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DE BULTENAAR EN ZIJN EZEL.

De „zwarte" Reinald, graaf, sedert 1339 hertog
van Gelre, was in 1343, vrij jong, gestorven.
Bekend is, hoe de oude Geldersche kronieken ons
verhalen dat Reinald II zijn vrouw Alionora, zuster van koning Edward III van Engeland, ten
onrechte betichtte van melaatschheid en haar daarom vermeed. Alionora nu zou, om te bewijzen
dat zij geheel gezond was, in een dun zij den kleed
gehuld, met hare beide zoontjes aan de hand, verschenen zijn bij een gastmaal op den burcht te
Nijmegen, waar Reinald II met zijn vrienden aan
tafel zat.
Zij liet daar aan alien zien dat zij geheel gezond
en haar huid vlekkeloos was, dat haar gemaal de
niet-bestaande melaatschheid als een voorwendsel
to baat had genomen, om twist met haar te zoeken en haar omgang to mijden. Somber sprak de
hooge vrouwe : „Het is to wenschen dat alle latere
hertogen van Gelre zoo gezond zullen zijn als ik
on mijn beide zoontjes; er zal een tijd komen
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waarin men alles zou willen geven voor een afstammeling van Eduard of Reinald !" En haar
sombere voorspelling is helaas uitgekomen, ten
ongeluk van Gelre.
Van de geboorte van den jongen Eduard van
Gelre in 1336 tot die van Adolf, den zoon van Arnold, in 1439, verliepen er honderd en drie jaren
waarin de hertogen van Gelre vreemdelingen zijn
geweest.
Vele latere schrijvers hebben den ontijdigen dood
van den zwarten Reinald als een gerechte straf
beschouwd voor het grievend onrecht, zijn vrouw
Alionora aangedaan. Bij zijn dood ontstonden er
allerlei verwikkelingen in het hertogdom Gelre.
Vooreerst waren de finantieele omstandigheden
alles behalve gunstig.
Reinald I had een schitterenden staat gevoerd
en heel wat geld verteerd Reinald II, de eerste
hertog, had in dit opzicht het voorbeeld zijns vaders gevolgd en op grooten voet geleefd. Daarbij
had hij zijn zwager Eduard III krachtdadig geholpen in diens strijd tegen Schotland en later
tegen Frankrijk. In 1340 vocht hij in NoordFrankrijk. Dit alles kostte zijn rijk schatten gouds,
al stond er als voordeel tegenover dat Reinald II
met behulp van Eduard in 1336 den hertogstitel
verwierf.
Een andere moeilijkheid was de erfopvolging in
Gelre.
Behalve de twee zoons van Alionora, Reinald

en Eduard, had de zwarte hertog nog drie cloth-
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ters uit zijn eerste huwelijk met Sophia van Mechelen. Van deze drie dochters waren er twee
getrouwd ; de oudste, Machteld, met Godfried, heer
van Mill en Maeseijck ; de tweede, Elisabeth, was
abdis van het klooster to 's Gravendaal ; de derde
en jongste, Maria, was gehuwd met den markgraaf Willem van Gulik.
Volgens de voorwaarden, bij het huwelijk van
Alionora met Reinald II vastgesteld en het onder
Reinald I door koning Adolf bepaalde omtrent de
opvolging in de vrouwelijke linie, schenen de beide
dochters (de abdis als geestelijke vrouwe kwam
niet in aanmerking) tot de opvolging in de hertogelijke waardigheid gerechtigd.
Reinald's schoonzoon, de markgraaf van Gulik,
heeft een oogenblik er over gedacht om zijde aanspraken, namens zijn vrouw, op de hertogskroon
van Gelre to doen gelden ; de aanwezigheid van
Reinald en Eduard, de kinderen uit het tweede
huwelijk, en de vrees voor verzet, van de zijde
des Engelschen konings, hebben hem echter van
een krachtig optreden weerhouden.
Voor Reinald, den oudsten zoon, nam Alionora
het bewind in handen en werd vooral in haar gezag gesteund door de G-eldersche steden Nijmegen,
Arnhem en de andere.
Reinald III, nog maar tien jaren oud toen zijn
vader stierf, kon zelf natuurlijk de regeering niet
uitoefenen, maar zijn moeder, gesteund door den
hoogen Gelderschen adel en de steden, voerde een
krac4tig bewind, wat wel noodig was.
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Immers het land werd geteisterd door de partijen die elkaar fel bestreden en afbreuk deden,
ten nadeele der bevolking.
Intusschen duurde het niet lang of Reinald nam
zelf het bestuur in handen en wel toen hij nog
pas twaalf jaar oud was.
Hij regeerde aanvankelijk onder toezicht van
graaf Willem IV van Holland en met medewerking van een Raad.
In 1346 was Reinald III met zijn moeder en
zuster door koning Eduard, die in het noorden van
Frankrijk oorlog voerde, naar Calais ontboden,
welke stad door hem belegerd werd. De hertog
van Gelre verscheen daar met een groot gevolg,
doch weldra bleek het hem dat de Engelsche koning zijn neef niet eerder wilde laten vertrekken,
vOOr deze er in toegestemd had om, evenals zijn
vader, door een nauw verbond, met Engeland
samen te gaan, een voorstel hetwelk Reinald niet
dadelijk aannam. Intusschen droeg Eduard III het
bestuur over Gelre aan zijn bondgenoot, den markgraaf Willem van Gulik, op.
Men zal licht begrijpen dat onder die omstandigheden van een krachtig bestuur in Gelre geen
sprake kon zijn en de twisten en vechterijen kwamen dan ook weer meer en meer opzetten. ledereen wist dat de hertog zoo goed als gevangen was
en men dus vrij spel had om particuliere veeten
uit te vechten.
Gelukkig wist Reinald in Juli 1347 in het geheim uit het kamp van Calais te ontvluchten en
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huwde kort daarna met Maria van Brabant; Eduard
had liever gezien dat hij niet met een Fransche
maar met een Guliksche vorstin ware getrouwd.
Wijlen hertog Reinald II had zijn zoon echter
reeds ten huwelijk beloofd aan de dochter van
Jan III van Brabant.
Tegen het plan van Eduard en Alionora om
Reinald III met een dochter van den engelschgezinden markgraaf Willem van Gulik te doen
huwen was ook sterk verzet bij een machtige
partij in Gelre, aan wier hoofd zich Johan van
Culenborch, rentmeester van Gelre, beyond; deze
wist den hertog uit de Engelsche gevangenschap
te doen ontsnappen.
Al dadelijk bood de Luiksche oorlog den jongen
hertog gelegenheid zijn moed te toonen : hij werd
kort vOOr den slag bij Waleffes (21 Juli 1347) geridderd, onderging den vuurdoop en streed met
groote dapperheid.
De bisschop van Luik, Engelbert van der Mark,
lag n.l. overhoop met zijn onderdanen, die tegen
hem in opstand gekomen waren. Hij had de gewapende hulp verzocht aan Jan van Brabant en
deze weer aan Reinald van Gelre.
De veertienjarige hertog voldeed aan het verzoek en trok aan het hoofd zijner troepen naar
Brabant, tegen de oproerlingen te velde.
Onder de Gelre'sche legerbenden muntte vooral
uit een afdeeling van vijftig miters, alien uniform
gekleed. Deze keurbende werd aangevoerd door een
zeventigjarigen grijsaard, Gerard van Eck. Van zijn
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afdeeling maakten voorts deel uit, zijn zeven broeders, veertien zonen en hun gevolg. Hun helmteeken, dat van het overoude geslacht der Panthaleons,
waartoe de van Eck's behoorden, bestond uit drie
pluimen : groen, rood en wit.
Al deze twee-en-twintig edelen werden, met den
jeugdigen hertog Reinald tegelijk, door den hertog
van Brabant tot ridder geslagen.
In den daarop volgenden slag sneuvelden Gerard
van Eck, zijn zeven broeders en twee zijner zonen.
Het was een tijd van onophoudelijk vechten en
strijden, van branden, rooven en plunderen.
De regeering van Reinald III begon onder slechte
voorteekenen ; hij zat diep in de schulden en was
genoodzaakt bij de steden en rijke edelen hulp to
zoeken. Zijn afwezigheid had gemaakt dat er steeds
meer oproerigheid was ontstaan en dat de elkaar
vijandige edelen met hun aanhang elkaar te lijf
gingen, waaronder vooral het arme landvolk schrikkelijk te lijden had.
Zooals bekend is waren het in Holland de Kabeljauwschen en Hoekschen die jaren achtereen
elkaar bloedig bestreden. In Gelderland waren het
op dezelfde wijze de Bronkhorsten en de Heekerens als partijhoofden, die ieder een grooten aanhang hadden en onophoudelijk trachtten elkaar
afbreuk te doen.
Maar ook valt op te merken dat de partijen in
de verschillende deelen van ons land met elkaar
samengingen, ja dat zelfs wat het buitenland betreft, een samengaan valt te constateeren.
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In dien tijd toch had de groote oorlog plaats
tusschen Eduard III van Engeland en koning Philips van Frankrijk.
We zien nu dat de partij der Hoekschen in
Holland samenwerkt met de Bronkhorsten in
Gelderland en de Vetkoopers in Friesland, terwijl
deze alien engelsch-gezind zijn ; de Heekeren's in
Gelderland daarentegen zijn de bondgenooten van
de Schieringers in Friesland, de Kabeljauwschen
in Holland en de Lichtenburgers in Utrecht, met
een gemeenschappelijke neiging voor Frankrijk.
De familien der Bronkhorsten en Heekerens
waren woedend op elkaar gebeten en koesterden
een doodelijken haat tegen elkaar.
Ongelukkig waren zij elkaar's buren en dit droeg
er toe bij om onophoudelijk botsingen to veroorzaken.
Het kasteel Heekeren lag bij het dorp Steenderen, ten zuidoosten van Brummen, aan gene zijde
van den IJsel, op een half uur gaans afstand van
het kasteel Bronkhorst, dat tusschen beide dorpen
aan den rechter IJseloever ligt. Laatstgenoemd
kasteel bestaat nog ; het slot der Heekerens is echter al sedert jaren verwoest. In het zuidoostelijk
deel van het dorp Steenderen vindt men nog de
Heekerenhoek, als herinnering aan het stamslot
van het eens zoo machtige Gel dersche geslacht.
Een goed vorst zou het betaamd hebben, zich
boven de partijen te stellen, hen tot rust en vrede
aan te manen en, zoo een van beide of beide partijen aan deze aanmaning geen gehoor wilden ge-

wen, hen door geweld van wapenen to dwingen.
In de veertiende eeuw was echter van een dergelijk optreden geen sprake en wel om de volgende redenen.
Zoowel de steden als de edelen in het hertogdom, waren of de eene of de andere partij
toegedaan. De hertog kon niet over een leger
beschikken dat, alleen aan hem gehoorzaamde en
dat overigens onafhankelijk was.
De Edelen sloten zich in den beginne wel om
den vorst, maar naarmate hun macht toenam, beschouwden zij den vorst niet meer als hun heer
maar uitsluitend als den voornaamste hunner.
In dezen tijd is de oude instelling der lijfeigenschap
voor een groot deel verdwenen, althans in haar
meest strengen vorm. Wel zijn er nog keurm edigen ; keurmede was het recht van den vorst,
om uit de nalatenschap van een onderhoorige een
best stuk to kiezen, ook het beste hoofd. De keurmedigen konden zich of koopen.
Behalve de keurmedigheid was er nog een lichtore vorm van de vroegere lijfeigenschap °vergebleven, in de „schotboortigheid". Deze bestond in
de erfelijke verplichting om een zeker bedrag aan
den vorst te betalen„,schot" genaamd, vennoedelijk tot afkoop van de diensten, die een onvrije
anders aan zijn heer te bewijzen had.
Dit „schot" of „erfschot" werd door de schotboortigen aan een dorp gezamenlijk tot een vast bedrag
betaald en door „schotzetters" over hen omgeslagen.
leder die geen „edeltuig doen" kon, dat wil zeg-

9
gen : niet bewijzen kon, van vrije ouders of te
stammen, was schotboortig.
Elke v r ij e , d. w. z. ieder die iets bezitten kon,
moest, zoo hij een aanzienlijk grondeigenaar was,
zelf onder de wapenen komen of anders, naar
verhouding van zijn bezittingen, tot de uitrusting
der uittrekkende benden bijdragen.
Zij, die in den oorlog bijzondere diensten hadden
bewezen, werden door den Vorst met land en
voorrechten begiftigd ; den grond ontvingen zij in
leen, maar moesten van hunne zijde ten alien tijde
aan den ban van hun leenheer gehoorzamen.
Waren de leengoederen aanzienlijk, dan moesten
niet alleen zij zelven, maar ook hun manschap voor
den leenheer strijden. Deze manschappen kreeg
men van de zoogenaamde achterleenen.
Toen de adel zich geleidelijk van den vorst onafhankelijk maakte en daarentegen het yolk uitmergelde, zocht de vorst meer en meer steun bij
het verdrukte plebs en beschermde het. Aldus
ontstonden gemeenten, aan welke keuren en handvesten werden verleend, doch onder voorwaarde,
dat de poorters met een zeker aantal manschappen in zijne oorlogen hulp zouden verleenen ; afgescheiden hiervan bleef op hen de verplichting
rusten, zich ten alien tijde gereed te houden voor
de landweer of den heirban.
Deze burger-krijgsmacht on de invoering van het
gebruik van huurtroepen en vuurwapenen nekten
den adel, maar versterkten aanvankelijk de macht
der vorsten.
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De verplichting om den leenheer to dienen was
zoo algemeen, dat dikwerf vrienden, ja, zelfs bloedverwanten tegen elkaar ten strijde moesten trekken.
Ook de geestelijken moesten, even goed als wereldlijke personen, voor de landen welke zij als
leengoederen bezaten, op den ban van hun leenheer, naar het zwaard grijpen.
Aldus was de toestand in Gelderland op het
tijdstip waarop ons verhaal begint.
Wij moeten ons in gedachte verplaatsen naar

de goede stad Arnhem, met Nijmegen tot de voornaamste steden van Gelre behoorende.
Aan het hof van Reinald III, hertog van Geire,
heerschte, in weerwil van de schrale geldmiddelen,
nog tamelijk veel pracht en praal. Zijn vader en
grootvader hadden er van gehouden, een aanzienlijke en uitgebreide hof houding om zich heen to
hebben en sedert den dood van Reinald II had
diens vrouw Alionora daar weinig of geen verandering in gebracht.
De groote vertrekken van het hertogelijk verblijf
in Arnhem waren kostbaar gemeubeld en over
het algemeen goed onderhouden, al had het geheel
natuurlijk een geheel ander aanzien dan een voornaam verblijf van den tegenwoordigen tijd.
De meubelen waren van eikenhout, de verlichting geschiedde door middel van kaarsen, de ruiten
in de vensters waren klein en dof. Glaswerk werd
nog niet heel veel gebruikt ; men dronk voornamelijk uit tinnen bekers, aanzienlijke personen uit
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zilveren kroezen. Daarentegen had men veel tapijten en kleeden.
Het is een koude, winderige Octoberdag.
De jonge Reinald was nog slechts enkele weken
tevoren in het huwelijk getreden met Maria van
Brabant. Maar de jonge bruidegom, al heeft hij
ook al dapper gestreden en, al is hij tot ridder
benoemd, telt nog maar vijftien jaren en zijn bruid
is amper tien, een kind dus nog.
Zooals het echter meer ging in dien tijd, had
het huwelijk uitsluitend een staatkundig doel en
kenden de jongelieden elkaar nauwelijks.
Reinald zelf was het tot nu toe vrij onverschillig
geweest met wie hij in het huwelijk zou treden
en zijn moeder had dan ook haar best gedaan om
hem een andere bruid to bezorgen, wat zooals
wij weken mislukt was.
Hij nam het seven en de regeering beide nogal
kalm op, gemakzuchtig van natuur als hij was.
Het beheer der zaken werd gevoerd door een raad
(in naam van den jongen Reinald), aan welks hoofd
Jan van Valkenburg en die verder bestond uit
Bronkhorst en andere leden van zijn partij, zooals van Bijlandt, van Voorst, van Mierlar en anderen.
Zoolang Reinald nog geen veertien — dus volgens de wetten van dien tijd nog niet meerderjarig — was, had Alionora het bestuur in handen,
ter zijde gestaan door Dirk van Valkenburg, stedehouder of wel overst e rechter zooals men
hem noemde, een neef van heer Jan, die zelf als
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overste-rentmeester met het beheer der geldmiddelen belast was.
Dit was een lastig baantje !
De schatkist zag er erg berooid uit, de hertog
zat diep in de schulden en het was heel moeilijk
om aan het noodige geld to komen.
Het meeste was nog van de steden te halen en
deze moesten dan ook dikwijls to hulp komen.
Op dit oogenblik dacht Reinald zeker niet aan
's lands zaken ; hij verveelde zich en was blij toen
hij buiten een gerucht hoorde, dat hem wellicht
wat afleiding zou kunnen geven. De diepe vensternis belette hem to zien wat er op de binnenplaats
voorviel ; telkens echter drong een luid gelach tot
hem door.
„Wat is dat voor een geschreeuw, daarbuiten ?"
vroeg Reinald eindelijk. „G a eens kijken, Dirk."
De aangesprokene, een knaap van Reinald's
leeftijd, haastte zich naar buiten on meldde even
later, dat zich op de binnenplaats een soort marskramer beyond, die een geleerden ezel bij zich
had en hem kunsten liet vertoonen.
„Een geleerde ezel ?" vroeg Alionora verwonderd. „Wat is dat? Ik dacht dat alle ezels dom
waren ! Dit is dan wel een uitzondering."
„Hij verzoekt de eer to mogen hebben, voor den
hertog het dier zijn kunsten te mogen doen vertoonen," antwoordde Dirk. „En misschien, als uwe
edelheid lust heeft . . ."
„Och, het zal wel niet veel bijzonders zijn,"
merkte Alionora op, „die marskramers zijn meestal
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zoo flauw, ik heb geen lust er heen te gaan. G-eef
den armen drommel maar een paar duiten, jonker," zei ze tot Dirk, „en laat hem heengaan."
„Neen, neen," riep Reinald haastig opstaande,
ik wil wel eens zien wat de kerel voor kunsten
laat vertoonen. Het is hier zoo saai en eentonig,
dat ik wel eens wat afwisseling hebben wil, al
zijn het dan ook maar de aardigheden van een
marskramer met zijn ezel. Komt, heeren, willen we
eens gaan zien ?" zei hij tot zijn omgeving.
Reinald daalde de trappen of naar het binnenplein, gevolgd door eenige edellieden en jonkers
van zijn gevolg.
Reinald III had een prettig, goedig karakter,
maar was wat besluiteloos en gemakzuchtig, wat
men noemt een goedig man. Toch was hij flunk
genoeg om niet te trachten zich te verzetten tegen
de personen van zijn omgeving die hem als hun
werktuig wilden gebruiken, om aan hun eigen
heerschzucht te voldoen. Telkens kwam hij met
hen in botsing.
Over het algemeen was in dien tijd de verhouding tot zijn moeder Alionora nog een goede, al
had hij met haar menig onaangenaam onderhoud
gehad toen hij haar niet ter wille wenschte te zijn
met het door haar verlangde huwelijk.
Wel hinderde het den jongen hertog dat de partij
der Bronkhorsten, die in Alionora steun vonden,
een oppermachtigen invloed bezaten en in regeeringszaken alles trachten naar hun hand to
zetten.
„

,
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Het was hem bekend dat zijn moeder meer met
Eduard, zijn broeder, dan met hem ophad, al liet
zij dit dan ook niet openlijk blijken, aanvankelijk
ten minste.
Door zijn huwelijk met de Brabantsche vorstin
was Reinald er toe gekomen zich meer en meer
van Engeland — het land van Alionora — of te
wenden — en gemeene zaak te maken met den
hertog van Brabant, die steeds en openlijk met de
invloedrijke partij der Bronkhorsten overhoop lag.
Reinald, als jongeling, was iemand met een innemelijk uiterlijk ; hij had, evenals zijn vader, een
edel, open, goed gevormd gelaat, waarop een vroolijke, hartelijke uitdrukking lag. Hij was nog slank
maar zijn lichaam vertoonde toch al reeds de neiging tot zwaarlijvigheid, waaronder hij later ontzettend zou lijden. Hij was voor een jongmensch
langzaam en zwaar in zijn bewegingen en alleen
bij tusschenpoozen kon hij in een vuur geraken
en toonde zich bij die gelegenheden dan ook wakker, flunk en vlug.
Hij hield van veel en lekker eten en was over
het algemeen een vijand van onaangenaamheden
en twist.
Zoodra hij de binnenplaats betrad, gingen al de
stalknechts, hof bedienden, meiden en ander yolk
eerbiedig achteruit.
In het midden van het plein stond de marskramer met zijn ezel naast zich.
De reizende koopman of kunstenmaker, wat hij
dan ook zijn mouht, was een gedroohtelijk wezen.

Op zijn schouders, zonder dat er een hals to zien
was, rustte een verbazend groot hoofd met een
paar lange, afstaande ooren en een geweldigen
haakneus voorzien. Zijn kin was spits en vooruitstekend, zijn huid grauw en sproetig, zijn mond
was zoo goed als geheel tandeloos.
De ongelukkige had voorts een kolossalen, naar
rechts uitstekenden bochel, een puntige borst en
een paar broodmagere, dunne beenen, met geweldig lange voeten.
Daar hij bovendien scheel keek, vormde het geheel een afzichtelijk, terugstootend wezen, dat
iedereen tegen hem innam.
De marskramer had een engsluitende broek aan
waarvan de linkerpijp geel, de rechter- daarentegen
groen was. Verder droeg hij een kort jak van erg
verschoten en versleten paarsch laken en op het
hoofd een soort kapje van zwarte stof met een
lange, grijze veer versierd. In zijn hand had hij
een kort staafje.
De ezel was een erg armoedig exemplaar van
zijn soort ; ruw in het haar, druilerig en met hangende ooren.
Zoodra de hertog verscheen liep de bochel naar
hem toe, bleef vlak vOOr den hertog staan en boog
een knie ter aarde. Het grauwtje was onmiddelijk
achter hem aangekomen en was, achter zijn baas,
mede op een knie neergevallen.
Een daverend gelach steeg uit de schaar van
hovelingen op bij dit potsierlijke gezicht ; Reinald,
gliralachte welwillend.

16

„Vergunt uwe hooge genade," vroeg de marskramer, nog steeds voor Reinald geknield, „dat
mijn zoon Asinus Superbus die hier achter mij
staat, eenige voorbeelden van ezelswijsheid ten
beste geeft of verkiest uwe edelheid liever eenige
kostbare stoffen to zien, mooie dolken, hartsvangers, fraaie paardentoomen, messen, sporen. . . ik
heb de prachtigste zaken . . ."
„Nee, nee, schalk," viel Reinald hem in de rede,
„sta maar op en laat ons eens zien wat je zoontje,
de ezel, vermag."
De marskramer stond op, boog eerbiedig, vertrok
zijn jongensgezicht in een allerbelachelijksten grijns
die alien deed schateren van lachen en ging toen
naar den ezel toe.
„Bron van wijsheid, schrandere ezel der ezels,
dierbare vriend, luister goed naar hetgeen ik je
zeggen ga," sprak hij quasi-plechtig.
De ezel knikte met zijn kop zoodat zijn ooren
schudden, vier, vijf malen achtereen.
De marskramer zette hem zijn muts op den
kop en sprak toen :
„Neem je muts van je hoofd en roep : Leve
Gelre !"
De ezel boog zijn kop naar den grond, sloeg
met zijn voorpoot de muts of en stootte een hevig :
Io ! Io ! Io ! uit.
„Mooi zoo !" riep de marskramer. „G-a eens rond
en zoek uit, wie de mooiste en knapste man van
het geachte gezelschap is."
De ezel begaf zich naar de verschillende hovelin-
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gen, bleef nu en dan staan, scheen to aarzelen en
kwam toen naar den hertog.
„Je zult zien, dat hij den hertog kiest," fluisterde
een jonker tegen zijn buurman. „Dat heeft die
kerel hem natuurlijk geleerd."
Maar hij bedroog zich. De ezel boog wel even
de voorpooten voor Reinald, maar liep toen op een
drafje naar zijn baas en bleef voor dezen staan,
luid balkend.
Ook nu weer was het lachen algemeen en Reinald stemde er gul mee in.
„Kijk eens," riep de hertog eensklaps uit, „Dirk,
Jan, vinden jullie niet dat de kop van den ezel,
zooals hij daar staat, een sprekende gelijkenis
toont met Gerard Vullinc's hoofd ? . Het lijken
wel twee broers, op mijn woord."
Aller oogen werden nu naar den jongen man
gewend, wiens naam Reinald genoemd had en die
op een paar schreden afstand stond.
En werkelijk, Vullinc's hoofd had eenige gelijkenis met een ezelskop, de lange, uitstaande ooren,
de platte, breede kin, de groote, fletsblauwe oogen
waren hiervan de oorzaak.
Vullinc werd bloedrood en wierp een blik van
diepen haat op den hertog, die lachend naar hem
keek ; ook de andere hovelingen wierpen spottende
blikken op den vernederden jongen edelman.
Jan van Valkenburg schudde afkeurend het
hoofd, terwijl Vullinc zich ongemerkt verwijderde.
De gebochelde marskramer wilde wat afleiding
geven en riep :
2
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„Als uwe edelheid het vergunt, zal mijn geleerde vriend nu ook eenige proeven van zijn bekwaamheid in het raden geven. Wie van u alien
heeft lust, om zijn leeftijd to laten zeggen? Mijn
geleerde makker zal zooveel malen roepen als zijn
berijder jaren telt, maar dan moet men op zijn
rug gaan zitten. Komaan, wie wil?"
Aanvankelijk had niemand lust. Men wist niet
of de hertog zelf misschien plan had de proef to
nemen, en vOOr hem was het ongepast zich aan
to melden.
„Komaan," riep Reinald echter, „is er niemand
die het wagen durft den ezel to bestijgen
Kom, Dirk, geef jij eens het voorniemand
beeld."
Dirk, de jonge edelman, haastte zich aan het
bevel zijns meesters to voldoen.
Hij besteeg den ezel, die door den marskramer
bij het hoofd werd vastgehouden.
Vooraf had de bochel echter een zwart plankje
genomen en een stuk krijt ; hij verzocht Dirk hierop zijn leeftijd to plaatsen en dit voor de borst to
houden, „maar z6O, dat mijn geleerde vriend het
niet zien kan. Wacht, ik zal hem een doek over
den kop gooien, voor het geval hij sours mocht
omkijken," eindigde hij ernstig.
Met eenige moeite — hij was niet sterk in de
schrijfkunst ! — schreef Dirk op het bordje het
getal 17.
In ademlooze stilte wachtten de hertog en zijn
gevolg, alien dicht om den ezel gedrongen, af, wat
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er gebeuren zou ; ook Gerard Vullinc had zich
weer bij hen gevoegd.
Eensklaps stak de ezel zijn hoofd in de lucht
en stootte juist zeventien malen achtereen een
luid uo ! uo I uit.
Een luid handgeklap en geroep van „mooi !
prachtig !" was zijn belooning ; de marskramer
boog diep en nam zijn muts af.
Ook enkele andere edelen namen de proef en
telkens bleek het, dat de ezel, zonder zich te vergissen, het getal, dat op het bordje geschreven
stond, wist aan to geven.
„Nu, dan wil ik het ook eens probeeren," zei
Reinald ten slotte lachende, „maar daarna moet
ge ons ook weer wat anders laten zien, kerel !"
De gebochelde boog diep on antwoordde : „Zooals uwe edelheid verkiest . . . de wonderbare gaven
van mijn geleerden vriend zijn onuitputtelijk !"
Dirk schreef nu den ouderdom van den hertog
op het plankje on hield dit voor Reinald's borst,
nadat deze den ezel bestegen had.
Men wachtte.
Op dit oogenblik begon het grauwe beest echter
zoo hevig met de achterpooten te slaan en to bokken, dat de hertog, die hierop niet bedacht was,
met een smak op den grond vloog.
Allen vlogen verschrikt achteruit, terwiji een
paar der edellieden hun meester weer op de been
hielpen, die wel een lichte kneuzing, maar overigens geen ernstig letsel had opgedaan.
Toornig fonkelden echter zijn oogen toen hij
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was opgestaan en het bloed schoot hem naar het
hoofd. Hoe goedmoedig ook, was hij op dit oogenblik dol van woede over den hem aangedanen smaad.
„Vervloekte ellendeling ! Hoe durf je je vermeten . . . iij en je vermaledijde beest . . . daar zul je
voor boeten . . . hond, die je bent !"
De marskramer stond, doodelijk bleek, ontzet
van angst, den hertog in bangen schrik aan te
zien , toen viel hij op de knieen :
„Ik zweer u, heer, ik begrijp het niet.. . Nooit
heeft de ezel zoo iets gedaan . . . " en met opgeheven handen riep hij smeekend : „Ik vraag uwe
edelheid duizendmaal om vergiffenis. . . het was
mijn schuld niet . . ."
Maar Reinald wilde naar geen rede luisteren.
Hij had, daar hijzelf ongewapend was, het zwaard
van een der hovelingen genomen en deed een woedenden houw naar den geknielden marskramer.
Met een vluggen sprong ontweek deze echter
het gevaar en trok daardoor den ezel, dien hij nog
steeds bij den toom hield, ter zijde. Het gevolg
was dat Reinald's zwaard niet hem maar den kop
van den ezel trof en deze stortte dan ook op den
grond, trok nog een paar malen op stuipachtige
wijze met de pooten en bleef toen dood liggen.
Reinald, beschaamd over zijn drift en over de
wijze waarop hij zijn woede gekoeld had, liep
zonder iets te zeggen naar binnen.
Zwijgend volgden hem de edellieden van zijn
gevolg, diep onder den indruk van 't gebeurde.
Slechts het mindere hofpersoneel bleef achter
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bij den gebochelden marskramer en zijn gedooden
ezel.
De ongelukkige had niets meer gezegd, toen zijn
trouwe metgezel gedood was. Straks nog vol
grappen en kwinkslagen, stond hij nu met een
bedrukt, droevig gezicht voor zich uit te staren.
Het bloed druppelde nog steeds uit den gespleten kop van den ezel over het zand van het binnenplein.
De keukenmeester kwam naar den marskramer
toe en sprak medelijdend :
„Kom, vrind, ik zou me maar troosten . . . het
dier is nu eenmaal dood en er is niets meer aan
te doen. Waarom heb je ook niet gezorgd dat hij
niet zulke gekke kunsten doet om den hertog
zandruiter te maken ?"
„Ik bezweer het," zei de ander heftig, „mijn
brave Hobbe heeft nog nooit zoo iets gedaan .. .
iemand moet hem geplaagd of geknepen of zoo
iets hebben ... het beest bokte nooit !"
„Nou, maar je kunt wel weer een anderen ezel
koopen," zei de keukenmeester.
Maar nergens vind ik weer zoo'n schrander,
leerzaam en aardig beest... nooit . . . ik hield zooveel van hem," en de tranen liepen den bochel
over de wangen, terwijl hij zich bukte om den
dooden ezel te streelen.
Op dit oogenblik kwam Dirk, de page van hertog Reinald, de trappen of en ging naar den marskramer toe, die den bijnaam van „Vleermuis"
droeg.
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„Hier vriend," zei hij goedig terwijl hij een
goudstuk aan den marskramer overreikte, „dit
krijg je van den hertog. . . daar kun je wel twee
nieuwe ezels voor koopen, nog mooier en jonger
dan dit dooie beest. En als ik je nu een goeien
raad mag geven, maak dan, dat je zoo gauw molijk hier van daan komt ; dat is 't best wat je
doen kunt."
„Ik dank u, jonker, ik dank u," zei de marskramer, terwijl hij het goudstuk in den zak stak,
ik zal heengaan . dadelijk. maar . ik wou.
als 't kan, zou ik graag..."
Hulpeloos en zoekend keek de Vleermuis rond.
„Wat wil je hebben ?" vroeg Dirk.
„Kan ik geen wagentje of een karretje krijgen ?"
vroeg hij, „ter leen om. "
„0, om je pakken op te laden.. . ja 't is wat
veel om op je rug te dragen."
„Ik hob wel wat voor hem," zei de goedige
keukenmeester en Het door een koksjongen een
karretje halen, dat gebruikt word om groenten te
rijden, „maar ik moot het terug hebben, hoor !"
„Ik beloof 't u," zei de bochel, „ik wil u zelfs
wel een pand geven. een paar zilveren schoengespen of.. ."
„Neen, neon, dat hoeft niet," zei de ander lachende, „ik vertrouw je wel."
Toen het karretje gebracht was laadde de marskramer er niet alleen zijn pakken met koopwaar
op, maar ook . den dooden ezel, boven op de
andere pakken.
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„Is de huid je nog zooveel waard?" vroeg jonker Dirk lachende. „Ik zou het dier maar dadelijk
in den grond stoppen."
De ander gaf geen antwoord ; toen alles opgeladen was, nam hij zijn muts of voor jonker Dirk,
bedankte den keukenmeester nogmaals en reed
langzaam de poort uit, het karretje voortduwend.
J7 'n Zonderlinge kwant," zei jonker Dirk hem
naoogend. „Wat 'n leelijke vent !"
„Arme kerel !" mompelde de keukenmeester, die
medelijden met den bochel had.
De Vleermuis reed zijn wagentje voort totdat
hij buiten de stad Arnhem gekomen was ; aan de
poort liet men hem ongehinderd uittrekken.
Vijf minuten later hield hij stil ; nam het ontvangen goudstuk uit zijn zak, slingerde het met
alle kracht in de richting van het hertogelijk verblijf en riep met heesche stem : „Daar, ellendige
moordenaar, lafaard, je goud wil ik niet hebben,
maar ik zal me wreken !" Toen zette hij zijn tocht
voort, in de richting van Rosendaal.
Het was zwaar werk, die volbeladen kar to
moeten voortduwen en telkens moest hij dan ook
even rusten. Toen hij van den weg afging en een
boschpad insloeg werd het steeds moeilijker, de
grond was hier ongelijk, mul en vol steenen en
takken.
Eindelijk bleef hij staan en bootste driemaal het
geluid van den katuil na.
Enkele minuten later kwam uit het bosch een
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heel jong meisje naar hem toe, nauwelijks dertien
jaar oud, eenvoudig gekleed, maar met een bijzonder mooi gezichtje. Een groote wolfshond volgde
haar. Ze was blootsvoets, droeg niets dan een
grauw rokje, een donkerblauw jak en een klein
mutsje op het hoofd. Haar mooie, zwarte haren
hingen vrij of op haar rug en schouders.
Verbaasd keek zij den bochel aan en vroeg:
„Wel, vader, nu al terug ?. . . en waar is Hobbe?
Er is toch niets kwaads gebeurd ?"
Zwijgend wees de bochel op het karretje. . . het
meisje kwam een beetje angstig naderbij, zag den
dooden ezel en barstte in een luid weenen uit.
„Is Hobbe dood. . . hoe komt dat ?... Wat
is er gebeurd?" vroeg zij. „Wie heeft dat gedaan ?"
De bochel vertelde van zijn bezoek bij den hertog en wat er verder geschied was.
„O, die akelige man !" riep het meisje driftig
uit. „Hoe valsch, hoe gemeen ! Maar hoe komt
het, dat die goeie Hobbe gebokt heeft ? Dat doet
hij anders toch nooit."
De bochel haalde de schouders op.
„Ik weet 't niet, Bertha ; ik denk dat iemand,
zonder dat ik het zag, hem pijn gedaan heeft...
een of ander brooddronken jonker. Het zijn zulke
vlegels !"
Zwijgend laadde de Vleermuis het ezelslijk en
de pakken van het karretje, terwijl Bertha nog
steeds zachtjes stond to snikken.
Eindelijk vroeg ze met zaehte stem :
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„Hebt u heer Herman Bier kunnen spreken,
vader ? Was hij bij den hertog ?"
„Ja," zei de marskramer, „het zal niet lang
meer duren, dat de hertog kleur bekent en openlijk partij kiest voor de Heekeren's. Maar dan is
het ook uit met zijn heerschappij . . . Morgen gaan
we op reis."
„Op reis ?" vroeg Bertha verwonderd.
„Ja ; we moeten heer Gijsbrecht van Bronkhorst
waarschuwen wat hij te wachten heeft . . . Hij
heeft nog macht en invloed genoeg en als hij maar
bij tijds weet, waar hij zich aan te houden heeft,
dan zal hertog Reinald het nog niet zoo gemakkelijk hebben. Maak alles klaar om te vertrekken ..."

HOOFDSTUK II.
HEEKEREN'S EN BRONKHORSTEN.

Op een mooien Meidag van het jaar 1349 reed
een ruiter•colonne op den weg, die van het dorp
Loenen op de Veluwe in oostelijke richting naar
Eerbeek en verder naar Hall leidt.
Het was nog vroeg in den morgen, nauwelijks
zeven uur, maar toch begon het al warm te worden. De laatste dagen had het zwaar geregend en
gestormd ; overal zag men takken en bladeren, die
door den heftigen wind van de boomen afgerukt
waren en de grond was nog tamelijk vochtig van
het overvloedig gevallen hemelwater.
Nu echter stond de zon helder aan den hemel
en verlichtte het landschap met zijn koesterende
stralen.
De omgeving bood een vroolijken aanblik aan ;
vooral, zoover men zien kon, de heide, golvend en
afwisselend, hier en daar grootere en kleinere
boschjes of kreupelhout.
Van woningen was nergens een spoor te ontdekken. . . of ja. . . hier en daar zag men een
paar palen en balken liggen, half verbrand, over-
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blijfselen van een strooptocht. Een enkele maal
dook een lijfeigene of arme hoer als uit den
grond op maar koos onmiddellijk het hazenpad, bevreesd voor den moedwil der ruiters. Slechts een
paar armoedige schapen werden bier en daar op
de heide gezien.
Aan het hoofd van den stoet op een zwaargebouwd, gitzwart ros reed een geheel in het harnas gekleed edelman. Een schitterende wapenrusting bedekte zijn forsche leden, een blinkende
helm waarvan het vizier echter opgeslagen was
en waarop een groote, tweekleurige pluim prijkte,
bedekte zijn hoofd.
Met vaardige hand wist hij zijn paard dat ongeduldig op het bit knabbelde en telkens trachtte
vooruit te komen, te bedwingen en tot kalmte te
brengen.
Deze edelman was G-ijsbrecht van Bronkhorst,
een van de voornaamste en invloedrijkste Geldersche edelen, eigenaar van rijke en uitgebreide bezittingen.
Naast hem reed een ouder edelman, op een mageren, hoogbeenigen vos gezeten, en alleen met
een borstpantser en ijzeren helm bekleed ; overigens droeg hij een eenvoudig kleed van donkere
stof.
De overige ruiters, die ten getale van twaalf
achter de beide edellieden volgden, waren gewapenden, blijkbaar tot het gevolg van Bronkhorst
behoorende, want zij droegen diens kleuren.
Dirk van Meurs, de edelman die naast Bronk-
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horst reed, had enkele jaren te voren zich in
Didam een aanhang verworven en daarmede het
omliggende land gebrandschat. Hij was een woest
heer, driftig en onbemind, een echte roofridder.
Een paar groote knevels en schitterende zwarte
oogen, benevens een door wind en weer gebruind
gelaat gaven hem een wild uiterlijk.
„Onze eerwaarde vriend, de bisschop, houdt zich
nog al kalm," zei hij tot Bronkhorst, terwijl hij
zijn paard, dat even gestruikeld was een heftigen
spoorslag gaf, waardoor het dier met een ruk
vooruitsprong „hij schijnt ons verder met rust te
willen laten."
„Ja," zei Bronkhorst, „Jan van Arkel wilde niet
naar rede luisteren en toen heb ik de bisschoppelijke bezetting uit Goor laten verdrijven en het
huis in brand laten steken."
„En je hebt in het Over- en Nedersticht heel
wat kwaad laten aanrichten," merkte van Meurs
lachende op, „jongens, wat is daar gebrand en geroofd !... het spijt me alleen dat ik er niet bij
geweest ben. . . het was juist een kolfje naar
mijn hand !"
We konden het best alleen af," antwoordde
Bronkhorst „Bisschop Jan heeft het er toen niet
bij laten zitten en heel wat gestroopt en gebrand
in mijn gebied. vooral Borculo heeft heel erg
te lijden gehad. .."
„De heele graafschap Zutphen," merkte van
Meurs op. „Gelukkig dat hertog Reinald en Eduard den bisschop den oorlog hebben aangezegd,
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toen je je klachten bij hen inbracht . . . het was
trouwens hun plicht, als bondsvrienden . . ."
Bronkhorst haalde de schouders op.
/2 't Mocht wat ! De hertog zit veel te schraal in
zijn geld om oorlog te voeren ... ik heb hem
3800 ponden moeten leenen, Gerard van Amsen en
Dirk Kemping 1980 ponden Doesburg is borg
gebleven voor de terugbetaling."
n Ik weet tegenwoordig niet wat ik uit den hertog maken moet," zei Dirk van Meurs. n Toen de
hertogin, Alionara, nog het bewind in handen
had en jij, Bronkhorst, je met de zaken bemoeide
en den jongen hertog raad gaf, wilde hij alles wat
jij wilde. Jullie hebt weten te bewerken dat van
Valkenburg en van Borne uit den raad verwijderd
zijn, dat Reinald vroeg uit de voogdij is ontslagen . . ."
„Het veulen is een paard geworden," zei Bronkhorst somber, „en voelt zijn kracht. Nog in Januari
van dit jaar, toen hertog Reinald geld opgenomen
had bij Elbert van Eyl waren wij, van Homoet,
van Aaswijn, van der Straten en van de Kemmenade goed genoeg om voor hem borg te blijven !
Maar toen hij in Maart weer geld noodig had . . ."
„Reinald zit altijd op zwart zaad," viel van
Meurs hem in de rede.
„Toen had hij mij niet meer noodig maar waren
het de vrindjes van van Heekeren, die de eer hadden voor de schuld van den hertog borg te blijven.
Vroeger zou hertog Reinald bij den koning van
Engeland raad en hulp gevraagd hebben maar in
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den laatsten tijd wil hij niets meer van Engeland
weten en met zijn moeder raakt hij meer en meer
op gespannen voet. Maar wat is dat voor een roode gloed daar in de verte, het lijkt wel of er
brand is . . . zullen we eens gaan zien ?"
,,Best," riep van Meurs, in de richting ziende
die Bronkhorst hem a angewezen had en evenals
deze zette hij zijn paard in galop ; de andere ruiters
namen mede een versneld tempo aan en weldra
was de ruiterbende in een wolk van stof gehuld,
door de hoeven der paarden uit den mullen zandweg opgeworpen.
Het bleek dat de plaats waar de roode gloed
opsteeg verder verwijderd was dan zoowel Bronkhorst als van Meurs oorspronkelijk gedacht hadden ; men moest ten minste nog een goed kwartier
rijden voor men kon onderscheiden wat de oorzaak was van de rookwolken en het roode schijnsel,
dat hun aandacht getrokken had.
Eindelijk kwam men door een klein bosch waar
de ruiters wat minder snel moesten rijden, daar
de boomen vrij dicht op elkaar stonden ; toen zij
weer op het vlakke veld kwamen, zag Bronkhorst
wat er geschied was en uitte een halfluiden vloek.
„Dat is de hoeve van Dirk Woutersz, een van
mijn onderhoorigen," riep hij luid tot van Meurs,
die een eind achter hem reed. „Het zou me niet
verwonderen als die kerels van van Heekeren daar
aan den gang zijn geweest ! Vooruit ! we zullen het
wel zien. Als ik de schavuiten nog aantref ! ..."
Weldra waren zij op een honderd schreden van
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de hoeve gekomen, of Bever bij de overblijfselen
van hetgeen eens een hoeve was geweest.
De vlammen sloegen nog hier en daar uit de
puinhoopen, maar het grootste gedeelte van het
hoofdgebouw en van de kleinere hutten en schuren was door het vuur verteerd en een akelige
brandlucht woei Bronkhorst en de zijnen tegemoet,
toen zij dichterbij kwamen.
Aan een paar boomen gebonden stonden eenige
paarden, die angstig hinnikten ; wat verder op
waren eenige koeien, schapen en geiten bijeen gedreven en konden slechts met moeite weerhouden
worden om niet te vluchten voor het vuur.
Toen Bronkhorst het treurige schouwspel zag,
ontdekte zijn oog nergens een spoor van menschen ; van Meurs echter, die om de hoeve heen
gereden was, uitte eensklaps een luiden kreet, en
riep :
„Bronkhorst, kom eens hier ! Gauw !"
De geroepene kwam aanrennen en zag een
eigenaardigen strijd.
Op den grond lagen een achttal lichamen, vermoedelijk dooden of gewonden, naar de kleeding
te oordeelen drie boeren en vijf krijgsknechten.
Te midden dezer gevallenen stond een reusachtige kerel, een jonge hoer, gekleed in een los hemd
en een wijde broek, blootsvoets. Langs zijn voorhoofd druppelde het bloed uit een wonde aan zijn
hoofd en het langzaam afloopende roode vocht gaf
een akelige uitdrukking aan zijn jeugdig, blank
gelaat.
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De jonge boer had met beide handen een zwaren dorschvlegel gegrepen en zwaaide met zijn
lange, krachtige reuzenarmen dit gevaarlijk wapen
suizend door de lucht, tegen zes of acht gewapenden, die met zwaarden en speren te vergeefs
hem trachtten te naderen.
Juist op het oogenblik dat Bronkhorst aankwam
deed de jonge reus een stap voorwaarts en strekte
zijn armen zoo ver mogelijk naar voren. Het
uiterste einde van den zwaren dorschvlegel trof
nu een der krijgsknechten met kracht tegen den
schouder ; den man ontviel zijn zwaard en hij
sloeg achterover tegen den grond.
De man met den dorschvlegel uitte een luiden
kreet van vreugde en maakte zich gereed een
zijner andere bestrijders met zijn vreeselijk wapen
te lijf te gaan.
Maar zonder dat hij het bemerkt had was een
zijner vijanden, met een grooten omweg, rond
hem heen geslopen en op die wijze achter hem
gekomen.
Juist maakte hij zich gereed om den reusachtigen boer met zijn zwaard op verraderlijke wijze
in den rug aan te vallen toen van Meurs zijn
paard in draf zette en recht op den krijgsknecht
aanrijdende, dezen overhoop reed.
Verbaasd en verschrikt keerde de man met den
dorschvlegel zich om en liet zijn wapen op den
grond zakken, terwijl de krijgsknechten, op het
zien van de ruiterbende, in allerijl de vlucht namen en naar hun paarden holden.
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Maar van Meurs was hun te vlug af; hij had
een paar zijner ruiters een wenk gegeven en deze
hadden zich van de aan de boomen gebonden
paarden meester gemaakt. Slechts twee der ruiters, die hun rossen op een andere plaats, onzichtbaar voor van Meurs, hadden vastgezet, gelukte
het, te ontkomen. In vliegende haast bestegen zij
hun paarden en joegen toen, zoo hard de dieren maar loopen wilden, in oostelijke richting
voort.
De overigen, een viertal, begrepen dat zij verloren waren. Van alle zijden door de ruiters omringd was hun lot gauw beslist. Wel verdedigden
zij zich dapper, maar tegen de overmacht moesten
zij het opgeven. Twee vielen, zwaargewond, ter
neer, de beide anderen werden gevangen genomen
en gekneveld.
Bronkhorst was intusschen naar den jongen
boer toegereden en vroeg hem :
„Wel, Dirk, wat is hier gebeurd?"
„Och, heer," sprak Dirk Woutersz, terwijl hij
zich het bloed uit de oogen wreef, „wat treft 't
ongelukkig, dat Uwe Edelheid niet een uur vroeger zijt verschenen, dan zouden die schelmen leelijk to pas zijn gekomen ! Nu is 't to laat !" en hij
barstte in snikken uit.
„Ja, ze hebben hier leelijk huis gehouden," zei
Bronkhorst, terwijl hij van het paard steeg„,daar
ligt je vader zie ik... dood... je broer... die
leeft nog... een leelijke prik in den rug... en
dan je moeder... die is alleen maar bewusteloos
3

34

geloof ik. Wat zijn dat voor kerels ?" vroeg hij ten
slotte. „Ken je ze misschien ?"
„Rabauwen, schoften van allerlei slag," antwoordde Dirk, terwijl hij het lijk zijns vaders optilde en naar een grasveldje, terzijde van de hoeve
bracht, „maar zij zijn hier gebracht door Wolfram,
een dienstknecht van mijnheer van Heekeren
en...
„Dacht ik 't niet," riep van Meurs uit, terwijl
hij zijn vervaarlijken knevel opstreek. „Ze hebben
daar weer een lesje noodig naar 't schijnt. . . nu
ze kunnen 't krijgen. . ."
„Hij heeft zijn straf al beet," riep Dirk met van
haat vlammende oogen, „het is die kerel daar, die
ik met den vlegel geraakt heb en goed ook."
„Hij is misschien alleen maar gewond of bewusteloos," opperde Bronkhorst.
„Neen, heer," zei Dirk somber, terwijl hij een
blik op het lichaam van zijn verslagen vijand
wierp, „wien Dirk met zijn dorschvlegel treft, is
onherroepelijk dood, laat het een mensch of een
stier zijn."
En inderdaad bleek het bij onderzoek dat uit
Wolfram, Heekeren's dienstknecht, alle leven gevloden was ; de hevige slag met den dorschvlegel
had hem de borstkas ingedrukt.
„Maar hoe is de heele zaak eigenlijk begonnen ?"
vroeg van Meurs.
„Och heer, wat zal ik u daarvan zeggen ? Sedert
een paar weken werd er op de hoeve . . . de mooie
hoeve, die nu in de asch ligt, voortdurend vee
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gestolen... nu eens kippen, dan weer biggen,
geiten of kalveren. Twee dagen geleden was mijn
arme broer, die daar ligt, in het veld en hoorde
om hulp roepen. Hij keek rond, van waar het geluid kwam en zag, dat op een paar honderd schrehen verder een paar van de schavuiten bezig waren, moeder aan te randen. De oude vrouw had
een mand met kippen bij zich en die wilden ze
haar afhandig maken. Nu, mijn broer Piet er natuurlijk op af... de eene scheim koos 't hazenpad, den ander gaf Piet zulk een aframmeling dat
hij voor dood bleef liggen. Het waren beide mannen van mijnheer van Heekeren".
„Ik zal het ze betaald zetten," bromde Bronkhorst. „Ga verder met je verhaal."
„Van morgen, toen wij, Piet en ik, op den akker aan het werk waren, hoorden wij de honden
hevig aanslaan en begrepen dadelijk dat er onraad
moest zijn. We holden naar huis, zoo hard we
konden maar het was te laat ! De vervloekte schavuiten hadden het vee naar buiten gedreven en
den boel in brand gestoken. Vader had een houw
ontvangen, toen hij zich wilde verzetten en was
al dood toen wij kwamen. Ik heb er als een razende op ingeslagen en zooals Uwe Edelheid ziet,
ik heb ze geraakt ook maar wat konden we
tegen de overmacht doen !.. Piet lag ook al gauw
op den grond... moeder werd omvergereden en
ik... nu ja... de rest hebt u gezien."
Bronkhorst had met een somber gelaat en gefronste wenkbrauwen het droevig verhaal van
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Dirk Woutersz aangehoord. Toen deze geeindigd
had, sprak hij :
„De maat loopt over . . . er moet een einde komon aan den overmoed van van Heekeren . . . we
zullen beginnen met gerechtigheid uit te oefenen
over de kerels, die in onze handen gevallen zijn ,
laat ze hier brengen !" gelastte hij een der ruiters.
Een paar krijgsknechten voerden de twee gevangen roovers voor hem.
De een was een jonge, forsche kerel, wien de
angst voor wat hem te wachten stond, op het
gelaat te lezen was. De ander was een man van
middelbaren leeftijd, die Bronkhorst met een
norsch en onverschillig gelaat aanzag.
„Hoe is je naam ?" vroeg Bronkhorst den ouderen man, die aan den arm gewond was.
„Huib Gijsberts, heer."
„Ben je een dienstknecht van mijnheer Frederik
van Heekeren ?"
„h., heer," was het antwoord, na eenig nadenden gegeven.
„En jij ?" vroeg Bronkhorst den anderen roover.
Deze viel op de knieen en riep smeekend : „Genade, heer, genade . . . hij heeft me gedwongen mee
te doen . . . Huib hier ! Ik ben pas sedert drie
weken in dienst van heer Frederik . . . ik ben geen
roover . . . ik... wilde eerst niet . . ."
„Genoeg !" viel Bronkhorst hem in de rede,
„jullie bent op heeterdaad betrapt op roof en
moord. . . lage ellendelingen die jullie bent !. . maar
je zult je straf hebben . . . met mijnheer van Hee-
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keren zal ik later zelf wel afrekenen . . . Wolf. . .
Barend," gelastte hij, zich tot een paar zijner manschappen wendend, „hang doze twee schelmen onmiddellijk op, aan die boomen ginds."
„Juist zoo," riep van Meurs met een spottende
lach, „hang ze met de gezichten naar elkaar toe ;
dan kunnen ze elkaar nog eens toeknikken."
In weerwil van het kermen en smeeken van
den jongsten roover werden beiden weggevoerd en
een kwartier later was hun lot beslist.
Daarna liet Bronkhorst de gesneuvelden begrayen, ook het lijk van Dirk Woutersz' vader. De
oude vrouw was intusschen weer tot bewustzijn
gekomen en deed niets dan schreien en weeklagen,
toen zij vernam dat haar echtgenoot gedood en
haar jongste zoon zwaar gewond was.
De gewonden werden op een wagen geladen,
na zoo goed mogelijk verzorgd to zijn ; het overige
huisraad, dat nog gered was, plaatste men op een
ander voertuig ; de paarden werden er voor gespannen en alien zetten nu hun weg voort naar
het kasteel Bronkhorst. Van de mooie hoeve was
niets meer over dan wat rookend puin ; hier en
daar zag men nog de bloedplekken, getuigen van
den strijd, die had plaats gehad. De dorschvlegel
van Dirk Woutersz lag tusschen gebroken wapens
en aan een paar berkeboomen hingen de lichamen
der beide roovers to slingeren.
Bronkhorst was op het verdere gedeelte van den
tocht weinig spraakzaam en van Meurs gaf dan
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ook zijn pogingen om hem tot praten te brengen
op het laatst maar op.
Alleen vroeg Bronkhorst hem :
„Weet je ook waar Frederik van Heekeren op
het oogenblik is ?"
„Zeker
hij is op zijn jachthuis bij Dieren . . .
de hertog zou bij hem komen jagen . . ."
Bronkhorst antwoordde niet. Een bittere haat
tegen Heekeren vervulde zijn gemoed ; hij, de
machtige edelman, die zooveel invloed in G-elre
bezeten had, was aan het hertogelijk hof verdrongen door zijn gehaten mededinger, die, in zijn
overmoed en steunende op Reinald's gunst, zich
niet ontzag om daden van geweld te plegen en
hem, Bronkhorst, op allerlei wijzen schade toe te
brengen. Maar de trotsche en invloedrijke Bronkhorst was niet van plan, zich dit goedschiks te
laten welgevallen.
Was Reinald niet met hem, welnu dan moest
hij maar tegen hem zijn !
Eindelijk kwam men op de huize Bronkhorst
aan. De gewonden werden naar een ziekenvertrek
gebracht en aan Dirk Woutersz en zijn moeder
wees de hofmeester voorloopig een paar kamers
aan.
Ook hier kreeg Bronkhorst berichten omtrent
strooperijen die door aanhangers en onderhoorigen
van van Heekeren, ten nadeele van zijn tegenstanders, waren begaan. Klachten, bij hertog Reinald over deze ongerechtigheden ingebracht, waren
onbeantwoord gebleven.
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Bronkhorst stampvoette van woede toen hij dit
vern am.
„Reinald is een zwakkeling," zei van Meurs,
we zullen ons zelf moeten helpen, Gijsbert. Als
je maar wilt, ben ik je man. Ik weet er nog wel
meer, die over Reinald's bestuur ontevreden zijn
en naar een gevecht hunkeren."
Op dit oogenblik meldde een schildknaap aan
Bronkhorst dat een gebochelde marskramer verzocht om heer Gijsbert onder vier oogen een gewichtige mededeeling te mogen doen.
Wat is dat voor kletspraat ?" snauwde Bronkhorst, die hevig ontstemd was. „Een marskramer
die een vertrouwelijk onderhoud vraagt ! Wel nu
nog mooier ! Vraag maar wat de kerel te zeggen
heeft. Laat hij het jou maar zeggen, Willem, en
anders ophoepelen."
De knaap ging, maar kwam enkele oogenblikken
later terug en meldde : „De man laat zich niet afwijzen. Hij zegt dat de zaak onzen genadigen heer,
hertog Reinald, betreft en dat ik u maar het
woord „Engeland" moest noemen, dan wist u wel
wat hij wilde."
't Scheen dat deze mededeeling van invloed was
op het besluit van Bronkhorst; hij gelastte althans,
dat de marskramer in het kleine torenvertrek
moest gelaten worden ; hij zou dan wel bij hem
komen.
Wat de marskramer, de ons bekende Vleermuis,
aan Bronkhorst meedeelde, bleef voorloopig geheim, zelfs voor van Meurs, hoewel deze erg
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nieuwsgierig was en verscheidene pogingen deed
om er achter to komen wat de bochel voor geheimzinnig bericht kwam brengen.
Na het vertrek van de Vleermuis liet Gijsbert
van Bronkhorst zijn schrijver bij zich komen en
dicteerde hem een brief, dien hij vervolgens onderteekende en verzegelde.
Daarna liet hij zijn schildknaap, Willem van
Aalst, bij zich komen en gelastte hem :
„Je stijgt te paard on brengt dit schrijven aan
heer Frederik van Heekeren ; die is op zijn jachthuis bij Dieren. Aan hem persoonlijk overhandigen, hood Neem twee dienstknechten mee. En
gauw afmarcheeren, begrepen ?"
De jongeling boog, stak het schrijven in zijn
wambuis en een half uur later was hij, vergezeld
door twee krijgsknechten, op weg.
Willem van Aalst verwachtte geen vriendelijke
ontvangst ; hij wist dat zijn meester en heer Frederik van Heekeren elkaar weinig gunstig gezind
waren, al waren zij dan ook niet in openlijke
onmin met elkaar. Ook was het hem niet ontgaan,
dat Bronkhorst in den laatsten tijd veel minder
in de gunst des hertogen stond dan vroeger ;
zelden ging heer Gijsbert meer naar Arnhem, naar
het hof van hertog Reinald.
Met eenige moeite wist hij het jachthuis bij
Dieren te vinden, doch vernam daar, dat heer Frederik uitgereden was en eerst over een uur terug
verwacht werd.
Willem van Aalst besloot, den paarden eerst wat
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rust to geven en daarna den heer van Heekeren
tegemoet te rijden ; intusschen kon men zelf ook
wat eten en drinken.
Drie kwartier later gingen zij op weg ; weldra
kwamen dan ook een tiental ruiters, aan wier
hoofd heer Frederik zich beyond, hun tegemoet;
Willem van Aalst reed tot op eenige passen afstands van de andere ruiters door.
De schildknaap liet daarna zijn paard stilhouden, boog even, ten groet, voor heer Frederik van
Heekeren, die hem met een knorrig gelaat aanzag ;
hij had de kleuren van Bronkhorst herkend.
„Wat wenscht uw heer van mij ?" vroeg hij.
„Wij, heer Gijsbert en ik, zijn niet op zulk een
goeden voet, dat wij elkaar boodschappen zenden."
„Mijn heer van Bronkhorst heeft mij gelast u
dit schrijven te overhandigen, edele heer," sprak
de schildknaap.
Hij steeg of en haalde uit zijn wambuis een op
perkament geschreven brief te voorschijn dien hij
aan Frederik van Heekeren eerbiedig overhandigde.
Toen deed hij een stap terug.
Deze nam het schrijven met weerzin aan, opende
het en las het volgende :
Gijsbert, hoer van Bronkhorst
aan
Frederik, hoer van Heekeren.
Onze genadige heer, hertog Reinald, heeft onze
hulp en raad, die wij hem altijd gaarne en te
goeder trouw gegeven hebben, versmaad en ge-
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meend ons uit zijn dienst to moeten ontslaan. Wij
schrijven dit toe aan de booze inblazingen en de
kwade trouw van den heer van Heekeren, die
zich reeds jaren lang niet ontzien heeft om ons
op allerlei wijzen schade toe te brengen, onze onderhoorigen tegen ons op te zetten en onze getrouwe dienaren te belagen.
Wij wenschen ons een dergelijke vernederende
behandeling niet langer te laten welgevallen en
zullen ons eigen recht zoeken.
Derhalve doen wij den heer van Heekeren door
onzen getrouwen schildknaap bij dezen weten, dat
wij hem openlijk de veete aanzeggen en hem en
al zijn volgelingen zullen bestrijden waar en wanneer wij kunnen, te vuur en te zwaard, to voet
en te paard.
Dit verklaren wij !
„Wel bij Sint Maarten !" riep Heekeren toornig
uit. „Bronkhorst wil openlijken strijd. Hier, Jan,
Berend, lees eens dit schrijven ! Welnu, het zij
zoo ! Beter dat we weten wat we aan elkaar hebben. Bronkhorst kan het blijkbaar niet verkroppen,
dat hij niet meer de baas kan spelen in het hertogdom. Jonker," vervolgde hij, zich tot Willem
van Aalst wendend, „ga naar uw heer terug en
zeg hem . . . of neen, wij willen in beleefdheid
niet onder doen . . . Wij zullen u een schriftelijk
antwoord meegeven. Sluit u bij ons gevolg aan."
Willem van Aalst beyond zich in een moeilijke
positie ; hij begreep, dat de oorlog verklaard was
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tusschen zijn heer en Frederik van Heekeren en
dat hij zich dus in 's vijands kamp beyond, al
was er ook geen sprake van, dat men hiervan
misbruik maken zou.
Heekeren en zijn vrienden reden intusschen
door naar het jachthuis. Over een uur werd hertog
Reinald verwacht, die een paar dagen in de Dierensche bosschen zou komen jagen.
1) 't Zal den hertog ook wel verbazen, die openlijke oorlogsverklaring," zei Frederik tegen Valkenburg, die naast hem reed. „Ik heb het al lang
zien aankomen. Welnu, ik wil wel eens een lans
met den verwaten Gijsbert breken."
„Ja," antwoordde Valkenburg, „en nu je den
hertog op je hand hebt, staan je kansen zooveel
beter. Bronkhorst heeft veel invloed en dus is een
goede ruggesteun niet te versmaden. Het zal niet
lang duren of hij zal wel iets van zich laten merken, daar kun je op rekenen."
„We zullen zorgen, hem voor te zijn," ant.
woordde Heekeren lachende, „hij heeft meer ;te
verliezen dan ik , voorloopig ten minste nog.",
Gerard Vullinc, die zich mede in gezelschap van
van Heekeren beyond, had zich bij Willem van
Aalst gevoegd en was met deze een praatje begonnen. Hij was weinig gezien bij zijn kameraden,
die hem instinctmatig wantrouwden.
Maar Willem van Aalst begreep dat hij voorzichtig moest zijn in hetgeen hij zeide en hij beantwoordde Vullinc's vriendelijkheid wel beleefd,
maar zorgde er toch voor, dat hij tegenover een
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vriend van van Heekeren (zooals hij meende dat
Gerard was) niets omtrent zijn heer uitliet, wat
dezen nadeelig kon zijn. Toch meende Willem dat
Vullinc Bronkhorst niet ongenegen was en ook,
dat hij met hertog Reinald niet op goeden voet
stond.
Intusschen was men op het jachthuis aangekomen, waar alles voor de ontvangst van den hertog
in gereedheid was gebracht.
Frederik van Heekeren liet zijn schrijver een
antwoord aan Bronkhorst opstellen, even hooghartig gesteld als diens schrijven geweest was en
reikte dit aan Willem van Aalst over; de uitdaging was aangenomen.
Na een koel afscheid nam deze den terugtocht
naar Bronkhorst aan.
Hertog Reinald en zijn gevolg werden ontvangen met al den eerbied die men aan zijn hooge
positie verschuldigd was. Frederik van Heekeren
zorgde er voor, zonder tot kruiperij te vervallen,
zich in alle kleinigheden volgens den smaak en
de gezindheid van den hertog te gedragen. Hij
was verstandig genoeg om van zijn pas verkregen
invloed geen misbruik te maken en droeg zorg
den jongen hertog niet te laten bemerken, dat hij
aan den leiband liep van den invloedrijken edelman.
Want juist de voogdij, door Bronkhorst op hem
uitgeoefend, was oorzaak geweest, dat Reinald zich
aan dien druk had wenschen te onttrekken en
aldus als van zelf tot de tegenpartij was overgegaan.
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Heekeren had alles voor de jacht laten in orde
brengen. De honden waren gereed gehouden, de
jagers en het andere personeel op hun post, terwijl een rijkelijke maaltijd het hooge gezelschap,
na afloop van de jacht, stond op te wachten.
De jonge hertog, hoewel over het algemeen geen
vriend van veel lichaamsbeweging, was een groot
liefhebber van de jacht en menigen dag bracht hij
in het veld en to midden der bosschen door, op
rood wild jagende.
Ook nu gaf hij zich met hartstocht aan het
jachtvermaak over.
Het duurde niet lang of een der jagers meldde,
dat hij de sporen van een groot hert ontdekt had
en weldra volgden de jagers in een matigen galop
de honden, die ook het spoor in den neus hadden
en met gestrekte lichamen over de vlakte renden.
„Ha daar gaat ie, links, vooruit !" schreeuwde
eensklaps Dirk van Lent en werkelijk zag men op
dit oogenblik een groot, lichtbruin hert uit eenig
laag hout broken en de vlakte oprennen. De honden blaften luid en stoven met een geweldige
vaart het dier achterna dat met ontzaggelijke
sprongen over de vlakte vooruit vloog ; achter de
honden kwamen de jagers, de hertog aan het
hoofd, in weinig minder snel tempo.
't Werd een lange jacht !
Nu eens word het hert voor een oogenblik onzichtbaar, als het in het hout verdween, dan weer
kwam het te voorschijn, om plotseling links of
rechts of te buigen.
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Maar steeds hielden de honden hun doel in het
oog en altijd volgden zij het spoor, waar het ook
heen ging.
Plotseling kwam het vervolgde dier voor een
breede wetering. Het nam een geweldigen sprong,
kwam halfweg het water terecht, zwom toen naar
de overzijde, rende, aan land gekomen, weer verder en . . . verdween in een boschje !
De honden zwommen wel over, maar waren door
het water het spoor kwijtgeraakt.
De jagers bleven voor de vaart staan ; men had
niet veel zin om zich te water te begeven . . . teleurstelling was op aller gelaat te lezen . . . niet
het minst op dat van hertog Reinald... had men
zich daar nu zooveel moeite voor gegeven!
„Kom mee heeren !" riep van Lent, „ik weet
een waadbare plaats, hier tien minuten van daan,
volgt me maar."
Reinald en de andere edelen volgden hem en
werkelijk, vrij spoedig had men een plek bereikt,
waar het water de paarden slechts tot aan de
borst kwam.
Aan de overzijde gekomen zag men in de verte
de honden zoekend en snuffelend over de vlakte
dwalen; blijkbaar hadden zij het spoor van het
hert nog niet teruggevonden.
Men besloot in verschillende richtingen uiteen
te gaan; ieder voor zich zou trachten het hert terug to vinden ; heel ver zou het niet meer loopen,
daarvoor was het te vermoeid. Maar reeds was
men een half uur zoekende en nog was het wild
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niet gevonden. Ook de honden snuffelden nog
steeds rond.
Opeens kw am Gerard Vullinc naar den hertog
toe galoppeeren, met een verheugd gelaat.
„Hierheen, uwe genade, hierheen !" riep hij al
van verre, „ik weet waar het hert staat . . . daar
in een boschje ! hij kan niet vvegkomen hier
vlak bij."
De hertog zette zijn paard in galop, evenals de
andere heeren en volgde Vullinc. Een paar honderd meter verder zag men een dicht boschje waar
een vrij breede beek een bocht maakte.
„Hier moeten we afstijgen , .. te voet verder,"
zei Vullinc. „Daar staat hij ! Een kapitaal hert .
ik heb hem zooeven gezien."
Reinald nam piji en boog ter hand en begaf
zich naar de aangewezen plek.
„Ik zie niets," zei hij halfluid tot Gerard.
„Daar . . . daar bij die hooge boom . . . uwe
edelheid kunt zien waar hij met zijn gewei in de
takken stoot . . . als uwe genade op die plek een
piji schiet is het zeker raak !"
Hoewel hij het hert niet goed zien kon, meende
Reinald toch wel de vage omtrekken van het dier
te kunnen onderscheiden tusschen de dichte takken en twijgen. Bovendien wees de heftige wijze
waarop het gebladerte bewogen werd vrij duidelijk de plaats aan waar het dier stond.
De hertog nam zijn boog, legde een piji op de
pees, mikte lang en nauwkeurig, liet de piji toen
los.
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De beweging in het boschje werd heviger, maar
het hert brak niet uit. Vermoedelijk was het dier
goed getroffen.
Reinald greep de jachtspies, die zijn schildknaap
hem aanbood, drong tusschen het hout door en
zocht het wild, om zijn buit den genadestoot te
geven.
Maar wat hij aantrof deed hem stom van verbazing en woede stilstaan . . . de jachtspies ontviel
aan zijn hand.
In plaats van een hert stond daar . . . een opgezette ezel, blijkbaar de ezel van den marskramer,
het door hem gedoode dier, want in den kop zag
men nog de snede, door den zwaardslag veroorzaakt.
De ezelshuid was opgevuld met hooi en andere
stof, dichtgenaaid en met behulp van een paar
stokken neergezet.
De beweging in het kreupelhout werd veroorzaakt door een levend konijn, dat met een touwtje
aan een der dunnere takken boven den ezel was
vastgebonden en telkens heen en weer sprong.
De door den hertog afgeschoten pijl had den
ezel midden in den buik getroffen en stak er nog
diep in, als ter bespotting. Maar wat Reinald
vooral trof was een plankje aan een boom genageld en waarop met groote, zwarte letters te lezen
stond :
„Vervloekt zij hertog Reinald !"

Herman Bier was ongemerkt binnengekomen . . . . (blz. 55.)

HOOFDSTUK III.
DE VLEERMUIS AAN HET WERK.

Op een middag in het begin van de maand Mei
1350 had het kasteel van Bronkhorst een aanzienlijken gast binnen zijn muren : Eduard van
Gelre, den broeder van den regeerenden hertog.
Sedert een maand had hij zich niet meer aan
het hof te Arnhem vertoond en Reinald had hem
ook niet meer uitgenoodigd om, zooals hij vroeger
gewoon was, aan feestelijkheden of jachtpartijen
deel te nemen ; de broeders waren op gespannen
voet met elkaar.
Behalve Gijsbert van Bronkhorst, de gastheer,
waren nog tal van andere edelen op het kasteel
aanwezig ; allen hadden meer of minder ernstige
grieven tegen hertog Reinald, waren aanhangers
van Bronkhorst en vijanden van van Heekeren.
Op het groote binnenplein van het sterke kasteel
liepen dien middag een tweetal ridders in een druk
gesprek gewikkeld op en neer te wandelen.
Het waren van de Kenmenade en van Meurs ;
de laatste was juist op de Bronkhorst aangekomen en bracht verrassend nieuws mee.
4
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„Ja, 't is haast niet te gelooven, maar ik verzeker je, dat het de waarheid is. De hertog heeft
het voornemen alien hof hoorigen, keurmedigen en
al dat tuig van de Veluwe de vrijheid te verleenen. Hertogin Alionora bezit de Veluwe, zooals je
weet, als eigen goed en voor haar is het dus een
zware slag."
„Voor haar niet alleen," sprak de ander, „als
dat krankzinnige plan tot uitvoering komt zijn
we allen doodarm. Die kerels behoeven dan geen
diensten meer te doen, geen schatting meer op te
brengen, ze kunnen testamenten maken, hun kinderen uithuwelijken zooals ze willen, wel zeker !
Waar moeten wij dan van leven ?"
„Ja en wat nog erger is .. die kerels mogen,
als ze eenmaal vrij zijn, ook de wapens dragen.
Dat is het ergste en het grootste gevaar !"
„Daarom is het Reinald juist te doen ! Hij
weet dat hij op de steden niet meer rekenen kan
en daarom neemt hij nu dit middel te baat om
zich troepen en aanhangers te verschaffen. Het
zijn woeste, wilde kerels hier op de Veluwe en
als die eenmaal wapens in handen hebben is het
kwaad niet te overzien !"
„Wij moeten bijtijds zorgen dat we de macht
in handen houden," sprak van Meurs, „straks
hebben we de bijeenkomst met den jongen Eduard
en dan hebben we gelegenheid om de zaak te
bespreken."
Op dit oogenblik kwam een bediende de beide
edellieden uitnoodigen om in de groote zaal te
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komen waar heer Eduard hen wachtte ; de meeste
heeren waren al bijeen.
Kenmenade en van Meurs haastten zich, aan
de uitnoodiging gevolg to geven. In de hooge,
lange zaal vonden zij een tiental edelen alsmede
Eduard van Gelre. Bronkhorst, de gastheer, nam
het woord en sprak : „Mijne heeren, heer Eduard
wenscht het woord te voeren en u een belangrijke
mededeeling te doen. Neemt dus plaats."
Toen alien gezeten waren stond Reinald's
broeder op.
„Mijne heeren," sprak Eduard somber, „mijn
heer broeder, de hertog, heeft mij zoo even zijn
besluit medegedeeld omtrent mijn eisch tot erkenning van mijn wellige aanspraken op de erfenis mijns vaders."
„En hoe luidt dat besluit ?" vroeg Jan van de
Kenmenade, de groot-zegelbewaarder.
„Zooals de heeren weten heb ik mijn broeder
nooit den titel en de hertogelijke waardigheid betwist; hij is de oudste van ons beiden en volgens
het leenrecht heeft hij volkomen recht op het hertogdom en op alles wat tot het rijksleen behoort."
„Jammer genoeg," bromde Frederik van Meurs
binnensmonds.
„Maar ten opzichte van de erfgoederen is het
een ander geval. Mijn heer vader is, door zijn onverwacht overlijden, ongetwijfeld verhinderd geworden bij testament over zijn nalatenschap te
beschikken en dus is het billijk, dat mij, op grond
van de heerschende gewoonte, een deel van de er-

fenis mijns vaders wordt uitgekeerd. 1k vroeg nu
het onafhankelijk bezit van het land van Zutfen,
van de stad Roermond en een deel van het Overkwartier, geen onbillijke eisch dunkt me."
„Veel te weinig," riep Frederik van Meurs driftig uit, „ge hadt heel wat meer kunnen verlangen.
Als 't aan mij had gestaan . . . "
„Welnu," zei Eduard, „de hertog heeft mij zoo
even doen weten dat hij mijn aanspraken niet
erkent en niet voornemens is een duimbreed
grond voor mij of te staan. Ziedaar, wat ik u mee
te deelen heb."
Een diepe stilte volgde op deze woorden.
Eduard, hoewel nog slechts vijftien jaar, was
fiink en zijn leeftijd in ontwikkeling vooruit. Veel
vlugger van beweging, slanker en voortvarender
dan zijn oudere broeder, beloofde hij een goed
ridder en dapper soldaat te zullen worden, als hij
wat ouder was.
„En wat zijt ge van plan te doen ?" vroeg Gijsbert van Bronkhorst terwijl hij Eduard strak in het
gelaat zag. „Uw goed recht handhaven of . . . ?"
Hij voleindigde zijn zin niet maar Eduard begreep niettemin volkomen wat hij bedoelde.
De aanwezige edellieden zagen Eduard vol
verwachting aan , wat zou hij besluiten ?
„Mijne heeren," sprak Eduard ten slotte langzaam en duidelijk, „het ligt geenzins in mijn bedoeling om het gezag van mijn heer broeder, hertog Reinald, te ondermijnen of om op de hertogelijke waardigheid aanspraak te maken. Maar
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daarentegen maak ik wel aanspraak op hetgeen
mij als jongeren broeder naar recht en billijkheid
toekomt en ik heb het voornemen om, waar men
mij te kort doet, zoo noodig met geweld te nemen
hetgeen mij toekomt. Aan u, mijnheer van Bronkhorst, draag ik op mijn belangen to behartigen
en zoo krachtig mogelijk voor mijn rechten to
waken."
Bijna alle aanwezigen lieten een goedkeurend gemompel hooren of stampten met hun zwaarden
op den vloer, Bronkhorst het luidst.
Besloten werd verder, dat Eduard nogmaals aan
den hertog zijn eischen zou doen weten, onder
bedreiging van bij niet voldoening zichzelven recht
te zullen verschaffen.
Daar men reeds to voren overtuigd was dat de
hertog zou weigeren, beloofde men elkaar plechtig,
goed en bloed te zullen wagen, totdat men met
heer Reinald, met wien zij verklaarden in twist
en in oorlog to zijn, een zoen, die alien aangenaam
was, getroffen zou hebben ; verder verbonden zij
zich, om elkaar to zullen bijstaan tot de vervulling
van alle beloften, welke Eduard, voor wiens belangen zij zich vereenigd hadden, hun ieder in het
bijzonder gedaan had of nog verder doen zou.
Eduard, van zijn kant, beloofde zijn aanhangers,
die hem met raad en daad bijstonden, om de binnenlandsche rust te herstellen en zijn rechten te
handhaven, hen te zullen schadeloos-stellen en
tegen verlies to waarborgen, hun voorspraak te
zullen wezen, waar hun eer mocht worden aange-
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rand, voor de vereffening hunner schuldvorderingen ten laste van zijn broeder te zullen zorgdragen
en zonder hen geen zoen of vrede te zullen
treffen.
Nadat de schrijver dit alles in schrift gebracht
had, onderteekende Eduard het eerst en daarna
riep de klerk de namen of :
Gijsbert, heer van Bronkhorst en Batenburg.
Frederik, graaf van Meurs,
Frederik, heer van Baar,
Gerard van Herlaar, heer van Ammerzoden,
Jan van Kenmenade,
Jan van Wijtfliet, heer van Blaarsveld,
Dirk, heer van Zulen,
Gerard van Aaswijn,
Jan van Homoet,
Willem, heer van Megen,
Jan van der Straten.
Elk van de aanwezigen kwam, als zijn naam
afgeroepen werd, naar voren en teekende zoo goed
als het ging (want niet alien waren even bedreven
in de schrijf kunst !) zijn naam onder de oorkonde.
Ten slotte riep de klerk :
„Herman Bier van Hees," doch de opgeroepene
verscheen niet.
„Hij heeft ons toch beloofd, hier te zullen komen," zei Jan van Homoet knorrig.
„Herman is verliefd," zei de heer van Baar „en
daardoor vergeet hij den tijd ; hij is natuurlijk weer
druk bezig de schoone Machteld van Randwijk het
hof te maken."
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„Wat ?" vroeg Eduard verbaasd „wil Herman
Bier de mooie, jonge Machteld tot vrouw hebben,
dat lieve, aardige meisje waar ik als kind zoo dikwijls mee gespeeld heb ? Dat kan toch niet waar
zijn ! Herman is wel twintig jaar ouder dan zij en
dan, zoo'n zure, norsche, ruwe beer, een onbeschofte en lompe keret ."
Op dit oogenblik keken enkelen der edelen om.
Herman Bier was ongemerkt binnengekomen en
moest de laatste woorden van Eduard zonder twijfel verstaan hebben ! Hij wierp dan ook een blik
vol haat op den jongeling, doch boog tevens even,
zonder een woord to uiten en kwam toen naar
voren.
Eduard, ontsteld, verlegen, met een blos op het
gelaat, beantwoordde den groet.
Een pijnlijk .stilzwijgen volgde, waaraan Bronkhorst een einde maakte.
„Welkom, Herman, op den Bronkhorst," sprak
hij, naar Bier toegaand en hem de hand reikend,
't is jammer dat ge wat laat komt, de bespreking
is juist afgeloopen. We hebben intusschen een verklaring opgemaakt . . . met goedvinden van heer
Eduard zal de schrijver u die voorlezen."
Eduard knikte toestemmend en na de voorlezing
van de oorkonde sprak Bronkhorst :
„Als ge het hiermee eens zijt, wilt ge het zeker
ook wel onderteekenen, Herman ?"
Deze bedacht zich enkele oogenblikken en zei
toen, hoofdschuddend :
„Neen, ik onderteeken niet, ik hecht weinig aan
))
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zulke perkamenten . . . voor zoover ik de zaak van
heer Eduard rechtvaardig acht, ben ik bereid hem
te helpen ; verder ga ik niet."
Hiermede moest Eduard genoegen nemen en
weldra ging men uiteen.
Herman Bier's gezelschap werd door niemand
gezocht. Men wist, dat hij vroeger tot de partij der
Heekeren's had behoord en zich door Bronkhorst's
gunstbewijzen en geschenken had laten winnen,
om tot diens partij over te gaan ; geldzucht en
hebgierigheid n. I. waren zijn kenmerkende ondeugden.
Daarbij kwam zijn onaangenaam uiterlijk, zijn
geheimzinnige leefwijze en zijn moeilijkheid in den
omgang.
Alleen Bronkhorst, die wist dat Bier weergaloos
dapper en een niet te versmaden hulp was, hield
hem de hand boven het hoofd, al was de stugge
en nurksche Herman hem persoonlijk weinig sympathiek.
Na afloop van de bijeenkomst begaf Gijsbert zich
naar een der kleinere kamers van zijn kasteel
waar hij de Vleermuis wachtende vond, in gezelschap van zijn klerk.
„Otto," sprak Bronkhorst tot dezen, „maak een
afschrift van de oorkonde die zoo straks is opgemaakt maar zet er geen namen onder. Het stuk
perkament moet zoo klein mogelijk zijn ! Jij, vriend,"
vervolgde hij tot den bultenaar„begeeft je zoo
spoedig mogelijk naar Nijmegen, vraagt het hoofd
van de vroedschap te spreken, laat hem het stuk
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lezen en zegt wie het onderteekend hebben. Die
namen moet je maar uit je hoofd leeren. Daarna
begeef je je naar Tiel en doet hetzelfde bij heer
Willem van Megen ; dan kom je weer hier terug."
„Goed heer," antwoordde de Vleermuis.
„Mocht je onderweg aangevallen worden dan
vernietig je dit stuk of slikt het in. Hier heb je
reisgeld," en hij gaf hem een paar schilden. „Je
dochter Bertha blijft hier .. bij de vrouwen van
hertogin Alionora kan ze wel dienst doen .. .
die wordt morgen verwacht."
De bochel was met dezen laatsten maatregel
maar matig ingenomen ; hij begreep echter dat er
weinig aan heer Gijsbert's beschikkingen to veranderen viel.
Hij bracht Bertha, die erg in haar schik was
met haar verblijf op den Bronkhorst, bij den hofmeester en maakte zich gereed voor de reis.
Zonder ongelukken bereikte hij Nijmegen en
volbracht zijn opdracht. Het bleek hem al spoedig dat men daar ter stede meer dan genoeg had
van hertog Reinald's bestuur en hoe eer hoe liever Eduard tot hertog wilde uitroepen. De lezing
van de meegebrachte oorkonde gaf den doorslag.
De vroedschap werd bijeengeroepen en de oudste schepen deed mededeeling van hetgeen er op
het kasteel van Bronkhorst besproken was.
Men begreep dat de steun van Eduard van
groote waarde was en dat men nu met meer
gerustheid zich aan het gezag van hertog Reinald
zou kunnen onttrekken.
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Maar wat de goede burgers van Nijmegen vooral bitter stemde tegen hun wettigen hertog was
diens voornemen, om de wilde bewoners van de
Veluwe vrij te verklaren en met hen, eerzame
poorters, gelijk te stellen.
De schepenen lieten afschrift nemen van de
oorkonde, die de bultenaar hun gebracht had, en
onthaalden den bode rijkelijk op spijs en drank.
Terstond werden maatregelen genomen om de
stad in staat van verdediging te brengen, want
men begreep dat Reinald niet in den afval van een
der voornaamste geldersche steden zou berusten.
„De vorige week is heer Walraven van Valkenburg hier geweest," vertelde een der schepenen
aan de Vleermuis, „om namens den hertog ons
een flinke som ter leen te vragen. Heer Reinald
schijnt altijd geldgebrek te hebben 1 Maar wij hebben hem gezegd dat hij maar ergens anders moest
aankloppen . . . wij zien toch nooit een groot
van onze goede penningen terug," eindigde hij
lachende. De Vleermuis bedacht, dat Eduard even
veel behoefte had aan geld als zijn broeder maar
hield dit wijselijk voor zich.
„Toen wij beslist weigerden, begon de heer
van Valkenburg met dreigementen, maar hij werd
al gauw gewaar dat die niets uitwerkten. Toen
waren het weer beloften van voorrechten en
tollen en privilegien maar we lieten ons niet
vangen en platzak moest hij weer vertrekken."
De dikke schepen grinnikte van pret bij de
herinnering.
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De Vleermuis zette nu zijn tocht voort; over
Druten en Wamel trok hij naar Tiel. Tot nu toe
was zijn reis zonder ongelukken afgeloopen, maar
het zou niet zoo blijven.
Het kostbare stuk, dat hem door Bronkhorst
was meegegeven, had hij opgevouwen in zijn
schoen geborgen daar was het 't veiligst.
Juist was hij het dorp Druten gepasseerd toen
hij op den weg voor zich uit een drietal mannen
zag aankomen, wier uiterlijk hem niet veel goeds
voorspelde.
Hij reed nog eenigen tijd door en bemerkte al
spoedig dat de drie mannen van top tot teen gewapend waren en in ales het uiterlijk van roovers
hadden.
„Eén tegen drie, dat gaat niet," dacht de Vleermuis, die liever een ontmoeting vermijden wilde.
Hij reed nog even door en sloeg toen een zijpad
rechts in, dat naar de lage weiden voerde, in de
hoop dat de anderen hem nog niet ontdekt zouden hebben.
Het bleek echter te laat te zijn ; hij hoorde zich
een gebiedend : „Hei daar, blijf staan, kerel !" toeroepen.
De bochel stoorde zich hieraan echter niet, maar
reed door, zoo hard hij kon.
Weldra bleek 't hem dat hij vervolgd werd. De
drie mannen waren uit elkaar gegaan en reden in
verschillende richtingen om hem den weg of te
snijden.
De bochel bereed echter een uitmuntend paard,
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hem door Bronkhorst gegeven en, daar hij een
uitmuntend ruiter was en bovendien heel licht,
zou hij vermoedelijk aan zijn vervolgers ontkomen
zijn als zich niet een ernstige hinderpaal had opgedaan.
Het terrein waarop hij reed, bleek, door de
overstroomingen van de Waal, uiterst moerassig
te zijn. Hoe langer hoe dieper zakte zijn paard
weg in de drassige, modderige weiden en ten
laatste kon het dier bijna niet meer vooruit komen, daar het tot over de kogels in de Berrie
wegzakte.
Gelukkig hadden de vervolgers van de Vleermuis van hetzelfde euvel te lijden ; zij kwamen
althans niet nader en bepaalden zich er toe, den
bultenaar voortdurend toe te schreeuwen, dat hij
moest blijven staan.
Deze dacht er echter niet aan te gehoorzamen.
Op eenigen afstand voor zich uit zag hij een breede strook van laag akkermaalshout en daar voor
een tamelijk breede sloot. Als hij die maar eenmaal bereiken kon was hij vermoedelijk gered!
Weer hoorde hij zich een „Blijf staan, kerel !"
toeroepen, maar op hetzelfde oogenblik suisde een
pip hem om de ooren.
Het begon ernst te worden !
De bochel bewerkte zijn paard met knieen en
sporen, maar het arme dier was al zoo goed als
uitgeput en kon in den weeken bodem nauwelijks
vooruit komen. De bochel was nu op ongeveer
twintig schreden de sloot genaderd. Als hij die
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maar over kon springen en aan de andere zijde
van het hout komen. Daar was de bodem ongetwijfeld vaster en harder.
Maar op dit oogenblik deed zijn paard een geweldigen sprong, sloeg met de voorbeenen hoog
in de lucht, wierp den bochel uit den zadel en
viel toen neer.
Twee pijien hadden het dier tegelijkertijd getroffen, een in den hals en een in de rechterdij.
De Vleermuis was dadelijk weer op de been.
Nog gaf hij de hoop niet verlor en om to ontkomen. Zoo snel als de weeke bodem het toeliet,
snelde hij voort in de richting van de sloot, maar
ook hij kon niet dan met de grootste moeite vooruit komen.
Telkens snorde er een pip langs hem heen. Eindelijk, vlak bij de sloot gekomen, waar de grond
nog veel moerassiger was, bleef zijn schoen in de
modder steken.
De bochel wierp zich echter in het water, zwom
als een aal naar de overzijde en verborg zich in
het struikgewas. Vijf minuten later waren de drie
mannen bij het water gekomen.
„Laten we den kerel maar laten loopen," hoorde
de Vleermuis een hunner zeggen, „in dit moeras
kunnen we toch niks beginnen . . . de paarden
komen niet over de sloot . . ."
„Maar zulke marskramers hebben dikwijls zaken
van waarde bij zich . . . het zou toch wel jammer
zijn . . ." opperde een ander.
„Je weet niet eens of het wel een marskramer
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is . . . we kunnen toch dat hout niet gaan doorzoeken . . . al komen we ook aan den anderen kant.
We moeten ons hier niet te lang ophouden."
„Kom, ik ga terug . . . laat dat duivelskind maar
loopen . . . misschien zit er op het dooie paard
nog wel wat van waarde."
De Vleermuis hoorde de drie roovers, of wat 't
dan waren, wegrijden ; voorzichtig keek hij door
de struiken en zag hoe een hunner afsteeg, het
zadel en nog een en ander van zijn gesneuveld
paard afnam en weer opsteeg.
Daarna reden alle drie weg in de richting van
Nijmegen.
De Vleermuis wachtte nog een kwartiertje en
stond toen op, stijf en koud.
Goede raad was duur. Hij was doornat en zonder paard. Gelukkig was het droog en warm weer.
Het ergste was dat hij zijn schoen verloren had
en daarmee het gewichtige stuk. Wat zou hij
doen ? Nogmaals de sloot overzwemmen ? .. hij
wist niet precies waar hij zijn schoen kwijtgeraakt
was en het zou een hopeloos zoeken zijn... tijdverlies dus en de kans opnieuw vervolgd to
worden.
Hij besloot dus zijn weg voort te zetten en to
voet naar Tiel te gaan. Onderweg zou hij wel een
paar schoenen zien te krijgen en heer Willem van
Megen moest hem dan maar op zijn woord gelooven als hij alleen mondeling bericht bracht.
Nadat hij ook zijn anderen schoen uitgetrokken
had, zorgde de bultenaar er voor zoo spoedig
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mogelijk uit het moerassige terrein te komen. De
zon, die tamelijk fel scheen, droogde zijn doornatte kleeding al spoedig op en flunk doorstappend
had hij al vrij spoedig het dorpje Wamel bereikt.
Hier probeerde hij een paar laarzen en een
paard machtig te worden. Het eerste gelukte
hem al vrij spoedig, het laatste echter niet,
zoodat hij zich genoodzaakt zag den weg naar
Tiel verder te voet of te leggen.
Het toeval was hem in zooverre gunstig dat
hij onderweg een boerenwagen ontmoette, waarop
een paar mannen zaten, die een lading hout naar
Tiel moesten rijden. De Vleermuis vroeg en kreeg
vergunning om met hen mee te rijden, toen hij
beloofde, het veergeld voor het overzetten over de
Waal te zullen betalen.
Onderweg trachtte hij te weten te komen hoe
de gezindheid in Tiel ten opzichte van hertog
Reinald was en, hoewel de mannen aanvankelijk
wat wantrouwig waren om zich tegen een onbekende uit te laten, werden zij toch langzamerhand wat spraakzamer en bleek het den bochel
al ras dat men ook daar niet veel met den
hertog op had.
„En wat moet jij in Tiel uitvoeren, vriend?"
vroeg de oudste der boeren, een magere grijsaard.
„Ik moet heer Willem van Megen spreken : ik
kom uit Nijmegen, waar mijn baas paardenkooper
is," antwoordde de Vleermuis. „Is heer Willem
in de stad ?"
;,Kom je over paarden-koopen spreken?" vroeg
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de oude boer wantrouwend. „Waarom ben je dan
niet to paard ?"
„Dat ben ik geweest," antwoordde de Vleermuis en vertelde na ar waarheid wat er met hem
gebeurd was.
De drie mannen hoorden aandachtig het verhaal
van den bultenaar aan en de oude man zei toen :
„De drie kerels zullen wel deel uitgemaakt hebben van de bende der Linfars, die maken hier de
geheele streek onveilig. Soms gaan ze er met twee
of drie, soms met een paar dozijn tegelijk op uit.
Je moogt blij wezen, makker, dat je aan hun handen ontkomen bent, want anders was je een kind
des doods geweest. De Linfars laten je zelden of
nooit gelegenheid om veel na to vertellen."
„Laten we wat aanrijden," sprak de andere
boer, die angstig om zich heen zag, alsof hij vreesde
onmiddellijk aangevallen to zullen worden.
Weldra had men den zuidelijken Waaloever bereikt ; de wagen reed op de pont, werd overgezet
en weldra waren de vier mannen binnen de muren der oude stad Tiel.
De bultenaar nam afscheid van de drie boeren,
na hun gevraagd to hebben waar heer Willem
van Megen woonde.
„Ik geloof wel dat heer Willem binnen Tiel is,"
zei de oude boer, „hij heeft last van de jicht en
beweegt zich niet makkelijk."
Op den hoek van een der voornaamste straten
van de stad Tiel stond een aanzienlijke huizinge,
die bewoond werd door den edelman van hooge
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Willem, heer van Megen. Zijn verheven en zeer
machtig geslacht was een der oudste van Gelre.
Het groote gebouw bestond eigenlijk uit een
verzameling van verschillende huizen. Op den hoek
der straat zag men een fraaien erker met een
torenspits, waarop een vergulde windwijzer, terwijl
zich onder den torenspits een kamertje beyond
met gothische venstertjes van in kleuren beschilderd glas in lood gezet. Drie kleinere huizen waren tot een groot gebouw vereenigd, met torentjes
en balcons aan alle zijden.
De hoofdingang beyond zich onder den erker —
een hooge gothische poort, die meestal gesloten
was, breed genoeg om groote wagens binnen to
laten en die toegang gaf tot een ruim binnenplein.
Zware, dubbele eikenhouten deuren met ijzeren
platen bekleed, vormden de afsluiting, van binnen
nog door ijzeren bouten versterkt.
Naast de poort beyond zich een klein, laag deurtje ; bier klopte de Vleermuis aan en werd niet
zonder eenige moeite binnengelaten.
Eerst toen hij aan den hofmeester had verzocht
aan zijn meester to melden dat er een bode was,
die van „Engeland en Bronkhorst" kwam (de woorden die heer Gijsbert hem had opgegeven) werd
hij bij heer Willem van Megen toegelaten.
Deze, een grijsaard van ruim zestig, zat in een
hoogen stoel, terwijl zijn eene been geheel in
zwachtels en duffel gepakt rechtuit op een stoel
lag uitgestrekt. De pijn, door de jicht veroorzaakt,
had hem knorrig en prikkelbaar gemaakt en hij
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ontving den Vleermuis dan ook weinig vriendelijk.
„Wat breng je voor nieuws, kerel? en wie ben
je ?" vroeg hij barsch.
„lVIijn naam is Huib Lovers en ik ben in dienst
van heer Gijsbert van Bronkhorst, heer. Deze heeft
mij naar Nijmegen gezonden om de vroedschap
daar to doen weten dat een twintigtal edele heeren
zich verbonden hebben om, onder leiding van heer
Eduard van G-elre, gewapenderhand op to treden
tegen hertog Reinald en de partij der Heekerens."
„Verder ?" vroeg van Megen toen de Vleermuis
zweeg. „Wat wil je van mij hebben ?"
„Het is bekend dat Nijmegen en Tiel er naar
verlangen de gehoorzaamheid aan den hertog op
to zeggen ; ik moest nu melden dat zij daarbij op
den steun van heer Eduard en de Bronkhorsten
kunnen rekenen."
„Zoo, zoo !" zei van Megen, „dat is heel mooi.
Maar wie waarborgt me dat je geen bedrieger
bent, een handlanger van de Heekerens? Heb je
geen brief, goon enkel bewijsstuk ?"
Van Mogen had een onbestemd wantrouwen
tegen den Vleermuis, wiens uiterlijk hem niet
aanstond.
„Neen, heer !" antwoordde de ander rustig. „Ik
heb een afschrift gehad van de oorkonde, die de
aanhangers van heer Eduard onderteekend hebben,
maar dit stuk ongelukkig verloren. Maar als ge me
wantrouwt heer, zendt dan een bode naar Nijmegen, dan zult ge hooren dat ik de waarheid spreek.
Tot deze terug is, kunt ge me gevangen houden."
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Willem van Megen begreep dat de bode waarheid moest spreken.
„Goed, goed," zei hij wat minzamer, „ik zal . . .
au, au! vervloekte poot ... ai wat doet dat pijn !
Ik zal met de vroedschap overleggen . . . Men is
hier erg vOOr Eduard . . . Als ik me maar beter
bewegen kon . . . Laat de hofmeester je onthalen
en een ander paard geven. Dan ga je naar heer
Eduard terug, zoo spoedig mogelijk."
„Ja, heer !" sprak de Vleermuis en was op het
punt to vertrekken, toen van Megen, die hem aldoor
scherp aangekeken had, hem terugriep on vroeg :
„Waar heb ik jou vroeger meer gezien ? Ben je
niet in dienst geweest van den heer van Valkenburg . . . jaren geleden ? Kerels van jou gestalte
zie je niet veel !"
De bultenaar verbleekte even maar antwoordde
toch rustig on kalm :
„Den heer van Valkenburg. . . neen heer, dien
ken ik niet . . . Ge moet u vergissen . . . er zijn
meer bultenaars op de wereld." Daarna vertrok hij.
Van Megen schudde het hoofd, alsof hij nog in
twijfel was, maar gewichtiger zaken hielden hem
thans bezig. Dadelijk liet hij een paar der invloedrijkste leden van de vroedschap bij zich komen en
toen de Vleermuis enkele uren later weer naar
Bronkhorst vertrok, had hij de zekerheid dat ook
Tiel in opstand zou komen tegen hertog Reinald
van Gelre.
Bij zijn terugkomst vend hij alles op het kasteel
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Bronkhorst in drukte en beweging. De hertogin
Alionora werd dien dag verwacht en men beijverde
zich om haar een waardige ontvangst to bereiden.
De Vleermuis bracht aan Bronkhorst verslag uit
van zijn tocht en deze wreef zich de handen van
blijdschap. Er zou dus gevochten worden !
Bertha begroette haar pleegvader met weinig
opgewektheid. Zij vreesde dat zij weer gedwongen
zou worden haar zwervend leven met den Vleermuis to hervatten, doch tot haar blijdschap was
dit niet het geval. Zij kreeg vergunning voorloopig
op de Bronkhorst to blijven ; de bultenaar had in
den omtrek nog het een en ander to doen, waarbij
hij Bertha het liefst niet in de nabijheid had. Het
jonge meisje hielp dus ijverig mee om de vertrekken voor de hertogin-moeder in orde to maken.
Eduard begroette zijn moeder bij haar komst
met alle teekenen van eerbied on toegenegenheid.
De hertogin Alionora was een nog knappe on
statige dame, die, vooral in den laatsten tijd, aan
haar jongsten zoon Eduard veel meer gehecht was
dan aan haar oudsten, Reinald, wiens karakter
en denkbeelden geheel tegenovergesteld waren aan
de hare.
De hertogin werd vergezeld door verschillende
edelvrouwen, kamerjuffers on bedienden, maar het
groote kasteel van Bronkhorst kon al dat personeel
gemakkelijk huisvesten.
Onder de dames van Alionora's gevolg beyond
zich ook de schoone Machteld van Randwijk en
Eduard was erg verheugd haar weer to zien.
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Ook de zestienjarige Machteld begroette haar
vroegeren speelmakker met ongedwongen hartelijkheid.
„Wat ben je groot geworden !" riep Eduard opgetogen uit Coen hij het mooie, slanke, jonge meisje
met de lange, blonde krullen en de glanzende blauwe
oogen voor zich zag staan. „Het is nu al bijna
zes jaren geleden dat wij elkaar voor 't laatst gezien hebben, niet waar ?"
„Ja, wat was dat 'n heerlijke tijd, vroeger in
Arnhem ! Maar, Eduard, is het waar, dat er misschien oorlog zal komen ? . . . Herman Bier ... heeft
me gezegd dat . . . "
„Machteld, is het waar, dat je trouwen gaat met
dien leelijken, ouden kerel ?" vroeg Eduard, terwiji
hij de hand van het jonge meisje greep. „Ze hebben 't me verteld, maar ik kan 't niet gelooven."
Machteld liet het hoofdje hangen, maar antwoordde niet ; een paar dikke tranen liepen haar
langs de wangen.
„Toe," drong Eduard aan, „is het waar ?"
„Ja," antwoordde het jonge meisje met zachte
stem, „ik moet wel. Je weet, ik heb geen vader
en geen moeder meer, geen enkele nabestaande
zelfs. Ik ben doodarm en geheel afhankelijk van
de hertogin, je moeder. Ze dringt er sterk bij mij
op aan dat ik Herman huwen zal . . . ik mag en
ik kan haar niets weigeren. Als de hertogin mij
niet meer beschermt weet ik niet wat ik beginnen
moet " en de arme Machteld begon to schreien,
alsof haar hart bersten zou.
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„Maar dat mag en dat zal niet gebeuren, Machteld," riep Eduard driftig uit. „0, als ik maar op
beter voet met Reinald stond, dan zou die het
wel verbieden. Hij heeft de macht in handen, ik
kan niets !" En Eduard stampte driftig op den
grond, zoodat zijn sporen rinkelden.
„0, Eduard... ik ben zoo diep ongelukkig ! De
hertogin heeft gedreigd me naar een klooster in
Engeland te sturen, als ik niet gehoorzaamde."
„Ik ga dadelijk naar mijn moeder !" riep Eduard
uit en in weerwil van Machteld's pogingen om
hem terug te houden, begaf hij zich op staanden
voet naar de hertogin.
„Moeder, is het waar, dat u Machteld hebt gedwongen om het aanzoek van Herman Bier van
Hees aan te nemen ?" vroeg hij.
De hertogin verbleekte bij die vraag.
„Dwingen ? Ik dwing niemand. Maar ik heb
Machteld aan het verstand gebracht, dat een huwelijk met een rijk, bezadigd, dapper edelman als
Bier een groot geluk voor haar is. Ze heeft geen
groot geld en ik kan haar niet altijd bij me houden ... Bovendien, Herman Bier is een van onze
trouwste en machtigste aanhangers..."
„Maar, moeder, die knorrige, kwaadaardige Herman ? Is dat nu een man voor de mooie, lieve,
jonge Machteld?... Hij kon wel haar vader zijn !
Dat is toch geen passend huwelijk !"
De waarheid was dat Herman Bier aan de hertogin belangrijke sommen had voorgeschoten, onder belofte dat zij al haar invloed zou aanwenden
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om Machteld te bewegen hem haar hand te schenken ; Eduard wist dit niet.
„Maar, Eduard, wat kan het jou schelen, met
wien Machteld trouwt ? Heb je soms plan om zeif
met haar te huwen ?" vroeg zij, haar zoon scherp
aanziende.
De jongeling bloosde, aarzelde even en antwoordde toen met vaste stem :
„Ja, moeder. Ik houd heel veel van Machteld
en ik weet dat zij mij ook niet ongenegen is . . .
Ik ben nu nog te jong, maar over enkele jaren . . .
In elk geval is zij te goed voor Herman . . ."
„Dat zal nooit gebeuren !" riep de hertogin met
fonkelende oogen, terwijl zij opstond. „Dat zou de
grootste dwaasheid zijn die je ooit begaan kunt.
Jij, de eigen broeder van den regeerenden hertog
van Gelre, zoudt trouwen met een eenvoudig meisje,
dat, nu ja, van adel is maar ook niets meer. Jij,
die tot over de ooren in de schulden zit, met een
meisje dat doodarm is ! En we zijn zoo sterk niet,
dat we ons kunnen veroorloven een machtig man
als Herman Bier tegen ons in het harnas te jagen ! Nee, beste jongen, zet die dwaze gedachten
maar uit het hoofd. Ik ben Machteld's wettige
voogdes en ik geef nooit mijn toestemming tot
een ander huwelijk dan met Herman Bier."
Eduard boog het hoofd en zweeg ; hij kende
zijn moeder en wist dat, als zij eenmaal een besluit genomen had, er niets meer aan te veranderen viel.
De hertogin zorgde dat haar zoon zoo min mo-
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gelijk gelegenheid had om Machteld alleen te ontmoeten.
Bertha was der jonkvrouwe als kamermeisje
aangewezen en Machteld had dadelijk veel sympathie voor het aardige, vriendelijke, jonge meisje
opgevat. Zij kon niet gelooven dat de mooie, tengere Bertha de dochter was van een reizenden
marskramer, al verzekerde deze haar ook dat dit
toch werkelijk de waarheid was.
Aanvankelijk toonde Bertha zich vrij gesloten
omtrent haar wijze van leven, vreezende haar
vader door een ondoordacht woord misschien in
gevaar te zullen brengen. Langzamerhand werd
zij echter vertrouwelijker tegenover Machteld en
stortte ten laatste haar geheele hart voor deze uit.
Bertha had nooit veel liefde voor ihaar vader
gevoeld ; zij vreesde hem en deed wat hij van haar
verlangde, omdat zij het haar plicht achtte, maar
nooit uit kinderlijke genegenheid.
Zij had nooit een moeder gekend. Wel had zij
vage herinneringen uit haar prille jeugd, van een
grooten, langen man met zwarte oogen en een kleine,
blonde vrouw, maar dit a]les was zoo onduidelijk
en verward, dat zij er zich niets bepaalds meer
van voor den geest kon halen. Alleen wist zij met
zekerheid dat zij altijd met den bochel had rondgezworven, nu hierheen, dan daarheen. Vroeger
was er wel eens een of andere vrouw geweest,
een boerenmeid of dergelijke, die korter of langer
tijd voor haar gezorgd had, zoo b. v. toen zij erg
ziek was geweest, maar meestal had zij geen
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ander gezelschap gekend dan dat van den Vleermuis.
Deze had zijn bijnaam te danken aan de omstandigheid dat hij 's nachts meestal uitging, maar
overdag gewoonlijk uren achtereen sliep.
Toen Bertha wat ouder werd begreep zij langzamerhand wat het doel was van die nachtelijke,
geheimzinnige uitstapjes.
Als de Vleermuis tegen den ochtendstond terug
kwam bracht hij meestal hazen, konijnen of ander
wild mee ; soms echter ook kippen, ganzen en
een den .
Een enkele maal kwam een ander man hem at
halm.. . dan brachten zij buit van grootere waarde
mee : zilver, bij uitzondering goud of andere zaken
van waarde. Dit alles werd in zakken gestopt en
later verkocht.
Maar de bochel was hiermee erg geheimzinnig
en zorgde zooveel mogelijk dat Bertha er weinig
of niets van bemerkte.
Eens, dat was nu twee jaar geleden, waren er
rakkers van den schout van Amerongen gekomen,
hadden den Vleermuis onverhoeds aangegrepen en,
in weerwil van zijn hevig verzet, in het gat van
den toren te Amerongen geworpen.
Bertha was in angstige spanning alleen in de
but achtergebleven ; twee dagen later was de
bochel weer teruggekeerd, zijn armen en schouders
vertoonden roode striemen.
Onmiddellijk waren zij toen weer verder getrokken en hadden zij hun zwervend leven her-
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vat; de bultenaar was toen nijdig en erg stil geweest. Bertha voelde zich meer dan gelukkig, nu
zij een rustig, kalm leven had, met vrouwen van
haar eigen leeftijd kon verkeeren en in een behoorlijk huis, in plaats van in de een of andere
ellendige hut, verblijf hield.
Voor Machteld van Randwijk koesterde zij een
innige vereering.
Op zekeren dag was de jonkvrouw somber en
droevig gestemd ; een hondje, waaraan zij bijzonder gehecht was, had zij Bien morgen op de wandeling verloren en niet teruggekregen. Bertha
beloofde dadelijk haar best te zullen doen om het
verloren dier terug te vinden en ging in de aangewezen richting zoeken. Een half uur later was
zij op den top van een heuvel gekomen ; onder
zich, blijkbaar aan den voet van een steile glooiing,
hoorde zij eensklaps mannenstemmen. De heuvelrand was aan die zijde dicht begroeid.
Voorzichtig keek Bertha tusschen het struikgewas door naar beneden.
Aan den voet van de afgraving zaten de Vleermuis en nog een man. Aan zijn roode haar herkende Bertha hem als Rolf, een verloopen kerel
met een oog en een echte ban dietentronie, die den
Vleermuis van tijd tot tijd kwam opzoeken. Bertha had een innigen afschuw van den schavuit,
die, als hij er gelegenheid toe zag, haar trachtte
te streelen en te aaien, zoodat zij later altijd wegliep zoodra zij hem zag aankomen.
Bertha, languit op den grond liggend, stak haar

75
hoofd voorzichtig door het gebladerte en kon nu
duidelijk hooren wat het waardige tweetal met
elkaar besprak.
„Hier heb je twaalf schilden," zei Rolf, den
Vleermuis eenige geldstukken in de hand tellende
„dat is je aandeel in de zaak van de Blauwe
Hoeve. 't Heeft niet heel veel opgebracht."
„Veel te weinig, ouwe gauwdief !" bromde de
Vleermuis, terwijl hij het geld wegbergde, „maar
der is toch niks meer van je te halen, dus zal ik
er maar genoegen mee nemen."
Rolf haalde de schouders op.
„Als je meer wilt hebben moet je de dingen in
het vervolg zelf maar verkoopen ; ik sta je het
baantje graag af! Maar hoe staat 't nu met den
heer van Bronkhorst?"
„Alles in orde maar... hij wil alleen open krijg
voeren ... die hooge heeren hebben zulke eigenaardige begrippen ! toen ik er een balletje van opgooide, dat er misschien gelegenheid zou zijn om
dien vervloekten Reinald vO6r zijn tijd naar de
andere wereld te helpen, had je hem een paar
oogen moeten zien opzetten. Kerel, ik werd er
waarachtig bang voor."
„Hm," bromde de ander, „dan moeten we maar
op eigen gelegenheid te werk gam 1k vergeef het
dien man nooit dat hij me heeft laten geeselen en
brandmerken omdat ik strikken gezet had op zijn
j achtterrein en..."
„Omdat je die oude vrouw, toen ze je op stelen betrapte, een dolksteek hebt gegeven," vulde
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de bochel aan, terwijl hij Rolf scherp aankeek.
„Nou ja. . . wat doet dat er toe. . . een oud
wijf meer of minder op de wereld . . . maar wil je
me helpen ?" . . . vroeg Rolf.
„Natuurlijk," zei de bochel somber, „hij heeft
mijn ezel, mijn knappe, geleerde Hobbe doodgeslagen en daarvoor zal hij bloeden."
Rolf kon niet begrijpen dat een lage, gemeene
natuur als de bochel was, zoo innig gehecht kon
zijn aan een ezel ; 't kon hem echter niet schelen ;
het voornaamste was dat hij hem hielp in zijn
plannen, om Reinald te vermoorden.
„Luister dan," vervolgde hij, terwijl hij zijn
stem liet dalen en omzichtig rondzag, „kom overmorgen tegen zonsopgang bij de ouwe havezathe
Walfort . . . je weet wel . . . bij het meertje .. .
hier een half uur van daan . . ."
De bochel knikte toestemmend.
„Welnu, Reinald gaat daar dien dag jagen. . .
daar heb ik zekerheid van . . . als wij onze maatregelen goed nemen, komt hij er niet levend at
Op de eene manier of de andere . . . hij zal gedood
worden, dat beloof ik je."
,,Goed," zei de ander, „ik zal zorgen er te zijn.
_Ms het afgeloopen is ga ik zoo spoedig als het
kan hier vandaan ; 't is hier niet veilig meer."
„Neem je Bertha mee ?" vroeg Rolf haastig.
„Natuurlijk," antwoordde de Vleermuis opstaande. „Ik wou dat ik haar goed en wel kwijt was .. .
ze wordt me lastig . . . vroeger toen zij jonger
was kon ik haar alles wijsmaken, nu niet meer."
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„Geef haar aan mij !" riep Rolf begeerig.
„Nee, vriend, dat niet. Ze denkt dat ik haar
vader ben en dus . . . ik hoop mettertijd nog wel
eens gebruik van haar te zullen maken, als de
nood aan den man komt. Tot zoo lang . . ."
„Leeft haar vader nog ?" vroeg Rolf weer.
„Zeker . . . hij is nooit hertrouwd . . . het zou
hem wel wat waard zijn als hij zijn dochter terug
had, wed ik, en als ik in . . ."
Hier liet de bochel zijn stem zoover dalen dat
de rest van het gezegde voor Bertha verloren ging.
Maar wat zij gehoord had was genoeg om haar
in een staat van hevige opwinding te brengen. De
Vleermuis was dus haar vader niet... deze leefde
nog . . . haar moeder was blijkbaar gestorven .. .
wie was haar vader ? .. Zij dacht aan den langen
man met de donkere oogen o ze had altijd wel
een vaag besef gehad dat die hatelijke bochel
haar vader niet zijn kon . . . daarom had zij nooit
eenige liefde voor hem gevoeld . . . Nu koesterde
zij haat en afschuw voor hem . . . waar was haar
vader? .. en wie was hij ? In haar begeerte om
nog meer van het gesprek tusschen Rolf en den
Vleermuis te vernemen boog zij zich wat verder
voorover.
Door deze beweging echter schoof zij een steentje
naar voren, dat over den rand tuimelde en juist
voor de voeten van Rolf neerviel.
Deze uitte een vloek en sprong verschrikt op,
evenals de Vleermuis.
„Daar boven is iemand . . . we zijn beluisterd 1"
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riep Rolf naar voren loopend en naar boven ziend.
Ook de bochel keek met alle aandacht naar den
bovenrand der afgraving, of hij den luisteraar ontdekken kon.
Bertha, sidderend van angst, dat zij ontdekt zou
worden, sprong op maar juist daardoor werd zij,
in haar voile lengte staande, door de beide mannen gezien.
„Vervloekt, het is Bertha !" schreeuwde de bochel
zoodra hij zijn pleegdochter gewaar werd, „ik had
er al lang vermoeden van dat zij me bespionneerde.
Vooruit Rolf, jij linksom, ik rechts, we moeten
haar te pakken krijgen, ze k an ons niet ontloopen."
Maar het ging minder vlug dan de beide mannen dachten. De helling van den heuvel was vrij
steil ; het zand Of los Of begroeid met gladde hei,
die het beklimmen uiterst moeilijk maakte, vertraagde het klimmen.
Toen Rolf en de Vleermuis eindelijk boven
kwamen was er van Bertha nergens een spoor
meer te zien.

HOOFDSTUK IV.
BERTHA'S VLUCHT.

Bertha huiverde van ontzetting toen zij vernam welk een snood plan haar vader en zijn
metgezel in het schild voerden. Zij wist dat de
Vleermuis wraakzuchtig van aard was, maar had
toch nooit vermoed, dat hij, om zich over het
dooden van zijn ezel to wreken, een moordaanslag op den hertog zou durven wagen.
De Vleermuis was altijd goed voor haar geweest
en had haar sedert haar jongste kindsheid verzorgd maar toch had zij nooit van hem gehouden.
Zijn terugstootend uiterlijk had hear nooit anders
dan afschuw ingeboezemd, al was zij er in den
loop der jaren dan ook wat meer aan gewend
geraakt.
Zij wist dat hij op allerlei geheimzinnige manieren geld en kostbaarheden verwierf zonder dat
zij vermoeden kon, waar hij die verkreeg ; later
begreep zij dat het door diefstal was. 0, hoe verlangde zij naar een rustig, prettig tehuis, met andere vrouwen en meisjes ; tot nu toe had zij met
den Vleermuis een zwervend leven geleid, nu eens
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dagen achtereen reizende en trekkende, soms alleen
bij nacht, terwijl de Vleermuis en zij zich overdag
schuilhielden.
Dan weer woonden zij eenigen tijd in een afgelegen but of in de bouwvallen van een afgebrand
kasteel, zooals er in die dagen verscheidene
waren.
Nu had zij sedert enkele dagen op het kasteel
Bronkhorst doorgebracht en was door de lieve
jonkvrouw Machteld vriendelijk bejegend geworden.
Echter begreep zij dat, nu de bochel wist dat
Bertha hem en Rolf beluisterd had, geen oogenblik
zou aarzelen om haar weer mee to voeren en de
hemel weet wat met haar to beginnen.
Zij wist bij ondervinding dat de Vleermuis
wraakgierig van aard was en zij rilde bij de gedachte om weer met hem to midden der bosschen
alleen te moeten zijn.
Het dichte struikgewas belette haar echter om
hard te loopen ; nu eens struikelde zij over een
boomwortel, dan weer moest zij een omweg maken, als het kreupelhout ondoordringbaar was.
„Zie je haar, Rolf ?" hoorde zij den Vleermuis
roepen, maar de ander gaf geen antwoord. Bertha
hoorde geschuifel en gekraak van takken en halfgesmoorde kreten van Rolf, die blijkbaar was uitgegleden en een eind van de heuveihelling omlaag
gezakt.
Maar door een open gedeelte van den boschrand
zag zij aan de andere zijde van den heuvel nu en
dan het hoofd van den bultenaar, die langzaam
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maar zeker als een reusachtige spin naar boven
klauterde.
Bertha Rep intusschen steeds door, zoo ver zij
kon, nu eens even stilstaande om wat op adem
te komen, dan weer rennende om buiten het bereik van den gevreesden Vleermuis to blijven.
Maar eindelijk waren haar krachten uitgeput en
viel zij op den weg neer. Doodelijk beangst luisterde zij of zij den vreeselijken bochel nog niet
hoorde komen . . . neen . . . zij vernam niets . . . zou
hij haar spoor kwijt zijn ?. . . 0, als dat waar
was ! Wanhopend keek zij om zich heen... het
terrein was vrij vlak en liep in een flauwe helling
naar beneden. Rechts van zich beyond zich een
rij boomen, met laag kreupelhout en bosschen . . .
zou zij zich daar verbergen ...?
Intusschen keek zij nog steeds om naar het
boschje, waar zij zooeven uit gekomen was en
waaruit de Vleermuis ook weldra moest te voorschijn komen. Waar bleef hij toch ?
Plotseling viel haar oog op een armoedig hutje,
dicht bij de boomen.
Daar zou zij zich verbergen . . . misschien was
er wel een bewoner, een lijfeigene of schotboortige,
die haar zou willen beschermen. Vlug snelde zij
er heen, op haar bloote voeten, die op verscheidene
plaatsen gewond waren en bloedden. In haar overhaaste vlucht had zij er niet op gelet waar zij
liep en menigmaal op een scherpen steen of puntigen tak getrapt.
Juist wilde zij het schamele hutje binnengaan,
6
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toen zij eerst nog even omkeek en tot haar schrik
Haro, den grooten wolfshond van den Vleermuis,
uit het boschje zag komen, even later gevolgd
door den bochel zelf.
Nu begreep ze waarom de Vleermuis zoo lang
weggebleven was. Vreezende het spoor van Bertha
te verliezen, had hij den hond als helper meegenomen. Hi,j wist dat deze veel van het jonge
meisje hield en haar ongetwijfeld wel zou weten
te vinden.
Bertha begreep dat zij verloren was ! Zij vloog
de but binnen en bleef hijgend en in hevigen angst
staan, nadat zij de deur gesloten had. Die afsluiting beteekende echter niet veel, want de deur
hing aan een enkel stukje leer aan de bovenzijde
en de grendel was afgebroken.
Haar vermoeden was juist !
„Haro, vlug, zoek, zoek... Bertha... zoek !"
hoorde zij de stem van den bultenaar en door een
spleet van den zijwand der but zag zij het groote
dier met den neus fangs den grond speurende, in
de richting van de but komen ; Haro moest haar
vin den.
Bertha begreep dat zij in de handen van den
Vleermuis moest vallen.
Zij keek rond of er geen wapen te vinden
was . . . neen niets dan een paar stokken en
een ijzeren spade. Zij greep dit laatste werktuig
om zich ten minste zoo goed mogelijk tegen den
aanvaller te kunnen verdedigen, als deze haar
grijpen wilde.

Haro had de but bereikt en bleef nu, luid blaffend, staan.
De bultenaar uitte een kreet van vreugde en
ijlde naar de hut.
„Ha, eindelijk !" riep hij uit nadat hij de deur
had opengeworpen en Bertha zag staan die hem
met verschrikte oogen, doodelijk beangst aanzag.
„Wat heb je me een last en moeite bezorgd, ondeugend schepsel ! Wou je me ontloopen ? Nee,
nee, dat gaat zoo makkelijk niet ! Je behoort bij
mij en blijft bij me, versta je dat ? Kom, ga mee,
dadelijk !"
Nooit !" riep Bertha uit, terwijl zij tot in het
achterste gedeelte van de but terugweek. „Ik wil
niet meer bij u terugkomen . . . laat me met rust.
Ik wil niet."
„En wat wou je dan gaan doen !" vroeg de
bultenaar. „Waar moet je alleen heen ?"
„Dat weet ik niet. . . 't kan me ook niet schelen . . . ik zal wel ergens terecht komen . . . maar
bij u kom ik niet meer."
„Je wilt de verraadster spelen, meisje . . . ik
begrijp je wel, maar dat zal je niet gelukken hoor !
Ondankbaar schepsel, dat je bent! Schaam je je
niet, om je zoo te gedragen tegen je vader die je
heele leven voor je gezorgd heeft, je opgevoed en
gekleed ! Je vader, die alles heeft gedaan om . . ."
„Je bent mijn vader niet," riep Bertha uit, „je
hebt het zelf gezegd . . . je hebt niets over me te
zeggen . . . ik hoef je niet te gehoorzamen. . ."
De Vleermuis antwoordde niet; hij was woedend
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dat zijn geheim ontdekt was want hij begreep dat
hij daardoor zijn grootste macht over Bertha verloren had.
Waar bleef Rolf toch. . ? Bertha was sterk en
dapper . . . zij was blijkbaar van plan zich tot het
uiterste te verdedigen .. .
Maar Rolf was er niet en de Vleermuis drong
dus alleen op het jonge meisje aan, om haar te
grijpen. Op dit oogenblik begon Haro zacht te
brommen en plaatste zich tusschen Bertha en den
bultenaar, terwijl hij even de tanden liet zien.
„Terug hond !" riep de Vleermuis en duwde met
zijn knie Haro terzijde ; tevens Wilde hij Bertha
grijpen maar deze hief dreigend de spade omhoog,
gereed om toe te slaan.
„Ha, ha! gaan we vechten ?" riep de Vleermuis
met een wreeden spotlach. „Kom, dat is aardig !"
en hij greep Bertha vlug bij den arm, maar deze
rukte zich los en snelde naar buiten ; in een paar
sprongen had de bochel haar echter ingehaald en
greep haar nogmaals vast, nu echter steviger dan
de eerste maal ; zijn magere vingers drongen in
haar vleesch.
„Laat me los ! ik wil niet!" riep het meisje in
doogsangst. „Los ! ! Los ! !"
De Vleermuis hield haar echter stevig beet en
vruchteloos probeerde Bertha vrij te komen. Met
zijn linkervuist gaf hij het ongelukkige meisje
een stevigen slag op den rechter benedenarm
waardoor zij genoodzaakt was de spade los te laten
die kletterend op den grond viel.
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Terwijl zij worstelden en Bertha haar krachten
voelde afnemen, want de bultenaar had ijzeren
kracht in zijn lange armen, begon Haro, de wolfshond, hevig te brommen. Eensklaps sprong hij op
den Vleermuis toe, zette hem de voorpooten op de
borst en duwde hem terug, zoodat de bochel genoodzaakt was het meisje los to laten, onder den
druk van den hond.
„Wat is dat ! Vervloekte hond ! Ga liggen, dadelijk, gauw !" riep de bultenaar, woedend dat hij
zijn slachtoffer niet meer in zijn macht had. Hij
gaf den hond een geweldigen vuistslag en wilde
Bertha, die intusschen van de haar verschafte
vrijheid gebruik gemaakt had om weg to rennen,
achterna loopen, doch de hond vloog hem na,
greep hem met de krachtige tanden in zijn wainbuis, trok hem naar den grond, on hield hem
daar stevig vast, steeds nijdig knorrende.
„Ellendig beest ! Wat bezielt je toch ! Wacht, ik
zal 't je betaald zetten !"
Met veel moeite — want de hond, krachtig als
hij was, hield hem dicht tegen den grond gedrukt
trachtte hij zijn rechterhand bij zijn gordel to
brengen en zijn dolk to bereiken. Dan was het lot
van Bertha's trouwen verdediger bezegeld.
De woedende bultenaar stootte den dapperen
hond met de handen van zich af, maar Haro
scheen te beseffen, dat hij zijn meester geen gelegen held moest laten om zijn handen te gebruiken.
Hij lag daar met zijn lijf dwars over het lichaam
van den Vleermuis en hield met zijn tanden diens
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linkermouw stevig beet, zoodat hij niet naar zijn
dolk kon grijpen.
De bultenaar sloeg, schopte, trapte maar hij kon
den zwaren, stevigen hond niet van zich afwerpen ; als ter waarschuwing, wanneer de man erg
spartelde, zette hij even zijn tanden zachtjes in
diens vleesch.
De Vleermuis raasde en tierde als een bezetene. . hoe langer het duurde hoe meer voorsprong Bertha kreeg om te ontsnappen. Hoe dom
van 'm, om dien hond mee te nemen. hij wist
immers hoeveel het beest van Bertha hield, hoewel hij dit niet verwacht had. Hij zou het eens
op een andere manier probeeren, list in plaats van
geweld.
„Zoo, Haro, braaf ! beste hond ! kom maar.
ga je mee... kijk Haro... een hags... ja, ja,
ja!!... vooruit ! Pak ze !"
De hond spitste wel de ooren en keek rond
maar liet zich niet verlokken om den Vleermuis
los te laten. Nu bedacht deze iets anders.
Met zijn vrije rechterhand nam hij een greep
zand, wierp deze den hond in de oogen en kon
toen zijn dolk grijpen, daar Haro zoo goed als verblind was ; hij joeg daarna het wapen den hond
met een forschen stoot tot aan het gevest in het
lichaam ; het arme dier liet los en viel hevig bloedende neer, terwijl de Vleermuis zijn wapen terugtrok.
Even later was Haro dood.
.
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Bertha had intusschen van den verkregen
voorsprong, door de hulp van Haro haar verschaft,
gebruik gemaakt om weg to snellen, in de richting van de rij boomen.
Zij worstelde zich met veel moeite door het
kreupelhout, dat vrij dicht was en zich over een
breedte van ongeveer tien meter uitstrekte ; eindelijk was zij er doorheen.
Toen zij weer op het open veld kwam en voor
zich uitkeek, uitte zij een kreet van ontsteltenis ;
een nieuwe hindernis deed zich op. VOOr zich zag
zij een breede vaart ; nergens, zoover zij zien kon,
was een brug to ontdekken. Aan de overzijde lag
een klein schuitje aan den oever vastgemeerd,
doch aan doze zijde van het water was geen enkel vaartuig. Bertha besloot nu in noordelijke richting den oever van het water te volgen en to
trachten een brug te vinden. Zij wist niet goed
waar zij was maar haar eenige doel was voorshands buiten het bereik van den bultenaar te
komen ; later zou zij wel verder zien.
Haar voeten waren geweldig pijnlijk en ze was
uitgeput van honger en vermoeienis, maar vooral
van dorst.
Met haar handen schepte zij wat water uit de
vaart. . . he, dat was heerlijk frisch ! Dolgraag zou
zij wat gaan rusten maar zij durfde niet, uit vrees
voor haar vervolger. Vooruit dus maar ! Zou Haro
hem nog vasthouden braaf, trouw dier !. . . hij
wist niet dat hij haar in gevaar had gebracht
door haar spoor te volgen en haar verblijfplaats
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aan den bultenaar te verraden, maar hij had zijn
fout weer goedgemaakt, door den Vleermuis tegen
te houden. Strompelend, langzaam vooruitkomend
liep Bertha langs het water ; zou er dan nergens
een brug zijn ? De ruwe steenen op den oever
kwetsten haar bloote voeten nog meer en zij kon
bijna niet verder.
Opeens hoorde zij in de verte voetstappen...
zij keek om o hemel ! daar was hij weer, haar
belager... zonder Haro... waar zou die zijn ?
Bertha begreep dat de Vleermuis haar binnen
enkele minuten zou hebben ingehaald nergens
zag zij uitkomst . .
Opeens nam zij een kloek besluit zij wist
dat de bochel niet zwemmen kon ... de vaart
was niet zoo heel breed
zij zou het wagen
als haar krachten het maar uithielden ... het was
't eenige middel ... Met een kloeken sprong was
zij te water en zwom met lange, regelmatige slagen naar de overzijde van de vaart.
De Vleermuis kwam te laat !
Razend van woede en haat zag hij zich weer
zijn prooi ontsnappen ... zoo straks zou het
meisje aan den overkant zijn en hij kon het haar
niet beletten ... met geen enkel middel
Toch wilde hij zich wreken, haar verhinderen
to ontkomen ; was zij eenmaal vrij, dan kon zij
gevaarlijk voor hem worden.
De Vleermuis nam een stuk of wat van de
steenen, ter grootte van een vuist, die op den
oever verspreid lagen en wierp die een voor een
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naar het zwemmende meisje, dat nu ongeveer ter
halver breedte van de vaart gekomen was.
De eerste drie of vier steenen troffen geen doel,
de vijfde kwam vlak bij Bertha in de vaart en
spatte haar het water in het gezicht, de zesde kei
trof de zwemster echter tegen den linkerschouder,
zoodat haar arm aan die zijde als verlamd was.
„Kom terug!" riep de bultenaar toen hij zag dat
Bertha bijna niet meer vooruit kwam.
Het ongelukkige meisje' hield zich nog met moeite
boven water en riep luidkeels : „Help, help !"
„Ja, roep maar, 't helpt toch niets," schreeuwde
de Vleermuis spottend, „kom maar hier, mijn
duifje ! Niemand helpt je!"
Op dit oogenblik hoorde men echter aan de
overzijde de hoefslagen van een paard in galop en
even later kwam een geharnaste ridder, gevolgd
door een schildknaap, uit het lage hout te voorschijn.
„Help, help ! Ik verdrink !" riep Bertha, die den
ridder had opgemerkt, zoo luid zij kon.
De nieuw aangekomene sprong van zijn paard,
gaf de teugels over aan zijn dienstknecht, holde
naar het schuitje, sprong er in, roeide zoo hard
hij kon naar het meisje en greep Bertha bij de
haren, juist toen deze op het punt was voor altijd
naar beneden te gaan.
Met veel moeite haalde hij de drijfnatte Bertha
uit het water en trok haar in het schuitje, dat
bijna omsloeg, toen al het gewicht op éën zijde
kwam.
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Het arme meisje was door den angst en de overmatige inspanning bewusteloos geworden ; zij was
vaalbleek en geleek een doode.
Toen de ridder naar den man keek, dien hij aan
den oever had zien staan, was deze onzichtbaar
geworden ; de Vleermuis had het beter gevonden
maar te verdwijnen, nu zijn prooi hem toch ontsnapt was.
De ridder roeide weer terug naar den anderen
oever en met behulp van zijn dienstknecht tilde hij
Bertha uit het schuitje en legde haar op het gras.
Het kostte veel moeite het jonge meisje weer
tot bewustzijn te brengen ; de ridder goot haar
ten laatste uit een veldflesch een weinig brandewijn in de keel en even later kwam Bertha
weer bij.
Verwonderd keek zij om zich heen en wierp
toen een angstigen blik naar het water.
„Stel je maar gerust, meisje," zei de ridder
lachende, „je bent buiten gevaar . . . dat kromme
monster is verdwenen. Maar vertel me eens, wie
ben je en waar kom je van daan ?"
Bertha gaf nu een kort verhaal van hetgeen er
met haar gebeurd was en de ridder hoorde haar
aandachtig aan.
„Dus je wilt niet naar je vader terug ?" vroeg
hij ten slotte. (Bertha had hem niet gezegd dat
de Vleermuis haar eigen vader niet was).
„Nee, nee !" riep Bertha vol afschuw. „Dat
nooit, laat me bij u blijven . . . bescherm me . . ."
„Nu, laat Evert, mijn knecht, je dan voor
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zich op het paard nemen ... we zullen dan eerst
probeeren wat drooge kleeren voor je te krijgen
en dan gaan we verder."
„Waarheen, heer ?" vroeg Bertha verlegen.
„Naar Arnhem . . . ik ben de heer van Arkel
en op weg naar den hertog."
Bertha keek haar redder eens goed aan. 't Was
een lange, magere man met een grooten, krommen
neus en een paar koelflikkerende, grijsgroene oogen ;
hij kon ongeveer vijftig jaar oud zijn.
Even later had Evert, Arkel's dienstknecht, haar
voor zich op het zadel genomen en reden de beide
ruiters in draf weg.
Aan een hoeve wist Arkel wat andere kleeren
voor Bertha te verkrijgen ; de vrouw, die de hut,
want meer was het niet, bewoonde, had niet
veel lust haar kleedingstukken of te geven, maar
Arkel gelastte het zoo barsch en de oogen van
den ridder begonnen zoo onheilspellend te flikkeren
dat de vrouw al spoedig toegaf. Ze liet Bertha toe,
zich in haar but te verkleeden en mocht haar
natte kleeding in ruil behouden.
Een paar uur later was men in Arnhem en
bracht Arkel het door hem geredde meisje bij de
dienstboden van het hertogelijk hof, om daar voorloopig te blijven.
Toen Bertha eindelijk kon gaan rusten, leek
haar al hetgeen dien dag gebeurd was een bange
droom. Doodelijk vermoeid viel zij al spoedig in
diepen slaap, om eerst te ontwaken toen de zon
al hoog aan den hemel stond.
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Zij stond op, kleedde zich aan en begaf zich
naar buiten.
Al spoedig bemerkte zij dat er een ongewone
beweging in het hertogelijk verblijf heerschte. Boden kwamen en gingen, wapens werden aangebracht en uitgedeeld, paarden gekeurd en opgetuigd,
wapens beladen met allerlei zaken, kortom het was
duidelijk dat er iets bijzonders aan de hand was.
Bertha vroeg aan een voorbijgaanden koksjongen wat de oorzaak was van al die drukte en
deze antwoordde :
„Weet je dat niet, deem ? Onze genadige heer,
de hertog, gaat de Tielenaars en Nijmegenaars
kloppen. . . er zal flunk gevochten worden. . . ik
wou dat ik mee kon . . . heel wat liever dan sausen
roeren. . . maar als de hertog vertrokken is, loop
ik misschien toch nog wel weg."
Haastig begaf hij zich naar 's hertogen keuken.
Inderdaad zou een krijgstocht ondernomen worden.
Zoodra Reinald bericht had ontvangen dat de
steden Nijmegen en Tiel hem de gehoorzaamheid
hadden opgezegd maakten hij zich gereed om die
oproerige plaatsen to bedwingen. Reeds vrij spoedig moest Nijmegen, dat het eerst belegerd werd,
zich overgeven en moest zwaar boeten voor zijn
afval.
Vervolgens trok hij op tegen Tiel en legerde
zich voor die stad. Aan de zijde des hertogs streden Jan, heer van Arkel en zijn zoon Otto, Bertha's redder, benevens de heer Walraven van Val-
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kenburg. De verdediging was hardnekkig en het
beleg duurde verscheidene maanden.
Maar eindelijk, op den 24sten Augustus, werden
de muren beklommen en de stad werd stormenderhand veroverd ; aan beide zijden sneuvelden velen.
De burgers, onder aanvoering van de schepenen
en hun hoplieden weerden zich als dappere mannen ; zij begrepen dat hertog Reinald van geen
genade zou willen weten tegen zijn oproerige onderdanen.
Ook Willem van Megen, die nu niet meer door
de jicht gekweld werd, was steeds to vinden daar
waar de strijd het hevigst was, daarbij gesteund
door nog een paar edellieden, die de partij van
Eduard en de Bronkhorsten waren toegedaan, met
hun krijgsknechten en onderhoorigen.
Straat voor straat moesten door Reinald's troepen
genomen worden en menige krijgsknecht des hertogs stortte neer om niet meer op to staan.
Van uit de huizen werd met pijlen geschoten en
met steenen geworpen, maar steeds drongen de
troepen van den hertog meer en meer op. Hier
en daar was reeds brand uitgebroken maar tot nu
toe was het, met veel moeite, gelukt, de vlammen
to bedwingen.
Eindelijk was de overwinning niet ver meer af.
Een paar honderd burgers, die zich in een der
hoofdstraten van Tiel bevonden en dapper op de
troepen van Reinald insloegen, werden eensklaps
in den rug aangegrepen.
Een twintigtal krijgsknechten, onder aanvoering
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van Valkenburg, was het gelukt, door een omweg
te maken, onbemerkt door de Tielenaars, aan het
andere einde van de straat te komen en vielen nu,
onder een luid geroep van : „Gelre ! G-elre !" op de
ongelukkige burgers aan.
Verrast en overbluft door dien onverwachten
aanval, waarbij zij nu naar twee zijden front
moesten maken, was hun weerstandsvermogen
gebroken.
Er ontstond wanorde in hun gelederen, sommigen wierpen de wapens neer en smeekten om
gen ade.
E6n uitweg bleef hun nog maar over en dit was
een klein straatje dat toegang gaf tot de St. Walburgskerk.
De meesten maakten hier dan ook gebruik van
toen een lange smid, een der aanvoerders, schreeuwde : „In de kerk, mannen !" maar in het gedrang
dat in het nauwe straatje ontstond, werden tal
van menschen vertrapt of doodgedrukt ; anderen
werden door de opdringende troepen van Reinald
neergeveld of gevangen genomen.
Toch gelukte het aan honderdvijftig Tielenaars
binnen de kerk te komen, de zware deuren van
het Godshuis dicht te werpen en deze met behulp
van kerkbanken en allerlei voorwerpen, voor zoover men die in de haast vinden kon, aan de binnenzijde te barricadeeren.
Voorloopig waren zij gered.
De troepen van den hertog, onder aanvoering
van Jan en Otto van Arkel, sloegen, timmerden,
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bonsten tegen de kerkdeuren maar deze waren
van zwaar eikenhout en gaven niet mee.
„Laat een paar zware balken halen," gelastte
Jan van Arkel, woedend over den ondervonden
weerstand, „we zullen de deuren inrammeien. Vlug
jongens !"
Intusschen waren een dozijn mannen in de kerk
tot achter de ramen geklommen er schoten van
daar uit op de beneden staanden. Een pijl trof
Otto van Arkel's paard. Maar een hagelbui van
pijlen werd tegen de vensterramen afgezonden en
maakte het verblijf daar onhoudbaar.
Arkel was afgestegen en liep ongeduldig heen en
weer, nijdig over het lange wegblijven van de mannen, die hij had afgezonden om de balken te halen.
Eindelijk kwamen ze; een twintigtal mannen
namen den balk op en op een drafje ging het nu
tegen de kerkdeuren aan.
Het zware eikenhout en de daarachter opgestelde barricade boden wel vrij lang weerstand
maar bij den derden aanloop begonnen de deuren
te kraken en bij den vijfden vlogen zij open.
Arkel en zijn mannen vlogen onder een luid gejuich met opgeheven zwaarden en gevelde pieken
naar binnen maar . . . vonden de kerk ledig.
De belegerden hadden een toevlucht in den toren
gezocht, waren zoo hoog mogelijk naar boven geklommen en hadden de trappen versperd en gedeeltelijk vernield. Voor het oogenblik waren ze
weer veilig.
In de nauwe ruimte viel met den balk niets te
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beginnen en iedere krijgsknecht, die zich onvoorzichtig onder het gat vertoonde, werd door een
stuk hout of een pijl getroffen. Arkel was razend
van woede over den hardnekkigen weerstand en
het mislukken van zijn plan.
„Wacht," riep hij eensklaps, terwij1 zijn oogen
van toorn fonkelden . . . „Er is nog wel een ander
middel om dat oproerige vee te dwingen. We zullen ze uitrooken."
Hij liet nu de banken, die als barricade gediend
hadden, onder het gat van den toren schuiven,
zoodat de toegang heelemaal versperd was.
Op dit oogenblik kwam Walraven van Valkenburg de kerk binnen en vroeg aan Arkel wat zijn
bedoeling was met deze handeling waarvan hij de
strekking niet begreep.
„Dat zul je dadelijk wel zien," antwoordde de
edelman. „'t Heeft nu lang genoeg geduurd."
Hij gelastte een paar mannen fakkels te brengen
en de banken in brand te steken.
Het lot van de ongelukkige Tielenaars was hiermede beslist.
„Nee, nee, doe dat niet," riep Valkenburg, die
medelijden met de ongelukkigen had. „Laat ze ten
minste een kans om te ontkomen."
Maar de verbitterde Arkel wilde van geen me
delijden hooren.
„Ik heb zooveel van mijn mannen verloren .
ze zullen er voor boeten. Bovendien, het zijn oproerlingen en als zoodanig allemaal zonder uitzondering des doods schuldig !"
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„'t Is lafhartig, het is wreed, wat je gaat doen,
Arkel !" riep Valkenburg, „laat ze er uit komen en
neem ze gevangen."
„Ik zal je laten zien dat ik niet lafhartig ben,"
schreeuwde Arkel. „Maar later . . . als deze zaak
afgeloopen is. Waar bemoei jij je mee ?"
„Ik zal den hertog zeggen, wat hier gebeurt,"
riep de ander, zich haastig verwijderend. „Hij kan
en mag dit niet goedkeuren !"
Intusschen had Arkel de kerkbanken en het
houtwerk van den toren in brand doen steken.
Het droge, oude hout vatte dadelijk vuur en weldra hoorde men een hevig geknetter en geknapper,
dat weinig goeds voorspelde.
De vlammen sloegen omhoog en lekten het houtwerk aan alle kanten, terwijl groote rookwolken in
den toren omhoog stegen en de vluchtelingen half
verstikten.
Toen het vuur nog niet hevig was sprongen enkele Tielenaars naar beneden, hetzij door het torengat, hetzij uit de vensters maar zij kwetsten zich
in hun val of werden door de verbitterde soldaten
gedood.
Aldus vonden in den toren van de St. Walburgskerk, die in vlammen opging, honderdvijfenveertig menschen, die zich daar verscholen hadden,
den dood, en het vuur, steeds verder om zich
heen grijpende, verteerde ook het inwendige der
kerk, benevens het looden dak en eenige belendende huizen. De Tielenaars waren wel zwaar
gestraft voor hun afval.
7
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Willem van Megen was in het gevecht gewond
geraakt, maar hij had het geluk gehad te ontsnappen, met enkele zijner volgelingen.
Nadat Reinald de noodige maatregelen genomen
had om Tiel te bezetten keerde hij met eenige
gijzelaars naar Arnhem terug, aan Arkel overlatende verder de zaken te regelen en de orde in de
stad te herstellen.
Reinald was te laat gekomen om de slachtoffers
in de St. Walburgskerk te redden, al had hij ook
dadelijk aan Valkenburg's verzoek gehoor gegeven
en zich spoorslags naar de kerk gespoed. 't Was
reeds geschied.
Toen de zegevierende troepen met buit beladen
in Arnhem terugkwamen zag Bertha hen de stad
binnenrijden.
Onmiddellijk achter den hertog reed een statige
ridder op een prachtigen ijzerschirnmel gezeten.
Hij had het vizier van zijn helm opgeslagen en
Bertha zag dat hij 'n paar zwarte, droefgeestige
oogen had, een donkeren, zwaren knevel en een
edel, maar somber gelaat.
„Wie is die ridder ?" vroeg zij aan Eva, het
dochtertje van den hofmeester met wie zij vriendschap gesloten had.
„Die? dat is heer Wairaven van Valkenburg ...
ze zeggen dat hij niet lachen kan . . . toch is het
een goed heer... erg mild en goedhartig . . . "
Bertha voelde zich zonderling aangetrokken tot
den fieren ridder maar weldra trokken andere personen haar aandacht en was zij vol belangstelling ;
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Eva wist haar bijna alles uit te leggen. Door haar
vader was zij vrij aardig op de hoogte van alles
wat er aan het hertogelijk hof voorviel en kende
bijna alle ridders.
„Ze zeggen dat onze genadige heer, de hertog,
over een paar dagen weer te velde gaat... ditmaal
tegen het kasteel van mijnheer van Bronkhorst,"
vertelde zij nog.
Een schok ging Bertha door de leden.
Dus zou Bronkhorst misschien belegerd worden,
't kasteel waar de hertogin-moeder vertoefde en
de lieve jonkvrouw Machteld van Randwijk en
zoovele anderen die haar lief waren ... hoe zou
het met die alien gaan ? Ze had niets meer vernomen van den Vleermuis noch van Rolf, sedert
haar ontsnapping.
Doch een paar dagen later bleek het dat van
den voorgenomen tocht naar het kasteel van
Bronkhorst niets zou komen.
Op een ochtend, kort na de vermeestering van
Tiel, vinden wij Reinald in een druk gesprek gewikkeld met twee edellieden. De jonge hertog is
aanmerkelijk zwaarlijviger geworden en ziet er
somber en neerslachtig uit.
De beide andere mannen zijn de graaf van Kleef,
bij wien Reinald altijd veel steun gevonden had,
en Dirk van Lent, mede een van zijn dapperste
voorvechters.
„Ja, het is helaas waar," zei Reinald, „verscheidene edelen, op wier youw ik gemeend had me
geheel te kunnen verlaten, hebben zich van mijn
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banier verwijderd om de zijde van mijn broeder
to kiezen. Gerard Vullinc is begonnen, toen Herman Bier, toen ... maar ge weet 't, heeren, beter
dan ik. Onder die omstandigheden durf ik niets
te beginnen."
21 't Is zoo," sprak de graaf van Kleef. „Nijmegen
heeft opnieuw de poorten voor Eduard geopend.
Maar het is jammer, heer, dat ge die woeste kerels
van de Veluwe hebt losgelaten door hun de vrijheid te geven. Dat is een tweesnijdend zwaard ;
door hun razernij jagen zij ieder tegen ons in het
harnas ; ze doen meer kwaad dan goed, geloof
me."
„Hoe dat zoo ?" vroeg Reinald ongerust.
„Wel," vervolgde de graaf, „het slot van Leeuwen bij Tiel is door de twee gebroeders van
Druten voor Eduard bezet gehouden. Toen zij
kort geleden, op een zondag, de godsdienstoefening in de kerk wilden bijwonen, keerde Willem
de oudste broer, onderweg terug ; hij verstuikte zijn
voet on beschouwde dit als 'n kwaad voorteeken.
De ander, Emmerik, ging door naar de kerk.
Toen de priester den gewijden ouwel ophief,
stormde een woeste bende binnen. Emmerik
vluchtte bij het altaar omdat hij op die gewijde
plaats althans veilig dacht to zijn ; de priester
dekte hem met de gewijde teekenen maar. . . Emmerik werd in de armen van den priester door
die beesten vermoord. God beware ons voor zulke
bondgenooten !"
Op dit oogenblik kwam een schildknaap binnen
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en na eerbiedig aan den hertog verzocht te hebben
om een boodschap aan heer Dirk van Lent te mogen
overbrengen, berichtte hij dezen dat een oude monnik, die den heer van Lent een allergewichtigste
mededeeling te doen had, zich in den hof beyond.
„G-a maar even hooren wat er is, Dirk," zei de
hertog welwillend, „in deze "tijden kan alles van
belang zijn."
De heer van Lent maakte van de gegeven vergunning gebruik en begaf zich naar beneden, waar
hij een stokouden priester voor zich zag staan ; de
man was blijkbaar uitgeput van vermoeienis en
gebrek.
„Wel, eerwaarde vader, wat heb je mij te vertellen ?" vroeg hij vriendelijk, maar dichterbij gekomen uitte hij een kreet van verrassing en riep :
„Wat, Govert, ben jij het ?" Hij had onder het
gewaad van den monnik een zijner dienaren herkend, dien hij op zijn slot to Lent had achtergelaten.
„Ja, heer, ik ben het !" sprak de man met bevende stem, terwijl hij zich op de knieen voor
zijn meester wierp, „ik breng een vreeselijke tijding
heer ! 't Is ontzettend !"
„Wat is er gebeurd ? Gauw, vertel op !" riep
van Lent, haastig en ongerust.
„Ik durf haast niet, heer ! U weet dat we, nadat
Nijmegen de zijde van heer Eduard gekozen had,
van uit Lent en van uit uw huis in de Ooi de
stad voortdurend verontrust hebben, zooals u ons
hadt opgedragen."
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en verder ?" vroeg de ander ongeduldig.
„Twee dagen geleden kwam een marskramer,
een bochel, op het huis. Hij verzocht om nachtverblijf en de kastelein heeft de domheid begaan
om dit toe te staan. De man wist aardig te praten en had allerlei koopwaren bij zich die niet
duur waren. Ook kon hij aardige liedjes zingen
en . .."
„Wat kan mij dat schelen ?" viel Dirk den man
in de rede.
„'s Avonds hadden wij de poort goed gesloten,
daar ben ik zeker van, en de schildwachten waren
op hun post. Maar in het holle van den nacht, ik
was vast in slaap, hoorde ik opeens een vreeselijk
geschreeuw, gejammer en schieten. Ik vloog uit
mijn bed en snelde naar buiten ... 't Was te laat !
Op het binnenplein zag ik vreemde troepen, krijgsknechten van heer Eduard, die op onbegrijpelijke
wijze het huis in de Ooi waren binnengedrongen,
met behulp van de Nijmegenaars."
„En . . . zijn ze er weer uitgegooid.. . hebben
de kerels zoo slecht wacht gehouden ?" vroeg
Lent gramstorig.
„De overmacht was te groot, heer !" vervolgde
Govert, terwijl hij zijn meester angstig aanzag.
„Onze menschen hadden geen tijd om naar de wapens te grijpen . . . opeens stonden de vijanden
voor hen. . . alien zijn gevangen geriomen."
Van Lent stampvoette van woede en vroeg :
„Hoe ben jij het ontkomen?"
„O, heer, 't ergste komt nog. Allezes-en-twintig
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man, die de bezetting uitmaakten, werden op bevel van heer Eduard gekneveld, naar buiten gebracht en 66n voor 66n onthoofd ; hun hoofden
werden op de omliggende heuvels op staken geplaatst."
Dirk van Lent was diep onder den indruk van
dit bericht.
Blijkbaar was de marskramer een handlanger
van de Nijmegenaars geweest en had hij heimelijk
de poort van zijn huis in de Ooi voor de mannen
van Eduard geopend.
De kastelein had ongetwijfeld een strenge straf
verdiend voor zijn onvoorzichtigheid en slecht
wachthouden, maar dat zijn brave mannen op die
wijze een vreeselijken dood gevonden hadden, dit
ging Dirk van Lent toch erg aan het hart en inwendig zwoer hij, zich over deze euveldaad bloedig to zullen wreken, zoodra de gelegenheid daartoe
zich voordeed.
„Hoe kon jij ontsnappen ?" vroeg hij na enkele
oogenblikken aan Govert.
„Door mij in den kelder bij den ronden toren
to verschuilen. Later ben ik op handen en voeten
naar de torenkamer gekropen, heb daar de pij en
de kap van den gestorven vader Gozewijn aangetrokken en kon op die manier ontkomen. Maar er
is nog meer, heer, nog erger !" vervolgde hij aarzelend.
„Nog meer ?" sprak Dirk van Lent somber, met
saamgetrokken wenkbrauweni
„Ja, heer. Ik heb gehoord dat de troepen van
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heer Eduard ook uw kasteel van Lent genomen
hebben..."
„Vervloekt !" riep Dirk woedend. „Loopt dan
alles me tegen ?"
„En het vernield hebben... Doornik en Loenen
hebben hetzelfde lot ondergaan."
Deze beide laatste sterkten waren heerlijkheden,
wier bezitters aan den graaf van Kleef leenroerig
en de partij van Heekeren toegedaan waren.
Met bitterheid in het hart wendde Dirk van
Lent zich af, om den graaf van Kleef deze ongelukstijding mee te deelen.
De kansen voor hertog Reinald van Gelre begonnen erg ongunstig te staan !

HOOFDSTUK V.
OP HET KASTEEL TE HEES.

Op ongeveer drie kwartier gaans van Winterswijk stond de oude havezathe Walfort en in de
buurt hiervan ging hertog Reinald meermalen ter
jacht op grof en klein wild.
Walfort zelf werd niet meer bewoond en de
huizinge was gedeeltelijk in puin vervallen.
Slechts een twee- of drietal vertrekken was nog
in bewoonbaren staat, de overige waren Of zonder
dak Of de muren waren half ingestort ; aan het
onderhoud werd niets meer gedaan. Aan de westzijde beyond zich nog een vrij groot stuk van den
ouden, hoogen ringmuur. Een breed pad, dat van
den grooten weg in de richting van Winterswijk
voerde, liep vlak langs dezen muur en werd veel
gebruikt, daar het een aanzienlijke bekorting gaf.
Een paar maanden na de in het vorige hoofdstuk vermelde gebeurtenissen reed hertog Reinald,
vergezeld van Jan van Arkel en Gerard van den
Rijn langs dit pad.
In afwijking van de gewoonte om steeds met
een grooten jachtstoet het wild na to jagen was
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Reinald ditmaal slechts van twee zijner edellieden
vergezeld.
De fortuin lachte den beiden broeders als het
ware beurtelings toe ; nu eens had R,einald tijdelijk
de overhand en gelukte het hem met geweld of
list enkele steden of dorpen aan zijn zijde te brengen, dan weer was het geluk Eduard meer ter
wille en slaagde deze erin de aanhangers van den
hertog eenige slagen toe te brengen. Over het algemeen echter was Reinald de verliezende, Eduard
de winnende partij.
„Heeft uwe edelheid gehoord welly voorstel uw
heer broeder gedaan heeft, om de hangende geschillen tot een einde te brengen ?" vroeg Jan van
Arkel den hertog, aan wiens linkerzijde hij reed.
„Neen," antwoordde Reinald kortaf. Het was
een vrij warme dag en de dikke hertog had erg
van de hitte te lijden.
„Hij wil een landraad doen benoemen, uit edellieden van beide partijen bestaande, ten getale
van tien leden. Deze moeten de wederzijdsche
grieven onderzoeken en naar hun heilige overtuiging uitspraak doen. Kunnen zij het niet eens
worden, dan moeten drie andere edellieden bij
meerderheid van stemmen over de zaak beslissen."
„Hm !" zei Reinald; hij had niet veel zin in dit
voorstel, waarvan hij zich weinig goeds voor hem
en de zijnen voorstelde.
„Heer Eduard stelt ook nog voor dat ieder in
het bezit van eigen leen en goed zal hersteld
worden, dat men roof en brand, in openbare veete
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gepleegd, van weerszijden zal vergeven, maar vredebreuk en geweld naar landrecht zal vervolgen en
voorts.. ."
„Nu ja," viel Reinald hem knorrig in de rede,
„we zullen later wel hooren wat mijn broeder nog
meer wil. .. laten wij nu maar aan de jacht en
aan niets anders denken . . ."
Men was ter hoogte van den ringmuur van
Walfort gekomen toen Arkel op eens riep :
„Kijk, we zullen moeten springen ... daar ligt
een zware boom dwars over den weg... misschien
kunnen wij er wel langs rijden. . . die boom zit
vol takken en twijgen, dat je niet zien kunt waar
je terecht komt."
„Vooruit jongens," riep de hertog tegen de beide
dienstknechten, „kijk eens of wij er langs kunnen."
Hij had niet veel lust in springen !
De beide knapen deden wat hun gelast was en
reden vooruit ; Reinald en de beide edellieden bleyen staan wachten.
Op dit oogenblik viel het oog van Reinald op
een boom, ter dikte van ruim een arm, rechts van
den weg en sterk naar achteren overhellend, als
het ware gebogen.
Nieuwsgierig om to zien hoe het kwam dat die
jonge eik zoo vreemd gegroeid was reed hij er
naar toe, toen de boom plotseling naar hem toe
sloeg, met de kracht van een losgelaten veer.
Reinald's paard sprong verschrikt terzijde en de
boom vloog langs hem heen ; met moeite hield de
hertog zich in den zadel. Op hetzelfde oogenblik
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werd het paard van Gerard van den Rijn door een
zwaren steen getroffen, die blijkbaar van boven
van den ringmuur gevallen of geworpen was. Het
arme dier stortte neer, terwijl zijn berijder vlug
uit den zadel sprong.
„Hier is verraad in het spel," riep Arkel luidkeels, „de schelmen zitten daar boven," vervolgde
hij terwijl hij naar den afgebrokkelden rand van
den ringmuur opzag. „Vooruit knapen ! hen na,
wij komen dadelijk. Evert, houdt de paarden vast
Wij moeten ze te pakken krijgen !"
In een oogwenk was Arkel afgestegen en, gevolgd door Gerard van den Rijn en een der dienstknechten, snelden zij naar binnen.
Met veel moeite klommen zij over afgebroken
stukken muurwerk, brokken hout, balken enz.
Soms was het gevaarlijk, daar zware stukken
steen los lagen en dreigden op hen te zullen vallen. Eindelijk had men de trap, die naar boven
leidde, bereikt ; Arkel, met getrokken zwaard, ging
vooruit maar halverwege de trap gekomen gaf een
der treden onder zijn voeten mee en het scheelde
weinig of Arkel was naar beneden gestort, in de
opening onder de treden.
Gelukkig wist hij zich staande te houden, en
met zijn voet een hoogere trede te bereiken ; bij
onderzoek bleek hem dat de andere trede op twee
plaatsen was doorgezaagd. Ook bier was dus
blijkbaar boos opzet in het spel en het leed geen
twijfel of een of meer boosdoeners hadden het plan
gehad Reinald van Gelre van het leven te berooven.
.
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Maar hoe ijverig Arkel, van den Rijn en de
dienstknechten ook zochten, nergens kon men iets
van de misdadigers ontdekken. Alleen vond men
een grooten handboog, doch zonder pijlen, in een
der vertrekken liggen.
Na een half uur vruchteloos zoeken besloot men
het op te geven en naar den hertog terug te keeren, die ongeduldig aan den voet van den muur
stond te wachten.
„Niets gevonden, ?" vroeg Reinald, toen hij Jan
van Arkel en Gerard van den Rijn met teleurgestelde gezichten naar zich toe zag komen.
„Niets, ten minste geen levende wezens," antwoordde Arkel knorrig, „alleen deze boog."
„We zullen de zaak aan den schout in handen
geven," zei Reinald, „laten we nu maar doorgaan,
anders verzuimen we de heele jacht. Zulke gemeene sluipmoordenaars 1"
De hertog en zijn gevolg zetten hun tocht voort
en toen men de eerste sporen van wild aantrof
waren zij spoedig den mislukten moordaanslag vergeten.
Een half uur na hun vertrek gebeurde er in de
kleine achterzaal van het oude kasteel Walfort iets
wonderlijks.
De vloer van deze zaal bestond uit groote, vierkante plavuizen, ieder wel vijftig of zestig pond
zwaar.
Een van deze steenen platen werd nu door een
onzichtbare hand aan ëene zijde omhoog gelicht
en in de daardoor ontstane opening kwam het
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gelaat te voorschijn van Rolf, den vriend en handlanger van den Vleermuis.
Voorzichtig keek hij naar alle zijden rond, luisterde aandachtig of hij eenig gerucht hoorde en
lichtte eindelijk den steen geheel op waarna hij uit
het hol te voorschijn kroop, even later gevolgd
door den Vleermuis.
„Ze zijn weg boor," zei de bochel, toch nog
zacht pratend, „goddank ! wil je wel gelooven
dat het hart me van angst in de keel klopte ?
Als ze ons ontdekt hadden, waren wij er bij geweest !"
't Mocht wat !" antwoordde Rolf onverschillig,
„niemand weet dat hier een kelder is.. . die plavuizen zijn allemaal aan elkaar gelijk en het is
niet gemakkelijk er van boven af, een op te tillen
als je het kunstje niet kent. Het beroerdste is, dat
Reinald er 't leven afgebracht heeft; de boom heeft
hem evenmin getroffen, als de steen. De geluksvogel ! Alle kansen waren tegen hem !"
„Ja, we zijn niet fortuinlijk in den laatsten
tijd... eerst dat wegloopen van Bertha... dat
hindert me ook nog altijd. . . ik had gehoopt een
mooie som aan het meisje te verdienen."
„Waar is ze op het oogenblik ? Weet je dat ?"
vroeg Rolf nieuwsgierig.
„Ja, in Arnhem, aan het hof van Reinald. . . ze
schijnt daar erg in den smaak te vallen bij Machteld van Randwijk, de aanstaande vrouw van
Herman Bier."
„Heeft Valkenburg haar gezien ?" vroeg Rolf.
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„Neon," antwoordde de Vleermuis kortaf. „Wat
zullen we nu doen ?"
Rolf dacht eenige oogenblikken na en zei toen :
„Ik denk een ouden vriend te gaan opzoeken,
die bij de Linfars is ; misschien kan ik me wel bij
de bende aansluiten ; daar is nog wel wat te verdienen, geloof ik."
„Nee, dat is niets voor mij," zei de Vleermuis,
„nu dan groet ik je," en hij ging weg.
„Waar kan ik je vinden, als 't soms noodig
mocht zijn ?" vroeg Rolf nog.
In het Leuvenumsche bosch weten ze wel waar
ik ben, vraag daar maar bij je weet wel."
En hiermede ging het waardige tweetal uiteen,
de Vleermuis in de richting van het kasteel Bronkhorst, de ander naar het westen.
Hertogin Alionora had intusschen al haar gezag
en invloed gebruikt om Machteld van Randwijk
tot een huwelijk met Herman Bier te bewegen en
eindelijk was dan ook, in weerwil van Eduard's
heftige tegenkanting en Machteld's zwak protest,
het huwelijk gesloten, terwijl de hooge vrouwe
tevens een echtverbintenis zocht tot stand te
brengen tusschen Katharina, de dochter van hertog
Albrecht van Beieren en haar zoon Eduard.
De aanstaande bruid was echter nog een kind
en van een huwelijk kon dus voorloopig geen
sprake zijn.
Eduard had de huwelijksplechtigheid van Herman en Machteld niet willen bijwonen maar was
naar Nijmegen vertrokken ; de Vleermuis nam hij
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in zijn gevolg mee.
Een paar dagen nadat hij in Nijmegen was aangekomen, keerde de bochel tegen het aanbreken
van den morgen naar de stad terug, nadat hij het
grootste gedeelte van den nacht had rondgezworven in het bosch om aan zijn oude lief hebberij,
stroopen en strikken zetten, to voldoen.
Op ongeveer een kwartier uur gaans van Nijmegen zag hij een gestalte door het bosch sluipen.
Het was nog te weinig licht om goed to kunnen
onderscheiden wie het was maar de Vleermuis
was gewend zich geruischloos in het bosch te bewegen ; hij sloop dus nader en herkende tot zijn
verbazing Hendrik Boet, den geheimschrijver van
Eduard van Gelre. Wel was de man in een langen
mantel gewikkeld en had hij een ruige muts diep
over het hoofd getrokken maar de Vleermuis herkende hem aan zijn eenigszins waggelenden on
zwaaienden gang.
Nieuwsgierig om to weten wat Boet, dien hij
nooit erg vertrouwd had, in dit vroege morgenuur
alleen doen ging, sloop de Vleermuis hem achterna.
Boet keek telkens omzichtig om zich heen, maar
liep overigens met vluggen pas door ; eindelijk
kwam hij aan een smal pad, dat naar een but
voerde, die blijkbaar door houthakkers benut werd ;
er stond althans een groote stapel gekloofde stammetjes en takken tegen de achterzijde opgebouwd.
De Vleermuis zag Boet de but binnengaan en
er dadelijk daarna weer uitkomen, om dan eerst
naar de zon to kijken en vervolgens naar alle zijden
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rond te zien. Blijkbaar verwachtte hij een of meer
personen, op een bepaald uur.
De Vleermuis begreep dat er in de but een
samenkomst zou plaats hebben. Ter wijl Boet heenen weerliep, kroop de bochel onder het hout, aan
de achterzijde der hut, maakte met zijn dolk een
gat in den achterwand en kon nu zoowel hooren
als zien. Hij moist dat Boot wat doof was en dat
men dus waarschijnlijk luid zou spreken.
Zijn verwachting werd niet bedrogen.
Vijf minuten later verscheen een man, dien de
Vleermuis herkende als Otto, heer van Loenen in
de Neder-betuwe ; deze begaf zich met Boet in de
but en sloot zorgvuldig de deur.
„De graaf is laat," zei Boet, „hij zal toch wel
komen? 't Is al lang over den tijd."
„Hij heeft het beloofd," antwoordde Otto, „hij
vond het veiliger om hier te komen, dan dat wij
ons bij hem lieten zien."
„Als hij het geld mar meebrengt," zei de geheimschrijver, „anders doen wij niets hoor ! Voor
beloften in de toekomst geef ik geen groot."
Op dit oogenblik hoorde men de takken kraken
en tot groote verbazing van den Vleermuis, verscheen in de but niemand minder dan de zwager
van Reinald van Gelre, de graaf van Kleef, Eduard's vijand.
De beide mannen stonden eerbiedig op.
„We zullen de zaak kort afdoen," zei de graaf
van Kleef. „Wat kunnen jullui doen?"
„We zullen Nijmegen en den burcht aan de vier
8
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hoeken in brand steken. Als uwe edelheid dan in
stilte met de troepen uit Kleef oprukt, kan zij,
onder begunstiging van de nachtelijke duisternis,
de stad naderen en haar, to midden van de ver•
warring en ontsteltenis van de inwoners, overrompelen."
„Goed," zei de graaf van Kleef. „Verder ?"
„Ik zal zorgen, dat ge u van heer Eduard's
persoon kunt meester maken . . . ik weet altijd
precies waar hij is en zal u den weg wijzen,"
deelde de geheimschrijver nog mede.
Kleef koesterde een diepe minachting voor den
verrader, die aldus zijn heer aan zijn vijanden
overleverde, maar hij zorgde er voor dit niet te
laten blijken."
„En wanneer kan dit het best gebeuren ?" vroeg
hij nadenkend.
„In den nacht voor het Paaschfeest," antwoordde
Otto. „Dat is de beste tijd."
„Goed, ik zal zorgen voor de stad te zijn ; over
drie dagen dus... Verder hebben wij niets of to
spreken, wel ?"
„'t Blijft er dus bij dat ik van hertog Reinald
dat ambt krijg niet waar ?" vroeg Otto.
„Ja," antwoordde Kleef, „ten minste, als we
slagen natuurlijk. De hertog heeft 't beloofd."
„En ik word.. ?" vroeg Boet, maar de graaf viel
hem in de rode : „Omtrent jou heeft hertog Reinald nog geen toezegging gedaan ; je moot maar
afwachten. Hier is bet geld !" en hij haalde twee
zakken geld van onder zijn mantel to voorschijn ;

115

den grootsten gaf hij aan Boet, den kleineren aan
den heer van Loenen.
„En als ik mijn hulp weiger, wanneer me geen
vaste belofte wordt gedaan ?" vroeg de geheimschrijver terwijl hij zijn zak geld opende.
„En als ik jou verraad eens aan heer Eduard
bekend maakte ? vroeg de graaf van Kleef dreigend. „Je bent in mijn macht, mannetje !"
Boet begreep dat hij niets meer verlangen kon
en zweeg mopperend, terwijl hij het geld bij zich
stak. Nadat men nog enkele afspraken gemaakt
had gingen de drie personen in verschillende richtingen uiteen, Boet te voet, de beide anderen te
paard.
De Vleermuis was diep onder den indruk van
het kostbare geheim dat hij zoo toevallig ontdekt
had. Wat zou Eduard hem dankbaar zijn als hij
hem bericht bracht van zijn ontdekking ; zonder
twijfel zou hij een groote belooning krijgen en
voortaan een wit voetje bij heer Eduard hebben.
Onmiddellijk wilde hij naar Nijmegen terugkeeren ;
Boet kon hij gemakkelijk uit het gezicht blijven
op den terugweg.
Maar het zou anders gebeuren.
Nauwelijks had hij tien minuten door het dichte
bosch geloopen of hij hoorde een hevig gekraak
en geknor in het kreupelhout ; zijn geoefend oor
zei hem dat het een wild zwijn moest zijn. Hoewel deze dieren zelden menschen aanvallen achtte
de Vleermuis het toch beter het dier to ontwijken, maar 't was to laat. De groote ever, met
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vervaarlijke slagtanden en woeste oogen, brak uit
het pout, bleef een oogenblik staan op het zien
van den Vleermuis en rende toen op den bochel
aan. Deze had nog tijd om to zien dat het blood
het dier uit de zijde liep ; blijkbaar was het aangeschoten en daarom zoo kwaadaardig.
Tijd om to ontwijken had hij niet ; de woeste
ever liep hem omver, boorde hem een van zijn
slagtanden in het lijf en rende toen hevig knorrend
en snuivende verder. Ernstig gewond bleef de bultenaar liggen en verloor spoedig het bewustzijn.
Volgens afspraak zou een renbode bericht brengen als de graaf van Kleef met zijn troepen ter
hoogte van het dorp Beek was gekomen ; eerst
daarna zouden de verraders Nijmegen in brand
steken en de poorten openen.
Het was een gloeiend heete dag geweest, de
zaterdag voor Paschen, en een zwaar onweer
dreigde los to barsten. De graaf van Kleef was
wel op het afgesproken uur met zijn troepen uit
Kleef vertrokken, maar men was nog niet halfweg
Nijmegen of een vreeselijk onweer brak los, vergezeld door zware regenbuien en stormvlagen. De
troepen raakten verstrooid, men dwaalde of en
raakte den weg kwijt ; sommigen keerden naar
Kleef terug of zochten ergens een schuilplaats ; de
troep was geheel uit elkaar.
Otto van Loenen liet, toen de renbode niet ver.
scheen, door Boet onmiddellijk een brief schrijven
aan den graaf van Kleef, om naar de reden van
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de vertraging der onderneming te vragen en hem
tot spoed aan te man en ; ongelukkigerwijze werd
de bode, die den brief moest overbrengen, in de
Duffel opgevangen door krijgsvolk van heer Jan
van Bentheim, die daar thans, als erfmaarschalk
van het hertogdom, de heerlijkheid Spaldorp bezat
en, getrouw aan Eduard, door wien hij onlangs
tot die aanzienlijke waardigheid was verheven, het
geheim aan zijn meester openbaarde. De aanslag
was dus verijdeld ; de verraders werden onmiddellijk in hechtenis genomen en beiden ter dood veroordeeld ; de heer van Loenen werd onthoofd,
Hendrik Boet gevierendeeld ; anderen kregen een
lichtere straf.
Wat was er intusschen met den Vleermuis geschied, dien wij gewond in het woud lieten liggen ?
Bijna den geheelen dag lag hij in het bosch ;
tegen den avond werd hij door de houthakkers,
die de hut, waarin de drie mannen den aanslag
op Nijmegen beraamd hadden, bewoonden, gevonden. Zij namen hem op en verpleegden hem zoo
goed mogelijk. Dagenlang lag de Vleermuis in
ijlende koortsen maar ten laatste kreeg zijn sterke
natuur de overhand en knapte hij langzaam weer
op. Een zijner eerste vragen na zijn herstel was :
„Wanneer is het Paschen ?" en hij schrikte geweldig toen de houthakker hem antwoordde : „O,
dat is al meer dan acht dagen geleden. We hebben
haast Pinksteren !"
Hij begreep dat Nijmegen al in handen van Reinald moest zijn gevallen maar toen hij bij de
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houthakkers voorzichtig informeerde, vernam hij
dat het verraad ontdekt was, de verraders gestraft
waren en Eduard nog heer en meester van de
stad was. De verwachte groote belooning was hem
dus ontgaan en een ander had die wellicht verkregen.
De bultenaar was woedend ; als dat ongelukkige
everzwijn hem niet aangevallen had was hij in
eer en aanzien geweest terwijl nu.. .
Zoodra hij hersteld was nam hij afscheid van de
houthakkers, bedankte hen voor hun goede zorgen
en zei dat hij te arm was orn hun een belooning
te kunnen geven.
Zoo spoedig mogelijk wilde hij naar Nijmegen
trekken om te hooren op welke wijze het verraad
ontdekt was geworden.
Ter hoogte van het kasteel Hees gekomen, zag
hij een ruiterstoet naderen. De Vleermuis, die het
altijd veilig vond zich niet aan onbekenden te
vertoonen, verborg zich in de struiken aan den
weg, om ongezien te kunnen nagaan wie de ruiters waren,
Weldra herkende hij den voorsten ruiter achter
hem reden een tweetal edelknapen en voorts een
tiental gewapenden. Naast Valkenburg reed een
jong meisje en de Vleermuis ontwaardde tot zijn
groote verbazing dat dit niemand anders dan zijn
stiefdochter Bertha was.
Wat was er gebeurd ?
Door een toeval was Machteld Bier te weten
gekomen dat Bertha zich aan het hof te Arnhem
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beyond. Daar zij een groote sympathie voor het
jonge meisje gevoelde, dat zij tijdens haar verblijf
op de Bronkhorst had leeren kennen, kwam het
denkbeeld bij haar op, Bertha uit to noodigen bij
haar op Hees to komen wonen, waar zij zich erg
eenzaam gevoelde. Zij schreef een brief aan Bertha
en deze nam gretig de uitnoodiging aan. Hoe zou
zij echter op Hees kunnen komen ? Alleen gaan
was in doze gevaarlijke tijden voor een meisje zoo
goed als onmogelijk ; dat kon beslist niet.
Nu was Floris van Brederode, de schildknaap
van Walraven van Valkenburg, een beetje verliefd
geraakt op de aardige Bertha ; toen hij hoorde dat
zij naar Hees wilde, stelde hij haar voor aan zijn
heer to vragen om haar mee to lemon. Binnen
enkele dagen zou Valkenburg zich naar Grave begeven en het was een kleine omweg om dan over
Hees to rijden ; Valkenburg zou het zeker doen.
Bertha nam dit voorstel dankbaar aan ; Valkenburg verklaarde zich bereid om Bertha mee to
nemen en drie dagen later was men op weg naar
Grave.
Maar als jonker Floris zich veel van het gezelschap van Bertha had voorgesteld had hij zich
misrekend.
Valkenburg zelf vond er veel behagen in om.
met het jonge meisje to praten ; bijna altijd reed
zij naast hem en verkortte hem den weg door
haar vroolijk gebabbel en aardige opmerkingen,
het speet Walraven werkelijk toen hij bij het kasteel Hees afscheid van haar moest nemen.
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Machteld ontving Bertha hartelijk en liet haar
alles verteilen van hetgeen er met haar gebeurd
was sedert zij van de Bronkhorst ontvlucht was
en ook hoe zij het to Arnhem gehad had, na haar
redding door van Arkel.
„En nu blijf je voorloopig hier hoor !" sprak zij
ten slotte. „We hebben ruimte in over. vloed."
,Dolgraag," antwoordde Bertha met een dankbaren blik. „Ik vind het zoo heerlijk bij u."
Bertha was nu reeds drie maanden op het kasteel
Hees en hoewel zij nog dikwijls terugdacht aan
de gezellige, prettige dagen, die zij op de Bronkhorst had doorgebracht, voelde zij zich toch vrijwel gelukkig.
Vrouw Machteld was vriendelijk en minzaam
jegens haar, leerde haar allerlei vrouwelijke handwerken en een menigte dingen waarvan zij vroeger
nooit gehoord had. In de jaren, die zij met den
Vleermuis zwervende had doorgebracht, had zij
voor hem het eten gekookt, het paard of den ezel,
wat de Vleermuis bezat, verzorgd en zoo goed
mogelijk haar eigen kleeren en die van den bochel
gewasschen en heel gehouden ; dat was haar dagelijksch werk geweest. Van leeren was natuurlijk
geen sprake geweest; nu echter kon zij al een
weinig lezen en schrijven. Machteld was heel muzikaal en daar ook Bertha veel aanleg voor de
muziek bezat, kreeg zij, onder leiding van haar
meesteres, al spoedig eenige vaardigheid in het bespelen van luit en mandoline en in het zingen.
De dagen op Hees gingen kalm en tamelijk een-
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tonig voorbij. Herman zag Bertha weinig; de
barsche, nurksche ridder was dikwijls dagen achtereen afwezig en kwam dan onverwacht thuis
om even plotseling weer te verdwijnen.
Bertha was bang voor den zwijgenden man met
de woeste, sombere oogen en zorgde er voor hem
zooveel mogelijk uit den weg te blijven. Ook
Machteld was, wanneer Herman zich op het kasteel
beyond, anders dan in zijn afwezigheid; zij sprak
dan weinig, schreide dikwijls en scheen erg bevreesd voor haar gemaal te zijn.
Op een middag zaten Machteld en Bertha voor
de hooge vensternis van een der ramen die op het
slotplein uitzicht gaven. De vrouwe van Hees gaf
het jonge meisje onderricht in het borduren en
Bertha toonde zich een vlijtige leerlinge in die
kunst.
Herman was dien ochtend vertrokken en beide
vrouwen haalden ruimer adem, nu zijn norsche
tegenwoordigheid hen niet meer drukte en hinderde.
„Heb je nooit meer iets van den heer van Valkenburg gehoord ?" vroeg Machteld.
„Neen," antwoordde Bertha, haar aanziende.
„Nadat hij mij hierheen gebracht heeft, heb ik
hem nooit meer gezien. 0, 't is zoo'n vriendelijk,
minzaam heer ! Ik geloof dat hij veel verdriet gehad heeft, hij kijkt altijd zoo treurig ! Is het waar
dat zijn vrouw en zijn kind gelijk gestorven zijn ?"
„Ja, dat is zoo," antwoordde Machteld. „In dien
tijd heerschte hier een vreeselijke pestziekte, den
zwarten dood noemden de menschen haar. Duizen-
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den zijn er aan gestorven en ook de vrouwe van
Valkenburg en haar dochtertje. Mijnheer van Valkenburg is nog altijd onder den indruk van zijn
groot verlies."
n Arme man !" zei Bertha medelijdend.
„Wat jammer, dat je niet meer hebt kunnen
vernemen, toen je dat gesprek tusschen den bultenaar en dien anderen man afluisterde ; misschien
hadt je wel gehoord hoe de naam van je vader
is. Als ik maar wist, waar die Vleermuis gebleven is."
„O, hij zou toch niets zeggen !" zei Bertha hoofdschuddend. „Ik denk dat hij mijn vader geld wil
afpersen . . . Nu ik uit zijn handen ontsnapt ben
gaat dat natuurlijk niet meer. 0, ik ben dikwijls
zoo vreeselijk bang voor hem geweest."
„Dus je denkt dat je vader rijk is, misschien
wel een edelman ?" vroeg Machteld.
„O, dat geloof ik zeker," riep Bertha met vuur
uit. „Ik herinner me nog heel flauw dat we op
een groot huis woonden . , . er was een oude vrouw
die voor mij zorgde . . . Halda, Bolda of zoo iets
heette ze . . . mijn moeder was klein en blond. . .
mijn vader . . . lang geloof ik. Maar het is alles
zoo lang geleden en ik was nog heel klein ik
herinner me ook iets van schieten en schreeuwen,"
vulde Bertha, in gedachten verzonken, aan. „O, ik
zou alles willen geven, als ik wist wie mijn ouders
waren . . . ik voel mij soms zoo vreeselijk ongelukkig en eenzaam."
„Arm kind !" zei Machteld, haar zachtjes over
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de wang streelend. „Maar geloof me, Bertha, er
zijn er zooveel die wel weten wie hun ouders zijn
en toch meer verdriet dan geluk in het leven hebben," en bij die woorden kwamen de tranen haar
in de oogen.
Bertha keek haar medelijdend aan, maar zei
niets. Zij wist dat Machteld's huwelijk niet gelukkig was en dat zij voor haar echtgenoot wel vrees,
maar geen liefde koesterde. Maar haar was niet
bekend, dat de hertogin Alionora Machteld gedwongen had met Bier to trouwen en daarom verwonderde zij zich wel hoe haar beschermster er toe
gekomen was den zooveel ouderen, barschen, nijdigen Herman to huwen.
He, als ze hem eens vergeleek met den heer van
Valkenburg ! Die was ongeveer even oud als Machteld's echtgenoot maar overigens, welk een verschil
Walraven was nooit vroolijk en luidruchtig ;
zelden zag men hem lachen, maar toch was hij
altijd vriendelijk en minzaam jegens zijn onderhoorigen, zelfs tegen den geringsten stalknecht.
Hoe aardig had hij met haar gepraat op hun
tocht naar Hees ; hij had haar behandeld alsof zij
een jonkvrouwe van edele geboorte was, in plaats
van de pleegdochter van een reizenden marskramer. Nooit zou ze dat vergeten !
Soms had hij haar met zijn zwarte, droefgeestige
oogen lang aangestaard, zoodat zij er verlegen onder
was geworden.
Ook vrouw Machteld sprak altijd met den meesten lof over heer Walraven van Valkenburg en
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noemde hem een eerlijk en rechtschapen edelman,
in tegenstelling met Bier, die zich altijd ongunstig
over hem uitliet en hem een „oud wijf, saaien
dries en dooien ridder," noemde.
Van hetgeen er in de buitenwereld omging hoorden de beide vrouwen weinig of niets. Herman
was niet erg mededeelzaam en vragen durfde men
hem niet goed. Alleen bracht een rondtrekkende
koopman of een ridder die gastvrijheid verzocht
wel eens wat nieuws mode. Maar het betrof gewoonlijk de een of andere rooverij, een in brand
gestoken hoeve, een vernield kasteel, een vermoorden koopman en daar was men in die dagen aan
gewend ; het kwam elken dag voor.
Het eenige waar Machteld en Bertha het niet
altijd over eens waren was de vraag wie het recht
had, in Gelderland to heerschen, Reinald of Eduard.
Machteld had een groote bewondering voor den
jongsten broeder, dien zij als een toonbeeld van alle
ridderlijke deugden, van schoonheid, kracht en
moed beschouwde ; Bertha verdedigde de rechten
van den oudsten brooder, den wettigen hertog, dien
zijn vrienden in den steek liet en die toch zoo
goedig was, zoo zeer de verdrukten beschermde en
de schotboortigen en keurmedigen beschermde tegen
den overmoed van den adel.
,,Lieve Bertha," zei Machteld op zekeren morgen,
toen het jonge meisje haar aan het vroegmaal begroette, „zou jij van daag voor me naar de oude
Geerte willen gaan ? ik voel me niet heel erg prettig en . "
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„U bent toch niet ziek ?" vroeg Bertha bezorgd.
„U ziet er bleek en lijdend uit . . ."
„Nee, nee, het is niet erg," zei Machteld met
een flauwen glimlach, „ik denk dat die plotselinge
warmte me kwaad heeft gedaan. Over een paar
dagen, misschien morgen al, ben ik weer beter. Ik
zie alleen wat tegen die lange wandeling op."
De oude Geerte was de zoogmoeder van Herman Bier ; die had zich in later jaren niet veel
meer om het oude mensch, dat nu gebrek leed,
bekommerd. Haar man was dood, haar beide zoons
leidden een zwervend Leven; zij moest bestaan van
giften en gaven. Machteld, vol medelijden met de
hulpelooze stumpert, zocht haar nu en dan op en
bracht dan wat voedingsmiddelen of lekkernijen
voor haar mee.
1 Mandje met eieren en boter staat klaar," zei
1)
Machteld, „en dan zal ik je Wolfert meegeven.
't Is een oude knorrepot maar eerlijk en betrouwbaar je kunt op hem aan."
„O, maar ik kan best alleen gaan," wierp Bertha
liaar tegen, „ik ben niet bang . . ."
„O nee, volstrekt niet," antwoordde Machteld.
't Is een lange weg, en dan door het bosch !"
Een kwartier later ging Bertha op weg, om haar
liefdedienst to verrichten. Vergezeld door Wolfert
wandelde zij het boschpad langs naar de but van
de oude Geerte. Zij had meermalen met Machteld
de zieke bezocht en wist dus welken weg zij volgen moest.
Het was een mooie, zonnige ochtend en Bertha
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gevoelde zich innig gelutkig. Zij dacht er aan hoe
heerlijk zij het nu had, goed gekleed en gevoed,
zich verheugend in den dagelijkschen omgang met
een beschaafde vrouw, twee kamers geheel tot
haar beschikking hebbende en overigens zoo vrij
als een vogel in de lucht. Er bleef haar niets meer
to wenschen over. Zij had al een paar malen beproefd een praatje met Wolfert te beginnen maar
de knorrige, stuursche oude man had niet veel
anders dan „ja" en „nee" geantwoord en dus had
zij het maar opgegeven.
Maar toch gevoelde zij behoefte om haar hart
lucht te geven en begon dus uit voile borst to
zingen, een van de liederen, haar door Machteld
geleerd. Toen zij haar lied ten einde had, waarschuwde Walfort haar op zijn gewonen, knorrigen
toon, met zijn zware, diepe basstem :
„Ik zou maar niet to hard zingen, juffer Bertha,
je weet nooit wie er hier in het bosch ronddwaalt . . . hoe stiller hoe beter zeg ik maar."
„Och kom," wierp Bertha hem lachende tegen,
„wie zou mij nu kwaad doen ? Geld of kostbaarheden heb ik niet bij mij, niets dan dit mandje
eieren en een potje boter. Dat zal de begeerlijkheid
van de Linfars of hoe die schavuiten heeten mogen
niet opwekken. Wees dus maar niet bezorgd
over me !"
Wolfert haalde de schouders op en zei niets dan:
„Je moet het zelf weten, juffer, ik heb je gewaarschuwd. . . we zijn meer dan een half uur gaans
van het kasteel af ; hulp in de buurt is er niet."
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Bertha en haar geleider waren nu op ongeveer
tien minuten afstands van de woning der oude
Geerte gekomen. De weg voerde dwars over een
heuvel van tamelijke hoogte en dichtbegroeid om
daarna plotseling rechts af te buigen en dwars het
bosch door te gaan.
Bertha was al den hoek om gegaan, Wolfert
echter nog niet. Plotseling voelde de oude man dat
hem een touw om het lijf geslagen werd; hij
trachtte zich los te maken en greep naar zijn hartsvanger om het koord door te snijden doch in
weerwil van zijn wanhopige pogingen werd hij
met een ruk achterover getrokken en rolde hij den
heuvel af. Hij voelde dat onzichtbare handen hem
een doek over het gelaat wierpen, dat hij aan handen en voeten gebonden werd; daarna liet men
hem liggen, zonder hem verder leed te doen.
Bertha was intusschen doorgeloopen, niet anders
denkende dan dat Wolfert haar op den voet volgde;
toen zij enkele minuten later even omkeek, zag zij
tot haar hevige ontsteltenis dat niet Wolfert, maar
de roode Rolf, de vriend van haar pleegvader, haar
volgde en haar nu grijnslachend toeknikte.
Zij uitte een kreet van ontsteltenis en bleef als
verlamd van schrik staan.
„Zoo mijn duifje, heb ik je eindelijk ?" zei de
schurk met een spottend lachje haar aanziende,
„wat heb ik al lang op een gelegenheid geloerd
om je eens alleen te ontmoeten. Je hebt groot gelijk dat je van den Vleermuis bent weggeloopen, maar tegen mij zul je toch zoo onaardig
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niet zijn, wel ? lk ben altijd je vriend geweest."
„Wat moet je van me ?" vroeg Bertha hem,
doodsbleek en met bevende stem. „Laat me met
rust ! Ik wil niets met je te doen hebben."
„Wat ik van je moet ? Wel, ik kom je halen .
om je naar je vader te brengen. Dat wil je immers
wel, liefje ?"
,,Naar mijn vader... leeft die dan nog ?" vroeg
Bertha angstig den schelm aanziend.
„Kom, kindje, dat weet je immers wel... ga
nu maar kalm met me mee, dan komt alles in
orde," drong hij aan.
Dit zeggende liep hij op haar toe maar Bertha,
door haar ouden angst voor Rolf op nieuw aangegrepen, liet haar mandje met eieren vallen en
zette het op een loopen. Doch in een paar sprongen had Rolf haar ingehaald en greep haar bij
den pols.
„He he, wat is dat onaardig van je," spotte hij
w aar om wil je nu niets van me weten. ik doe
je immers geen kwaad, liefje. Ben je soms bang
dat ik je naar den Vleermuis terugbrengen zal ? .
neen hoor, daar is geen sprake van ; wij hebben
elkaar de vriendschap opgezegd en ik weet niet
eens waar het kromme gedrocht uithangt. In dat
opzicht kun je gerust zijn."
„Maar wat wil je dan toch eigenlijk van me?"
vroeg Bertha, bevend en sidderend over al haar
leden ; zij begreep wel dat Rolf haar niet naar
haar vader zou brengen.
„Wat ik wil ?" vroeg Rolf eensklaps van toon
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veranderend en haar dreigend in het oor roepend,
zoodat het ongelukkige jonge meisje van schrik
een pas achteruit deed. „Wat ik wil ? dat je zonder verzet, zonder te schreeuwen en zonder om
hulp te roepen met me mee gaat. Hier een pas of
tien van daan heb ik twee paarden, 66n voor jou
en 6On voor mij. Als je me belooft kahn mee to
zullen gaan, zal ik geen geweld gebruiken. Ik heb
een langen mantel en een kap klaar liggen ; die
doe je aan en gaat op het eene paard zitten. Het
andere neem ik en je rijdt naast me."
„En als ik weiger ?" vroeg Bertha moedig.
„Zoo dom zal je niet zijn, liefje," zei Rolf, „maar
mocht je het werkelijk in je hoofd krijgen om je
to verzetten, dan stop ik je een prop in je mond,
bind je op het paard vast en neem je zoo mee.
En mocht je 't me lastig maken onderweg, dan
krijg je die dolk in je ribben zoowaar ik roode
Rolf ben."
Bertha wist dat dit geen ijdel dreigement was ;
zij kende den schurk genoeg om to weten dat hij
niet tegen een moord opzag.
Hoe vreeselijk zij het ook vond om door den
schelm naar een onbekende plaats gebracht te worden, toch zag zij in, dat verzet hopeloos was en
besloot dus toe to geven.
„Maar wat zal vrouw Machteld wel van me
denken ? en wat is er met Wolfert gebeurd ?"
vroeg zij wanhopig. „Waar is hij gebleven ?"
„Herman Bier's vrouw zal zich wel troosten,"
grijnslachte de schurk, „en die ouwe, zure Wol-
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fert. . . nu ja. . . hij is niet dood, zelfs niet gewond ; maak je dus over hem niet ongerust. Vooru it nu, veel tijd heb ik niet."
„G-oed ik zal gaan," antwoordde Bertha, „maar
ik waarschuw je, als je me met slechts 66n vinger
aanraakt, schreeuw ik om hulp."
Rolf haalde de schouders op en naast Bertha
gaande bracht hij haar naar een eenzame plek in
het bosch. Hier stonden inderdaad twee paarden,
waarvan een met een dameszadel, terwijl mantel
en kap op den grond lagen. Bertha deed beide
aan, zoodat zij geheel onherkenbaar was en steeg
te paard. Ook Rolf steeg op, nam den hulpteugel
die aan het hoofd van Bertha's paard bevestigd
was in de hand en daarop reden beiden weg.
Toen Bertha noch Wolfert na twee uur waren
teruggekeerd begon Machteld zich ongerust te
maken en eindelijk stuurde zij eenige gewapenden
uit om de vermisten te zoeken. Deze vonden al
spoedig Wolfert op den grond liggen zij sneden
de touwen, waarmee hij gebonden was, los en
ondervroegen hem naar Bertha, maar hij kon niet
veel meer vertellen dan dat zij spoorloos verdwenen was. lets verder vond men het mandje met
de gebroken eieren . . . verder niets.

HOOFDSTUK VI.
DE SLAG OP DE VELUWE.

Zooals in Holland de graven gewoonlijk de partij
kozen van de kleine burgerij, de vroegere lijfeigenen en schotboortigen, die zich binnen de muren
der steden gevestigd hadden en vrij waren van de
tirannie der edelen, zoo had ook Reinald in zijn
hertogdom een tegenwicht gezocht tegen de machtige partij der edelen, onder aanvoering van Bronkhorst, die zich meer en meer tegen zijn gezag
verzetten en het land in oproer brachten.
Waren het in Holland de Kabeljauwen, de democratische partij, die hulp bij den graaf zocht, in
Gelderland waren het de Heekerens die, in onmin
geraakt met de machtige Bronkhorsten, deze uit
de omgeving des hertogs hadden weten te verdringen, terwiji zij zich nauwer bij Reinald aansloten en hem ondersteunden. Daarbij kwam dat
Reinald tot over zijn ooren in de schulden zat en
de beste, bijkans de eenige, manier om zich het
zoo hoog noodige geld te verschaffen, was hulp
to zoeken bij de welvarende steden.
Over het algemeen waren deze wel bereid hem
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te helpen, maar niet voor niemendal en steeds
meer was Reinald gedwongen hun allerlei voorrechten, privilegien, tollen enz. of te staan, in ruil
voor hun hulp in geld.
Maar juist dit zette kwaad bloed bij de Bronkhorsten, de aristocraten, die met diepe minachting
op de burgers neerzagen en leven moesten van
wat de jacht, de visscherij, strooptochten op elkaar's
gebied en voorts wat de onbetaalde arbeid van
hun lijfeigenen opbracht.
Maar toen Reinald meer en meer bemerkte dat
men afvallig van hem werd en men naar zijn
tegenstanders overliep moest hij op nieuwe middelen zinnen om zich troepen te verschaffen, die
zijn rechten en aanspraken konden verdedigen.
Toen nam hij een middel te baat dat hem wel
voor het tegenwoordige eenige honderden vurige
aanhangers bezorgde, maar dat later bleek een
tweesnijdend zwaard te zijn en meer nadeel dan
voordeel op te leveren.
Vermoedelijk op aanstoken van van Heekeren,
die wist dat door deze handeling den Bronkhorsten
een flinken hak gezet werd, ging hij er toe over
de hofhoorigen, keurmedigen en andere onvrijen
lieden van de Veluwe, voor zoover zij nog niet
vroeger door Reinald II g e v r ij d waren, vrij to
verklaren, zeer ten nadeele van zijn moeder, de
hertogin Alionora, die de geheele Veluwe als eigen
goed bezat ; land en lieden waren haar hoorig en
schatplichtig.
Reinald gaf hun de vrijheid, wees hun op hun
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natuurlijke rechten en zeide hun toe, dat hij bereid
was hun daarbij zijn steun to verleenen en hun
rechtmatige aanspraken te helpen handhaven.
Van alle kanten stroomde het landvolk toe, huis
en akker verlatende, het slavenjuk en de boeien
der eigenhoorigheid verbrekende. Het was een
woeste bende, wel geschikt om schrik aan te jagen.
Meerendeels lompe, zware kerels wisten zij van
blijdschap over de pas verkregen vrijheid van baldadigheid en overmoed niet wat zij doen zouden.
Van hun akkerwerktuigen, spaden, schoppen,
bijlen en schoffels hadden zij ruwe wapenen vervaardigd of gebruikten deze, juist zooals ze waren
om te vernielen en dood to slaan, wat hun in den
weg kwam.
Een bende van ruim tweehonderd man trok
aldus over de Veluwe ; de mannen, half gekleed,
met lange haren en woeste, ruige baarden, halve
duivels, schreeuwende en brullende; de vrouwen,
Met minder ruw en wreed, hadden alles wat zij
konden rooven of plunderen op de eveneens gestolen wagen geladen en trokken die met zich
voort, voor zoover zij althans geen trekdieren hadden weten to bemachtigen.
Nu en dan kwam een grootere of kleinere bende
zich bij hen aansluiten en versterkte aldus de scharen der woestelingen.
Maar nu en dan brak er ook twist uit, als men
het over den buit niet eens kon worden of als
dronkenschap de gemoederen geprikkeld had. Dan
hadden er hevige vechtpartijen plaats, waarbij
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men zich in twee kampen verdeelde en menige
vroegere lijfeigene bleef flood op de uitgestrekte
heide liggen, getroffen door biji of hamer van een
zijner lotgenooten.
Maar dan ging het later toch weer verder ; in
teugelooze woede stortte de razende hoop zich uit
op den zuidelijken boord van de Veluwezoom,
bracht daar overal schrik en verwoesting teweeg,
verbrandde de woningen der vrije landbouwers en
de bijgebouwen van de sloten der edelen en aanzienlijken. In Arnhem zelfs moest men de poorten
voor hen gesloten houden en zich op ernstige
tegenweer voorbereiden ; de stedelijke regeering liet
donderkruit en bussen uit Utrecht en Rhenen aanvoeren of zelf vervaardigen ; voorts liet men holle
met lood gevulde steenen, tot afweer der aanvallers in gereedheid brengen.
Eduard en zijn partij begrepen dat men bij dit
alles geen werkelooze toeschouwers kon blijven en
althans een poging moest doen om de steden, die
zijn partij gekozen hadden, te beschermen tegen
de wilde benden, die steeds driester optraden.
Tot nu toe was het den Veluwenaars niet gelukt een enkel kasteel te vermeesteren. Tegen de
hooge muren, diepe grachten en sterke wallen vermochten de slecht gewapende woestelingen, die
geen aanvoerders bezaten en niet in den krijg geoefend waren, zoo goed als niets ; bovendien ontbraken hun alle belegeringswerktuigen en andere
hulpmiddelen.
In den beginne hadden een paar kleinere ver-
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strooide benden duchtig slaag gehad, wanneer zij
door een edelman met zijn gewapenden waren
aangevallen. Dan bleek het wat oefening, goede
wapening en krijgstucht vermochten tegen ruwe
kracht zonder meer. In enkele minuten waren de
ruwe gasten uiteengejaagd, neergehouwen, gevangen genomen of op de vlucht gedreven.
Met de gevangenen maakte men niet veel omslag ; een strik om hun hals en weldra hingen hun
lichamen aan de boomen te slingeren.
De ondervinding had hun echter wijs gemaakt
en voortaan zorgden zij er voor bij elkaar te blijven en niet vat, den grooten hoop of te dwalen.
De edelen, meerendeels vijandig tegenover elkaar,
konden, ieder afzonderlijk, tegen de groote bende
niets uitrichten.
Op het laatst van Juni 1354 hadden de Veluwenaars, die zich reeds „vrijen" noemden, een kamp
betrokken op de heide bij Beekbergen. Het liep
tegen den avond en overal waren vuren ontstoken,
wat een eigenaardig gezicht opleverde. De troep
was bijna achthonderd personen sterk, mannen,
vrouwen en kinderen ; sommigen hadden ruwe hutten gebouwd, afdaken gemaakt of op andere wijze
eenige beschutting zien te krijgen. De meesten
echter lagen of zaten op de open heide.
Reeds uit de verte hoorde men het tieren en
schreeuwen van twistende mannen en kijvende
vrouwen. Daar tusschen in het gehinnik van paarden, loeien van rundvee,' blaten van geiten en
schapen, schreien van kinderen en de noodkreten
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van vee dat geslacht werd, kortom het was een
heidensch spektakel.
Hoewel men wist dat een aanval van de zijde
der edellieden niet onwaarschijnlijk was had men
nergens wachtposten uitgezet en, bij de uitgebreidheid van het kamp, zou 't voor een dappere ruiterbende een prachtige gelegenheid geweest zijn
om een beslissenden slag to slaan en de heele bende
in de pan to hakken, zonder zelf veel verliezen
to lij den.
Hoewel men nog steeds van geen bepaalden
aanvoerder had willen weten, hadden de Veluwenaars toch ingezien dat een hunner in de talrijke
schermutselingen, die elken dag plaats grepen, als
bevelhebber moest optreden, wilden zij niet bij
gedeelten verslagen worden. Zij hadden daartoe
gekozen zekeren Jan, bijgenaamd de Leeuw. Het
was een reusachtige kerel, met lange, roodachtiggele haren en een woest, ruig gelaat. Het was een
oersterke man, die goed kon paardrijden en daar
hij vroeger in krijgsdienst was geweest eenig overwicht bezat. Omstreeks negen uur van dien avond
klom Jan op zijn paard, een zware, vlaamsche
merrie en reed stapvoets in oostelijke richting
buiten het kamp. Een kwartier gaans verder hield
hij stil bij een afgebranden molen, steeg af, nam de
teugels van zijn paard in de hand en zette zich
op een grooten steen neer. Daarna keek hij rond
alsof hij iemand wachtte.
Even later verscheen ook werkelijk een andere
ruiter, blijkbaar een ridder. Hij was althans geheel
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geharnast doch droeg het vizier opgeslagen ; bij
Jan gekomen hield hij stil. De Leeuw stond op en
vroeg den aangekomene :
„En, heer Herman, wat brengt ge voor nieuws ?"
Herman Bier, — want deze was het — voelde
zich min of meer gekwetst door den familiaren
toon, waarop' de ander hem aansprak. Hij bedwong
zich echter en zei rustig :
„Goede tijding ! Als jullie morgen oprukt naar
Loenen valt er een mooie slag to slaan : een groote
hoeveelheid vee, en nog meer dingen van waarde
en" — hier liet hij zijn stem wat dalen — „Eduard van Gelre is er ook met hoogstens tien edelen ;
hij gaat van daar naar het kasteel Rozendaal, naar
de hertogin Alionora. 't Kan niet missen of hij
valt jullie in handen, als jullie Loenen aanvalt."
De Leeuw haalde de schouders op.
„Ik voel niets voor dat plan. Vee hebben we
al meer dan genoeg. . . hoe meer beesten, hoe
moeilijker we ons kunnen bewegen. En Eduard
van Gelre . . . wat moeten we met hem doen, al
nemen we hem gevangen ? Houden kunnen we hem
toch niet. Gijsbert van Bronkhorst en de anderen
blijven... die zullen dan natuurlijk wraak nemen."
Net alsof zij dat nu niet zullen doen, na al de
schade die jullie hun berokkend hebt. Maar wat
wil je dan in 's hemels naam doen ?" vroeg Bier
driftig. „Blijven rondzwerven ?"
De Leeuw keek Herman Bier een oogenblik
wantrouwend aan en vervolgde toen langzaam en
met nadruk, terwijl hij weer ging zitten :
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„Wij willen het kasteel Rozendaal nemen !"
Verbaasd keek Herman Bier den ander aan en
riep toen verschrikt uit :
„Rozendaal nemen ! Zijn jullie dol geworden .
dat gelukt natuurlijk nooit. . . wat 'n dwaas plan !
Dat kan jullie toch geen ernst zijn."
„Niet zoo dwaas, als ge wel denkt. Ik weet dat
de oude hertogin bezig is om het kasteel te vergrooten en te versterken maar juist daarom zijn
de kansen voor ons gunstig. Een deel van de
wallen is afgebroken voor de werkzaamheden .
er ligt een hulpbrug over de gracht. . . de bezetting is klein . . . Als we Rozendaal hebben zijn we
heel wat sterker . . . dan behoeven we ons niet
altijd meer in het open veld to verdedigen . . . we
hebben kans de hertogin gevangen to nemen...
die kunnen we als gijzelaarster houden . . . Eduard moet haar vrij koopen . . ."
„Maar het is krankzinnigenwerk ! Rozendaal is
te sterk dan dat jullie het zonder belegeringswerktuigen neemt, al wordt er ook gewerkt aan de
muren en wallen. En dan nog. . . stel dat het
jullie gelukt het to nemen, wat willen al die menschen daar dan beginnen ? Er is geen ruimte om
ze allemaal to huisvesten . . . er is geen voedsel,
er zijn niet voldoende wapenen om het to verdedigen . . . als Eduard tegen het kasteel optrekt
heeft hij het in een dag hernomen en dan begrijp
je wel, welk lot jullie te wachten staat," wierp
Herman Bier den ander tegen.
Hoewel de Leeuw innerlijk wel moest toegeven,
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dat Herman Bier gelijk had, wilde hij toch niet
van zijn plan afzien. Koppig en eigenzinnig als
boeren dikwijls zijn, hadden hij en nog eenige
Veluwenaars zich nu eenmaal in het hoofd gezet,
zich van Rozendaal meester te maken.
Een van Alionora's eigenhoorigen, die een bijzonderen wrok tegen de hertogin had, en van het
kasteel weggeloopen was, om zich bij de Veluwenaars aan te sluiten, had in levendige bewoordingen verteld, dat de hertogin schatten gouds en
zilver op het kasteel bewaarde, dat, door de werkzaamheden, het slot zoo goed als open voor elken
aanval lag, dat de bezetting klein en bovendien
ontevreden was. Kortom, hij had hun de zaak
zoo mooi en gemakkelijk voorgespiegeld, dat alien
verlangden hoe eer hoe beter tegen Rozendaal op
te trekken.
Zij wisten dat Alionora het kasteel had doen
vergrooten en versterken, juist om het omliggende
land beter in bedwang te kunnen houden. Dan
kwam er bij dat ze reeds meermalen in het open
veld door de edelen aangevallen waren en daarbij
nog al eens verliezen geleden hadden. Ze stelden
zich nu gouden bergen van het buitmaken van een
kasteel voor en trokken bovendien liever tegen een
vrouw dan tegen den heldhaftigen Eduard op.
Bij de Leeuw kwam bovendien nog het verlangen op om zijn wraak te koelen op zijn vroegere
meesters, die hem jarenlang on derdrukt en gekweld hadden, het verlangen om heer en meester
te zijn op een kasteel, terwijl hij er vroeger een van
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de lage en verachte eigenhoorigen was geweest.
Herman Bier wilde nog een laatste poging doen
om den ander van zijn plan te doen afzien en
vervolgde
„Je spraakt ervan om de hertogin gevangen te
nemen en als gijzelaarster te houden. . . maar heb
je wel bedacht dat de hertogin ook de moeder van
hertog Reinald is, even goed als van Eduard en
dat hij ook niet zal dulden dat haar eenig leed
geschiedt ?"
„We zullen haar ook geen leed doen," antwoordde de Leeuw, „hertog Reinald en zijn moeder
zijn geslagen vijanden ; de hertogin is geheel op
de hand van Eduard, daar kunnen wij dus geen
kwaad 'nee ; Reinald is ons aller vriend."
De Leeuw begon meer en meer te vermoeden
dat Herman Bier het plan had hem to misleiden.
Hoewel deze hem gezegd had dat hij een veete
had tegen Eduard, twijfelde de aanvoerder der
Veluwenaars toch aan de waarheid van die bewering. Hij mistrouwde het dat een edelman als Bier
gemeene zaak maakte met een bende van de door
elk edelman verachte eigenhoorigen, al waren deze
dan ook door hertog Reinald vrij verklaard en hij
vreesde dat Bier, met zijn raad om tegen Loenen
op te trekken, de bedoeling had, de Veluwenaars
in een hinderlaag te lokken.
„Dus, je wilt niet ?" vroeg Bier nogmaals, de
teugels van zijn paard nemende, terwijl hij zich
gereed maakte om op to stijgen.
De ander schudde vastberaden het hoofd. „We
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trekken eerst tegen Rozendaal op en dan zullen
we wel verder zien ; uwe hulp kunnen we daarbij
wel missen, heer Herman."
„Sterf dan, stomme, koppige os !" riep Bier,
terwijl hij, te paard zittend, zijn zwaard trok en
een houw naar den niets kwaads vermoedenden
Jan de Leeuw deed.
Deze ontweek den slag, was in een oogwenk
mede to paard en trek ook zijn zwaard, om zijn
aanvaller te lijf te gaan.
Herman scheen echter geen lust in een gevecht
te hebben ; hij zette zijn paard in galop en verdween in de duisternis ; de Leeuw begreep dat hij
hem op zijn zwaar, koudbloedig paard niet zou
kunnen inhalen, zelfs al mocht hij zijn spoor weten te vinden en keerde daarom naar het kamp
terug.
Het laatste optreden van Herman Bier had hem
nog meer versterkt in de overtuiging dat diens
bedoelingen niet zuiver waren en dat de edelman
slechts een veete tegen Eduard van Gelre had
voorgewend om de Veluwenaars in den val te lokken.
Toen Jan de Leeuw in het kamp teruggekomen
was, deelde hij een paar van de meest ontwikkelde en bezadigde gewezen eigenhoorigen mede,
zonder echter Herman Bier's naam te noemen,
wat deze hem had voorgesteld met betrekking tot
een poging om Eduard van G-elre in Loenen op to
lichten en vroeg dezen hem hun meening te zeggen.
Weldra bleek 't hem dat inderdaad niemand
lust had in deze onderneming, hetzij dat de vrees
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en het ontzag voor den landvoogd hun nog te veel
in het bloed zat, hetzij de voorgenomen aanval op
Rozendaal hun veel aanlokkelijker voorkwam, dan
die op Loenen.
Inderdaad werd een paar dagen later tot deze
gewaagde onderneming overgegaan. Zooals Herman Bier voorspeld had liep de geheele zaak echter op niets uit.
Het geheele leger der „vrijen" trok tegen het
kasteel op, zonder eenige orde of regelmaat. Door
plundering en roof hadden een paar honderd man
zich wapenen — zwaarden, spiesen, lansen, knodsen, morgensterren enz. — verschaft, terwijl men
ook eenige balken meevoerde om de muren en
poorten open te rammeien. Slechts een vijftigtal
Veluwenaars was bereden, doch vrij slecht..
De hertogin Alionora was niet onkundig gebleven van de plannen der muitelingen. Rozendaal
had slechts een kleine bezetting, doch de commandant, heer Frederik van Meurs, was een kloek,
vastberaden man en hertogin Alionora deed voor
hem niet onder. Zij ontbood van Meurs bij zich
en besprak met hem de te nemen maatregelen.
„Vooreerst moeten de werkzaamheden aan de
muren zoo spoedig mogelijk gestaakt worden en
de gaten gedicht ; laat ook de gracht weer uitdiepen en de poortdeuren versterken, zoo spoedig
mogelijk . . . " gelastte zij.
„Ja, uwe genade," zei van Meurs, „maar de noodzakelijke werkkrachten... hoe komen we daar aan ?"
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„Ge kunt een extra belooning uitloven . desnoods wordt er dag en nacht gewerkt. . . wat de
eigenlijke verdediging betreft, die laat ik aan u
over ; we hebben pijlen en steenen en al die dingen genoeg, dat weet ik. De werptuigen kunnen
een boel doen tegen die schurken . . . blijden of
andere belegeringswerktuigen bezitten ze niet."
We zullen het wel met hen klaar spelen ; zend
in elk geval ook een bode naar mijn zoon Eduard,
om ons te hulp te komen."
„O, ik ben geen oogenblik bang, dat we hen
niet met bebloede koppen zullen afslaan ! Heer
Reinald heeft ons heel wat ellende op den hals gehaald met die vrijverklaring . . . " betoogde van
Meurs.
„Nu ja, laten we daar nu maar niet meer over
spreken," zei de hertogin die geen lust had met
van Meurs over de handelingen van haar zoon,
die toch nog altijd de regeerende hertog was, een
gesprek te beginnen.
„Ik kom over een uur of wat eens kijken, hoe
ver men gevorderd is," besloot zij.
Frederik van Meurs was een en al ijver en bezieling, de bezetting was met den besten geest
bezield en in korten tijd werden dan ook wonderers verricht.
De gaten in wallen en muren werden zoo goed
mogelijk weer gedicht en weldra was het kasteel
Rozendaal niet minder sterk dan het ooit geweest
was. Ruime belooningen in geld en voedsel maakten dat vrijen en onvrijen onvermoeid door werkten,
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de krijgsknechten zorgden voor het gereedzetten
van allerlei projectielen en het in orde maken der
werptuigen.
Eindelijk kwam een der krijgsknechten, die zich
in den omtrek opgehouden had, ademloos in het
kasteel en berichtte dat het leger der „vrijen" in
aantocht was.
Een half uur later werden de voorsten dan ook
zichtbaar, weldra gevolgd door de rest der bende,
die langzaam en ordeloos voortrukte. Schreeuwend
en tierend, vloekend en dreigend kwamen ze opzetten, in een breede lijn van menschen, dieren
en wagens.
De hertogin had de valbruggen laten ophalen ;
niemand vertoonde zich op de wallen dan de
uitkijkpost en alleen diens hoofd was van buiten
of zichtbaar.
Op ongeveer honderd meter van het kasteel
werd halt gehouden ; de leiders schenen te beraadslagen op welke wijze men de vijandelijkheden
tegen het kasteel zou beginnen. Eindelijk kwam
Jan de Leeuw naar voren en steeg to paard ; een
andere man, van een soort trompet voorzien, steeg
mede op en plaatste zich naast hem.
Het kostte nu heel veel moeite om in zooverre
stilte te verkrijgen dat Jan de Leeuw zich verstaanbaar kon maken.
Gevolgd door den trompetter reed hij tot op ongeveer dertig schreden van den hoofdingang van
Rozendaal en gelaste toen den trompetter drie
maal te blazen.

De krijgsknecht bracht zijn instrument aan den mond en zuiver,
welluidend klonken de tonen over de vlakte. (blz. 145).
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Eenige valsche, snerpende toonen klonken door
de lucht ; blijkbaar was de man niet zeer bedreven
in de kunst van blazon.
„Moet ik antwoord. geven ?" vroeg de klaroenblazer, die naast van Meurs stond.
„Wel ja, waarom niet ?" zei deze luchtig, „ik wil
wel eons hooren wat dat canaille to vertellen heeft.
Blaas maar op !"
De krijgsknecht bracht zijn instrument aan den
mond en zuiver, welluidend klonken de tonen over
de vlakte. Daarna vroeg hij luide „Wie is daar
en wat begeert men van het kasteel Rozendaal,
eigendom van hare genade, de hertogin-weduwe
Alionora van Gelre ?"
„Ik ben Jan de Leeuw," riep de aanvoerder der
Veluwenaars luide, „en sta aan het hoofd van
de vrijverklaarde bewoners der Veluwe. Wij zijn
trouwe onderdanen en aanhangers van onzen wettigen hoer, Hertog Reinald van Gelre. Wij willen
het kasteel Rozendaal voor hem in bezit nemen
en het verdedigen tegen alien die het kwaad met
den hertog voorhebben."
„Ik, hoer Frederik van Meurs," klonk het van
boven, „ben bevelhebber van dit kasteel in naam
van hertogin Alionora. Ik laat niemand tegen haar
wil op het slot toe en allerminst eon hoop schelmen en rabauwen, waarvan ieder minstens driemaal de galg verdiend heeft. Ik raad jou, kerel, dus
aan om met je dievenbende zoo spoedig mogelijk
weg to trekken, anders zou ik genoodzaakt zijn, jullie
de tanden to laten zien. Ziedaar mijn antwoord."
10

146
Een ontzettend gehuil en gebrul steeg bij deze
woorden uit de bende der Veluwenaars op en dreigend werden de vuisten naar van Meurs uitgestoken. De Leeuw wist echter opnieuw, door een
handgebaar, een betrekkelijke stilte to verkrijgen
en riep met luide, krachtige stem :
„Ik verwachtte niet dat gij zoo dom zoudt zijn,
heer van Meurs. Het bloed dat vergoten zal worden kome over uw eigen hoofd. Geef ons vrijwillig
het kasteel over en niemand van de bewoners zal
eenig Teed geschieden, maar als wij het met geweld
nemen kan ik niet voor de gevolgen instaan ; ik
waarschuw u voor 't laatst."
„Loop naar den duivel, stomme kerel !" riep van
Meurs, „lever ons liever den weggeloopen boef uit,
den eigenhoorige van Rozendaal, dan kunnen wij
dien het eerst opknoopen. Verder wil ik niets van
je hooren."
De Leeuw gaf Been antwoord meer, maar wenkte
iets aan een der mannen die het dichtst bij stonden ; deze ging naar achteren.
Even later werd een lans door een der Veluwenaars naar voren gedragen, waarop zich een menschenhoofd beyond. Het was het hoofd van den
ongelukkigen bode, die door van Meurs naar Eduard
van Gelre was gezonden maar ongelukkig in handen van de vrijen was gevallen en wreedaardig
door hen vermoord geworden.
Kreten van woede stegen bij dit gezicht van de
muren van Rozendaal omhoog ; een der krijgsknechten greep een boog, legde een pig op de pees,
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mikte lang en trok af. De pig snorde door de
lucht en trof den drager van de lans vlak in de
borst, zoodat hij dood nederviel, terwijl hij de lans
met het hoofd er op, los liet. De vermoorde bode
was gewroken.
Bijna onmiddellijk begon de aanval der Veluwenaars op Rozendaal, maar zooals to verwachten
was, met weinig of geen succes.
De bezetting van het kasteel Rozendaal zorgde
er voor zooveel mogelijk buiten schot to blijven,
wat Naar niet heel moeilijk kon vallen. Daarentegen
waren zij onophoudelijk bezig een hagelbui van
pijlen op de Veluwenaars af to zenden, die, onbeschermd als zij waren, de keus hadden om Of op
grooten afstand van de muren van het kasteel to
blijven Of bijna zonder mankeeren getroffen to
worden.
Zelf bezaten zij een vrij gering aantal bogen on
een niet zeer groote hoeveelheid pijlen. Dit laatste
was echter in zooverre geen bezwaar daar men de
afgeschoten pijlen weer verzamelde om opnieuw
to gebruiken. Maar ook bij dit oprapen schoot
menige „vrije" het leven in.
De Leeuw was vol vuur en geestdrift ; telkens
moedigde hij zijn mannen aan en dreef ze op,
waar de moed hun begon to ontzinken of hun
ijver verflauwde.
Met behulp van allerlei bijeengescharrelde materialen had men een paar hoogst primitieve slingerwerktuigen weten to vervaardigen ; door middel
van deze zeer eenvoudige toestellen gelukte het
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inderdaad eenige steenen, stukken ijzer en dergelijke voorwerpen binnen het kasteel te slingeren
en eenige schade aan de muren toe te brengen.
Maar veel kwaad richtten zij niet uit . op een
paar plaatsen vloog een stuk steen van de muren
of en een krijgsknecht werd licht aan den voet
gewond.
Na een half uur trok de geheele bende terug,
tal van gewonden en dooden achterlatend ; van
uit het kasteel werd een luid gejuich gehoord en
een regen van pijlen den Veluwenaars achterna
gezonden, die nog eenigen hunner deden sneuvelen.
Buiten het bereik der projectielen Iverd raad gehouden ; de meeste „vrijen" waren er voor het
beleg op te geven en elders roof en plundering to
zoeken doch de Leeuw en enkele anderen wisten
hen te overreden nogmaals een poging te doen om
zich van Rozendaal meester te maken en aldus
geschiedde dan ook.
Doch ook de tweede aanval had geen succes en
toen van Meurs met een uitval dreigde, trok de
geheele bende halsoverkop weg, onder het spotgeroep der bezetting.
De heeren van Bronkhorst en van Baar hadden
in der haast een groote hoop yolk op de been gebracht om Rozendaal te ontzetten en trokken nu
over Eerdbeek en Koudenhove naar het kasteel
op, van wraakzucht vervuld. Op marsch zijnde
vernamen zij al spoedig dat hun hulp niet meer
noodig was ; de Veluwenaars hadden het beleg
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reeds opgebroken en waren naar het Beekberger
bosch getrokken.
„Dan zullen we ze daar opzoeken," riep Willem
van Bronkhorst, en van Koudenhove sloeg men
nu rechts of naar Silwolde.
Doch ook de Veluwenaars hadden bericht gekregen van het oprukken der edelen. Na hun nederlaag voor Rozendaal was er bij de meesten een
groote ontmoediging ingetreden, die de aanvankelijke brooddronkenheid en vechtlust vervangen had.
Ze hadden tal van mannen verloren en niets gewonnen ; bovendien begon er gebrek onder hen te
heerschen en vreesde men elk oogenblik overvallen
te worden door de troepen van Eduard. Op de
schrale Veluwe viel niets te plunderen en te rooven en om kasteelen aan te vallen of steden te
brandschatten was hun de lust voorloopig vergaan.
De oude twisten braken opnieuw uit . . . de een
wilde dit . . . de ander dat . . . Slechts met de grootste moeite wist de Leeuw eenige orde en eensgezindheid te handhaven onder zijn lastig volkje.
„Hoort eens, mannen," sprak hij, „we moeten
volhouden en eensgezind blijven. Hertog Reinald
is op onze hand en vroeg of laat zal hij ons steun
verleenen. Wij zijn zoo talrijk, dat, als wij maar
bij elkaar blijven, ze ons niet zoo gauw zullen
aanvallen. En mocht het daartoe komen, dan moeten we vechten, zoolang er leven in ons is. We
kunnen alleen winnen, niets verliezen. Laten we
ons dus opstellen zi:515 dat we in elk geval..."
„Daar komen ze al !" gilde opeens een jonge
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kerel, die te paard op verkenning was uitgezonden.
„Allemaal ridders, duizenden, te paard en..."
„Houd je bek toch !" riep de Leeuw hem nijdig
toe. „Als het vijfhonderd man zijn, is het veel en
dan zeker de helft niet te paard. Wat doe je de
menschen schrik aan te jagen met je gebalk . .
Vooruit, mannen, de vrouwen en kinderen in het
bosch, met honderd man om ze te bewaken... de
anderen komen vooruit, hier aan mijn kant !"
Het dorpje Loenen ligt in een driehoek van wegen ; aan de zuidpunt ligt Silwolde ; ten noorden
van de zijde tegenover dat hoekpunt een vrij hooge
heuvel met naar het zuiden zachthellende glooiingen. De weg westwaarts voert naar Arnhem,
die naar het noorden in de richting van Harderwijk,
die in zuidelijke richting naar Doesburg.
De Leeuw stelde zijn troepen op met den rug
naar den heuvel ; zij, die alleen blanke wapens,
knuppels, knodsen e. d. g. hadden, in het voorste
gelid, de boogschutters op de heuvelhelling daarachter, de weinige ruiterij waarover hij beschikken
kon, op de vleugels.
Nauwelijks waren zij zoo goed als het ging opgesteld (want ook dit ging met veel ruzie en
tegenkanting gepaard) of de troepen van Bronkhorst
marcheerden op, in uitstekende orde. Links marcheerde de afdeeling van heer Willem van Bronkhorst, een dertigtal ridders en ongeveer tweehonderd
krijgsknechten. Rechts kwamen de troepen van
den heer van Baar ; voorop van Baar zelf, een
jong, dapper edelman, gevolgd door ongeveer
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twintig ridders, dan een kleine driehonderd krijgsknechten.
Op dertig a veertig schreden voor Bronkhorst
reed, op een prachtigen schimmel, zijn banierdrager Mendo, die de banier van Bronkhorst trotsch
in de lucht liet waaien ; een tiental bereden krijgsknechten dienden hem en het krijgsteeken tot
dekking.
Een hevig gebrul en geschreeuw ging uit het
midden der Veluwenaars op bij het zien van de
in gesloten gelederen aanrukkende gew apenden,
die veel indruk maakten.
In weerwil van het vermaan van de Leeuw om
niet te schieten, alvorens de tegenpartij tot op
vijftig a zestig schreden genaderd was, konden
verscheidene „vrijen" hun zenuwachtigheid niet
bedwingen en enkele pijlen vlogen in de gelederen
van Bronkhorst's gewapenden, zonder echter veel
kwaad te doen. Lustig marcheerden de afdeelingen
verder, zonder hun gelederen te verbreken en juist
dit bracht de „vrijen" in de war en deed hen
aarzelen.
Hier en daar zag men ze met tientallen ter
zijde en ook voorwaarts rukken, in weerwil van
de kreten van de Leeuw en enkele andere aanvoerders, die de slagorde trachtten te bewaren.
Eensklaps hoorde men uit den mond van Willem van Bronkhorst enkele korte bevelen. De ruiters gingen zijwaarts af, de krijgsknechten spanden
hun Bogen en enkele minuten later vloog een
dichte hagelbui van pijlen te midden der „vrijen"
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die luid gillend en schreeuwend uit elkaar stoven,
terwijl verscheidene hun wapens wegwierpen.
De heer van Baar had intusschen ook zijn yolk
opgesteld, op zoodanige wijze dat het gelid van
zijn mannen een stompen hoek maakte met dat
van de Bronkhorst'sche troepen en weldra begon
ook daar het schieten.
Nadat de eerste schrik voorbij was wist de Leeuw
zijn mannen echter weer moed in te boezemen.
De best gewapenden stormden vooruit en waren
in een oogwenk met de boogschutters handgemeen
en ook de andere krijgsknechten waren weldra in
het gevecht betrokken door de „vrijen".
Maar op dit oogenblik stiet Bronkhorst zijn veldgeschreeuw uit en gevolgd door de overige ridders
stortte hij zich met gevelde lans op de rechterflank der Veluwenaars.
Verrast en in hevige verwarring drongen deze
als schapen opeen, vv erden onder den voet gereden
of gedood door zwaard of lans. De enkele tientallen ruiters der Veluwenaars poogden nog wel een
tegenaanval te doen maar met weinig of geen succes. Slecht bereden als zij waren en ongewoon te
paard te strijden, door geen harnas, enkelen slechts
door een helm gedekt, konden zij zich niet verdedigen tegen de in den krijg geoefende ruiters, die
hun paarden geheel meester en bedreven in het
gebruik der wapenen, hen gemakkelijk baas konden. De een na den ander werd neergehouwen of
uit den zadel geworpen, na dappere verdediging ;
de overigen namen de vlucht.
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De Veluwenaars in het midden drongen echter
steeds meer en meer op, in weerwil van de groote
verliezen waardoor hun rijen gedund werden, en
de krijgsknechten van Bronkhorst hadden het hard
te verantwoorden tegen hen.
Maar ook bier bleek dat de wilde, tierende,
bende met haar primitieve wapenen en gebrek aan
oefening, in weerwil van haar grootere getalsterkte,
het moest afleggen tegen de mannen, die het
handwerk van den krijg in den grond verstonden.
De gewapenden van Bronkhorst en Baar bleven
zoo lang mogelijk hun pijlen afschieten en ontvingen daarna de tierende bende met hun zwaarden
en pieken.
Onder de voorste strijders der Veluwenaars viel
het oog op een reusachtigen kerel, met lange, rossige haren en een woesten, vuurrooden baard. Hij
droeg niets dan een broek, een paar halve laarzen
en een schapenvel om het bloote bovenlijf. Toen
Baar en twee andere ridders het in het gedrang
zijnde voetvolk te hulp kwamen, rende Mokke, de
reus, naar Baar toe, greep diens paard bij den teugel en trachtte den ridder van het paard te rukken. Een zwaardhouw van van Baar trof den
naakten linkerschouder van den reus en bracht
hem daar een breede, gapende wonde toe. Maar
vOOr de ridder op nieuw zijn wapen kon verheffen
had Mokke met beide handen zijn geweldigen
knuppel opgeheven, waarbij het bloed hem in een
stroom langs de breede, behaarde borst liep. Hij
zwaaide het vreeselijke wapen in een kring boven
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het hoofd en deed het daarna met geweldige vaart
tegen het bovenlichaam van Baar aanbotsen.
De ridder trachtte den slag te ontwijken, door
zijn paard ter zijde te doen gaan maar door het
rukken van Mokke was de rechterteugel afgebroken en hierdoor kon Baar het dier niet goed meer
besturen ; dit werd zijn ongeluk. Met een doffe
bons kwam de zware, dikke, eikenhouten knuppel
op Baar's harnas neer en deed hem aan de andere
zijde van het paard storten. Weer hief Mokke de
knuppel omhoog en een nieuwe slag maakte een
einde aan het leven van den edelen, jongen, krijgshaftigen ridder ; met verpletterd hoofd bleef hij
liggen.
De beide edelen, die van Baar vergezelden, hadden vergeefs getracht, hem te hulp te komen doch
vergeefs. Nu reed Gerard Vullinc met gevelde lans
op Mokke toe en joeg hem het wapen in de borst ;
zonder een enkelen kreet te uiten stortte hij, met
uitgebreide armen, achterover.
Een vijftal bereden Veluwenaars, waaronder de
Leeuw, hadden het op den banierdrager van Bronkhorst, Mendo, gemunt.
Met forsche slagen had de aanvoerder der „vrijen"
zich een weg door de krijgsknechten weten te
banen en stond nu op eenige passen van Mendo,
die door de tien gewapenden, drie vOOr, drie achter,
twee links en twee rechts beschermd werd. Ook
hem was echter de fortuin niet gunstig. Wel wisten de drie voorste krijgsknechten twee van de
Leeuw's volgelingen in het zand doen bijten, maar
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het gelukte den aanvoerder der Veluwenaars het
paard van Mendo to bereiken en het dier een hevigen slag op het voorhoofd toe te brengen. Het
ros stortte, maar het gelukte Mendo bij tijds uit
den zadel te springen, de banier steeds in de
rechterhand geklemd. Met een gebrul van vreugde
stortten de Leeuw en de beide andere „vrijen"
zich op den banierdrager en trachtten hem het
vaandel te ontrukken maar deze verdedigde zich
als een razende, daarbij ondersteund door de mannen van de bedekking die nog niet gewond of
gesneuveld waren, zes in getal.
Vermoedelijk zou het met de Leeuw en de zijnen
gedaan zijn geweest, als de banier, die tot nu toe
van verre zichtbaar geweest was, niet tal van andere Veluwenaars had aangelokt. Van alle zijden
kwamen ze aanloopen en geen vijf minuten later
lagen Mendo en de andere mannen door tal van
knuppel- en zwaardslagen afgemaakt, dood op het
zand der Veluwe.
De Leeuw, die een houw over den wang gekregen had en voorts een lanssteek door de kuit van
het linkerbeen, gelukte het zich van de banier, die
de gesneuvelde Mendo nog steeds in vuist geklemd
hield, meester te maken. Met een wilden kreet van
vreugde greep hij het krijgsteeken, sprong te paard
en door de andere schreeuwende en juichende
„vrijen" gevolgd, rende hij naar het dichtste gewoel
van den strijd terug, om daar aan het gevecht deel
te nemen. Maar juist door de triomfeerende wijze
waarop hij de banier van Bronkhorst omhoog
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Meld, trok hij de aandacht van dezen ridder en
dit zou hem ten verderve voeren.
Willem van Bronkhorst was het in dien tijd
gelukt onder de Veluwenaars een groote verwarring te weeg te brengen. In weerwil van de
ernstige verliezen die zij geleden hadden waren de
gewapenden erin geslaagd, stand to houden. Bijna
geen enkele der Veluwenaars, die te paard gezeten
hadden, was meer in den zadel en derhalve viel
het Bronkhorst en den zijnen niet moeilijk door
omtrekkende bewegingen de te voet strijdende
Veluwenaars in rug en flank aan te vallen en een
vreeselijke slachting onder hen aan te richten. De
zwaarden, dolken en spiesen der „vrijen" vermochten slechts weinig tegen de harnassen der ridders,
die de onhan dig aangebrachte knuppelslagen meestal behendig wisten to ontwijken.
Juist kon Bronkhorst een weinig adorn scheppen, daar de bijna op alle punten verslagen „vrijen"
meer en meer terugweken, toen zijn oog op de
Leeuw viel, die met de banier in de hand, op ongeveer honderd schreden afstand, langs hem heen
reed, gevolgd door de tierende bende.
Bronkhorst begreep onmiddellijk wat er gebeurd
was en besloot te handelen. Hij uitte een luiden
vloek, wees in der haast aan eenige der ruiters in
zijn nabijheid op de Leeuw, nam zijn lans vaardig
onder den rechterarm en rende weg, om de Leeuw
den pas of te snijden. Deze hoorde de krijgskreet :
„Bronkhorst Bronkhorst !" en zag de ruiters op
hem toekomen, vervuld van strijdlust en haat.
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Fen oogenblik aarzelde hij wat te doen : doorrennen bood hem weinig kans op behoud, want
zijn paard bezat geen groote snelheid en was uitgeput van vermoeienis. Bleef hij standhouden, dan
zou hij, om zich te verdedigen, de banier moeten
loslaten en dit wilde hij niet. Het groote bloodverlies had hem duizelig en wat suf gemaakt.
Toch besloot hij stand to houden en zich te verdedigen.
„Laat die banier los, bond, ellendeling !" schreeuwde Bronkhorst reeds uit de verte.
De Leeuw antwoordde niet ; hij zag er vreeselijk
uit met zijn wilde Karen, bezweet gezicht en de
gapende, bloedende wond in zijn wang. Hij nam
de banier in zijn linkerhand over en hief zijn
zwaard op om Bronkhorst te treffen. Deze liet
zijn paard schuinslinks wenden als zag hij van
een aanval af, maar een boog beschrijvende reed
hij daarna met een razende snelheid op de Leeuw
aan en dreef hem de lans in de linkerzijde. De
aanvoerder der „vrijen" liet de banier los en viel
van zijn paard, dat hevig verschrikt wegrende ;
de lans bleef in zijn lichaam steken.
In een oogwenk was Bronkhorst afgestegen en
had zich van de banier meester gemaakt.
Op dit oogenblik was de vlucht der „vrijen"
algemeen geworden ; in doodsangst snelden zij in
alle richtingen heen, om niets denkende dan om
lijfsbehoud; op de vlucht werden nog velen ingehaald en door de wraakgierige mannen van Bronkhorst en Baar gedood.
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De zege was verkregen, maar duur betaald !
De heuvel, in welks nabijheid de bende der Veluwenaars uiteengeslagen was, heette sinds dien
tijd de V r ij enb erg , ter herinnering aan de nederlaag, die de „vrije" Veluwenaars daar ter plaatse
geleden hadden.

HOOFDSTUK VII.
DE LINFARS TREDEN OP.

In het jaar 1360 was een vrede tot stand gekomen tusschen Frankrijk en Engeland. Talrijke
huurbenden waren in den langdurigen krijg door
de oorlogvoerende partijen aangeworven en van
alle zijden, ook uit de aangrenzen de landen, waren
duizenden, hetzij om door schitterende wapenfeiten
roem te behalen, hetzij om zich door plundering
en brandschatting te verrijken, hetzij om aan hun
zucht tot een bandeloos leven in de nauwelijks
aan eenige tucht gewende gelederen dier dagen
te voldoen, in Frankrijk saamgekomen en hadden
onder verschillende vorsten, meest echter onder
dien van Engeland, dienst genomen.
Bij het sluiten van den vrede kregen zij natuurlijk hun ontslag en aldus plotseling buiten be staan geraakt en uit vrees voor erger niet naar
hun haardsteden durvende terugkeeren, bleef er
voor hen niets anders over dan een voortzetting
van hun plunder- en roofziek leven; een ander
bedrijf toch kenden zij niet en wilden zij ook niet
leeren. Zij voegden zich daartoe bij elkaar, verko-
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zen hun eigen aanvoerders en verdeelden zich in
verschillende benden, groote en kleine.
Aldus in aantal toenemende en tevens vermeerderd met gelukzoekers van aanzienlijker of komst
en ridderlijken stand, die zich aan hun hoofd
plaatsten, liepen zij het geheele land af, vaste
plaatsen innemende en de ingezetenen naar willekeur met roof en brandschatting kwellende. Geen
geregelde krijgsmacht was tegen hen bestand en
zelfs de banvloek van den Paus vermocht hen
niet te bedwingen.
Deze benden nu, die L infar s genoemd werden, zwierven later rond, vooral langs den Rijn,
van Zwitserland en Savoie tot de Nederlanden toe,
de wegen en stroomen onveilig makend, alle verkeer belemmerend, het platte land verwoestend,
de steden zelfs bedreigend.
In 1369 werd tusschen hertog Wenceslaus van
Brabant en hertog Willem van Gulik een verbond
van landvrede gesloten, met het doel, de openbare
wegen, ten behoeve van kooplieden en reizigers
en hunne goederen veilig te houden en het vrije
verkeer tusschen de handeldrijvende Nederlandsche
gewesten en de Duitsche Rijnsteden to herstellen
en to handhaven.
Willem van Gulik echter, bondgenoot van Engeland, en de vroegere hulptroepen van dit land
niet ongenegen, in plaats van de roovers te vervolgen en te straffen, beschermde ze integendeel
en nam hoegenaamd geen notitie van Wenceslaus'
protesten en klachten.
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Op een morgen in het begin van de maand Juni
1371 trok een colonne voertuigen van Eindhoven
naar Venlo, langzaam over de heide voort. Het
waren een twintigtal voertuigen, groote huifwagens, getrokken door spannen paarden of ossen.
De wagens waren blijkbaar zwaar beladen, want
de colonne kwam op de zware zandwegen slechts
met moeite vooruit en steeds moesten de dieren
worden aangedreven.
Aan het hoofd reden een twintigtal zwaargewapenden, aan den staart der colonne even zooveel, terwijl een stuk of tien ruiters voortdurend
langs de wagens op en neer draafden, de slaperige
bestuurders aanporden en zorgden dat er geen al
to groote vertraging plaats had on dat de colonne
steeds opgesloten bleef. Het was een transport
koopmansgoederen bestemd voor Dusseldorf en
komende uit Leiden. De eigenaar van het grootste
gedeelte der balen, kisten on pakken was de koopman Cornelis Gijsberts on deze reed vOOr den
voorsten wagen, naast den eigenaar der voertuigen
Hein de Haan.
„He, he," zei Cornelis Gijsberts, zich met den
mouw het zweet van het voorhoofd wisschend,
”nog een klein uurtje on we zijn in Venlo. Ik zal
mijn schutspatroon danken als het zoover is . . .
tot nu toe hebben we geen klagen . . . een wagen
achtergelaten, het grootste gedeelte van de lading
is meegekomen ... een os dood ... 't gaat, 't gaat."
„Die vervloekte Linfars hebben ons ten minste
met rust gelaten ... hoewel, met ons sterk geleide
11
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zijn we vrij veilig. . . tegen onze vijftig ruiters zullen ze niet gauw iets beginnen," pochte de Haan.
Cornelis schudde het hoofd.
„Daar zou ik maar niet al te vast op rekenen...
ze hebben nog wel stouter stukjes uitgehaald. Als
er buit te behalen valt vechten ze als razende
duivels. . . De kerels weten dat de hertog van
Gulik ze de hand boven het hoofd houdt en zelfs
zijn sloten voor hen openstelt, als ze al te fel
vervolgd worden. 't Is een schande 1" besloot de
koopman.
„De hertog van Gulik is niet veel beter," merkte
de Haan op, „maar wat is dat?... zou dat een
van de roovers zijn ?" riep hij opeens, verschrikt
op een ruiter wijzende, die recht op hen kwam
aanrij den.
Weldra bleek het echter dat Cornelis en zijn metgezel zich vergist hadden.
De aankomende ruiter was een ouwe boer op
een mager, ellendig paard gezeten. In plaats van
een zadel had het dier een oude lap op den rug,
in plaats van teugels een eind touw. De man zelf
zag er erg onnoozel en dom uit.
„Zoo vrind, waar moet dat heen ?" vroeg Cornelis aan den armzaligen stumper.
„Naar den Bosch," was het antwoord, „ik ben
door de Linfars uitgeplunderd. . . de schurken."
„Zijn ze hier in de buurt ?" vroeg de Haan
haastig.
„O nee," zei de boer, „al sedert veertien dagen
niet meer ; ze zijn nu achter in het Guliksche
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't Is alles veilig hier. Nu ik moet verder !" en hij
zette zijn mager ros in een drafje en reed langs
den wagen voort. Bij een der achterste wagens gekomen gaf hij den voerman, dien hij scheen to
kennen, een knikje wat door dezen beantwoord
werd.
Cornelis was intusschen verder gereden en zei :
„Schurken, om zoo'n ouwen boer uit te plunderer !"
„Die kerels staan voor niks.. . ik beef al als ik
in de verte een ruiter zie. . . zoo dicht bij Venlo
denk ik echter niet dat zij iets zullen durven beginnen . . . dat gespuis !"
„Naar ik gehoord heb moet hier op de heide
een bende rondzwerven van een man of twintig,
onder een hoofdman die voor hel noch duivel vervaard is. Niemand heeft ooit zijn gezicht gezien,
want hij draagt altijd een zwart masker. . . ze
noemen hem „De Zwarte Wolf."
„Nou," zei Hein de Haan luchtig, „als het niet
meer dan twintig man zijn behoeven wij niet bang
te zijn ; we kunnen dan voor dien Wolf nog mannen genoeg gebruiken. Heidaar !" riep hij naar
achteren. „Mack wat voort, voor den Satan ! luie
vlegels ! We kruipen langs den weg ! Drijf de
beesten toch wat aan."
De voerlieden lieten hun zweepen knallen, de
ruiters renden langs de voertuigen, schreeuwende
en vloekende en werkelijk ging het wat sneller
voorwaarts, ten minste voor korten tijd. De colonne
moest nu een boschperceel door ; de vrij smalle
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weg voerde tusschen de dicht opeenstaande boomen, die over een paar honderd meter het pad
begrensden. Op het oogenblik toen de eerste tien
wagens binnen het bosch waren hoorde men aan
weerszijden plotseling een paar malen schel fluiten,
zonder dat men ontdekken kon, wie dit deed en
waar het geluid vandaan kwam.
„Opsluiten ! Opsluiten !" schreeuwde Cornelis beangst; het fluiten voorspelde hem weinig goeds ; elk
oogenblik konden zij aangevallen worden.
De ruiters hadden hun zwaarden getrokken en
keken spiedend tusschen de boomen, om een mogelijken vijand to ontdekken, maar zagen niets ;
het fluiten hield echter aan.
Even later hoorde men een geschreeuw, gevolgd
door kraken, kermen, breken van hout.
Verschrikt keek Cornelis om... wat was er gebeurd ? Hij snelde naar achteren . ..
In den weg beyond zich een breed en diep gat
dat blijkbaar met planken en latten bedekt en
daarna met zand en bladeren onzichtbaar was gemaakt.
Het dek was zoo sterk gemaakt dat het de ruiters had kunnen dragen maar niet den zwaren wagen, die aan het hoofd van de colonne reed ; deze
was met de drie ossen, die hem voorttrokken, in
den kuil gestort.
Het was een treurig gezicht !
De drie trekdieren, waarvan vermoedelijk meerdere pooten gebroken waren, lagen naast en over
elkaar hulpeloos in den kuil ; de waren was om-
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gestort, gedeeltelijk gebroken, de lading was erafgevallen en alles lag in een bonte verwarring dooreen en op elkaar. Boven op den achtersten os zat
de voerman, half versuft door den val, met een
bloedende wonde in het hoofd, wezenloos rond
to kijken. Blijkbaar was de kuil met opzet gegraven door onbekende booswichten en zoo men al
in twijfel hieromtrent mocht verkeeren, even later
had men de treurige zekerheid. Van beide zijden
kwamen de pijien van onzichtbare schutters uit
het hout vliegen . . . troffen de trekdieren die, het
een na het ander, neerstorten, om niet meer op to
staan. Verscheidene der voerlieden namen overhaast de vlucht, hun dieren in den steek latend.
„Slaat de kerels dood ! er op in !" schreeuwde
Cornelis met heesche stem, maar op hetzelfde
oogenblik trof een pijl hem in de borst en viel hij
achterover van zijn paard, dood.
Een tiental van de kloekste ruiters stormden nu
inderdaad het bosch in, zoo snel het tamelijk
dichte hout dit toeliet.
Maar het bleek dat de roovers hun maatregelen
goed genomen hadden.
Aan de linkerzijde van den weg waren, e venwijdig daaraan, tusschen de boomen op manshoogte
ijzerdraden of touwen gespannen, zoodat het doordringen aan dien kant hoogst moeilijk ging.
Aan de rechterzijde hadden de Linfars, want
dit waren de aanvallers, op verscheidene plaatsen
putten gegraven en menige ruiter stortte hierin en
vloog uit den zadel, terwijl het zien vallen van
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hun makkers de anderen onzeker en angstig
maakte. En steeds vlogen de pijlen en troffen nu
ook de paarden der ruiters.
„Daar staan de schoften I" riep Hein de Haan
eensklaps woedend uit, terwijl hij naar de open
hei wees, waar de ongelukkige colonne zooeven
langs gekomen was, „vooruit jongens ! en slaat ze
neer, de rakkers."
Werkelijk zag men een achttal ruiters, die met
den rug naar de voertuigen, langzaam over de
heide reden en de aangevallenen niet schenen te
zien of niet te willen zien.
Een onderofficier verzamelde zoo goed het ging
een twintigtal van zijn manschappen, die met vier
man op 66n gelid op de roovers aanstormden, onder een vreeselijk krijgsgeschreeuw, begeerig hun
makkers te wreken. Een vijftigtal passen renden
zij vooruit, toen zag men eensklaps de voorste
paarden storten, de berijders vlogen uit den zadel,
de achterste ruiters, die hun vaart niet meer konden inhouden, stortten over de gevallen paarden en
alles lag in een oogwenk in een kluwen op den
grond te spartelen.
Op dit oogenblik maakten de acht ruiters keert
en door eenige anderen, die van verschillende zijden kwamen aanrennen, ondersteund, stormden
zij op de ongelukkige krijgsknechten van het geleide toe.
Deze hadden hun val daaraan te danken dat de
roovers dwars over den weg een eind ijzerdraad
hadden gespannen, ter hoogte van de borsten der
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paarden. De ruiters, die dit in hun dolle vaart
niet bemerkt had den (zooeven waren zij langs denzelfden weg gereden en toen was er nog niets !)
waren er met voile kracht tegen opgereden met
het bekende, noodlottige gevolg.
De uitslag van den strijd kon niet twijfelachtig
zijn ; de Haan zag dit al spoedig in. De roovers
vochten als leeuwen, wetende wat hun te wachten
stond als een hunner levend in handen der ruiters
viel. Een vreeselijke dood zou dan de straf voor
zijn euveldaden zijn !
De ruiters, half verdoofd door den val, in hun
zware harnassen zich te voet moeilijk kunnende
bewegen, gedeeltelijk van hun wapens beroofd,
tusschen de op den grond kriewelende paarden
liggende, moesten natuurlijk het onderspit delven,
in weerwil van hun wanhopig verzet. De meesten
werden gedood ; wat nog op de been kon komen
en een paard machtig worden, zocht zijn heil in
de vlucht, doch slechts enkelen gelukte dit. Want
ook dit was niet zoo gemakkelijk, ingesloten als
men was tusschen de boomen, de ijzerdraden, de
wagens en de Linfars, terwijl de verraderlijke kuilen in den bodem mede een beletsel waren voor
een snelle vlucht.
Maar toch gelukte het aan een twintigtal om te
ontkomen ; van de dertig overigen waren negentien
gedood, vier gewond, zeven waren levend in de
handen der roovers gevallen. Ook de Haan, hoewel door een pijlschot in den rechterarm getroffen,
was het gelukt te ontkomen.
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De Dusseldorfsche kooplieden zouden vergeefs
naar hun waren uitzien alles was in handen
der roovers gevallen, een rijke buit!
Toen het bleek dat er geen tegenstand meer te
duchten viel namen de Linfars tijd om even adem
te scheppen, op hun verhaal te komen en den toestand te overzien. 't Was hun meegeloopen. Ook
aan hun zijde waren er weliswaar gevallen de
ruiters hadden zich dapper geweerd . . twee der
Linfars lagen dood, drie zwaar gewond op den
grond.
Op dit oogenblik kwamen twee ruiters op het
tooneel van den strijd.
De eerste was een hoogst opvallende verschijning.
Zijn ros was melkwit, een prachtig vurig dier, een
zoogenaamde albino, vlekkeloos wit met lichtroode
oogen.
De ruiter zelf daarentegen was van top tot teen
zwart. Zijn harnas, helm, handschoenen, zadel,
teugels, wapenen alles had dezelfde sombere kleur,
terwijl hij wel zijn vizier had opgeslagen, maar
toch een klein, zwart masker voor de oogen droeg ;
zijn gelaat was onherkenbaar. Het was een hoogst
eigenaardig gezicht, alleen al dat zwart en dat wit
zonder eenige andere kleur. Achter hem reed de
oude boer, die zoo straks het armzalige ros bereden had maar nu op een stevigen, vlaamschen
klepper zat en in het geheel niet meer oud en suf
bleek.
De zwarte ruiter reed in stap naar de wagens
toe, door den anderen gevolgd en hield toen halt.
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Een der roovers, blijkbaar een soort onderbevelhebber, kwam naar hem toe rijden en begroette
hem met zeker ontzag.
„Wel Rodrigo, de zaak is afgeloopen he ? Ik geloof dat de buit nog al de moeite waard is of
vergis ik me ?" vroeg hij.
„Prachtig !" riep Rodrigo, een zwaargebouwde
roodharige kerel met een echte boeventronie opgewonden uit, „we zullen een mooie portie per
hoofd krijgen ; alles puike waar."
wie zijn er gevallen ?" vroeg de zwarte
ruiter vervolgens, terwijl hij rondzag.
„Jean Perrin en Liewe Koolzaad zijn morsdood ;
ze liggen daar . . . Peter van Worms, de ouwe
Doodslager en het Hoefijzer zijn er leelijk aan
toe. . . overigens geen ernstig gekwetsten."
„Gevangenen ?" vroeg de zwarte ridden.
„Zeven. Wat wenscht uwe edelheid dat we met
hen do en zullen ? Ophangen of . "
„Bind ze voorloopig de handen op den rug en
laat ze bij de wagens loopen," gelastte de zwarte
ruiter. „Span zooveel mogelijk paarden van de
gevallenen voor de wagens, in plaats van de trekdieren die gedood zijn. Laat Franschen Charles en
nog een paar mannen de dooden begraven . de
putten zijn al klaar om ze in to leggen . . . de
gewonden ook op een wagen en dan zoo vlug mogelijk hier vandaan. De ruiters, die ontkomen
zijn, zullen wel hulp gaan halen en wie weet hoe
spoedig we een afdeeling op onzen hals hebben.
V ooruit dus !" besloot hij zijn bevelen.
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De onderbevelhebber Rodrigo groette en gaf dadelijk de noodige bevelen.
Binnen twintig minuten was alles in orde. De
gesneuvelden werden in de putten begraven, daarna werden de kuilen met zand gevuld en alles
met den grond gelijk gemaakt. De gedoode paarden
liet men liggen ; de buitgemaakte rijdieren en die
der gesneuvelde ruiters werden aangespannen en
weldra was de colonne gereed om haar weg te
vervolgen.
De zwarte ruiter plaatste zich aan het hoofd
on zoodra men buiten het boschje gekomen was
sloeg het transport links af in de richting van
Venraay, met de bedoeling bij 1VIaashees de Maas
over to gaan.
In laatstgenoemde plaats gekomen riep de gemaskerde aanvoerder Rodrigo terzijde en hield met
hem op gefluisterden toon een gesprek.
Daarna ging de zwarte ridder alleen verder en
reed naar Grave. Dicht bij deze plaats stond een
kleine, eenigszins vervallon boerderij. De ridder
klopte op de lage deur, die bijna onmiddellijk geopend werd door een oude vrouw.
Zonder iets to zeggen steeg de zwarte af en de
vrouw bracht zijn paard op stal ; de ridder begaf
zich naar een opkamertje en sloot de deur achter
zich dicht.
Ongeveer een kwartier later kwam Herman Bier
uit dit kamertje te voorschijn. Hij droeg een sierlijk gewaad, nauwsluitende paarsche kousen, een
donkergroen fluweelen wambuis, gele rijlaarzen
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en over dit alles een langen, donkeren mantel ; op
het hoofd een fraaie baret met een lange reigerveer. Hij besteeg een bruinen hengst, dien de oude
vrouw voor hem gereedhield en vertrok, na een
korten groet, naar zijn kasteel Hees, aan gene zijde
van de Maas. Een uur later werd hij daar door
zijn gade begroet.
Grooter tegenstelling dan tusschen Herman Bier
van Hees en zijn vrouw, de schoone Machteld van
Randwijk, ware moeilijk denkbaar.
Herman was een groote, zware, ruwe kerel met
pikzwart haar dat hem tot laag op het voorhoofd
groeide. Een paar donkere oogen, diep in het hoofd
liggend, schitterden onheilspellend en dreigend.
Een forsche, gekromde neus en de sterk uitstekende jukbeenderen gaven hem het uiterlijk van
een roofvogel. Daarbij kwam een gitzwarte knevel
en dito baard, een sterk gebruind gelaat en een
litteeken dat hem van den rechtermondhoek dwars
over de wang liep. Kortom, het was een allerongunstigst gelaat ; nooit had iemand Herman
Bier zien lachen, spreken deed hij weinig en dan
nog op hoogst norschen, kwaadaardigen toon. Het
was bekend dat hij ongelooflijk driftig was en de
meeste edellieden meden dan ook den omgang met
hem, to meer daar Bier buitengewoon sterk en
geoefend in het gebruik der wapenen was,
Zijn vrouw daarentegen was een bijzonder liefelijke verschijning. Klein en tenger van gestalte
met een allerliefst gezicht, altijd vroolijk en opgewekt, guitig en spotziek was zij zeer bemind.
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Haar mooie, goudblonde haar, haar rose teint en
mooie, goed geevenredigde figuur wekten de bewondering der ridders en den nijd der jonkvrouwen op.
Niemand begreep hoe het mogelijk was geweest,
dat zij den rauwen, somberen, leelijken Herman
Bier had willen huwen, al was deze dan ook in
het bijzijn van anderen nimmer bepaald onvriendelijk jegens haar.
Zooals we weten was het onder drang van de
nu overleden hertogin Alionora geweest dat zij
Bier haar hand had gereikt.
„Hoe was het in Roermond ?" vroeg zij Herman
toen deze had plaats genomen en zich een beker
wijn ingeschonken.
„G-oed," antwoordde Bier kortaf. Hij bezat enkele tolrechten in Limburg en was een dag of
drie afwezig geweest om, naar hij zeide, de ontvangen gelden te innen. „Het tournooi in Arnhem
is op morgen bepaald, niet waar ?" vroeg hij na
enkele oogenblikken.
„Ja," antwoordde Machteld, die voortging met
aan haar altaarkleed te borduren. „Het zal een
heele drukte zijn. Peter zegt, dat er gisteren en
vandaag een massa voertuigen naar Arnhem zijn
gegaan en dat er meer dan vijftig vreemde ridders
zullen komen. We moeten zorgen er bijtijds te
zijn, Herman. De hertog is ook al sedert eergisteren in Arnhem."
„Die verwaten Eduard zal er natuurlijk ook wel
komen," merkte Herman knorrig op. „Zoo'n aanmatigende kwajongen I"
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Machteld antwoordde niet; zij wist dat Herman
Eduard van Gelre een gloeienden haat toedroeg en
dat elke opmerking harerzijds slechts olie op het
vuur zou zijn.
De graaf van der Mark gaf, om het herstel der
goede verstandhouding tusschen de beide broeders
waardig te vieren, verschillende ridderlijke feesten
en daaronder een steekspel te Arnhem, dat op het
toen nog ongeplaveide marktplein in die stad gehouden zou worden en wel in het begin van de
maand October.
Hertog Reinald gaf, volgens de gewoonte dier
tijden, een blijk van zijn goede gezindheid door
het bevestigen en vermeerderen van de rechten
en vrijheden der stad en betoonde ook op andere
wijzen zijn milddadigheid, althans voor zoover de
schraal voorziene kas het toeliet.
Het marktplein bood dien morgen een vroolijken
aanblik. Op een soort ruwe, houten tribune waren
zitplaatsen gemaakt voor den hertog en zijn edellieden, de dames, die een uitnoodiging tot bijwoning van het tournooi hadden ontvangen en voorts
voor de stedelijke overheidspersonen, die in deftige waardigheid rondzagen. Het krijt zelf was
door touwen, aan palen hangende, beperkt. Recht
tegenover de eereplaats, waar zich Reinald met
zijn jonge gemalin beyond, was de toegang tot
het strijdperk, door een barriere afgesloten.
Eduard van Gelre zat naast zijn schoonzuster ;
hij was in het harnas gekleed want was voornemens een lans te breken in het steekspel.
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Aan de buitenzijde van de touwen stond een
dichte menigte opeengepakt, die met open monden
en groote oogen de prachtige costumes der dames,
de sierlijke opgetuigde paarden en de glanzende
harnassen der ridders en hun hooge vederbossen
op de helmen bewonderde.
Hoewel Reinald weinig gezien was in Arnhem,
daar men aan zijn zwak bewind en zijn vrijverklaring der Veluwenaars voornamelijk toeschreef
dat het land van plundering en brandstichting to
lijden had, was er voor het oogenblik een vrij
goede stemming onder de Arnhemsche burgerij to
zijnen opzichte.
De pas aan de stad verleende voorrechten, de
verzoening tusschen den hertog en zijn broeder en
de daardoor gevolgde stilstand van wapenen hadden veler gemoederen rustiger gestemd en de feestelijke stemming, die in de stad heerschte, had voor
het oogenblik alle gedachte aan wrok en ontevredenheid verdreven.
„Wat een vette kerel is de hertog toch !" zei
een Arnhemsche slager tot zijn buurman, een leerlooier, die met uitgerekten hals trachtte to zien,
wat er in het krijt omging. „Mijn vetste zwijn
haalt nog niet bij hem, Krijn ! Kijk hij daar eens
zitten, log, lui en in elkaar gezakt. Zijn jonge
vrouw lijkt niets, bij hem vergeleken."
„Ja," zei Krijn, „dan is zijn broer toch een heel
andere kerel ; ik heb hem een nieuw zadel moeten
maken ; hij schijnt aan het tournooi to zullen deelnemen."
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„Wie is die mooie juffer, die daar naast de
vrouwe van Bronkhorst zit ?" vroeg Dirk de slager. „Da's een aardig jong ding."
„Dat's geen juffer Dirk," antwoordde Krijn,
„da's vrouwe Machteld, die met Herman Bier van
Hees gehouwelijkt is. Kan je begrijpen dat zoo'n
jong, vroolijk ding in dien nijdigen nurkschen
Herman zin heeft gehad ; hij kon haar vader wel
zijn !" zei Krijn smalend.
„Och, Krijn, wat zal ik je zeggen : Bier heeft 't
goud en 't zilver op stapels liggen en bij den adel
gaat 't al net als bij ons soort menschen : als een
man maar rijk is, kan hij de mooiste en liefste
vrouw krijgen, al is hij zoo leelijk als een aap,"
zei Dirk die zelf eene foei-leelijke vrouw had.
„Ze zeggen dat Bier op een rare manier aan al
dat geld gekomen is," fluisterde de slager zachtjes,
„hij schijnt met den duivel om te gaan en kent
een middel om op twee plaatsen tegelijk te zijn
en zich onzichtbaar te maken."
„Stil," zei Dirk, „laten we opletten ; ze zullen
zoo dadelijk beginnen ; het krijt wordt ontruimd."
Inderdaad nam het tournooi een aanvang. Het
krijt werd ontruimd, de kamprechters namen hun
plaatsen in, de heraut van wapenen las de regels
voor het gevecht voor en weldra traden de eerste
strijders in het strijdperk, om zich met elkaar te
meten.
Hoewel uiterlijk vrede heerschte tusschen de
beide partijen was het toch duidelijk te bemerken
dat innerlijk de veete nog niet verdwenen tusschen
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Eduard en de Bronkhorsten eenerzijds en Reinald
met de Heekerens anderzijds.
Telkens wanneer een van 'shertog's aanhangers
in het steekspel de overwinning behaalde ging er
een gejuich op van de Heekerensche edelen, maar
veel krachtiger was het gejubel als een Bronkhorst
zijn tegenstander uit den zadel lichtte, want in dit
geval verheugde zich het meerendeel der Arnhemsche burgers. Het gevolg was dat de hartstochten
meer en meer werden opgezweept ; hier en daar
hoorde men al spottende en minachtende uitroepen, booze kreten en tergend gelach.
Het was maar goed dat de lansen stompe punten
hadden want nu en dan waren de strijders — als
een Bronkhorst tegen een Heekeren in het krijt
trad — zoo fel op elkaar gebeten, dat het meer op
een ernstig duel dan op een vriendschappelijk
steekspel geleek, ja eens moest de opperkamprechter, graaf van der Mark, zelfs tusschenbeiden treden
en de vechtenden van elkaar terugdrijven.
Na een kleine pauze, waarin, om wat afwisseling
to geven, een paar potsenmakers hun kunsten vertoonden en door de goede Arnhemmers luide werden toegejuicht gebood graaf van der Mark stilte
en maakte luide het volgende bekend :
„Met toestemming van onzen genadigen heer,
hertog Reinald, zal thans een kamp plaats hebben
tusschen de edele ridders ; heer Eduard van Gelre,
heer Dirk van Lent, heer Frederik van Meurs,
heer Otto van Arkel, heer Walraven van Valkenburg en heer Herman Bier van Hees. Er zal ge-
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streden worden twee aan twee, door het lot to
beslissen. De drie overwinnaars zullen overkampen ; hij, die het koperstuk trekt met dien van het
zilverstuk, de overwinnaar met dien van het goudstuk, alles door het lot to bepalen. Als prijs wordt
door mij uitgeloofd een hartsvanger met gouden
greep en zilveren beslag, die onze genadige vrouwe,
hertogin Maria, zal uitreiken."
Een luid gejuich steeg uit de menigte op, toen
graaf van der Mark geeindigd had en juist zou
men met de loting beginnen toen de hertog zich
moeilijk en langzaam van zijn zetel ophief.
De meesten der verderaf staande burgers hadden
maar meegeschreeuwd zonder to weten waarom
en ook nu duurde het enkele minuten vOcir er
stilte intrad, daar men niet wist dat de hertog
spreken wilde.
„Onze gemalin, hertogin Maria, verzoekt graaf
van der Mark, een dame van zijn keuze uit to
noodigen, in haar plaats den prijs aan den overwinnaar uit to reiken," sprak hij.
Van der Mark boog, keek even de tribune rond
en verzocht toen aan Machteld, de vrouw van
Herman Bier, het uitreiken van den prijs op zich
to willen nemen.
Diep blozend en met een verlegen lachje op
haar lief, jong gezicht nam deze de vereerende uitnoodiging aan ; van der Mark boog tot dank.
Bij de loting bleek dat Eduard van Gelre zou
strijden tegen Frederik van Meurs, zijn vriend en
partijgenoot. Herman's tegenpartij was Dirk van
12
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Lent, een van de Heekerensche edelen, en de heer
van Valkenburg werd aangewezen om zijn partijgenoot Otto van Arkel te bekampen. Elke strijd
mocht hoogstens een half uur duren.
De eerste tweestrijd, die tusschen Arkel en Valkenburg, leverde weinig interessants op Walraven
was verreweg de meerdere en na den derden
aanval wierp hij Otto door een welgemikten lansstoot uit den zadel.
Daarna traden Eduard van Gelre en Frederik
van Meurs tegen elkaar in het strijdperk.
Thans waren alien vol spanning naar den afloop.
Had van Meurs zijn grootere ervaring en meerdere
kracht in zijn voordeel, Eduard was jonger, behendiger en vooral beter bereden. Het paard van van
Meurs toch, dat hij gewoon was te berijden was
kreupel geworden en nu bereed hij een pas gekochten, zwaren, vlaamschen klepper. Eduard daarentegen zat op zijn engelschen hengst, dien hij
door en door kende en welk dier uitmuntend geschikt was voor een steekspel.
Bij den eersten aanval, dien Eduard deed, bleef
van. Meurs onbeweeglijk staan, toen zijn tegenpartij met gevelde lans in voile vaart op hem afkwam. Door behendig het bovenlijf even naar rechts
te draaien wist hij het wapen van zijn tegenpartij
op zijn borstharnas te doen afschampen en bleef
vast in den zadel. Een luid gejuich beloonde hem.
Nogmaals en nogmaals hernieuwde Eduard den
aanval maar steeds met hetzelfde ongunstige resultaat.
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Daarna hielden de beide strijders even halt oin
wat op adem te komen en ook hun paarden wat
te laten uitblazen.
Van Meurs achtte nu het oogenblik gekomen
om zelf tot den aanval over te gaan. Hij zette zijn
zwaar ros in draf, boog het lichaam voorover en
met de lans stevig onder den arm reed hij op
Eduard toe, in snellen gang. Maar juist toen de
lans den jongeling zou bereiken liet deze zijn paard
een geweldigen sprong naar links nemen, zoodat
van Meurs hem voorbij stoof. Onmiddellijk daarop
liet Eduard zijn paard in een halven cirkel achter
van Meurs om gaan en reed op zijn beurt ten aanval. Heer Frederik hoorde wel het paard van zijn
tegenpartij, links achter zich, aankomen, maar vermocht niet zijn eigen ros snel genoeg te doen
wenden.
In voile vaart stoof Eduard vooruit en trof van
Meurs met den knop van zijn lans in de linkerzijde,
vlak boven de heup.
Wel trachtte van Meurs zich nog met inspanfling van alle krachten in den zadel te houden
maar zijn verschrikt rijdier deed een sprong naar
voren en. . . van Meurs rolde in het zand.
Eduard sloeg het vizier van zijn helm op en
keek triomfantelijk rond, de lans latende zakken.
Een donderend applaus bewees hoezeer Eduard
van Gelre bij de burgerij gezien was ; de jongeling
boog zich dankend voorover.
De strijd tusschen het derde paar edellieden boezeinde vooral belangstelling in. Bier was een be-
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kende persoonlijkheid die meer gehaat dan gezien
was. Men wist dat hij een ijverig voorvechter van
den hertog was geweest om later tot de tegenpartij over te loopen. Van Lent daarentegen was
een der vurigste aanhangers van den hertog en
haatte Bier, als een overlooper.
Men begreep dus dat het een felle strijd zou
worden en de burgerij drong zoo sterk op dat de
touwen dreigden te breken en de kampbewaarders
haar met geweld moesten terug drijven.
De strijd nam een aanvang.
Van Lent reed al dadelijk met woeste vaart
op Bier in maar deze weerstond den schok en Dirk's
lans vloog in splinters. Dadelijk reikte zijn schildknaap hem een andere en weer trachtte men
elkander van het paard te werpen. Het leek wel
of de rossen elkaar evenveel haat toe droegen als
hun berijders want de zwarte hengst van Bier en
de reusachtige vos van van Lent (deze was een
zware, dikke man) trachtten elkaar te bijten, te
schoppen en te slaan.
Juist wilde men voor de vijfde maal den strijd
hernieuwen toen, door den vrij heftigen wind, een
der zeilen, die de tribune bedekten, losvloog en
langs het hoofd van Bier's paard gedreven werd,
net op het oogenblik toen van Lent's lans hem
trof. De zwarte hengst, doodelijk verschrikt door
het wapperende zeil, sprong achteruit en... Bier
vloog uit den zadel.
Maar van Lent wilde van dit ongelukkige toeval
niet profiteeren en, hoewel de kamprechters be-
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slisten dat Bier verloren had, steeg deze opnieuw
te paard en de strijd werd hervat, met dezelfde
woede. Bij de zevende reprise trof Bier's lans zijn
tegenpartij tegen den rechterschouder en ... Dirk
viel met een doffen plons in het zand.
Het gejuich was maar matig bij Bier's overwinning en hier en daar hoorde men roepen : „Struikroover ! Zwarte schavuit !" zonder dat men kon
ontdekken wie dit deed. Woedend keek Bier rond.
Weer werd een korte pauze gehouden en nu
moesten de drie overwinnaars een keuze doen uit
drie omgekeerde kroezen, onder ieder waarvan een
geldstuk verborgen lag.
Eduard van Gelre trof het zilverstuk, Valkenburg het koperstuk en Bier het goudstuk.
De eerstvolgende kamp was dus tusschen Eduard
van Gelre en Valkenburg, de laatste een trouwe
vriend en aanhanger van hertog Reinald.
Ook hier had de strijd een min of meer vijandig
karakter. Aanvankelijk scheen het of Valkenburg's
meerdere ervaring het zou winnen van Eduard's
jeugdige kracht en moed, maar Walraven, een man
op leeftijd, raakte vrij spoedig uitgeput. Eduard
wist zijn paard met bewonderenswaardige behendigheid to besturen en bij den vierden aanval gleed
Valkenburg in het zand.
Het meest spannende oogenblik was thans gekomen . . . wie zou de eereprijs verwerven Eduard
van Gelre of Herman Bier ?
Daar het billijk was Eduard eenigen tijd te geven
om te rusten (hij had nu al twee gevechten achter
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den rug) liet men weer de potsenmakers komen.
Maar deze konden weinig nieuws meer vertoonen
en bovendien was men vol spanning naar den afloop van den strijd, terwijl de kansen der kampvechters druk besproken werden.
Vooral Machteld was erg zenuwachtig. Innerlijk
hoopte zij dat Eduard van Gelre, haar vroegere
speelnoot en trouwe vriend, overwinnaar mocht
zijn, liever dan dat haar stugge, boosaardige gemaal den prijs zou verwerven. Zij begreep echter
dat zij dit niet mocht laten blijken . . . och, had de
hertogin maar de uitreiking van den prijs op zich
genomen, dacht zij spijtig.
Eindelijk liet de graaf van der Mark een klaroenstoot geven en de strijd Dam een aanvang.
Beide tegenstanders waren voorzichtig om zich
aanvankelijk niet te veel bloot te geven. In groote
kringen reed men om elkaar heen, deed schijnaanvallen en gaf prachtige staaltjes van ruiterkunst
te zien.
De edelen waren vol bewondering voor dit
schouwspel maar de burgers hadden liever gezien
dat men met de lansen op elkaar instoof ; van dat
maneuvreeren begrepen zij niets ! Eindelijk meende
Eduard de kans schoon te zien ; hij rende op Bier
toe maar deze zette zijn paard stevig vierkant en
ontving den schok, zonder meer dan een enkele
pas terug te gaan ; Eduard's lans brak door midden.
Een zwak gejuich volgde.
Weer deed Eduard een aanval, weer brak de
lans.
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Nu ging Bier echter tot het offensief over ; hij
velde zijn lans, beschreef een grooten boog en
rende recht op Eduard aan. Maar deze zag hem
aankomen en weer deed hij hetzelfde als zooeven
en liet zijn paard ter zijde springen... Bier vloog
voorbij.
Daverend gejuich, dat het onderdrukte vloeken
van Bier onhoorbaar maakte.
Onmiddellijk hervatte Bier het gevecht en nu
trof hij Eduard zoo juist dat deze half uit den zadel ping. Echter wist deze zich nog te houden en
heesch zich met een flinken ruk weer in den zadel.
De beide strijders waren uitgeput en moesten
vijf minuten rusten.
Bier stond vlak voor de tribune toen Eduard op
hem toerende. Herman wilde zijn paard doen wenden om den schok te breken maar het dier dat
bij het zien van een der klapperende zeilen, gedachtig aan hetgeen zoo even gebeurd was, angstig
werd, weigerde aan zijn berijder te gehoorzamen
en drong vooruit. Herman, hierop niet verdacht,
kon den schok niet ontwijken ; Eduard's lans trof
hem in de voile borst en Bier vloog van het paard,
bijna vlak onder de plaats waar Machteld gezeten
was.
De strijd was beslist ! Eduard was overwinnaar
en langdurige toej uichingen beloonden hem voor
zijn moed en behendigheid.
Bier was woedend ; hij bracht zijn beklag in bij
de kamprechters en verlangde dat de strijd hervat
zou worden ; deze stelden hem echter in het on-
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gelijk en hij moest dus berusten, al was hij vol
verbittering.
Maar zijn toorn en afgunst bereikten hun toppunt toen even later Eduard van G-elre naar de
tribune reed, zijn lans liet zakken en Machteld
hem met een paar vriendelijke woorden den prijs
overreikte, terwijl schetterende klaroenstooten ter
eere van den overwinnaar weerklonken.
„Ik dank u, vrouw Machteld," riep Eduard met
luider stemme, zoodat het voor alien hoorbaar
was, „voor uwen prijs ; ik ben er trotsch op en
zal hem in eere houden maar vooral verheugt het
rnij dat zulke lieve handen hem mij uitreiken."
Nogmaals liet hij de lans ten groet zinken en
reed een paar malen het krijt rond, terwijl Bier,
van doodelijken haat jegens den overwinnaar vervuld, weldra tusschen de menigte verdween, door
de spotkreten van het yolk vervolgd.

HOOFDSTUK VIII.
HET VEEMGERICHT.

Bij het verval der koninklijke macht in het
Duitsche Rijk waren uit de zich oplossende vrije
graafschappen een aantal geheel op zich zelf staande
kleine „vrijstoelen" ontstaan, bijna geheel onafhankelijk. De bezitters van vrijstoelen noemden zich
n stoelheeren" en benoemden voor iederen vrijstoel
een „vrijgraaf." Deze sprak recht volgens het vonnis zijner „vrijschepenen," vrije mannen, door hem
tot de rechtspraak gekozen. Het gericht van den
vrijgraaf en zijne vrijschepenen heette „Veemgericht."
De vrijstoel van Bredevoort lag op de havezathe
Walfort en was voortgekomen uit een oude grafelijke rechtbank.
Het was een avond in de maand Augustus van
het jaar 1360.
Op een open plek in het bosch achter de havezathe gelegen, bevindt zich van zoden een bank,
half cirkelvormig en zonder leuning. Daarvoor een
klein heuveltje, mede van zoden en groote steenen
opgeworpen, ongeveer een meter hoog.
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Het is omstreeks negen uur ; de dag is heel
warm geweest maar nu is het lekker koel en bladstil in het dichte bosch.
Met kleine paaltjes is op de open ruimte een
cirkel uitgezet, met een middellijn van omstreeks
twintig meter.
Een zestal mannen, naar hun kleeding te oordeelen alle edellieden, betreden de ruimte. Zij dragen
echter geen van alien kleuren of onderscheidingsteekenen, waardoor men zou kunnen zien, wat
hun wapen is, terwijl hun gelaat door een masker
bedekt wordt.
De voorste, een lange, zwaargebouwde gestalte,
is de vrijgraaf, de vijf andere zijn de vrijschepenen,
bijzittende rechters.
Even later verschijnen nogmaals zes dergelijke
mannen, die echter niet zooals de eerste op de
zodenbank plaats nemen maar zich op verschillende
punten in den boschrand opstellen om te waken
dat de zitting van het veemgericht niet door onbevoegden gestoord worde.
De vrijgraaf en de zittende vrijschepenen hebben
hun zwaarden getrokken en deze voor zich in den
grond geplant.
De vrijgraaf stond op en nam het woord :
„Vrijschepenen I Gij zijt opgeroepen om hier
heden nacht recht te spreken overeenkomstig de
wetten van het veemgericht. VOOr wij daartoe
overgaan is het echter mijn plicht mij te overtuigen dat geen uwer, „onwetende" zijnde, zich voor
een ,wetende" uitgeeft. Uwe namen begeer ik niet
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te weten ; alleen wil ik hooren of ieder van de
hier aanwezigen onzen geheimen veem-eed kent.
Ik noodig u daarom uit, voor mij met zachte stem
het eedsformulier op te zeggen, éèn voor 6én ; de
anderen moeten daarbij teruggaan. Mocht er onder
u een bedrieger zijn, laat hij zich dan nu verwijderen. Wordt zijn bedrog ontdekt, dan wacht hem
de straf des doods, onverbiddellijk en zonder genade !"
Allen zwegen. Een der gemaskerden trad tot
vlak voor den vrijgraaf, terwijl de anderen achteruit gingen en wachtten.
Toen begon hij fluisterend eenige woorden te
prevelen, maar weldra sprong de vrijgraaf naar
voren, greep hem vast en riep : „Halt ! hier is een
bedrieger ! hij kent den eed niet . . . "
De ander bleef echter onbewogen staan en zei
hardop, heel kalm :
„Zacht wat, beer vrijgraaf ; ik weet dat ik een
verkeerd formulier heb opgezegd. Maar ik wilde
mij overtuigen of de vrijgraaf zelf geen bedrieger
is. Dat is ons recht ! Luister nu nogmaals, dan
zal ik den waren eed opzeggen."
Nu sprak hij met zachte stem de woorden :
„Ik beloof dat ik nimmer zal openbaren,
dat ik den veem-eed zal behouden en bewaren,
voor man en wijf, voor ziel en lijf,
voor stok en steen, voor groot en kleen
voor alle kleine wichten
voor G-ode's gestichten
voor alles wat tusschen hemel en aarde
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God voor ons schiep en bewaarde,
Behalve aan den man
Die den veem-eed houden kan."
Ook de andere gemaskerden zeiden zonder aarzelen of haperen het eedsformulier op.
De vrijgraaf nam nu weder het woord :
„Vrijschepenen ! Als geen uwer verraad gepleegd
heeft, mag ik aannemen dat wij alle vrijschepenen
zijn. We zullen dus overgaan tot onze rechtspraak.
Het is u alien bekend dat nu drie weken geleden,
hier op deze zelfde plaats, voor ons verschenen is
als klager, met een vrijschepen aan iedere hand,
Hein de Haan, inwoner dezer streken en u alien
bekend.
Knielend heeft hij de aanklacht gedaan dat een
bende roovers eenige wagens met koopmansgoederen heeft vermeesterd en zich toegeeigend en eenige
van de ruiters van het geleide, alsmede den koopman,
eigenaar der goederen, Cornelis Gijsberts, gedood.
De roof heeft plaats gehad tusschen Eindhoven en
Venlo, heden voor zeven weken. De beide vrijschepenen hebben de aanklacht met hun eed bevestigd."
Is de zaak veemwroegig, heer vrijgraaf ?" vroeg
een der vrijschepenen. „Dat moet eerst worden
uitgemaakt."
„Ja," antwoordde de voorzitter, „de zaak behoort voor onze rechtbank thuis. Wij zijn bevoegd
recht te spreken. Hein de Haan verklaart voorts
geen der roovers te kennen maar alleen den hoofdman of aanvoerder der bende."
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„En wie is dat ?" vroeg een andere vrijschepen.
Hoe is zijn naam en wat is zijn stand ?"
„De Haan verklaart dat de hoofdman der roovers altijd een masker voor het gelaat draagt ;
dat hij hem echter door een Coeval met zekerheid
herkend heeft en dat het niemand anders is dan
heer Herman Bier van Hees, ridder en edelman."
Een diepe stilte volgde op die mededeeling ;
blijkbaar waren alien erg verrast. De meeste vrijschepenen kenden Herman Bier en wisten dat hij
vrij ongunstig bekend stond. Dat een edelman, om
zijn veeten uit te vechten, zijn tegenpartij en diens
aanhangers openlijk bestreed, hem nadeel toebracht
zooveel hij kon en diens bezittingen roofde en
plunderde, dit alles werd voor recht en billijk gehouden, maar dat een edelman, een ridder, zich
gemaskerd aan het hoofd van een bende bandieten
stelde om weerlooze kooplieden te vermoorden en
uit te plunderen, was iets dat als een lage misdaad werd beschouwd.
„Is de beklaagde opgeroepen om op heden voor
ons te verschijnen ?" vroeg de vrijschepen weer, „of
was misschien niet bekend waar hij zich bevindt ?"
„Ja," antwoordde de voorzitter, „hem is meegedeeld, dat wij op heden hier zitting zullen houden;
dat hij zich kan verdedigen met tegenover den
aanklager en diens beide eedhelpers er zes te stellen, dat de klager dan zijn klacht met dertien
eedhelpers moet herhalen, dat als hij hiertegen
twintig eedhelpers kan stellen, hij zal worden vrijgesproken maar anders veroordeeld."
„
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„En is de beklaagde niet aanwezig ?" vroeg een
andere vrijschepen.
„Nog niet," antwoordde de vrijgraaf. „We zullen
nog een uur wachten. Intusschen kunt ge nog
alle inlichtingen vragen die ge wenscht en onderwijI overwegen welke straf den schuldige moet
worden opgelegd voor 't geval de beklaagde niet
voor onze rechtbank verschijnen mocht."
Enkele vrijschepenen maakten gebruik van de
pauze om nog nadere bijzonderheden omtrent de
overvalling van de kooplieden door de Linfars te
vragen.
Nog geen halfuur was verloopen of een der vrijschepenen, die als wachtposten waren uitgezet,
kwam haastig naar den vrijgraaf toeloopen en
meldde hem dat een edelman, heer Walraven van
Valkenburg, zich aan den boschrand beyond en
verzocht een klacht bij den vrijgraaf te mogen indienen."
„Als geen uwer bezwaren tegen den heer van
ValkenbLrg heeft, kan hij tot het veemgerecht
worden toegelaten," sprak de vrijgraaf.
Daar niemand zijn stem verhief tegen de toelating, vertrok de vrijschepen weer om even later
met den heer van Valkenburg terug te komen.
„Welke klacht hebt ge in te dienen, heer van
Valkenburg," vroeg de vrijgraaf, „en wie zijn uw
eedhelpers ?"
Walraven keek verlegen rond ; hij wist niet of
was vergeten dat de waarheid van zijn klacht
door twee vrijschepenen onder eede moest beves-
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tigd worden ... hij was geheel alleen gekomen
„Hebt ge die niet ?" vroeg de vrijgraaf, „dan
kunnen wij ook uw aanklacht niet aannemen."
Walraven was op het punt te vertrekken toen
een der vrijschepenen opstond en zei :
„Ik ken heer Walraven van Valkenburg als een
vroom, godvreezend, dapper en oprech.t edelman,
een ridder zonder vrees of blaam, iemand die de
leugen verafschuwt. Ik weet niet welke de klacht
is, die de heer van Valkenburg komt indienen maar
ik ben in elk geval bereid de waarheid van zijn
klacht onder eede te bevestigen, als Valkenburg
dit op prijs stelt."
Walraven wierp een dankbaren blik op het gemaskerde gelaat van den vrijschepen, zijn redder
in den nood . . . die stem kwam hem zoo bekend
voor... wie kon het toch zijn ?
„Is er nog iemand die als eedhelper wil optreden ?" vroeg de vrijgraaf, rondziende.
Even later stond een der andere vrijschepenen
op en verklaarde mede als eedhelper te willen
optreden voor Valkenburg.
„Dat is voldoende." sprak de vrijgraaf. „Neer
van Valkenburg, u gelieve te knielen ; de beide eedhelpers plaatsen zich aan weerszijden van hem.
En nu uw aanklacht . . . de waarheid en niets dan
de waarheid . . . vertel alles nauwkeurig."
„Dat beloof ik," sprak Valkenburg plechtig en
vervolgde toen :
„Ik moet mijn verhaal beginnen bij een jaar of
twaalf, dertien geleden. Ik was toen nog gehuwd,
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gelukkig gehuwd met mijn onvergetelijke vrouw
Jacoba van Egmond."
Valkenburg's stem begon te beven. . . met moeite
wist hij zich echter te bedwingen om voort te
gaan.
„We waren drie jaren gelukkig getrouwd toen
ons ongeluk begon. Eerst werd mijn dochtertje,
de kleine Ada, mijn oogappel, ernstig ziek maar
zij herstelde toch weer. Toen kreeg ik een veete
met heer Willem van Schonevorst, over een kwestie van jachtrecht. Alles liep me tegen . mijn
tegenpartij had het geluk op zijn hand. . . mijn
onderhoorigen werden gedood en uitgeplunderd,
mijn land werd vernield, mijn vee geroofd... Maar
't ergste moest nog komen... vooreerst misgewas
en watervloeden, toen de vreeselijke Zwarte Dood,
de ellendige pestziekte, die zooveel menschen in
het graf heeft geholpen."
Enkelen der vrijschepenen knikten ten teeken
dat zij het zich herinnerden.
„Het was een akelige tijd... menschen, die
's morgens nog volmaakt gezond rondliepen waren
's middags al gestorven . . . iedereen was bang voor
besmetting... men ontweek elkaar... de dooden
bleven onbegraven liggen en daardoor kwamen
telkens meer zieken. . .
„Tal van mijn krijgsknechten en van mijn lijfeigenen waren al bezweken... alles stond stil...
niemand dacht meer aan werden. Tot nu toe was
op mijn kasteel Valkenburg niemand door de pest
aangetast tot op een morgen mijn lieve vrouw
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klaagde over onwelzijn . zij moest gaan liggen...
de heelmeester kon er niets aan doen. .. het was
een hopeloos geval. .. twee uren later was zij gestorven !"
Weer wachtte Valkenburg even v6dr hij voortging
„Ik was radeloos van droefheid... mijn lieve,
goede Jacoba dood . ik kon 't haast niet gelooyen . . . 's avonds werd ik zelf door de ziekte aangetast. Willem van Schonevorst wist hoe het bij
ons gesteld was ; de lafaard maakte van de gelegenheid gebruik, dat er bijna geen weerbare mannen
op Valkenburg waren om het te verdedigen, om
zich van mijn kasteel meester te maken. Ik lag
doodziek te bed en kon hand noch voet verroeren.
Hij had een gemakkelijke overwinning ! Schonevorst en zijn mannen sleepten alles weg wat eenige
waarde had, vernielden zooveel zij konden en trokken toen weer af."
„Willem van Schonevorst is zelf aan den Zwarten
Dood gestorven, niet waar ?" vroeg de vrijgraaf.
„Ja," antwoordde Valkenburg, „twee dagen later
kreeg hij zelf de pest en stierf kort daarna ; de
lafaard heeft zijn gerechte straf ontvangen. Ikzelf
werd heel langzaam beter en veertien dagen later
was ik genezen. Ik had al een paar malen naar
de kleine Ada gevraagd, maar men had haar altijd
van mij weggehouden, naar 't heette uit vrees
voor de besmetting, en ik moest dit billijken. Maar
eindelijk, toen ik geheel hersteld was, drong ik er
op aan om het kind te willen zien. Eindelijk kwam
13
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het hooge woord eruit . . . mijn hofmeester viel
voor mij op de knieen en vertelde me sidderend
van angst, dat de kleine Ada tijdens den overval
bij de dienstvrouwe was geweest. Deze was gedood
geworden, haar lijk was gevonden maar het kind
zeif was spoorloos verdwenen. Ik was half gek
van droefheid, maar toch deed ik al wat ik kon
om een spoor van mijn kind te ontdekken. Na
den dood van heer Willem van Schonevorst had
ik een zoen getroffen met zijn zoon Jan en deze
en al degenen van zijn onderhoorigen, die bij den
overval van het kasteel Valkenburg tegen woordig
waren geweest, verklaarden onder plechtigen eed
dat zij noch de dienstvrouw gedood, noch het kind
gezien hadden. Een onderzoek bij mijn eigen onderhoorigen ingesteld, leverde geen resultaat op.
Niemand had iets van de kleine Ada gezien ; zij
was en bleef weg. . .
De eenige, die eenige inlichtingen omtrent de
zaak kon geven, was mijn pluimgraaf Joris Kluit,
een bultenaar. Hij was al bij mijn vader in dienst
geweest en bijzonder handig in het opsporen van
wild en over 't algemeen had hij een buitengewone
begaafdheid om met dieren om te gaan. Ik mocht
den kerel niet erg lijden, maar omdat mijn jachtopziener hem moeilijk kon missen en hij voor ander werk niet bruikbaar was, hield ik hem in
mijn dienst.
Meermalen had ik hem op kleine diefstallen
betrapt en zelfs kort vOOr het kasteel overvallen
werd door de mannen van Schonevorst, een flunk
.
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pak ransel laten geven omdat hij een van mijn
beste jachthonden verkocht had en mij wijsgemaakt
dat het dier door een hert was gedood.
Het was een hebzuchtig, haatdragend kereltje
dat den bijnaam had van : de Vleermuis.
Hij vertelde me, dat bij den overval Gonda, de
dienstmeid, met de kleine Ada gevlucht was naar
het torenkamertje, waar ik in een ijzeren kast mijn
goud en andere zaken van waarde, ook juweelen
van mijn vrouw bewaarde. Een paar krijgsknechten van Schonevorst waren haar nageloopen, hij
had een hevig gegil, kermen en vloeken gehoord,
daarna het kraken van hout en ijzer, breken en
hakken, een minuut of tien later waren de beide
mannen weer teruggekomen, terwijl zij een paar
groote pakken droegen, in kleeden gewikkeld. Zij
waren met hun buit de achterpoort uitgeloopen
en in het bosch verdwenen. Toen Joris later in
het torenkamertje kwam, vond hij de ijzeren kast
opengebroken, het goud en de juweelen blijkbaar
weggenomen en van het kind geen spoor to ontdekken. Gonda lag met een dolksteek in de borst
dood op de vloer van het vertrek ; ziedaar wat
hij wist to vertellen."
Toen Valken burg zoover met zijn verhaal gekomen was hoorde men eenig gerucht in den boschrand, praten, aanroepen, heen en weer loopen...
„Is Herman Bier gekomen ?" vroeg de vrijgraaf,
toen een der vrijschepenen die op post stonden,
naar hem toekwam.
„Neen, heer vrijgraaf," sprak deze, „wij hoorden
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gerucht en riepen „Halt niet verder ! Veemgericht !"
Wie het geweest is, weet ik niet, maar blijkbaar
dwalen een of meer menschen in het bosch rond."
„Goed !" antwoordde de vrijgraaf, „zorgt dat
niemand ons beluisteren kan. Ga door met uw
verhaal, heer Walraven."
Deze vertelde verder :
„Welke moeite ik ook deed, ik kon niets meer
te weten komen en eindelijk moest ik in het verlies van mijn kind berusten. Een inwendige stem
zei me dat Ada niet gedood was, maar waar haar
te vinden ? Twee dagen later bleek het dat ook
Joris spoorloos verdwenen was. Later ontdekte ik
allerlei dingen die mij aan de waarheid van het
verhaal aan den bultenaar deden twijfelen ik zal
ze u meedeelen.
Vooreerst bleek het dat de dolk, waarmede Gonda
gedood was, wel aan een van Schonevorst's krijgsknechten toebehoorde maar dat deze hem in het
geheel niet gebruikt had de man had het wapen
bij het begin van den overval verloren. Dan werd
in het kamertje, dat de Vleermuis bewoonde, een
juweel gevonden dat in de ijzeren kast geborgen
geweest was, een amethist van mijn vrouw. Jan
van Schonevorst vertelde mij dat hij den bultenaar
op een ezel gezeten en een pak dragende had zien
wegrijden, toen hij voor een der ramen van de
groote zaal naar buiten stond te kijken. Dit alles
versterkte mij in het vermoeden dat Joris het geweest is, die Gonda gedood heeft, de ijzeren kast
opengebroken, zich het goud en de juweelen heeft
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toegeeigend en om zich op mij te wreken, de
kleine Ada gestolen heeft. Verm oedelijk heeft hij
het kind gebracht bij een zekeren Rolf en diens
vrouw, een echtpaar dat op een klein kwartier
gaans van Valkenburg woonde en hoogst ongunstig bekend stond. De man, Rolf, was vroeger een
van de rakkers van den leidschen beul geweest,
de vrouw hield zich met tooverkunsten en waarzeggerij op ; iedereen was bang voor die heks."
„Maar hebt ge nu iets naders omtrent den schelm
ontdekt ?" vroeg de vrijgraaf.
„Ja, heer vrijgraaf !" antwoordde Valkenburg
somber. „Nu, na dertien jaar, heb ik ontdekt waar
de Vleermuis zich ophoudt. Hij is onder bescherming van Gijsbert van Bronkhorst voor wien hij
allerlei spionnendiensten doet. Hij is een der ergste vijanden van onzen genadigen heer, hertog
Reinald, dien hij bijzonder schijnt te haten. Ik
hoorde onlangs dat hij inderdaad mijn dochtertje
gestolen heeft maar dat het ongelukkige kind, na
een paar jaar, van ellende en kommer, gestorven
is. Daarom klaag ik hier bij u, vrijschepenen van
dezen stoel, Joris Kluit aan van moord en kinder
roof en eisch dat hij volgens de wetten gestraft
zal worden." Daarna stond Walraven op en legde
vervolgens den eed of ; ook de beide eedhelpers
verklaarden dat zijn verhaal waar was, en de aanklacht gerecht.
„Goed, heer Walraven, wij zullen uw aanklacht
onderzoeken en dagen Joris Kluit in, om, heden
over vier weken, voor onze rechtbank te verschij-
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nen. Wij zullen twee onzer vrijschepenen opdragen
hem de indaging over te brengen.
Intusschen is het uur verstreken en Herman
Bier is niet verschenen. Vrijschepenen, gij zijt allen bekend met de beschuldiging door Hein de
Haan tegen Herman uitgesproken. Deze is niet
verschenen om zich te verdedigen en de aanklacht
te weerleggen ; dus moet hij geacht worden schuldig te zijn. Welk vonnis moet hem treffen ? Laat
ieder uwer zijn meening zeggen."
„De doodstraf," sprak de vrijschepen die het
verst van den vrijgraaf of zat.
„De doodstraf," zeiden ook de andere vrijschepenen, ieder op zijn beurt.
„Ook ik eisch voor hem de doodstraf," sprak
daarna plechtig de vrijgraaf en daarna verzocht
hij den vrijschepenen op te staan.
Toen deze hieraan voldaan hadden, zei de vrijgraaf met luide stemme :
„Den beklaagden verwonnen Herman Bier van
Hees neem ik uit den vrede, het recht en de vrijheid, die Paus en Keizer hebben gezet en bevestigd
en voor alle vorsten, heeren, ridders, knapen,
schepenen en vrijen in dit land bezworen en zet
hem uit alle vrijheid en recht in 's konings ban
en wet, in den hoogsten onvrede en geef zijn
lichaam den vogelen des hemels en den dieren in
de lucht om het te verteren en beveel zijne ziel
in de hand Gods !"
Na het uitspreken van deze woorden nam de
vrijgraaf eenige hennipstrikken en gebogen wilge-
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takken in de hand en wierp die buiten den door
het gericht gevormden kring.
Zoo was dan de veroordeelde, gelijk in den
overouden tijd, buiten de gemeenschap des yolks
geplaatst.
Vervolgens droeg hij twee der vrijschepenen op
om het vonnis aan Herman Bier ten uitvoer te
leggen. leder der andere vrijschepenen was verplicht doze beide personen, als zij hun hulp inriepen, bij het volvoeren van hun taak assistentie to
verleenen. Wanneer de beide vrijschepenen er niet
in slaagden, de hand op den veroordeelde te leggen
mocht, waar en wanneer hij ook gevonden werd,
het vonnis aan den verveemde voltrokken worden ;
daartoe hadden vier vrijschepenen het recht.
Voorts had de aanklager het recht, op de bezittin gen van den veroordeelde zijn schade te verhalen, al was dit van weinig practische waarde in
dit geval.
Nadat het vonnis was uitgesproken, zei de vrijgraaf :
„Vrijschepenen, de zitting van het veemgericht
is voor heden afgeloopen. Ik verzoek u over vier
weken op dezelfde plaats en hetzelfde uur weer
bij elkaar te komen. G-aat heen in vrede !"
De vrijschepenen en ook Valkenburg bogen voor
den vrijgraaf en daarna verwijderden zij zich in
verschillende richtingen, zonder dat eon enkel
woord gewisseld werd.
Na afloop van de zitting van het Veemgericht
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spoedde Walraven van Valkenburg zich naar Zutfen waarheen hij door hertog Reinald ontboden
was.
De krachten van den hertog waren niet toereikend om zich te verzetten tegen zijn broeder en
diens machtigen aanhang. Steeds grooter werd het
aantal kleinere en grootere nederlagen die de partij
der Heekerens ondervond en daarbij voegde zich
een nijpend geldgebrek dat Reinald belette krachtiger op te treden en zijn troepen behoorlijk to
onderhouden.
Het bleek hoe langer hoe meer dat Reinald niet
meer dan in naam hertog was en, al maakte Eduard tot nu toe geen aanspraak op de hertogelijke
waardigheid, het was toch voor ieder duidelijk dat
Reinald, vroeg of laat tot afstand zou moeten
komen.
Reinald's trouwe aanhangers, waaronder Walraven van Valkenburg en Dirk van Lent vooral
moesten gerekend worden, deden wat zij konden
om Eduard en zijn partij te bestrijden, maar zonder veel succes. Ook waren het de graaf van Kleef
en zijn neef, de bisschop van Munster, Adolf van
der Mark, die zich voor den hertog in de bres
stelden ; veel konden zij echter niet uitrichten.
Toen Walraven to Zutfen aankwam vond hij
daar den hertog in de diepste verslagenheid.
In den loop der jaren was Reinald veel zwaarlijviger geworden en de logge, jongeman miste
alle fierheid en energie.
„Goddank, dat je gekomen bent," sprak hij tot
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Walraven en drukte hem hartelijk de hand, ,,ik
ben ten einde raad. Zoo kan 't niet langer . . . ik
heb geen enkele stad meer die mij trouw is gebleven . . . Emmerik, Lobith, Tiel, Venlo . . . alien
zijn aan Eduard overgegaan . . waar moet het
been, op die wijze ?"
„Aileen Arnhem is u nog trouw, heer," zei
Walraven bemoedigend. „Dat is een gewichtige
stad en zoolang die. . ."
Reinald schudde 't hoofd.
„Neen Walraven, Arnhem ben ik ook kwijt.
Juist van morgen heb ik bericht gekregen, dat
Arnhem de zijde van Eduard gekozen heeft. De
stad had veel last van de eigenhoorigen van de
Veluwe, die ik vrij verklaard heb... Eduard heeft
ze toen bij Loenen wel een geduchten klap toegebracht maar ze schijnen het den Arnhemmers nog
al lastig gemaakt to hebben . . . de burgers hebben
Eduard to hulp geroepen. Die is, zooals je begrijpen kunt, dadelijk gekomen, heeft dat yolk van
de Veluwe verjaagd en . . uit dankbaarheid hebben
ze de poorten voor mijn broer geopend, de lage
verraders."
Walraven antwoordde niet, maar dacht na. Hij
had zich tegen die vrijmaking van de Veluweeigenhoorigen altijd krachtig verzet, maar het
moeten afleggen tegen van Heekeren, die, om G-ijsbert van Bronkhorst en andere edelen to benadeelen, den hertog had weten over te halen, onder
voorspiegeling van groote voordeelen, de eigenhoorigen vrij te verklaren.
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De noodlottige gevolgen bleven niet uit. De geweldige losmaking van de banden der eigenhoorigheid, die de onvrije bewoners der Veluwe aan hun
heeren bonden — hoewel deze aan Reinald het
oogenblikkelijk voordeel van een groot aantal hem
toegedane strijders verschafte, die zich met geestdriftigen moed op zijn vijanden stortten kon in
hare gevolgen niet anders dan een nadeelige uitkomst te weeg brengen. De leer en het voorbeeld,
daardoor aan den talrijken stand van lijfeigenen
gegeven, om zichzelf de vrijheid toe te kennen,
de wapens op te vatten en hun heeren dienst en
schatting te weigeren kon niet anders dan verontrustend en schrik verspreidend werken voor de
heeren, wier eenig vermogen, behalve wat zij op
hun krijgstochten als buit wisten te vermeesteren,
uit grondeigendom en de daaraan verbonden rechten op de hoorige bewoners van den grond bestond.
Geen wonder dat de edelen, die reeds vroeger
met Bronkhorst verbonden waren, den hertog, na
dezen maatregel, met nog bitterder vijandschap
bejegenden en dat sommigen, die in twijfel waren,
welke partij zij zouden kiezen of aan wiens belangen zij zich zouden verbinden, zich nu openlijk
voor Eduard verklaarden, terwijl onder de aanhangers van Reinald steeds meer misnoegen en
ontevredenheid ontstond, die tot verzwakking van
zijn partij aanleiding gal'.
„En wat denkt uwe genade nu te doen ?" vroeg
Walraven eindelijk.
„We moeten tot een vergelijk komen," zei
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Reinald. „Ik heb met de andere edelen overleg gepleegd . . . ik voel zelf wel dat mij de krachten
ontbreken . . . Eduard komt straks hier en dan
zullen we de zaak bespreken ... "
Op dit oogenblik kwam een schildknaap binnen
en meldde dat een ruiterstoet in aantocht was, en
dat men vermoedde dat deze heer Eduard van
Gelre met zijn gevolg moest zijn.
„Daar komen zij al," zuchtte Reinald opstaande.
„Hoor eens, Walraven, ik wou dat alleen jij en
mijn zwager, de graaf van Kleef, bij ons onderhoud tegenwoordig waren. Dirk van Lent had ik
ook wel gevraagd, maar die is zoo heftig en ik wil
alles doen om geen nieuwe verwikkelingen te krijgen. Ik zal aan Eduard vragen om ook niet meer
dan twee edelen mee te brengen, als wij over de
zaak beraadslagen, en dan natuurlijk onze geheimschrijvers."
Walraven knikte ; als het aan hem gestaan had,
zou hij van geen toegeven hebben willen weten,
maar hij moest in den wil des hertogs berusten,
al was 't ook met tegenzin.
Reinald ging naar het venster en keek naar buiten. „Daar komen zij al," zei hij tot Walraven,
die zich bij hem voegde.
Op den weg, die uit het zuiden naar Zutfen
leidde, zag men een ruiterstoet in stap naderen, in
het geheel ongeveer twintig man sterk. Vooraf
ging een banierdrager, die Eduard's kleuren voor
hem uit droeg. Achter dezen kwamen twee gewapenden, een eind verder Eduard zelf, in een blin-
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kend harnas gekleed, met opgeslagen vizier. Vervolgens een schitterende stoet edelen en krijgsknechten.
„Kom," zei Reinald zich afwendend, „ga nog
even mee naar mijn zwager, den graaf van Kleef,
hij is bij de hertogin ; wij kunnen dan nog een en
ander afspreken.
In een der kleinere nevenvertrekken, waarheen
Reinald en Walraven zich begaven, vonden zij
Reinald's vrouw en schoonbroeder.
Maria van Brabant, Reinald's echtgenoote, was
een rijzige, aardige, flinke verschijning, met een
bijzonder lief gezicht. Haar gelaatskleur was matbleek, haar oogen fonkelend-zwart, haar welig haar
was glanzend en donker. Een fijne, wit-batisten
muts, in den vorm van een suikerbrood, bedekte
of liever hing achter aan haar hoofd ; aan de ',spits
ervan was een lange, dunne sluier bevestigd, die
tot op haar hals afdaalde; het doorschijnende gaas
was vederlicht. Voorts droeg zij een tot aan den
hals nauwsluitend keurslijf van donkerblauw Laken,
met een groote menigte kleine, vergulde knoopjes
versierd. Om haar hals droeg zij een breede kraag
van Vlaamsche, kostbare kant. De rok, of bouwen
zooals men toen zei, was van donkerrood, fijn
laken. Een gordel van wit marokijnleer droeg een
tasch van dezelfde stof vervaardigd en met een
zilveren knip.
De graaf van Kleef, een Oink gebouwde figuur,
geboren krijgsman, was bij haar.
't Zal er dus van komen moeten," zei hij tot
77
Reinald toen deze binnentrad, „ik heb Eduard's
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klaroenblazers al gehoord. 1k voor mij, ik zou liever getracht hebben met het zwaard onze rechten
te handhaven, maar ." hij haalde zwijgend de
schouders op.
„Is het waar, dat Arnhem afvallig is geworden ?" vroeg Maria van Gelre haar man.
„Ja, helaas 1" antwoordde Reinald.
Maria stampvoette van drift en wendde zich om.
Een schildknaap kwam nu melden dat heer
Eduard met zijn gevolg in de groote zaal gekomen
was en den hertog daar afwachtte.
„Zeg heer Eduard, Dirk, dat ik hem verzoek,
zijn gevolg, op twee zijner vertrouwdste edellieden
na, weg te zenden ; ik kom dadelijk."
„Best, uwe genade," antwoordde de jonker en
vertrok, na diep gebogen te hebben.
Even later begaf de hertog zich, vergezeld door
zijn zwager en Walraven van Valkenburg naar de
groote zaal van het kasteel, waar hij Eduard, benevens Gijsbert van Bronkhorst en Frederik, heer
van Baar, aantrof.
Eduard begroette zijn broeder, daarbij duidelijk
te kennen gevende, dat hij Reinald als den regeerenden hertog erkende.
De overige heeren begroetten elkaar stijf en
vormelijk ; aan weerszijden heerschte wantrouwen.
„Gaat zitten, heeren !" zei de hertog zelf plaats
nemende. „Dan kunnen wij overleggen."
Toen alien gezeten waren begon hij :
„Eduard, de oneenigheid die tusschen ons bestaat, is aanleiding geweest dat wij meermalen in
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strijd zijn gekomen en over en weer elkaar nadeelen hebben toegebracht. Uwe aanhangers, mijn
heer van Bronkhorst en die van mijn heer van
Heekeren hebben hun bijzondere veeten daarbij uitgevochten. De fortuin des oorlogs is u in den laatsten tijd bijzonder gunstig geweest, heer Eduard..."
Er zijn heel wat edelen en steden ontevreden
over uw bestuur, hertog Reinald . . . "
„Goed, laat dit zoo zijn. Ge hebt 't goed gevonden u tegen mijn gezag to verzetten . . . "
„Ik heb u nooit de hertogelijke waardigheid betwist," viel Eduard hem in de rede.
„Daartoe hadt ge ook geen recht," vervolgde
Reinald. „Maar als ge meent beter het gezag to
kunnen voeren dan ik, dan zal ik u daartoe in de
gelegenheid stellen en . . . "
Ge wilt toch geen afstand doen !" riep de graaf
van Kleef onthutst uit. „Dat is tegen de afspraak !"
„Stet je gerust," zei Reinald. „Eduard, ik heb
overleg gepleegd met mijn vrienden, edelen, ridders
knapen, mannen en steden... 1k wil u het hertogdom Gelre en het graafschap Zutfen, met hoog,
middelbaar, en laag rechtsgebied, met renten en
inkomsten, met steden, landen, leen- en dienstmanschap, overgeven en opdragen, en u als stedehouder of landvoogd — overst e meester e nde ber i c h ter — aanstellen, om het als zoodanig
in mijn naam to besturen. Wat dunkt u van dit
plan ?"
Een diep stilzwijgen volgde op deze woorden,
die niemand verwacht had.
„
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Eduard had niet durven hopen dat zijn broeder
een zoo vêrstrekkend aanbod doen zou, 't was
meer dan hij ooit gedacht had te zullen krijgen.
De graaf van Kleef en Walraven van Valkenburg
waren diep onder den indruk van Reinald's woorden. De eerste riep toornig :
„Reinald, hoe kunt ge zoo iets doen . al zijn
de meeste steden afvallig geworden, we hebben
toch nog mannen genoeg die voor ons strijden
willen . . . tot het uiterste. "
„Mannen, ja, een bende eigenhoorigen, verachtelijk vee dat niet waard is om opgehangen to
worden," riep de trotsche Frederik van Baar smalend. „Maar vrije krijgsknechten . . ."
„Stilte heeren !" riep Reinald met gezag, daar
hij voor een uitbarsting van twist vreesde.
„Walraven, wat wilde je zeggen ?"
Deze schudde bedenkelijk het hoofd.
„Ik vrees, heer," zei hij kalm, „dat ge later, als
de kansen misschien gunstiger voor ons komen te
staan, spijt zult hebben van dit besluit ge geeft
alle macht uit handen en . . . dan is het moeilijk
haar later terug te krijgen . "
„Daaraan heb ik gedacht," merkte de hertog
op, „daarom stel ik mijn broeder Eduard tot stede•
houder aan tot kerstmis over zeven jaar, dus tot
25 December 1360. Stemt ge daarmee in ?" vroeg
hij, Eduard vragend aanziende.
VOOr deze tijd had om te antwoorden, zei Bronkhorst, den hertog onbeschaamd aanziend :
„Ge hebt eerst geen tijd genoemd, hertog !"
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Reinald van Gelre steeg bij die woorden een
diepe blos naar het hoofd ; hij richtte zich in zijn
voile lengte op ; werkelijk zag hij er nu bijna waardig uit en snerpend hooghartig klonk het uit zijn
mond tegen Bronkhorst :
„Wacht, tot u wat gevraagd wordt, alvorens te
antwoorden, heer van Bronkhorst. Nog ben ik uw
hertog en nog past 't u niet uw stem te verheffen alvorens uw heer en meester u daartoe verlof
gegeven heeft. Laat ik u niet nogmaals behoeven
te waarschuwen."
Een glimlach van voldoening verscheen op het
gelaat van den graa f van Kleef bij deze openlijke
afstraffing van den trotschen Bronkhorst ; ook Valkenburg keek vergenoegd.
Toen antwoordde Eduard :
„Ja, hertog, ik neem uw aanbod aan en ik zal
als een goed landvoogd naar mijn beste krachten
deze landen besturen. En wat verlangt ge voor
uw persoon te behouden ?"
Reinald dacht even na en antwoordde toen
langzaam en duidelijk
„Vooreerst den titel en den rang van hertog."
„Goed," sprak Eduard.
„Dan, zoolang ge landvoogd zijt, een som van
twaalfduizend kleine penningen tot onderhoud van
mij en mijn staat, jaarlijks uit de inkomsten van
den tol te Lobith te voldoen, bij vooruitbetaling."
„Goed," zei Eduard nogmaals, „zij zullen u op
tijd worden uitbetaald ; ik zal er voor zorgen."
De beide broeders reikten elkaar nu de hand en
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beloofden over en weer zich strikt aan de gesloten
overeenkomst te zullen houden en elkaars belangen te zullen beschermen. Daarna werden de geheimschrijvers binnengeroepen en deze maakten
twee eensluidende oorkonden op, waarin de bepalingen van het verdrag omschreven werden.
Reinald en Eduard onderteekenden onmiddellijk
het perkament, en evenzoo de edelen, die het gevolg van Eduard uitmaakten.
Toen Reinald later aan zijn aanhangers verzocht,
het verdrag te onderteekenen stemden de meeste
steden gereedelijk toe, doch slechts twee of drie
edelen ; de anderen waren to fel verbitterd op
Eduard en weigerden onvoorwaardelijk zijn gezag
te erkennen.
Een uur later vertrok Eduard met zijn gevolg
uit Zutphen, terwijl Reinald zich als van een
zwaren last ontheven voelde en zich veel rustiger
en opgewekt betoonde dan to voren.
Valkenburg en de graaf van Kleef waren daarentegen somber en neerslachtig gestemd en Maria
van G elre voelde zich diep vernederd door de
daad van haar gemaal ; zij schreide lang en hevig
over Eduard's overwinning. Waarom had zij nu
juist een man moeten trouwen, die zich niet wist
te doen golden, die alle kracht en energie had verloren en zich door zijn jongeren brooder liet verdringen en zijn gezag ontnemen !

14

HOOFDSTUK IX.
DE SLAG BIJ TIEL.

Reinald van Gelre werd steeds zwaarder, luier
en gemakzuchtiger. Meer en meer zag hij tegen de
moeiten en de zorgen van het regeeren op en, had
hij er zich niet voor geschaamd, hij zou zonder
eenige spijt de teugels van het gezag voor goed
aan zijn meer kloeken en werkzamen broeder hebben overgegeven en een rustig leven geleid hebben.
Maar zijn trouwe vrienden en aanhangers, Arend
van Arkel, Dirk van Lynden, Gerard van den Rijn,
Frederik van Heekeren, Borro van Doornik van
Hemmen en vele anderen wilden niets van Eduard als hertog weten.
Vooreerst waren zij vijanden van Bronkhorst en
diens partij en dan verwachten zij meer macht en
vrijheid to zullen behouden onder de slappe regeering van hertog Reinald dan onder het krachtige
bewind van Eduard.
Sedert deze zich, voor het eerst, met het oog
op de handhaving van zijn belangen bij de partij
der Bronkhorsten had aangesloten, had hij tegen
Reinald alleen aanspraak gemaakt op de behoor-
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lijke uitkeering van zijn aandeel in de erfenis zijns
vaders, en nooit verzuimd hem als den wettigen
landsheer en hertog te erkennen en te eerbiedigen ;
de landvoogdij had hij in naam zijns broeders en
niet in eigen naam gevoerd ; toen hij, overeenkomstig de gemaakte afspraak, het bewind had neergelegd, had hij, als heer van Montfoort, dus als
eenvoudig, onaanzienlijk edelman, Reinald's gezag
blijven erkennen.
Er zou nu echter verandering komen.
Tal van steden gaven den voorkeur aan het
krachtige bewind van Eduard boven dat van zijn
meer zwakken en besluiteloozen broeder en lieten
dit openlijk blijken.

In het begin van Mei 1361 kwam een ruiter,
op een groot, zwart paard gezeten in sterken draf
naar het dorp Hemmen, aan de Linge gelegen,
rij den.
De ruiter was met stof bedekt, zijn paard was
sterk bezweet en droeg al de sporen van een langen en vermoeienden rit achter den rug te hebben.
Bij het kasteel van Hemmen gekomen zette de
ruiter zijn paard in stap en reed naar de ophaalbrug, die omhoog getrokken was.
De ruiter bracht een kleinen hoorn, dien hij in zijn
wambuis verborgen had, te voorschijn, bracht het
voorwerp aan den mond en stiet een paar helle
tonen uit.
Op dit, geluid kwam een krijgsknecht op den
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torentrans te voorschijn en riep naar beneden :
„Werda ? Wat verlangt ge daar beneden ?"
„Goed vriend," riep de ruiter haastig. „Mack
maar open . . . ik breng gewichtig nieuws. Is heer
Borro op het kasteel ?"
„Dat zie je toch wel. . . zijn banier waait immers," riep de ander knorrig, terwijl hij naar de
torenspits wees, die de ruiter van zijn standplaats
echter niet zien kon. „Houd je maar kalm. . ik
kom beneden."
Even later werd de poortdeur knarsend geopend
en de ruiter, die inmiddels van zijn uitgeput paard
gestegen was, trad binnen, zijn ros aan de hand
voerend.
„Breng mij dadelijk bij uw heer," zei de boodschapper, „zeg maar dat ik hem spreken moet, in
het belang van den hertog."
„Ja, maar dat gaat zoo maar niet," antwoordde
de hofmeester, want deze stond den ruiter te woord,
„je kon wel eens slechte bedoelingen hebben ; in
elk geval moet je je wapens afleggen en je naam
noemen of dien van je heer."
„Is heer Borro zoo bevreesd ?" zei de ander minachtend, „welnu, daar ligt de boel," en driftig wierp
hij zijn zwaard en dolk op den grond, „is het zoo
voldoende ? En maak nu wat haast, want iedere
minuut is goud waard. Zeg maar aan je heer dat
de dienstknecht van Walraven van Valkenburg er
is om hem een hoogst gewichtige tijding te brengen. Vlug, het geldt een zaak van belang."
Brommend en mopperend ging de hofmeester
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heen, om zijn boodschap over te brengen aan zijn
meester.
Hij wist dat heer Borro op dit uur van den dag
gewoon was een middagslaapje te doen, nadat hij
te voren de bierkan duchtig aangesproken had.
Al meermalen had hij ondervonden dat zijn
meester erg kwaadaardig kon zijn als hij ontijdig
in zijn dutje werd gestoord. Liefst zou de hofmeester geweigerd hebben den bezoeker aan te melden,
maar deze had gezegd dat hij in het belang van
den hertog kwam ... heer Borro was een der meest
getrouwe aanhangers van hertog Reinald en dus...
hij zou het er maar op wagon, misschien viol het
wel mee.
De hofmeester liep de lange gangen van het
kasteel door totdat hij aan een deur kwam, die hij
voorzichtig open deed. Het vrij groote vertrek, dat
hij binnentrad, had aan drie zijden ramen, met
kleine, in lood gevatte ruiten ; de vierde muur
was fraai beschilderd. Op de eikenhouten tafel
stond een groote bierkan, een beker en iets verder
een vischtuig. Heer Borro was een groot liefhebber van snoek !
De hofmeester had heel voorzichtig de deur geopend en dan ook geen enkel geruisch gemaakt
bij zijn binnenkomen.
Ongelukkig lag aan heer Borro's voeten een
groote jachthond te slapen ; deze echter, waakzamer dan zijn meester, die in een breeden armstoel
lag te ronken, vloog bij de verschijning des hofmeesters plotseling op en begon luid te blaffen.

214
Hierdoor ontwaakte Borro met hevigen schrik,
stond op, maar struikelde over den hond en viel
languit op den vloer, wat een doffen slag gat
De heer van Hemmen had een vol, rood gezicht,
vettig en glimmend , op zijn lange, ros-geele Karen,
die hem tot op de schouders neerhingen, droeg
hij een paarsch-fluweelen kaproen of muts. Zijn
grijze oogen waren klein en glinsterend. Hij was
gekleed in een tabberd van donkergrijs laken met
kostbaar zwart bont omzoomd. Door de opengesneden mouwen kon men de rood-satijnen armen
van zijn onderkleed duidelijk zien, terwijl hij om
zijn dik middel een breeden, bruin-lederen gordel
droeg. Zijn kolossale beenen waren in groen-lakensche hozen gestoken en aan zijn groote voeten
staken een paar gele tootschoenen.
Met verschrikte oogen keek hij den hofmeester
aan, terwijl de hond nog steeds blafte.
„Stil toch, duivelskind !" — dit was tegen den
hond gericht — en toen : „Wat is er, Huib ? Waarom kom je me hier aan 't schrikken maken, uilskuiken ? Wat moet je ?"
Het „uilskuiken" boog even en zei :
„Neer, er is een bode van heer Walraven van
Valkenburg. . . hij moet u spreken . . ."
„En heeft dat zooveel haast . . . moet je me
daarom komen wakker maken ?" vroeg Borro gramstorig.
„Heer, het betreft de belangen van den hertog,"
zei Huib, „de man zegt dat er groote haast bij is,
anders was ik u niet komen storen."
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„Van den hertog... hm
laat hem dan bindadelijk... enne... Huib... vul de
nenkomen
bierkan nog eens... ik heb zoo'n droge tong."
Borro begon luid te geeuwen.
„Ja, heer," antwoordde Huib, nam de bierkan
van de tafel en verwijderde zich.
Eerst liet hij de kan in de keuken vullen met
schuimend bier, ging toen naar den bode, die op
een bank was gaan zitten, en zei :
„Volg me maar. Mijn meester wil je ontvangen,
maar je komt op een ongelegen uur hoor !"
„Wel, vriend, wat is er voor gewichtig nieuws,
dat je zulk een haast hebt?" vroeg Borro van
Hemmen, toen de bode binnentrad en eerbiedig
voor hem boog.
De ander wachtte tot de hofmeester zich verwijderd had en begon toen :
„Heer, mijn naam is Fokke de Hond en ik ben
in dienst van heer Walraven van Valkenburg. Ik
weet dat gij, heer, een trouwe vriend zijt van den
hertog en daarom heb ik gereden, zoo hard ik
kon, om u een ernstige tijding te brengen : Tiel
heeft heer Eduard tot hertog uitgeroepen en is
van hertog Reinald afvallig geworden. 1k kom er
zoo juist van daan . . . met heel veel moeite kon
ik ontsnappen. ze weten daar ginds wel dat ik
met hart en ziel onzen goeden heer hertog Reinald
toegedaan ben en van zijn broeder niets weten wil."
Borro van Hemmen fronste de wenkbrauwen,
tikte in gedachten met de vingers op de tafel en
zei toen, na nogmaals gedronken te hebben :
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„Dat is inderdaad belangrijk nieuws ! Ik had er
iets van gehoord dat ze in Tiel ontevreden waren . . . in Nijmegen schijnt ook iets te broeden . .
ik dacht echter niet dat het al zoo spoedig gebeuren zou . . . er moeten krachtige maatregelen genomen worden ... waar is onze genadige hertog
op het oogenblik ?"
„In Arnhem, heer," antwoordde de bode, „ten
minste tot voor een paar dagen geleden. Mijn
meester is daar ook."
„Dan moet hij zoo spoedig mogelijk bericht krijgen van wat er voorgevallen is . . . wij moeten
zorgen dat het oproer zich niet verder uitbreidt,
dadelijk moet gehandeld worden."
„De poorten van Tiel worden zorgvuldig gesloten gehouden ... ze laten niemand buiten, dien ze
niet vertrouwen kunnen."
„Hoor eens vriend, je moet zoo spoedig mogelijk
naar Arnhem rijden en den hertog persoonlijk te
spreken vragen ... ik zal door mijn klerk een brief
laten schrijven ; als de hertog je niet mocht willen ontvangen, laat hem dan dat schrijven ter
hand stellen. Ben je erg moe ?"
„'t G-aat nog al, heer," antwoordde Fokke.
„Welnu, ik geef je een uur tijd om uit te rusten en wat te eten en te drinken ... Huib, de
hofmeester, zal je wel van het noodige voorzien...
dan kan Peter, mijn stalknecht, een ander paard
voor je zadelen . . . de ruige vos . . . of neen .. .
Mop . . . je bent nogal zwaar . . . en dan ga je
onmiddellijk op marsch naar Arnhem . . . over
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een uur ben je hier terug, zorg daar voor."
De bode vertrok en Borro gelastte zijn klerk
(zelf was hij niet sterk in de schrijf kunst !) een
brief te schrijven aan den hertog, waarin aan dezen
het verraad van Tiel werd meegedeeld , tevens
liet Borro zijn meester weten dat de heer van
Hemmen zoo spoedig mogelijk al zijn gewapenden
op de been zou brengen en zich met de zijnen
ter beschikking van den hertog stelde. Ook liet
de dikke ridder aan al de bevriende edellieden
bericht zenden van het gebeurde en riep hen dadelijk ten strijde op.
Borro van Hemmen mocht veel van lekker eten
en een goed glas bier houden, hij was een dapper,
eerlijk en betrouwbaar edelman, die hertog Reinald
met lijf en ziel was toegedaan.
Met een vlugheid en energie, die men van den
loggen, zwaargebouwden man niet verwacht zou
hebben, nam hij dadelijk alle maatregelen, die hij
noodig achtte. Hij begreep dat er gevochten zou
moeten worden . . . Eduard was er de man niet
naar om de Tielenaars in den steek te laten . . .
goed ... hij verlangde er naar om weer eens te
paard te zitten en slag te leveren tegen die verwaten Bronkhorsten .. .
Toen Borro den bode tot zich zag komen gaf
hij hem het schrijven aan den hertog en een paar
geldstukken en tegen het vallen van den avond
ging Valkenburg's dienstknecht weer op marsch.
Fokke de Hond, hoe vermoeid hij ook was, aarzelde geen oogenblik om zijn tocht voort te zetten.
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Hij begreep dat het zaak was Eduard van Gelre
vOOr te zijn en de oproerige stad Tiel zoo spoedig
mogelijk te bezetten. Als het maar niet te laat
was ! Het paard dat hij nu bereed was een flink
en krachtig dier, geheel frisch en draafde er lustig
op los.
Fokke was met het terrein goed bekend en
verkeerde dus geen oogenblik in twijfel welken
weg hij moest inslaan. Veel was er niet te zien.
De onophoudelijke veeten tusschen de aanzienlijke heeren waren oorzaak dat menige boerderij
in vlammen was opgegaan ; de lieden op het platte
land waren nergens veilig, zoo min voor de edellieden die elkaars onderhoorigen, voor zoover zij
tot de andere partij behoorden, beroofden, uitplunderden en dikwijls doodden, als voor de roovers
die op eigen gelegenheid rondtrokken en alles wegnamen wat eenige waarde had.
Terwijl Fokke in gedachten verzonken flink doorreed, keek hij toevallig eens naar den hemel en
zag daar iets ongewoons. In de richting van het
Noorden stond een groote ster aan den hemel, niet
een gewone, maar een zoogenaamde staartster of
komeet.
Fokke zag met verbazing en angst naar 't hemellichaam. Hijzelf had nog nooit te voren een
komeet gezien maar zijn vader er dikwijls over
hooren praten en deze had hem altijd gezegd dat
een staartster de voorbode was van rampen en
ongelukken. Angstig keek Fokke naar de groote
ster. Zou dit ook nu het geval zijn? Hij had ge-
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hoord dat in het land van Gulik de aarde geschud
had en dat zelfs huizen, van steen gebouwd, waren omver geworpen. Kwam er maar een eind
aan al dat vechten en moorden, dacht Fokke. Zijn
heer, de genadige hertog Reinald, was toch naar
alle recht en billijkheid degeen, die voile aanspraak
had op het dragen van de hertogskroon en het
was toch goddeloos van Eduard om zijn eigen
broeder met de wapenen in de hand to bestrijden.
En dan die ongelukkige veete tusschen de Heekerens en de Bronkhorsten !
Hij, Fokke, had een eigen neef, een zoon van
zijn moeder's zusters, waarmee hij als jongen gespeeld had on waar hij meer van hield dan van
zijn eigen broeder. Zij hadden samen gevischt, gevochten en gereden.
Maar die neef was een aanhanger van de Bronkhorsten geworden, tegelijk met heer Herman Bier,
en sedert dien tijd had hij niets meer van hem
gehoord of gezien on stonden zij vijandig tegenover elkaar. Misschien zouden zij elkaar nog wel
eens bestrijden moeten, als het tot een oorlog
kwam.
Op dit oogenblik bleef onze ruiter, zijn paard
met een ruk inhoudend, eensklaps op den weg
staan. Wat hij zag was wel geschikt om hem plotseling to doen ophouden, ja, een doodelijken schrik
op het lijf to jagen.
Het was voile maan on de groote, lichte schijf,
die juist boven het dorp Heteren stond, een kwart
uur gaans van de plaats waar Fokke zich beyond,
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liet alles duidelijk herkennen. Het omliggende land
was hel verlicht en overal zag men de boomen
en struiken zich scherp afteekenen en lange schaduwen op den lichten weg werpen.
Het was doodstil en nergens zag men eenige
beweging; alleen hoorde men nu en dan een onrustigen waakhond in de verte blaffen.
Op ongeveer honderd meter van de plek waar
Fokke's paard stond zag men op den weg een
zonderling wezen langzaam voortbewegen. Zou dat
de Vale Vleermuis zijn, het spook, waarvan hij in
zijn kinderjaren zoo dikwijls had hooren vertellen ?
Het vreemde gedierte deed aan een groote spin
denken. Op vier reusachtige, dunne, gekromde pooten schoof het langzaam vooruit. Het lichaam was
kort en heel dik, de kop groot, met een soort
vleugels of ooren, die onophoudelijk in beweging
waren. Een dunne, lange staart sleepte over den
grond achteraan en bewoog zich nu en dan.
Verstijfd van schrik, doodelijk beangst, staarde
Fokke de Hond naar het monster, dat langzaam
maar zeker, recht op hem aankwam. Maar wat
nog schrikwekkender was dan de gedaante zelf,
was de reusachtige slagschaduw die het monster
op den weg wierp. De lange armen of pooten en
het dikke lichaam, eenige malen vergroot, schoven
over den lichten weg, steeds dichter bij den benauwden Fokke komende.
Deze was half versuft van schrik ; hoewel een
dapper krijgsknecht en voor geen drie levende
vijanden bevreesd, was hij doodelijk bean gst voor
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spoken en geesten of wat hij daarvoor aanzag.
Hij dacht er dan ook geen oogenblik aan van
zijn wapens gebruik te maken, maar zette met
een luiden kreet zijn paard kort om en galoppeerde
terug naar het kasteel van Hemmen, zonder om
te zien. Het zwarte ros, dat blijkbaar even bang
was als zijn meester — het arme dier had aldoor
staan rillen op zijn beenen en angstig gesnoven
behoefde geen aansporing maar rende over den
weg.
Zoodra het paard met den miter uit het gezicht
was, bleef het monster staan en wachtte onbeweeglijk.
Even later ging het op de achterbeenen staan,
wierp een paar stokken op den grond, een zwarte
kap met een paar groote ooren van het hoofd en
ziet ... het gevreesde monster bleek te zijn een
man met een grooten bochel en magere beenen,
niemand anders dan onze oude kennis de Vleermuis.
„Zie zoo," bromde hij binnensmonds, „die zal
voorloopig geen bericht brengen aan dat vette
zwijn in Arnhem."
Fokke werd niet erg vriendelijk op Hemmen
ontvangen heer Borro schold hem uit voor : „oud
wijf, lafaard, sufkop l" enz. en dreigde hem met
alle hemelsche en aardsche straffen, als hij zich
niet onmiddellijk weer op weg begaf om aan heer
Reinald het bericht over te brengen. Maar of de
heer van Hemmen ook tierde en raasde, Fokke
weigerde standvastig nogmaals langs den weg te
rijden, waarop hij de spookgedaante ontmoet had,
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tenminste zoolang het nacht was; wel was hij
bereid den volgenden dag te gaan, mits iemand
met hem meeging. Maar wat nog sterker was,
toen Borro van Hemmen een zijner eigen dienstknechten den brief aan Reinald van Gelre wilde
doen overbrengen, bleek het dat ook geen enkele
hunner hiertoe bereid was.
Het verhaal van de ontmoeting met het spook
was als een loopend vuurtje door het kasteel gegaan en allen waren diep onder den indruk ; spoken vreesde men meer dan den dood.
Zoo kwam het dat hertog Reinald eerst den
volgenden dag bericht kreeg dat Tiel hem opnieuw
was afvallig geworden.
De jonge hertog, uiterst verbolgen, liet onmiddellijk zijn troepen bij elkaar komen, trok tegen
Tiel op en sloeg het beleg voor die plaats.
Eduard echter, die in en bij Nijmegen een krijgsmacht bijeen gebracht had, trok, vOOr Reinald
nog gelegenheid had gehad zijn troepen in slagorde
te scharen, ook naar Tiel op, om die stad, welke
hem altijd de meeste trouw had betoond, in haar
benarde omstandigheden te hulp te komen.
De Tielenaars, die Eduard van of de hooge wallen met zijn troepen zagen opmarcheeren, ontsloten hem dadelijk de poorten en beletten, door een
hevig schieten, dat de troepen van Reinald — die
in het geheel niet voorbereid waren op de komst
van Eduard — den inmarsch van de krijgsmacht
van Reinald's broeder binnen Tiel verhinderden.
Toen de hertog eindelijk zijn krijgsknechten bij
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elkaar had en ze in goede slagorde opgesteld —
wat in die dagen veel tijd in beslag nam — was
het te laat ; de poorten waren reeds weer gesloten
en Eduard's yolk binnen. Maar reeds den volgenden dag werd er van de wallen van Tiel een helklinkend trompetgeschal vernomen en even later
rukten de troepen van Eduard, versterkt door een
groot aantal gewapende burgers van Tiel, naar
buiten.
Door een omtrekkende beweging dwongen zij
Reinald's troepen wilden deze niet in den rug
en in de flank tegelijk aangevallen worden — terug
to gaan ; daarna rukte Eduard recht vooruit en
het zijn broeder door den heer van Bronkhorst
uitnoodigen om onmiddellijk slag to leveren ; in
elk geval begeerde Eduard tot een strijd te komen
en een beslissing to verkrijgen.
De toestand van de partijgenooten van hertog
Reinald werd nu allerhachelijkst. Geplaatst in een
waard, tusschen den Waalstroom en den dijk,
hadden zij aan de eene zijde de muren van de
stad Tiel achter zich en aan de andere zijde de
rivier, vciOr zich de vijand die hen geheel overvleugelde.
Daarbij scheen de zon de troepen van Reinald
vlak in het gelaat, ter wijl een vrij krachtige noordwestenwind hun stof en zand in de oogen joeg en
bijna belette jets te onderscheiden.
De riddets waren van het hoofd tot de voeten
in ijzer en staal gekleed en bereden zware strijdhengsten, die mede met metaal waren bedekt. De
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ruiters waren bewapend met lange lansen ; aan
bun zadels hingen een degen en een dolk, terwiji
aan hun gordel een buitengewoon lang zwaard en
een tweesnijdende strijdbijl of knods waren vastgemaakt.
De jonge edellieden, pages genaamd, droegen
lichtere wapenen en hadden geen vizier aan de
helmen.
De Heekerensche edellieden waren in de eerste
linie opgesteld, in twee afdeelingen, waarvan de
eerste zich om Reinald zelf, de andere zich om
Frederik van Heekeren geschaard had.
In het tweede yen volgende gelid stonden de enkele boogschutters te paard, meestal jonge edellielieden, en daarachter voetvolk.
Deze dienstmannen of servienten waren bekleed
met een kolder van dik, geel leder of een warnbuis gedekt door over elkander liggende metalen
plaatjes in den vorm van schubben, voorts bewapend met lans en schild en boog met pijlen. Zulk
een Buis of jak met schubben of schobben heette
schobbejak en de verachting, waarin de lieden, die
ze droegen, bij den adel stonden, heeft dit woord
later tot een scheldnaam gemaakt.
Na de verijdelde poging om de troepen van
Eduard te beletten zich in Tiel te werpen, had
Reinald niet goed geweten hoe te handelen.
Hij besloot of te wachten wat er verder gebeuren zou en had daarom zijn troepen in de verzamelstelling bijeengehouden ; de geleden verliezen
waren tot nu onbeduidend.
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„Ik geloof dat de hertog eigenlijk heel weinig
zin heeft om to vechten," zei Frederik van Ulft,
de erfmaarschalk van het hertogdom, tot Arend
van Arkel, die naast hem reed. „We hadden dadelijk beter moeten toeslaan. Zou Eduard het op
een beleg van Tiel willen laten aankomen ?"
„Ik geloof het niet. . . ik denk eerder dat hij tot
den aanval zal overgaan, in plaats van op Tiel
terug to trekken. Waarachtig, daar begint het al !"
Inderdaad waren de vijandelijkheden door de
krijgsknechten van Eduard begonnen.
Zooals gewoonlijk openden de boogschutters het
gevecht ; toen de eerste vijandelijke pijien in hun
gelederen vlogen, aarzelden de boogschutters van
Reinald niet om ook van hunne zijde de tegenpartij to bestoken. De bogen waren manshoog en
de een-meter-lange pijien, waarvan iedere boogschutter er vier-en-twintig in zijn koker had, misten zelden hun doel, al hadden zij op de geharnaste ridders geen uitwerking.
Wel waren er ook een klein aantal kruisboogof armborst-schutters, wier stalen wapen gespannen werd door middel van een werktuig en dat
een bout schoot, zwaarder en korter dan de pip ;
de trefkans was grooter dan van den gewonen
boog (op tweehonderd pas doorboorde de bout nog
een pantser) maar de bediening was veel langzamer,
daar men er slechts twee 'a drie schoten in de
min uut mee kon doen ; voor het spannen der
kruisbogen werden handlangers gebruikt.
Langzamerhand werd de strijd feller.
15
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De ridders reden van weerszijden met gevelde
lansen op elkaar toe en trachtten elkander uit den
zadel te werpen of op een kwetsbare plek te treffen. Iedere ridder zocht zijn tegenpartij — dikwijls
waren hierbij persoonlijke veeten in het spel —
en bet geheele gevecht bestond uit een reeks van
afzonderlijke tweegevechten, waarbij de overwinning beslist werd door lichaamskracht, persoonlijke
dapperheid en behendigheid, terwijI de onderbevelhebbers eigenlijk niets anders deden dan door hun
voorbeeld hun minderen tot dapperheid aansporen.
Een der eersten aan Reinald's zijde, die sneuvelden, was de dappere Frederik van Ulft, erfmaarschalk van het hertogdom. Door een zwaren ijzeren
bout tegen het voorhoofd getroffen, stortte hij
levenloos ter aarde.
Frederik van den Eeze, de oudste zoon van
Frederik van Heekeren, viel even later in hander
van den vijand. Zijn paard, door een pijl getroffen,
woedend van pijn, kon door zijn berijder niet meer
in bedwang worden gehouden en rende in toomelooze vaart recht voorwaarts in de gelederen der
tegenpartij. Door een drietal ridders besprongen
werd de jongeling van zijn paard gesleurd en naar
achteren gevoerd.
Ruim een half uur later bleek het reeds dat
Reinald de slag verloren had.
De vijandelijke boogschutters zonden bijna zonder ophouden hun pijlen in de dichte gelederen
der hertogelijke troepen, die door het zonlicht en
het stof gehinderd, niet dan onzuiver richten kon-
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den. Krijgsknecht na krijgsknecht viel ; de anderen gingen steeds meer terug, maar kwamen
daardoor ook hoe langer hoe dichter op elkaar to
staan. Losloopende paarden, wier ruiters gevallen
waren, droegen er toe bij om de verwarring te
vergrooten en de gelederen te doen verbreken. En
steeds heftiger drongen Eduard's ruiters op, steeds
meer mannen van Reinald vielen om niet weer
op te staan.
Reinald bemerkte dat de slag verloren was! Hij
had dapper gestreden en menigen vijand in het
zand doen bijten, maar eindelijk moest hij het opgeven. Tweemalen was zijn paard onder hem
neergevallen, het eerste was door een zwaardhouw
getroffen, het andere door een bout van een armBorst.
Nu had hij een derde ros bestegen, hem door
zijn schildknaap gebracht. Het vrij lichte paard
kon den zwaarlijvigen hertog nauwelijks dragen
en Reinald voelde dat dit dier hem niet ver brengen zou ; er was echter geen ander. Tool' moest
hij, wilde hij niet gevangen genomen worden, zijn
heil in de vlucht zoeken.
Tergend klonk het overwinningsgeschreeuw van
Eduard's troepen hem in de ooren, steeds zwakker
word het geroep : „G-elre ! Gelre !" van de zijnen.
Daar zag hij den dapperen Borro van Hemmen,
een zijner meest getrouwe edellieden, in gevecht
met Dirk van Meurs.
Met gevelde lansen renden de beide tegenstanders op elkaar toe; vreeselijk was de schok. De
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lans van Dirk vloog in splinters, Borro wankelde
even in den zadel maar wist toch zijn zit to bewaren.
Haastig keek Dirk om naar zijn schildknaap of
deze een andere lans in gereedheid had, maar de
jongeling was gesneuveld of gevangen.. . hij was
althans niet aanwezig.
Borro had intusschen keertgemaakt en rende
nogmaals, de lans stevig onder den arm houdende,
op Dirk aan. Deze wist den schok behendig te
ontwijken maar vloog Borro in snuivende vaart
voorbij en bracht zijn tegenstander met zijn zwaard
een geweldigen slag op den schouder toe.
Wel belette het stevige staal dat het scherpe
zware wapen ver in het vleesch doordrong, maar
toch was Borro blijkbaar gekwetst ; de linkerarm
hing hem als verlamd langs het lichaam en deed
hem blijkbaar veel pijn.
Toch liet de dappere Borro den moed niet
ken...
. . nogmaals liet hij zijn paard wenden, doch
daar hij thans zijn rechterhand noodig had om
zijn paard te besturen, liet hij zijn lans vallen en
trok zijn zwaard. Weer renden de ruiters met
kracht op elkaar in, doch toen zij elkaar tot op
ongeveer vijf passen genaderd waren stortte Borro's
paard over een op den grond liggend lijk van een
gesneuvelden krijgsknecht. Het ros viel op de
knieen ; van Meurs had hierdoor gelegenheid Borro
een geweldigen slag met zijn zwaard toe to bren.
gen ; het zware, scherpe wapen drong door de
helmplaten heen en in Borro's hoofd ; de ongeluk-
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kige liet zijn zwaard glippen, bracht den arm naar
omhoog en stortte toen zijdelings van zijn paard,
dat juist weer op de been was gekomen.
Reinald had een zijner dapperste en trouwste
aanhangers verloren.
Ook begon hij thans aan een goed heenkomen
to denken.
Slechts ëën weg bleef nog voor Reinald over om
te ontkomen en dat was langs den Waaldijk naar
het zuidwesten en werkelijk ging de verslagen
hertog, gevolgd door Dirk van Lijnden en Gerard
van den Rijn, er dan ook toe over om te trachten
langs dien weg aan de gevangenschap to ontkomen.
Op ongeveer duizend meter ten zuiden van Tiel
loopt de weg op den dijk tusschen een drie- of
viertal huisjes door, na eerst een vrij scherpe
kromming gemaakt te hebben.
Op die plaats nu was de dijk door een drietal
boerenwagens, een paar karren, ladders enz. geheel
versperd, ten minste voor miters en voertuigen ;
alleen de weg in het midden bleef vrij.
Op het dak van het hoogste der huisjes zat,
met de dunne beenen onder zich gekruist, de
Vleermuis en volgde met de meeste belangstelling
den loop van het gevecht.
De bochel had een verbazend scherp gezicht en
kon dan ook uitstekend de personen onderscheiden
en hun bewegingen gadeslaan.
Op zeker oogenblik scheen er iets to gebeuren
wat hem bijzondere vreugde verschafte ; hij uitte
ten minste een juichkreet en klauterde zoo snel
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hij kon van het trouwens vrij lage dak naar beneden.
Met inspanning van alle krachten trok hij nu
een grooten wagen dwars over den weg, zoodat
deze volledig versperd was; aan de van Tiel afgekeerde zijde bond hij een voor- en een achterwiel
met een stevig touw aan elkaar vast, zoodat het
voertuig niet meer rollen kon. Aldus was de weg
volkomen afgesloten.
De Vleermuis haastte zich nu naar zijn paard,
dat hij achter het huis had vastgebonden, sprong
er vlug op en rende naar Tiel, langs den voet
van de noordelijke dijkshelling.
Halverwege zag hij, boven op den dijk, Reinald,
gevolgd door de beide ridders, zich voortspoeden.
Maar het lichte paard, door den zwaren, buikigen
hertog bereden, kon haast niet meer voort, in
weerwil van de heftige spoorslagen, die zijn berijder hem toediende, en de beide andere edellieden
moesten hun rossen inhouden, wilden zij hun heer
niet voorbijstuiven.
De Vleermuis hield zich echter niet op, maar
reed verder, zoo hard hij kon, totdat hij bij een
afdeeling van Eduard's ruiters kwam, die het slagveld afreden om buit te zoeken en gevangenen te
maken. Met verwondering en spot keken zij naar
het wonderlijke wezen, dat naar hen toekwam.
Wat een raar gedrocht was dat!
„G-auw! gauw !" schreeuwde de bochel, terwijl
hij in de richting wees waar Reinald verdween,
„dam gaat de hertog! Ziet dat je hem grijpt! Er
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is goud te verdienen ! Zorg dat hij niet ontkomt !
Je kunt hem gemakkelijk inhalen !"
Een oogenblik stonden de ruiters besluiteloos,
niet wetend wat te doen ; zouden zij den zekeren
buit hier voor een onzekeren daarginds laten varen ?
Maar weer moedigde de bochel hen aan, schreeuwende en dreigende... een der ruiters verhief zich
in de beugels en zag nog j uist de dikke gestalte
van den hertog boven op den Waaldijk.
„Vooruit ! mannen ! 't is waar ! Daar gaat de
hertog ! Laten we hem vangen !" riep hij opgewonden door deze ontdekking, en door de anderen
gevolgd, rende hij Reinald achterna.
De Vleermuis bleef grijnslachend staan, zeker
van den uitslag der vervolging.
Reinald, hijgend van vermoeienis, dreef zijn paard
zoo sterk mogelijk aan ; het zweet gudste hem
onder den helm van het voorhoofd. Het was een
vrij warme dag en de zwaarlijvige man, die zich
dapper had geweerd, had 't meer dan warm onder
het zware harnas, dat zijn geweldig lichaam omsloot.
Naar hij en ook van den Rijn en van Lijnden
meenden, was zijn vlucht niet bemerkt en was
er kans dat hij ontkomen kon.
Toch stelde de hertog zich niet veel meer van
de toekomst voor, nu zoo goed als alles verloren
was. Eduard, zijn broeder, en de partij der Bronkhorsten namen voortdurend meer toe in macht
en aanzien ; de meeste steden waren van hem,
Reinald, afvallig geworden en ook tal van edelen,
hadden zijn zijde verlaten.
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Geld om zijn eigen troepen te betalen en to onderhouden ontbrak ; alleen de woeste, beestachtige
Veluw-bewoners waren hem met hart en ziel toegedaan, maar dit waren gevaarlijke bondgenooten,
losgelaten duivels, die niets en niemand ontzagen.
Op dit oogenblik hoorde Gerard van den Rijn
het kletteren van paardenhoeven achter zich hij
keek om... het waren de vervolgende ruiters !
„Vooruit, heer !" riep hij angstig tot Reinald,
ze
hebben ons gezien vooruit of het is te
/7
laat," en zelf dreef hij zijn paard aan.
Maar 't was alles vergeefs.
Het uitgeputte paard van Reinald kon niet meer;
tweemalen stortte het op de knieen en de hertog
viel den laatsten keer bijna uit den zadel.
Eindelijk hadden zij de bocht in den dijk bereikt waar de huisjes stonden . Dirk van Lijnden, die vooruitgereden was, uitte een kreet van
woede... hij was op de versperring van wagens
gestooten.
Op hetzelfde oogenblik kwamen de ruiters van
Eduard in woeste vaart aanrennen ; toen zij den
hertog en de beide edellieden zagen stilhouden,
hielden ook zij hun paarden in, verbaasd over dit
oponthoud. Maar nu kwam een andere ruiter, van
den kant van Tiel, zich in snellen galop bij hen
voegen ; het was Gerard Vullinc.
„Geef u over, hertog," riep hij hijgende, „alle
weerstand is dwaasheid... ge kunt toch niet meer
ontkomen."
„Niet aan een verrader," riep Reinald woedend
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en Gerard van den Rijn viel Vullinc onmiddellijk aan.
„Rijd naar heer Eduard," riep Vullinc tot een
der ruiters, ,,zoo hard je kunt en zeg dat de hertog hier is en dat wij hem gevangengenomen
hebben. Toe dan, kerel !"
De ruiter haastte zich aan het bevel te gehoorzamen, terwijl Vullinc zich met alle macht verweerde tegen de woeste aanvallen van Gerard van
den Rijn, die hem fel bestookte. Dirk van Lijnden
bepaalde er zich toe de persoon van hertog Reinald,
die afgestegen was, te beschermen, door zich voor
hem te plaatsen.
De Bronkhorstsche ruiters, die het oude ontzag
voor den hertog nog niet verloren hadden, waagden het niet, nader te komen ; zij begrepen dat de
hertog toch niet meer ontkomen kon en bepaalden
er zich toe den terugtocht naar Tiel te verhinderen, daarbij ruimte latende aan de beide vechtende
edellieden, die in een hevigen strijd gewikkeld waren. Het lot was van den Rijn niet gunstig.
Hoewel hij zijn tegenpartij een paar duchtige
slagen had toegebracht was 't hem toch niet gelukt Vullinc buiten gevecht te stellen ; toen deze
nu een krachtigen aanval deed wilde de ander zijn
paard doen wenden, maar het dier kwam met een
zijner achterbeenen op de steile dijkshelling, kon
niet meer op de been blijven en ros en ruiter
rolden naar beneden. Gerard van den Rijn viel
van zijn paard, verloor zijn zwaard en was aldus
buiten gevecht gesteld ; het ros krabbelde spoedig
weer op en was ongedeerd.
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Even later kwam een tiental edellieden, 'aan
wier hoofd Eduard van Gelre reed, in snellen gang
op het tooneel van den strijd.
„Geef u over aan mij," riep Eduard, „de slag
is verloren. . . er valt met vechten niets meer te
winnen."
Reinald begreep dat hem niets anders overbleef;
hij was innerlijk blij dat het uit was.
„Als je mij lijfsbehoud belooft en ook voor deze
beide edellieden," antwoordde hij, „en dan stel ik
als voorwaarde dat. . ."
„Geen voorwaarden," riep Eduard barsch, „daar
zullen we later over spreken . . . natuurlijk zal je
geen leed geschieden... ik ben geen moordenaar !"
Hij liet Reinald een ander paard geven en vroeg
toen, nadat de hertog opgestegen was :
)2 Wil je me beloven, op je eerewoord, geen enkele
poging te zullen doen om te ontsnappen ?"
„Ja," antwoordde Reinald somber.
Men reed nu naar Tiel terug. Voorop Eduard
van Gelre, gevolgd door Bronkhorst en Vullinc ;
een paar passen achter hen Reinald, Gerard van
den Rijn en Dirk van Lijnden, alien ongewapend,
vervolgens de overige ridders van Eduard en de
ruiters, die het eerst gekomen waren.
Toen men bij de troepen van Eduard gekomen
was en deze den gevangen hertog zagen, ging er
een luid gejuich op.
De overwinning was volkomen !

HOOFDSTUK X.
DE VERRASSING VAN BOMMEL.

Hertog Eduard gelastte de schepenen van Arnhem tot hem toe te laten ; zij hadden ruim een
uur Lang gewacht.
Een vijftal mannen, de meeste van middelbaren
leeftijd of ouder, traden de zaal binnen, waarin
Eduard, op een eikenhouten stoel met hoogen rug
gezeten, hen, omringd door zijn edelen, afwachtte.
De voorste der schepenen, Pieter van Heel, een
deftige grijsaard met langen, grauwen baard, boog
de knie voor den hertog en wachtte.
„Wat begeeren de schepenen van Arnhem?"
vroeg Eduard norsch en uit de hoogte.
„Uwe Genade gelieve het oor te leenen aan de
klachten der burgers van Arnhem," sprak van
Heel kalm en waardig. „De burgers, die toch al
zoo zwaar door de oorlogslasten gedrukt worden,
hebben door den langdurigen krijg zwaar in hunnen
handel te lijden ; de wegen worden onveilig gemaakt door de onophoudelijke oorlogen. De poorters zijn op de plaatsen, waar hun anders vrij
verkeer was vergund, aan allerlei rampen blootgesteld. En tot overmaat van onheil heeft mijnheer
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de graaf van Holland verlof gegeven om de goede
burgers van Arnhem en hun goed in beslag to
nemen. Na den dood van uwe zalige moeder, de
hertogin Alionora — God zij hare ziele genadig —
heeft uw heer broeder de overeenkomst bevestigd,
waarbij de pacht van de gruit en de markttollen
te Arnhem aan..."
„Wat beduidt dat langdradig verhaal, heer schepen ?" riep Eduard ongeduldig, met zijn lang zwaard,
dat hij tusschen de knieen hield, heftig op den
grond stampend. „Wat wilt ge eigenlijk ? Spreek
kort en duidelijk !"
Een oogenblik was de oude schepen overbluft
en zweeg ; toen ging hij voort met eenigszins bevende stem :
„Wij verzoeken uwe genade nederig en onderdanig met den heer graaf van Kleef een vergelijk
te willen treffen en den krijg te doen ophouden.
Hertog Albrecht is bereid, dat weten wij, aan uwe
genade de inkomsten van den to! te Lobith of to
staan. Voorts wil hij Emmerik en de andere goederen ten behoeve van uwe genade inlossen en..."
„Ik heb aan hertog Albrecht mijn ontzegbrief
gestuurd, omdat hij nog steeds de partij van mijn
broeder opruit en levendig houdt. .."
„Wanneer uwe genade den vrede wil, zal hertog
Albrecht ongetwijfeld ook de vijandelijkheden staken," zei de schepen eerbiedig.
„Wij zullen zien, wij zullen zien," sprak Eduard
ongeduldig en gaf den schepenen een teeken dat
de audientie afgeloopen was.
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De schepenen bogen nederig en vertrokken, vrij
onvoldaan over hun bezoek.
Inderdaad was Eduard niet ongenegen om vrede
te maken. Maar toen, Albrecht van Beieren den
ontzegbrief ontvangen had, riep deze dadelijk zijn
hollandsche leenmannen te wapen, een uitgelezen
schaar van ridders en hun gevolg en wachtte met
ontrolde banieren de troepen van hertog Eduard
af op den Heimenberg, dicht aan den grenspaal
van het Geldersche gebied gelegen. De door hen
ingenomen stelling was bijzonder gunstig : aan de
eene zijde gedekt door den Rijn, aan de andere
door een moeras ; van omtrokken te worden geen
sprake.
't Zij Eduard werkelijk het voornemen had geen
nieuwe vijandelijkheden te beginnen, hetzij hij spijt
gevoelde over zijn oorlogsverklaring aan hertog
Albr echt, hetzij hij de stelling van zijn tegenpartij
te stork achtte, hij verscheen althans niet en de
Hollanders bepaalden zich tot het houden van
talrijke strooptochten in de omliggende deelen van
Gelderland, waarbij een aantal dorpen in de asch
werden gelegd en zonder veel moeite groote buit
behaald werd. Ook hier moesten de bewoners
van het platteland het gelag weer betalen.
Eindelijk trokken de Hollanders af en kwam
een vrede tot stand, waarbij de vroeger reeds besproken echtverbintenis van hertog Eduard met
de nog niet huwbare oudste dochter van Albrecht,
Katharine, thans definitief werd vastgesteld.
Sedert het begin van zijn regeering als hertog
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was Eduard met den bisschop van Utrecht in
goede verstandhouding gekomen en deze kerkvorst
had zelfs een verzoening tot stand weten to brengen tusschen den hertog en diens vroegeren tegenstander, Arend van Arkel.
Langzamerhand keerde de rust en vrede in Gelderland terug, al waren er nog altijd enkele edelen
alsmede sommige steden, die weigerden Eduard
als landsvorst te erkennen. Zoo b. v. Gerard van
Hakvoorde, die door Reinald beleend was met het
het huis te Zenderen, hoewel dit aan zijn oom
Willem van Zenderen toekwam. Deze laatste zocht
steun bij de partij der Bronkhorsten, alsmede bij
de stad Doesburg. Gerard bleef echter waar hij was.
Maar Eduard het geen gras over de zaak groeien ;
hij trok met een afdeeling troepen, ondersteund
door gewapende Arnhemsche burgers tegen het
kasteel to Zenderen op, nam het met geweld in,
waarna hij het deed slechten en de grachten dempen ; de afbraak gaf hij aan de stad Zutfen, met
vergunning om de steenen enz. tot herstelling van
haar muren en grachten te benutten.
Men ziet, het waren geen halve maatregelen
die men in dien tijd nam !
Op gelijke wijze handelde Eduard met allen die
zich niet dadelijk aan zijn gezag onderwierpen ;
hun sloten werden verwoest, zij zelven verbannen.
Een niet te versmaden tegenstander eindelijk
was Sweder van Voorst, een overmoedig on oorlogzuchtig heer, die wij reeds vroeger als een der
sterkste bondgenooten van heer Reinald hebben
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leeren kennen. Wie zich ook aan hertog Eduard
mocht onderwerpen, hij niet, en to vergeefs bood
Eduard een zoen aan ; de trotsche edelman gaf
zelfs geen antwoord.
Het hoofdslot van heer Sweder, op een half uur
afstand van Zwolle gelegen, was het sterkste van
het geheele Sticht. Het was voorzien van ringmuren, die niet minder dan Brie-en-twintig meter
hoog en bijna vier meter dik waren. De grachten
waren breed en diep en aan beide zij den met steen
uit den grond opgemetseld.
Buiten de grachten werd het kasteel gedekt
door een sterken voorburcht en bovendien waren
alle poortdeuren van zwaar ijzer.
Het kasteel van Voorst, het sterkste der roofnesten aan den IJsel, was een uitstekende wijkplaats voor de belagers der langs den IJsel reizende
handelaars en ontzaglijk was het nadeel dat de
kooplieden op deze wijze ondervonden.
Sweder van Voorst, een der sterkste aanhangers
van de partij der Heekerens, deed van uit zijn
huis to Keppel gedurig aanvallen op hen die zich
voor hertog Eduard verklaard hadden on ontzag
zich daarbij niet ook het gebied van den bisschop,
zijn leenheer, aan to randen, zoodat deze hem in
Augustus 1361 een ontzeggingsbrief zond en met
de wapenen tegen hem optrad.
Zwolle, Deventer en Kampen ondersteunden den
bisschop, maar heer Sweder, voor geen kleintje
vervaard, trok van uit zijn slot to Rechteren tegen
de Zwollenaars op en versloeg hen.
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De kans keerde echter en Sweder viel zelf zijn
vijanden in handen.
Nu besloot de bisschop Sweder's hoofdvesting,
het huis te Voorst, met ge weld te nemen. In het
volgend jaar trokken de troepen, onder aanvoering
van Jan en Otto van Arkel, benevens hertog
Eduard zelf, tegen het huis te Voorst op.
De verdediging was lang en hardnekkig ; wie de
commandant der bezetting was wist niemand ;
alleen was bekend dat het een in 't zwart gekleede ridder was, die een zwart fluweelen masker
droeg en met buitengewonen ijver bezield was om
den vijand of to weren.
Tot de eerste maatregelen, door de belegeraars
genomen, behoorde het oprichten van drie buitengewoon groote schietgevaarten, verplaatsbare torens
met meerdere verdiepingen, van waaruit zij den
belegerden dagelijks met bussen, bogen en slingers,
kogels, pijlen en steenen toeslingerden. Langen
tijd kwamen zij echter geen stap verder; de breuken werden gedicht, de gaten gestopt, de torens
met kracht beschoten. Nu en dan had er een uitval plaats, waarbij de belegeraars er niet altijd
het best afkwamen.
Eindelijk gel ukte het echter, op den acht-entwintigsten Juli, aan Eduard's troepen den voorburcht van het kasteel stormenderhand te veroveren, ten koste van zware verliezen.
De bisschop nam nu de leiding van het beleg
verder in handen. Om met de vooraf hiertoe in
gereedheid gebrachte blijden den muur van het
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eigenlijke slot zelf dicht genoeg to kunnen naderen,
liet onze geestelijke heer deze schietwerktuigen op
een soort vlot, in de binnengracht liggende, plaatsen en vervolgens tot beneden den ringmuur drijven. Vervolgens liet hij Bien muur en vooral het
muurwerk van den grooten toren, zoodanig met
zware steenen beuken en rammeien, dat een groot
deel van dit laatste ten slotte in puin stortte en
in zijn val een flunk stuk van de daarmede verbonden :hal of groote zaal meesleepte ; met donderend geraas stortte het muurwerk in.
„Nu zal het niet lang meer duren of we zijn
binnen," zei Arkel, zich verheugd de handen wrijvend, „ze zullen zich weldra moeten overgeven.
Wie of die drommelsche kerel toch zijn mag, die
het bevel voert !"
„Ik weet 't niet," zei Eduard, „maar in elk geval is het een flunk soldaat en good bevelhebber.
Ik denk dat er nog heel wat gevochten zal moeten worden v66r we het kasteel hebben."
De uitkomst bewees dat Eduard gelijk had en
dat de inname nog zoo gemakkelijk niet ging.
Het verlies van de groote zaal scheen den ijver
der belegerden in het bieden van tegenweer te ver.
dubbelen, in plaats van hen te ontmoedigen.
Toen de bisschoppelijke troepen onder Otto van
Arkel, een broederszoon van den bisschop, den
volgenden morgen een nieuwen, beslissenden aanval wilden verrichten, zagen zij tot hun onaangename verrassing dat de belegerden, wel voorzien
van allerhande bouwgereedschap en oorlogsmateriaal
16
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in der haast de plaats waar de toren gestaan
had, gedurende den nacht opnieuw bevestigd hadden en daar nog mee bezig waren.
Zoodra de dag aanbrak schoten zij brandende
stollen op de vij andelijke werken, die meermalen
doel troffen en verscheidene werktuigen en gebouwtjes in vlammen deden opgaan.
Opeens kwam een der schildknapen van hertog
Eduard, met een gezicht waarop de grootste ontsteltenis te lezen stond, in allerijl aanrennen.
„Wat is er nu weer !" vroeg Otto van Arkel
knorrig ; hij was nijdig over het hardnekkig verzet.
„Neer, de belegerden hebben een werktuig gemaakt, waaraan ze lange stangen met ijzeren
haken bevestigd hebben. Van nacht hebben ze
daarmee de stormgereedschappen uit de legerplaats
opgehaald en naar zich toegetrokken. 't Is nu juist
ontdekt !"
Otto van Arkel uitte een ruwen vloek en stampte
met zijn geharnasten voet op den grond.
„Zijn het dan duivels die daar op Voorst zitten?" riep hij woedend uit. „En wat zijn het voor
slaapkoppen, die daar van nacht wacht gehouden
hebben. Ik zal ze laten geeselen ! Die luiaards
laten de boel onder hun handen weghalen."
De bisschoppelijke en gelresche troepen verdubbelden nu ook hun pogingen om het kasteel te
nemen en zoowel Eduard als de bisschop waren
voortdurend bezig om hun troepen op te zweepen
en hun moed aan te wakkeren. Merkwaardig was
het, dat zoodra Eduard zich vertoonde, onmiddellijk
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op hem geschoten werd, terwijl dit bij den bisschop veel minder het geval was. Een paar malen
scheelde het weinig of de hertog was getroffen
geworden.
Intusschen beukten de werptuigen onophoudelijk
de muren met de zwaarste steenen ; het aantal
pijlen en steenen dat binnen de muren geworpen
werd, was ontelbaar.
Eduard werd hoe langer hoe kwaadaardiger
over den hardnekkigen tegenstand en de bisschop
gaf hem in dit opzicht niets toe.
Steeds liet deze laatste nieuwe troepen ontbieden, ter vervanging van de gesneuvelden en aanvulling van de levenden.
Op het eind van Augustus kwam er een jobstijding ; Sweder van Voorst, die op het kasteel
Rozendaal gevangen zat, was op onverklaarbare
uit zijn kerker ontsnapt en had niet meer gevangen kunnen worden.
Een enkele maal kwam een overlooper, die uit
het huis to Voorst had weten to ontsnappen, zich
bij Eduard's troepen aansluiten en, !hoe wel men
dat yolk weinig vertrouwde, brachten zij soms berichten die voor de belegeraars van belang waren.
Een van deze overloopers, eon kerel die op last
van den commandant der belegerden een flinke
geeseling had bekomen wegens dronkenschap en
slapen op wacht, deed een middel aan de hand,
dat strekken moest om de overgave to bespoedigen en inderdaad doeltreffend bleek to zijn.
Men begon namelijk de grachten met allerlei
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onreinheden en afval to vullen. Aas van de gedoode paarden en overblijfselen van geslachte dieren, lijken van gesneuvelden werden zoowel in de
grachten geworpen als door middel van de blij den
over de muur geslingerd.
Het duurde niet lang of de bezetting, die de rottende lichamen niet kwijt kon raken, begon gebrek
aan drinkwater to krijgen ; het tot nu toe gebruikte
water bleek vergiftigd en was oorzaak van allerlei
kwaadaardige ziekten, die onder de bezetting uitbraken.
Eindelijk, den negenden November, ziende dat
het leger van den bisschop dag aan dag in sterkte
toenam, zelf afgemat door den langdurigen strijd,
door gebrek en ziekten gekweld en op geen ontzet
kunnende hopen, besloten de belegerden, na vijftien
weken lang den hardnekkigsten tegenstand geboden to hebben, zich bij verdrag over to geven.
Op dien dag werd de witte vlag uitgestoken,
het schieten werd over on weer gestaakt en nadat
ook van uit de bisschoppelijke legerplaats een
witte vaan was opgestoken, werd de brug van
Voorst neergelaten, de zware poortdeur geopend
en kwam Dirk van Lent naar buiten. Onmiddellijk werden de onderhandelingen geopend.
„Wij zijn bereid het kasteel aan u over to geven op voorwaarde van behoud van leven en bezittingen."
„Wie is uw lastgever?" vroeg Eduard nieuwsgierig. „Wie voert het bevel op het kasteel
Voorst?"

245

Dirk van Lent aarzelde te ant woorden ; eindelijk
sprak hij : „Wij weten het niet, uwe genade."
„Weet ge dat niet?" vroeg Eduard verbaasd.
„Neen, heer," antwoordde van Lent. „Sweder
van Voorst heeft ons alleen gezegd dat wij onvoorwaardelijk aan hem gehoorzamen moesten en
dat wij hem volkomen vertrouwen konden. Maar
wat 't vreemdst is"... van Lent bleef steken.
11 Welnu ?" vroeg de hertog aandringend.
„Sedert wij tot de overgave besloten hadden is
onze commandant, dien wij nooit ongemaskerd
gezien hebben, spoorloos verdwenen."
„Maar hoe is hij dan buiten het kasteel gekomen ?" vroeg Eduard verbaasd. „Heeft hij niets
gezegd ?"
„Neen, uwe genade, wij weten er niets van ;
het is ons ook een raadsel."
Na eenige bespreking, waarbij alle meerdere
eischen van Eduard en den bisschop afstuitten op
de besliste weigering van van Lent, die dreigde
het kasteel in de lucht te doen vliegen, kwam
men eindelijk tot de overgave.
Onmiddellijk trokken de zegevierende troepen
het kasteel binnen, nadat de belegerden er uitgegaan waren. Deze leverden een treurigen aanblik op, bleek, mager en uitgehongerd als zij er
uitzagen. Velen konden zich slechts met moeite
voortsleepen, tal van krijgsknechten waren gewond
of ernstig ziek en moesten gedragen worden.
Zoodra het slot ontruimd was gaf de bisschop
bevel het kasteel tot den grond toe to slechten en
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weldra klonk het gedreun der mokerslagen en het
vallen der steenblokken door de lucht.
Veel werk en moeilijkheid leverden de zware,
dikke, ijzeren poortdeuren op. Een dezer deuren
werd later naar het stadhuis to Kampen overgegebracht en gehangen als een tweede of binnendeur voor een gevangenis, aan de raadzaal grenzend en als „het torentje" bekend.
Doch eindelijk was alles met den grond gelijk
gemaakt en trokken de troepen af.
lieer Sweder bleef tot zijn dood met Eduard en
Jan van Arkel in onmin.
Doch ook de partij van Reinald en de Heekerens traden meermalen aanvallend op. Gesteund
door den hertog van Brabant verzuimden zij niet
hun slag to slaan als de kans schoon was zoo
kreeg b. v. Valkenburg op zekeren dag bericht dat
de stad Zalt-Bommel zwak bezet was en er zich
wel gelegenheid aanbood om die stad, die het met
Eduard van Gelre hield, to nemen.
Valkenburg besloot de kans to wagen. Geholpen
door de troepen van hertog Wenceslaus van Brabant rukte Wairaven van Valkenburg met een vrij
sterke afdeeling tegen de stad Zalt-Bommel op.
De bezetting, hulp verwachtende van heer Eduard,
verdedigde zich dapper en wellicht zou Valkenburg
niet zoo heel spoedig meester zijn geworden van
de vesting, als het verraad hem niet to hulp was
gekomen.
Op een avond zat Wairaven in zijn tent toen
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een dienstknecht hem berichtte dat een burger
hem verlangde te spreken en een gewichtige mededeeling had te doen met betrekking tot het beleg van Bommel.
„Laat hem hier komen," beval Valkenburg.
Een lange, magere boer trad de tent binnen.
Hij was schamel gekleed ; de lange, geel-blonde
haren hingen hem over het voorhoofd en gaven
hem een dom uiterlijk ; het rechter oog was door
een grooten, zwarten pleister bedekt, terwijl hij
het andere meest neergeslagen hield. Zijn stem
klonk echter tamelijk beschaafd.
„Wat verlang je ?" vroeg Walraven vrij norsch ;
de man boezemde hem wantrouwen in.
„Mijn naam is Gooswijn van Varik, heer," sprak
de man, „ik woon hier in de buurt. Ik wilde u
een voorstel doen . . . "
„Welk voorstel ?. . . vooruit, spreek op, kerel !"
„Ik bied u aan, Bommel binnen enkele uren in
uw bezit te stellen."
Verrast keek Valkenburg op.
„Op welke manier ?" vroeg hij na enkele oogenblikken.
„Ik zal zorgen dat de Gamersche poort morgennacht open is ; ge kunt dan rechtuit de Gamersche straat doortrekken, dan zijt ge dadelijk op de
Markt en bij het Raadhuis. Laat een schijnaanval
doen aan de andere zijde van de stad, bij de halve
maan aan de Oertelsche poort, dan trekt de bezetting daarheen en ge kunt ongehinderd Bommel
binnentrekken."
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Kalm en rustig had hij deze woorden gesproken
en zag nu Valkenburg vragend aan.
„Welke reden heb je om Bommel aan ons over
te leveren ?" vroeg hij de ridder.
Gooswijn haalde de schouders op.
„De schepenen van Bommel hebben mij op schandelijke manier van mijn geld en goed beroofd en
daarover wil ik mij wreken. Maar bovendien, wat
kan het u schelen als ge Bommel aan hertog
Eduard ontrukken kunt ?"
„En wie waarborgt me dat ge niet den verrader
speelt — ik bedoel een verrader tegen mij zijt —
een handlanger van Eduard van Gelre ?"
n Ge kunt me vasthouden, totdat ge binnen Bommel zijt; als ik verraad pleeg kunt ge me laten
dooden," antwoordde de ander bedaard.
Walraven moest de waarheid van deze bewering erkennen. Hij vroeg toen :
„En wat verlangt ge als belooning voor ... hm !
voor je. .. hulp ?"
„Niets," antwoordde van Varik, tot Valkenburg's
verbazing.
„Goed, ik neem je voorstel aan." Hij riep een
dienstknecht en gelastte den boer onder verzekerde
bewaring te houden doch hem geen leed te doen.
In overleg met den aanvoerder der Brabantsche
troepen, Leo van Boeckhout, werd tot de uitvoering
van het plan besloten.
De Brabantsche troepen zouden den schijnaanval doen, Valkenburg de Gamersche poort binnentrekken.
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Varik, door twee krijgsknechten aan de poison
vastgehouden, marcheerde voorop in de nachtelijke
duisternis.
Weldra bleek dat de verrader waarheid gesproken had.
Op het afgesproken uur hoorde men een hevig
schreeuwen, schieten en kraken aan de andere
zijde der stad.
De troepen van Walraven hielden zich doodstil ;
een kwartier later zei Gooswijn zachtjes :
„Nu is het tijd Vooruit !"
Hij klopte aan de poortdeur en bijna onmiddellijk werd deze geopend ; de troepen marcheerden
binnen.
Walraven, nog steeds wantrouwend en bang in
een hinderlaag to vallen, keek behoedzaam naar
alle zijden rond, maar er was geen sterveling in
de slecht verlichte straten to zien ; allen waren
blijkbaar naar de Oertelsche poort getrokken.
In weinige minuten hadden de troepen van Valkenburg zich van het Raadhuis meester gemaakt ;
de enkele personen die zich daar bevonden, verrast en niet in staat ernstigen weerstand te bieden
waren in een oogwenk overweldigd en gekneveld.
Toen alle manschappen, waarover Valkenburg
beschikken kon, binnen Bommel waren gebracht,
nam hij onmiddellijk zijn maatregelen. Hij liet de
voornaamste straten afsluiten en daarna een sterke
afdeeling naar de Oertelsche poort marcheeren, om
de vijand in den rug aan te vallen.
Op de een of andere wijze was het daar bekend
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geworden dat de vijand binnen Pommel was en
werd men dus niet geheel verrast. Toch kon het
niet twijfelachtig zijn hoe de strijd zou afloopen.
Een der mannen van Valkenburg wist de Oertelsche poort te openen, Leo van Boeckhout met zijn
Brabanders trok binnen en weldra legde de bezetting de wapens neer, daar alle verdere weerstand
nutteloos was.
De beide beveihebbers begaven zich na het einde
van den strijd naar het Raadhuis om to overleggen welke maatregelen verder to nemen waren.
De gewonden moesten verzorgd, de dooden begraven worden en voorts moest men zorgdragen dat
Eduard de stad niet bij verrassing kon nemen. Een
deel van de bezetting had weten to ontkomen on
zou weldra aan Eduard de kwade tij ding brengen ;
een aanval van die zijde was dus to wachten.
„He, he," zei Valkenburg, terwijl hij zijn zwaard
in een hoek van de kamer stelde, „dat is werken
geweest. Die kerel, van Varik, heeft ons een goeden dienst bewezen. 't Was prachtig !"
„'t Is toch een gemeene verrader," zei Leo.
„Maar ik versmacht van den dorst. Zou hier niet
wat to drinken zijn . een glas goed bier of zoo
wat ?"
„We zullen eens zien," sprak de ander on ging
naar een groote kast die zich in een hoek van
het vertrek beyond. Hij opende die, maar sprong
verschrikt achteruit. Een kleine gedaante, die evenzeer aan een mensch als aan een aap deed denken, sprong eensklaps te voorschijn, vloog langs
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hem heen, wierp Leo bijna omver en was in een
paar sprongen de kamer uit.
Walraven had tijd genoeg gehad om den Vleermuis te herkennen.
Hij ijlde den vluchteling na maar het was te
la* de bultenaar, die blijkbaar goed met den
bouw van het Raadhuis bekend was, had weten
te ontkomen.
„Vooruit, mannen, hierheen !" schreeuwde Valkenburg, „pakt dien kerel die hier weggeloopen
is . . . 't is een spion . . . de wacht beneden heeft
hem moeten zien . . . drie schilden voor wie hem
levend grijpt."
Een tiental krijgsknechten, begeerig naar de uitgeloofde belooning, vloog het raadhuis uit en de
straten van Bommel in.
Enkele minuten later zag een hunner den bochel
ter hoogte van de Boschpoort. Toevallig was deze
man in Bommel bekend en wist hij een korteren
weg om den vluchteling den pas of te snijden en
aldus het ontkomen te beletten.
„Daar gaat-ie, loop hem achterna," riep hij tot
den man, die bij hem was en rende daarna een
zijstraat in.
Inderdaad gelukte het hem den Vleermuis tegemoet te komen. Deze ontdekte hem echter bijtijds,
vloog terug, langs den anderen man heen, en zou
misschien nog ontkomen zijn, als hij niet over het
lijk van een der gevallen krijgsknechten gestruikeld en gevallen ware.
In een oogwenk was hij gegrepen, in weerwil
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van zijn razenden tegenweer overmeesterd en onder luid gejuich naar het Raadhuis teruggevoerd,
terwijl een der mannen van Valkenburg vooruitliep om aan dezen de goede tijding to brengen, dat
de bochel gegrepen was.
Walraven vermoedde dat de bultenaar de man
was die Ada onder zijn macht had gehouden en
aan wien zij, met zijn hulp, had weten to ontkomen. Hoewel hij hem maar even gezien had,
meende hij toch zijn eigenaardige gestalte herkend
te hebben.
Na dien tijd echter had Valkenburg nooit meer
iets van hem gezien of gehoord, al wist hij dat
de bultenaar in dienst van Bronkhorst was en
voor dezen spionnendiensten verrichtte.
Maar nu had hij hem dan gevangen. Voorloopig
liet hij hem in een cachot van het Raadhuis opsluiten om eerst het allernoodigste te verrichten,
n. I. Bommel in staat van tegenweer te brengen.
Op den vierden dag echter gelastte Walraven van
Valkenburg zijn schildknaap den Vleermuis voor
hem te brengen. De ongelukkige bultenaar zag er
allerellendigst uit.
Bij zijn gevangenneming waren de kleederen
hem gedeeltelijk van het lijf gescheurd . . . over
zijn rechterwang liep een vrij diepe, nauwelijks
geheelde snede . .. met zijn rechterbeen liep hij
kreupel, het gevolg van een slag met een knuppel,
hem door een zijner vervolgers toegebracht.
Het verblijf in een vochtig, donker kerkerhol,
gedurende eenige dagen, het slechte en onvoldoende

253

voedsel en het gemis aan frissche lucht, hadden
hem een bleek en lijdend uitzicht gegeven.
Valkenburg keek hem enkele oogenblikken met
toornige blikken aan en vroeg toen barsch:
„Hoe is je naam, ellendeling?"
„Jean Allain, heer," antwoordde de Vleermuis
met een veranderde stem en neergeslagen oogen.
„Weet je dat je des doods schuldig bent... dat
je verraad gepleegd hebt jegens je wettigen heer
en meester ..."
„Ik ben uit het Luiksche, heer. . . de hertog is
mijn meester niet," antwoordde de bochel met
zwakke stem, „ik weet van geen verraad. .."
„Dat lieg je, hondsvot," bulderde Valkenburg,
„je hoort in deze streken thuis, dat weet ik. Maar
zelfs al was dat niet zoo, je hebt je schuldig gemaakt aan verraad en dat wordt altijd met den
dood gestraft... je hebt een poging gedaan om
hertog Reinald van het leven te berooven, toen
bij de mine van het kasteel Walfort, je weet het
wel, niet waar? je bent dubbel en driedubbel des
doods schuldig... over een uur wordt je geradbraakt."
In stomme vertwijfeling hief de bochel zijn geboeide hander tot Walraven van Valkenburg op
en smeekte met akelig, krijschende stem :
„G-enade, heer, genade !"
Opeens scheen Valkenburg een licht op te gaan.
In zijn angst voor den dood had de bultenaar verzuimd zijn stemgeluid te veranderen en daardoor
herkende Valkenburg hem als zijn vroegeren pluim-
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grad. Wel had hij reeds dadelijk eenigen twijfel
gekoesterd, maar er waren meer dan twintig jaren
verloopen sedert hij den bochel gezien had. Daarbij
had deze in den laatsten tijd zijn haar en baard
laten groeien wat hem onkenbaar maakte.
Nu twijfelde Walraven echter niet meer; hij
vloog op, greep den bultenaar bij den schouder
en brulde hem toe :
„Nu, gemeen gedrocht, nu weet ik wie je bent.
Joris Kluit, de lage ellendeling, die mij mijn kind
ontstolen heeft, die oorzaak is geweest dat het een
ontijdigen dood gevonden heeft. Als ik er ooit over
gedacht zou hebben om je genade te schenken,
zou ik het nu zeker niet doen. Maak je gereed...
hier op aarde is geen vergiffenis meer voor je to
wachten."
De bochel kroop in doodsangst over den grond.
„Genade, heer, ik zal u goud en zilver geven,
veel, heel veel, en kostbare steenen, o, ik ben zoo
rijk, ik zal u alles geven wat ik bezit, alles, alles,
maar schenk mij het leven !"
„Alles wat je gestolen hebt zeker? Maar je zult
het toch afstaan moeten, schavuit, je zult me zeggen waar je je roof geborgen hebt of ik laat je
pijnigen en martelen vOOr ik je ter dood laat
brengen.
De bochel begreep dat hij op geen genade te
hopen had; hij besloot nu zijn laatste troef uit to
spelen.
„Neer, als ge me 't leven laat zal ik u een geheim vertellen, een kostbaar geheim."
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„Geen voorwaarden, kerel... een aartsbedrieger
als jij bent, vertrouw ik niet. . . oog om oog, tand
om tand. .. jou leven in ruil voor dat van mijn
kind..."
„Neer, uw kind leeft nog ! het is niet gestorven !" schreeuwde de Vleermuis in doodsangst.
Ontzet keek Walraven hem aan ; hij wist niet
wat hij hoorde... zijn kind, zijn Ada leefde nog...
het was te schoon om waar te zijn... maar loog
de kerel niet? probeerde hij niet om aan zijn gerechte straf te ontkomen door een leugen te vertellen. .. de schavuit was tot alles in staat...
maar toch, het kon eens waar zijn...
„Leeft Ada nog? Waar is ze dan ?" vroeg Walraven haastig.
„Schenk me 't leven, heer, en ik zal het u zeggen," antwoordde de Vleermuis, die weer eenige
hoop begon te koesteren.
Valkenburg dacht enkele oogenblikken na.
Als het werkelijk waar was dat zijn kind nog
leefde, als de schurk wist waar zij zich beyond
en haar aan haar vader kon teruggeven, ja, dan
was hij wel geneigd hem het leven te schenken.
Maar de bultenaar had verraad gepleegd jegens
den hertog, had hem zelfs naar het leven gestaan,
mocht hij zulk een schelm vrijlaten?
„Als het waar is dat Ada nog leeft en je me
bij haar brengt, zal ik je voorspraak zijn bij den
hertog ; misschien kom je er met levenslange gevangenisstraf af ; vrijlaten mag ik je niet."
De Vleermuis begreep dat hij van Reinald van
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Gelre geen genade te wachten had. Maar als hij
moest sterven, wilde hij ook Valkenburg niet het
het geluk doen smaken zijn kind weer te vinden.
„Als ge me het leven niet belooft, heer, zwijg ik."
„En als ik je dan eens liet pijnigen ?" vroeg
Valkenburg, „om je op die manier te dwingen."
„Ge kunt doen wat ge wilt, maar ik bijt me
liever de tong of dan te openbaren waar uw
dochter is. Bovendien bezit ik een geheim middel,
waardoor geen enkele marteling mij pijn doet."
Valkenburg, bijgeloovig als bijna ieder was in
dien tijd, hechte geloof aan de woorden van den
bultenaar, die altijd met geheimzinnige tooverkunsten heette gewerkt te hebben. 't Mocht eens waar
zijn en dan nam hij het geheim van Ada's verblijf met zich in den dood.
„Goed," zei hij ten slotte, „ik zal je vrij laten
zoodra ik mijn dochter heb. Ik zweer het je op
mijn eer als edelman. Waar is Ada? Waar kan
ik haar vinden ?"
„Op het oogenblik op het kasteel Hees bij vrouw
Machteld Bier."
„Lieg je niet, kerel?" vroeg Walraven dreigend.
„Ik ben bereid onmiddellijk met u er heen te
rijden, dan kunt ge u zelf overtuigen."
„Dan gaan wij dadelijk !" riep Valkenburg in
koortsachtige haast.
Onmiddellijk liet hij een paard zadelen, gaf de
Vleermuis kleeding en voedsel en een uur later
waren beiden op weg naar het kasteel van Her.
man Bier, de Vleermuis blijde er het leven te

„Ada, mijn kind, mijn dochter!” kreet Valkenburg en snelde
op het jonge meisje toe .. .. (blz. 260).
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hebben afgebracht, Walraven innig gelukkig zijn
doodgewaand kind te zullen terugkrijgen en aan
zijn hart te kunnen drukken.
Onderweg beproefde hij van den Vleermuis te
vernemen wat er in al die jaren met Ada (zooals hij
Bertha natuurlijk noemde) gebeurd was, maar deze
weigerde hardnekkig te antwoorden, zeggende dat
hij alles maar aan zijn dochter moest vragen.
Na een snellen rit — Valkenburg ging het nog
niet snel genoeg — kwam men op het kasteel en
kreeg bijna dadelijk toegang tot vrouw Machteld.
Tot Valkenburg's groote teleurstelling — hij had
intusschen begrepen dat het jonge meisje, dat
hij indertijd naar Hees gebracht had, zijn dochter
moest zijn vernam hij daar dat Bertha sedert
den vorigen dag verdwenen was.
Woedend viel Walraven tegen den bochel uit,
dien hij van bedrog en verraad verdacht.
„Dat is een streek van jou, schelm, daar heb
jij de hand in gehad. Maar zoowaar ik leef, schurk,
als ik Ada niet terugkrijg, zul je hangen, dat
beloof ik je 1"
„Ik weet waarachtig niet waar het meisje gebleven is, heer !" riep de bultenaar angstig, „maar
ik weet misschien wel waar ik haar terugvinden
kan. Ga maar met mee mee."
„Goed," sprak Valkenburg, „maar als je probeert
mij to bedriegen, sla ik je de hersens in."
De Vleermuis vermoedde dadelijk dat zijn gewezen vriend Rolf de hand had gehad in de schaking van Bertha, zooals hij haar nog altijd noemde.
17
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Geleid door Wolfert gingen Walraven en hij het
bosch in en volgden het pad dat door Bertha den
vorigen dag gegaan was. Op de plaats, waar Rolf
het jonge meisje had meegenomen, speurde de
bochel overal rond en vond weldra sporen van
mansvoeten. Geoefend als hij was in het herkennen van afdruksels van voeten en pooten in den
grond, herkende hij met vrij groote zekerheid Rolf's
breede voeten.
„Nu weet ik waar we heen moeten," zei hij
verheugd, „laten we weer opstijgen en volgt me
maar."
Een groote drie kwartier rijden, waarbij de sporen van twee paarden nu en dan in den weeken
grond duidelijk zichtbaar waren, bracht het drietal — Wolfert was meegereden — op een vrij
groot weideveld. Aan het eind daarvan was een
kleine boerenwoning, beter gebouwd en netter uitziend dan met dergelijke huizen gewoonlijk het
geval was.
De bochel liet, vOc5r men op de weide kwam,
halt houden on zei fluisterend:
„Uw dochter is hoogstwaarschijnlijk in die woning. We moeten van drie verschillende kanten
er op aan rijden, dan kurinen ze ons niet ontsnappen."
„Wie?" vroeg Valkenburg. ,,Wie hebben haar
geroofd? Heb je daar soms ook de hand in ?"
„Neen, heer. Een zekere Rolf on misschien nog
een paar anderen hebben het gedaan," antwoordde
de bochel. „Laten wij nu uit elkaar gaan en . . ."
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„Nee," antwoordde Valkenburg beslist, „je blijft
bij mij ; ik vertrouw je niet, schelm. Wolfert, jij
rijdt rechtsom op de achterdeur aan ; deze schurk
en ik op de voordeur. Wij zullen hier vijf minuten
wachten en d'an recht toe recht aan. Vooruit !"
Wolfert deed wat hem gezegd was en op den
afgesproken tijd reden alle drie op de hoeve aan.
Op ongeveer honderd schreden afstands gekomen, zag Valkenburg een man naar buiten komen ;
zoodra deze de drie ruiters zag vloog hij weer
naar binnen en smeet de deur dicht.
Nu rende Walraven op de woning af, sprong
van zijn paard, trapte de deur in, sloeg den man,
die hem wilde tegenhouden, tegen den grond en
drong verder in de woning door. Maar nu kwam
hij voor een stevige, eikenhouten deur, die aan
pogingen om hem in to trappen, weerstand bood.
Valkenburg was razend van drift... hij hoorde
een vrouw schreeuwen en gillen . . . zijn dochter,
zijn kind, was in gevaar daarna vloeken en
slaan, de stem van Wolfert, blijkbaar een gevecht,
dat aan de achterzijde van het huis plaatshad,
doch waarvan hij niets kon zien.
Hij rende nu weer terug, naar voren, de buitendeur uit en liep om het huis heen. Wat
zag hij?
Bertha, zijn dochter, stond bevend van angst en
schrik bij een stalletje of eigenlijk een afdak, waaronder twee geheel opgetuigde paarden stonden,
waarvan een met een dameszadel.
De oude Wolfert, hijgend en uitgeput, leunde
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tegen een paal ... op den grond lag een man,
met rood haar, dood of bewusteloos.
„Ada, mijn kind, mijn dochter !" kreet Valkenburg en snelde op het jonge meisje toe, dat hij in
de armen sloot en innig omhelsde.
Eerst week het meisje verschrikt terug, toen
scheen het begrip van de waarheid tot haar door
te dringen. Zij wierp zich aan de borst van Valkedburg en barstte in een heftig snikken uit.
,,Vader, bent u mijn vader o, hoe heerlijk !
ik heb er een flauw vermoeden van gehad u
bent die lange man met de donkere oogen, die ik
me uit mijn kinderjaren herinner o, vader, wat
ben ik gelukkig !"
„Beste Ada, lief kind ! Toen ik je naar Hees
bracht trof me al de gelijkenis tusschen jou en je
lieve, gestorven moeder."
„Maar hoe hebt u me weten te vinden ? Ik voel
dat het waar is... u moet mijn vader zijn !" riep
Ada van Valkenburg. „Maar hoe hebt a mij ontdekt ?"
„Door dezen schurk, die je gestolen heeft als
klein kind, die de arme Gonda.
„Juist... Gonda was haar naam," viel Ada
hem in de rede.
„ ...vermoord heeft. Om zijn eigen leven te redden
heeft hij me bij je gebracht."
Eerst nu ontdekte Ada haar gewezen pleegvader
en vol angst week zij voor hem terug.
„Hij zal je geen kwaad meer doen, kind, wees
maar niet bang voor hem. Hoar eens, ellendeling,"
..
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zei hij tot den Vleermuis, „ik heb je mijn woord
gegeven en dat zal ik niet breken. Maak nu dat
je wegkomt... maar zorg dat je nooit meer in
mijn handen valt, want bij God! dan dood ik je !
Je hebt het driedubbel verdiend. Dat paard kun
je behouden."
„Ik dank u, heer," sprak de bochel bedaard, „ik
zal er voor zorgen. En juffer Bertha zal moeten
erkennen dat ik al die jaren goed voor haar gezorgd heb ; ik hoop dat ze niet al te veel kwaad
van me zal spreken. Voor een eerlijke begrafenis
van mijn vriend Rolf zult ge zeker wel zorgen ;
ik heb er geen gelegenheid toe."
Niemand antwoordde en de Vleermuis ging kalm
en rustig been. Doch tot aller ontsteltenis sprong
de doodgewaande Rolf plotseling op en v6Or dat
iemand het verhinderen kon, snelde hij op den
Vleermuis toe en onder den uitroep : „Gemeene
verrader ! Lafbek !" stootte hij hem zijn dolk in
de keel ; de Vleermuis stortte dood neer.
Maar op hetzelfde oogenblik had een zwaardhouw van Walraven van Valkenburg hem den
schedel gekloofd en weer viel de roodharige neer,
maar thans voor goed.
Wolfert vertelde nu wat er gebeurd was. Toen
hij dicht bij het huis kwam had hij Rolf naar
buiten zien komen, Bertha met zich medenemende ;
blijkbaar wilde hij te paard met haar ontvluchten.
Wolfert was op hem toegesprongen, Rolf had Bertha
moeten loslaten en nu was een worsteling tusschen de beide mannen ontstaan.
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Waarschijnlijk zou de oude Wolfert het tegen
den ijzersterken roover hebben moeten afleggen,
als deze niet gestruikeld en met zijn hoofd tegen
een paal geslagen ware, zoodat hij bewusteloos
neerviel. Juist op dat oogenblik was Valkenburg
op het tooneel gekomen.
Men besloot de drie lijken in het huis te brengen en het daarna in brand te steken, bij wijze
van laatste eer aan den dooden bewezen. Wolfert
had geen lust om voor de drie schurken een graf
te graven.
Daarna keerde de overgelukkige Valkenburg met
zijn dochter, gevolgd door Wolfert, die het paard
van Rolf geleidde, naar Hees terug.
Onderweg hadden Walraven en Ada elkaar natuurlijk ontzaglijk veel te vertellen ; Ada vertelde
alles wat zij in den loop der jaren met den Vleermuis had ondervonden ; Valkenburg, hoe hij jaren
lang over den dood van vrouw en dochter had
getreurd.
Machteld Bier ontving hen allerhartelijkst (Herman was als gewoonlijk afwezig), verheugde zich
met Ada in haar geluk en den volgenden dag
vertrok Valkenburg met Ada, na aan Wolfert een
ruime belooning voor zijn hulp gegeven te hebben.
Onderweg kwam opeens de gedachte bij hem
op waar Gooswijn van Yarik gebleven was ; door
de vele drukten, na de inname van Bommel en
de daarop gevolgde overhaaste afreis had hij aan
dezen verrader niet meer gedacht. Enfin, 't kon
hem ook eigenlijk heel weinig schelen ; de man
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had zijn woord gehouden en dat was voldoende.
Waar was van Varik gebleven?
Zoodra hij Bommel in handen van Valkenburg
had geleverd, was de verrader buiten de stad
gegaan, had zich de pruik, die hij droeg, van
het hoofd getrokken, zijn gelaat in een beek gewasschen, was vervolgens naar een afgelegen plek
in een boschje gegaan, waar een paard stond vastgebonden. Hier vond hij ook een pak kleeren
liggen, trok zijn eigen spullen uit en deze aan en
nu bleek het dat Gooswijn van Varik, de verongelijkte burger, niemand anders was dan Herman
Bier, die zijn vijand Eduard van Gelre de stad
Bommel had doen verliezen!

HOOFDSTUK XI.
DE NOODLOTTIGE PIJL.

De Linfars werden hoe langer hoe onbeschaa mder in hun optreden ; steeds driester gingen zij te
werk en beroofden tal van Brabantsche kooplieden
die door het land van Gulik trokken. Hertog Willem, die, als bondgenoot van Engeland, deze roovers, welke doorgaans vroeger in Engelsche soldij
gestaan hadden en nu aan Fransche onderdanen
den meesten overlast deden, in den grond niet
ongenegen was, vervolgde en strafte hen niet,
maar stelde zelfs zijn sloten voor hen open en
verleende hun openlijk hulp.
Toen de hertog van Brabant, als hoofd van den
landvrede, hiervoor voldoening verzocht, zond hij
diens gezanten smadelijk terug en verklaarde te
zullen doen wat hij verkoos.
Hertog Wenceslaus, hevig vertoornd over dit
overmoedige optreden, zond dadelijk boden uit om
de naburige heeren en vorsten tot het verleenen
van bijstand op to roepen.
Weldra zag hij zijn eigen macht met tal van
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strijders uit Henegouwen, Vlaanderen, Namen, Lotharingen en den Elzas versterkt.
Maar ook de hertog van Gulik bracht, van zijn
kant, een aanzienlijk leger op de been ; tot zijn
medestrijders behoorden zijn neef, de graaf van den
Berg, zijn zwagers, de graaf van Wied en de heer
van Heinsberg, Jan van Nassau, graaf van Dillenburg, Robert van Nassau, heer van Hademar,
de graaf van Katzenellenbogen on tal van andere
beroemde duitsche edelen en ridders. Aldus bestond het Guliksche leger uit meer dan duizend
zwaargewapenden, dat der Brabanders uit tweeduizend vier honderd lansen.
Wenceslaus trok op naar Maastricht, ontving
daar nog een aanzienlijke versterking van Luikenaren en hield vervolgens een groote wapenschouwing over zijn troepen, die in slagorde waren opgesteld.
Den twintigsten AuguStus 1371 trok hij van
daar het land van Gulik in ; de vijand liet zich
nergens zien, geen weerstand hoegenaamd werd
ondervonden. Hij zette dus den volgenden morgen
zijn tocht op den vijandelijken bodem voort en
kondigde zijn aankomst aan door het afbranden
van enkele dorpen.
De beide legers bevonden zich toen tamelijk
dicht bij elkaar, niet ver van het dorp Baesweiler,
op een uur afstands van Geilkirchen, zonder dat
de Brabanders eenig vermoeden hadden van de
nabijheid van hun tegenpartij.
De Gulikers daarentegen waren beter onderricht
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van de bewegingen der vijanden en besloten hun
slag te slaan, nu de gelegenheid zich als van zelf
aanbood.
In den vroegen morgen van den twee-en-twintigsten Augustus, terwijl Wenceslaus en vele edelen
de mis hoorden en de troepen zorgeloos en als in
tijd van vrede gekampeerd waren, deden de Gulikers een in stilte uitmuntend voorbereiden, onverhoedschen aanval.
Aanvankelijk waren de Brabanders hoogst verbaasd en in de war gebracht door deze verrassing ;
het duurde echter niet lang of zij waren zich zelf
weer meester en door Wenceslaus aangemoedigd
sloegen zij dapper op de aanvallers in, onderwijl
de troepen zoo goed mogelijk in slagorde werden
opgesteld.
Maar de legertros die, naar het gebruik dier
tijden, in het midden der troepen was opgesteld,
om beter beschermd to kunnen worden, was hoogst
hinderlijk en Wenceslaus, die dit inzag, gaf onmiddellijk bevel al de karren en wagens die de
krijgsbewegingen belemmerden en de gemeenschap
tnsschen de verschillende afdeelingen verhinderde,
naar achteren te brengen ; ten koste van vele verliezen gelukte het aan dit bevel to voldoen.
Naarmate de strijd duurde schenen de Brabanders
in kracht to winnen en nu zij eenmaal de gevolgen van de overrompeling te boven waren, boden
zij zulk een krachtigen weerstand, dat de minder
talrijke Gulikers, die zulk een ontvangst niet verwacht hadden, met zware verliezen moesten af-
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trekken. De hertogen van Gulik en van den Berg
werden gevangen genomen en de Brabanders achtten zich reeds van de overwinning verzekerd.
Eduard van Gelre beyond zich intusschen to
's Gravenhage en hield daar bruiloft.
In het eind van 1368 was een formeel huwelijk
gesloten tusschen hem en de toen tienjarige Katharina van Beieren ; met het oog op de groote
jeugd der bruid zou zijn gemalin echter eerst over
twee jaren als Eduard's vrouw optreden en als
zoodanig door hem en het geheele land erkend
worden. Dit tijdstip was nu aangebroken.
Luistervolle feesten werden ter eere van het
jonge paar gevierd en men dacht meer aan zingen,
dansen en drinken, dan aan oorlog en strijdgewoel.
Juist toen de feestvreugde !op het grootst was
kwam een ruiter op een natbezweet paard den
Haag binnenrennen ; vlak voor het hertogelijk
paleis gekomen, stortte het oververmoeide dier
neer, om niet weer op to staan ... de geweldige
inspanning had hem den dood bezorgd ; zijn berijder kon nog juist uit den zadel springen.
De ruiter klom daarna, met stijve beenen, den
trap op en riep, tot verbazing van de bedienden
en hovelingen : „De hertog ! hertog Eduard ! waar
is hij ? Ik moet hem dadelijk spreken ! De Brabanders zijn in het land gevallen ... de Guliker
is gevangen ! Waar is de hertog !"
Eduard hoorde het geschreeuw en spoedde zich
naar buiten ; in onsamenhangende woorden, hijgend
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en doodelijk vermoeid, vertelde de bode wat er bij
Baesweiler geschied was. Zoodra de Gulikers hertog Wenceslaus hun meerdere wisten had hun
hertog bericht aan zijn schoonbroeder gezonden.
De hertog bedacht zich niet lang ; hij begreep
dat als Wenceslaus de overwinning behaalde, deze
niet zou aarzelen in Gelre binnen te dringen en
Reinald te bevrijden. In een oogenblik was zijn
besluit genomen ; onmiddellijk liet hij alle gewapenden, waarover hij beschikken kon, oproepen,
kleedde zich in het harnas, steeg te paard en, in
weerwil van de smeekbeden van zijn jonge vrouw.
die hem bad bij Naar te blijven, liet hij Katharine,
zijn gasten en de geheele bruiloft in den steek en
reed zoo snel mogelijk, gevolgd door zijn gewapenden, naar Baesweiler.
Hij kwam op een gunstig oogenblik.
De Brabantsche slagorde was verbroken ; tal van
krijgsknechten hadden zich, in de hoop op buit,
over het slagveld verspreid, om gesneuvelden en
gewonden te berooven, terwijl de Gulikers daarentegen, na het verlies van hun aanvoerder, op
het punt waren, hun heil in de vlucht te zoeken.
Onverwacht hoorde men een vreeselijk krijgsgeschreeuw van Gelre ! Gelre ! en als een wervelwind
stortten Eduard en de zijnen zich op de flank der
geheel verraste Brabantsche ruiterij.
Met de grootste moeite konden de gedeeltelijk
verstrooide miters verzameld worden, terwijl de
reeds gevangen genomen Gulikers aan hun lot
werden overgelaten en van de gelegenheid ge-
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bruik maakten om opnieuw zich in den strijd to
storten.
De rollen werden nu omgekeerd ; de troepen van
den hertog van Gulik, met nieuwen moed bezield,
werden van vluchtelingen aanvallers en aldus begon de strijd opnieuw. De versche krachten, door
Eduard aangebracht, waren hoogst welkom en
met verdubbelde woede viel men op elkaar aan.
Eduard doodde met eigen hand Guido van Luxemburg, graaf van St. Pol ; de beveihebber der achterhoede, Robert van Namen, werd gevangen genomen. De hertogen van Gulik en van den Berg
daarentegen werden weer bevrijd en wierpen zich
onmiddellijk weer in den strijd.
Eindelijk geraakte het leger van de Brabanders
geheel in ver warring en werd ten slotte gedwongen zich aan den overwinnaar over te geven.
Slechts een luttel aantal wist zich door de vlucht
te redden ; meer dan tweeduizend man waren
gesneuveld of gewond, wat, in die tij den, vrij wel
met sneuvelen gelijk stond.
Tal van gevangen heeren konden zich slechts
tegen het betalen van een zwaren losprijs uit de
handen der overwinnaars vrijkoopen. Zoo b.v. nam
Gijsbert van Vianen, heer Walram de Ligne, graaf
van St. Paul gevangen en heeft hem, zooals de
kroniekschrijver vertelt „na zijn believen geschat
en geschooren", d. w. z. hij heeft hem een verbazend hoogen losprijs doen betalen en van het
ontvangen geld een steenen blokhuis met een
toren, dien hij Sint-Paul noemde, aan het kasteel
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van Vianen doen aanbouwen.
Het slagveld bood een vreeselijk schouwspel ;
overal zag men lijken van menschen en paarden,
overal hoorde men het kermen der gewonden,
terwijl de overwinnaars ronddwaalden om te zoeken naar voorwerpen van meer of minder waarde.
Dikwijls ontstond er twist als een gewonde, van
wien men een hoogen losprijs verwachtte, gevonden werd, terwijl hij nog kans had in het leven
te blijven, of als twee krijgsknechten tegelijkertijd
een kostbaar voorwerp in het oog kregen.
Aan die zucht naar buit was het ook toe te
schrijven dat men zich weinig om de vervolging
bekommerde, maar liever het slagveld afzocht om
de lijken te berooven.
Doodelijk vermoeid van den strijd steeg Eduard
van zijn ros.
Zijn llamas had menigen hevigen slag te verduren gehad, maar hijzelf was ongedeerd gebleven. Zijn strijdhengst had een bloedende wonde
in de borst opgeloopen en een pip door het oor
gekregen.
Eduard's harnas had tal van grootere of kleinere
bloedvlekken ; zijn rechterarm was als verlamd
van de talrijke en hevige slagen die hij had uitgedeeld maar ook ontvangen.
Hij smachtte naar een dronk water en wilde
zijn schildknaap roepen, maar zijn verdroogde tong
kon geen geluid voortbrengen.
Eduard overzag het slagveld.
Het was een bloedige overwinning geweest ! Daar
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lag Henrik van Kuik, de heer van Hoogstraten,
die den vijandelijken standaarddrager neergeveld,
bijna zeventig vijanden met eigen hand gedood en
den standaard bemachtigd had, maar eindelijk zelf
doodelijk getroffen was. Daar in de verte zag hij
hertog Wenceslaus staan, ongewapend, gevangen,
bewaakt door twee edellieden.
Maar hij moest vOör alles rusten, hij kon niet
meer !
Met stijve beenen wankelde hij naar een boomstam, op een pas of tien afstands liggende, liet
zich met een zucht van verlichting neervallen,
strekte de geharnaste beenen uit en sloeg het
vizier van zijn helm op.
He, dat was lekker... de koelte verfrischte zijn
verhit en vuurrood gezicht, waar het zweet tappelings langs heen liep. Het was een warme dag
en hij had zich ijverig geweerd. Wat zou het
heerlijk zijn als hij straks zijn helm kon afzetten
en het zware, drukkende pantser uittrekken !
Daar zag hij zijn schildknaap loopen en wilde
dezen juist toeroepen, om hem een beker water
to brengen toen eensklaps een pijl Eduard midden
in het voorhoofd trof en achterover deed storten.
Gelre had geen hertog meer !
Hoe vreemd het klinken moge, de dood van
Eduard van Gelre werd niet dadelijk opgemerkt ;
ieder had het druk met eigen zaken. Eerst een
kwartier later kwam Eduard's schildknaap bij zijn
heer en zag hem tot zijn grooten schrik dood lig
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gen. Hij heft een ontzettend geschreeuw aan : ,,De
hertog is dood ! De hertog is dood !" en nu kwamen van alle zijden de Guliksche en Gelresche
edelen aansnellen, diep onder den indruk van den
sluipmoord.
Er was echter niets aan te doen . . . niemand
wist wie de pijl had afgeschoten, al kon de hertog
van Gulik zich niet ontveinzen dat hij aan een
persoonlijke wraakneming, niet aan een daad van
een vijandelijken Brabander, den dood van zijn
zwager moest toeschrijven.
Herman Bier was, na den door hem gepleegden
sluipmoord, ij]ings to paard gesprongen en weggerend. In het rumoer, de drukte en het gewoel dat
na het gevecht op het slagveld heerschte had niemand op hem gelet en toen het bekend werd dat
de hertog gedood was, was aller aandacht op dit
onverwachte sneuvelen gevestigd.
Herman reed door, genietende van zijn wraak.
Reeds zoo lang had hij naar een gelegenheid gezocht om zich op Eduard te wreken, tegen wien
hij een hevigen wrok koesterde, vooreerst om de
honende, spottende wijze waarop de hertog zich
indertijd op het kasteel te Bronkhorst over hem
had uitgelaten, dan om de nederlaag, hem door
Eduard op het steekspel to Arnhem toegebracht,
een nederlaag, die zijn ijdele, trotsche natuur niet
kon dulden, en dan om de openlijke hulde, die de
hertog bewees aan zijn vrouw Machteld, van wie
hij mede wist dat zij Eduard graag mocht lijden.
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Het begon al duister te worden en zijn paard
raakte vermoeid. Toen hij een tamelijk smal boschpad inreed voelde hij plotseling dat hem een touw
om het lijf werd geslagen en dat hij met kracht
achterover van het paard werd getrokken. Al zijn
spartelen was vergeefs, zwaard noch dolk kon hij
met zijn handen bereiken en met een doffen slag
viel hij op den grond.
Onmiddellijk schoten een drietal gemaskerde
mannen uit het kreupelhout te voorschijn, maakten zich, in weerwil van zijn hevig verzet, van
hem meester en bonden hem handen en voeten.
„Lage, verachtelijke schelmen, ellendelingen !"
schold on raasde Herman Bier, die meende met
gewone roovers to doen te hebben.
De drie mannen brachten hem naar een boom,
zetten Herman op zijn beenen on bonden hem
tegen den stam stevig vast.
„Herman Bier van Hees," sprak daarna :de langste der drie mannen op plechtigen toon, „gij zijt
door het Veemgericht, wegens moord on diefstal,
wegens plundering en brandstichting ter dood veroordeeld ; de vrijgraaf heeft ons belast met de uitvoering van het vonnis. Wij geven u tijd om uw
laatste gebed te doen, zoolang als deze edelman" —
hij woes op den naast hem staanden gemaskerde —
„noodig heeft om tienmalen van hier tot gindschen
boom to loopen. Maak u gereed !"
Onmiddellijk begon de andere man met langzame passen in de richting van den aangewezen
boom to loopen.
18
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Herman Bier begreep dat zijn la atste uur gekomen was ; van deze mannen had hij geen genade
to wachten. Toch wilde hij nog een poging doen...
hij was immers rijk
„Ik bied u tienduizend schilden als ge me vrijlaat ; ik zal een bewijs geven waar ge ze kunt
halen... tot zoolang kunt ge me gevangen houden."
„Al boodt ge honderdduizend, dan zouden we
u nog niet vrijlaten denk er aan, de weg is al
driemaal afgelegd . . . verspil geen tijd met nutteloos gepraat."
Bier antwoordde niet ; met oogen vol haat en
woede zag hij de gemaskerden, zijn beulen, aan.
Toen de andere man voor de negende maal den
weg had afgelegd, werd Herman een doek voor
de oogen gebonden en teen hij de tiende maal
terugkwam stootte de langste man den sluipmoordenaar een dolk recht in het hart, zoodat Bier
onmiddellijk dood was.
Aan het gevest van het wapen hing een stuk
perkament waarop geschreven stond met groote,
roode letters : VEEMGERICHT.
De drie mannen reden daarna weg, zonder zich
verder om het lijk van Herman Bier to bekommeren. Een kwartier later namen zij hun maskers
of on nu bleken zij to zijn : Dirk van Meurs, Frederik van Heekeren en Willem van Megen, de
uitvoerders van het vonnis.
Zij vonden hun geleide van gewapenden op de
plek waar zij het hadden achtergelaten en verge-
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zeld van dezen reden zij verder. Volgens het oude
gebruik werd over de terechtstelling van Herman
Bier geen woord meer tusschen hen gewisseld;
het recht had zijn loop gehad.
G-een van de drie edellieden was het bekend,
dat dien dag bij Baesweiler een ernstig gevecht
was geleverd ; hun komst in deze streek was zuiver toe vallig, daar zij vernomen hadden dat Herman Bier er rondzwierf en zij de reeds zoolang
uitgestelde strafoefening nu op hem wilden toepassen.
Door vluchtelingen, van het slagveld komende,
vernomen zij echter w at er gebeurd was en ook
dat hertog Eduard door een pip van Herman Bier
gedood was. Een der gevangen Brabanders had
n.l. toevallig gezien, dat Bier zich in een boschje
verscholen had en van daaruit de noodlottige
op Eduard had afgezonden. Daar hij wel Bier
maar niet den hertog kende had de Brabantsche
krijgsknecht aan dit voorval niet veel gewicht gehecht ; toen hij echter vernam dat de hertog vermoord was, had hij dadelijk aan zijn ontdekking
ruchtbaarheid gegeven en onmiddellijk had de hertog van Gulik ruiters uitgezonden om den sluipmoordenaar to achterhalen.
„We zijn hen vOcir geweest," zei Willem van
Megen, toen hij dit alles vernomen had, „de kerel
is er nog goed afgekomen ; hij had geradbraakt
moeten worden."
„Zijn arme vrouw zal wel blij zijn dat zij van
den schurk verlost is," zei Frederik van Heeke-
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ren, , de ouwe hertogin heeft heel wat op haar
geweten, om de mooie Machteld "
„Stil, laten we van de dooden geen kwaad
spreken," vermaande van Meurs. Even later nam
hij afscheid van de beide andere ridders ; hij had
het besluit genomen om Herman's vrouw, die hij
altijd bijzonder genegen was geweest, met het gebeurde in kennis te stellen, v66r zij het op anclere
wijze hoorde en reed dus naar Hees.
Heer Dirk van Meurs met zijn gewapenden
kwamen een paar uur later voor de poort van
Hees en werden zunder eenige moeite toegelaten.
De schoone Machteld was, tegen haar gewoonte,
somber gestemd dien dag. Sedert Ada vertrokken
was, gelukkig in het bezit van haar wader, was 't
eenzamet en ongezelliger dan ooit op het kasteel.
Herman was dagen achtereen afwezig ; tool' verlangde zij niet naar zijn terugkomst, al vielen de
dagen haar ontzettend lang. Op het slot bevonden
zich geen andere vrouwen dan de dienstmaagden
en de vrouw van den hofrneester, alle personen
ver beneden haar in stand en ontwikkeling en
waarmede zij niet kon omgaan.
Haar eenige uitspanning was nu en dan een
wandelrit te paard en haar grootste genot was
dan in een vlotten galop over de vlakte te jagen.
Maar het bezwaar van deze tochtjes was, dat zij
daarbij altijd vergezeld moest gaan van een stoet
gewapenden. Zelfs in den naasten omtrek van het
kasteel was het niet veilig en moest zij eenige
krijgsknechten trot haar bescherming meenemen.
-
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0, hoe miste zij nu het gezelschap van Bertha
of liever Ada, zooals zij nu heette. Hoe gezellig
hadden zij samen zitten babbelen, handwerken of
spelletjes gedaan. Nu en dan werd zij humeurig
van verveling, snauwde tegen de dienstboden, vitte
op den ouden Wolfert of gaf dwaze orders om
enkele oogenblikken later spijt to hebben van
haar onbillijkheid en kwaad hutneur.
Toch duurden die buien niet lang en kreeg haar
natuurlijke vroolijkheid spoedig weer de overhand
op haar tijdelijke neerslachtiglieid.
Wat haar vooral kwelde, was de gedachte aan
de ongunstige geruchten die omtrent haar echtgenoot de ronde deden. Wel waagde men het niet
haar die openlijk mee to deelen, maar toch, geheel
onbekend bleef zij er niet mee. Zij wist dat Herman eerst een vurig aanhanger van Reinald was
geweest en zich door geld en beloften had laten
omkoopen om naar de Bronkhorsten over to loopen. Ook had zij wel bemerkt, b.v. op het steekspel to Arnhem, hoe weinig gezien Herman bij de
andere edellieden, zelfs van zijn eigen partij, was.
Na zijn nederlaag tegen Eduard was hij dol van
woede thuisgekomen, had als een woesteling to
keer gegaan tegen zijn yolk, dat sidderend voor
hem uit den weg ging, had de hevigste vervloekingen en bedreigingen tegen Eduard geuit en
haar, Machteld, toen zij een enkel woord sprak
om hem to kalmeeren, een slag in 't gezicht gegeven, een grievende beleediging voor de arme
vrouw.
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Daarna had hij zich naar de kelders van het
kasteel begeven, waarvan hij alleen de sleutels
bezat. Machteld wist echter dat hij daar schatten
aan goud, zilver en edelgesteenten bewaarde en,
naar het scheen, telkens nieuwen voorraad erbij
bracht. Maar Bier bewaarde altijd de grootste geheimzinnigheid omtrent die schatten en Machteld
kende haar man genoeg om te weten dat er met
al dat goud iets niet in den haak was en dat hij
het op oneerlijke wijze verkreeg. Daarna was hij
plotseling verdwenen en had zij niets meer van
hem gehoord.
Het bezoek van Dirk van Meurs was haar een
aangename afwisseling. Zij wist wel dat Herman
haar verboden had in zijn afwezigheid bezoek te
ontvangen, maar van Meurs was een oud vriend
haars vaders geweest en zij meende dat dit verbod
hem niet kon gelden.
Maar toen zij den edelman met hartelijkheid en
minzaam begroette, ontstelde zij door de sombere
uitdrukking op zijn gelaat.
„Brengt ge slecht nieuws, heer Dirk ?" vroeg zij
bezorgd. „Maar ga eerst zitten en laat ik u een
kroes bier doen brengen."
Van Meurs nam een stoel en, nadat Wolfert
een kan bier gebracht had, schonk Machteld twee
bekers in en deed haar bezoeker bescheid, door
den haren even aan de lippen te brengen.
„Ja," zei van Meurs daarna, „ik ben, helaas,
een brenger van slechte tijding ; vooreerst dan
dit: gisteren is hertog Eduard slaags geraakt, bij
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Baesweiler, met de Brabanders ; deze zijn totaal
versiagen, hertog Wenceslaus zeif is gevangen genomen ..."
„En?" vroeg Machteld verder, toen van Meurs
bleef steken, „zijn er goede bekenden van ons gesneuveld of. . ."
„Hertog Eduard zeif is. . . gesneuveld," sprak
van Meurs somber.
Een doodelijk wit overtoog IVIachteld's schoon
gelaat ; enkele oogenblikken wist zij niet wat te
antwoorden, toen barstte zij in een heftig weenen
uit, diep onder den indruk van den dood van haar
vriend en beschermer.
Van Meurs bewaarde het stilzwijgen ; hij wist
dat Machteld Eduard's speelnoote was geweest,
dat zij hem lief had als een broeder en dat, had
de hertogin-moeder haar niet tot een huwelijk met
den door haar verfoeiden Herman gedwongen, zij
wellicht Eduard's gemalin ware geworden.
Hij eerbiedigde dus haar smart; toen Machteld
echter weer wat bedaard was geworden, ging hij
voort:
„Er is echter nog meer, Machteld, iets wat u
persoonlijk betreft. Lees dit schrijven," en uit zijn
wambuis haalde hij een stuk perkament te voorschijn en reikte dat aan Machteld over, die het
bevend en met een angstig voorgevoel aannam.
Wat kon dit schrijven inhouden?
Zij ontvouwde den brief en las dat het Veemgericht Herman Bier van Hees wegens moord,
diefstal, brandstichting en plundering, herhaalde
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malen gepleegd, had ter dood veroordeeld. Hevig
ontdaan liet zij het perkament op den grond
vallen.
„En," vroeg Machteld, „wat wil dat zeggen? Gij
bedoelt Loch niet...", besloot zij angstig.
„Het vonnis, door bet Veemgericht uitgesproken, is gisteren door de drie edellieden, aan wie
de uitvoering was opgedragen, voltrokken," zei
van Meurs opstaande.
„Zijt gij een van drie?" vroeg Machteld, die
zich ook van haar zetel verhief, met toornigen
blik van Meurs aanziende.
„Hieromtrent mag ik mij niet uitlaten, dat is
een geheim I" antwoordde Dirk.
„Mijn gemaal is dus vermoord?"
„Hij heeft zijn gerechte straf ondergaan," verbeterde van Meurs. „Dat is geen moord."
„En gij, een edelman, heer van Meurs, waagt
het om met een kalm gezicht aan mij, Herman's
echtgenoote, te komen vertellen, dat gij haar man
gedood hebt, want ik twijfel er niet aan of gij zijt
er medeplichtig aan geweest. Gij hebt de onbeschaamdheid u onder mijn oogen te vertoonen,
laffe moordenaar ! en ge zijt niet bevreesd dat
ik u door mijn mannen zal laten doodranselen,
omdat gij den treurigen moed hebt een weerlooze
vrouw in haar eigen huis te beleedigen?" vroeg
Machteld, aan de grootste opgewondenheid ten
prooi.
Een hoog rood overtoog de wangen van den
ouden ridder bij die grievende, minachtende woor-
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den. Toch hield hij zich kalm en sprak op waardigen toon :
„Bedaar Machteld, bedenk wat je zegt. Het
Veemgericht heeft een rechtvaardig vonnis geveld ;
Herman Bier heeft zijn straf gehad, die hij meer
dan verdiende. Hij, een edelman, heeft gemaskerd,
aan het hoofd van een bende roovers geplaatst,
weerlooze kooplieden vermoord en beroofd. Maar
hij heeft bovendien nog een veel grootere euveldaad gedaan, een laaghartige misdaad begaan, die
gij, Machteld, hem zeker ook nooit zult vergeven,
daarvan ben ik overtuigd !"
„Een misdaad?" vroeg Machteld ontsteld, „een
misdaad die ik ik begrijp u niet."
Dirk van Meurs deed een pas naar haar toe en
fluisterde haar in 't oor :
„Herman Bier heeft hertog Eduard van Gelre
door sluipmoord om het leven gebracht. Verdient
hij nu zijn vonnis, Machteld ?"
Ontzet keek Machteld hem aan ; de zaal scheen
om haar heen te draaien en ze zou in zwijm
op den grond gevallen zijn, als Dirk van Meurs
haar niet in zijn armen opgevangen en gesteund
had.
De schok was te hevig geweest ; de arme vrouw
had het bewustzijn verloren...
Van Meurs legde haar voorzichtig op een rustbank en riep toen luide om hulp. Spoedig verscheen Machteld's dienj uffer en deze zorgde er voor
dat haar meesteres te bed werd gebracht, terwijl
de oude Wolfert den barbier-wondheeler ontbood,
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die het gewone middel van die dagen — aderlalaten — op haar toepaste.
Weldra was Machteld weer tot bewustzijn gekomen, maar daar zij zich nog erg zwak en ziek
gevoelde bleef zij te bed.
Dirk van Meurs begreep dat langer blijven doelloos was en vertrok dus, diep onder den indruk
van Machteld's verdriet, waarvan hij de oorzaak
was geweest.
Wat was er intusschen met Ada van Valkenburg geschied?
Van het kasteel Hees was zij met haar vader
naar Leiden vertrokken, waar deze een huis bezat. Wel kostte het haar veel om vrouw Machteld,
die zij innig had leeren lief hebben, alleen te laten
— zij wist hoe somber en akelig het op Hees
was — maar Walraven verlangde er naar zijn
teruggevonden dochter bij zich thuis te hebben
en dus aarzelde zij geen oogenblik hem te vergezellen.
Valkenburg putte zich uit om Ada al datgene
te verschaffen, waarop zij volgens haar stand aanspraak mocht maken. De oude nicht, die voor hem
de huishouding bezorgde, nam haar dadelijk onder haar hoede, kocht al datgene waar een adellijke jonkvrouw uit Bien tijd behoefte aan had en
leerde haar alles waar zij, door haar verwaarloosde
opvoeding, onkundig van was.
De oude, stille huizinge der Valkenburgs werd
nu met een nieuw, vroolijk leven bezield.
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Ada maakte al spoedig kennis met jonge vrouwen en meisjes van haar leeftijd. Walraven was
er steeds op uit haar nieuwe genoegens te verschaffen en weldra was zij omringd van een schaar
aanbidders, die de gunsten van de mooie Ada
trachtten te verwerven.
Haar avontuurlijke jeugd maakte haar in veler
oogen bijzonder interessant, maar vruchteloos
trachtte men haar tot vertellen te brengen over
de jaren,"met den Vleermuis doorleefd. Op dit punt
was zij als een gesloten boek.
Floris van Brederode, de jonge ridder, die haar,
toen hij nog schildknaap was, reeds bijzonder aantrekkelijk had gevon den (hij wist toen nog niet
dat zij Valkenburg's dochter was) maakte haar
ook nu het hof en Ada liet al spoedig blijken dat
zij den ridderlijken, knappen, jongen man niet ongenegen was. Eindelijk waagde hij het aanzoek om
haar hand te doen, werd aangenomen en toen hij
Walraven's toestemming tot hun verloving verzocht, gaf deze die gereedelijk.
„Ik had haar wel liever bij me willen houden,
Floris," sprak hij met ontroerde stem, „ik heb
haar zooveel jaren moeten missen en het valt me
hard haar nu al te moeten afstaan. Maar, daar is
niets aan te doen ; jong hoort bij jong en ik ben
oud. Maar beloof me dat je goed en vriendelijk
voor haar zult zijn ; ik heb je leeren kennen als
dapper en onversaagd, maar om een vrouw gelukkig te maken, daartoe is meer noodig. God zegene
j ullie !"

284

Ontroerd drukte Floris hem de hand.
Een half jaar later.
Het was marktdag in Leiden. Van alle zijden
stroomde het landvolk de stad binnen om er zijn
inkoopen te doen of zijn waren van de hand to
zetten. Overal zag men kippen, eenden, honden,
zwanen en ganzen. Enkele binnen- en buitenlandsche marskramers, kwakzalvers en goochelaars
stonden op een bankje of tafel en prezen, luidkeels
schreeuwend, hun waren aan.
Maar er was nog een andere reden waarotn het
dien dag zoo druk was in Leiden ; er zou n.l. een
huwelijk gesloten worden tusschen twee leden van
oude hollandsche families en dit gaf natuurlijk
aanleiding tot veel vertier en vroolijkheid.
De bruid was Ada van Valkenburg, de bruidegom Floris van Brederode, de gewezen schildknaap
van hertog Reinald, sedert lang echter tot ridder
geslagen.
Na den slag bij Tiel had Reinald zich genoodzaakt gezien, den titel of to leggen ; den 28sten
Mei 1361 deed hij to Arnhem afstand van zijn
heerschappij als hertog van Gelre en graaf van
Zutfen en van de hulde, dienst en gehoorzaamheid, welke de landzaten hem als zoodanig verschuldigd waren en droeg die op aan zijn broeder
en diens wettige nakomelingen.
Reinald zelf werd eerst op den burcht te Rozendaal, drie jaar later op het slot Nijenbeek gevangen gezet. Maar vooraf word hij nog van stad tot
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stad rondgevoerd, om elk in het bijzonder, in persoon, van hulde, dienst en trouw aan hem to
ontslaan. Alleen to Harderwijk en te Elburg liet
men Reinald niet komen, omdat Eduard vreesde,
dat een zoo kostbare prooi hem op den tocht over
de boschrijke Veluwe, waar Reinald het landvolk,
enkele jaren geleden, onder de leus van vrijheid,
voor zijn zaak te wapen had doen loopen, mocht
ontsnappen.
Toen Reinald in zijn gevangenis was opgesloten
werden hem geen klinken of boeien aangedaan
en zelfs geen bijzondere maatregelen genomen om
zijn ontvluchting te beletten.
In den loop der jaren had zijn lichaam een reusachtigen omvang gekregen en de deuropeningen
van Nijenbeek waren te smal om een man van zijn
dikte gelegenheid te geven er door heen te gaan.
Merkwaardig waren de woorden, die de dikke
hertog sprak, toen hij afstand gedaan had van de
regeering : ,,Nu zijt gij hertog, Eduard, maar toch
zal er nog eens een tijd komen, dat ik de hertogskroon draag."
Kort voor den slag bij Baesweiler was er tijdelijk rust en vrede in Gelre en daarom werd dan
door Valkenburg en Willem van Brederode bepaald, dat het huwelijk van hun kinderen zou
plaats hebben.
Het speet Ada wel dat Machteld Bier haar huwelijk niet kon bijwonen ; deze had echter na den
dood van Herman het kasteel Hees verlaten en
haar toevlucht in een klooster gezocht.
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Maar nauwelijks waren de ringen gewisseld en
het huwelijk ingezegend Coen het bericht te Leiden kwam van den dood van hertog Eduard.
De partij der Heekeren's vatte opnieuw moed ;
zoodra Eduard's gebeente te 's G-ravendaal bij Groch
was ter ruste gelegd, werd Reinald uit zijn gevangenis bevrijd, waartoe men gedeelten uit de
muren moest breken, en in triomf in de hertogelijke waardigheid hersteld. Zooals te voren de
landzaten zich op het laatst eendrachtig onder
Eduard geschaard hadden, zoo waren nu alien —
ook zij, die indertijd den heidhaftigen Eduard boven den loomen en vadsigen Reinald verkozen
hadden — eenparig gezind om den ,,vetten hertog"
opnieuw te huldigen en eenige dagen later werd
Reinald, na tien jaar gevangen te hebben gezeten,
volgens zijn eigen voorspelling, op den hertogelijken zetel hersteld.
Vergezeld door vele aanzienlijken van beide partijen trok hij zijn gebied door, om in de verschillende steden opnieuw de hulde zijner onderdanen
te ontvangen. Bijgestaan door zijn raden bevestigde hij de rechten en vrijheden, door de steden
vroeger verworven en schonk hun vergiffenis voor
wat zij tegen hem mochten hebben misdreven.
Reinald's lichaam echter, aan alle beweging ontwend, tot een onmatigen omvang uitgezet, was
na het langdurig kerkerverblijf niet meer tegen
de plotselinge verandering bestand. Niet veel langer dan drie maanden mocht hij zich in het herstel
van vrijheid en gezag verheugen. Den vierden De-
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cember stierf hij in den ouderdom van ruim achten-dertig jaar. Hij werd naast zijn broeder in de
kerk van het klooster to 's Gravendaal ter aarde
besteld.
Met hem werden, naar ridderlijk gebruik, schild
en helm van G-elre begraven, want ook hij liet bij
zijn echtgenoote geen kinderen na, en in hem was
de laatste mannelijke telg van den hertogelijken
stam van Gelre gestorven.
Zoo werd bewaarheid, wat hertogin Alionora
had gesproken, toen zij zich zuiverde van de
blaam, om welke haar gemaal haar had verstooten : „De tijd zal komen dat de Gelre'schen onze
scheiding met heete tranen zullen beweenen, wanneer men geen vorst van ons bloed meer hebben
zal."
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