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Op een herfstdag, zoowat 55 jaar v6ôr de geboorte van Chris,tus, reden eeni,ge Rc,rneinsche
legeroversten met hun gevo'lg op den groot'en weg,
die van Tongeren naar het Westen liep. In ons
land woonden toen vers,cheidene volksstammen
als Menapiër,s, Morinnen, Nerviërs, Eburonen en
de Rorneinsche veldheer Julius Cesar had ze onderworpen. De Rorneinen waren hier dus meester;
maar rnoesten op hun hoede zijn voor opstanden,
Zov de hoeve van dien Amlbiorix nog verre
- vroe,g een der legeroversten, die Tarcia
zijn?
heette.
Vol'gens de inlichtingen van dien boer niet,
zijn naaste gezel, Tarpa. De hoeven
antwoordde
daar in die weide zullen hern wel tcehehooren.
Ih verlang naar ru,st en spijs en drank, hernam Tarcia.
We zullen eers't afwachten, hoe de vorst
- dezen wilden volkssrtam ons ontvangt, sprak
van
Tarpa.
Een vc,rst? spotte Tarcia.
- Wel, zoo schijnen ze hem te bescho'uwen,
he'rnarn
Tarpa.
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de-Tarcia.

woorden moest vertalen en daarna ook die van
Amhiorix.
Tarpa vertelde, dat hij en ziin vrriend, nameng
Julius Cesar, den oppeibevelheibher kwam,en, om
het vroeger gesloten verbond van vriendschap te

Laat mrij het wo,ord doen, want gij kunt uw
slecht,beheerschen, waars,chuwde
Tarpa. 'VUe'moeten Amhiorix winnen d'oor vriendschap. Zoo wîl Julius Cesar het... En dan zult ge
uw bekornst,kunnen eten en drinken.
-- Voor mij de heerlijkste taak.
Ik weet het...
-Weldra hernerkten de legeroversten een,ige gebouwen, die wel van hout en leem waren opgericht, maar to,oh een zeker aanzien hadden.
Daar zal dat paleis van dien Amibiorix
- zei Tarcia. Een hoop krotten. D,eze wilden
staan,
moesten blijde zijn van ons te kunnen k:eren.
* Als 't maar niet gepaard ging met het ophrengen van s,chattin,gen.
Uit een der gehouwen trad een stoêre, toch
s'lanke man. Hij droeg over een linnen oncler'klee<l
een'mantel van ossenvel" En zijn hoofd was bedeù<t door een hel,m, waarcrp een buf,felkop grijnsde. Aan zijn zij droeg de rnan een kort zwaard.
*- Dat zal Amhiorix zijn, fluisterde Tarcia. Hij
kijkt ons niet vriendelijk aan.
1631 mij 't rvoord doen. stelCe "l'arpa voor.
-Hij wenkte uit zijn gevollg een tolk, die zijn

Troepen d'ie een krijgstocht naar het land
der- Britten hebhen qedaan, ko'men hier in de nabij,lreid overw,interen, zei Tarpa. En wij vragen uw
hulp daarvoor.
A,mbiorix noodigde de legeroversten in zijn
woning. En hij rie,p eenirge rkr"recihten, die de soldaten 'onrder dak mo,esten lbrengen en tevens voor
de paarden zouden zorgen.
Tarcia en Tarpa kregen eerst gelesenrheid zich
te wass,chen en te verfrisschen.
'We
worden goed ontvangen, zei Tarcia, 't
valt me veel mee.
Amhior,ix is een verstandi,g man en begrijpt
dat- het zijn helang is met ons in vriend,s,chap te
leven. En 't zal s'l'irn zijn van ons he,m rnet onderscheiding te hehandelen. Amhiorix heeft grooten
invloed op zijn vol'k. En de Eburonen, die hier
\Monen, vormen een machtige stam... Orn hen in
bedwan'g te 'hou'den, wordt onis kamp in deze
streek opgesteld.
Verkwi,l<t reeds door het wasschen, singen Tarcia en Tar,pa in de woonkamer.
Ze namen plaats op een bank en Arnibiorix liet

Hier in deze binnenlanden.

- Bij ons ook. M'oeten we niet als, a$gezanten
- dien Amhiorix ,toe? vroeg Tarpa.
naar
Orn hern c.nze beveien t'e brengien ! heweer-

gevoelens
te

bevestigen.
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krachtig hier voor hen brenr4en. Ook werc{en door
een dienstrnaagd spiy'zen opgediend.
Ambiorix zette de legerovers,ten aan to,e te tasten. En Tarpa en Tarcia aten en dronken srnakeIijk.
Daarna spraken ze do'or de hu,lp van den tolk
ovelCesars pl'annen.
Amhiorix beloofde naar het kamp gïaan en
voeder te hrengen en de Romein,en in alles hehulpzaam te zijn.
De afgezanten overnachtten in zijne woning.
's Anderendaags keerclen ze tevreden over hun
opdracht terug.
Amhiorix grijnsde, toen hij de lbende zag heen
rijden.
Ha, ge meent, dat de Eburonen vcor goed
onderworpen
zijn, maar 't is niet waar! mlornpelde
hij. We wachten onzen tijd af.
Hij riep een jongen man.
* Wenner, zei Amibiclrix, qe moet een groote
re'is doen...

En de hoofdman der Eburonen vertelde, dat de
Romeinen karnpen vormden :n de verschillende
streken, hier bij de Eburonen, bij de Nerviërs, brj
de Menapiërs en elders nog.
Ambic'rix wilde nu ibesprekingen houden rnet
afigevaardigden van de verscihiliende sta',rnrmen om
middelen te ber,a;men t'ot het verjagen van den
verdruhker.
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'lV'enn,er

moest daarom die verschillende stammen'hezoelçen. Denzelfden dag .nog reed de hode
te paarcl heen. Hij draafde langs d'e golvende velden van het Tongersche en kwam dan in het
d,ichte Kolenwoud dat, zich d'oor ons land uit,

strekte'

*;t

Veel iRo,meinsche troepen rukten aan. Ze maakten een grcote versterl<ing, o'mringd door wallen
en gracftrten. Ze lbouwden biokhuizen, magazijnen
en stallen.
Ambiorix leverde graan en voeder en ,bracht
oo'k vee. Het kamp had twee bevelhebbers, Sa'
binus en Cotta, en ze betuigden ,Amhiorix dank
voor zijn hulp.

II.
Frieda was e'en rneisie van achttien jaar. Ze had
geen ouders meer en rsoonde met haar hroeder
Brinio in een leemen hut. Brinio was een'lu'iaard'
Hij liet Frieda al het werù< doen en la,g zelrf dikwijls op ,een herenvel' en dro,nlk krachtiig bierSoms ging hij op jaoht.
Frieda verdroe,g alles in stilte en met geduld,
toch hield ze veel van haar hroer.
Eens was Brinio heel laat uitgebleven. Frieda
Iag reed's te bed, toen haar fbroer ,binnen trad. Hij

-5-

was niet droniken. Frieda hoorde hern zuchten. Ze
stond op en vroeg haar hroer wat hem sctlreelde.
[tr{is1s, antwoordde Brinic,.
- Hebt ge honger?
- rlrf,ssn... Ga maar slapen! Ik bl,ijf nog wat op.
- , Ge ziet er zoo treunig uit.
Dat raakt u niet! brornde Brinrio. Laat mij
met vrede...
En hedrul<t tr<eerde iFrieda naar haar legerstede
terug.
Den volgenden mor,gen bleef Brinrio liggen.
Frieda was, zooals altiid, vroeg aan 'den arbeid.
Een tman kwam op haar af.
Ik ko'm otm de koe, zei hij.
- De koe? herhaalde Frieda verwonderd'.

* rBrinio's, ,koe.
Heeft rn,ijn broer ze dan verkocht)
-De,man lachte.
Dat zou hij willen', spotte ihij. Neen, hij
heeft de koe versrpeeld gisteravond. Ik heib het dier
Vi/ell<e ,lçoe?

met de lesllrinigen geitiryonnen.
Frieda werd hleek.
Heeft Br,in'io onze koe verdob'beld) riep ze
uit.
c.ntsteld
'Waar is hij l Dan kan hii het ibevesti'gen'
Ja.
Hij- zal toch zijn woord houden'
Frieda ging in hu'is en riep haar brr.rer,
Daar,is een mân om onze koe, zei ze,

-
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*

Geef ze hem meel sprak Brinio de oogen
slu,itend.
Is ihet waar, dat gij ze vendo,bbeld hebt?
- J., ik ben ongelukkig gêwêêst.
- 'Q, Brinio, nu zijn we arm! ,kloeg Frieda.
- [-aa,t me gerusit I Ik ben hier de baas ! Geef
de -koe m'ee, 'ik wil den kerel niet zien.
Frieda begr,ee,o, dat ze rnoest gehoorzamen. En
schreiend keek ze het dier na... Ze had hard gewerl<t orn die koe te kunn'en koopen. Ze was tot
wat welstand geraakt. En op een avond vers,peelde haar l,urie broer dat alùes. Fri'eda had geen m,oed
rneer.
Bninio kwarn ,bij haar.

zueter.

ZwijE over de koe! snauwde hij tor zijn

Hij vertrok, al,s ware hij tocih tbes,chaarmd.
Overal zou men het vertellen, dat Brini,o zijn koe
kwijt was en weer t;ot de arrnste lieden van den
stam behoorde. Hij wil e trouwen rnet Dina, maar
haar vader zau dit nu wel verhinderen.
Kon Brinio maar weer aan een koe geraken!
Hij lcwarn aan 't Ronaeinsch karnp. Daarhin,nen
was een menigte paarden en koeien.
De vijandl eischt s'teeds dieren op, dacht
Brinio en i'k bezit n,iets m'eer.
S,om'ber zrarierf hij rond.
-- lÇs ,kijkt zoo tr,ies'tig! klo,nk het eens,klaps.
Daar naderde een ruliter. Het was Wenner, de
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bod. v.n Ambiorix: hij keerde van zijn reis terug.
Droevig gestemd, o,rndat de Rorneinen ftrièr
baas spelen) vroeg 'Wenner.
'We
zijn geen vrije rnannen meer, 't is waar,
antwoordde Brinio, die niet over de ware reden
van zijn somlberheid wilde spreken.
Gij zijt gereed orn den vijand te helpen ver- Wel, kom, binnen kort naar een vergadejagen)
ring in het Heilig Bosch. Dan zult ge gced n,ieuws
hooren.
'Wenner

wi,lde er niets [neer oveï zeggen en was
ongeduldig Amhiorix verslag uit te lbrengen over
zijn tocht.
iEen paar weken later was ,er een vergadex,ing
in het Heilig bosch, waar de priesters de offers
brachten aan de goden. De Eburonen waren toch
heidenen, die God niet ,kenden en ook de Romeinen dienden afgoden.
Amrbiorix,ontving in het woud afgevaardigden
van andlere starnirnen, vooral van de Nerviërs. En
er waren ook veel'Eburonen aanwezi,g. Brinio gewaarschuwri door 'Wenner, d,ie gaarne met Frieda
zoui trouwen, woonde ook de ver,gadering hij.
,Amfbiorix sprak over de verl,,oren vrijheid. De
Romeinen speelden den baas. Ze eischten vee en
grêaû en nog veel meer. Ze zouàen ook jonge
Eburo,nen nemen, om ze als soldaat in hun legers
te lijven... Ja, de hoofdman vcorspelde, dat al'le
vrije mannen o,p dren duur slaven zouden zijn"
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De rneeste mannen knikten insternrnend. Ambiorix wilde een verbond tusschen de s'tatmrnen
om de Romeinen te verjagen.
Toen stond een oude man op. FIet was'Massa.
Een lange baard gaf hem een eerbiedwaardig
voorkomen.
Broeders, zei hij, mijn taal zal u ,rniss,chien
- bevallen, maar als eerlijk man rn'oet ik u de
niet
waarheid zeggen. Wij zijn gee,n slaven van de
R,orneinen, al betalen we scLratting, dat doet in het
verre lanrd hun s'igen volk ook. En voor die schatt,ingen krijgen we veel terug. De vreemdel,inigen
schenken ons goede wegen, ze verbeteren den
landbouw, bezorgen ons werktuigen daarvoor,
die wij niet kenden. Over die goede wegen kunnen we handel drijven met menschen die ver
wonen. We hebhen betere huizen. En.de Romeinen zullen ons nog in veel meer nuttig onderwij"
zen.'Wij zijn niet on,clerworpen maar helbben een
verbond van orde en vriendschap gesl,oten. Wij
kunnen zulk een rnachtig vol'k niet verjagen. Wij
heUben geen legioenen zooals zij. Wat zou ihet
einde zijn van strijd: veel ellende voor ons allen,
en miss,chien de heele verwoesting van ons land
en van onzen stam.
En daaroirn, laat den vrede rr'oort duren! Dat is
mijn raad, als van een der oudsten in ons v,olk.
Men had al gebrornd bij die woorden, rnaar nu
stak een storm op. Er werd geroepen en ge-
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schreeuwd. Nijdig keken velen naar den grijzen
Massa en een drirftkop riep zelfs: .,Sla hem dood!>>
Maar Ambiorix verhief lbulderend zijn stern en
gebood stilte.
Massa zal geëerbiedigd worden, zei hij. Het
- is hier vrij, al vind ik ook de taal van Massa
woord
flauw en zwak. Ha, we ziin geen ov'errwonn,enen!
En de Ro,meinen'bouwden een kamp in het midden van ons land.
Bij ons ook! riep een Nerviêr.
- lDe vree,mdelingen vraigen meer dan een
behoorlijke
schatting, vervol,gde A,mhiorix. Ze leven op ons,
Van mijn drie runderen ùrebben ze er twee
- gelhaald, kloeg een der Ekuronen.
weg
:En c,ok anderen deelden zulke gevallen mee.
Massa, de oude 'man, verliet de vsrg6dering
waar rmen hem zoo sehoond had. Hij keerde zich
nog een,s orn en spral< l'uid:
* Zoo ge tot den strijd beslist, zal ik trouw
op mijn plaats staan in uw rangen.
Maar de vergadering jouwde hem uit, al verbood Ambi'orix d'it door teekenen.
Er werd ibeslc,t'en tot strijd. De Ebutonen zouden eerst het kamp aanvallen en dan oprukken
naalde Nerviërs en met deze aldaar den vijand
verdrijven.
De pries'ters slach'tten off endieren, str'ooiden
graanl<orrels, maa'kten allerlei gehei,mzinnige ge-
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baren en verklaarden ten s,lotte, dat de goden den
krij gstocht zouden beg's1t1iu"tt.
Geestdriftig gingen de ,men'schen heen. Ambiorix had hun verboden Mas,sa leed te d,oen.

III.
Zekeren dag kwam Brinio heel iaat thuis. Hij
wekte zijn zuster.
Frieda, sta op en kom mee, ik imoet u wat
toc,nen, zei hij.
Hij bracht haar ibij twee koeion.
,Hoe kornt gij daaraan) vroeg zijn zus'ter.
- We zijn rijker dan te voren, srprak Brinio.
Ilc -heh een gelukù<irgen dag gehad. Ik zette veel op
het spel... Ik was zoo beschaamd ,over onze armoede, dat ik alles waagde. Tegen een rijken landbouwer stelde ik me zelf als slaaf tegenover twee
van zijn ibeste runderen,. Verloc'r ik, dan zou ik een
knecht worden, won ik, dan waren de koeien de
mijne. En ik hdb gewonnen.
O, ge moest eens verloren hetbben, zei
Frieda huiverend.
Dan zou ik slaaf geweest zijn.
- tMijn broeder!
- Ik had het verdien'd, Frieda, door me zoo
te gedragen. En ik wiide on'zen welstand
ellendig
herstel,len, of geheel vernederd worden, maar de
goden zijn me genadig geweest. En'Friecla, nu zal
ik beter oppassen.

-

ll

Al

beefde het meisjeibii d" gedaehte, dat haar
broeder een slaaf had kunnen' zijn nu verheugde
ze zich toch zeer over het bezit vqn de twee
koeien. En haar broer bezwoer dat hij voortaan
dronkenschap en spel zou mijden.
Hij wllde met zijn starn ,mee strijden o,m. het
land te hevrijden. Met Wenneï en anderen ging
Brinio uit om het volk op te. roepen. De vco,r e.
reidselen moesten in her geihe'irn geschieden, opdat
de Romeinen in hun kamp niets merkten.
Eindeiijk was alles gei'eed. En op een donkeren
avond treidde Ambiorix een kloeke ,bende naar het
kamp. Allen waren wel gewapend. En men had
een groote menigie honden mee, die c,ok hun
wreede rol moesten vervuil,en en in staat waren
Ro,rneinen te verscheuren.
Eenige s,toutmoedige kerells zwornmen door de
gracihten, om de sohilldwachten op de wallen in
stilte te dooden. Maar ze za,ger. er geen enkele.
Ze keerden bij .Ambiorix terug.
' 1De Rcnneinen zijn zorgeloos, zeiden ze. Ze
waken zel,fs niet. Geen schiidwacht is er te bespeu-

I
I
I

ren.

Hij

een poort geopend. Romeinsche ruiterij besto,rrnde
de aanvalle'rs. De honden blaft,en woedend en beten de paarden in de pooten. Veel E,buronen weerden zich gorreldig" De Rorneinçn behaal'den echte,r
de overwinning en Ambiorix rnoest met zijn benden haastig vlu,ihten. Vele gewonde,n en dooden
bleven achter.
't Was een treurige terugkeer in de bosschen.
De Roimeinen verwachtten ons. Ze waren
gewaarschuwd
! klonk bret woedend.
we
zijn
verraden geworden !
Ja,
-Een der onzen heeft den vijand 'ingei'icht, zoo
raasde men dooreen.
En weldra hoorde rnen den naam van Ma,ssa"
Pl,ots stond de grijsaard in het schijnsel der
harsfakkels.
Wie durft mij van veïraad beschuldigen )
- hij verontwaardigd u'it. Ik stond in de rij, geriep
reed tot den strijd.
Valschheid om ons te misleiden ! schreeuwde een der driftigsten.

Te beter, sprak de hoofdman tevreden.
gaf de laatste hevelen.

De bende naderde stil. Men legde boomstammen over de grachten. Maar eensklaps verschenen
hoogschutters en spieswerpers op de wailen en bèstàokten geweldig de ,Eburonen. Tegelijk werd
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Ju, ja,

bij-ons.

,o,m,

onschuldig te lijken waart

ge

Het volk werd zoo opgewonden, dat Ambiorix
den ouden man moest bescher.men. De hoofdman
zei, dat hij lrîassa morgen voor de vergaderin g zort
hrengen ,.rm de beschuldigin'g te onderzoeken.
Nu '.noest m,en de gewonden helpen en oolc
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maatregelen nernen orm zelÉ niet do,o,r Rorneinen
overvallen te word,en.
Maar Sabin:us en Cotta waagden zich rriet verder uiit het kamp. Ze lieten in dien nacht de wallen
vers'ter[<.en-

IV"

Den volgenden morgen vers,oheen Mas.sa voor
de vergadering. De mannen waren nog o,pgewonàen. Ze konden het Mas'sa n,iet vergeven, dat hij
den strijd afgeraden had. ,En in hun wrok, maakten ze een verrader van hem.
* rlk iben geen verrader, sprak iMassa. I[c heb
,een lang leven achter me en ncoit heeft ie.mand
mre van oneertrijkheid kunnen ,bet'ichten.
Dat is waar, zei Arnlbiorix.
- O,preCht hdb ik den strijd tegen de Ro'mei.nen ontra'den, hernam Massa. We hadden vrede
met hen geslot'en...
En ge wil't nu zeggen, dat ik vaisch gehandeld heb? vroeg Amhiorix heftig. We hehlben list
gebruikt, dat doen de Romeinen o,ok. lHun zoo,genaamde vriendrschap i;s om ons te paaien. Ze ontstelen ons,het vee. En als hu,n grûote bevelhebber
al onize jonge rnannen noodig heeft, laat hij ze
\Megnem,en voor zijn legers.
rl\43s,s6 i,s zeif valscih! riep ,men.

-
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En 'het volk joelde weer. Een jonge man trad
naar voren.
Massa is eenige dagen geleden in het karnp
der- Ro'meinen geweestl riep hij.
Het ibewijs! iHet bewijs! tierde men. Massa
- verrad,er. Hij moet sterven"
is een
Hoe weet gij, dat Massa. in het karnp van
- vijand is geweest? vroeg Amibiorix aan den
den
jongen rnan.
Ik helb er hem zien uitkc,men !
- Gij liegt, verklaarde Massa.
- lHet ,bewijs van het verraa'd ! klonk het weer.
-En het vol'k eischte de doodstraf voor den grijsaard. Arnhiorix w,erd'overrompeld. Het volk werd
ontevreden en mur)mureerde.
Cij wilt Massa sparen, omdat hij uw vriend
is, -raasde een Eh,uroon. Maar wie schuldig is, 'moet
sterven, zcinder aanzien d'es ,persoons.
joelde de m,enigte.
'De
- J.,
,o,udsten moesten nu uitsrpraak doen. En ze
verl<laarden Massa scihuldi,g aan verraad.
Bij alle goden, il< ben ons'c,huldig! riep de
grijsaard.
Kalm bekeek hij de woedende schare. Ambiorix
m'oest zich gedragen naar die uitspraa,k. Maar op
zijn gelaat lag een droevige trek.
De s'traf zou voltrokken word'en. Ambiorix
stelide vcor Massa te dooden rnet het zwaard.

-
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Het standbeeld

'Neen, neen, sla hern met l<nuppels dood, als
- hond ! tierde iemand.
een
'Een eerJu, dat verdient hij ! jouwde men.
Iooze verrader.
Massa richtte zich in zijn vollie igestalrte o,p.
Dood me, sprak hij, maar ik ben onschuldi'g.
-Er waren opgewonden [<erels, die hu'n'knuppels
reeds vethieven. Ze wilden in hun gra'mschap wel
de beulen zijn.
Ze drongen reed's vooruit. Kalrn wachtte de
oude man hen af.
Maar plots riep iemand:
Niets doen! niet,s d,oen! Massa is onschuldig!
-'t'Was een meisje, dat d,oor het volk drong.

"rÆ,

ï ffTrix

-

. . .t,i-.-à

te To,ngeren.

Frieda! zei iemand. Wat komt zij doen in
- vergadering van Lmannen?
een
Jaagt ze weg! joelde rnen.
- Ik ken den verrader!'kreet ze.
- [-.aat ze dan nader treden! beval Amhiorix.
-Hij dwong de ruwsten tot gehoorzaamhe,id,
't
'Frieda stond weenend lroo, d"r, hoofdman.
'$Uas
rplots stil.
Wie is de verrader? vroeg A'rnbiorix.
-Frieda boog ihet hoofd.
Mijn broeder Brinio, antwoordde ze.
- schok vo,er door de ,m'en'igte.
'Een
Brinio heeft me gezoniden, vervo'lgde Frieda.- rHij lheeft den ganschen nacht niet geslapen,
rnaar liep onrustig rond. En dqar straks bekende

hij mij de waarheid. Hij wilde n,iet, dat Massa voor
hem zou st,erven. Eenigen tijd gel;eden had Brinio
onae koe verdohheld. We waren arrn en dat ,kon
mijn broeder niet verd,ragen.
Op een avond hrac;ht hij twee l<oeien. rHii .r"rtelde rnrij, dat hij ze gewonnen had met de teer,lingen, do,or zi,ch bij verl'ies als slaaf te stelrlen rran
een rijken landbo,uwer. Maar dâar s,traks deelde hij
mij de waarheid mee. Hij,had het geheim van den
o,pstand aan Sabinus en Cotta verra,den in ruil van

twee koeien en goud. Maar hij zag,gewo,nd,en en
dooden van onrzen srtarn en toen kree,g hij wroeging. Il< rmoest van hem hier de waar,heid komen
zeggen. lHij zeif is met de koeien naar de 'Romeinen en zal dan voor altijd ons Iand verlaten. En
dood nu oo'l< mij, ,zijn zus,ter! riep Frieda uit.
Van sahaalmrte over het gedrag van Brinio zonk
ze op de knieën.
Brinio moet hier sterven ! riep iemand u,it de
menigte.
Maar wie zou hem gaan halen in het vijandelrijk
kamp !
Dood mij ! herhaalde Frieda.
- Neen, wedervoer Amlbiorix. Gij hebt geen
- .tr gil zijt ons eerlijk alles kornen vertel,len.
schuld
Massa, gij zijt valscftr bes,chuldigd. Waar is uw betichter?
iDe jonge m,an, die beweerd had, Massa uit het
ka'm'p te helb'ben zien komen,, werd naar voren Ele-
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duwd. Bleek en bevend stond hij daar. En nu
rnoest hij bek,:nnen geloigen te hehhen.
Ambiorix had geen medelijden met he'rn. Hij
liet den valschen getuige wegleiden en dooden.
rDe heftige.un'lçl6gers van Massa waren nu beschaa'md.

,Ons volk heeft zijn kalmte en rede verloriep Massa, uit.
Waerrdig ging hij heen.
Ambiorix ric,htte Frieda c,p.
Ge zult in mijn huis verblij,vsn, zei hij. Niemand zal u daar l,eed doen.
Brinio hadi inderdaad de koeien naar het kannp
gdbracht. Sabinu's en Cotta lieten rhem binr'en.
Ik breng den prijs van ,mijn verraad terug,
zei hij. Ik ben een eerl'ooze.
Salbinus vroeg naar de verdere plannen d.r Eburonen.
Geen woord zou ik norg over mijn s,tam vertellen! snauwde Brinio hern to'e.
Salbinus beloofde hem gc,u'd. Maar Bri'nio haalde
een beursje uit zijn zak en slingerde het den be'
velhdbber irn het gelaat.
Hier is uw goud ! s'chreeuwde hij. Mogen de
- u verjagen !
goden
Sabinus *u, kwaad over deze beleediging en
qero,ordeelde Brinio om voor de Romeinen aan de
wallen te werken.
De jonge man weirgende dit te d,oen. lEen opzich-

ren!
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ter sloeg hem. ,Brinio viel hern aan. De

so,ldaten

doodden hern met hun zwaarden.
Zoo boe,tte de ongelukkige voor zijne schuld.

V.
lJerEburonen gaven den strijd niet op. De R.cmeins,che solJaten konden niet rneer uittgaan orn
sohattingen te ,inn'en. Het was hu,n niet rnogelijk
de levensrniCdelerr aarn te vullen.
Sabinus en Cotta rnoest,en besluiten een uitval
te doen orn de ops'tandelingen te verpletteren.
Maar de Eburonen lo,erden daarop.,fin Am,biorix
had zijn benden in hinderlaag gesteld.
Ze vielen de Romeinen aan en versl,oe,g'en ze.
Veel dooden bleven op het veùd iiggen. f,)e overlrevenden met beide aanvoerders namen de vlu,cht.
Amhiorix voerd'e nu het groc,te plan uit, Met
zijn strij'ders, rukte hij op naar het iand der Nerviërs. De Aduatie'ken steunden hem. Bij de Nerviërs, waar nu Bergen !igt, was het Romeinsche
kamp van Cicero. Dit werd belegerd. En oo,k hier
kwam gebrek.
Maar Julius Cesar zelf kwam ter hulp.
Er was verdee'ld,heid onder de starn,rn'en. De
Nerviërs wilden een van de hunn,en tot aanvoerder'en een jon,ge man verving Amhiorix.
eesar versl;oeg de bondgenoo'ten. Ambiorix
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moest met de ïest van zijn leger terug naar ziin
Iand.

Men besloot in de lb,oes,ch,en een wanhoplg verzet te bieden, m,oest Cesar tot hier kom,en.

-

Op een avond zat Amhiorix in zijn wonin,g, in
droewig gemij,mer. Het was niet gegaan zooals hij
wenschte! De Romeinen bieven overal meester.
Zou men ze hier weg kunnen houdenl
De hoo,fdman twijfelde, d'och hij wilde op zijn
post,blijven.
'
Daar-over rmij'merde hij.
É,ensk'laps trad Frieda 'binnen. Ze was eenige
dagen weg-geweest.
-_ l\r[sss1er, zei ze,

lt.

ik heb

een boodschap voor

*

rQ, zijt ge daar! riep Amhiorix uit. I'k meenge de vlucht hadt genomen.
dat
de,
Neen, meester, zoo ondan'khaar zou ik niet
zijn. Ware ik een irlâî, ik had meegestreden om
dé schuld van mijn broeder te hoeten. Maar nu
heb ik toch mijn voik wilien dienen. lk ben ver
wèg gewees't ctn te hespieden. En ik kan u lmeedeelen, dat de vijand snel nadert, 'rrt'€t den gevrees-

den opperbevelhebber.
* Julius Cesar!
.: Ja, meester. Ik heb vernomen van siaven die
ze meevoeren, dat de vijand heel ons volk wil uit-

roeren'

-

zl

-

lEr is 'n gro'ote prijs op uw hoofd gesteld, zei

rHa, is dat het plan?
heibben mij gezegd, dat die beveihebber
dikwijls uw naam noermt in gramschap en niet
rus,ten wil, v66r hij u gestraft heeft.

-* Zij

Amlbiorix dankte Frieda voor haar trouw. Het
meisje had in zijn huis bescherming gevondbn.
De hoofdman wapende zich en ging uit. Die,n
nacht werd in het Heilig boscih weer een vergadering gehouden.
rDe Eburon,en l:eslo'ten zioh hardnekkig te verdedigen.
Ze wac,hten de'Romeinen af. Julius Cesar verdeelde zijn groot leger in afdeeiinlgen en iedere
bende moest een deel van het land der Eburonen
verwoesten. Het was geen oorlog maar een wraaktocht.
Amhiorix en zijn voik vielen wel afdeelingen
aan, doch, hoe dapper ze streden, ze konden niet
op tegen d,e,overmacht. Sloegen ze h'ier een bende
uiteen, elders vers,chenen andere afdeel'ingen. Ên
deze gingen wreed te lreik. Hceven. en hurt;ten
werden verlbrand, de vr,otlwen en kinderen onbarrnhartig gedood.
Steeds venminderde het getal Eburonen. Am.
biorix was voortdurend in het heetste van den
strijd. Hij ibleef ges'paard.
Eindelijk vùuohtten de laats,ten van zijn bende
heen. Het land lag nu verwoest en ontvol'kt.
Massa kwam hij Ambiorix.

hij.- I'k hoonde he,t to,en ik

verscholen zat in een
bosch. Er zijn eenige ]rafaards van ons vol[<, die u
,overleveren willen.
Ambiorix keek droevig den grijsaard aan.
,Eens hebt gij de waarheid voorspeld, Massa,
- hij. Maar Cesar zal mijn hoofd niet heiblben.
sprak
Willen we vertrekken over de rivi,eren)
Dïen dag trouwde Fri,eda ,rnet 'lV'enner, die erg
gewond was gewees,t.
Met hen, Massa en nog enkele getroruwen,
zwierl Amhiorix doc.r de ,bosschen heen... Julius
Cesar lkree,g den hoofidman der Eburonen niet in
handen.
Maar nooit hoorde men nog van Ambiorix. Al,e
bannelinrg stierf hij.
Te Tongeren staat nu zijn standheeld,
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A. HANS' KINDERBIBLIOTHEEK

Do bockju ven A HANS worden la alte æholcn tonbcvolcû, mdrt rrj
boolcnd cn nuttig zija cn aan dc, kincleren ran over Iend en volk vertcllon. Dn
recl nummer! recdr drle- cn vlcrmaal hcrdrukt werdcn bcwljrt hoe Â. HANS'
KINDERBIBLIOTHEEK overal gevrae,gd wordt, Àl dc veneùencr bockJcr
:ljn nog vcrkrijgbarr. Ziehicr eenigc ven dc lratrte tltelr:
{d0. De svonturen ln de Hooglanden.
461. De gertoorde .Wecr,en
Zeldagrnkocra

,168. Een Smokkclavontuur.
162, Ult ecn Gezln,
161, De
ven dc
-Boukenharst.
- Een ,*ngrtlgo
166, Kau,
dc Hcrdcrrhoncl. - 467,
Tocht. -468. De vcrklcede Krijgsman. -- 469. De Heldin van Me&rtricht,
,100. Een
rpion verrert,
46f. Dc wraak van dcn Eskimo.
462. Dc rchoolmecltcr
ven
Sylt.
468. Gevangen in het IJs.
461. Het Spook
vrn
de
Stecngrocvc. -- Groote Ronde.
- de Cow-Boy. * Q6,1. De Rôover uit
166, De
Erik,
- 466.
Eikcnloo.
468. Het Gehcim
v.an d.en Torcnkelder.
Llnri, dc Smokkc- 469.
laerûter. - 4f0. Twecmaal Gerecl.
471. De zoon yan
Keizer Korcl. * {?2
De Zwartc Vrouw uit den Polder.
473. Djeer, de Schcioier.
4?4. Dc
- Ritltter en het Kind.
Cov-Boy en zijn Zuster.
476. De Wilde
-* ri?6.- Avonturcr
la dc Grot.
411. Dc Luehtreiziger.
4?8. De Kinderen ven dcn Vluchcr.
- Turfschip
-- 479. Ecn vlucht
in Rusland"
480. Het
van Breds. -- 4Bl. Kerstnril
- vreemde Ouclcjaaisavond.
tn Sneeuw en IJg.
*- 488. De Tooverer
482. Een
ran het IJr.
4811, Eerr
in
de
Gevangenie.
486.
De .Iongc
StrandÇow-Boy
*Kemp.
- Een Wondcrbare
ioope{.
486.
Terugkeer.
497. -Het geatoorde
-û88-_Ecn blijde lVetlerkomst.
489. Het geheim van het Kr-eslenhof.
De
- 490.4r9z
Ridclcr met hct Zilvcrcn Kruis.
491. De Heldin van den vuurtoreu.
Koning Âlbert I.
498. KoningrIL
494. Hct Llcht in de Duinen.
- jn Âmerika. Leopold
496.
Voetballeru
.*
49dbis. Koning
Âibert
acn
den
lJzer.
-*96. Vaders Vlucht.
497. Een Martelares.
4g?bis, Te Merche-lel-Dames. _
- van den verulooteling.
{98..Dc. Jonge verstekelinga_498bis. De rryraak
- 498
ada's avonturen.
500. uit hct levcn van Â. Hans.
601. Een ônderlingr
rergirsing'
602._Een vlaamsche knaap in oorlogstijcl.
5il8. Dc jonge wili.
- ze*
rtroopcr. - 604. De banneling€n van Dinant. --- sog. De
hondeicl Francht^
monteezen.
506. Een nacht in het veerhuis.
60?, Iret epook ven r,effingc.
- rcis
*
608.
De
me1
het
sehoolschip.
509. De gestoorde i.ccrei-r.
610. De
jonkvrouw
van hct veen.
6rr. rlet rpookhof.
ÊIet ree.d van-Magde.
--612.
513. Evereard rser:claes.
614. De Alweter.
atrooper vân hcr
- Benoit.
- 615. De 6r?.
Zoniënwouil.
6l6bis. Pctcr
616. oorlogswoeker.
de
onderganl-r
van Lombardzijde.
618. Te laat. --- 619. De oplerbaas, - 690. 't Geheinr vnio
dc rchuur. -: 62r. De erme nictrt.
- 622. De lvonturen van Kre*g wenr. !28._De ondergang van vre"njlijke. - 624, De martelares Mi* cevell.
Dc Boef van Elsloo.
- ozo
626, De verrader van aubel.
627, De frulp'van
der
Reoncr. .'- 628, schiptr,reuk van de Méduse.
629. zijn eer hereteft.
[Bû
-Dc reddcr van den Koping.
68l. De verlaten Xoiing.
ElLe wcek verst:hijnt ecn- nieuw boekje.
Y*ag zc ln de boekwlnkeh cn btj dÀgbladverkoopcru,
PRIJS : d0 CENTIEMEN"
Drukkertj R. Brac&6-Vcn Goor!
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