'uwvorl stierf die heer
Berrkrodie, Kiraas zo{gdre vootr e,en
wasen, dj,e het lijk n,aar 'funnhoui bractrrt.

Klaas kon werer'veilig t,trruis wonen.
Hi-j we,rd een dbr ,berhend,irgs'le \r/olfj,ag'ers van Tu:mlrrorut en
rorlgd;e go,ed voor zijn ouders.
EINDE.

€ln ,oiorrn Ber,e,nd inlichten.
Er urerld lhre['irg gestredlen orp de Bilse h'eide en de, Spanjaar,Cen
lerdeq'I

n,ed'errla,arg. 's Morgens ,kwarn vrouw AlciCis op
Jarccrb. Ze ura's ae,er angstig. Ëtra,ar rfnârl, d€ h,eer van

een zwa,re

die hrorerve

yan

Betk,ioide, Ilad aan d':,n slag deelgeno,men. IVIisschi,en was
veùlen.

hij

ge-

Ze zilrg ll1aars en ïroorôe, hoe hij r-an de ga.leien h'en':rijd was eflr
oo{<, ho,e hjj d,en heer '/an Berkrodre piererd had. De etdclman had
zij,n u"ou* alleen ver'tel,d, da,t hij mei; wo[ven m,oest strijCen eri
P,er-ner daarbij ge'valie,n wa^s. Nu ho,orrde Al'eidis d,e waarh,eid.
* O, rgij h'ellet kwaaC rnet goed, verg,olrdren, zei de ede]vrotrNr. En

jlk tdiwf u

r,iieitrs

meur

vra$o1
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EXeû vbùgJenlde botekj

,

e r?leiet :

DE U'T,VÂRTE R,IE}DEB IN DE ARDENNEN

men nieu,fi/ .r'errfhaal olver {de onverrsrchrotkken rt"iter d,ie nu rranr
,de.Arrd'enne,n gefu'oikù<en jg orn daar ongeùukkigen tre hel.p,en.
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