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A. HAN'

IIE HËLB VEM BAffiilEUEID.
t.

Een jonge, flinke ruiiter, stond gereed om het
huis van ineester Wouter, wapensmid in de
Utrechtsche stad Amersfoort te verlaten. Maria,
de twintigjarige doc,hter gespte zijn zwaard vast.
J.tr, vroeg ze, zult ge nu bij al uw dapperheid toch voorzich,tig zijn?
Ik weet toch, dat d-apperheid geen roekeloosheid
beteekent, antwoorclde de ruiter vriendelijk.
En pas op voor Perrolt
- Perrol, met de Roode Hand! O, di,e verach- kerei! Ja, ik weet, dat hij mij haat... Maar
telijke
ilc vrees hem niet. Ik beloof u, Maria, dat ilc de
oogen open zal houden...
Jan van Schaffelaar, zoo heette de ridder,
mocht nu niet la,nger meer toeven. FIij nam teer
afscheid van Maria, C.ie in rustiger tijden zijn
vrouw zou worden, en hartelijk ook groette hij
haar ouders.
Buiten ;wachtte Hein, de krraap, met de paar-
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*

jan

en d'ocker deden
d"t. D" smid, zijr' r vroulvËenige
burgers knikter:
uitgeleide tot op ttt""''

toe' ,
*"otd"' en de ruiters

S.htffelaar genegen
oun
'-i{;;^;;-Ài""tu.,,,

ver'

trokken'
"":"ô,

't

God behoede hen' bad Nlaria'
'Waren t"ik*"Àige tijden' Jan van Schaf-

f"l;";';;;

;" di;;'t i"n zijn heer' bisschoP
op'

onderdanen
ilft ""î Ùit.-rtt, tegenh"twie.ging
in die dagen'
î*r'ïr";*a"o E"

'"tJl' er zich mee'
t'*"*den
op het platteEn het meest l;â;" de boeren

î"-ri."

"ook

waren ruw'
land, want de legerbenden
veel soldaten'
De oorl"goo*i;;à"" huurden
aanvaald van PerDJ;";J;p"n"a de diensten
*"t de Roode Hand en van zijn
;.i, Ë;;;;*d
Zwaûe Bende'
uit
"'Ë;;;;
schaffelaar' die ziin heer diende
niet
maar er was
tro.,w, l',ad zuiks afgeraden-'
"g"wo'd"tt' Perrol wist het'
ï"^ï ft"* gtloi't"J
oordeelde en daar;;'";;s"lhuff"ltut t'-u"' h"*
hij den edelen ruite'r' '
ïoo,
'";;; huutte S"huf
i"lu"r en F-l':in waren spoedig
;""
nog eens om'' naar
bùi;;" de stad' De ruiter keek
;;il;;u;t, '"hon"tn onze Lieve Vrouwentoren'
en hii d"cht aan Maria'
de riMet zijn k"*p reed' hij een eind langs
zijn
waar
de Eem, tot hij een dorp bereikte'

vier
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vo,lk lag, een honderd rrran, cver wie hij het be
vel voerde.
Er waren ,geen nie,:rve onderrichiingen van
den bisschop gekomen en ciu* moesi de kieine
schare hier blijve n, om de rivier te bewaken.
Vijanden hadden langs hier lçi:nnen binnen drin.
gen.

Jan van Schaffelaar g:ng na cf de schildwach
ten hun posten bezdtten, en andere bevelen gevolgd werden. l-iij r,r'as str'eng, maar tcch steeds
vriendelijk jegens zijn mann€n en alien eerden
en beminden hem.
De avcnd viel r:ii van Schaffela.ar zat in zijr
tent, taen Flein hem L',qam melden, d.at een oude
man lrem wilc{e sprelcen.
Laat hem hier krrnen, zei van l-ichaffelaar
tot zijn knaap.
Een grijsaarC, die ûp een :rtol; steun*le, trar{
binnen.
H., ge zrjt de herisr, ,liea ih iikwijls op
de- helling van d'en Arnersfcortsche;r berg heb
gezien! splak jan van Scl:affelser n;,irrzaam.
--- .fuist, heer... En mijn :oon is knecht bij
meester Wouter in de stad, antwor:rdde de oude
rnan.

Zooi l)at wist !k riiei

mij- te spreken?
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l'J,n

grj yerlangt

-- U te waarschuwen, heer. Perrol en zijn
zwaïte bende hebben verraad ge pleegd.
Van Schaffela.ar sprong op.
'Wat
bedoelt gijl vroeg hij.
- Perrol zal niet meer vechten voor h'eer
maar neet zijn ruwe mannen het land
David,
afstroopen.
Hij is dus de kapitein vaR een roov€rs'
- geworden? riep van Schaffelaar verontbende
waarcligd uit.
Juist, heert
- O,
het ve rwondert rne niet! Ik heb heer
- afgeraden den ruwen kerel in dienst te neDavid
rnen. Maar vriend, hce zijt gij Cat te weten gekomen?

Gister avond, logeerde Perrol met zijn
hancllanqers cp een hoeve niet ver
van den terg. Ilr slaap er scrns op 'Jen zolder. En
gister avond là'g ik er ock. f)oor de reten van
de n vloer kor.- ik hoor'en wat er besproken werd.

voornaamste

Ze schinrpiten cp, heer Daviol. die niet renoeg betaalde naar Ferroi's zin Ze z,auden zelf, zorgen,
dat ze geld bijeen kresen, ,rr"i ,oor"n, dorpen
brandschatten en zoo al m?er. En heer, Perrol
sprak ook over u. Hij zwoer, dat gij nooit met
'Wouter zoudt
Jonkvrouw Maria van meester
trouwen... Wees on uw hoede voor hem. En ik
yrees, dat ziin t"ï
sterker zal worden.

OT

want ontevreden. of plunclerzieke
soldaten zullen zich_bij perrol
Van Schaffelaar "u'ii;i;;;r4rLLç
-d""lJ" ;en herder voor zijn
boodschap en *itd;
h;; ffi;;"". Maar de
oude rnan weigerde i.;;;
u]i'J"ira"r.
II( doe alleen
or;"fri, îj hij" Ik kom u
dit-verreilen, omdar Tij'
il.";;;,;;r;,j
de arme boe_
ren zult
besche

.Ëfïi

voor rnees,", w:i;;j,
m,f """.î:"ïrr".
hoop u nog verder rte
kunnen inlichten.
i., do. dart rs p;,;;i';; die hoeve

br;"?,

ge-

* Neen, h.r:,. hij voor
den middag met
zijn bende vertroklcen. is
iVf.*
zal ik
we] vernemen. waar d.
";î'i"irig.r,
,*urL-n""a"
zich
houdt.en u dan nieuw"
b;"r"" Jf ="rra.rr. opDe
verr'ok. jan ,Ë"- sîurferaar
zat
even in
gedacht*l: To,." ,Ë
'erder
Franh,
zijn
voorneâmste:r rne
û

miï*i.jaiïi:ïiï.;"ï";."I
_

zijn

vriend.

Lrrê gemeene

rcc,ver! zei Frank nijdig.
^ir'u"f.o_"r, Nu
hij binnen 't lenC lrun Utr*.tr,
als
hij daarvan gebruik-om zijn,waliT"f,re rnaal<t
pens
keeren r"qen. het và'lk
l"i fri; moet beschermen.

Laten

i," h.m.";Ë;

en zijn ben_
de vernietigen I
* De Zrrarie BenCe is sterlçer
dan,ons troepje. Ik zat versterkTt;;;";";:i

ff""

Du.,,ià.it.

'k

Zal
moet hem dadeùijk inlichten'
Wiili'
bode zencicn naar
"een
.ron

""I-Jï;"J.-h"li;#;hreef
"""

van

avond

brief voor den

het gewest' En een ruiter
btfiï;;:'Ë'l;';;""
it"nt" *t!"t' door de duister-

vertrok over de

'

nis'
meel schiidwach^* zette
nog rrreer
-^{-ra nôct
Van Scbaffelaar
schare wel durven
ten uit. Perrol """ ;:" kfeiy
z-ijn laag vevraad
overvallen i,' d-t" ;;;1t;' Na
alies van hem verwachten'
;;;;;"
--i\4;;;;;;"s
zonder

t;*L

aan

er iets

ge-

'dat
bode terug'
de
beurde In den ^**itld"g keerde}rij nu geen volh
a"
F{eer David d;;JAË*'

op Per'
kon misse" "" g"ftt* va-ir Schaffelaar
ver'
rivier
de
Fliikon ziin post.aan

;;i',;i;t*"'

L*d" opsporen en belaten en moest il"Z;;
f,.t buitenvollc te hinderen' zei van Schafi"ii"" 'We
tiit' i; âî *i"J.theid' onzen plicht
zullen
felaar t"t F""kl il[.;;;t
heide vertrekken'
de
doen. We mo"te" "" "ut'
Het kamP werd oPgebroken'
n.
waaruit de
ln de groote zaal van een kasteel' met zijn
waïen' zat -Perrol
b";;;t:-itult"ht
dronken wijn 9n
voornaam't" uutto"rders' Ze
zwetsten en bralden'
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Perrol zelf had ef n weerzinwekkend gelaat.
Hij gaf zich voor een edelman uit, maar zijn
trawanten wisten wel, C'at hij een ltaliaansche
roovershoofCri:an was geweest, die daarna op
avonturen ging in andere landen.
Er was imrners steeds oorlog, nu hier, dan
daar l-leeren vochten om land, orn erfenissen,
och, om zao veel eir ze huurden dan soldaten.

Perrcl he.d allcriei !'.erels orn zich heen vereenigd, en liet ;e ccn zwarten !i;'frol< aanirekken.
l-{e't was de Zrvarie hende, die zich verhuurde,
nu âan dezen dan aan dien heer. Ze vochten om
geld en orn te plundcren. Er waren avonturiers
van allerlei naties onder Perrol's bevel, en, wee
de streek, waal ze huis hielden.
Ferrcl droeg aan de rechterhand altijd een
handschcen" En dikwijls fluisterden de' mannen
daarcver. Waarom verborg hun heer zoo angstig die hand?
Maar luid durfden ze er niet over te spreken,
want ze wisten, dat Perrol reeds lcerels had doen
ophangen, omdat ze over zijn rechterhandi durf.
den spotten,
Hij was een vreeselijtr< mensch.
Plots was er la.waai aan de deur der zaal.
Wat gebeurt er? vïoeg Perrol. Een over-

-
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val van den
laar

verr'venschten

l

J.t van Schaffe-

Men leidde echter een ouden man binnen.
Het was Rolf, de herder, die Jan van Schaffelaar ingelicht hacl over het verraad van Perrol.
Heer, zei een der hoofdrnannen' deze grijs

- zwierf rond het kasteel. En we hebben
kop

hem
gezien,
over eenige d'a,gen ook op een hoeve
waaï we verbleven. Een boer, die als gids met
ons meetrekt, be\t'eett, dat de oude snuffelaat
een herder is, wie ns zoon bij den wapensmid
'Wouter te Amersfoort dient. En de dochter van
dien Wouter is met jan van Schaffelaar verloofd. Dus denk ilc, dat we een spion hebben gepakt.
Flink gehandeld! riep Perrol uÏt.
-Hij keek sPottend naar den herder'
* Zeg, oude lcinke!, wat voert gij hier uit?
vroeg Perrol.
lk ben toch vrij over de heide te trekken,

-_

antwoordde Rolf.
'Wat een brutale beer is rne dat! hoonde
- Ik vraag, wat ge rond dit kasteel komt afPerrol.
gapen?

-*

Ik vertel het u niet I

Ha, ge vertelt het rne niet! Gij zijt een spion
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van dien ellendigen van Schaffelaar, den ridder
van water en karnemelk!
Heer van Schaffelaar is een edele manl
- Hoor hern! Weet gij dan niet, dat ik Per-

rol- ben?
-- Jawel... Perrol met de roode hand!
De overste van c{e Zwarte bende beukte met
de vuist op de tafel.
Daar is een haak! schreeuwde hij. Hang er
- hoef dadelijk aan ! Hij mag hier bov"n ons
den
bengelen

!

ja! schreeuwde nen.
- Ja...
Een touw rnet een sirop? raasde Perrol.Maar Rolf stalc de vingers in den mond en

floot luid en schel... En eensklaps stormde
zwarte hond binnen, welke c{en man, die

een
den

herCer vast hield, naar de keel sprong.
Ieder trok zich angstig terr-rg *roo, d"r, hond.
_-- Vooruit, V/'olf, beval de herder.
De honcl liep voor hem uit en snel volgde de

oude man. En zoo groot was de verrassing, dat
niemand hem durfde d,anraken.
Rolf verdwèen met zijn trouw dier...
Maar grijp hem dan toch! tierde perrol,
die- eerst aok bevreesC was geweest.
Het was geen hond, rnaar de duivel, heer!
beweerde
de gewonde soldenier.
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* Van

Dwaasheid! De kerel
hangen! Sleur
- weel hier en steel( den moet
hem
vuilen hond dood.
Maar een schildwacht van buiten kwam zeggen, dat de hond een, rnan dood gebeten had à
hij nu rnet den he rder ,rerdw*rr"nïus.
Perrol ging te keer als een uitzinnige, schold
op zijn mannen en gebood, Cat men àen spion
zou achtervolgen.
Rolf bleek echter onvindbaar.
Het drinkgelag werd voorlgezet, al was perrol kvn'aad geluimd.
Morgen zoeken' wij van Schaffelaar op,
en het moet dan voor goed uit zijn met dien braven ruiter! beweerde hij.
Laat ons wachten, tot we îneer verster- hebben, stelde een rnakker
king
vocr. Ricardo is
soldaten aan 't werven !
Van Schaffelaar is zwakker dan wij. En
morgen
wil ik hem aantasten ! hernu* p*rrô!.
't Werd nacht en nog dronk men.
Eensl..laps werd er alarm geslagen.
De vijand! r;ep men.
Pe-rrol
sprong op. Veel van zijn volk waren
dronken.
Heer, vlucht, riep de buer, die de gids van
,
de-Zwarte bende was. Jan van Schaffelaar is al
meester van de brug.

-

to

__

Schaffelaar! schreeuwde perrol. Ziln
mijn rnannen dan lafaards geworden!
Vlucht ct 't is te laat, vermaande de
- Vcel rnannen liggen
boer.
verslagen. Ik llen een
ondera.ardsche san,g, À lurrgu Joæ br"rrg ik u
* Vluchten voor den kerel, dien iÈ haatl

et Perrol.
Maar zijn vrienden sleurderr hern mee...
Van Schafielaar, door den herder ingelicht,
had het kasteei verrast. Rolf wees h.* i"rbor_
gen wegen rioor bosschen. En de ruiters waren
aan de brug, eer Perrol's schildwachten het ver_
rnoedden. De brug was neer, omdat men wagens
rnet huit verwachtte.
De rnennen van .|an van Schaffelaar werden
rneester van, het slot en de aanvoerder met Franlc
en de getrouwsten stormclen in de'"zaal.
* Ferrol moet ik hebben I riep van Schaffe_
kre

laar.

Maar in de zaal waren slechts twee dronken
in staat inlichtingen te
gg"t"-. _Men speurde overal, doch te vergeefs.
Eindelijk ontdekte men de onc{eraardsche
î";;
en begreep nu, dat Perrol langs daar ontsnapt
solclaten. Ze waren niet

was.
Veel
-van zijn mannen lagen dood
aan de brug. A.nCeren *rr.r, op de

of gewond

"l""hi

gen'
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g"riu_

Van Schaffelaar liet de gewonden verzorgen.
Ze zaud,en als gevangenen aan heer David uitge-

Ieverd worden.
De wagens met buit verschenen niet. Men
had de rooveïs kunnen waarschuwen. En verder_op de heide verzameide Perrol zijn volk.
O, wat tierde en raasde hij! Verslagen door
Jan van Schaffelaar?
Hij huilde om wraak.
We hebben tii'd verleuterd, sprak hij.
Morgen
weïven we mannen. We beloven
dut
""
ze mogen plundere n en stelen zooveel ze willen.
Maar van Schaffelaar m*et sterven t
De Zwarte bende overviel een hoeve. De boer
werd gedood. De vrouw en kinderen vluchtten
jammerend heen.
Perrol ve rschanste zich hier. De mannen
beef'den voor zijn woede.'Zooals nu hadden ze
hun overste nooit rgezien !

III.
Eenige rnaanden waren voorbij gegaan en de
oorlog werd scherper gevoerd
Jun van Schaffelaar had met zijn mannen
dapper gestreden in het leger van den bisschop.
Perrol was hem uit den weg ge lrleven, en al bezat hij een sterke bende, toch moest de wo,este-
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ling oppassen, daar heer David aan de winneride hand was.
Jan van S;haffeiaar krceg bevel om een opdracht te vervuillen voor zijn heer in de stad
Amersfoort. Achttien ruiiers vormden zijn geleide. Zijn vriend Frank vergezelde hem ook,
De andere :'ilannen i.!'aïen bij het leger gebleven.
't 'Was een heele tocht en, toen het avond was
geworden, besloot jan van Schaffelaar in het
dorp Earneveld te cvelnachien, een plaats te
midden van de heide.
Barneveld was in rust. De mannen sliepen in
stallen en schuren. Jan van Sc}'affelaar en Frank
zaten in het hiiis v-an een dorper en spraken nog
wat. Jan was goed geluimd" Na maanden striid
zou hij morgen Maria terug zien.
't 'Werd dan toch tijd om te gaan slapen.
Maar er werd op de deur gebonsd. Franlc vroeg,
wie daar was.
Rolf ! klonlç het terug. Sne[, doe opent
-Frank schoof d.e grendels weg En de oude
herder trad binnen.
Heer, spoecl.ig, vlucht. Perrol en de Zwartt
benCe zijn reeds aan de inganq van het dorp! Ge
hebt nauwelijks den tijd om op uw, paard te
springerr... Red u, heeï, zoo rap ge kunt.
En rnijn rnannen achter latenl FIa. neen"

vriendl

-
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Van $ci:aff<"iaar wapende aich *n I;'rcrrak was
reecJ* i--,.liir,:ii. i-ilj r:rr,alii* aTarnr. VercXrn'aascJ
$.pr"{ir}grir cie i'*iters op.
*- Cevrari i:)crrol is ciaarl ging het akeiis
nreuws,
lle '.:iii;n'i lïa:r !-'.{ro riicirtbij. da.t nlen geen tijd
ln{:ri iraci l'ni i,r grârirri.r::r1 te vel"zanlelen, Nu had
Ferrr-' i ro,';r.l: ri j i i ' rrii r "$i.l ra f i els.ar verras t.
.le-n r:icp ;:iirl rr::e:rnr-'r1 orrl zich heen.
-*- K,-r*r, ;r;:, çls herder, ik kel de sti:aaljes in
het d*rp ru; ;,,*i t,;r,cl:teil r! nflr le dcr:n nntsnappr:n ianss Ce kerk.
Ile r:trijrî ;.{:r.r cnrji:l:ii: ziin r;l van Schaffeiaar
zE:n d;,,c o,'lt litir:,. I lr, ' i rab.ir ii,: !ler.trc sloeg r.rlots
een sthiiii:-'cl ç';.-.. ii.r rl*ei,:h"n luart$en" die de
ch:isternis braken.
fr

I
i.
i't-:';r:1.
:
, : j',.'" r \ .i.l ;'. ):a;:lr-l ilr is
voor irrij.
l*iij l:ic::l: :';l:icr r-,r. r.:htr., :,; j;r j.rer:de. En nrr
a;.riv-âerdi f a, "tï: i,ch; ffnle:r ri- :-iin manndn wel
den glriiri tiii;r::br;:i,r :';:-,ir* g,*i:ir :rE zich. En
velen i;r l:r i-,d.,: r'ieien neer. !\,{aar rneer en
lliÉet zy,i"..l.rie rira.nnen claagden op.
-** [-i"s"" veis:]l;.:-.;t r_: ii: .,le:r toren. . . de
deur is crïen. . . rîieï ireef i cr -,'anr{eag gewerkt,
zei R.oif.
[n "oan Schaffciaa.r vclgcle den raad, Strijdend
14 -.l

hij en ziin dapneren acl'lteruit en ze verdwen,e:r tce:r in ien hl,:eken, h$$gen tcren. De
de ur vi*l tlichL, er: wrrrd al l:innen gegïendeld.
**" Jle ai|t*n ic cie ','ail ii*riir: Fley:o!. Ze Ïçr:nnen orlrq niet riteer r;stlio:::r*:n li,lalt eren boomweken

stam... \ïe heulç.en Cc proort oÏ-x:n.
Rolf was rr:et ;+ijn h*,:ii wi--:rj4r:giiçrt en verliet
het r{org:. L}er her,*er had aijn Lr*cdsc}iap verricht,
lt];:rtr li*i ri.ire ,:,1 h-ir, ,l'- i l-r,; cl: --,a'il;ie i:e nde
niei rneer vr:oruit wa$ sûraanl. r-lnr rrar: Schaffelaar eerier te waarscirlrwen.
Manncln e!*r Zwl:r',,:. !:r.r:Cr lr,v.'rlrnen rïlet een
booms'u.am en ::rinmejden op tle ioreniTeui, die
weldra krakend l;ezwr:e],r. h4et too:'lsen rilongen
iie vccistrn l:innen.
'** I-letlr. ;'c ::ijn nr:ar bcr,"en gevh-lcht en hebben de lrilJ: nrt:t st:i: iie:'i e:r li:r-lt versc,e, d, riep
er een.
-"--- Ik seef van !\cli;rfl'eiutrr nos één nacht!
sprak Pe::l'r:1. I-T+t is z;jn );.ai:!..,. Yle z'-rlien cls
val !:reyrnlr^en. h''iaar naakt n-r.r.-ir lichti Y/eg met
de duisteynis
Zijn woeste kerels wi.qt*n lya,t hu:'r îllesster
bee{oel.je. Ze i-;taiie:r r:;nr;n'leilil,e hr:izen in
by:nd, es r,',"el rr:o snil, cl,'i' rll] j.':n-iln"rer--rie hrwoners nauweiijks den tijd hadden orn te vluch,
ten.

l5 -

-- Tile zijn cpgesloten, zei Jan van Schaffelaar op somberen tocn tot zijn achttien mannen.
'We
hebben, hier geen Ie vensmiddelen en geen
wapenen... Konden we maar een boodschap
zenden naar'Wijk, naar heer David. Hii zou een
be n e afzenden orn ons te ontzetten. h4isschien
gaat d'e herder er heen. ]\4aar leeft hij nag? Ze
t<unnen hem gedood hebben.

Heer, Iaat mij gaan, sprak Hein,

de

trouwe
schildlçnaap van den aanvoerder.
Maar
hoe?
-Snijd een of twee zeelen van de l;lokken
los- en maak eï een liin vast. Bind d"ie aan mij en
laat me aan den buitenkant van, den toren zalcken.

Maâr ze zullen u bemerken.

- Niet aan de l'{oordziide. heer. Daar !s 't
don,ker.
En op 't keykhcf sluip ik op handen en
voeten tusschen de graven weg.
Hein, ge zijt een daç,pere jongen, en mis- kunt ge ons ïfdden, hcrnarn van Schafschien
felaar ontroerd. Maar als ze r.l ontdekken, sterfl
gij het eerst van allen.
--- Ik wil mijn plicht doen, heer. En laat ons
geen tijd verliezen !
,He!n was pas zeventien ia"a.r, den zoon van
Jan van Schaffelaar's stallcnecht. Hij had groote
vereering voor zijn meester.

-!6-..

Men sneed nu kloktouwen los en maakte een
sterke lijn, die Llein onder de armen werd gebonden. En aan de donkere zijde van den toren,
daar waar geen, brand woedde, hielp men Hein
over den omgang.
Hein, fluisterde van Schaffelaar nog, als
ik toch hier sterven moest, ga dan alles vertellen
aan Marie. van meester 'Wouter.
-- Ja, heer... Maar de bisschop zal u'bevrij,
den.

Cod geve het en geleide ui

-Men liet Hein zalçken... 't Waren oogenblikken vol spanning. Zacht vierde men het touw,
om den moedigen knaap toe te laten zich van
den muur af te d"cwen enl geen kneuzingen op
te loopen.
Een ruk van het zeel bewees eindelijk, dat
Hein den grond had bereikt. Maar wat later
klonlc beneden larn'aai.

Ze willen, toch vluchtsn... Ze klimmen
beneden... Caar loopt er een,

- een, touw
langs

zoo hoorde men boven.
De arïne i-trein is verloren! kloeg van

Schaffelaar.

.
r tl.
t t
Dat is niet zeker, sprak Frank. rlrJ
ls zoo

- en lenig.
vlug

Ze hadden het touw weer onehoog getrokken,

:*

!?

-

F{ier moet

- Perrol.
tierde

ook licht gemaakt

worden

I

En aan die donkere zijde werd hout en riet
opgestapeld en een vuur ontstoken.
Maar na een kwartier zagen van Schaffelaar
en zijn mannen een vuur buiten 't dorp, het sein
van'Hein, dat hij veilig ontkomen was.
God zij geloofd, het is gelukt, we kunnen
nu- hopen op bevrijding! spralc Jan van Schaf'
felaar

lv.
De nacht was voorbij en prachtig verrees de
zon boven de heide.
Van Schaffelaar en Frank ke ken door klokkegaten en zâgen cle verlichte vlakte.
lp de verte welfde zich d.e Amersfoortsche
berg. En Jan dacht a,an Maria... Hij werd treurig om het hart, maar hii mocht dit niet toonen.

De woeste Perrol heeft huizen in brantl
gestoken.."
eie de ruïnen, zei Frank.
En 'nu sleuren zijn mannen hout en riet
- V-e zullen vuur in den toren maken.
aam.
.* N4aar ile steenen reus zal het weerstaan.
De kerels cier Zwarte bende n,aderden het
kerkhof. De,beiegerclen wierpen steenen op hen,
Maar de .mannen droegen wapenrustingen,, en
die steenen lconden hun weinig'deren.
Het hout dat de torentlap versperde werd in
brand gesrtoke n, rnaar ook tegen de muren legde:
men vuren aan.
_* \Ve zutrlen wolken rook in hun val zen"
.ienl spctte Fe,rrol, die zich op een afstand hield,

-* l? *

Een priester naderde. Hij bleef vr66r Perrol
staan en smeekte hem zijn vijand barmhartig te
behandelen en Gods hu;s te sparen.
Maar de woesieling liet den priester wegja.

Hij wilde zijn vijand zooveel mogelijl'

gen.

laar nu?

Hij dreigde het heele dcrp plat te zullen branden, als de bewoners n;et koest binnen hun huizen bleven. [-iij duiCde echter dorpelinge,n aan,
die voedsel voor zijn nia,nnen cn paarden moesten
aanbrengen.
Wolken rook stegen langs de to,renmuren'op
en drongen door de klokkegaten. 't 'Werd benauwd daar boven, vùaar .rrutt S"h.ffelaar en zijn
mannen geen water en levensmiddelen ha&
den.

Konden we den torcn maar verlaten en
- steïven, zei d.e aanvoerder.
dapper
Maar ze hadde,n zelf de uitgang versperd en
nu woedden beneden de vlammen.
We kunnen alleen op cntzet hop,en, sprak
Franlc. Hein zal veilig Wijk bij Duursiede bereiken.
't 'Was een benauwde dag, De opgeslotenen
voelden zich afgemat. Sommigen, kregen ontstoken oogen van den rock. En de dorst kwelde
allen.
Perrol liet brandende pijlen schieten in de luiken, die hier en daar in den toren voorkwam,en.
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kwel-

len.

Uilenl schreeuwde hij. Vertoont u dan
toch eens ! Waar is die moedige Jan van SchaffeMaar de belegerden hielCen zich stil. Ze

moesten wachten op de bevri3'ders.

Weer werd het avond en opnieuw vlamden
eenige armzalige hoeven, om het dorp te ver"
lichten.
't Was een vreeselijk schouwspel.
De derde dag brak aan. Perol wist van eeo
dorper, dat een luik halverwege den toren toegang gaf tot een kamer.
W" zullen de torenuilen gaa'n halen! raas-de hij in zijn overmoed. Zet stormladders tegen
den muur. En dringt binnen, mijn dapperen!
Met << wij > bedoelde hij dus zijn sold,eniers,
want zelf bleef hij een ei'nd van den toren af. . .
Men sleepte ladders aan, bond ze aan elkaar
en stelde ze tegen den torenmuur. En oDVêrsaagde kerel beklcmmen ze.
Plcts viel een baik over d,en omgang en stortte
op de stouimoedig,e aanvallers, die tnder den
last, dood of sterven,rtr naar beneden tuimelden.

Ha. ze verdedigen zich f,og, maar het
- niet! riep Perrol. We konden wachten, tot
helpt
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/.e etch moetcn {ive} ilel,'r)n, m;lilï u'c '*'illen van
Schaffelaar halen.
En liij liert r,"nel,:ren ap de laCdcrs jagen. De
belegerclen haddcn niet vr:,ll verw*:e.';-rti'l'delcn'
W'el lvierpen zÉ mei c!-e':nei: eri hct:t, uit den to'
ren gebrolie$, îItaLtr I''eirol's I'ilniinen geraakten
op cle e'erste verdicpinp;
Boven hen was e;i: zclric:inp. en de li':p werd
daar afgeslcten ilccr ee:r luik.
._ Kapt het apen ! be.r'a.l Rrcarclo, Perrol's
rnedcr,o.'eilcer, Cie c,:k ni.:e, cg:gcstr:;;ci.:. was.
N{en slocg de bijien in 't iiri;.l., rç}.ar plots
dreuride cle tcren, van een vervaaii:jken slag. Jan
van llchaffelaar h;.ci ccn, [;i;'1.: li;,ii.n i*snlil:,cn en
vallen eir dez* r'elbrii:relJt hr'i ir,li-'", rne.:;: biee{
tevens in cle c3:e :-.,ing l"ranr;en en zoçr was oolc hier
de toegang versperd.

-- Ze vereiedigen z.ch t.:cL nogi sp*tte I?'icardo. Wai zai 't l';n heii:er Vvte ni:Len irier

vuur. De zcldering zal linetlcr*r: dat het een ple,
zier is. Ën cie rcok ner,ei. rl'": r:,leir l"erjagen,..
Wacht {nê-ar, .i.e lr;crrr n ::;,:'n s;:cedig over!
De wikie i<erels haal.ien sl,roo naar de eerste
verdieping ,cir slal*en l:tL in l:ranil. Ze daaklen
zelf a{. Iin cie toie;r gcicrrl" w+iciia e.:n brandende
i<olos.

4.1

Daar zljn de l-.evnj,Cers! riep Frank,

- de heitle staerde.
over
f)e afgematte

m.;rl--rnen l,;ekcrn

die

naar L,uiten, Ve.

Itn irrncle:; ri;et g.:e* ::ien met hiln door rooh
cntstcJrien {-,c!:en. },4a.r,: cle hocp lae^ide op.
* J*, een ruiteybenclc! iui,":hte van Schaff,:,
laar" Fiein heelt ;ijn taalc volL,racht. l\.4annen, we
worden gered!
Ferrcl r,q'erd ock ingelicht. En hij raasde van
woede. Zou ;:ijn proci r:cg critsnappen?
FIij had dontierirussen, cle kanonnen van dien
tijd en liet zc ir-ret hun rno;rCen l<.eeren naar de
zijde , van l{,'aar de leserbende nad,erde. Zijn
mannen rncee'ren in 't zadel, Rereed tot den

strijd
l\{aar 't r,l'as eerr liTeiire schare, die afgezonden
wercJ, De Zrvarte henie r.as veel or""htig"r.
Van Nijveld, een ecleiman. voercle de afdeeling aan.
I-iij vroeg ol:l een o:rderhrr:r-rd. [.n Perrol liet
hem naderen.
G;j lrcbt ncoit rnnr Ciei:sten opqeuegd. aan
heer Davicl: :i1;,.i v-rn i{rii'eli. F'r-. daarom kom ilr
nii':t lnr':,t srit'illd-. l,.4rl'r iT" i:r,:J,..::t rr, in r:aarn van
den I-is*c},cp, *nmir.lcicTiijl [ii,iri:eveld te verlaten.

Perrol lachte hoonend.

-*

7.1

Hebt gij ook de soldij meegebracht, die
uw- meester mij verschuldigd is? vroeg hij.
Gij hebt rnaanden lang u aan uw dienst

onttrokken.
II< heb

mij zelf betaald... En wat nu het
verlaten
van dit dorp betreft, ik zal handelerr,
zooals ik wil. Maar gebied Jan van Schaffelaar,
die daar in den toren s,chuilt, dat hij zich aan mij
overgeve, en dan zal ik uit dit dorp vertrekken,
hernam Perrol.
Heer van Schaffelaar is ook in dienst van
- heer...
onzen
Maar ik heb een persoonlijke zaak met
.
hem te vereffenen. Als hij zich aan mij overlevert, Iaat ik zijn mannen vrij vertrekken. ,
Perrol s,chr,eeuwde dit h-iid en Jan van Schaf
felaar hoorde die woorden. Plots verscheen hij
aan de n omgang.
Perrol! riep hij, het is dus alleen om mij te
- Hier dant
doen...
Hij wierp zijn ijzeren handschoen voor de
voeten van den aan,voerder, die in volle wapenrusting stond, om beschut te zijn tegen steenen,
die men van boven zou'kunnen gooien,
Een handschoen werpen was een uitdaging
tot den strijd.
Gij moogt in volle wapenrusting zijn, ik,

-
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zooals ik hier ben! Neemt gij den kamp aan)
vro,eg van Schaffelaar.
O, rneent gij zoo te ontkomen? hoonde
- Gij zijt immers mijn gevangene...
Perrol.
Gij durft niet met mij strijden! Perrol met
de-roode hand is een lafaard! schreeuwde van
Schaffelaar zoo luid hij kon.
Ook de uitgepu.tte mannen daar boven vertoonden zich.

.

Werpt uw aanvoerder naar beneden,

ge-zult allen

vrij

mogen vertrekke

n! riep

en

Perrol

hun toe. Reken niet op uw bevrijderst Mijn
Zwarl,e bende is sterker. En laat heer van Nijvelcl zijn mannen naderen, dan werpen mijn
donderbussen en mijn moedige ruiters' ze neer.
Gooit dus uw overste hier v66r mijn voeten en
ik zweer u, dat gij allen vrij zijt.

Nooit! klonk het terug. Leve Jur

Schaffelaar

van

I

Spring gij dan naar beneden,

Schaf- ge kunt uw mannen redden.van
felaar,
Maar dat

durft ge niet. Ge heb,t zoo veel moedr niet ! hoonde
P'errol.
De belegerden troklcen zich terug.
Perrol is nog gemeener dan ik dacht! Zullc

- voorstel doen, zei Frank.
een

Heer;'wij blijven u trouw, sprak een der

mannen.
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Ë,n de anderen stemden daar mee in.

Dank ,,r, irorr.*. vrienden, zei van SchaffeIaar ontroerd. Laa.t ons nog mo,ed houden. I-{eer
van Nijveld: heeft rnaar een kieine rnacht, doch
er zal zeker nog versrterking iiomen. . .
8*8

De heer van NlijvelC plei:te voor Jo, van
Schaffelaar, rnaaï Pei"rcl eisclrte, dai ziin vijand
zich zou ovôrgeven en hij spotte met dÀ bevelerr

van den bisschop.
Sn had te Wijk bij l)oi:;stede n:et geweten,
dat Perrol zuliç een geilucl"rtr niacht bezat. Van
Nijveld kon niets uitrichte:r. lr4aar er yr'a.s te Wijk
geen krijgsvcllç meer; dit st:.eed nu buiten het
gewest tegen hen, die c{e oproerlingen sterrnden.
Van Nijveld lcon niets doen. En Ferrol liet

zijn kleine macht insli;itcn. !-lij wilde

geheel
meeste'r blijven van Barnevelcl.
In den nacht liet hij cle wachtposten verdubbelen.
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V.

Jun van Schaffelaax zat alleen in een ka.
mertje naast db içlclçlcen. I-lij was een wees;
zijn meesie trnannen harlden l'ader en moeder eril
velen ook vrour,v en lç.inde:en. Voor hen zou de
dood erger zijn dan voor heni. En hij kon hen
redden. Ferrol eischte niet hun leven, rnaar alleen
het zijne.
,[-let leven lokte hem toch ook. En hij dacht
aan Maria. V/at z,au ze weenen, als ze hoordey
dat hij gevallen was.
Jan van Schaffelaar l.,ende den toestand' te
Wijk en hij rvist, dat er niet meer bevriiders kon,
den kr:men dan de kleine bende van heer van Nij-

veld...

Hij hoorde boven zich mannen ijlen. Ze leden
van cle lcoorts. Somm.igen kreunden om water,.
Dit liiden moest eindigen.". Hij lcon hen allen
beirijden. Perrol eischte alleen zijn leven, uit
wraak en haat.
jan van Schaffela.ar linielde neer" En lang bad
hij, want liij was cen vroom rnan.
Van den ganschen nacht sloot hii geen oog.
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Toen de zon verrees en de vierde dag aanbrak,
zag hij zijn manner! nog meer afgemSt. Een ijl'
de over zijn vrouw en kinderen. Maar niemand
kloeg.

Er was al vroeg beweging bii de Zwatte

bende. Perrol wilde op dezen dag den'toren over'
meesteren. Nog meer moest het vuur woeden en
hij zou dan de muren met ziin donderbussen bestoken.
Hij weigerde nog met den heer van Nijveld te
spreken.
In het zonnelicht verscheen Jan van Schaffelaar op den omgang.

psllsl, riep hij, gij hel-'t gezwor€n mijn
mannen vrij uit te laten gaan, als ilc mij aan u
over lever?
'Waarom srnij,ten die domrne kinkels rr
Ja.
- naar beneden ? schreeuwde de woesteling
niet
terug. Maar nu is mijn gedulcl ten einde. Vandaag stort de toren in tn uw getrouwen'kunnen
dan in de vlammen als domme ossen gebraden
worden.
. Plots steeg van Schaffelaar op de borstr,rlering. Van beneden waren alle oogen eip hem gericht.
Maar boven was er ontsteltenis en ontroering.
\X/a,t gaat ge doen ? kreet Frank.

-
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Mann€n, sprak de aanvoerder ontroerd, ik
sterven en wil u in geen last

- toch eenmaal
moet
brengen.

Fier stond,hij daar, en hii wuifde zijn getrouwen vaarwel...
Neen, neen ! riep Frank.
-En ook de anderen richtten zich op, om hun
overste terug te trekken, want ze begrepen zijn
bedoeling.
Maar de held, die zijn leven voor zijn mannen
geven zou, zette de hqnclen in de zijde en ri,ep
tot Perrol:
Hier hebt gij Jan van Sclraffelaart
-Hij sprong van den
toren...
Beneden was het doodstil.
Boven barstte men in tranen uit. Frank hing
weenend ov,er de borstwe ring.

Jan van Schaffelaar viel op het kerkhof...
Nog poogde hij zich op te richten...
Ha, eindelijl< I juichte Perrol. Gij zult mijn
hand nog voelen...
En hij sprong nader met zijn dolk... Maar Ricardo zelf, zijn luite,nant, trok hem achteruit.
Neen, heer, Cat ni.et! kreunde hij, onder
- indruk van Jan van Schaffelaars edele
den
daad.
De priester \,l./as daar en boog zich over den
stervende, en gaf hem den zegen.
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Perrol

Hij is voor mij...

wraak

wil ikt

raasde

Maar van Nijveld, die ook ter plaatse was gesneld, greep hem vast.
'- Ik daag u uit tot den strijd, riep hij. Ik
.noem u een lafaard...
Hij dwong Ferrol zich te verdedigen en trof
hem geweldig tusschen de spleten van het harnas...

Er waren zwarte ruiters, die ook wrok hadden
Perrol, om diens str,engheid. Hun woeste
tegen
'aanvoevder
had velen van hun rnakkers in den
gejaaed
bij die bestorming van den toren.
docd
U/aarom gehoorzamen we hem nog? riep
er een. Trek zijn handschoen uit en' ge zul't zien,
dat zijn re,ch'terhand rood ziet... Die rechter*
hand werd in het vuur g€roôsterd, toen Perrol in
Italië een misdaad had begaan. Flij rnoest als een
geteelcende het land verlaten.
Maar anderen namen het voor Perrol op. Er
:.1ry
was ruzie in de Zwarte be'nde. En heer van Nijvelcl maakté er gebruik van om ze uiteen te jagen. Zijn mannen, on.der den indruk van Schaffelaars zelfopoffering, vcchten als leeuwen.
De Zwarte bende slceg op de vlucht, behalve
zij, die hun diensten den heer van Nijveld aanboden.
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Per.rcl werd in een huis gedragen. Ën een heelrneester zei hem dat hij sterven moest.
--1- .tr*t van Schaffelaar heeft toch u en uwe
bende overwonnen, zei van Nijveld tot hem. En
gij sterft als een misdadiger
Perrol'kromp ineen van woede. Maar de priester naderde o,ok hem met verrnaning tot bekeering.
" De mannen van heer van Nijveld bevrijdden
de opgeslotenen uit den toren.

Perrol stierf dien avo,nd.
Jan van Schaffelaar werd plechtig begraven.
Ja, Maria weende veel, toen Frank en Hein
haar hef nieuws brachten. Ze ging nadien in het
Sint Klaraklooster te Amersfoort, om haar leven
te wijden aan goede werken.
En de naam van Barnevelds held leeft nog
voort.

ËINDE,

*
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HAN'S KINDË,RBIBI.IÛTHËË,K

Voortdurend herdrukken wij vroeget vet
sr:henen nUmmerS.
Vraag ze in de boekwinkels of aan de dagblad"
verkoopers
Er zijn steeds veel vroegere boekies voorrôdie.
ElLe week verschijnt een nierlr,r'

