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ACHT EN DERTIGSTE HOOFDSTUK.

Den volgenden dag, vóórdat de morgen van den l2den December
des jaars 1570 aanbrak, en eer nog Perea de Spanjaarden door de
trom liet wekken, sloop er reeds iemand door de benedenkamers en
kelders van het slot, en dewijl zijne oogen hem niet konden dienen
in het bespieden zijner vijanden, bracht hij zijne ooren aan de schietgaten en getraliede vensters, om te ontdekken, waar de schildwachten
stonden.
Was het de Boodschapper, die als een kundig bevelhebber de
verrichtingen en de ligging zijner vijanden in oogenschouw nam of
onderzocht of zijn volk reeds wakker en slagvaardig was ? Doch
neen, deze was het niet: de duisternis zou hem in het eerst verhinderd hebben, en zijne onderhoorigen zou hij veeleer bij een vroolijk
en verwarmend vuur dan in de vochtige kelders hebben gezocht.
Was het Uilenburg, die, door den langen nacht den smaak van den
wijn bijna vergeten hebbende, vóár dag en dauw een morgenteug
trachtte op te loopen ? Doch neen! deze had, zooals wij weten,
den keldersleutel in bewaring; bij wist dus zeer goed, waar de
wijnkan te vullen was. Was het misschien de Wapensmid, die, de
wapenen willende nazien, vóórdat het gevecht begon, zoo vroeg zijne
legerstede verlaten had ? Doch, neen! hij had dit reeds den vorigen avond verricht ; het kon dus niemand zijn dan de Snijder, die
des nachts het laatste schot gedaan had, en nu ook des morgens het
eerst wilde losbranden.
V66r de breuk gekomen, die het kanonvuur den vorigen dag
reeds in den muur gemaakt had, luisterde hij aandachtig naar de
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laatste woorden eener Spaansche romance, die, niettegenstaande de
koude, binnensmonds uit tijdverveling werd gezongen, en voor zijne
ooren een aangename muziek waren, ofschoon hij anders van de
Spaansche taal en den zang niet hield ; en toen hij ook het geluid

van een musket had gehoord, dat men nederzette, hield hij stand
achter de bres, en blies op zijne lont. Lang stond bij op deze plaats
met het vaste voornemen die niet te verlaten, en dikwijls zou men
gezegd hebben, dat hij zich gereed maakte, om op het gehoor af
naar buiten te schieten ; maar hij was de man niet, om dit op een
lossen voet te doen : een oud jager schiet nooit , voordat het wild
onder zijn bereik is, en evenals een kat, die uren lang achtereen
geduldig voor een rattengat zit te wachten, zonder door een ijdel
gerucht hare tegenwoordigheid te verraden, zoo wachtte bij bedaard
het oogenblik af, waarin hij met. gewisheid het doo.lelijk lood naar
buiten zou kunnen zenden.
Eindelijk begon het te dagen; nog v6órdat de zon aan den horizon
zichtbaar werd, verspreidde zich reeds een zwakke schemering over
het land en de rivier. De schildwacht, die bij de stukken de wacht
hield, merkte dit niet eens op ; anders had hij zich mogelijk wel
achter de schanskorven verborgen. De Snijder zag nu duidelijk een
donkere gestalte, die tegen de sneeuw en de lucht zichtbaar werd;
zijn vinger greep dadelijk den trekker ; de lont, waarop geblazen
werd, verlichtte zijn gerimpeld voorhoofd en zijne glinsterende oogen,
en bij had werk om een uitroep van genoegen, die hem bijna ontsnapte, te onderdrukken. Terwijl eenige Spanjaarden reeds uit de
woningen op het voorhof slopen, en de arbeiders en busschieters
hunne half bevroren leden bij de overblijfselen ' der vuren trachtten
te verwarmen, viel er een schot, dat weldra door een tweede gevolgd
werd : de Snijder had een Spanjaard getroffen, die juist zijn musket
aftrok, waarvan bij de lont vernieuwd had ; doch hij rolde op den
grond heen en weder, en het werd voor hem nacht, toen voor anderen
de dag aanbrak,
»Wie daar ?" zeide de Boodschapper, toen hij uit het vertrek trad,
waarin hij den nacht had doorgebracht en iemand hoorde aankomen.
-
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»Ik ben het," antwoordde Uilenburg, in den donker naar hem
toekomende, en zijn musket nederzettende, »hoe gaat het ? heeft de
koude u dezen nacht niet gehinderd ? gij ziet, ik ben reeds in 't
geweer."
»Zijt gij het, die geschoten hebt ?" vroeg de andere gemelijk,
zonder hem te antwoorden.
»Wel neen !" hernam Uilenburg, »het is de Snijder geweest : voor
een schot kruit, dat hij gebruikt heeft, hebben we ook een vijand
minder te bevechten, en zoo waar ik leef, een Spanjaard is het wel
waard."
»Dat stem ik u gaarne toe, vriend !" antwoordde de Boodschapper,
die weder in zijne kamer trad ; »doch ik weet niet, met welk recht
hij zonder mijn bevel zijne wapenen gebruikt; en ofschoon mogelijk
dezen dag mijn bevelhebberschap ten einde loopt, zoo wil ik toch
gehoorzaamd worden. Waarom maakt hij slapende honden wakker?
het gevecht zal voor ons, helaas! altijd tijdig genoeg beginnen, zonder
dat hij het door zijne bloeddorstigheid vervroegt."
»Dat is zoo," hernam Uilenburg, die zich op een stoel naast den
Boodschapper nedervlijde; »toen gij hem voorsteldet om insgelijks
hierheen te gaan, onderwierp bij zich vrijwillig aan uw gezag; maar
bedenk, Herman! dat hij een zoon verloren heeft ; een vader is altijd
geneigd den dood van zijn kind te wreken, daarom...."
»En vergeet gij dan," viel de Boodschapper hem schielijk in de
rede, »dat ook ik vader geweest ben, dat de beulen mij, even als
hem, mijn kind ontnomen hebben ? God is getuige, dat ik steeds
mijne wraak aan het algemeen welzijn heb opgofferd; en toch heeft
mijn zoon menig vijand kunnen tellen, die de hand zijns vaders
heeft geveld, terwijl deze aa.n hem dacht." Hier zweeg hij; maar
zijne rechterhand een wijl voor zijne oogen gehouden hebbende,
vervolgde hij : »En evenwel zijn deze daden niet betamelijk voor
een waar Christen. — Is ons volk reeds op de been, Uilenburg ?"
))Zij zijn allen gereed," antwoordde deze, zij zullen nu bezig zijn met
wat te eten en zich bij het vuur te warmen ; ik wenschte maar, dat het
wat lichter ware, om eens te zien of onze vrienden ook in aantocht zijn."
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»Ik geloof niet, dat wij hen reeds kunnen zien," antwoordde de
Boodschapper ; »de rivier zal moeilijk te bevaren zijn ; de binnenwateren zijn zeker reeds allen dicht, indien hunne komst niet reeds aan
de grenzen verhinderd wordt ; de vorst kon nooit op een ongelegener
tijdstip begonnen zijn ; het heeft gevroren, dat het kraakt, en ik zou
niet verwonderd zijn als men zonder gevaar reeds op het ijs in de
slotgracht staan kon."
»Het is om des duivels te worden," zeide Uilenburg, driftig op
zijne dijstukken slaande. »Indien het weer zoo als gisteren gebleven
was, dan wilde ik den Spanjaard wel eens zien, die de wijde gracht
zou kunnen overkomen; en het vullen zou zoo gemakkelijk niet gaan
als met de greppel rondom het voorhof ; maar indien het ijs zoo
sterk is als gij zegt, zou het ons kunnen dienen om te ontsnappen,
dewijl de brug toch gebroken is ; ik zelf wil me het eerst op het ijs
wagen. Op dit oogenblik zijn de Spanjaarden allen bij het voorhof,
en de schildwachten zijn ingetrokken ; ofschoon voor weinigen, zou
er dan ten minste voor eenigen van ons nog hoop zijn op behoud ;
want in het slot is niets dan de dood ten beste. Nu, ik ben bereid
om, terwijl het volk over het Monnikenland ontvlucht, de brug, die
den toegang daarheén verschaft, tot het uiterste te verdedigen."
»Dat is waar, en ik geloof u," zeide de Boodschapper ; »maar
hebt gij vergeten wat ik beloofd heb ?"
»Neen, waarachtig niet! hernam Uilenburg; »maar wie zegt u,
dat de graaf Van den Berg, dien ik niet vertrouw, aan zijne belofte
denkt ?"
»Niemand," antwoordde de Boodschapper schielijk; »maar , ik weet
wat ik beloofd heb, en wat ik doen moet ; een ieder kan gaan of
blijven, naardat hij goedvindt."
»Dat is de reden, waarom ik blijf, Herman !" zeide Uilenburg met
meer deftigheid dan hij gewoonlijk sprak. »De luiheid en onverschilligheid van die ellendige moffen zullen ons ongeluk veroorzaken;
en daar zij niet komen om ons te helpen, wenschte ik, dat zij bjj
de Spanjaarden stonden, alleen om het genoegen te hebben hen
met de punt van mijn zwaard een weinig aan te sporen."
,
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»Mogelijk zullen er aan hunne soldij eenige Thaler of Pfennige
ontbroken hebben," zeide de Boodschapper schamper lachende; »die
lage kerels doen alles voor geld en niets voor niets ; wij moeten ons
dus alleen op ons zelven en op God verlaten."
»Dat is recht," hernam Uilennburg; »maar ik geloof, dat wij niet
kwaad zouden doen eens naar beneden te gaan; anders mccht het
-beste gedeelte van den voorraad eens verdwijnen, en ik heb nog
-slechts één beker wijn gedronken ; doch als gij mijn raad volgt, zegt
gij tegen den Snijder niets; want hij is een knorrige hond, als hij
denkt dat hij gelijk heeft, en indien hij eens weigerde te vechten,
zouden wij een goed schutter verliezen."
Zonder te antwoorden hing de Boodschapper de Spaansche vlag,
die op zijne legerstede lag, over zijne schouders, waarna beiden hunne
musketten opnamen en de kamer verlieten.

NEGEN EN DERTIGSTE HOOFDSTUK.

Beneden gekomen, vonden zij het, zooals Uilenburg gezegd had.
De lamp aan den zolder was aangestoken, en een groot vuur brandde
onder den schoorsteenmantel ; doch het een en ander verlichtte het
vertrek slechts ten deele. De flauwe gloed van den dageraad, welke
door het bovenste gedeelte van een der groote glasramen kwam,
waarvan de gordijn was weggeschoven, kondigde echter aan, dat de
slecht gevulde lamp spoedig zou kunnen ontbeerd worden. Eenigen
der geuzen stonden, anderen zaten plat op den grond om het vuur ;.
hunne musketten stonden tegen den muur, gereed om gebruikt te
worden ; de tafel was overvloedig voorzien van gerookt vleesch,.
brood, bier, wijn en meer andere levensmiddelen ; een tweetal stormhoeden, eenige handschoenen en zwaarden, zelfs zonder scheeden r
lagen er insgelijks op. Zij lieten zich den voorraad goed smaken,
evenals lieden die de toekomst onverschillig te gemoet zien, en versmaadden zelfs het stuk kaas niet, hetwelk bij toeval naast een wapen
gelegen had, en dat nog bevlekt was met het bloed hunner vijanden.
--- »Het heeft dan dezen nacht vervloekt gevroren. Of bet komt,
dat de kamers hier in het slot zoo groot en tochtig zijn, weet ik
niet; maar ik heb nooit zooveel koude uitgestaan," zeide de Wapensmid,
een stuk brood met vleesch etende, terwijl hij zijn blik toevallig op
den grond richtte en een roode vlak in het oog kreeg, die nu en
dan zichtbaar werd, als de vlam zich verhief en, tusschen zijne makkers door, den grond verlichtte.
»Ik ook niet," hernam er een die bij het vuur zat, terwijl hij
zijne hand aan zijn baard bracht; »ten minste wat hier aan land
•

.
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betreft ; maar indien gij, die altijd gewoon geweest zijt om bij bet
vuur te werken, eens even als ik een tocht naar Groenland gedaan
hadt, dan zoudt gij over een weinig koude niet verwonderd wezen."
»Komaan, oude harpoenier ! gij vertelt maar wat," zeide een ander.
»Hij wil zich houden, alsof hij de koude niet gewaar wordt ; wat doet
hij dan bij het vuur, en maakt dat een ander zich niet warmen kan ?"
»Hij voelt of zijn baard al ontdooid is," zeide degene, die naast
hem zat, lachende, »ten minste toen hij wakker werd, geleken zijn
mond en knevel wel een ijsberg."
Hierop begonnen de meesten te lachen, terwijl twee van hen
onder den uitroep: »Komaan, ijsbeer! ga naar je land, — komaan,
in de koude !" hem achteruit van het vuur wegsleepten om zelven
van deze gelegenheid gebruik te maken zich te warmen en zijne
plaats in te nemen.
»Als ik een ijsbeer was, zoudt gij mij wel laten zitten," hernam,
bij lachende, terwijl hij opstond. Hierop bracht hij een beker met
wijn, dien een ander voor zichzelven had ingeschonken, aan zijn
mond, dronk dien uit, en zeide: »Op de gezondheid van de
berenjagers !"
De Boodschapper, die in dit oogenblik binnentrad, werd met
gejuich ontvangen ; allen riepen hem vroolijk hun »goeden morgen"
toe, en wilden hem bij het vuur een plaats inruimen; doch hij zeide,
met de hand wenkende: » Blijft zitten, mannen ! ik ben niet koud ;
het doet mij genoegen u zoo vroolij k te zien; eet en drinkt, nu wij;
den tijd nog hebben ; want spoedig zal de jacht op de Spanjaarden
weder beginnen."
»Jacht ?" zeide de Wapensmid lachende, »het is vreemd te hooren,
dat opgesloten menschen op de jacht gaan, en toch heeft reeds een
onzer een heerlijk stuk wild geschoten, zonderdat de jagermeester
het zelf wist."
»Hij, die zonder toestemming jaagt, is een strooper," hernam de
Boodschapper, »en ik wenschte wel, dat mijne ooren het schot niet.
gehMWd hadden ; want het was het tweede, dat, sedert mijn verbod
om te vuren, gevallen is."
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»Indien gij van den hond spreekt, dien ik zooeven heb neerge-schoten," zeide de Snijder koel, die tot nog toe stil aan de tafel
_gezeten had, terwijl hij met een breeden dolk, die aan zin rechterzijde hing, een stuk brood doorsneed, »dan zal ik u zeggen, dat ik
schiet als ik wil, en ik weet niet, wie mij zulks zou kunnen beletten."
»Dat zal ik doen," zeide de Boodschapper, driftig met de hand op
de tafel slaande, »en dat ik zeg, zal geschieden."
Eer de Snijder het woord kon opvatten, zeide Uilenburg, die bevreesd was, dat hun twist ernstige gevolgen zou hebben, lachende:
» 1 k weet, bij mijne ziel, niet, Herman 1 waarom gij het onzen Snijder
zoo kwalijk neemt, dat hij een gat in een wambuis gemaakt heeft;
dat er een Spanjool in zat, kon hij niet helpen, en daar hij zeker als
een kundig kleermaker naald en garen bij zich draagt, kan hij het
gat wel weer dichtnaaien."
»Ik verklaar.. ." riep de Snijder ; doch Uilenburg viel hem in de
rede en schreeuwde: » En ik zeg, dat als gij niet zwijgt, gij nooit
meer de eer en het voordeel zult hebben om mijne broek te lappen.'
De overigen begonnen luid te lachen ; maar de Wapensmid riep:
»De Snijder is dezen morgen met het verkeerde been van de tafel
gestapt; hij heeft niet uitgeslapen." Uilenburg begon hierop aan
des Snijders oor het begin van den een of anderen marsch te blazen
,en bracht te weeg, dat deze zich knorrig verwijderde, en zich in een
,hoek van het vertrek op een stoel nederzette.
Eerst wist de Boodschapper niet, of hij Uilenburg's gedrag zou
goedkeuren, en of hij niet aan de vrooljkheid der overigen een einde
zou maken; doch daarna begreep hij, dat zijn vriend gelijk gehad
Riad, om met zone kortswijl alle verdere woordenwisseling te voorkomen, die slechts de zoo noodige eensgezindheid storen kon. Hij
wendde zich dus na gegeten en gedronken te hebben, tot Uilenburg
en vroeg: Hebt gij dezen morgen den gekwetste reeds bezocht ?
Ik wilde wel eens naar hem gaan zien."
»Ja," hernam deze ; »maar hij is zeer slecht: den geheelen nacht
-heeft hij geen woord gesproken, en het is alsof de ziel het lichaam
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reeds verlaten heeft, dat gisteren nog zulke blijken van mannelijke
kracht gaf. Maar laten wij gaan ; mogelijk dat wij het een en ander
voor hem doen kunnen."
Beiden verlieten zij het vertrek, en toen zij de deur achter zich
dichtgedaan hadden, zeide Uilenburg, die een lantaren in de hand.
hield : »Heb ik u niet gezegd, Herman ! dat men met den Snijder
niet veel kan aanvangen ? wat duivel gaat het u ook aan ? als delappendief gevangen wordt, zil Perea wel met hem afrekenen."
»Het is zoo," antwoordde de Boodschapper, »ik zou beter gedaan
hebben te zwijgen." Dit zeggende, opende hij de deur der kamer,
waarin de gewonde lag, dien hij den vorigen dag uit de bres had gered.
De ongelukkige lag in een hoek der kamer op een matras, en
niet ver van den vuurhaard, waarop eenige turven brandden. Zijn
gelaat was doodsbleek; zijn hemd was met bloed bevlekt, en men
kon de windsels zien, die een breede wonde boven aan de borst
bedekten. Zijne rechterhand lag boven op de deken, die over hem
heen was geworpen, en men zou hem voor dood gehouden hebben,
indien niet een zachte beweging van de deken en een bijna niet
hoorbaar gesteun nu en dan verraden hadden, dat hij nog leefde en
groote smarten leed. Z}jne wapenen en opperkleederen lagen achteloos en door elkander op den grond nedergeworpen ; helaas! hij zou
die niet meer dragen.
»Denkt gij, dat hij er van opkomen zal ?" vroeg de Boodschapper
aan Uilenburg, nadat zij eenige oogenblikken bedaard bij de legerstede hadden gestaan.
»Neen, Herman !" antwoordde deze somber, terwijl het licht der
lantaren op het gelaat van zijn gekwetsten makker viel; »neen, de
wonde is te diep, en onze kunde is te gering om hem de noodige
hulp te verleenen." Hierop, met de hand van den gekwetste in de
zijne, hield hij zijn voorsten vinger aan de slagader, en toen met zijn
hoofd schuddende, vervolgde hij : »Gelooft gij, dat de Spanjaarden
hem zullen verschoonen, als zij het slot innemen ?"
»Neen," antwoordde de Boodschapper bitter ; »wanneer heeft de.
zegevierende Spanjaard een overwonnen geus gespaard ?"

»Het is waar," hernam de andere ; »maar ik geloof stellig, dat,
als wij hem onder de bescherming van Velasquez konden stellen, deze
voor zijne genezing zorg zou dragen."
»Dwaasheid !" zeide de Boodschapper schamper lachende, »Gesteld,
dat het mogelijk ware, en dat de edele Spanjaard zulks deed, gelooft
gij dan, dat hij de macht zou hebben om hem aan het schavot en
De Vargas te onttrekken ? Neen," vervolgde hij met vuur, » w ij, wij
moeten hem redden."
»Gij hebt gelijk, Herman !" hernam Uilenburg ; gisteren, toen wij
het verband legden, en toen hij voor het laatst heeft gesproken, heeft
hij ons gebeden hem het leven te benemen en hem niet aan de Spanjaarden over te laten. Indien hij behouden was, als ik hieraan zijne voeten
twee koppen van onze beulen nederwierp, zoo z )u ik den wil hebben
om ze over de gracht te gaan halen, en God is mijn getuige, dat ik
dan nog niet aan zjjne redding zou wanhopen ; maar wat mij aangaat,
ik verklaar u ronduit, dat ik den moed niet heb om aan zijn verlangen te voldoen."
»Noch ik, vriend 1" zeide de Boodschapper. »Mijne hand heeft
kracht genoeg, om een vijand, maar niet om een vriend te dooden ;
er is echter een middel om aan zijn verlangen te voldoen, zonder
dat wij zijn bloed behoeven te doen vloeien. Laten wij hem in de
kamer brengen, die boven den wijnkelder is, en waarvan gij den sleutel
hebt; want zelfs al wilde men de handen aan hem slaan, dan zou
het nu te vroeg zijn ; zoo lang wij niet overwonnen zijn, is er nog
hoop ; en als de Spanjaarden de baas worden, zal men er den tijd
niet toe hebben."
»Dat is goed,` zeide Uilenburg, »hij zal dan niet vóór het laatste
oogenblik, en, zoo ik hoop, in groot gezel3chap de groote reis
aannemen; maar mij dunkt, dat ik wel zou doen dezen handschoen
tot een gedachtenis mede te nemen ; want die vervloekte ruiter heeft
gisteren den mijnen naar de visschen medegenomen."
Dit zeggende, nam hij een ijzeren handschoen op, die op den grond
lag, en stak dien onder zijn harnas, Vervolgens hing hij de lantaren
waaraan van boven een ring was, aan de koord der trompet, die

15
zone zijde nog niet had verlaten, sedert hij haar veroverd had. Beide
mannen namen toen den gewonde met matras en al op, en droegen hem voorzichtig de kamer uit en de gang door. Toen gingen zij,
een trap af, weder door een gang, en hielden aan het einde stil ; een
oogenblik legden zij de matras neder, terwijl Uilenburg een sleutel
te voorschijn haalde en de deur opende, waarna zij den gekwetste
verder tot achter iis de kamer voortdroegen.
»Het is hier vervloekt koud," zeide Uilenburg. »Zie, ik ben, God
dank, gezond ; maar ik zou hier toch niet gaarne eenige uren doorbrengen."
»Vuur aan te maken zou de grootste onvoorzichtigheid zijn,"
zeide de Boodschapper; »maar laten wij dit boven op hem leggen."
Dit zeggende, nam hij een stuk van een oud tapijt, dat op den grond
lag, spreidde het over de deken, nadat hij te voren den arm van den
gewonde onder het dek gelegd had, en vervolgde : »Ik geloof, dat
wij niet kwaad zouden doen hem een weinig wijn te .geven; de beweging heeft hein geen goed gedaan."
»Welnu," antwoordde Uilenburg, »niets is gemakkelijker dan dit,"
terwijl hij van een tinnen flesch, die aan zijne zijde hing, den stop
aftrok, en baar aan de lippen van den gewonde bracht.
De wijn scheen den ongelukkige, die reeds door de klauwen des
doods omvat was, goed te doen; althans hij bewoog zijn hoofd, en
stamelde eenige onverstaanbare woorden.
»Hij wil ons zijn dank betuigen," zeide de Boodschapper ; »de
kracht van den wijn heeft zijne geestvermogens weder opgewekt."
»Ik geloof het wel," hernam Uilenburg, »het is oude Hochheimer,
en ik ben een kenner; een kruik van zulken wijn is in staat om
een doode op te wekken
»Zullen wij meteen, nu wij toch hier zijn, niet wat voorraad uit
den kelder krijgen 7' vroeg de Boodschapper.
»Neen, Herman! dat is niet noodig," hernam de andere, »er is
boven genoeg voorhanden; hetgeen wij zelven niet gebruikten, zouden,
de Spanjaarden, als zij bovendrijven, toch maar uitzuipen. Ofschoon
ik erkennen moet, dat het verduiveld jammer is van het lekkere
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druivennat, dat het hier zoo gevaarlijk ligt, zoo doet het mij genoegen,
dat ten minste een ander er zich niet mede zal vroolijk maken als,
wij het niet gebruiken kunnen."
De deur uitgaande, wierpen zij nog een blik op hun makker, waarna.
Uilenburg haar sloot en den sleutel aan den Boodschapper wilde
geven ; doch deze nam hem niet aan, maar zeide :
»Waarom dat? behoud gij hem; gij hebt hem immers vroeger ook
bewaard."
»Het is juist daarom, dat ik hem u geven wil," hernam Uilenburg
»het bewaren van dien vervloekten sleutel maakte mij gisteren bevreesd gedurende het gevecht, en indien ik gevallen was, hadt gij
er naar kunnen fluiten."
»Indien dit gebeurd was," antwoordde de Boodschapper, » zoU
ik hem zeker ook niet noodig gehad hebben ; waar gij verslagen wordt,'
zal men ook mijn lijk vinden; doch leg hem, om alle gevaren te
voorkomen, daarboven op den rand van den post der deur ; wie hem
noodig heeft, kan hem daar dan krijgen, en wie het niet weet, zal
hem dáár niet zoeken."
Toen zij de deur der kamer genaderd waren, waarin hunne makkers
zich bevonden, zeide de Boodschapper, terwijl hij de lantaren uitblies, die
hij in de band had : »Het is nu licht genoeg om, indien gij er lust
toe gevoelt, boven eens te gaan zien, wat er al zoo rondom het slot
gebeurt ; wat mij betreft, ik ben er niet nieuwsgierig naar."
Dit zeggende, trad hij in de kamer, terwijl Uilenburg, zonder iets
te antwoorden, zich verwijderde.

VEERTIGSTE HOOFDSTUK.

))Op mannen !" riep de Boodschapper, »en grijpt uwe wapenen; het
zou niet goed zijn, dat de Spanjaarden ons niet in het geweer en
gereed vonden hen te ontvangen ; schenkt de 'bekers vol, en laten
wij te zamen drinken."
Een ieder sprong op, zette zijn helm of stormhoed op en greep zijn
musket. Men plaatste zich bij de tafel en nam, toen de bekers gevuld
waren, er een in de hand ; alleen de Snijder leunde achteloos op zijn
lang musket en hield zich achteraf.
»Drinkt de Snijder geen wijn meer ?" vroeg de Boodschapper, »of
zou misschien het leven of de dood van een Spanjaard onze vriendschap verbroken hebben ?"
»Het schijnt zoo," hernam de Snijder droogjes, onverschillig in
het rond ziende, terwijl hij zijne rechterhand in een lederen zak stak,
die aan zijne zijde hing, en de kogels scheen te tellen, die er zich
in bevonden.
»En zou hij dan weigeren om met zijne makkers te klinken en op
den ondergang van alle Spanjaarden te drinken ?" vroeg de Boodschapper, »of heeft hij mogelijk besloten om het musket en het
zwaard voor de schaar en de naald te verwisselen ?"
»Neen, voor den duivel !" schreeuwde de Snijder, die zich dit genoegen niet weigeren kon, zoo overluid, dat zij, die zich dicht bij hem
bevonden, er over versteld stonden, terwijl hij een tinnen beker greep.
»Welnu," hernam de Boodschapper met waardigheid, »laten wij
dan gezamenlijk drinken op het welzijn van ons vaderland, den voor2
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spoed van onze wapenen, en op den ondergang van het Spaansch gebroed. Leven de Geuzen !"
D Vivent les Gueux
vloek over de Spanjaarden !" riepen zij allen
met vuur. »Den Koning niet uitgezonderd," schreeuwde de Snijder.
De Boodschapper scheen echter in dien laatsten kreet geen genoegen
te nemen ; dan, zonder daar iets van te zeggen, ging hij voort:
»Komaan, vrienden, laten wij nu gaan ; indien gij u allen als gisteren gedraagt, zal ik tevreden zijn ; zijt steeds bedaard ; mikt goed
met uwe musketten, en als de vijand weder mocht stormen, spaart
dan uwe slagen niet ; want ik ontveins niet, dat onze toestand gevaarlijk is. Ja," vervolgde hij met levendigheid, »vrienden ! gij, die
allen te veel gedaan hebt, dan dat ik u niet mijn volkomen vertrouwen
zou schenken ; ik zég u ronduit, dat ik geloof, dat deze dag de laatste
mijns levens zijn zal ; maar daarom zal hij ook voor mij de schoonste
en voor mijne vijanden de verschrikkelijkste wezen. Wanneer de
Spaansche legerdrommen door den muur naar binnen stormen, verlaat
dan uw hoofdman niet, ten minste zoo gij den dood verkiest boven
de schande van gevangengenomen en naar de galg gesleept te worden.
Ja! ik zeg u, dat ons bloed zal vloeien ; maar het zal verdwijnen in de
stroomen bloeds der Spanjaarden, en als mijn mond voor het laatst
onzen wapenkreet laat hooren, zal onze vijand te midden zijner overwinning door deze muren verpletterd worden! — Het werk, dat ik
u gedurende den nacht heb laten verrichten, zal u zeker moeilijk gevallen zijn; doch gij zult er het voordeel van ondervinden, als het
oogenblik daar is, dat de Spanjaarden meester zullen zijn van de
kamer, waarin de bres zal vallen; indien gij met mij medegaat, zal
het u gemakkelijk vallen mijn plan te begrijpen."
Dit zeggende, nam hij zijn musket, en verliet, gevolgd door zijn
volk, het vertrek, dat nu reeds geheel door het daglicht verlicht werd,
terwijl de lamp, die aan de zoldering hing, zich haastte aan de twij felachtige schemering, die zij verspreid had, een einde te maken, zoodra
geen menschelijk oog hare nederlaag meer kon bespieden ; alsof zij,
beschaamd over den luister harer mededingster, de vruchteloosheid
harer poging had ingezien om dit te doen.
!
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In de kamer gekomen, waarin de Snoder zich in den vroegen
morgen bad opgehouden, zag de Boodschapper door het gat, dat het
kanonvuur reeds in den muur hacl gemaakt, terwijl de Prinsenmarsch
met krachtige en volle tonen boven uit het slot geblazen werd;
waarna bij zeide : »Onze vijand is nog niet gereed ; ik zal dus den
tijd hebben, om u mijn voornemen mede te deelen. Zoodra wij zien,
dat wij den storm niet kunnen afslaan, begeven wij ons buiten dit
vertrek, en sluiten de deur, welke wij dan met de balken versperren,
die gij op de maat gezaagd hebt. De Spanjaarden zullen zich onledig
houden niet haar open te breken, doch dan begroeten wij hen met
een hevig vuur uit de gaten, die wij rondom in den kamermuur gebroken hebben, en indien dit hen nog niet verdrijft, werpen wij door
de openingen, die wij in de zoldering gehakt hebben, eenig brandend
stroo en de dunne spaanders hout, die ik met voordacht op den
grond heb geworpen, gaan dan aan, en dit zal hen noodzaken de
vlucht te nemen, en ofschoon zij in het slot zijn, zullen zij er toch
geen meester van worden. De muren, waarvan wij het behangsel
hebben afgescheurd, en de steenen vloer maken, dat dit alles zonder
gevaar geshieden kan; de zoldering is zoo hoog, dat het vuur
daaraan geen hinder zal kunnen doen, evenmin als aan de deur, die
wij met oude ijzeren platen bespijkerd hebben."
»En waarvoor dienen die matrassen en dekens, die wij op Uilenburg s
bevel hier tegen den muur hebben opgestapeld ?" vroeg een der geuzen,
die met aandacht geluisterd had.
» Om de kanonkogels te smoren, die door de bres mochten vliegen,"
antwoordde de Boodschapper; »want het is noodzakelijk, dat de
binnenmuur, die niet zeer dik is, niet beschadigd worde."
»De Wapensmid," zeide Uilenburg, die juist van boven kwam, en
dit laatste gehoord had, »lachte mij dezen nacht uit, dat mijne deken
zoo vol gaten was; maar ik geloof, dat de zijne dezen avond niet
veel beter zal wezen ; althans ik heb zorg gedragen om haar vooraan
te leggen. '
» Dat hadt gij waarachtig wel mogen nalaten,` zeide deze lachende;
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»want in de uwe kwa,,pa het toch op een gat of wat niet aan, zoo
het al mogelijk is, dat de kogels er niet door kunnen zonder haar te
raken."
»Ha! ha ! Uil !" riepen eenigen lachende, » dat kunt gij in uw zak steken."
Uilenburg zou zeker wel iets geantwoord hebben, maar de Boodschapper nam het woord op en zeide : »Hij, die dezen avond nog
een deken noodig heeft, zal er wel eene zoeken ; doch het wordt
tijd om te beginnen : de vijand is buiten weder zichtbaar. Komaan,
mannen ! aan het werk, en spaart het kruit niet, als gij het met winst
kunt gebruiken."
Hij behoefde hun dit geen tweemaal te zeggen ; brandende van
ongeduld, verdeelden zij zich door het slot, en lustig blies Uilenburg
op de trompet des Spaanschen speerruiters den geuzenmarsch. Spoedig
liet zich nu en dan het musketvuur hooren, en geen Spanjaard kon
zich meer ongestraft onder het bereik der vuurwapenen in het open
veld vertoonen.
» Welnu, vriend 1 wat hebt gij boven op het slot gezien ?" vroeg
de Boodschapper, nadat zij alleen in de kamer waren achtergebleven..
»Niet veel goeds," hernam Uilenburg mistroostig, »de slooten en
vaarten liggen, zoo ver ik zien kan, allen dichtgevroren; aan de
andere zijde van Gorkum, op het verdronken - land, ziet men niets
dan een grauw, glad ijsveld, waaruit hier en daar een dorre boom
of een boerenwoning steekt. Aan deze zijde van Dalem en op den
Kraaiweg is in velden of wegen geen krijgsvolk te zien; de rivieren
alleen zijn nog open, maar wel spoedig zullen ook die dichtgaan;
er komt veel drijfijs van boven; geen volk of vaartuig is in aantocht, en, zoo waar als God leeft 1 geloof ik, dat de heer Von Bergh
of Dahlhausen met zijne groene moffen bevroren is, zoo hem het
hart niet in de schoenen is gezakt."
»Dat antwoord verwachtte ik," zeide de Boodschapper. »Gelukkig,
dat deze muren in het eerste uur niet vallen zullen; maar daar het
ons niet voegen zou ledig te blijven, terwijl de Spanjaarden reeds
bezig zijn, ten minste wat de musketiers betreft, zoo zullen wij eens
naar buiten zien."
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»Het is ook niet goed, dat een lading te lang in den loop blijft
zitten," zeide Uilenburg, die door een schietgat aanlegde, »komaan,
Signor Perea, de vuurvreter ! laat ons eens zien, of gij dezen morgen
gemakkelijker zult te raken zijn dan gisteren," waarna hij aan den
trekker trok.
»Ik heb niets gehoord : is hij gevallen ?" vroeg de Boodschapper,
die zijne lont in den sleutel vatzette.
»Neen, voor den duivel !" zeide Uilenburg, zijn musket hard bij
den voet nederzettende, »dat verdoemde kruit is nat geworden, anders
ware hij er nu reeds geweest. Deze dag zal ongelukkig voor mij
zijn ; ik gevoel het ; nooit heeft mijn eerste schot of stoot gemist,
of ik heb dit, helaas ! ondervonden,"
»Dwaasheid 1" hernam de Boodschapper, »gij zijt te wild, en het
is goed, dat de Wapensmid hier niet bij ons is, anders zoudt gij
een sermoen over de behandeling van het geweer niet kunnen ontgaan." Dit zeggende, schoot hij af. Uilenburg laadde spoedig de
pan met fijn kruit, dat hij in een bijzonderen hoorn bij zich had,
en volgde zijn voorbeeld.
Lenige oogenblikken daarna zeide de Boodschapper: DI3et zal
nu tijd worden om deze plaats te verlaten; het kanon zal dadelijk
beginnen te spelen, en dan zal het hier niet meer veilig zijn."
Zonder een woord te antwoorden, wierp Uilenburg het musket
op den linkerschouder, en een kruik, die bij hem stond, opnemende,
volgde hij zijn vriend naar eene hoogere verdieping.
»Hier zullen we goed staan," riep Uilenburg vroolijk, »wij zien
hier over die vervloekte schanskorven heen, en dezen keer ten minste
zal ik niet misschieten." Doch toen hij daarop zijn musket tusschen
de ijzeren traliën van een venster heenleide en vuur wilde geven,
zeide de Boodschapper: » Wacht nog een oogenblik ! indien zij ons
hier gewaar worden, zullen zij trachten zich voor ons te beschutten;
heb slechts geduld, tot zij hun kanon hebben afgevuurd, dan schieten
wij tegelijk, en door den rook zullen zij ons niet ontdekken."
»Vuur !" hoorde men nu buiten roepen tegen de busschieters, die
bij de stukken stonden, en dadelijk werden de serpentijnen losgebrand.
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»Nu is het onze beurt," zeide de Boodschapper, en gezamenlijk
schoten zij naar buiten, op de hoogte, waar de stukken stonden,
terwijl zij daarna dadelijk hunne musketten terughaalden en weder
laadden.
Het was alsof het kanonvuur de musketiers aanmoedigde om zich
gedurig te doen hooren ; althans hunne trom werd achter de batterij
geroerd, en hevig bestookten zij de vensters. De stukken gaven niet
tegelijk vuur ; maar zoodra er een geladen was, werd het afgestoken,
hetgeen den damp gestadig tusschen de batterij en het slot onderhield,
en den Boodschapper in staat stelde om te laden en te lossen.
»Nu, ik dacht dat ik ook wat laden kon," zeide Uilenburg eindelijk, nadat zijn vriend weder eens geschoten had, »maar zie. gij kunt
het veel spoediger dan ik ; en toch ben ik een oud soldaat, en gij
hebt in uwe jeugd misschien nooit een musket in de hand gehad."
»Gij vergist u, Uilenburg ! reeds zeer jong behandelde ik het geweer,"
antwoordde deze. »Van ouds is immers elke burger in ons land
dienstplichtig ; de poorters in elke stad moeten ziek in den wapenhandel oefenen, en men heeft mij verhaald, dat er voorheen mees teiltijds geen andere oorlog werd gevoerd dan met burgers : elke
leenheer leverde een vast getal zijner leenplichtigen, en elke stad een
gedeelte zijner gewapende burgers."
»De muur onder ons zal wel gewaar worden, dat de Spanjaarden
geen gebrek hebben aan kruit en ijzer," zeide Uilenburg terwijl hij
aanlegde en schoot, waarna -hij vervolgde: »Het is toch wonderlijk,
dat zij met zooveel woede iets vernielen, dat de Koning toch weder
moet laten maken : maar ik geloof, dat men u verkeerd onderricht
heeft ; ik weet zeer goed, dat hertog Karel de Stoute, die hier ver
vandaan, zoo ik geloof tegen de Zwitsers, gesneuveld is, meestal
bezoldigd krijgsvolk in dienst had."
»'Gij hebt gelijk," hernam de Boodschapper ; »maar juist sinds
onze heeren de gewoonte hebben aangenomen om lage huurlingen
in den oorlog te gebruiken, is de Nederlander verwijfd geworden,
en met het goed en bloed, dat men hem uitzuigt, worden de soldijtrekkers betaald, die hem onder het juk houden. Of denkt gij, dat
,
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zij Perea zouden gehoorzamen en ons aanvallen, indien hij burgers
onder zijn bevelen had ? Neen, zij zouden dit niet doen ; en ik geloof, dat als de werklieden gewapend waren, en ik de gelegenheid
had met hen te spreken, het niet lang zou duren, of zij zouden de
stukken omkeeren en ons helpen om de Spanjaarden te verdrijven.
Maar, komaan, Uilenburg ! laad uw musket ; onze bezetting is klein,
daarom moeten wij dit door handigheid zoeken te vergoeden."
»Ik ben reeds bezig," antwoordde deze, die eenige oogenblikken
stond na te denken over het gezegde van zijn vriend ; » ons getal is
waarlijk ook gering genoeg ; maar weet ge wel, Herman ! dat gij
verduiveld dom gehandeld hebt ?"
»Hoe dat zoo ?" vroeg de Boodschapper verwonderd, zonderdat
zij een van beidèn zich door het spreken van hunne bezigheid lieten
afleiden.
»Vraagt ge dat nog ?" zeide Uilenburg. »Ik meen, dat gij Van
Doorn niet van hier hadt moeten laten gaan; hij wilde immers gaarne
blijven;; een man minder of meer scheelt veel."
»En wie zou dan de jonkvrouw in veiligheid gebracht hebben ?"
vroeg de andere.
»Welnu," antwoordde Uilenburg, »dat had de oude knecht alleen
wel kunnen doen; zij zouden met hun beiden in geen zeven slooten
tegelijk loopen ; want spoedig zullen deze tot den grond toe bevroren
zijn," eindigde hij lachende.
»Indien we hem. hier gehouden hadden om in de verdediging den
dood te vinden, of, als hij weder werd gevangengenomen, op het
schavot te sterven," zeide de Boodschapper, »zouden wij hem geen
dienst met zijne bevrijding gedaan hebben ; en op mijn woord, wij
hadden dan deze geheele onderneming wel kunnen achterwege laten;
hij is vol moed, dat weet ik; maar hij is gekwetst geweest, en had
toch altleen de Spanjaarden niet kunnen tegenhouden."
»Maar hij had ons ten minste van Perea kunnen ontslaan," viel
Uilenburg hem in de rede, »ik geloof stellig, dat die Spanjaard zich
dezen dag niet meer zou verroeren, als onze jonkman gisteren in de
bres geweest was."
-

,
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»Gij vergist u, vriend !" zeide de Boodschapper. »Ik heb gisteren
zelf ondervonden, dat het geene kat is, om zonder handschoenen aan
te vatten. Mijne wapenrusting heeft mij gered ; maar gij weet, dat de
jongelieden tegenwoordig er eer in stellen om zoo licht mogelijk
gewapend te wezen."
»Toegestemd, Herman !" hernam Uilenburg, »onze moed en
krachten deden niets af tegen zijne behendigheid ; maar Van Doorn
heeft ook het staal naar de regels leeren voeren, en dat is iets, dat
u geheel, en mij bijna insgelijks geheel en al ontbreekt. Voor den
duivel ! gij moest eens van een mijner vrienden, die onder de watergeuzen als bootsgezel gediend heeft, gehoord hebben, hoe de jonker
zich op zee geweerd heeft; ja, aan den wal in Engeland hebben
verscheiden Engelscbe en Nederlandsche edelen tevergeefs getracht
hem te ontwapenen."
»Dat verwondert mij niet," antwoordde de Boodschapper, terwijl
hij de zijden vlag, die over zijne schouders hing, een weinig verschoof;
»en ik vrees nog altijd, dat hij alleen aan zijne stoutheid gehoor zal
geven en ons nog zal trachten te hulp te komen."
»Ik hoop dat gij zoo verstandig zult zijn om dat zegeteeken te
verbergen, wanneer de storm begint," zeide Uilenburg; »gisteren was
het iets anders ; maar het dezen dag te dragen, is verkeerd, en het
is juist geschikt om u al de Spanjaarden op den hals te halen."
»Ik weet het wel," hernam zijn vriend; »maar ik gevoel mij sterk
genoeg om hen te weerstaan ; de slagen, die op mij vallen, zullen dan
ten minste u en de overigen niet treffen, en dat is juist de reden,
waarom ik de vlag niet van mij heb afgeworpen."
Zoo zetten zij hun gesprek verder voort. — Doch het wordt tijd,
dat wij, ons eens naar buiten begeven om te zien, wat daar voorviel.

EEN EN VEERTIGSTE HOOFDSTUK.

Zoodra het schot van den Snijder, als het ware, het teeken tot
het begin der vijandelijkheden gegeven had, riep Pedrillo zijne
makkers op, die in een diepen slaap gedompeld waren. Wat hem
betrof, hij had geen oog geloken ; ernstige gedachten hadden hem
den geheelen nacht beziggehouden, en toen de soldaten de gloeiende
asch van het wachtvuur verlieten, wierp hij nog een blik op de zwart
gebrande trompet, welke zijn vriend Hernandez hem had overgegeven.
Zijne hand bracht hij krampachtig aan zijn hoofd, als wilde hij de
droevige herinneringen verdrijven, die hem kwelden. Toen hij baar
liet zakken, hield hij zijn borstharnas vast, om zijn kloppend hart tot
stilstand te brengen ; maar het • gelukte hem niet, en somber liet hij
zijne hand langs zone wapenrusting nederglijden ; zij viel op het gevest van het zwaard, dat aan zijne zijde hing. Een glans van vergenoegen verdreef nu de donkere wolken van zijn voorhoofd; hij had
zijne bedaardheid teruggekregen; Pedrillo was weder de oude, en
toen hij zich tot zijne makkers wendde, zeide hij : »Komaan, vrienden!
volgt mij," en deze, zagen in zijne houding en zijn gelaat niets ongewoons meer.
Lorenzo Perea en Diego Velasquez traden nu ook te voorschijn;
de trom werd geroerd; het volk verzamelde zich, en de levensmiddelen werden onder hen uitgedeeld.
Ofschoon de Spaansche soldaten gebukt gingen onder een strenge
krijgstucht, die keizer Karel onder hen had ingevoerd, zouden zij
echter zeker geweigerd hebben het gevecht te beginnen, voordat het
goed licht geworden was, en zij hun dorst en honger gestild hadden.
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Perea wist dit wel, en ongaarne zag hij zich gedrongen de geuzen
nog eenigen tijd met rust te laten. Tegenwoordig is dit alles veel
veranderd : in onze dagen heeft men dikwerf den soldaat zonder
voedsel of rust van de eene overwinning naar de andere zien snellen;
meer vrijheid genietende, heeft hij meer gevoel van eigenwaarde, en
zijn moed en zijne volharding zijn dezelfde gebleven, zoowel onder
het brandend luchtgestel van Spanje, als in de barre koude, te midden
van sneeuw en ijs, aan de boorden van de Berezina. De krijgsbewegingen hebben thans een snelheid, waarvan men in oude tijden
geen denkbeeld had, en dikwijls te laat beklaagt men naderhand een
oogenblik rust, dat men onvoorzichtig genoten heeft ; want indien
de Hollanders met nadeel bij Warwick vochten, omdat een keizer li*ke generaal weigerde, zijne soldaten te laten oprukken, vóórdat zij
hun middagmaal genoten hadden, evenzoo verloren de Franschen
mogelijk den veldslag, die over het slot van geheel Europa beslist
heeft, omdat één hunner generaals aan zijne soldaten toestond te
rusten en hunne soep te koken.
Eindelijk traden de soldaten van Romero in het gelid, en onder
het geluid der krijgsmuziek rukten zij van achter en uit het voorhof
in het veld. Perea's gebiedende stem bracht de busscbieters en
kanonniers spoedig aan de batterij bijeen, en niet lang nadat de musketiers begonnen waren, openden ook de serpentijnen haar vuur.
Niet al het werkvolk was bij de batterij noodig ; daarom gelastte
men eenigen hunner, den Spanjaarden, die om het slot verspreid
waren, de horden na te dragen, welke hen beschermen moesten, en
hier en daar eenige vergravingen of opwerpingen van aarden te maken.
Helaas! wanneer zij het leven hunner dwingelanden hadden verzekerd,
konden zij zich weder terugbegeven om misschien onderweg gekwetst
of gedood te worden ; want zij hadden geenerlei middel om zich te
beschutten, zelfs geen wapenen om zich te verdedigen ; hunne meesters
gebruikten hun arm zonder dien te wapenen. Maar zijt voorzichtig,
Spanjaarden! de dag zal aanbreken, op welken de slaaf zijne kluisters
eindelijk verbreken zal ; dan zullen de op u buit gemaakte wapenen
hem op u doen zegevieren, en in 'het oogenblik, dat zijn haat en zijner
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wraak in uw bloed uitgebluscht worden, zal de Nederlander vrij zijn,
en onder de volken van Europa de plaats hernemen, welke een ongelukkige samenloop van omstandigheden hem gedwongen had te verlaten.
Zoo stil als alles gedurende den nacht geweest was, zoo levendig
was het nu ; de koude was zeer nijpend, niettegenstaande de zon,
die het ijs in de gracht gelijk een geslepen steen deed glinsteren, nu
en dan op de belegeraars een weldadigen straal liet vallen. De
geuzen waren hiervan verstoken, en, ofschoon zij niet in het veld
stonden, noodzaakte hen echter dikwerf de tocht, die door de schietgaten kwam, om het vuur, dat van alle kanten uit het slot kwam,
voor een oogenblik te staken. Meermalen, als de eene of andere
musketier het waagde zich boven de verschansing, waarachter hij
verborgen lag, te verheffen, vertoonde zich een vlam vóór een kleine
opening hier of daar in den muur. Van buiten kon men die vlam
niet eens zien, en dit leerde de overigen voortaan voorzichtiger te zijn.
»Denkt gij, Signor Velasquez! dat de muur het lang zal uithouden?"
vroeg Perea aan dezen, terwijl zij een eind weegs achter de stukken
én vóór het voetvolk stonden, dat met den rug naar de Waal geplaatst was.
»Ik weet het niet," antwoorde deze, den doek een weinig verschui vende, die om zijn linkerarm gebonden was; »gisterenavond
was er reeds, zoo ik het wel heb, een klein gat in den muur; en
daar ik heb opgemerkt, dat men dikwerf het stooten van het ijzer
tegen den muur niet hoort, als het buitenste stuk aan de rechterzijde
vuur geeft, zoo zal ik de richting daarvan een weinig doen veran
indien gij het goedvindt."
»Zeker !" hernam Perea, »wees zoo goed, Signor ! zulks dadelijk te
laten doen; den muur moeten de kanonnen nederschieten want al
de kogels, die naar binnen gaan zonder hem te raken, acht ik voor
verloren."
Velasquez gaf nu bevel het vuur te staken. Toen de rook opgetrokken was, werden de stukken opnieuw gericht; het gat in den
muur was veel vergroot, en rondom was de buitenste bekleeding der
zware moppen reeds stuk geschoten.
;
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»Wij zullen den omtrek der bres maar niet grooter nemen," zeide
Perea, »twee mannen kunnen met gemak er in gaan ; ik wil den
storm niet weder zoo laat beginnen als gisteren, en het schijnt alsof
elke steen van dat verdoemde slot een kogel noodig heeft om verbrijzeld te worden."
»Vuur, mannen !" riep Velasquez nu. Het kanon liet zich weder
hooren, en dezen keer schenen de kogels beter getroffen te hebben.
Nadat er nog een paar maal geschoten was, viel één der arbeiders
getroffen neder, en toen hij bebloed werd weggedragen, zeide Velasquez : »Daar gaat er weder een heen ; het is mij onbegrijpelijk ; het
is alsof onze vijanden de kunst uitgevonden hebben, om, ondanks
den verren afstand, door de schanskorven heen te schieten."
Juist wilde Perea antwoorden, toen de kanonniers van een der
middelste stukken het verlieten en achteruit traden.
» Wat is dat, kerels ?" schreeuwde Perea luid : »Voorwaarts, de
handen aan het werk, of ik zal u leeren, op welke wijze men een
stuk bedienen moet."
»Vergeef ons, Mijnheer !" zeide een der busschieters, zijne muts
eerbiedig van het hoofd nemende; » maar aan ons stuk kan de duivel
zelf het niet uithouden ; de zesde man wordt daar reeds voor dood
weggedragen, en wie — zal het wagen in zijne plaats te treden ?"
»Een Spanjaard, lafaard !" riep Perea, waarna hij vervolgde, terwijl
hij een musketier, die achter hem stond, op den schouder klopte :
»Leg uw musket en uwe vork neder, soldaat! en geef het voorbeeld
aan die bloode kerels."
Zonder een woord te antwoorden, bracht deze zijne hand aan den
hoed, en zijn musket overgevende aan dengene, die naast hem in het
gelid stond, trad hij op de batterij, greep den wisscher en plaatste
zich aan den mond van het stuk, op de plaats waar de anderen gevallen waren. Met kracht zette hij de lading aan ; de kanonniers,
beschaamd en bevreesd voor Perea, hielpen den Spanjaard, en het
stuk begon weder te werken.
»Deze zal zich niet licht laten afschrikken," zeide Perea tegen
Velasquez; »hij gevoelt zich vereerd, dat ik hem heb uitgekozen om
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het voorbeeld te geven ; het Spaansche volk is over het algemeen
veel moediger dan de Hollanders."
»Ja," hernam deze ; »maar gij zult mij moeten toestemmen, dat
het denkbeeld om tegen zijne eigen landslieden te dienen niet aanmoedigend is ; en ik geloof, dat iedere geus, die in het slot is, wel
tegen een Spanjaard kan opwegen."
»Gij hebt gelijk," antwoordde Perea. »Ik zelf zou mij liever laten
neersabelen dan een schot te doen tegen mijne landslieden, tenzij ze
tegen den Koning waren opgestaan ; en het meerendeel der Hollanders
denkt gelukkig evenzoo ; en zoo zij zich al voor een oogenblik verzetten tegen ons bevel, zoo zal ik hen toch wel tot gehoorzaamheid
weten te dwingen."
Nadat hij dit gezegd had, gaf het stuk weder tweemaal vuur ; maar
de ongelukkige Spanjaard, die vooraan stond, viel, waarop het weder
door de overigen verlaten werd.
» Nom bre de leios !" riep Perea, »dat mag een ongelukkige plaats
genoemd worden; - maar liever wil ik zelf het kanon bedienen, dan
het tot zwijgen gebracht te zien. Soldaten! neemt den gevallene
weg, en dat één van u hem vervange."
Dadelijk traden eenige musketiers uit het gelid, en namen hun
makker weg; een kogel had zijne hersenpan verbrijzeld. Toen zij
hem wegdroegen, kwamen groote golven bloed uit de verschrikkelijke
wonde, en niemand scheen gezind om zich bij de stukken te
plaatsen.
»Komaan," riep Perea, »wie zal de dappere wezen, die zijne plaats
zal innemen ?"
Niemand scheen hiertoe genegen. Stilzwijgend stonden de soldaten
daar, en zij, die in een storm met moed den dood zouden te gemoet
getreden zijn, vreesden het gevaar dat hen, zonder middel van verdediging, bij het stuk wachtte.
Perea's gelaat werd doodsbleek, toen hij hunne ongehoorzaamheid
gewaar werd; zijne rechterhand zocht onwillekeurig naar de greep
van zijn rapier, toen- bij vóór zijne soldaten trad en hen met dreigende oogen aanzag.
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»Ellendige kerels !" schreeuwde hij woest, »is er dan, bij San Jago !
niemand onder u, die hart genoeg heeft, om aan mijn bevel te
gehoorzamen ?" Doch zij bleven doof voor zijne rede ; ofschoon met
neergeslagen blikken, zagen zij somber vóór zich. Perea begreep
zeer goed, dat bij de zwakste zou zijn, indien hij tot dadelijkheden
overging, waarom hij, schamper lachende, vervolgde : »Maar het is
ook waar, de Signors zouden liever verkiezen om de eene of andere
stad te plunderen, of tegen eenige vrouwen te schermutselen ; het is
goed, dat Perea u niet noodig heeft om de rebellen te vermeesteren ;
ik zelf zal het stuk bedienen en de eer van Spanje ophouden, terwijl
's Konings soldaten, die zijne livrei dragen, haar bezoedelen."
»En vergeet gij dan uwe ruiters, Signor ?'' zeide Pedrillo, schielijk
met zijne makkers hem in den weg en naar het stuk tredende. »Wij
vreezen niets ; door ons bediend, zal het geschut spoedig den muur
vernielen, waarachter de muiters zich verbergen, terwijl één hunner,
die mijne trompet ontheiligt gestadig den lzrjjgsmarsch der oproerlingen blaast."
»Ik weet het, Pedrillo !" antwoordde Perea, »maar houd mij niet
op ; de ruiters hebben gisteren reeds genoeg gedaan; ik ben nieuwsgierig te zien, of de vijand Perea even gemakkelijk zal verdrijven,
als hij mijne voorgangers gedaan heeft."
»Laat mij uwe plaats innemen, Signor !" zeide Velasquez; »waarom
zoudt gij u opofferen, en wie zal na uw dood, dien God verhoede,
het slot bemachtigen T'
»Dat zult gij zijn, Signor ?" riep deze, naar het stuk loopende
»maar ik ve rbied u mijne plaats in te nemen, als ik val. Komaan,
kanonniers! komaan, bij het stuk: vreest niets; Perea is bij u."
Een moedig voorbeeld vindt altijd navolging. Daar de Hollanders
meer uit onwil dan uit gebrek aan moed waren achteruitgetreden,
deed hen het denkbeeld, dat zij de Spaansche soldaten zouden beschamen, de handen aan het werk slaan, en met meer ijver dan te
voren hielpen zij nu Perea in het laden en -afvuren van het stuk.
Niemand zal dit vreemd voorkomen, als hij bedenkt, dat in later
tijd velen, wanneer zij eens bij het leger waren, in den dood gesneld
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zijn op de stem van een vreemden meester, dien zij vertrouwden
en om zijne kundigheden hoogachtten ; ja, dat zij zelfs zich beijverden
zijne goedkeuring te verwerven, en dit was hier het geval.
»Waar zijn de kogels ?" riep Perea gedurig, »brengt het stuk meer
vooruit. — Goed zoo, mannen 1 het is geladen," riep hij van voor
bet slangstuk wegspringende : »Vuur 1"
Nauwelijks was het schot gevallen, of men hoorde hem opnieuw
bevel geven om de kruitzakken aan te brengen.
Langen tijd stond hij aan het stuk, zonderdat het den verdedigers
van het slot gelukken mocht hem te treffen, ofschoon zij toch gedurig naar die zijde vuurden ; het scheen alsof Perea werkelijk onkwetsbaar was, en het gevaar keerde ; sedert hij zich op de batterij
vertoond had, was er niemand bij hem ; maar bij de andere stukken
waren nog een tweetal busschieters gewond.
Velasquez had zich van zijne soldaten verwijderd, terwijl dit voorviel, en zich naar die zijde van de gracht begeven, vanwaar hij langs
den muur kon zien, die beschoten werd, en hij ontdekte nu spoedig
het vuur, dat van tijd tot tijd uit de bovenste verdieping gemaakt
werd. Zijn eerste werk was naar de batterij terug te snellen, en zijne
ontdekking aan Perea mede te deelen, die, zonder zijne plaats te
verlaten, dadelijk bevel gaf, om boven op de schanskorven eenige
teenen horden dubbel tegen elkander te plaatsen, zoodat de kogels
der musketten, door den verren afstand reeds verzwakt, geene schade
meer konden doen, al waren zij door deze borstwering heengedrongen. Nadat dit verricht was, bracht Perea zijne kleeding, die
door zone medewerking zeer in wanorde geraakt was, weder in orde,
waarna hij tot de kanonniers zeide : »Gij ziet, kerels! dat zij mij
niet hebben kunnen wegblazen; zij hebben, toen zij mij herkenden,
dadelijk aan hun vuur een andere richting gegeven, en nu zij de
nutteloosheid van hunne schoten ingezien hebben, zullen zij spoedig
ophouden hun kruit te verspillen. Komaan, nu weder lustig aan den
gang; laat de muiters niet gewaar worden, dat Perea niet meer bij
u is, en ik zal steeds gereed zijn om u als gehoorzame onderdanen
van zijne Majesteit te erkennen; daarop kunt gij rekenen."
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»Ik heb gemerkt, Signor !" zeide Perea tot Velasquez, nadat de
kanonniers weder aan de stukken bezig waren, terwijl hij met een
doek een licht schampschot afveegde, dat een' vijandelijke kogel hem
aan de wang had toegebracht, »dat de Nederlanders even moedig
zijn als de Spanjaarden, als zij goed aangevoerd worden, en, bij San
Jago ! ik verwonder mij nu niet meer, dat de rebel Egmond bij St.
Quentin met zijn paardevolk zooveel heeft uitgericht, en dat de
Zwijger, met zijn vertrouwen op de Hollanders, zijn meester durft
braveeren.
»Daaraan heb ik nooit getwijfeld, Signor !" antwoordde Velasquez
»ik heb wel eens gelezen, dat zij reeds ten tijde der Romeinen een
strijdbaar volk waren ; aan de zijde van Roland hebben zij bij Roncevaux gevochten, en bij de kruisvaarten tegen de ongeloovigen zich
zeer goed gekweten."
»Dewijl gij daarvan spreekt," zeide Perea, »zoo zal ik u, als wij
meester van Loevestein zijn, eenige fraaie tapijtstukken laten zien,
die in eene der kamers zijn en onderscheidene gevallen uit de kruistochten voorstellen. D'Avilar heeft daarmede veel op, en is altijd
bereid, om elken vreemdeling op het slot - er den uitleg van te doen;
ja het paardedek van een der heeren, ik geloof, zoo ik wel heb, van
den hertog van Normandië, is hem zoo bevallen, dat hij daarnaar
er een voor hem in dienzelfden smaak heeft laten vervaardigen."
»Zijne gevangenis zal hem wel lang vallen," zeide Velasquez. »Het
is te hopen, dat wij spoedig zijne kluisters kunnen verbreken ; en
ofschoon ik geloof, dat hij van den Boodschapper niets te vreezen
heeft, zoo is het toch altijd beter, als men weder bij zijne landgenooten is."
Men weet nooit, hoever de geuzen hunne wraak gedreven hebben,
en niet altijd is men bij zijne landgenooten in veiligheid," hernam
Perea somber, terwijl hij met zijne hand zijn knevel opstreek; »ik
geloof dat wij hem geene vriendschap zullen doen met hem te bevrijden."
»Hoe dat zoo, Signor ?" vroeg Velasquez verwonderd, »zou hij
iets misdreven hebben ?"
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»Wel mogelijk," zeide Perea werktuigelijk, waarna hij schielijk
vervolgde : »Hoor, Signor ! cie Hertog is op hem verstoord, omdat hij
het slot heeft laten overrompelen ; maar hoe kon hij ook op zulk
een verraderlijk plan bedacht wezen ? Het is voor het eerst, dat de
Emisario zoodanig iets ondernomen heeft ; en daar ik steeds door
hem als vriend op Loevestein ontvangen ben, en ik het meisje denk
te huwen, over hetwelk hij voogd is, zoo verklaar ik u, dat de last
om hem gevangen te nemen, die mij gegeven is, mij niet bevalt. Ja,
Signor ! daar uwe edele wijze van denken mij bekend is, durf ik u
zeggen, dat ik besloten heb hem van den dood te bevrijden, die hem
wacht. Ik heb mij van goud en een geleibrief voorzien ; zoodra ik
hem zie, overhandig ik hem het een en ander, en bericht hem van
het gevaar, dat hem boven het hoofd hangt. Indien gij hem dus
mocht ontmoeten, als hij zich verwijdert, zoo verzoek ik u hem niet
op te houden, maar hem te laten gaan."
»Gij kunt daarvan verzekerd zijn, Signor !" antwoordde Velasquez,
»het is edel van u, uw vriend niet te verlaten, nu hij u noodig heeft;
de dood zou voor hem ook een veel te zware straf wezen ; bovendien
heb ik ook geen bevel om hem aan te houden, en bij de inneming
van het slot zal niemand op zijne verdwijning acht geven ; gij kunt
op mijne geheimhouding rekenen."
»Ik verwachtte niets minder van u, Signor !" zeide Perea, hem de
hand drukkende; »en indien gij ooit mijne hulp noodig mocht hebben,
kunt gij op mijn arm rekenen."
»Ik dank u," hernam de andere. »En indien de jonkvrouw, aan wie
gij verloofd zijt, op het slot is, zoo zal zij wel blijde zijn, dat gij
haar spoedig uit hare gevangenschap zult verlossen.`
»Dat geloof ik niet," zeide Perea; » dat is te zeggen — ik weet niet of
zij er is of niet."
»Dit verwondert mij, maar ik denk het wel ; want gisteren hebben
eenigen mijner musketiers een vrouw voor een der vensters gezien,"
hernam Velasquez.
»Een vrouw ?" vroeg Perea schielijk, »ik bid u, Signor! zeg mij
aan welk raam?"
3
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»Dat weet ik niet," hernam Ve]asquez, »maar ik meen, dat het
aan de andere zijde van het slot is geweest."
»Daar is hare kamer," riep Perea. »Ik dank u voor uwe onderrichting, Signor ! ik zal mij derwaarts begeven, of ik ook zoo gelukkig kan zijn haar te ontdekken." Dit zeggende, verwijderde hij
zich snel, en riep nog onder het heengaan: » Gij zult wel zorg dragen,
Signor! dat het kanonvuur goed onderhouden worde."
Velasquez zag hem na, en zeide bij zich zelven : »Hij is waarlijk
verliefd; ik had dit van Lorenzo Perea nooit verwacht, en, ofschoon
ik hem om zijn moed en zijne bekwaamheden hoogacht, beklaag ik
de ongelukkige, die zijne vrouw zal worden. De bezorgdheid, die
Perea voor het welzijn van D'Avilar had, maakte, dat Velasquez zich
zelven beschuldigde van hem tot nu toe niet genoeg op prijs gesteld
te hebben, en over dit een en ander nadenkende. stapte hij achter de
stukken heen en weder, die gestadig voortgingen het gat in den muur
te verwijden. Nu en dan stond hij stil om, ondanks zich zelven,
te luisteren naar de welluidende tonen der trompet, of om het gelaat
te beschouwen van Pedrillo, die met Spaansche deftigheid oogenschijnlijk onverschillig scheen om het bespelen van het muziekinstrument, dat hem toebehoord had, en waarvan elke klank voor hem
een dolksteek was
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»Heeft iemand van u ook eene Senorita aan een der vensters van
het slot gezien?" vroeg Perea aan de musketiers, die achter de opgeworpen hoogten verborgen lagen en met de belegerden nu en dan
musketschoten wisselden.
»Neen, Signor !" antwoordde een der musketiers, »wij zin zoo gelukkig niet geweest. Indien wij al iemand gezien hebben, is het een
van die knapen geweest, die ons geen oogenblik met rust laten."
»Gisteren heeft men toch een vrouw in het slot gezien," zeide
Perea nadenkende.
»Dat kan wel zijn, Signor i" hernam de soldaat, »maar toen zijn
wij hier niet geweest; ook zijn wij hier om acht te geven op de
geuzen, en niet om naar de meisjes te zien, ten minste zoo luidt de
order."
»Zwijg, kerel !" riep Perea barsch. »Wie heeft u last gegeven om
te redeneeren ? het staat aan mij om te • weten, waarom gij u hier
bevindt; schiet, dan doet gij beter."
Zonder te antwoorden, schoot de Spanjaard zijn musket af tegen
de vensterluiken op de tweede. verdieping van het slot, en daar Perea
juist zijn oog strak daarop gericht had, hoorde en zag hij het ijzer
de houten luiken doorboren.
»Wie heeft u gelast om op die ramen te schieten ?" vroeg Perea.
»Niemand, Capitan ! ' antwoordde de soldaat kortaf, terwijl hij zijn
musket weder laadde.
»En waarom doet gij het dan ?" zeide Perea driftig; »in die kamer
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is iemand gehuisvest, die niet tot de geuzen behoort, en die gij
zoudt kunnen kwetsen ; schiet daar beneden op die openingen in den
muur : daar zijn onze vijanden."
»Dat weet ik wel," hernam de soldaat ; »maar indien ik op de
bovenste vensters schiet, kan ik ten minste zien, dat ik wat geraakt
heb ; maar in die verdoemde gaten te schieten is onmogelijk.
Perea antwoordde niet, maar rukte hem het musket uit de hand.
Juist op dat oogenblik werd de tromp van een roer door een der
schietgaten gestoken. Perea legde dadelijk daarop aan, zond met een
vaste hand een kogel in het slot, en scheen getroffen te hebben;
want de loop van het musket zijns vijands verhief zich snel, alsof
hij, die het had vastgehouden, het losliet ; het ging los en schoot in
de lucht af.
»Z66 moet gij schieten," zeide Perea, terwijl hij , het musket den
soldaat voor de voeten wierp ; »voor hem, die goeden wil heeft, is
niets onmogelijk; maar ik raad u, kerel ! die hier niet zijt om naar
de vrouwen te zien, om beter op uw vuren te letten, of bij San Jago !
gij loopt gevaar in een tuchthuis aan het spinrokken bij de oude
wijven geplaatst te worden."
Dit zeggende, verwijderde hij zich. — ► Hij maakt een geweld,
alsof hij de Hertog zelf was," zeide de soldaat, zijn musket opnemende ; »het moest nu ook juist treffen, dat hij geraakt heeft; ik wil
een dubben tegen een schot kruit verwedden, dat hij het niet voor
de tweede maal kan doen."
»Laat hem praten," zeide een andere soldaat, »en laten wij eens
drinken; want het is vervloekt koud. Maar hoe waart gij ook zoo
dom om dáár naar boven te schieten ? ik had al dadelijk gezien, dat
hij tot over de ooren verliefd is, en dat zeker de eene of andere
schoone dáár hare legerplaats houdt."
»Het is daarom," hernam de eerste soldaat, nadat hij gedronken
had, »dat hij dus het opperbevel heeft. Het zou voor het eerst niet zijn,
dat het leven van eenige edellieden werd opgeofferd, om de eene of
andere gevangen prinses te verlossen ; maar indien hij het op den
duur zoo hoog opneemt, zal de een of andere hem vroeg of laat nog
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eens bij ongeluk een kogel in het hoofd zenden, en ik zou haast belust
zijn om hem mijn dolk eens onder de ribben te steken, zoo ik hem
de eer niet aandeed met hem te trekken."
Terwijl de Spanjaarden, over zijne strengheid verstoord, aldus
voortgingen te morren, en bet geschut ophield zich te laten hooren,
was Perea op het voorhof aangekomen, en zag dáár naar hetgeen
de musketiers uitrichtten, nadat bij onderweg meermalen in gevaar
geweest was van gekwetst te worden.
»Ik wilde juist naar de batterij gaan om u op te zoeken, Signor
Capitan ! toen ik vernam, dat gij u hier bevondt,'' zeide een Anspessado,
die vóór hem trad, met zijn hoed in de linkerhand, en zijn bardezaan in zijn arm.
»Hoezoo dat, wat hebt gij te zeggen ?" vroeg Perea, hem met de
hand beduidende zich te dekken.
»Hier is een brief voor u van den Hertog," hernam de andere,
»hij is zoo even van Woerkum gekomen, alwaar hij door een ruiter
gebracht is."
Perea brak het zegel los, en las met aandacht wat de Hertog
hem schreef, waarna hij den brief dichtvouwde, hem bij zich stak,
en zich wilde verwijderen, onder het zeggen van: »Het is goed, dat
ik het weet, en bij San Jago 1 zij zullen te laat komen."
»Ik lig hier met mijne soldaten, Signor l" zeide de Anspessado,
»maar zoudt gij mij niet willen toestaan bij den storm tegenwoordig
te zijn?"
»Dat kan niet, Anspessado !" hernam Perea; »overal moet eenig volk
blijven, en ik heb bovendien bij de bres ook manschappen genoeg."
»Ik ben het, dien de geuzen op het slot gevangen hebben gehouden,"
zeide de andere mistroostig; »gisteren heb ik ook bij Diego de
Velasquez moeten blijven; gij zoudt mij een groote gunst bewijzen,
Signor !"
»Welnu, wij zullen zien," hernam Perea, terwijl hij met verwondering opmerkte. dat het kanonvuur nog steeds bleef zwijgen, en hij
snelde naar de batterij.
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Terwijl Perea. dus de handelingen der soldaten naging, en natuurlijk vruchteloos trachtte, haar, die aan zijne macht ontsnapt was,
hier of daar te ontdekken, wandelde Velasquez vóór zijne soldaten
heen en weder. Hij dacht bij zich zelven na, hoeveel moeite het
nog zou kosten over de wijde gracht het slot te bemachtigen, hoe
velen zijner soldaten den nacht niet zouden beleven : hij dacht zelfs
aan het lot der ongelukkige geuzen, wanneer zij met het zwaard in
de hand werden gevangengenomen. Het eenige middel om dit
alles te voorkomen, was, te beproeven, of zijne vijanden nu ook
soms meer genegen zouden zijn dan den vorigen dag om zich te
onderwerpen. Ofschoon hij vreesde, dat zijne pogingen daartoe
vergeefsch zouden zijn, liet hij zich echter niet afschrikken ; maar
alleen aan de ingeving van zijn edel hart gehoor gevende, vergat hij
dat hij onder Perea stond, en gebood den kanonniers hun vuur te
staken. Niets kwam meer welkom dan dit bevel, en nadat zij hunne
armen eenigen tijd over elkander hadden geslagen, om eenige warmte
in hunne half bevroren handen te doen terugkeeren, haalden zij een
stuk brood te voorschijn, dat zij des morgens bespaard hadden, en
vergaten de bierkan niet, terwijl eenigen hunner de stukken met
water begoten. Ook de musketiers, die langs de gracht verspreid
lagen, kregen bevel met schieten op te houden, en als ware men
dit van te voren overeengekomen, hield ook het musketvuur uit
het slot op, zoodat aan deze geheele zijde van .het gebouw voor een
oogenblik de vijandelijkheden gestaakt werden, die aan de drie andere
zijden nog steeds voortduurden.
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Velasquez ging nu langs de zijde van de batterij, en trad naar de
slotgracht, uit voorzichtigheid met zijne hoed wuivende, om zijn
vijanden te beduiden, dat het zijn voornemen niet was de bres te
verkennen, maar dat hij een mondgesprek verlangde. Toen hij aan
het dijkje gekomen was, dat om de gracht liep, sprong hij daar bovenop, om des te beter te kunnen zien, en riep : »Emisario ! Emisario i
waar zijt gij ?"
Deze plaatsverandering was gelukkig voor hem ; want een schot
dat uit het slot op hem gedaan werd, doorboorde zijn mantel, die,
achterwaarts hangende, door den sprong van zijn lijf verwijderd was
Ofschoon er geen stilstand van wapenen gevraagd was, verwonderde
Velasquez zich over dit tegen de goede trouw strijdende bedrijf,
en denkende, dat men misschien toch vermoedde, dat hij kwam om
de bres in oogenschouw te nemen, riep hij opnieuw : »Ik wenschte
den Emisario te spreken." Doch nog kreeg hij geen antwoord ; wel
scheen het hem toe, alsof er zich iemand vóór de opening binnen in
het slot bewoog; hij meende zelfs hem, dien hij geroepen had, met
een ander in een hevigen woordenstrijd te hooren, en riep daarom
nog eens: »Emisario! waar zijt gij ?"
»Hier ben ik, wie roept mij ?" riep deze nu, zich voor de bres
vertoonende, en met zijne hand den Spanjaard groetende.
»Ik ben het, krijgsman !" antwoordde Velasquez, en wenschte u
te spreken; vertoon u vrij aan de bres, mijn volk zal zonder mijn
bevel niet vuren." Dit zeggende, gaf hij aan eenige musketiers en
ruiters, die bij het hooren van het schot genaderd waren, met de
hand een wenk om zich te verwijderen.
»»De Boodschapper, mijnheer! heeft nooit geaarzeld zich te vertoonen
als hij door een man van eer geroepen werd,'' hernam deze, in den
muur springende, en zich zooveel mogelijk buitenwaarts plaatsende.
»Ik verzoek u verschooning voor het schot, dat buiten mijne toestemming, gij kunt daarvan verzekerd zijn, op u gedaan is. Spreek,
Velasquez ! wat hebt gij mij te zeggen, nadat ik u gisteren met mijn
musket gedreigd heb ?"
»Krijgsman, of Emisario ! want ik weet uw naam niet, ofschoon
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uwe dapperheid mij schijnt te verraden, dat gij een edelman zijt, hoor
mij," zeide Velasquez, zijn hoed opzettende ; »het is op dit oogenblik
niet de Spaansche bevelhebber van een vendel van Romero, die tot
u spreekt, maar uw vriend, die uwe daden en die van uw volk
waardeert, zonder die echter goed te keuren. Na een hevigere tegenstand hebben wij gisteren het voorhof vermeesterd ; gij zijt nu in
uwe uiterste verschansing teruggedreven ; deze muren zullen ons weldra
den ingang niet meer beletten, en het zal niet voor het eerst zijn,
dat het ijs den val van eene sterkte zal veroorzaken. Ik zeg dus
ronduit, dat ik op mijne eer uwe plaats onhoudbaar oordeel."
»Gij gelooft dit, mijnheer !" antwoordde de Boodschapper, de
groene zijden 'vlag zooveel mogelijk achterwaarts schuivende, terwijl
het hem nu speet, dat hij haar niet afgelegd had, omdat hij zag, dat
de Spanjaard er zijn oog op vestigde ; »maar de eerste, die het
waagt over het ijs te naderen, zal zich zijne roekeloosheid beklagen."
»Ik weet het," hernam Velasquez ; »maar voor één man van u
hebben wij tien andere, en uwe krachten zullen u op het laatst
weigeren u in de verdediging behulpzaam te zijn. Krijgsman! het is
niet alleen voor u, maar ik zeg het u zonder omwegen, het is ook
voor mijne eigen soldaten, dat ik wenschte, dat gij u overgaaft ; er
zijn er gisteren reeds te veel gevallen, en .....
»Hij, die een vijand, welke buiten zijn bereik is, wil overmeesteren,
Velasquez !" viel de Boodschapper hem in de rede, »zoekt dikwerf
hem door vleierij in slaap te . wiegen; maar ik geloof, dat gij dit
middel evenzeer veracht als ik ; ik geloof u dus ; uwe achting is
mij veel waard. Denk evenwel niet, dat ons behoud in het bezit
van de bres gelegen is; neen, mijnheer! wij hebben muiten dat nog
hoop op behoud."
»Gij wilt zeggen, dat gij op ontzet rekent," hernam Velasquez;
»maar hoe kunt gij daaraan denken ? Wie zal u in den winter te hulp
komen? Ik weet wel, dat in Duitschland eenig volk geworven wordt ;
maar dat is hier ver vandaan. Geef dus de verdediging op ; neem
zelf de vlag van het dak, die gij er nooit op had moeten plaatsen, en
onderwerp u als een getrouw onderdaan des Konings aan zijne bevelen."
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»Gij zoudt ons dus toestaan om met krijgsmanseer het slot te verlaten ?" vroeg de Boodschapper verwonderd.
»Helaas, neen," hernam Velasquez. »Als ik de hertog was, zou
ik u gaarne den vrijen aftocht toestaan ; maar ik heb die macht niet.
Zelfs Signor Perea zou het niet durven doen ; maar indien gij u gevangen geeft, zal ik zelf uwe zaak bij den Hertog verdedigen. Hij
wordt door u van wreedheid beschuldigd, en dikwerf, ik moet het
zeggen, niet zonder reden ; maar hij zal niet doof zijn voor mijn verzoek ; ook hij weet den moed naar waarde te schatten; de haat en bloeddorst van De Vargas zal voor het verzoek van Velasquez moeten zwichten,
en indien gij belooft voortaan den rechten weg te volgen, maak ik mij
sterk om niet alleen uw leven, maar zelfs uwe vrijheid te verwerven."
»En • het is Velasquez, het is een edelman," hernam de Boodschapper
op een verwijtenden toon, »die mij aanraadt, mijne vrienden en medeburgers te verlaten, wiep ik mijne hulp toegezegd heb ? Hij moet
dan den Nederlander wel verdacht houden van licht zijn woord te
breken, dat hij mij zoo iets durft voorslaan. Maar gij dwaalt, mijnheer!
ik ken uw meester beter dan gij; ik ken De Vargas en Perea ; uwe
edelmoedigheid zou u het hoofd van den romp doen slaan zonder
ons te redden."
»Ik weet dat de Hollander de goede trouw hooger acht dan eenig
ander volk," antwoordde Velasquez; »ik zou u ook niets willen voorslaan, dat ik zelf niet zou willen aannemen, en indien mijne voorspraak u niet kon redden, zou ik zonder smart het hoofd zien vallen,
dat zich niet meer zou durven verheffen, als men de eer van Spanje
aanrandde ; maar waaróm zoudt gij uwe vrienden niet verlaten? hen,
die allen niet geaarzeld hebben hun Koning ontrouw te zijn ? Het
hoofd der oproerlingen heeft u verlaten; in plaats van in uw midden
's Konings ongenade te helpen afwenden, die hij het volk heeft op
den hals gehaald, houdt hij zich , in Duitschland bezig met allerhande
kuiperijen, nadat zijne aanslagen zijn te niet geloopen, en heeft markbrieven uitgegeven, die den koophandel van uwe landgenooten te
gronde richten. Zijn zwager, die aan de grenzen het krijgsvolk verzamelt, van hetwelk gij uwe redding verwacht, ik schroom niet het
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te zeggen, is een verrader, die geen vertrouwen verdient. Heeft hij
niet toch, nadat hij zijn Koning verlaten had, zich van zijn bloedverwant verwijderd, met wien hij gemeene zaak gemaakt had, toen
het onweder boven het hoofd der rebellen losborst ? Heeft hij niet
gezocht den tiran, zooals gij den Hertog noemt, door laagheden
voor zich te winnen ? en daar deze, die hem veracht, hem verstooten
heeft, plaatst hij zich weder onder uwe banier. Wat hoopt gij van
hem ? wat verwacht gij van uw opperhoofd, dat u op een afstand
aanhitst tegen de macht des Konings, die bij zelf ontweken is ?"
»Er zou veel aan te merken vallen op uwe redeneering," hernam
de Boodschapper met waardigheid. »De Vorst, van wien gij spreekt,
heeft liever verkozen de zaak van het ongelukkige volk te verdedigen,
dan zijn naam en zijne hand te leenen om het uit te plunderen en
van zijne vrijheid te berooven ; en ik geloof, dat een man van eer
zich niet behoeft te schamen, zijne livrei te dragen ; maar zelfs als
alle grooten ons verlieten, ja al gingen zij allen tot uwe zijde over,
zoo zou ik toch hier blij ven."
»En waarom zoudt gij dat doen ?" vroeg Velasquez schielijk, »waarvoor zoudt gij uw leven opofferen ?"
»Voor mijn vaderland en voor de vrijheid," riep de Boodschapper
met vuur, »die daarvoor sterft, valt met eer."
»Het vaderland, — de vrijheid?" zeide Velasquez het hoofd schuddende. »Niet altijd is de laatste nuttig, niet altijd is het vaderland
dankbaar voor bewezen diensten, krijgsman !"
»Ik weet het, Mijnheer!" hernam de Boodschapper ; »maar in het
einde laat het aan zijne verdedigers toch recht wedervaren. Ik heb
gezworen hier te blijven, en ik zal het nakomen."
»Er is dus geen middel om u van gedachten te doen veranderen ?"
vroeg Velasquez langzaam.
»Hebt gij ooit aan den linkeroever der Gette de puinhoopen , van
een ouden toren gezien, Mijnheer ?" vroeg de Boodschapper.
»Ja maar al te wel," hernam Velasquez verwonderd, de bedoeling
dezer vraag te vergeefs trachtende te raden; »ik zelf heb, op bevel van
Vitelli, dien vruchteloos met mijn vendel bestormd."
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»En gaven de Nederlanders zich over, nadat gij hen had opgeeischt ?" vroeg de Boodschapper.
»Helaas ! neen, krijgsman !" hernam de Spanjaard somber, »het
vuur en de vlam konden hen zelfs niet bewegen hun verblijf te verlaten ; zij verbrandden tot den laatste toe, en nog hoor ik de vloeken
en verwenschingen dier ongelukkigen. Maar waarom . vraagt gij naar
iets, dat gij zelf zeker weet ?"
»Omdat ik besloten heb, Mijnheer ! hun voorbeeld te volgen, en
liever in het vuur te sterven dan mij gevangen te geven," hernam
de Boodschapper, met vuur zijne krachtige stem verheffende, en met
zijn handschoen op zijn borstharnas kloppende.
»Ik begrijp u, krijgsman !" hernam Velasquez langzaam, »en ik
laak uw voornemen niet ; God zal over u en mij beschikken, en ons
oordeelen." Met een ontroerde stem vervolgde hij : »Uw vriend Velasquez verlaat u, om als Spaansche hoofdman weder onder uwe
vijanden te treden, vaarwel !"
Dit zeggende, sprong hij van de hoogte, waarop hij, gestaan had,
en trad, met zijne hand groetende, achterwaarts.
»Zijt gegroet, Mijnheer !" riep de Boodschapper hem na, »gij zult
het zijn, die het teeken tot het weder aanvangen van het vuren geven
zult." Onder het uitspreken van deze laatste woorden trad hij haastig,
in het slot terug, waarschijnlijk om voor den veiligen aftocht des
Spanjaards zorg te dragen.
»Waarom is het vuur gestaakt, Signor ?" vroeg Perea driftig, die
in dit oogenblik, uit het voorhof gekomen zijnde, haastig naar Velasquez toetrad.
»Omdat de slangstukken zoo heet geworden waren, dat het vuren
gevaarlijk was, en omdat ik nog een poging gedaan heb om de
geuzen tot de overgaaf te bewegen," antwoordde Velasquez bedaard.
»En wie heeft u daartoe last gegeven? Wie heeft u gemachtigd
om de vuurmonden te doen zwijgen ?" vroeg Perea met den voet
stampende; »of vergeet gij, Velasquez ! dat ik het bevel hier voer ?"
»Neen,` hernam de andere trotsch, »ik weet dit ; maar indien
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ík denk iets te moeten doen voor 's Konings en zijner onderdanen welzijn,
zal ik het niet nalaten, al had de Hertog zelf hier het opperbevel."
»Het is de Hertog zelf, die mij gelast, het slot hoe eer hoe beter
in te nemen ; zie hier zijn schrijven." Dit zeggende, haalde Perea
een brief uit zijn wambuis. »Hij bericht mij, dat eenige Duitsche
benden in vaartuigen de rivier van boven afkomen om de muiters te
ontzetten ; dat Oranje naar alle zijden order heeft afgezonden om den
Emisario te ondersteunen, en het is op het oogenblik, dat ik dezen
last ontving, dat gij, door dwaze menschenliefde gedreven, het vuur
doet ophouden !" vervolgde hij driftig.
» Welnu ! laat het vuur weder openen !" antwoordde Velasquez koel
»niemand belet het u ; en wat de dwaasheid aangaat, waarvan gij
mij beschuldigt, zoo geloof ik niet, dat iemand u er ooit van verdacht heeft gehouden." Dit zeggende, keerde hij zich om, en stapte
trotsch naar zijne soldaten.
»Hij had beter gedaan, de zedeprediker," zeide Perea, meesmuilende,
»zich in een monnikskap te steken; het verwondert mij niet, dat de
Hertog mij het opperbevel gegeven heeft."
»Komaan, soldaten !" vervolgde hij met luider stem, »vuurt met
uwe musketten, die reeds geladen moeten zijn." Hierop naar de
batterij stappende, riep hij: »Op, kanonniers! op, aan de stukken!
gij moet den verbeuzelden tijd weder inhalen."
Op zijne stem, die geene aarzeling gedoogde, sloegen zij dadelijk
de handen aan het werk. Eén hunner, die bezijden de batterij op
den grond zat, scheen echter niet genegen om nog zoo dadelijk te
gehoorzamen, waarom Perea hem met den voet in de zijde schopte
en riep: »Komaan, luiaard! sta op, of ik zal u leeren op ,een anderen
tijd wat vlugger te zijn."
»Gij ! ...." riep de busschieter, verwoed over deze woorden, de
hand naar de plaats brengende, waar de laars hem getroffen had, en
zich oprichtende: »Ellendige Spanjaard! zijt gij uit uw land gekomen
om een Hollander te schoppen ? een Hollander ! en dat op het oogenblik, als hij bij de stukken rust, die hem tegen elk geweld beschermen moesten ?"
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»Zwijg, kerel !" grauwde Perea hem driftig toe, »zwijg, en sla de
hand aan het werk, of bij San Jago ! ik zal u als een lagen rebel
laten beh andelen."
»Rebel !" riep de andere buiten zich zelven van kwaadheid, »lage
rebel ! welnu, ik weiger om een serpentijn te laden : laat anderen het
stuk van B a a 1 dienen, ik doe het niet ; vervloekt zij deze hand, indien zij ooit weer een schot op mijne landgenooten helpt doen i" Nu
sloeg hij zijne armen over elkander en zag onversaagd naar zijn
vijand.
»En toch zult gij het doen," riep Perea met een donderende stem,
»of ik zal u, No m bre de Dios ! op een rad de beerven laten stuk
slaan."
»Slaan !'' schreeuwde de kanonnier, »slaan ? Ja ik ! ik zal ti den
hals breken, vreemde hond 1" Dit zeggende, greep hij een handspaak,
die op den grond lag, en die in zijne gespierde vuisten opnemende,
stond hij gereed, om zijne bedreiging ten uitvoer te brengen.
Noch zijne makkers, noch de musketiers schenen genegen te zijn
om hem te grijpen, hetzij ze bevreesd waren voor den breedgeschouderden
Hollander, of dat zij inwendig Perea haatten. De ruiters waren te
ver - af om hun aanvoerder te redden, die, niet willende achteruittreden, of den degen trekken tegen iemand uit de laagste volksklasse,
grimlachende staan bleef, en ondanks zijne bedaarde houding van
gramschap beefde.
Doch op het oogenblik, dat de Hollander de handspaak rondzwaaide, om haar met kracht op Perea's hoofd te doen nederdalen,
werd hij door een kogel uit het slot getroffen en viel.
Tevergeefs trachtte hij met zijne handen, die het hout hadden laten
glippen, zich aan het slangstuk, waarbij hij stond, vast te klemmen;
vruchteloos poogde hij zijne nagels in de schubben van het metalen
monster te zetten en zich op de been te houden om zich nog op zijn
vijand te werpen ; zijne vingers gleden krassend langs het gladde metaal af, en onder het roepen van : »Verdoemenis ! wraak ! mijn broeder!
Leven de geuzen! wraak !" viel hij en gaf den geest.
Zoolang de ongelukkige tegen zijne landgenooten gediend had, was
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hij bewaard gebleven; doch het noodlot wilde, dat juist op het
oogenblik, waarin hij weigerde zijn dienst tot het verderf te leenen,
zij zelven, bij toeval, een einde maakten aan zijn leven, en daardoor
den wreedaard redden, die reeds zoovele euveldaden bedreven had.
Maar laten wij hopen, dat de wraak, welke de Hollander zijn broeder
heeft aanbevolen, door dezen zal genomen worden, als hij het lijk
van den ongelukkige zal gezien hebben.
»Sleept het aas van den muiter weg, en dat het nog terstond bij
de beenen aan de galg vóór Gorkum wonde opgehangen 1" riep Perea
tot de arbeiders, die als versteend dit schouwspel hadden aangezien,
»en leert uit dit voorbeeld, dat de wraak van God en zijne heiligen
nederdaalt op hem, die 's Konings zijde verlaat, het gezag zijner
Capitanes miskent, en hun naam durft lasteren."
In stilte werd hij gehoorzaamd; de vrees voor een dergelijk lot
voorkwam alle gemor, en de slangstukken, waarop menige traan van
medelijden en onderdrukte woede nederviel, gingen voort met de bres
te verwijden.

VIER EN VEERTIGSTE HOOFDSTUK.

»Zijt gij geladen ?" vroeg Uilenburg aan den Boodschapper, die
zijn musket nederzette, en de hand aan de kruittasch bracht.
»Ja !" hernam deze, op zijne lont blazende, »wat wilt gij ?"
»Welnu," vervolgde Uilenburg schielijk, »schiet dan onder die roode
vederen, welke daar achter de batterij zichtbaar zijn."
Zonder een woord te antwoorden legde de Boodschapper aan, en
schoot zijn musket af, waarna Uilenburg, die over zijn schouder
door het schietgat gezien had, verheugd uitriep:
»Voor den duivel, Herman! ik geloof, dat gij geraakt hebt."
Doch toen de rook een weinig door den wind verdund werd, zag
hij den vederbos zich nog steeds in den kruitdamp bewegen, en met
den voet stampende, vervolgde hij: »Neen, de verdoemde Perea staat
nog overeind. Is hij dan werkelijk onkwetsbaar, of zou de een of
andere schutsheilige, met wien wij den gek steken, hem waarlijk
beschermen ?"
»Neen, geloof dat niet, vriend !" hernam de Boodschapper bedaard
»maar de maat zijner euveldaden is zeker nog niet vol. God alleen
weet wanneer dat wezen zal, en door wiens hand hij zal omkomen.''
»De Snijder had daareven bijna weder een slecht stuk begaan.
Gelukkig dat zijn bloeddorst hem verhinderde te wachten tot zijn
vijand stilstond," zeide Uilenburg. »Welk een onderscheid tusschen
Perea en Velasquez ! heb ik u niet gezegd, dat de laatste eerlijk denkt ?
en toch is hij een Spanjaard met lijf en ziel."
»En heb ik dan ooit gezegd, dat er geen deugdzame Spanjaarden
zijn ?" vroeg de Boodschapper. »Neen, Uilenburg! dat hebt gij van
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mij nooit gehoord. Ach ! waarom heeft Alva niet een hart als dat
van Diego Velasquez ! ons arm vaderland, voor hetwelk wij ons hier
bevinden, zou dan niet door den burgeroorlog verscheurd worden."
»Gij gelooft dus, Herman ! dat wij hier alleen zijn uit ware vaderlandsliefde, gelijk gij aan den Spanjaard gezegd hebt ?" vroeg Uilenburg.
»Wel zeker !" hernam de Boodschapper, »hij, die anders denkt, zou
mij onrecht doen."
»Wat u aangaat, Van u geloof ik ' dit gaarne," antwoordde de
andere ; »maar van de overigen niet. Wat mij betreft, ik ben hier,
omdat gij hier zijt ; de Snijder is hier om zijn zoon te wreken ; de
Wapensmid, omdat bij toch nergens anders veilig is, en ik zou u zoo
van elk onzer een bijzondere reden kunnen opnoemen"
»Gij kunt gelijk hebben," zeide de Boodschapper ; »maar gij zult
mij toestemmen, dat al deze redenen toch samenloopen in één punt,
dat is te zeggen, tot verderf onzer vijanden en de bevrijding van
onzen geboortegrond."
Een poos tijds hadden zij zoo het gesprek voortgezet, toen zij de
trom bij de Spanjaarden hoorden roeren. »De Spanjaard roept zijn
volk bij elkander," zeide de Boodschapper; »het gevecht zal spoedig
weder beginnen." Ook trokken de musketiers, die om het slot verspreid hadden gelegen, werkelijk er om heen naar de batterij ; en ofschoon zij hun weg zoo ver mogelijk van de gracht namen, lieten de
geuzen niet na met hen eenige schoten te wisselen.
»Roep ons volk bijeen, Uilenburg !" zeide de Boodschapper. Deze
begon met zijne trompet het teeken tot vereeniging te geven, en
spoedig hadden zij zich allen om hun aanvoerder verzameld.
»Gij hebt een goeden raad gegeven, vriend !" zeide de Wapensmid
tot Uilenburg, toen deze de trompet liet zakken ; » want toen ik mij,
eenigen tijd geleden, gereedmaakte om op den Spaanschen hoofdman
te vuren, greep deze juist een musket, schoot door het schietgat,
waarvoor ik stond, en nam mij een stukje van mijn rechteroor weg.
Verdoemd! indien ik mijn helm op mijn hoofd had gehouden, gelijk
ik voornemens was geweest, zou het lood, door den ijzeren pot heen
en weder rollende, mij de hersens verbrijzeld hebben."
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»Gij zijt er goed afgekomen," hernam Uilenburg. »Ik zelf heb menigeen door zulk een toeval zien sneuvelen, en gij kunt u niet verbeelden
welk een helsche muziek het is, als de kogel, langs het ijzer malende,
zich vereenigt met het gehuil van den stervende. Doch zeg eens, hebt gij
er reeds wat van de zalf opgedaan, die ik u gisteren heb aangewezen ?"
»Ja," hernam de andere, »en ik wenschte wel te weten, hoe die
bereid wordt."
»Ik ook," antwoordde Uilenburg, »en ik ben van voornemen, om,
als wij den dans ontspringen, en ik eens in Gorcum kom, aan meester
Ezelorius het geheim er van af te koopen." Hierop nam hij een
kan met wijn op en zeide : »Komaan, de kelder moet toch leeg;
wie drinkt er eens met mij ?"
»Die te veel drinkt, verliest zijn verstand !" zeide de Snijder koel,
en wees de kan terug, die de ander hem wilde overgeven, »en indien
de vijanden dit niet vergeten hadden, zouden zij nu niet verzuimd
hebben, de kogels op hunne stukken te doen."
Dadelijk zette Uilenburg de kan neder, die hij aan zijn mond had
willen brengen, en zijne ooren opsperrende, scheen hij geheel gehoor.
»Voor den duivel, Herman l" riep hij, »de Snijder heeft gelijk;
zijn de Spanjaarden gek, dat zij hun kruit nutteloos verspillen, of
zouden zij ook daardoor hunne verrichtingen trachten te verbergen ?"
»Het laatste is waar,` zeide de Boodschapper. »Komaan, mannen!
eerst zullen we nog wat met vuren blijven aanhouden, en dan het
musket tegen het zwaard verwisselen."
Hierop zich tot den Wapensmid keerende, vervolgde hij: »Zijn
de haakbussen geladen ?"
Eer deze hem antwoordde, riep Uilenburg, die met arendsoogen
voor een schietgat stond te kijken: »Het is nog zoo ver niet : ik
zie de soldaten, die om de batterij heentrekken, gevolgd door de
arbeiders ; geloof mij, zij zullen den storm nog niet beginnen, maar
onder de begunstiging van den rook het ijs met rijs bedekken."
»Volg mij dan !" riep de Boodschapper, »de kanonkogels zullen
ons nu niet meer verhinderen om in de kamer post te vatten, waar
de bres is."
4
LOEVESTEIN II.
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Toen zij daar aankwamen, vonden zij de kamer met den kruitdamp opgevuld, dien de wind daarin gejaagd had ; de binnenmuur
was merkelijk beschadigd, niettegenstaande hetgeen zij er tegenaan
gelegd hadden. De Wapensmid zag lachende naar de plaats, waar
zijne deken gelegen had, en aan hare bewaring wanhopende, haalde
hij zijne schouders op ; waarom Uilenburg een der kogels opnam,
die op den grond lagen, en ze door de bres in de hoogte wierp,
zeggende : »Ga heen vanwaar gij komt."
Doch zonder een gat in het ijs te maken, rolde het ijzer tot aan
de overzijde der gracht voort, en bleef tegen den aarden wal
liggen.
De steenen, die van den muur waren afgevallen, en de kogels,
die te laag waren geschoten, hadden echter het ijs vlak aan het slot
gebroken, en Uilenburg, die het gat zocht te verwijden, haalde met
behulp van twee zijner makkers een langen dunnen balk uit de gang,
en stiet er het ijs in de rondte mede stuk. Doch de musketiers
plaatsten zich nu in groot aantal langs de gracht, nadat zij de ladingen
vernieuwd hadden, welke zij bandeliersgewijze over hunne schouders
droegen, en hun vuren noodzaakte den ouden haakschutter zich te
verwijderen.
De arbeiders, aan de gracht gekomen, legden nu de rijsbossen
neder, die zij gedragen hadden, daar zij niet geneigd schenen den
voet op het ijs te zetten, denkende dat de soldaten zulks verrichten
zouden, ofschoon zij beschut werden door den rook van het kanon
en het hevig vuur der soldaten. Perea gebood hun dit echter weldra,
en zij sloegen met weerzin de handen aan het werk.
Al verder en verder werden de lange rijsbossen, van welke Perea
nog dienzelfden morgen een menigte van de naburige steden had
laten aanvoeren, op het ijs gelegd en voorts met planken bedekt.
Hoe meer echter de arbeiders het slot naderden, hoe gevaarlijker
het voor hen werd, en reeds waren er eenigen gevallen ; doch in
weerwil dat zij het meeste kwaad verrichtten, bleef het vuur uit het
slot het sterkst op de Spanjaarden gericht. De Boodschapper
merkte dit wel op ; maar hij eerbiedigde den edelen weerzin zijner

51
onderhoorigen om hunne eigen landgenooten te dooden, en hij liet
<elk zijn gang gaan. Het beleggen der gracht te verhinderen, was
buiten zone macht; en de tijd, dien hij had kunnen winnen, door
de arbeiders terug te drijven, zou met het bloed der Nederlanders te
duur gekocht zijn geworden.

VIJF EN VEERTIGSTE HOOFDSTUK.

»Ik had niet gedacht, » Signor l dat zij de nadering tot het slot zoo
slecht zouden hebben verdedigd ; zij zullen spoedig het gevolg van hunne
dwaasheid bespeuren," zeide Perea, terwijl hij Velasquez op zijde trad,
die, met zijne armen over elkander geslagen, naar het werkvolk zag.
»Zeg liever, Capitan l" hernam de andere, die wel zag, dat Perea
zich weder met hem wenschte te verzoenen, »dat zij spoedig een
slechte belooning voor hunne edele wijze van handelen zullen ontvangen ; maar gij hebt gelijk ! het is dwaasheid om in den oorlog
edelmoedig te zijn, vooral wanneer men met vijanden te doen heeft,
die de edelmoedigheid niet beoefenen, ja, zelfs niet eens begrijpen."
»Gij oordeelt ons al te gestreng," antwoordde Perea koel, »en gij
kunt niet vergen, dat iedereen denkt als de navolgers der dolende
ridders, die men nog tusschenbeide aantreft, en die gewoon waren

hun schild weg te werpen, als hunne tegenpartij het verloor."
»Indien gij mij voor een dier -droomers houdt, Signor!" hernam
Velasquez kortaf, »het staat u Vrij; maar gij handelt onrechtvaardig,
met de geuzen er van verdacht te houden ; laat mijne soldaten de
plaats der arbeiders . innemen, en, zoo waar als ik hier sta! zult gij
spoedig zien, dat onze vijanden hen goed ontvangen zullen. Ik stel
prijs op het leven van mijn volk ; en toch zou ik liever een soldaat
dan een arbeider zien vallen ; men heeft soms bij de bestQrming eener
stad vrouwen en kinderen voor zich uitgedreven, ik weet het, maar
welk edelman zou durven zeggen : »Ik heb dat bevolen?"
»En waarom hebben zij dan bij de stukken, ja overal, zoowel op
hunne landgenooten als op ons geschoten? vroeg Perea.

53
»Omdat men, zonder slecht te zijn, in de verte op zijn vriend
schiet, indien hij tegen ons de wapenen draagt ; doch dat men hem

niet kan nedervellen, als hij vlak voor ons staat, zonder een ellendeling te zijn." Dit zeggende, verwijderde Velasquez zich, zonder zich
verder om Perea's antwoord te bekommeren.
»Ellendeling !" riep Perea halfluid, Velasquez willende volgen, om

hem naderen uitleg van die woorden te vragen. Hij bleef echter
spoedig staan, en zeide zacht : »Ja, bij heeft gelijk ; hij, die zijn
landgenoot vermoordt, en de eer met voeten trapt, is een nietswaardige. Perea ! een enkel woord van hem, boven wien gij door uw
sterkte van geest hoog verheven zijt, werpt u terneder. -- Anna,
Anna l uw bezit kost Perea veel ; ja, zelfs indien gij hem uwe liefde
schenkt, zal hij die mogelijk nog te duur gekocht hebben."
De arbeiders waren nu bijna genaderd tot de plaats, waar het ijs
gebroken was ; maar toen zij ook daar het rijs wilden nederwerpen,
werden zij door het vuur, dat uit de bres kwam, teruggedreven.
Perea, indachtig aan hetgeen Velasquez hem gezegd had, schaamde
zich de weerlooze werklieden met geweld op te offeren; hij riep dus:
»Terug, kerels 1 achterwaarts! de musketiers zullen het overige wel
doen." Want zelf den dood niet vreezende, telde hij ook het leven
van een paar soldaten niet.
»Daar begint de trom den stormmarsch te slaan; maar ik zal laten
hooien, dat wij gereed zijn," zeide Uilenburg, de trompet grijpende,
en het Wilhelmus aanheffende.
»Het is tijd, dat het gevecht begint," antwoordde de Wapensmid,
die in zijne handen blie., en van koude stampvoette, »het is hier
voor dit gat bijna niet uit te houden van den tocht.`
»Neemt uwe haakbussen op 1 en houdt u goed; de Spanjaarden
staan reeds in het gelid P' riep de Boodschapper, terwijl hij eenige
steenen, die naar binnen gevallen waren, naar buiten wierp. Werkelijk traden de soldaten nu ook naar de gracht, met hunne zwaarden
in de hand en vier aan vier staande. Perea liep langs hen heen en
scheen hun nog eenige bevelen te geven.
Het kanon zweeg nu op zijn bevel; doch de musketiers, die langs
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het dijkje lagen, onderhielden een levendig vuur op de bres, hetwelk
zij echter staakten, toen hunne wapenbroeders eenige schreden op
den houten vloer gedaan hadden, die over het ijs lag.
»Vuur !" riep de Boodschapper tegen vier der zijnen, die vó6r debres hadden post gevat, en dadelijk schoten deze hunne haakbusser
af. »Sluit de gelederen 1" riep Perea luid, aan den kant van de
gracht staande. Voorzichtig traden de soldaten voorwaarts, terwijl
zij een paar, die gevallen waren, met den voet op zijde rolden ; doch
toen zij aan het gat bij den muur gekomen waren, en zich gereed
maakten om het met rijs te vullen, gaf de Boodschapper wederom
order om te vuren, zoodat de voorste Spanjaarden, die bijna vlak voor
de haakbussen stonden, getroffen nedervielen. Perea's geroep echter
van : »Sluit de gelederen 1 legt de ladders 1 Voorwaarts soldaten !"
hoezenmde hun weder moed in. Zij, die de ladders droegen, of toen
hunne makkers vielen, ze aangegrepen hadden, lieten ze in den muur
vallen, en onder het roepen van : Viva el Rey ! en Rorraero, por la
bandera 1)!" sprongen zij in den muur.
»Al asalto, soldados !' 2) riep Perea, de musketiers voorwaarts.
drijvende, terwijl het gevecht in de bres reeds begonnen was. De
Boodschapper en Uilenburg stonden vooraan, en spaarden het scherp
hunner zwaarden niet; daarachter stonden eenigen, die met de punten
van oude hellebaarden en pieken de Spanjaarden op een behoorli ken
afstand hielden, terwijl anderen nu en dan eenige schoten, over
hunne schouders heen, op de Spanjaarden deden.
Reeds meer dan één der musketiers was achterover in het water
gevallen ; maar, steeds door anderen vervangen, zouden zij mogelijk
in het eind zijn binnengedrongen, indien niet de Wapensmid der .
balk, dien Uilenburg te voren gehaald had, tegen het voorste einde
van de eene ladder had gezet, welke den vijand voor brug diende, en;
niet diep in den muur lag. »Komaan, kerels 1 helpt mij,," riep hij
tegen degenen die bij hem stonden; deze wierpen het musket en dehaakbus weg en sloegen de hand aan den balk. Daar het vuur dus
-

,

1) Leve de Koning! Romero, voor de banier! 2) Loopt storm, soldaten!
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verminderde, dachten de musketiers het gewonnen te hebben, toen
eene der ladders onder hunne voeten weggeschoven werd, en sommigen
hunner door hunne eigen zwaarte naar beneden vielen. De Spanjaarden raakten dus te water, en schoten onder het ijs, de ladder
medenemende, waarin zij met hunne beenen verward waren geraakt,
en de overige musketiers verlieten ook den muur, eer het noodig werd
ook de tweede ladder weg te schuiven. Drie wel gerichte schoten met
de haakbussen, die men hun nazond, brachten hen geheel in v erwarring, en, hunne ladder en gekwetsten achterlatende,^namen zij de
vlucht, en traden vloekende aan land. Lustig liet Uilenburg na een
triomfgeschal de geuzenmarsch hooren, en de kreten: »Leven de
geuzen! leven het vaderland en Oranje !" volgden de vluchtenden na.
Een der soldaten had in het vallen zijne hand aan de ladder geslagen, die nog was blijven liggen, en hield er zich aan vast, halverwege
met het lijf in het water hangende, hetgeen zijne vijanden gewaar
werden, toen zij de ladder naar binnen wilden halen. Eenigen tijd
weerstond hij de geweldige pijn, die hij aan zijne handen leed,
toen de geuzen de ladder gedurig met rukken naar zich toehaalden,
en hem, als het ware, er van zochten af te stroopen ; doch eindelijk
liet hij zijne handen los en zonk, zonder een woord te uiten, verder
in het water, om het lot zijner voorgangers te ondergaan.

ZES EN VEERTIGSTE HOOFDSTUK.

»Terug, soldaten !" riep Perea, toen hij hen de vlucht zag nemen;
»voorwaarts, bij San Jago ! in het slot alleen kunt gij uwe vlag
terugbekomen." Doch vruchteloos waren zijne woorden, zoowel als
zijne pogingen om hen tegen te houden. Hunne vijanden en het
ijs vervloekende, liepen zij naar de batterij, en namen hunne - musketten weder op ; want aan de gracht waren zij te dicht onder het
vuur van het slot.
»Geeft vuur, kanonniers ! en verwijdt de bres," schreeuwde Perea nu,
waarna hij zich tot de musketiers wendde en vervolgde : »Herneemt
uwe gelederen, soldaten ! en maakt u gereed om in een tweeden storm
beter uw plicht te betrachten; want de Hertog heeft mij gelast om
het slot hoe eer hoe beter te bemachtigen."
De soldaten hadden zich in orde gesteld; of zij evenwel gezind
waren om weder zoo spoedig den storm te hervatten, was nog niet
zeker ; en ofschoon zich niemand luid tegen het gegeven bevel verzette,
ozo heerschte er toch een onvergenoegd gemompel onder ben.
»De Hertog beeft gemakkelijk praten," zeide een der musketiers
zacht ; »maar heeft hij ooit het verdoemde fort gezien, dat hij ons
wil laten innemen ?"
»Ik geloof het niet," hernam een ander ; »en onze aanvoerder schijnt
niet genegen te zijn met ons in dat muurgat - te dringen."
»Waarom niet ?" zeide er een lachende, »de lijken der soldaten zijn
goed om het water te dempen, ten einde hem den intocht gemakkelijk te maken."
»Men had Velasquez het opperbevel niet moeten ontnemen," zeide
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een oud soldaat : » hij weet wat een krijgsman toekomt ; wat hebben
wij -met een aanvoerder der ruiters te maken, die ons behandelt als
een zijner paarden 1 Wat mij betreft, ik vrees het vuur niet, maar wel
het water ; wat helpt daartegen, of men een harnas of een degen
-draagt ? ik ben niet genegen om den visschen tot aas te verstrekken ."
»Dat u toch wel zal overkomen, als de Capitan weder storm laat
loopen," antwoordde zijn buurman.
»Ja, indien wij allen zoo laf waren als gij," zeide een ander
»maar bij God ! ik zie hier menigeen, flie niet voor Perea wijkt in
moed, en die zoo goed edelman is als hij. Ik heb de steenklompen
gezien, welker naam hij draagt, en mijn bloedverwant in den tienden
graad, die aan het hof is, zou zich schamen om er zijn stal van te
maken."
Op dit oogenblik keerde Perea terug, nadat hij met de kanoniiiers eenige woorden gesproken had, en langs de gelederen ziende,
zeide hij : » Geeft acht, soldaten 1 stilte onder de wapenen ! ik beveel
het u."
Op het gezicht en de stem van hun bevelhebber bewaarden zij het
stilzwijgen. Het eerste gelid zag somber voor zich heen, terwijl zij,
die in het tweede en derde stonden, nu en dan een blik op Perea
wierpen, maar hunne oogen nedersloegen, als zij de zijne ontmoetten.
»Soldaten !" dus sprak hij" hen aan, »het vuur der slangstukken
heeft tot nog toe uwe vreesachtigheid voor onze vijanden verborgen,
-doch niet voor uw bevelhebber. Met diep leedwezen heb ik haar
bemerkt; maar ik weet, dat de vrees u niet eigen is ; ik weet, dat
.gij zelven verlangt uwe vijanden weder onder de oogen te zien.
Werpt dus uwe musketten en vorken weg, neemt uwe zwaarden in
de hand, en houdt u gereed om weder ten storm te snellen ; want ik
ga bevel geven, om het kanonvuur te staken."
Toen hij echter zag, dat zij stil bleven staan, in plaats van zijn
last te volgen, en dat zich weder een zacht gemompel in de achterste
gelederen liet hooren, riep hij, met woede op . den grond stampende,
en de hand op het gevest van zijn degen, leggende : »Zwijgt, soldaten!
zwijgt! want ik zweer, bij San Jago en alle heiligen, dat het geschieden
,
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zal zooals ik gelast heb !" waarna hij vóór hen heen en weder
stappende, schamper vervolgde : »Zijt gij wel dezelfde soldaten, die
tot dusver voor onverwinnelijk doorgingen ; zijt gij het, die in Den:
Bosch zwoert, geen gevaar te zullen ontzien ? Daar waart gij helden,.
en hier .... moet ik het zeggen ? moet ik het zeggen dat woord,
hetwelk geen krijgsman kan verdragen ? Ja, gij hebt het verdiend,.
en hij, die de vlucht verkiest boven de eer, zal het mogelijk hooren
zonder blozen — gij zijt bloodaards !"
Een oogenblik was het, alsof de geheele slagorde der Spanjaarden
vooruit wilde treden : de bruine aangezichten, die zich tot nog toe
onder de breede randen der hoeden hadden verborgen, richtten zich_
op ; hun mond bewoog zich om het woord : »Gij hebt gelogen !" uit
te spreken, en, met de rechterhand aan het musket of het zwaard,
schenen zij gereed hem, die hen beleedigde, aan hunne woede op te
offeren.
De geruste houding van Perea, zijne bliksemschietende oogen, de
dreigende trek, die om zijn mond zweefde, deden hen echter aarzelen,.
en toen hij, zijn degen trekkende, naar hen toetrad en met een forschestem uitriep : »Soldaten ! presenteert het geweer 1" traden zij terug,
en, aan de gehoorzaamheid gewoon, voldeden zij aan zijn bevel. »Zet
af het geweer !" riep hij toen, en nadat zij dit gedaan hadden, vervolgd e hij: »Ja, ik zeg het nog eens, kerels! die den naam van
Spanjaarden onwaardig zijt, gij zijt bloodaards. Wat heeft u dan:
toch de Hollanders doen ontwijken ? Is het de dood uwer makkers,
die met roem gevallen zijn? Weet gij dan niet, dat een lafaard ook
eens sterven moet? En voor wie zijt gij gevloden ? Voor een handvol
éllendige muiters, die, indien zij niet meer moeds bezaten dan gij,
door eenige roededragers konden gevangengenomen worden. Of
vergeet gij, dat zij uw vaandel bemachtigd hebben ? zal de Hertog,
wanneer hij voor u treedt, het niet van u terugvorderen, van u, dietot het vendel van Velasquez behoort, dat zich voorheen steeds het.
dapperst gedroeg ? Hij zal u vragen, waarom gij het den eenen dag.
hebt verloren; hij zal u vragen, waarom gij het den anderen dag
niet hebt herwonnen. Wat zult gij dan antwoorden ?"
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Hier hield hij een oogenblik op, hopende, dat de soldaten, door
zijne taal aangevuurd, niet meer zouden weigeren den storm te beproeven. Maar hier en daar werd weder eenig gemor gehoord, en
één hunner, die op de ondersteuning zijner makkers rekende, zeideoverluid : »Wat gij van ons denkt, is onverschillig ; gij zijt onze.
aanvoerder niet ; uwe beslissing maakt een 'man niet tot eene vrouw,.
en zal ons den roem, op zoovele slagvelden gewonnen, niet ont-rooven. Als wij zonder vaandel terugkeeren, zullen wij zeggen, dat
het aan een kind is gegeven geworden, dat beter bij vrouwen dan
bij mannen paste ; dat het de schuld is van hem, die het aan zijnee
zwakke handen toevertrouwde, en dat wij, soldaten, niet verantwoor-•
delijk zijn voor het gedrag van een baardeloozen knaap."
»Het is de Hertog zelf, die het hem toevertrouwde," riep Perea.
driftig, waarna hij woest vervolgde : »Maar ik zie het, gij zoekt u
achter Da Silva te verschuilen, gij, die zijn moed niet hebt ; bi":
San Jago ! ik verklaar hem hier voor een dapper jongeling; die anders.
zegt, heeft gelogen. Kom te voorschijn, gij dappere ! die daar gesproken hebt, of die maar lust gevoelt; ik, Lorenzo Perea, zal u leerera:
om voortaan beter te oordeelen. Treedt uit het gelid, aanklagers van
hem, die voor uwe banier gevallen is !"
De zwaarte van zijn lichaam rustte op zijne linkerzijde; de koudewind, die den kruitdamp om hem heen deed vliegen, bewoog den.
bloedrooden vederbos op zijn hoed ; zijne linkerhand hield hij aan
zijn gordel, en in de rechter hield hij den gevreesden degen. Niemand
bewoog zich. Nog vertoonde zich wel een zekere sombere onvergenoegdheid op het gelaat der soldaten, maar niemand sprak een:
woord; en hij, die Perea had aangesproken, trad zoo ver mogelijk
achteruit om buiten het bereik van den degen te blijven.
»Waar blijft gij nu ?'' vervolgde Perea in het rond ziende, »gijl
beschuldigers van den Abanderado, nu hij een verdediger gevonden-heeft? Maar gij doet wel, bij San Jago! gij kent Peren; het zou uberouwd hebben uw staal met hem gekruist te hebben. Wat iaangaat, oproermaker!" vervolgde hij tot den soldaat, die gesproken=
had, »ik ken u; gij zijt het, die aan de andere zijde van het slot
,
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uwe muiterij reeds begonnen hebt ; om u te tuchtigen, zou ik mijn
degen niet willen gebruiken ; een stok zou daarvoor genoegzaam zijn.
Anspessado ! treed uit het gelid, en neem hem gevangen, in naam des
Konings en des Hertogs, ik beveel het u !"
De oude krijgsman, wien hij dien last gaf, en die aan het misnoegen zijner makkers ,geen deel had genomen, trad vóór den soldaat,
‹en hem het musket en den degen ontnomen hebbende, bracht hij
hem naar het voorhof. Zijne makkers kwamen hem niet te hup;
geen hunner waagde het, na deze daad van gezag, te spreken, en z ij
zagen naar Velasquez om, die in dit oogenblik naar Perea trad.
»Hebt gij hem opgesloten ?" vroeg Perea aan den Anspessado, nadat
deze was teruggekeerd.
»Neen, Signor !" antwoordde deze, »ik geloof niet, dat het noodig
zal zijn ; juist toen ik met hem de poort van het voorhof wilde
binnentreden, trof hem een vijandelijke kogel, en ik denk, dat hij
,den nacht niet zal halen."
»Het is goed,'' hernam Perea, »de geuzen hebben dus den beul
-de moeite bespaard hem op te knoopen." Zich nu vóór de musketiers

plaatsende, zeide hij : »Soldaten ! ik gevoel het, gij zijt tot uw plicht
teruggekeerd. Zoo even heeft de twaalfde slag van den toren te
Woerkum geklonken ; gij zult niet langer aarzelen aan het verlangen
-des -Hertogs te voldoen, of wachten totdat de avond een einde maakt
aan onze pogingen. De vaan des oproers zal nog vó^;r dien tijd

afgerukt worden ; vóór den nacht zal uwe banier weder in uw midden
wapperen, en als het vreemde gespuis, dat met rassche schreden
nadert om de rebellen te helpen, voor deze muren aankomt, zal het
met schande de wijk nemen, als het Loevestein in onze macht vindt
-en 's Konings zegevierende vlag op den toren ontwaart. Grijpt dus
de ladders aan; want weldra zal de stormmarsch weder geslagen
worden."
Nog schenen de soldaten niet genegen om te gehoorzamen, hetgeen
Perea zijne bedaardheid geheel deed verliezen, toen de Anspessado,
die uit het gelid trad, de hand aan den hoed bracht en zeide : »Is
het mij geoorloofd te spreken, Signor ?'
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»Ja !" hernam Perea, »spreek vrij op ; ik heb uw bedaard gedraggezien ; ik weet, dat gij denkt zooala het een krijgsman betaamt."
»Ik dank u, Capitan !" zeide de andere ; »maar indien ik het_
zeggen mag, zoo geloof ik, dat de soldaten van Romero allen dezelfde
gedachten hebben, en ik denk, dat gij u niet over ons zoudt behoeven
te schamen, indien gij onze aanvoerder waart ; daar, waar geen hoofd=
is, is geen orde, en zij beschouwen den storm als zeer gevaarlijk,
omdat niemand hen is voorgegaan."
. »Zij gelooven dus, dat hunne aanvoerders even laf zijn als zij,"
zeide Perea hoonend .; omaar hebben zij mij gevolgd, toen ik gisteren
in de bres trad ? Neen, het waren mijne ruiters ; en bij San Jago !
het is voor het eerst, dat ik hoor, dat gemeene soldaten hun aanvoerder willen dwingen om vóór hen uit te gaan. Ik doe het niet."
»Sta ons toe om te gaan," riepen Pedrillo en de overige ruiters,
die zich achter Perea geschaard hadden, als uit éénen mond ; »zonder
u of met u zullen wij in de bres trachten te dringen ; nooit hebben
uwe ruiters het gevaar ontweken."
»Laat mij voorgaan, Signor !" zeide de Anspessado, die op het
slot gevangen geweest was, en bij de ruiters stond. »Mijne soldaten.
branden van verlangen om den hoon te wreken, die hun is aangedaan."
»Neen, vrienden! neen,` riep Perea, »dat kan niet. Ruiters! gij
zijt te zwaar gewapend ; gij hebt gisteren reeds genoeg gedaan. En
gij, brave krijgsman! het oogenblik is nog niet dáár, dat ik uw arm
gebruiken wil ; ik heb gezworen, dat deze soldaten zullen stormen
ik wil het; en bij San Jago ! indien zij hun vaandel niet willen
terughalen, zoo zal geen ander het doen. Voor liet laatst zal ik hun
gelasten te gehoorzamen, en indien zij dan weigeren, verklaar ik hen
in staat van rebellie; tegen den .Koning, en sommeer eiken braven
soldaat om hunne gelederen te verlaten."
Reeds vatte Perea den degen, welken hij onder zijn linkerarm had
gehouden, en wilde aan de trommen bevel geven den stormmarsch te
slaan, toen Velasquez naar de musketiers trad, en met een ontroerde
stem zeide: »Soldaten! mijne vrienden! wat doet gij ? Moest ik
gisteren mijne banier, en moet ik heden mijne krijgslieden verliezen,
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-denkt aan het lot, dat het regiment van Bracamonte en dat van
Lodron getroffen heeft. Is het daarom, dat ik voor u steeds als
°voor mijne kinderen gezorgd heb ? — Maar men zal niet zeggers dat
Velasquez de schande heeft willen overleven, toen zijn vendel zich
met schande overlaadde. Ik ga ! alleen zal ik het vaandel zoeken te
hernemen en met eer sneuvelen; — als de geuzen Velasquez onvergezeld zien komen, zullen zij tevergeefs zijn vendel achter hem zoeken,
-en dan zal ik hun toeroepen: »Ik ben alleen gekomen, geheel alleen;
want de Onoverwinnelijken zijn lafaards geworden !"
Dit zeggende, trok hij zijn rapier, en liep snel langs de batterij
-naar de gracht, niettegenstaande Perea hem poogde vast te houden
-en hem toeriep : »Blijf, Signor ! blijf, gij zijt gewond, indien iemand
van ons gaan moet, zal ik het zijn." Toen hij hein echter in den
rook zag verdwijnen, schreeuwde hij . luid: »Voor den duivel, kanonniers ! staakt het vuur ! " waarna hij bij zich zelven vervolgde - Hijj
zal zich doen vermoorden; maar al veroorzaakte het ook mijn dood,
en al liep de aanslag daardoor te niet, zoo wil ik niet, dat men
.zeggen zal, dat hij all een gevallen is."
Eer hij echter zijn voornemen om hem te volgen ten uitvoer kon
`brengen, liepen de soldaten, die tot nog toe hardnekkig geweigerd
hadden te gehoorzamen, uit eigen beweging Velasquez na. Hunne
musketten wegwerpende, zwaaiden zij woest met hunne degens, en
riepen: »Al asaito por Romero y la bandera 1 La bandera ó la
.meurte 1) !"
-

,

1) Loopt stol m voor Romero en de banier! De banier of den dood!

ZEVEN EN VEERTIGSTE HOOFDSTUK.

Het verwonderde de verdedigers van het slot, dat de Spanjaarden
zoolang wachtten met den tweeden storm te beginnen ; want het ge
donder der slangstukken verhinderde hen om Perea's stem op zulk
een afstand te onderscheiden, al had ook het musketvaur hun dit
toegelaten. Evenwel, toen de rook een weinig verminderde, zagen
zij de soldaten nog altijd in gelederen geschaard staan, en alleen de
ongerustheid onder de musketiers, die met ben schutgevaarte hielden,
verried hun, dat er iets ongewoons plaats had ; waarom de Boodschapper,
meenende, dat Perea den storm vroeger had doen beginnen, dan cie
voorzichtigheid zulks wel had toegelaten, giste, dat er bij de Spanjaarden het een of ander bericht was ingekomen nopens het kr jgsvolk, dat verwacht werd. Hij gelastte dus den Wapensmid naar de
zolders van het slot te gaan, en te zien of hij door de kijkgaten, op
de rivieren of in het veld, de zoozeer verlangde hulp ook kon
ontdekken.
Plotseling zag de Boodschapper iemand naderen, dien hij door den
rook niet herkennen kon, en die zijn degen boven zijn hoofd rondzwaaide. Aan de gracht gekomen, viel deze echter, hetzij door een
musketkogel uit het slot of van de musketiers, of wel door een voorbijsnellenden kanonkogel getroffen; doch het scheen veeleer door de
ongelijkheid van den grond veroorzaakt te zijn; want zich snel oprichtende, sprong hij op den rijsdam, die op het ijs lag. Een oogenblik dacht de Boodschapper, dat het Van Doorn was, wien het gelukt
was om zich door zijne vijanden heen te slaan, en zijne geliefde in
veiligheid gebracht hebbende, vrijwillig den dood kwam zoeken ; doch
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toen het kanon zweeg, en zich meer Spanjaarden in aantocht vertoonden, zag hij zijne dwaling in, en hij herkende Velasquez.
Dus snel zijne plaats verlatende, liep hij, gevolgd door Uilenburg,
die de trompet stak, naar de kamer, waar het vorige gevecht hack
plaats gehad, en die nu weder zonder gevaar kon betreden worden.
Doch in hetzelfde oogenblik, dat hij bij de bres aankwam, die veel
wijder geworden was, gevolgd door zíjne onderhoorigen, die naar der
bedreigde plaats gesneld waren, sprong Velasquez met een bewonderenswaardige vlugheid over het gat, dat vóór den muur in het }j&
was, in de bres, en viel den Boodschapper aan. Een dunne ijskorst lag reeds hier en daar op de oppervlakte van het water, dat
nog kort te voren door het verdrinken der Spanjaarden was beroerd geworden. Indien van de eene zijde de geus zwaarder gewapend was, zoo had zijn vijand toch weder iets vóór, doordien hjj
hooger stond, en van ter zijde door den muur gedekt was.
»Terug, terug ! ` schreeuwde de Boodschapper, »of wilt gij alleen
het slot bemachtigen ?" Terwijl hij dit zeide, keerde hij een stoot
af, dien Velasquez hem toebracht, waarop deze naar binnen trachtte
te dringen en somber antwoordde: »Ik zoek den dood ; het is dusvoor niets, dat gij alleen slechts uwe slagen tegen mij richt." Noch
Uilenburg, noch een der anderen had namelijk tot nog toe aan het
gevecht deelgenomen; maar zij hielden zich onledig om de lonten
hunner zinkroeren aan te steken, voorzoover zij daarvan voorzien
waren.
Toen evenwel de Spanjaarden op de gracht traden, riep Uilenburg
»Vuur ! vuur op de soldaten, voor den duivel ! zij komen laat genoegom hun aanvoerder te helpen." Gelijktijdig werden de musketiers door
een moorddadig vuur uit de haakbussen begroet, en de door de Spanjaarden zoozeer te onrecht van wreedheid en slechtheid beschuldigde
geuzen waren echter edelmoedig genoeg om ter zijde van Velasquez.
aan te leggen, en hem te sparen, die aan een schot met gekapt lood,.
op zulk een korten afstand, geen weerstand had kunnen bieden.
Zonder op hunne vallende makkers acht te slaan, vlogen de musketiers vooruit, verschrikkelijk vloekende en elkander aanmoedigende,
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De stem van Perea, die aan de gracht stond, liet zich boven alles
uit hooren : »Velasquez ! daar komt uw vendel, het komt u te hulp."
Snel wierpen de voorste Spanjaarden lange planken, die zij medegenomen hadden, dwars over het gat in het ijs, en stortten zich in
de bres, wel wetende, dat deze brug niet zoo gemakkelijk zou kunnen
weggeschoven worden als de eerste.
»Animo, soldados 1 Romero por- su handera ! Viva de Velasquez 1" 1)
riepen de soldaten. Hun hoofdman, zich ondersteund ziende,
sprong in de kamer, terwijl de Spanjaarden, die dicht ineengedrongen
in den muur stonden, zijn voorbeeld trachtten te volgen. Nu mengden
zich Uilenburg en de Snijder mede in het gevecht, onder het geschreeuw
van : »Leven de geuzen ! Holland en de Boodschapper !" terwijl de
overigen, den hellebaard op de knie met de linkerhand vasthoudende,
en tegen den rechtervoet steunende, met hunne zwaarden op hunne
vijanden inhieuwen, aldus een halfrond om de bres vormden, en de
Spanjaarden verhinderden voorwaarts te dringen.
Had de Boodschapper tot nog toe al zijne krachten niet ingespannen,
om zich van zijn aanvaller te ontdoen, uit hoofde dat hij zulks niet
noodzakelijk achtte, nu echter begon hij aanvallenderwijze te handelen.
Ofschoon hij voornamelijk met Velasquez te doen had, lette hij op
alles; want toen een musketier zich naast zijn hoofdman wilde
dringen, daalde ]iet breede zwaard als de bliksem op zijn hoofd neder,
den hoogen hoed tot aan den rand splijtende, en hij wierp den Spanjaard
levenloos voor zijne voeten neder.
» Venganza! venganza 2) !" riepen zijne makkers, terwijl de voorsten
door de achtersten gedrongen. zelfs tegen hun zin in de kamer traden.
Met moed verdedigde zich Velasquez, door de wonde aan zijn
linkerarm en door zijn val zeer vermneid, tegen zijne tegenpartij,
die, indien hij niemand anders te bevechten gehad had, zeker spoedig
een einde aan den strijd zou gemaakt hebben.

1) Houdt moed, soldaten! Romero voor zijne banier ! Leve de Velasquez!
2) Wraak! wraak!
LOEVESTEIN II.

5
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Verwoed klonken de afzonderlijke krijgskreten te midden van het
gevecht ; elke landaard gaf, ondanks zone inspanningen met den arm,
nog door het roepen van de eene of andere leus of vervloeking zijne
woede te kennen, zoodat men bijna niets van het geluid der trommen

en schalmeien hooren kon. Nu liet zich buiten weder het donderend
geroep van : Al asalto, soldados ! al asalto ! Adela nte,. Romero 1) !"
hooren. Reeds meer dan tien Spanjaarden hadden zich om hun aanvoerder geplaatst, en evenals een waterstroom dreigt den sterksten
dijk door te breken, waartegen hij door een orkaan wordt aangestuwd,
even zoo zag -de Boodschapper het oogenblik naderen, dat de slagorde
verbroken zou worden en Loevestein verloren zou gaan. Ofschoon
nog geen zijner makkers gevallen was, werd hun weerstand hoe langer
hoe flauwer, en hij verwenschte nu het oogenblik, dat hij den storm
afgewacht en den Wapensmid weggezonden had.
Uilenburg had reeds vruchteloos naar zijn bijzonderen vijand, Pedrillo, omgezien ; hij wist niet, dat deze door Perea ► was verhinderd
geworden mede ten storm te snellen. Daar hij zag, dat zijn vriend
dikwijls omkeek, evenals verwachtte bij iemand, zoo riep hij met
een donderende stem: »Wapensmid ! sta bij! en met de linkerhand
de trompet grijpende, blies hij er met kracht in ; doch hij, die verwacht werd, daagde niet op.
»Voorwaarts 1" riep nu Velasquez, »voorwaarts, soldaten! voor den
Koning en de banier !" en weder drongen deze vooruit. Toen lieten
de geuzen de hellebaa-rden vallen, hunne krachten waren uitgeput ;
alleen de drie mannen, die in het midden stonden, weerden zich nog
evengoed als te voren. Daar liet zich onder de voorste Spanjaarden
een kreet van: »La bandera o la meurte !" hooren, en op den Boodschapper toespringende,, trachtten zij de vlag te grijpen, met welke
hun vijand zich had gedost. Hun staal gleed langs zijn harnas af,
en zijne nevenlieden vingen die slagen op de punten hunner zwaarden
op. Één echter gelukte het, de hand aan het doek te brengen;
doch de kreet van Victoria ! bestierf op zijne lippen, toen de ij zeren
1) Loont storm, soldaten! loopt storm ! Voorwaarts, Romero !
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vuist des Boodschappers hem een slag in het aangezicht gaf, en hij
bewusteloos nederviel.
Nu drongen de Spanjaarden weder vooruit, en de geuzen schenen
naar een goed heenkomen om te zien, daar twee van hen gevallen
waren. De standvastigheid van den Boodschapper en zijn donderend
geroep van : Staat, mannen 1 de overwinning of de dood !" deden
hen echter stand houden, en met hunne zwaarden onderhielden dij
het gevecht, terwijl hij zelf, zich bedenkende hoe hij zich het bit
den aftocht zou kunnen verzekeren, met zulk een geweld in het rond
hieuw, dat vriend end vijand over zijne reuzenkracht verbaàed
stonden.
Toen riep Uilenburg nog eens : »Wapensmid ! Wapensmid !" nmet
zulk een luide stem, dat het, in weerwil van het krijgsrumoer +en
het geroep der Spanjaarden, duidelijk aan de batterij kon gehoofd
worden. Helaas ! het waren de laatste pogingen van wederstand r
geuzen; nog één oogenblik, en alles was gedaan; want de Wapensndid
kwam niet, en de Snijder, zijn naam •herhalende, broeide binnenemonds : »Verrader 1 lafaard !" en schoot een zinkroer, welks leding
hij tot nog toe bespaard had, op Velasquez af. Het goed gesmede
harnas liet echter de kogel niet door, maar ontving slechts een deuk
en kaatste den kogel terug.
Doch eensklaps riep een luide stem buiten het slot, alsof die uit
de lucht kwam: »Hier ben ik, Vivent les Gueux 1" ën v66r nog
iemand wist, van wien of van waar deze stem kwam, viel er eëtie
ijzeren spil van een kleine blode (een werptuig, dat v66r de uitvinding van het buskruit gebruikt werd) naar beneden, en vermorz ide
de Spanjaarden, die onder aan den muur stonden. »Voorwaarts!
voorwaarts, ' soldaten! houd ' moed !" riep Perea. Maar vóór deze de
*rees konden overwinnen, die hen overviel, viel er een tweede stuk
tj er al draaiende naar beneden, en verpletterde en verbrak de planken.
Vroolijk juichte de wapensmid, terwijl hij, boven voor een der
'vensters staande, het welgelukken van zijn bedrijf bemerkte, en voortg met alles,. wat hij maar onder de hand kon vinden, op de Spanjrden te werpen. Boven zijnde, had hij het begin van den storm
-

,
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gezien ; doch begrypende dáár nuttiger te kunnen zijn dan beneden,
was hij gebleven, en had, met inspanning van alle krachten, de ijzeren
spillen der oude werptuigen, die op den zolder lagen, naar het venster
gesleept.
» Vivent les Gueux!" riep de Boodschapper. » Dood aan de Spanjaarden 1" riep de Snijder ; terwijl Uilenburg zijn trompet aan den
mond zette en begon te blazen. De verdedigers schenen door dit
geval nieuwe krachten gekregen te hebben. Hoop doet leven, en
het geroep van : » Werpt de Spanjolen naar buiten 1" ondersteunden
zij met een hevigen aanval.
Toen de soldaten, die reeds in het slot waren, zich van hunne
vluchtende makkers verlaten, en geen middel zagen om te ontkomen,
schoot er voor hen, die nu weder in de bres werden teruggedreven,
niets anders over dan de dood. Zij trachtten echter over bet gat te
springen, hetgeen slechts weinigen gelukte ; de overigen sprongen
niet ver genoeg en schoten onder het ijs. Twee hunner, te water
geraakt zijnde, hielden zich aan het ijs vast. De eerste greep een
plank en poogde op het ijs te klimmen ; doch eer hem dit gelukte,
viel hem een ijzeren knods, die van boven werd geworpen, op het
hoofd, en hij zonk met een gil in de diepte. De andere Spanjaard
. had zijn dolk, dien hij waarschijnlijk in de hand had gehad, toen hij
den sprong deed, tot aan het gevest in het ijs gestoken, en zich
er aan vasthoudende, werkelijk reeds eene knie op het ijs gebracht,
toen hij, evenals werd hij door een onzichtbare hand bij het andere
been, dat nog in het water hing, in den afgrond getrokken, achterover
viel, en wet den dolk, die hem bijna gered had, in het water verdween. Eenige oogenblikken heerschte er in het gat of in de
bijt een sterke beweging in het water ; doch eindelijk werd de oppervlakte weder effen, en alleen het bloedig rood, dat het water
kleurde, verried, dat er iets vreeselijks onder het ijs was voorgevallen.
Vier soldaten stonden nog bij Velasquez ; maar nadat de Boodschapper nog eens: »Valt aan!" had geroepen, vielen ook deze; de
hoofdman stond dus weder alleen, en, evenals te voren, in den muur.
»Verlaat de bres P" riep Perea, die aan de gracht stond, terwijl
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hij een ladder greep en zich gereedmaakte, om zijn landgenoot te
redden, daar er geen hulp te wachten was van de soldaten, die zich
verwijderd hadden. Velasquez echter, die aan geen terugtocht wilde
denken, bleef zich nog steeds, hoewel hoe langer hoe zwakker, verweren ; maar toen hij een stap achterwaarts wilde doen, struikelde hij
over een zijner gevallen soldaten. Zijn linkerhand, waarmede hij
zich aan den muur wilde vasthouden, was te zwak ; hij viel, en daar
het staal aan zijne hand ontglipte, was hij aan het zwaard zijner
vijanden overgelaten.
De Boodschw:pper, denkende dat hij weder zou opstaan, liet zijn
zwaard zakken, en rustte daarmede op den grond ; doch Velasquez
richtte zich niet op, en zeide : » Stoot toe, krijgsman ! ik wil niet
meer leven ; of neem mij gevangen."
»Sta op, Signor l" zeide Uilenburg, hem de hand reikende, »sta op,
die plaats is uwer niet waardig." Met moeite stond Velasquez op,
terwijl hij den ouden ruiter aanzag, en het rapier aannemende, dat
deze voor hem had opgeraapt, wilde hij het den Boodschapper
overgeven.
De Snijder hem op de been ziende, en denkende, dat hij het gevecht weder wilde beginnen, besloot dit door een forschen stoot te
voorkomen, en zich schadeloos te stellen voor het schot kruit, dat
hij zoo even op Velasquez verspild had; maar de Boodschapper wierp
hem met een krachtige hand achteruit en zeide: »Terug, kerel!
zijn bloed zult gij niet drinken, zoolang mijne hand nog niet verlamd is; wat heeft deze man u gedaan ?"
»Gedaan? gedaan T' bromde de Snijder binnensmonds, »wat had
mijn zoon gedaan? hij, die om het zingen 'van een enkel liedje is
ter dood gebracht ?"
»Mijnheer !" zeide de Boodschapper, terwijl hij het staal
terugwees, dat de Spanjaard hem aanbood, »uwe gevangenschap
kan ons niet baten, en, ofschoon gij als tegenpartij zeer gevaarlijk zijt, zoo , is het toch goed een man van eer onder zijne
vijanden te tellen; daar gij de eenige zijt, die zich vóór dit
slot bevindt, zoo keer terug; gij kunt ons daar buiten meer
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van nut zijn dan. hier ; indien ik kom te vallen, zorg dan voors mijne
maaaschappeu ; — gij zijt vrij !"
»Mijn voornemen was te sterven," hernam Velasquez. »Uwe
edelmoedigheid doet mij van gedachte veranderen, en ofschoon gis.
mijne vk g draagt, zoo geef mij echter de hand ; gij zijt Diego de
Velasquez waardig ; laat ons vrienden zijn." En deze twee mannen +
die een oogenblik te- voren elkander bedreigd hadden, gaven elkandernu de hand, waarna Velasquez zich tot Uilenburg wendde, en vervolgde : »Ik meen u te kennen, ik zie aan uwe houding, dat gij.
gediend hebt, en uwe beenen verraden, dat menig paard u in het
oorlggsveld gedragen beeft."
»Te Antwerpen reddet gij mtj het leven, Signor !" antwoordde
deze, de hand aan den stormhoed brengende ; want het was daar, dat
Ujlenburg een Spaanschen edelman had nedergestooten.
»Dan zijt gij de Uil, wien ik toen aanried, om de wijnkan in het
vervolg niet meer zoo dikwijls aan te spreken ; maar ik geloof, dat
gij mijn, raad in den wind hebt geslagen." Dit zeggende, groette de
Spanjaard den Boodschapper en de overigen, die, op hunne wapen&
)euiende, hem hadden aangehoord, sprong, ondanks de wijdte van de
opening in het ijs, over het water op den rijsdam, en trad over dezen
naar den wal.
Zoodra Perea Velasquez had zien vallen, had hij, bevreesd dat hij
toch te laat zou. komen, de ladder laten vallen en aan de musketiers
langs de gracht bevolen hun vuur te staken, dat uit het slot bijna
niet beantwoord werd, ten einde geene oorzaak te geven tot Velas'
quez' dood.
Met luid gejuich wèrd deze door de soldaten begroet, die hein
reeds als verloren hadden beschouwd, terwijl Perea hem de hand
gaf en zeide: »Ik wensch den Koning en het leger geluk met uwe
r ing, Signor! maar ik verzoek u om in den volgenden storm
niet meer mede te gaan, maar uwe wonden te laten verbinden;
want uwe kleederen zijn op vele plaatsen met bloed doortrokken.'
»Neen, Signor! neen !" hernam Velasquez., »Men zal het slot niet
innemen, zonderdat ik er bij tegenwoordig ben."
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»Dan zullen wij te zamen gaan," antwoordde Perea ; »want alleen
laat ik u niet gaan, - en als de soldaten ons verlaten, zullen wij ten
minste met ons beiden blijven."
."
»Aan de stukken, kanonniers! vuur! -- musketiers! doet uw
plicht !" riep h, en het geschut liet zich weder hoo.ren, terwijl
Uilenburg den triomf der geuzen door een luid trompetgeschal
verkondigde.

ACHT EN VEERTIGSTE HOOFDSTUK.

»Goddank, het is gedaan !" zei de Boodschapper, zijne hand onder
zin harnas stekende, en haar bebloed terughalende.
»Gij zijt gekwetst ? laat mij naar uwe wonde zien ; ik zal uw harnas
losgespen," zeide Uilenburg ; doch de andere wees zijne hulp terug
en zeide : »Neen, vriend ! dat is niet • noodig ; de wonde is licht ; het
staal van een dappere kwetst, maar veroorzaakt geen smart." Zich
hierop tot den wapensmid keerende, die nu het vertrek kwam binnenloopen, vervolgde hij: »Zijt gij daar ? ik dank u voor de hulp,
die gij ons verleend hebt ; het was, zoo waar als God leeft! noodzakelijk; want het stond hier schrap."
»Dat zie ik," antwoordde de Wapensmid, die op de gevallen
Spanjaarden wees, en hij vervolgde, terwijl zij allen het vertrek verlieten, dat nu door het kanonvuur weder onveilig werd: »maar ik
wist, dat hunne harnassen en wapenen niet bestand waren tegen het
ijzer, dat ik op ' hen wierp. Hebt gij gezien, hoe zij liepen, toen ik
hen met al dat oude krijgstuig begroette, zonder mij te storen aan het
vuur der musketiers, dat op mij gericht werd? Zoo waar ik leef,
het heeft geen twee voet gescheeld, of ik had aan de gracht met
een morgenster, die al fluitende en draaiende door de lucht snorde,
Signor Perea het hoofd vermorzeld." Dit zeggende, zwaaide hij boven
zijn helm, die hij weder scheen opgezet te hebben, een oude bijl
rond, en vervolgde: »Dit wapen heb ik medegenomen ; let straks
eens op, als het scherp, door een Deenschen wapensmid gesmeed,
op hunne hoofden nederdaalt."
Terwijl hij aldus sprak, hadden de overigen hunne gesneuvelde
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makkers uit de kamer weggedragen, de gewonden zoo goed mogelijk
verbonden, en de wapens weder in orde gebracht.
De Snijder deed nu weder het eerste schot op de musketiers, die
op dit oogenblik door hen, welke storm geloopen hadden, vervangen
werden.
Een oogenblik daarna sprak de Boodschapper zacht met Uilenburg,
waarna deze zijn musket tegen den muur zette en zich verwijderde.
»Zwijg, hond !" hoorde men hem schreeuwen ; »een braaf krijgsman
kermt nooit, als hij een vijand ziet." Waarschijnlijk zeide hij dit,
toen hij de deur van het vertrek, waar het gevecht had plaats gehad,
met een harden slag dicht wierp, tegen een der Spanjaarden, die gekwetst v66r de bres op den grond lag, en de kanonkogels over zijn
hoofd hoorde vliegen.
Weinig tijds nadat men op de binnenplaats den ruitermarsch had
hoorera blazen, kwam Uilenburg terug, .en zich naast den Boodschapper plaatsende, begon hij mede te vuren, terwijl hij zeide : »Ik
heb gedaan, zooals gij uij belast hebt : de oude heks heb ik ont=
bonden ; maar terwijl zij zich kruiste en zegende, heb ik haar met
den dood gedreigd, indien zij zich aan het een of ander venster vertoonde. Wat duivel! wat laat gij u toch aan haar gelegen zijn?
zij is zoo leelij k, dat de gemeenste ruiter, al ware hij ook nog
zoo dronken, zich schamen zou om met haar een voet op straat te
zetten."
»Het is geen tod meer om te schertsen, vriend !" zeide de Boodschapper met waardigheid: »het is een vrouw, en dat is genoeg;
maar hebt gij het overige in orde gebracht, zooals ik u verzocht heb ?"
»Ja, Herman !" hernam Uilenburg; »maar omdat ik liever een
knappe meid een dienst bewijs dan een oude vrouw, zoo heb ik
toch onzen makker niet vergeten; want de Uil kent zijn plicht ; ofschoon hij nog leeft, zoo ligt hij nog even stil als dezen morgen;
zelfs de wijn schijnt hem zoo goed niet meer te smaken. Voor alle
gevaar heb ik de deur opengelaten."
»Daaraan hebt gij wel gedaan," zeide de Boodschapper, zijn musket
naar binnen halende. » De Smid heeft mij gezegd, dat hij niets bij-
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zonders ontdekt heeft, en dat zich noch op de rivier, noch in de
vlakte eenig volk vertoonde ; ofschoon de heldere lucht maakte, dat hij
zeer ver kon zien. Zij zullen dus dezen dag niet komen, mogelijk nooit
en de ons toegenegen burgers in de beide steden zullen zich niet
durven bewegen en ons niet toevallen. Wat over ons beschoren is,
weet ik niet ; doch het is God bekend ; in allen gevalle, als wij den
avond kunnen halen, is het veel gewonnen ; want in de duisternis
zullen zij den storm niet wagen, en het zal dan mogelijk niet moeilijk
zijn den rijsdam in brand te steken. Maar hebt gij ook rondgezien,
zooals ik u gezegd had, of er aan de andere zijde van het slot ook
Spanjaarden zijn."
»Ja," antwoordde Uilenburg ; »doch er is geen menschelijke ziel
te bekennen ; alles is naar deze zijde heengetrokken ; alleen op het
voorhof heb ik een ruiter zien heen en weder slenteren ; indien ik mijn
musket gehad had, zou ik • hem mogelijk hebben kunnen raken ; en
ik heb den Snijder, die toch den kelder niet bevlammen zal, gelast
om op die knapen een wakend oog ' te houden." Dit zeggende, nam
hij een groote teug wijns uit een kan, die naast hem stond, en na
eenige tonen van den Geuzenmarsch geblazen te hebben om de
Spanjaarden te plagen, veegde hij zijn gebaarde lippen met zijne
hand af, en hield ,zich nu alleen met zijn musket bezig.
De Boodschapper gevoelde ook niet veel lust om het gesprek voort
te zetten; maar al te goed besefte hij het gevaar, waarin zij verkeerden : niemand toch, als hij, die van zulk een stellig voornemen
om zich niet over te geven zwanger gaat, kan nalaten, in zijne
laatste oogenblikken eens op zijn vorig leven terug te zien. Helaas
het lot van zijne vrouw en zijn zoon . perste hem een stillen traan af,
die op de geopende pan van zijn musket viel en het kruit bevochtigde, zoodat het schot niet afging, en daardoor mogelijk het leven
van een dergenen gered werd, wier meester hem zijn kind ontnomen
had. Wat zijne vijanden aanging, die hij tot eigene verdediging had
doen omkomen, hieraan dacht hij niet, en zoo al eens het stervende
gelaat van den slotvoogd zich voor hem vertoonde, zoo zeide hij
zacht: »Als God, die de rechtvaardigheid bemint, goedkeurt, dat
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een vorst of rechter een misdadiger straft, zoo zal Hij mij Zone genade
niet onttrekken, omdat ik, zonder vorst_ of rechter te zijn, een rechtvaardig vonnis heb geslagen en uitgevoerd."
Het herdenken aan de weinige oogenblikken van vriendschap, die
hij met Van Doorn had doorgebracht, deed hem het leven van een
vroolijker zijde beschouwen. Hoeveel genoegen deed het hem nu, aan
Anna belast te hebben hem bij zich te houden, en hij beschuldigde
zich zelven van eigenbelang, omdat hij een onaangename teleurstelling
had gevoeld, toen hij Velasquez in plaats van den jonker in de bres
had zien springen. Maar was het niet te vergeven, dat hij, die niets
anders dan den dood voor oogen zag, wenschte, voor een oogenblik
den jongeling nog eens te zien, voor wien hij een vaderlijke genegenheid had opgevat ? Ja, steeds bleef hij de komst van zijn jongen
vriend verwachten, en als er eens een buitengewone beweging bij de
Spanjaarden ontstond, of als hij Perea's stem hoorde, meende hij,
dat het Van Doorn was, die, aan land getreden, dezen ten strijd
daagde.
Helaas, Van Doorn! indien gij uw vriend zien wilt, die zoozeer
naar u verlangt, zqo ruk u uit de armen van haar, die u zoo teeder
bemint; geef geen gehoor aan haar smeeken en hare tranen ; vlieg,
haast u, spaar paard noch spoor; want weldra zal Perea zijne bloedgierige benden weder slotwaarts zenden, en, ofschoon nog de vaan
der vrijheid op het dak wappert, wie zegt u, dat zij nog niet vóór
den nacht door de hand van den Kastiliaan zal worden nedergerulb ?
Uilenburg! roep ons volk bijeen," zeide de Boodschapper na
verloop van een geruimen tijd, en na zich een oogenblik bedacht te
hebben.
»Hoe dat ?" vroeg deze, verwonderd naar buiten ziende. »Geen
mensch is nog buiten gereed, en de soldaten, achter de batterij verscholen, zullen nog zoo spoedig den storm niet hervatten."
»Ik weet het, vriend !" hernam de andere, »doe zooals ik u zeg;
ik wil met hen beraadslagen." Hierop zette Uilenburg, zonder verder
iets te zeggen, de trompet aan zijn mond, en gaf aan zijne makkers
het teeken om zich rondom hun hoofdman te verzamelen,
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»Wat is er ?" vroegen eenigen verbaasd, terwijl zij haastig in het
vertrek drongen.
»Niets bijzonders," antwoordde de Boodschapper ; »laat eerst deze
kan onder ons rondgaan, en daarna zal ik u iets voorstellen. » Dit
zeggende, nam hij een kruik met wijn, en gedronken hebbende, gaf
hij haar over : de kruik ging van hand tot hand, totdat de laatste
haar weer nederzette. Terwijl nu het vuur der kanonnen van buiten
een vreeselijk geraas maakte, sloten de geuzen een halven kring om
den Boodschapper, en luisterden aandachtig toe naar hetgeen hij hun
zou voorhouden. Allen, zelfs de jongste, stonden bedaard : een manhaftige en ernstige trek, die zich op hun bleek gelaat vertoonde, gaf
te kennen, dat zij het gewicht van dit oogenblik gevoelden ; ook het
bloed, waarmede velen bedekt waren, en de linnen banden, die sommigen om hunne armen of lendenen droegen, en die insgelijks met
bloed doortrokken waren, verrieden, dat zij als dapperen in de bres
gestaan hadden.
»Vrienden !" dus begon de Boodschapper met een sterke stem, om
zich, in weerwil van het gedonder der serpentijnen, te doen verstaan,
»het oogenblik is nu daar, dat ons aller leven van den uitslag eens
enkelen storms afhangt; de avond zal weldra beginnen te vallen ;
spoedig zullen de soldaten den . storm weder beproeven, en zoo de
vorige wonderbaarljk en door de hulp van den Wapensmid is afgeslagen, ben ik echter van gevoelen den derden storm niet af te
wachten."
»Ik heb gezworen den eersten te zullen nederleggen, die van overgaaf zal spreken,' $ zeide de Snijder, die somber, onder den vooruitstekenden rand zijns stormhoeds uit, welke door een ontvangen houw
naar beneden was gebogen, naar den Boodschapper zag.
» Ook was het dit niet, wat ik in omvraag wilde brengen," antwoordde deze bedaard. »En ofschoon ik mij voor het overige aan
het gezegde of de bedreigingen van een enkel man niet zou storen,
zoo zeg ik, dat ik de laatste zou zijn om aan deze dapperen zulk een
vernederend voorstel te doen: het zou een slechte belooning voor
hunne dapperheid zijn. Ik vraag: of wij den storm zullen afwach-
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ten in de bres, of dat wij de kamer aan hen zullen overlaten en
ons bij de verdediging van deze zullen bepalen ?"
»De bres aan hen over te laten, zou dwaasheid zijn" riep de
Snijder. » Wanneer zij éénmaal voet in het slot gezet hebben, zijn
wij verloren."
»Gelooft dat niet, mannen !" antwoordde de Boodschapper; »reeds
zijn wij op het punt geweest om uiteengejaagd te worden, en wanneer
de Spanjaarden ons met het zwaard in den rug vervolgen, zal het
ons niet mogelijk zijn de deur zoo spoedig te bevestigen ; bedenkt
dit wel ! en als ieder naar een goed heenkomen zoekt, zullen wij van
elkander verwijderd, de een hier, de ander daar vermoord worden."
»Iet de Spanjaarden laf aan lijf te vechten, is mijn leven," zeide
de Snijder somber. Ik ken geen grooter genoegen, dan dat ik mijn
degen in hunne lichamen voel dringen ; ik wil aan de bres vechten."
Dit zeggende, keek hij met ongeduld naar een der schietgaten, en
verlangde, dat de schermutseling weder mocht beginnen
»Wij storen ons aan uw verlangen niet," riep Uilenburg. »Indien
gij zoo heet op Spaansch bloed zijt, blijf dan aan de bres; wij zullen
de deur achter u versperren ; elk heeft zijne vrije stem; — ik houd
het voor raadzaam den storm niet af te wachten."
»Uilenburg heeft gelijk," riep de Wapensmid. — »Maakt de deur
dicht; den storm niet afwachten !" riepen de overigen als uit één
mond, met de kolven hunner musketten op den grond stampende.
»Zoo zal het dan ook geschieden," zei de Boodschapper; »en terwijl
de Wapensmid de rondte door het slot zal doen, om te zien of
alles in orde is, zullen eenigen van u de deur bevestigen, en als ik
mij niet bedrieg, geloof ik te kunnen verzekeren, dat de Spanjaarden
nog dezen dag niet op Neerlands volk zullen zegevieren. Ja, mannen!...
Toen hij echter wilde vervolgen, riep een forsche stem: »Animo!

Animo !"
Dadelijk hield de Boodschapper op met spreken; op elks gelaat
was verwondering te lezen, en allen sperden hunne ooren op om de
laatste tonen op te vangen, die door de gangen van het slot heenklonken, ten einde daaruit op te maken, of de stem van buiten of
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van binnen uit het gebouw kwam. Met nedergebogen hoofden luisterden zij aandachtig, tot alles weder stil werd, en toen zeide de
Wapensmid zacht : »Het is niets, het is daar buiten geweest."
»Zwijg !" antwoordde de Boodschapper, zijn vinger aan den mond
en daarna aan zijn oor brengende ; want het kanon en de musketten
maakten buiten een vreeselijk geweld.
»Animo ! Lanceros !" 1) riep nu dezelfde stem, die allen twijfel
wegnam, en aller hoop in rook deed vergaan.
»Voor den duivel !" riep Uilenburg, »zij zijn het ; het is van binnen. -- Speerruiters ! ik kom." Hierop ontstak hij de lonten zijner
zinkroeren aan zijn musket, waarna hij het wegwierp.
»Leven de geuzen ! valt aan !" riepen de anderen, die op het punt
waren om de kamer uit te snelien, toen de Boodschapper, die cijne
tegenwoordigheid van geest niet verloren had, met een donderende
stem riep : »Staat !" waarna hij vervolgde : »Gij blijft allen hier ; ik
ga met Uilenburg zien, wat er gaande is ; indien wij uwe hulp behoeven, zal de trompet u het teeken geven. Gaat haastig de deur
versperren, en zoo de Spanjaard opnieuw stormt, zoo ontvangt hem
in de kamer met een goed onderhouden kruisvuur." Dit zeggende,
volgde hij Uilenburg, die in de gang op hem wachtte.
In de deur gekomen zijnde, keerde hij zich nog eens om ; het kostte
hem moeite van hen te scheiden, die gedurende twee dagen aan zijne
zijde gestreden hadden; doch weder klonk het: » Animo! Lanceros!"
door de gewelfde gang, en zijne vrienden met de hand groetende,
riep hij: »Vaarwel, mannen! tot wederziens. Hierop snelde hij,
gevolgd door Uilenburg, naar het achterste gedeelte van het slot:
»Leve de Boodschapper 1 goed geluk l'' riep zijn volk hem na, en
maakte zich gereed zijn bevel na te komen en de deur te versperren.
,>Wat gaat gij doen, jongens,?" zeide de Snijder, die hen tegenhield.
»Waarom zijt gij zoo haastig? of vreest gij, omdat uw aanvoerder
niet bij ons is, zooveel zwakker te zijn dan te voren ? want voor zijn
handlanger is de Wapensmid in de plaats gekomen,. Wat mij betreft,
1) Houd moed, speel citers !
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ik wil aan de bres vechten ; doet gij wat gij verkiest ; verschuilt u
achter de muren, en als de Spanjaarden u niet vinden, zullen zij u
voor lafaards uitmaken,"
Zoo maakte deze man, die door zijn verlangen, om nog eens met
zijne vijanden handgemeen te worden, welsprekend en spraakzaan

geworden was, van de afwezigheid des Boodschappers gebruik, om
zijne makkers tot ongehoorzaamheid over te halen.
Wel zocht de Wapensmid hun het ontvangen bevel te herinneren;
wel dachten nog eenigen, aan de stem der voorzichtigheid gehoor
gevende, aan des Boodschappers woorden; doch daar zij op hun
moed steunden, leenden zij aan de inblazing des Snijders het oor,
en toen Perea het kanon deed zwijgen en de stormmarsch geslagen
werd, vlogen zij naar de bres, alles wagende om de eer te hebben
zonder hun aanvoerder te zegevieren.
»Dwazen! wat gaat gij beginnen ? Waarom volgt gij den Snijder,
die den dood reeds lang tevergeefs gezocht heeft en minder ziet naar
de overwinning dan wel naar het getal der vijanden, die hij verslagen
heeft? Vergeet gij, dat de Boodschapper zich niet'meer in uw midden
bevindt ? Vergeet gij, dat de trompetter van Bredero's ruiters uw
moed niet meer door een vioolijk gezegde of door de fraaie tonen
van zijn trompet ondersteunt, en met den g®uzenmarsch reeds als
vooruit de nederlaag der Spanjaarden verkondigt ? Helaas! te laat
zult gij gewaar worden, dat het breede zwaard en de reusachtige
kracht van den Emisario alleen de zege aan de geuzen verzekeren
kunnen."

NEGEN EN VEERTIGSTE HOOFDSTUK.

»Al asalto, soldados ! animo, adelante !" 1) riep nu Perea, aan de
gracht de soldaten verzamelende. Hij durfde den storm niet langer verschuiven ; want het had reeds drie uren te Woudrichem
geslagen. Zijn hoed met roode vederen rustte fier op zijn hoofd
zijn rapier hield hij in de hand, en aan den linkerarm droeg hij
een rondas. Hij scheen gereed om ook den storm te beproeven;
het voornemen om te overwinnen of te sneuvelen was te lezen in
zijn blik, die zijne vijanden met verwoesting dreigde. Aan zijne
zijde stond Velasquez ; wiens wonde hem verhinderde een schild
te voeren; op zijn edel en droefgeestig gelaat was bedaardheid, maar
geen bloeddorst te lezen, en indien hij mede den storm ondernam,
was het mogelijk om den Boodschapper te redden.
Tevergeefs had Perea naar zijne ruiters omgezien; want gaarne
had hij hen rondom zich gehad, op wie hij als op zijn staal kon
vertrouwen. Hij zag hen niet; en te trotsch en te ongeduldig om
naar hen te wachten, stond hij den Anspessado toe, cïie hem
dit reeds vroeger verzocht had, om met zijn volk aan den storm
deel te nemen. De voorste soldaten waren van planken, ladders en
rijs voorzien. Toen liet zich weder het »Adelante, soldados !" hooren,
terwijl de schalmeien en trommen het krijgsvolk aanmoedigden, en
de Spanjaarden zetten zich in beweging, terwijl Perea, die zich geen
tijd gunde, totdat- zijn volk het gat in het ijs bedekt had, daarover
heen in den muur sprong en door - Velasquez gevolgd werd. Terstond
1) Loopt storm, soldaten ! houdt moed, voorwaarts 1
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werden de stormladders in den muur geworpen en weinige oogen-

blikken daarna voegde de Anspessado zich met de musketiers bij
hem.
Weinig tijds nadat het lossen der zinkroeren en het gekletter van
wapenen te kennen had gegeven, dat de Boodschapper niet voor niets
zich verwijderd had, begon het gevecht in de bres, terwijl de Snijder
met Perea, en de Wapensmid met Velasquez handgemeen werden ;
doch al waren deze twee Spanjaarden niet in staat geweest, zich met
hun staal een weg in de kamer te banen, zoo zou toch het steeds
voortrukkende voetvolk hen, ondanks zich zelven, vooruitgedrongen
hebben.
Lang stond het gevecht gelijk ; de Snijder stelde zich te weer als
een bezetene ; en zoo men hem al van onvoorzichtigheid en wreedheid kon beschuldigen, gaf hij evenwel blijken van moed en bekwaamheid, die men niet van hem had kunnen verwachten. De
Wapensmid, met gesloten helm, zwaaide de strijdbijl met vaardigheid
en het »Leven de geuzen ! achteruit met de Spanjolen !" dat het
geschreeuw der musketiers overstemde, verried, dat de belegerden
den moed niet verloren, en, het gevaar beseffende, waarin zij zich
gewaagd hadden, den grond voet voor voet wilden verdedigen.
Toen riep Perea weder het »Adelante por la bandera
en een
stoot van den Snijder op zijn rondas opvangende, bracht hij dezen
een steek toe. Ofschoon het staal afstiet, dat zich op het harnas
van den Snijder boog, verloor deze echter door de krachtige hand,
waarmede het gevoerd werd, zijn evenwicht en was genoodzaakt om
zijn rechtervoet achteruit te brengen, om op de been te blijven; zijn
vijand trad nu weder vooruit. De Snijder gaf een gil van woede,
en hij brulde als een tijger, die, zijn onvermogen gevoelende, op
zijne luimen ligt om zijn vijand onverhoeds en van ter zijde te
bespringen. Terwijl hij dus des Spanjaards hoofd en borst met` zijn
zwaard bedreigde, bracht hij voorzichtig de linkerhand aan zijn zinkroer, dat met een haak aan zijn lederen gordel hing, en terwijl hij
den mond van het geweer naar den buik van zijn tegenpartij keerde.
trok hij het af. Perea echter weerde het zwaard met zijn kling af,
6
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en dekte zich met zijn rondas. Een kogel, die op onderscheiden
ijzeren platen afstuitte, waaruit het vervaardigd was, viel er machteloos bij neder.
Velasquez hield zich langen tijd tegen den Wapensmid staande;
want de Anspessado, die naast hem stond, en met wien hij den
vorigen dag gemeenzaam gesproken had, ving met zijn bardezaan
menigen slag op, die voor den hoofdman noodlottig zou geworden
zijn. Deze verijdeling van zijne pogingen maakte, dat de Wapensmid
zijne slagen naar een andere zijde deed nedervallen. Mogelijk wenschte
hij liever, dat een andere hand den Spanjaard mocht vellen, van
wien Uilenburg zooveel goeds verhaald had. Nu verhinderde cde
Anspessado zijn wapen niet meer om zijne vijanden te treffen, en hij
zwaaide de bijl met kracht en behendigheid ; het deed zijn maker en
de keus van den Wapensmid eer aan ; want toen het op het borstharnas van een der soldaten nederkwam, drong het scherpe der
strijdbijl er door heen in de borst van den Spanjaard, en wierp hem
stervend aan de voeten van zijn vijand neder.
Maar waartoe ook moed, vaderlandsliefde en nooddwang een
mensch in staat mogen stellen, hoe standvastig de geuzen ook streden,
zoo heeft toch iedereen niet meer dan zijn eigen leven te verliezen.
Reeds - waren er twee van hen gevallen, en de overigen allen gewond. De Spanjaarden drongen immer sterker aan ; zij waren tien
tegen een, en toen zich in de verte de trompet liet hooren, riep Perea
nog eens zijn : » Adelante !" uit. Een kreet van woede en vertwijfeling
antwoordde hem ; de slagorde der geuzen was verbroken, en evenals
een kudde schapen, in welker midden éen hongerige en bloeddorstige
wolf komt springen, heinde en verre zich over het veld verstrooit,
evenzoo werden de geuzen van elkander afgedrongen ; doch geen
hunner spoedde zich naar de deur.
De' hoop op behoud van hun leven had hen verlaten; zij vreesden
den Boodschapper niet gemakkelijk te vinden, en hoopten nog altijd
hem ; plotseling met Uilenburg te zien verschijnen om de kans te
doen verkeeren. Terwijl zij bleven, hoopten zij ten minste de wraak
nog te kunnen genieten, en tegen den muur een geduchte stelling
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aannemende, zocht elk zijn leven zoo duur mogelijk te verkoopen.
»Leven de geuzen ! overwinning of de dood," riepen zij, terwijl
zij zich vreeselijk te weer stelden tegen de soldaten, die de kamer
overstroomd hadden.
Wanneer het wouddier, dat van jongs af in vrijheid is opgegroeid

en nooit aan eenigen band is onderworpen geweest, zich door zijn
bespringer overwonnen ziet, geeft het den moed niet op ; het weet
van geen zwichten, en verscheurt met zijn klauwen en tanden tot het
laatst, nog stervende, de borst des overwinnaars. De mensch daarentegen, die moedig gestreden heeft, zoolang er hoop op behoud
of overwinning bestond, geeft dikwijls met de hoop ook den moed
op, en terwijl hij het staal laat vallen, dat hem tot nog toe zoo goed
gediend heeft, wordt hij vermoord of gevangen genomen, zonderdat
hij iets tot redding van zijn leven of tot nadeel van zijn vijand oniderneemt. In dit opzicht heeft bet dier veel voor boven den mensch;
daar het zijn aanstaanden dood niet kan vooruitzien, denkt het nog
altijd te zullen overwinnen, en terwijl elke wonde den mensch hoe
langer hoe moedeloozer doet worden, maakt zij daarentegen het
redelooze dier des te woedender.
De Snijder verloor echter den moed niet, ofschoon hij het gevaar
wel inzag; aan de verdediging van zijn leven dacht hij niet ; wat
ging hem de dood toch aan, indien hij slechts zijns vijands bloed
kon drinken.
»Mijn zoon! mijn zoon ! ' riep hij, woedend dat Perea eiken houw
of stoot op zijn rondas opving, en hem eindelijk zou noodzaken
naar den muur te wijken.
»Sterf, hond !" riep Perea, toen hij hem een steek door den hals
dacht te geven ; doch de Toledosche kling stiet tegen den ringkraag
van het harnas af, boog bijna tot aan het gevest, maar herstelde
zich trillende weder. De kracht van den stoot deed den Snijder
echter wankelen: een op den grond liggende ladder verhinderde hein
-zich met zijn voet te schragen ; hij viel, van woede brullende achterover. »Geef u gevangen, rebel!" riep Perea, zijn voet op de borst
van den gevallene zettende, en de punt van zijn degen op diens keel

8houdende, zoodat het staal het bloed uit het vel te voorschijn
deed komen. Alleen een schamper gelach antwoordde hem. »Zoo
neemt den hond gevangen." zeide Perea tot de soldaten, die vroeger
op zijn bevel aan den tweestrijd geen deel genomen hadden.
Dadelijk wierpen zich vier soldaten op den Snijder. Nog zocht
deze zich aan hunne handen te ontwringen ; doch toen nog meer
hunner makkers hielpen, werd hij met hunne degenriemen gebonden.
Nu hield hij zich stil ; alleen de vuurstralen, welke zijne oogen
schoten, verrieden, dat hij, die onbeweeglijk lag, nog leefde, en een
verachtelijke lach omtrok zijn mond, toen hij zag, (lat men hem,
ofschoon hij gebonden was, nog bewaakte.
Terwijl dit voorviel, was de een vóór, de ander na, nedergestooten
of gevangen genomen ; want van alle zijden door de Spanjaarden
omringd, offerden zij menigen soldaat aan hunne woede op, terwijl
een ander hun van achteren den degen door het lijf joeg.
Velasquez had naar den Emisario omgezien, om zone vlag te
hernemen en zijn vijand te bewegen zich aan hem over te geven;
doch hij zag hem niet. Het geroep van » Victoria ! en Viva el Rey !"
dat de soldaten aangeheven hadden, verkondigde hunne zegepraal ;
het geraas der wapenen liet zich evenwel nog op eene plaats in
bet vertrek hooren. Velasquez begaf zich derwaarts, om te zien, of
zijne hulp ook noodig mocht zijn.
De Wapensmid hield zich nog staande in een donkeren hoek der
kamer, die door de hoog geplaatste vensters, zelfs gedurende den heldersten dag, slecht verlicht werd. Twee Spanjaarden met breed gapende
wonden lagen vóór hem, en nu was hij met den Anspessado bezig,
wien hij uit kortswijl de krjgsmanseer had bewezen, toen deze het
slot verliet. Vergeefs zocht deze brave krijgsman met de lange
blauw stalen punt van zijn bardezaan een opening in de oude wapenrusting te vinden; niets was er aan zijn vijand, of het was gedekt; zelfs zijn gelaat was achter het neus- en kinstuk van het vizier
verborgen, zoodat zijne oogen niet zichtbaar waren, om te verraden,
aan welke zijde zijne slagen zouden vallen. Alleen nog zijn vijand
niet overwonnen hebbende, deed de Spanjaard een hevigen stoot,
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die het geharde staal er mogelijk door zou gejaagd hebben, indien
hij het harnas van voren geraakt had, maar het gleed met een vonk
langs de rechterzijde van het borstharnas af. Op hetzelfde oogenblik
zwaaide de wapensmid zijn wapenbijl boven zijn helm rond, en
voordat zijn vijand weder teruggetreden was, of zich met zin wapen
dekken kon, daalde het Deensche staal op het hoofd van den Anspessado neder, aan wiens hand de ebbenhouten stok des bardezaans
riep hij zacht, terwijl hij ineenzeeg, en, in zijn
ontviel. »Espana
bloed badende, over zijne makkers heenviel. Met de gedachte aan
zijn vaderland, gaf hij den geest ; helaas ! hij zou het nimmer wederzien, en zijn overschot zou in den vreemden grond begraven
worden.
Hetzij door den strijd vermoeid, hetzij zelfs met het lot van zijn
braven vijand begaan, rustte de Wapensmid op zijne strijdbijl, en
zette met de linkerhand zijn helm recht ; doch niemand toonde
zich genegen het gevecht met hem te wagen, en mogelijk zouden de
soldaten hunne musketten gehaald hebben, om dezen enkelen man,
alsof het een vesting geweest ware, van verre te bestoken, toen
Velasquez zijne oude tegenpartij herkende, en tusschen hen doordrong,
roepende: »Verdedig u, of geef u over."
»Nooit !" klonk het dof door de luchtgaten van den helm, terwijl
het Deensche staal weder werd opgeheven en dreigende kringen door
de lucht beschreef. Doch zoo al Velasquez behoedzaam zijn vijand
al dichter zocht te naderen, even behoedzaam zorgde deze niet te
veel overwicht aan zijn wapen te geven en zich daardoor bloot te
stellen. Tweemaal hadden de wapenen reeds elkander ontmoet, en
alleen het beleid, waarmede Velasquez zijn deugdzaam rapier voerde,
had hem en het staal voor vernieling bewaard. Toen kwetste de
Spanjaard zijn vijand licht boven den handschoen aan den linkerarm,
waarom deze, vermoeid, en vreezende op het laatst door deze be daarde wijze van vechten zijne krachten te verspillen, besloot met
één slag een einde aan het gevecht te maken, en, zich door zijne
vijanden heenslaande, den Boodschapper op te zoeken, en met hem
te sterven. Niets verried echter zijn voornemen, toen hij op eenmaal
!"
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de strjdbijl met alle kracht rechtstandig liet nederdalen. Het scheen
echter, of Velasquez de bedoeling van zijn tegenpartij geraden had;
want op zijde springende, ontweek bij den slag, ende strijdbijl drong
vlak naast zijn linkervoet diep tusschen de steenen in, waarmede de
kamer bevloerd was. Hevig rukte de Wapensmid aan zijn wapen;
maar eer hij het had kunnen terughalen, wierp Velasquez zijn rapier
weg ; hij hoopte zijn dapperen vijand levend gevangen te nemen, en
hij kende de onzekerheid van een stoot op iemand, die, even als een
schildpad, in het ijzer verborgen is. »Geef u over !" riep hij, en
vatte den Wapensmid met beide armen om het lijf. Zonder te antwoorden, liet deze zijn wapen los, trad niet achteruit, maar boog
zijn hoofd voorover, zoodat zijn helm het gelaat van zijn vijand raakte,
en terwijl hij zijne ijzeren armen en handschoenen om het hoofd van
Velasquez heensloeg, zocht hij hem tegen zijn borstharnas te versmoren.
De nagels, waarmede de ijzeren armstukken aan elkander gesmeed
waren, knarsten door de drukking ; de Spanjaard liet den rechterarm
los. • Reeds snelden de soldaten toe, om hun hoofdman te redden,
die anders verloren scheen, toen de Wapensmid zijne armen opende
en riep: »Ik geef mij gevangen." Want terwijl hij dacht zijn vijand
in zijne macht te hebben, en reeds op diens bleek gelaat en voorhoofd den naderender dood trachtte te lezen, daar zijn hoed afgevallen was, voelde hij de scherpe punt van een fijnen, stalen dolk,
welke onder zijn oksel door het buffelleder drong, dat hij onder het
harnas droeg, in zijn vleesch ging, en zijn hart dreigde te doorboren.
Toen de musketiers hem ontwapenden en de handen op den rug
bonden, bood hij geen verderen tegenstand. Velasquez stak zijn dolk
op, nam nu zijn degen weder in de hand, en liet de gevangenen
bijeenbrengen; - want Perea had zijn rondas weggeworpen, zoodra hij
den Snijder overwonnen had, en was ter deur uitgesneld, waarschijnlijk
om den Boodschapper te zoeken.
Gestadig liet zich nog nu en dan in het slot de geuzenmarsch
hooren, zoodat het gevecht nog niet geëindigd was. De soldaten op
het geluid van de trompet afgaande, liepen uit het vertrek, terwijl
zij hunne degens zwaaiden.
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»Espana ! la handera! la meurte por el Einisario 1) !" riepen zij.
Maar hoe gaarne Velasquez hen gevolgd of vooruitgesneld ware, om
zelf zijne vlag te halen, zoo gebood de menschelijkheid hem te blijven;
want het was hem bekend, dat zij, die het laatst het gevecht zoeken,
soms de eersten zijn, om hunne woede aan overwonnen vijanden te
koelen, en allerlei euveldaden te bedrijven. Toen hij de bloedgierige
blikken zag, die op de gevangenen geworpen werden, bleef hij om
deze te beschermen, en dikwijls, als hij de ongelukkigen aanzag, die
in een hoek van het vertrek gebonden lagen, dacht hij met smart
aan het lot, dat hen wachtte . Hij ging dus naar hen toe, om hun
uit een kan met wijn, die hij aan zijn soldaten ontnam, eenige lafenis
toe te brengen; doch, ofschoon overwonnen, was hunne ziel nog vrij.
»Zuip het zelf, hond !" riep de Snijder, toen Velasquez hem den
wijn aanbood.
»De . wijn wordt vergiftigd, als een Spanjaard hem schenkt," riep
een ander. »Leven de geuzen en de Boodschapper !" schreeuwden zij
allen, terwijl zij de dreigende blikken der Spanjaarden even dreigend
en met verachting beantwoordden.
1) Spanje, de banier ! de dood voor den Boodschapper!

VIJFTIGSTE HOOFDSTUK.

Toen Perea uit de kamer trad, was hij nog onzeker werwaarts hij
zijne schreden richten zou ; de trompet verried hem, waar de Boodschapper zich nog verweerde, en hij stond gereed derwaarts te snellen,
toen een gevoel, dat nog sterker bij hem was dan de haat en de
bloeddorst, de overhand op hem behield : het was de liefde, en links
omgaande, verwijderde hij zich van het gevecht, en beklom de trap,
die naar boven leidde.
Toen riep een krachtige stem, die door het gebouw heenklonk,
en waarin hij die van den Emisario meende te herkennen : »Perea
Perea !"
»Ik kom, muiter !" riep hij toornig, »ik kom om uw lijk te vertrappen." Dit zeggende, keerde hij terug, en schraapte met de punt
van zijn papier over de steenen trap, zoodat het vuur er uitsprong.
Maar aan de laatste trede gekomen, bleef hij staan , zijne linkerhand
verliet de ijzeren leuning niet. Voor het eerst van zijn leven riep
men hem tevergeefs ten strijd ; den Emisario, de vlag, de wraak
alles vergat hij, en snelde weder naar boven.
De hoop om haar te zien, die hem zoo dierbaar was, deed hem
alles vergeten; zijne levendige verbeelding stelde hem haar voor,
door vrees overwonnen, tegen de toomeloosheid der soldaten bij hem
een toevlucht zoekende, of wel, hoe hij haar, door schrik in flauwte
gevallen zijnde, in zijne armen zou klemmen. Daar zijne trotschheid
en liefde hem beguichelden, hoopte hij nog altijd, dat zij, soms tot
zachter gevoel gestemd, hem niet meer van zich zou stooten ; ja het
»Lorenzo! zijt gij het ?" te hooren, dat hij zoo gaarne van hare
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schoone lippen vernomen zou hebben, kwam hem als het grootste
geluk voor, dat hem te beurt zou kunnen vallen.
Terwijl dus de eene gedachte de andere in zijn hoofd verdrong,
kwam hij aan hare kamerdeur ; doch vruchteloos trachtte hij die te
openen : zij was gesloten. Wel bekroop hem nu de vrees, dat zij
niet op Loevestein was ; maar waarom zou in dit geval de deur
gesloten geweest zijn ? Ook was het niet onwaarschijnlijk, dat zij de
deur gegrendeld had, toen zij het gevecht hoorde.
Zacht klopte hij met den knop van zijn degen aan de deur en
luisterde opmerkzaam ; maar niets bewoog zich van binnen. Toen
herhaalde hij zijn geklop, en riep : »Doe open, Anna 1 geliefde
Anna ! het is Lorenzo." Doch nog vernam hij niets. »Open de
deur, Anna !" riep hij andermaal ; » van de soldaten is alles te vreezen
ik kom u redden." Toen echter alles stil bleef, riep hij zeer luid
»Doe open, Senorita ! Perea gelast het u." Zijne wenkbrauwen
trokken zich dreigend samen en weinige oogenblikken daarna sprong
de deur, door twee hevige trappen met zijne laars, uit het slot. Hij
trad het vertrek binnen, maar waar hij zijn oog richtte, hij zag
haar niet. »Anna! Anna !" riep hij luid, haar in alle hoeken zoekende;
maar niemand antwoordde hem; en ofschoon het licht alleen door
het bovenste gedeelte der kruisramen in het vertrek kon komen, en
de avond reeds begon te vallen, overtuigde hij zich weldra, dat zjj
er zich niet bevond.
»Vrouw !" schreeuwde hij wild, »vrouw! die mij verachtelijk gemaakt hebt voor mij zelven, vrouw! waar zijt gij? Dat slechts een
enkele kus van uwe lippen, ja slechts een enkele glimlach mij dit
onherstelbaar verlies vergoede, en ik zal tevreden zijn. Ja !" vervolgde hij op het rustbed starende, daar hebt gij gerust; het hoofdkussen duidt nog de plaats aan, waar uw schoon hoofd, door uwe
blanke armen ondersteund, gelegen heeft. Verdoemd! mogelijk heeft
de knaap hier, van liefde dronken, in uwe armen gesluimerd, en
ik! ... wat blijft mij over ? Niets dan schande en wroeging, anders
niets !" zeide hij somber, waarna hij op eens met vuur vervolgde:
»Ja, Perea ! nog blijft u iets over, nog blijft u de wraak! en als dit
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staal Van Doorn's hart doorboord heeft, als ik, met zijn bloed bevlekt,
vóór haar treed, zal het haar, die mijne hand niet meer waardig is,
mogelijk nog meer grieven om de mijne te worden, nadat zij in des
geuzen armen gerust heeft."
Toen viel zin oog op een handschoen, die met meer andere
kleedingstukken op den grond verspreid lag. Dien op te nemen, en
het welriekend, met goud en zijde doorgestikte, fijne leder, dat haar
molligen arm bedekt had, aan zijne lippen te drukken en aan zijne
borst te verbergen, was het werk van een oogenIlik. Nog kon hij
niet van de plaats scheiden, waar Anna haar verblijf gehad had, en
ofschoon het geroep 'der soldaten en de geuzenmarsch hem ten strijde
riepen, stond hij als betooverd bij de tafel. Een triomfgeschal, dat
op de trompet werd geblazen, deed hem weder tot zich ze] ven komen,
en onder den uitroep van : »Bij San Jago ! wat willen die kerels dan ?"
stond hij gereed om te gaan, toen zich het gekrijsch van een uil
deed hooren, dat hem onwillekeurig deed stilstaan en zijne haren
deed te berge rijzen.
»Vervloekt gekrijsch ! ik heb u meer gehoord," riep hij driftig.
»Reeds eenmaal hebt gij de lage muiters in het gebouw gered, waar
mijne brave ruiters rusten," voegde hij er somber bij, terwijl hij
luisterde of het geschreeuw zich nog eens zou doen hooren. Wie
beschrijft echter zijne ontsteltenis, toen een uitbarsting, even als die van

een mijn, het oude gebouw deed waggelen. De zolderingen kraakten,
de muren scheurden, de deur werd door een onzichtbare hand dicht- en
weder opengeworpen, en een geheel glasraam naar binnen geslagen.
Voor het eerst van zijn leven ontviel den degen aan zijne hand, en zich
met beide handen aan de zware tafel klemmende, hield hij zich met
moeite staande tegen den luchtstroom, die hem dreigde omver te werpen.
»0 God 1 sta mij bij," riep hij buiten adem, woest in_ het rond ziende,
»wat zal er gebeuren ?"
Toen er echter niets volgde dan een verward geschreeuw, raapte hij
zijn staal weder op ; met de vrees was ook zijn godsdienstig gevoel
geweken, en vloekend vloog hij de trap af naar beneden.

EEN EN VIJFTIGSTE HOOFDSTUK.

Zoodra- de Boodschapper en zijn vriend eenige schreden in de gang
gedaan hadden, hoorden zij iets bewegen ; zij stonden stil. Toen was
het, alsof er iemand vóór ben uitging, en met zijn kleed langs den
muur sleepte .
»Het is de geest van den slotvoogd met zijn langen mantel," zeide
Uilenburg. Hierna hoorden zij niets meer, en oordeelende, dat het
geen vijand kon zijn, snelden zij zonder tijdverlies naar de plaats,
waar zij het »Animo !'' hadden gehoord.
Mistroostig was Pedrillo om het slot heengeslopen ; alleen bedacht
om zijne trompet terug te bekomen; en zwanger van het ontwerp om
de gracht zonder toestemming van Perea te overschrijden, begon bij
de mogelijkheid van zijn voornemen te begrijpen, daar hij het slotvan
drie zijden onverdedigd zag, toen hij op eenmaal door een venster
geroepen werd. De Snijder had zich naar die zijde begeven, waar
de slangstukken en de soldaten waren, in plaats van het slot te bewaken.
»Heer ruiter," riep hem een oude vrouw toe, »red mij, bid ik
u; de godvergeten geuzen hebben mij., oude sloof, met den dood
bedreigd, als ik met u spreek, of mij aan de vensters vertoon ; maar
ik tel hunne bedreiging niet; de oude Brigitta is slimmer dan zij;
en indien gij over het ijs kunt gaan, zal het u gemakkelijk vallen
door dit venster naar binnen te dringen.
Zijne makkers te roepen en toen eenige ladders te halen en die
over het ijs te leggen, was het werk van een oogenblik ; de planken,
waarmede men het raam had dichtgespijkerd, dat niet met traliën
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voorzien was, weerstonden niet lang het houweel, waarmede Pedrillo
ze trachtte los te breken. »Animo !' riep hij toen, hopende, dat
Perea dit zou hooren en last geven om den storm weder aan te
vangen ; eindelijk gedoogde de wijdte van de. opening, dat Pedrillo er
doorkroop. »Verwijder u nu, oude vrouw !" zeide hij, »de geuzen
zullen spoedig komen, en dan zult gij hier niet lang meer veilig zijn."
Zonder te antwoorden, zocht Brigitta naar het voorste gedeelte van
het slot te ontsnappen ; doch toen zij een eind wegs in de gang
gegaan was, hoorde zij iemand aankomen. Voor haar leven vreezende,
keerde zij terug, en daalde langs een trap aan hare rechterzijde naar
het onderste gedeelte van het slot af. In de kamer, aan het einde
van de gang gekomen, wilde zij dáár den uitslag van het gevecht
afwachten ; maar tot hare verwondering zag zij, in het midden van
het duistere vertrek een vuurvonk, die, even als de pit van een
uitgeblazen lamp, scheen te glimmen. Door het licht, dat nog door
de vensters, die boven den man waren, in de kamer viel, ontdekte
zij iets, dat in een hoek van het vertrek lag, terwijl een zacht gesteun
zich liet hooren. Toen vermeesterde haar de vrees ; zij meende een
geest te zien, en langs de keldertrap afdalende, verborg zij zich
aan het einde daarvan achter een der wijnvaten. Van angst bevende,
vatte zij haar rozenkrans, dien zij bij zich droeg, en bad voor de
zielen der -gesneuvelde Spanjaarden, terwijl zij de ketters vervloekte.
Dikwijls houdt de mensch zich met het lot van een ander bezig,
als hij beter doen zou zich om zijn eigen te bekommeren.
»Leven de geuzen !" riep de Boodschapper op de ruiters stuitende,
die nu, allen binnengedrongen, in de gang vooruittraden. Al dadelijk
losten deze eenige schoten op hem ; want toen zij den vorigen dag
het nut van hunne zinkroeren ingezien hadden, hadden zij niet verzuimd deze nu mede te nemen. Moeilijk was het gevecht in de
schemering, die reeds op deze plaats heerschte, en ofschoon de
ruiters met hun velen waren, zoo gaf hun dit, door de engte van
den doorgang, geen groot voordeel.
»Terug voor Spanje! terug voor de speerruiters !" schreeuwden
deze. terwijl zij den stormmarsch hoorden slaan en hunne pogingen
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verdubbelden. »Weg met de Spanjaarden ! overwinning voor de
geuzen !" riep Uilenburg, achter den Boodschapper staande, die met
zijn breed slagzwaard alleen den gang schoon hield. Indien niet
de duisternis en de kruitdamp verhinderd hadden om juist te treffen,
en indien niet én de ruiters, en de geuzen, beiden zwaar gewapend
geweest waren, zou zeker spoedig van beide zijden reeds iemand gesneuveld zijn ; maar de slagen der zwaarden, die op het ijzer afstieten,
en de kogels, die meest allen te hoog geschoten werden, veroorzaakten meer gerucht dan kwaad. De ruiters echter begonnen eenige
voeten van hun grond te verliezen, en hadden de verdedigers aan
het bevel van hun aanvoerder gehoorzaamd, zoo zouden hij en zijn vriend
alleen de speerruiters mogelijk weder het slot hebben doen verlaten.
Doch weldra kon men het gewoel en geschreeuw van het gevecht
aan de bres duidelijk hooren, en sedert dat oogenblik trad de Boodschapper langzaam achteruit, totdat zij aan de trap gekomen waren,
die Brigitta was afgeklommen. Nu hield hij stand, besloten hebbende den uitslag van het gevecht af te wachten; alle pogingen: der
ruiters, om hem nog verder te doen wijken, waren vergeefsch: de
geuzen stonden pal.
Terwijl hij zijne vijanden met zijn zwaard in ontzag hield, luisterde
bij met aandacht naar het geweld van den storm; ach, waarom was
hij daar niet bij? waarom . moest hij juist, nu zijne tegenwoordigheid
zoo hoog noodig was, gedoemd zijn om hier te blijven? Hij hoorde
Perea zijn »Adelante !" roepen, en hij besloot om te gaan ; nog
eenmaal wilde hij laten zien wat des Boodschappers arm vermocht
te doen; als de bliksem wilde hij zone vijanden op het lijf vallen
en Perea ternedervellen; en indien hem dit gelukte, had hij nog
hoop om de zaak der geuzen te redden.
»Ik wil gaan zien, wat er voorvalt," zeide hij tot Uilenburg, »zoudt
gij alleen den ruiters het hoofd kunnen bieden ?"
»Neen, Herman !" antwoordde deze, »neen! en ik vrees, dat ik,
door hen gevolgd, spoedig bij u zal komen; en wat dan ? Geloof
mij; blijf! anders neemt men u nog gevangen, en alle hoop op een
eerlijken dood is dan voorbij."
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»Ik weet het . . . " hernam de Boodschapper, terwijl hij een ruiter,
die, zijne aarzeling bespeurende, en denkende van deze gelegenheid
gebruik te maken, om hem een stoot toe te brengen, in weerwil van
zijn helm, het hoofd kloofde, »en toch wil ik het beproeven."
»Welnu zoo doe het," antwoordde Uilenburg droevig, »ik weerhoud
u niet. Vaarwel, Herman ! ik blijf hier ; meer kan ik niet beloven."
»Neen, vriend !" riep de Boodschapper met vuur, »men zal niet
zeggen, dat ik u verlaten heb, wij zullen samen sterven : waartoe
zou ik ook iets uitstellen, dat toch spoedig gebeuren moet ?"
Toen liet zich het geroep van » Victoria !" der Spanjaarden hooren,
en het gedruisch van het gevecht werd hoe langer hoe minder.
»Zullen we gaan, Herman ?" vroeg Uilenburg. »Het is nog te
vroeg, vriend !" antwoordde de Boodschapper, hopende dat zich
mogelijk nog eenigen zijner landslieden bij hem zouden voegen; toenevenwel het geroep der Spanjaarden van : » Espana !" zich in den
gang liet hooren, gaf bij de hoop op om zijne makkers weder te
zien. Nu zeide hij: »Wij zullen gaan; het oogenblik is daar, --Loevestein is gevallen !" Terwijl hij zijne vijanden met zijn zwaard
in ontzag hield, daalde hij onder het roepen van: »Perea! Perea!"
langzaam de trap af; maar de Spanjaard daagde niet op; toen vatte
Uilenburg weder de trompet op, en blies met kracht den geuzenmarsch,
»Zwijg, roover! zwijg, moordenaar van Diego en Hernandez !"
riep Pedrillo.
»Wie spreekt van roov er ?" riep Uilenburg. »Lafaards! die ik
te vergeefs in de bres gezocht heb, gij zelven zijt als roovers het slot
binnengeslopen."
» Venganza " schreeuwde de ruiter, op Uilenburg aanvallende, toen
deze weder begon . te blazen. Een slag, dien de Boodschapper hem
op het hoofd gaf, deed hem voorover vallen, en het bloed vloeide
hem uit neus en voorhoofd, toen zijn vizier hard op den steenen vloer
nederviel. Een tweede houw zou hem zeker van het leven beroofd
hebben ; doch zijne makkers, die vooruitsnelden, terwijl een paar hem
bij de beenen achterwaarts haalden, redden hem het leven, openden
zijn helm en deden hem weder bijkomen.
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De Boodschapper liet zijn zwaard in alle richtingen snel vallen en
bracht de ruiters tot staan. In dit oogenblik kwamen een menigte
Spanjaarden, door Uilenburg's trompet gelokt, aansnellen, om deel
te nemen aan het overwinnen van den Boodschapper en het hernemen
van hunne banier. Doch hun aantal hielp hier niets ; geen stap konden
zij voorwaarts doen, voordat hunne vijanden hun dien overlieten. Zij
konden zich echter niet begrijpen, waarom deze zoo gerust schenen
te zijn, en waarom Uilenburg opzettelijk het getal zijner aanvallers
trachtte te vermeerderen.
Een klein getal oude soldaten, die veel van den Boodschapper geboord hadden, verwijderden zich onder voorwendsel van het slot te
doorzoeken, en terwijl zij hunne plaats door moediger of onvoorzichtiger makkers lieten innemen, toonden zij geene nieuwsgierigheid
om het gevangennemen van den Emisario bij te wonen.
De vrees bekroop voor een oogenblik het hart van Uilenburg, toen
hij tot zijne verwondering de deur der kamer wijd open vond, waar
de doodelijk gekwetste lag, en waarheen de Spanjaarden zoo zachtjes
aan teruggingen; doch toen bij de vuurvonk zag, die op vijf voet
afstands van den grond brandde, werd hij weder gerust.
»Perea! Perea! lafaard waar zijt gij ?" riep nu de Boodschapper
met een donderende stem, terwijl hij trachtte zijn voornemen te vol
voeren, om Van Doorn van dien gevaarlijken vijand te verlossen.
Doch nog kwam deze niet om den uitdager te logenstraffen. »Gij
liegt, ellendige ketter !" schreeuwden de ruiters, die de eer van hun
hoofdman door een woedender aanval ophielden, onder het roepen
van: »Leven de ruiters van Perea !" Een oogenblik gelukte het hun,
door het voetvolk gedrongen, hun vijand te naderen. De Boodschapper
ware bijna gevangen; de ijzeren handschoenen der Spanjaarden trachtten
zijne armen te vatten; hunne voeten raakten elkander onderling; toen
kon het zwaard niet meer dienen, en het aantal en de kracht moesten
bier beslissen.
»Terug voor den Boodschapper ! terug !" riep deze met zulk een
luide stem, dat de musketiers terugtraden; de ruiters alleen bleven
staan, en één hunner omvatte het harnas des Boodschappers. »Terug!"
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riep deze nu nog eens, toen hij de punt van een dolk voelde, welke
onder zijn borstharnas doordrong. Bukkende dook hij onder zijne
vijanden, en terwijl zij hem door de zwaarte van hunne lichamen
dachten op den grond te krijgen, richtte hij zich snel op. Evenals
het fiere paard zijn berijder in het stof nederwerpt, als het niet langer
den last dragen wil, even zoo wierp de Boodschapper de ruiters ver
van zich af. Vreesel"k kletterde het ijzer der harnassen en helmen,
toen het op den grond en tegen den muur aanstiet, en op vele
plaatsen gedeukt werd. De ongelukkige echter, die den Boodschapper
om het lijf gevat had, bleef onbeweeglijk liggen, toen zijne makkers
die den moed nog niet verloren hadden, naar hunne degens tastten,
opstonden en zich herstelden.
)\ Venganza ! venganza !" schreeuwden en gilden zij, verwoed hun
vijand aanblikkende, die rustig in de deur stond, en scheen te wachten,
tot zij hem zouden aanvallen : doch zij waren bevreesd voor zijne
reusachtige sterkte, en lieten Pedrillo voor hen treden, die, zijn bewustzijn terugbekomen hebbende, bijna zinneloos kwam toesnellen.
»Het uur is daar, Herman! Perea zal niet komen," zeide Uilenburg;
nu trad de Boodschapper achteruit, en zijn vriend stelde zich in
zijne plaats.
»Sterf, hond! geef de trompet terug !" riep Pedrillo, het zwaard
opheffende; maar Uilenburg viel op hem aan, evenals iemand, die
toch niets anders dan den dood vóór zich ziet, alles waagt en niets
vreest ; hij richtte zijn degen naar den Spanjaard en riep : »Zoo sterven
de geuzen !" terwijl hij zich met de rechterhand dekte, met de linker
de trompet greep, haar aan den mond bracht, en een schel triomfgeschal aanhief.
»Espana! Espana !" riepen de ruiters, terwijl de Boodschapper eenige
schreden in het vertrek deed, zijn oog op den gekwetste liet vallen,
en den stok, die de vuurvonk droeg, tusschén de steenen uitrukte,
waarmede de kamer bevloerd was.
»Sterf dan, geus !" schreewde Pedrillo, Uilenburg een steek onder
het harnas toebrengende, zoodat deze, doodelijk getroffen, nederviel.
Het trompetgeschal hield eensklaps op ; het zwaard en de trompet,
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waarvan de koord was losgegaan, vielen naast hem neder, en Pedrillo
wilde over hem heen in de kamer springen om den Boodschapper
aan te vallen. Uilenburg echter, die al zijne krachten verzamelde,
omvatte met zijne armen de beenen des Spanjaards en hield hem
staande, terwijl hij tevens als een uil kraste ; deze schreeuw van den
nachtvogel, dien hij nabootste, de laatste dien hij zou laten hooren,
was ook de natuurlijkste en akeligste, en deed de ruiters en musketiers
een oogenblik stilstaan.
Een zachte, bevende, doch schelle stem, welke een gebed prevelde,
liet zich nu hooren ; het scheen alsof zij uit het holst der aarde kwam.
Een witte gestalte verrees in een hoek van het vertrek ; de stervende
Hollander, getroffen door de stem van zijn makker, die aan den oever
van het graf . zich nog verdedigde, keerde voor een oogenblik in het
rijk der levenden terug, terwijl Uilenburg zijn hoofd met moeite
omkeerde, en bijna onverstaanbaar riep : »Goedennacht, Herman !"
en met half gebroken oogen naar zijn vriend omzag.
De Boodschapper stond midden in het vertrek ; zijn ernstig gelaat,
waarop kalmte en vastberadenheid te lezen waren, zijne fiere en
schitterende oogen, benevens zijne grijze haren, waren zichtbaar door
het licht, dat nog door het venster op hem viel, en het overige van
het vertrek in de schemering liet. Zijn zwaard, waarop bij rustte,
hield bij in de linkerhand; hij scheen raseer dan mensch, toen hij zich
in zijn geheele lengte vertoonde, in hetzelfde oogenblik, dat Pedrillo
zich trachtte los te scheuren, en met een forsche, doch bedaarde stem
riep hij : »Vaarwel, Uilenburg! vaarwel ! met God dan, voor het vaderland !" Hij draaide den lontstok, dien hij in de hand hield, boven
zijn hoofd rond, en het vuur begon meer dan ooit te branden. Nu
beschreef hij den kring om zich heen, en even als een toovenaar, die
den cirkel om zich getrokken heeft, de geesten gaat opwekken en
donder en bliksem in zijne macht heeft, riep hij nog eens : » Vivent les
Gueux !'-' en slingerde de lont op den grond.
Terwijl er een doodsche stilte heerschte, zagen de verbaasde en
als versteend staande Spanjaarden een oogenblik den vurigen kring
om den Boodschapper zich al meer en meer uitbreiden: het was alsof
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de vonken over den grond huppelden ; het vuur liep steeds voort.
De Boodschapper stond onbeweeglijk, terwijl hij zijn oog op zijn vriend
gericht hield. Een sterke buskruitlucht vervulde het vertrek ; zij,
die door doodsangst reeds als verplet, met verwilderde blikken, half
zinneloos naar den Emisario of naar de vuurvonken gezien hadden,
zagen toen niets meer. — De Boodschapper had geleefd... .
Het gebouw schudde, en een hevige slag volgde ; het was alsof de
aarde zich opende om de vreemdelingen op Holland's grond te verpletteren. De muren stortten in, de balken, sinds honderden jaren in
den muur bevestigd, vielen krakend neder.
Te midden van deze verwoesting hoorde men nog een gil, die woede,
vertwijfeling, smart en vrees uitdrukte, en op dit alles volgde een
akelige stilte. De plaats, waar te voren nog zooveel mannen zich in
de kracht hunner jaren bewogen hadden, was niet anders dan een
groot graf.
Nu eerst waren de Spanjaarden meester van Loevestein; want de
Boodschapper, ofschoon niet overwonnen, was gevallen. Zoo kan de
man door een vasten wil en liefde voor vaderland en vrijheid vrij
zijn tot aan — tot in den dood. Zoo stiérft gij, Reinier Klaaszoon !
toen Fiascardo's galjoenen u bij kaap St. Vincent, na een strijd van
twee dagen, dreigden te vermeesteren; zoo stierf in later tijd van
Speek, wiens naam met schrik aan Schelde's boorden wordt uitgesproken.

TWEE EN VIJFTIGSTE HOOFDSTUK.

Het geluid van de uitbarsting, de kruitdamp, die het vertrek vervulde, de verplaatsing van lucht, welke eenige musketiers, die bij de
deur stonden, ter aarde wierp, deed Velasquez, die zich uit vermoeidheid op den grond had nedergezet, van schrik opspringen, en de
Spanjaarden, elkander met verbaasde blikken aanziende, gaven hunne
afgrijselijke woede en schrik door een geweldig geschreeuw te kennen.
Een honend gelach en de kreet van: »Leve de Boodschapper ! leven
de geuzen !" beantwoordde hen.
»Waar is Perea ?" vroeg Velasquez schielijk.
»Doodt dood !" schreeuwden de soldaten, die op de weerlooze gevangenen wilden aanvallen. Velasquez, die zijn degen trok, riep:
»Terug, ik beveel het u !" doch hij had hen misschien niet kunnen
verhinderen om hunne woede te koelen, indien niet Perea, blootshoofds komende aangeloopen, met kracht had uitgeroepen: »Gehoorzaamt, soldaten! en volgt mij, of bij San Jago en den duivel! het
zal u berouwen."
Zijn dreigend, bleek gelaat, zijne fonkelende oogera, en het rapier,
(lat hij in de vuist hield, gedoogden geene aarzeling: zij volgden hem.
Velasquez maakte van deze gelegenheid gebruik, en liet de gevangenen
door de arbeiders en busschieters over de gracht naar het voorhof
brengen ; alleen aan hen kon hij het leven der ongelukkige geuzen
toevertrouwen.
Woest stormde Perea naar de plaats, waar voorheen het achtergebouw gestaan had; doch het had veel van zijn luister verloren; een
geheele zijmuur was naar buiten in de gracht omgevallen; de balken,
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nog hier en daar in den binnenmuur vastgebleven, dreigden elk
oogenblik neer te storten, en hem te verpletteren, die het wagen
durfde, om de plaats te betreden, waar de Boodschapper gevallen was.
Een geweldige kruitlucht en damp stegen uit het puin op ; gevallen
balken en planken, alles lag ondereen ; hier lagen stukken van huisraad of vaatverk, daar lagen nog warme lichamen van soldaten en
ruiters verschroeid ; de steenen waren met bloed bevlekt, en de wapenen lagen met 'geknotte ledematen door elkander verspreid.
Perea alleen waagde het dezen vreeselijken grond te betreden, en
huiverend en bevreesd namen de soldaten de wijk. Als half zinneloos
zocht bij den Boodschapper te ontdekken ; geen gevaar of moeite
schrikte hein af ; met bloed en roet hemorst, doorzocht hij alle
plaatsen van den grond. Even als een roofvogel des nachts over een
slagveld, met dooden bezaaid, heenzweeft, en eindelijk op zijne prooi
nederschiet, even zoo stond hij stil, als hij een verbrijzeld lichaam
vond, en beschouwde het in weerwil van de duisternis met de grootste
oplettendheid ; doch nergens vond hij den Boodschapper, maar wel
de droevige overblijfsels zijner ruiters of soldaten. Hij spoedde zich
dus tot aan de gracht voort, die gedeeltelijk net steenen gevuld was,
en hij zag rond of het ook den Boodschapper kon gelukt zijn te
ontsnappen ; toen hij echter aan eenige werklieden en een paar soldaten,
die aan de overzijde vreesachtig op een afstand stonden, met een
donderende stem vroeg : »Hebt gij ook iemand zien ontsnappen ? is
er ook iemand over het ijs gegaan ?" werd bij weder gerust gesteld
door het antwoord : »Niemand heeft aan deze zijde het slot verlaten."
Hij wist, dat er aan het gebouw geene onderaardsche of geheime uitgangen waren; de weekheid van den bodem, waarop het stond, maakte
dit onmogelijk, en zijn degen opstekende, riep bij met vreugde uit:
»Dan zijt gij gevallen, Emisario ! — gevallen ! en Perea overleeft uw
dood."
Toen zag hij naar boven ; op ééne plaats was de zoldering ingestort,
zoodat men de wolken zien kon ; de geuzenvlag woei nog steeds
tusschen twee steenen vastgeklemd, boven zijn hoofd. Hij wilde beproeven of last geven haar neder te halen ; maar zijne soldaten, die
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uit .angst voor het buskruit het slot verlaten hadden, zag hij niet.
Zij geloofden nog niet, dat de Boodschapper werkelijk dood was, en
het gerucht had zich onder hen verspreid, dat hij, in de gewelven van
het slot verborgen, in den nacht zijne overblijvende vijanden zou vernielen. 'Daar Perea zag, dat de vlag boven op een recht opstaand
stuk muur stond, dat, van de andere afgescheiden, bij toeval was
blijven staan, begreep bij, dat het ondoenlijk zou zijn haar te bereiken, vooral daar de avond reeds begon te vallen.
Zoo werd dan Loevestein door de Spanjaarden bemachtigd ; zoo
was dan de hoop der belegerden op ontzet niet vervuld, en, niettegenstaande dat alles, wapperde de geuzenvlag nog van het slot, waarin
een klein getal Spanjaarden zonder hunne banier zouden vernachten.
Op alles bedacht, en zich alleen ziende, daalde Perea weldra, nadat
hij een lantaren in de keuken ontstoken had, langs een enge trap
af, om D'Avilar te gaan verlossen, aan wiens bevrijding en verdwijning hem veel gelegen was. Aan de kerkerdeur gekomen, schoof hij
de zware ijzeren grendels weg, die haar bevestigden ; de sleutel stak
in het slot, waarschijnlijk omdat de geuzen niet bevreesd geweest
waren, dat hij ontsnappen of een hunner hem verlossen zou.
»Sta op, Antonio ! gij zijt vrij," riep Perea, terwijl hij het licht
van de lantaren in den kerker liet vallen. Doch alleen het geluid

van den wind, die door het luchtgat kwam, en hem een onaangenamen reuk in het aangezicht joeg, antwoordde hem. Hij trad
evenwel binnen, en ging naar den slotvoogd toe, dien hij meende in
een mantel gewikkeld, slapende te vinden op het stroo, dat in een
hoek van het vertrek geworpen was ; hij stiet hem met den voet aan,
en riep: »Sta op, D'Avilar! ik ben Perea; het slot is mijn. Vlucht!
de Hertog eischt uw hoofd."
Een doodsche stilte volgde, en het lichaam, dat hij met den voet
had aangeraakt, rolde om en kwam uit den mantel te voorschijn.
Akelig staarde de slotvoogd hem met strakke ooáen aan : zijn wambuis
en zijne overige kleederen waren geheel met gestold bloed overdekt.
»Dus dood !" zeide Perea somber, terwijl hij de lantaren nederzette,
en met opmerkzaamheid het lijkkleurig gelaat des vermoorden en
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diens rechterhand bezag. »Dus zonder wederstand gevallen, gelijk
een laffe Italiaan ; geen dolk of rapier zit in uwe verstijfde vuist
geklemd. Toen gij het misdadige plan beraamd hadt, ontbrak u eerst
de moed om het uit te voeren, en nu om uw leven te verdedigen."
Hierna vervolgde hij met vuur : »Neen, Antonio ! wanneer de tijd,
dá r zal zijn, dat men Lorenzo Perea verslagen vindt, zal ten minste
zijn gewapende arm zijn wederstand verraden.
»Dus heeft de Emisario reeds aan één van ons zijn vonnis ten uitvoer gebracht, en nu zou het mijne beurt zijn, indien hij niet gevallen
was," zeide hij zacht, zich nederzettende op den steen, die tot zitplaats diende. Eenige oogenblikken zat hij stil, en rustte met zijn
hoofd op zijne beide handen ; het bebloede lijk van zijn medeplichtige
bracht hem tot nadenken over hetgeen hij gedaan had ; voor het eerst
knaagde hem zijn geweten.
»Vervloekt zij het oogenblik," zeide hij somber, »waarin ik haar
zag, die mij tot schelm gemaakt heeft ; door haar ben ik den naam
van edelman onwaardig geworden ; een lage De Vargas, dien ik voor heen met mijne voeten zou vertreden hebben, zoekt mij onder zijn
wil te krommen. Maar," vervolgde hij met vuur, »nog ben ik Perea!
dat hij beve ! Indien deze hand de kracht gehad heeft om den braven
De Manilla te vellen, zoo zal zij den dolk boven hem durven zwaaien,
die nimmer een degen gevoerd heeft en Perea beheerschen wil; het

zal een tweede moord zijn, maar aan wien ? Neen 1 het zal een
weldaad zijn ; want door het monster te vellen, red ik duizenden
het leven en hunne bezittingen"
»Anna! Anna !" riep hij hevig, »waarom ziet gij mij niet hier in
dit oogenblik ? Anna! waarom kunt gij in dit hart niet lezen, dat
alleen voor u slaat, alleen voor u zonder vrucht misdadig werd ?
Ja !" vervolgde hij bijna zinneloos, ))indien gij mij dan niet bemindet
of beklaagdet, zoudt gij geene vrouw, neen !" riep hij opstaande, »gij
zoudt eene duivelin zijn.. . ." Dit zeggende, rukte hij den handschoen
te voorschijn, die onder zijn wambuis verborgen was, bezag hem met
glinsterende oogen, en zeide zacht : »Gij hebt dit hart in eene hel
herschapen, Anna ! en toch kan ik u niet haten ; nog hoop ik van u
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mijn geluk. Waarom mij tergende, een knaap voorgetrokken ? Waarom
niet dit hart aangenomen, dat gij voor de deugd hadt kunnen vormen?
maar gij kendec de hevigheid van mijne driften niet ; ja ...."
Toen riep een sterke stem in de verte : »Perea ! Signor Perea
waar zijt gij?"
»Hier," antwoordde deze, zijne overdenkingen stakende, en den
handschoe-i verbergende, »hier ben ik." Hij nam nu de lantaren op,
verliet snel het hol, waar de verachtelijke D'Avilar was nedergeworpen, en smeet de deur achter zich dicht.
»Ik was over uw lang vertoeven ongerust, Signor !'' zeide Velasquez
naar hem toetredende. »God dank ! dat gij leeft ; maar hebt gij reeds
een middel gevonden om den slotvoogd te redden ?"
»Dat is niet meer noodig, Signor !" hernam Perea somber, en zette
de lantaren in de gang neder. »De geuzen hebben hem vermoord."
»Vermoord !" riep Velasquez verwonderd. »Waartoe deze noodelooze wreedheid ? ik had dat van den Emisario niet verwacht."
»En wie zegt u, dat hij het niet verdiend had, Signor ?" hernam
Perea zacht, waarna hij zich bezon en snel vervolgde: »Men heeft
hem de schande van een vonnis bespaard ; hij, die zijn plicht verzuimt, verdient des Konings ongenade."
»Het verwondert mij u dus te hooren spreken, Signor !" zeide
Velasquez ; »eenige uren geleden kwam u zijn gedrag zeer vergeeflijk
voor."
»Ook weet ik niet meer, wat ik zeg," zeide Perea haastig. »De
dood van den slotvoogd heeft mij zeer getroffen ; juist toen ik kwam
om hem te redden, vond ik hem niet meer in leven. Maar waar
zijn de soldaten? waar zijn de gevangenen ?"
»Zij zijn allen bij het voorhof verzameld, Signor !" -- antwoordde
de andere. »Ja, ik kan mij uwe ontsteltenis zeer goed begrijpen;
maar God zal hem genadig zijn."
»Laten wij gaan 1" zeide Perea, en hun weg door de bres nemende,
verlieten zij het slot.

DRIE EN VIJFTIGSTE HOOFDSTUK.

Op het voorhof gekomen, waarbinnen een groot wachtvuur brandde,
trad Perea naar de soldaten, en zag in het rond als scheen hij
iemand he zoeken.
»Waar is Pedrillo ? waar zijn de overgebleven ruiters ?" vroeg hij;
en toen de soldaten het stilzwijgen bewaarden, vatte Velasquez het
woord op en antwoordde: »Helaas, Signor ! den getrouwen trompetter,
noch uwe ruiters zult gij meer zien — zij zijn allen gebleven."
»Allen gebleven -- allen ?'' zeide Perea somber, Velasquez' woorden
herhalende. »Zij, die alleen nog van mijn standaard overig waren, zijn
nu vereenigd met hunne makkers van het klooster en het moeras.
Verdoemd! moest die Emisario dan al mijne ruiters vernielen ? bij
San Jago ! dat is te veel." Waarna hij driftig vervolgde, nadat hij
eenigen tijd, in gedachten verzonken, heen en weder had gestapt:
»Roer de trom, opdat de soldaten zich hier verzamelen."
»Dat is onnoodig, Signor ! " zeide Velasquez aangedaan; »gij ziet
hier mijn geheel vendel bijeen. De Emisario heeft mij ten minste
nog eenige manschappen laten behouden, nadat hij mijne vlag en
mijne musketiers in zijn val medegesleept heeft. Helaas ! waarom moest
ik gedoemd zijn te blijven staan, en het verlies van zooveel brave
krijgslieden en van mijne banier te overleven ! '
»Het is geen tijd om te zuchten, Signor !" hernam Perea kortaf;
»en wie zou niet zeggen, dat wij overwonnen waren, bij het zien
der lange bleeke gezichten van die soldaten ?" Hierop trad hij vóór
deze en vervolgde : »Musketiers ! het slot is ons ; 's Konings krijgsvolk heeft dezen dag op de halsstarrige verstoktheid der rebellen ge;
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zegevierd ; daarom verwondert het mij, dat gij, Spanjaarden !. zoo
weinig belang toont te stellen in het gelukken van onze onderneming en den dood van den beruchten Emisario en zijne aanhangers;
dat gij uw aanvoerder niet vóór uwe gelederen met een vroolijken
zegekreet ontvangen hebt ; bij San Jago ! de Hollanders, die u zien,
moeten wel denken, dat gij voor het eerst van uw leven een gevecht
hebt bijgewoond, en uw moed en uwe krachten in den strijd verspild
hebt, alsof gij uw mond door vrees en uitputting gesnoerd voelt."
»De vroolijkheid zou ons niet passen, Signor !" antwoordde de
Anspessado, die uit het gelid trad. »De overwinning doet ons ge -,
noegen ; maar ons hart denkt met smart aan onze gevallen makkers.
Gij zelf, Signor ! kunt uwe ruiters niet vergeten hebben
»Gij oordeelt allen verkeerd," viel hem Perea in de rede, »op mijne
eer ! ik ben gewoon na een gevecht de overgeblevenen maar niet de
gesneuvelden te tellen, en dit valt hier niet mogelijk ; een soldaat
moet vroeg of laat dat lot ondergaan ; ik zie dus geen reden om
daarover verwonderd te zijn."
De Anspessado trad in het gelid terug, evenals had hij daar meer
hart om te spreken, en gaf, over Perea's gezegde vertoornd, koel ten
antwoord: »Gij moogt zoo oordeelen, Signor ! Het verwondert mij
echter niet, iemand aldus te hooren spreken, die het leven van een
soldaat niet meer telt dan dat van een hond; en zoo de Hertog u
het gezag gegeven heeft om ons in het vuur te brengen, zoo weet
ik niet, dat hij ons gelast heeft om op uw bevel te juichen ; het zou
ook beneden de waardigheid eens krijgsmans zijn.''
»Gij redekavelt van dingen, oude kerel! die gij niet begrijpt,"
riep Perea ; »en op mijne eer ! gij zoudt beter doen te zwijgen daar,
waar uw ouderdom u vrij waart voor bestraffing; maar zoo het waar
is, dat ik het leven van een gemeen soldaat niet waardeer, zoo ben
ik gewoon mijn eigen leven op geen grooter prijs te stellen; en weet,
soldaat! dat, al ware Perea met den Emisario gevallen, de Koning
nog reden zou hebben om zich over de overwinning te verheugen."
Dit zeggende, keerde bij heil den rug toe, en stapte naar de gevangenen, die in een hoek van het voorhof, onder een afdak, ge-
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bonden op stroo lagen ; de koude, hunne wonden en de vermoeidheid
deden hen er doodsbleek uitzien ; echter gaf hun blik te kennen, dat

de moed, die hen zoo lang bezield had, nog niet geheel geweken was.
»Er zijn er dus niet meer dan zes overgebleven ?" zeide Perea tot
Velasquez ; »maar ik geloof, dat men bang geweest is, dat zij op de
steenen zouden liggen. Wie heeft hen op dat stroo gelegd T'
»De arbeiders en kanonniers," antwoordde deze koel ; »ik heb
niet noodig geoordeeld hun het genoegen te benemen om aan hunne
landslieden eenigen troost te verschaffen ; wij zouden het ons tot eene
eer rekenen ook zoo te handelen."
»Zeer zeker !" hernam Perea kortaf ; waarna hij zich tot de gevangenen keerde en zeide : »Gij hebt gezien, knapen ! dat de Koning
en de Hertog niet goedvinden, dat men zonder hunne toestemming
in zijne gebouwen huisvest : gij zijt gevangen ; de rechter zal weten,
wat hij met u te doen heeft ; en ofschoon bij van geluk moogt spreken
aan den storm ontsnapt te zijn, zoo geloof ik niet, dat gij aan de
handen van De Vargas ontkomen zult; doch dit is uwe en zijne zaak;
ik wil alleen maar weten, wie de Emisario of Boodschapper was ;
daarna zal ik naar uwe wonden laten zien. Spreekt I hoe was zijn
ware naam? was hij van adel, of behoorde hij tot het gemeen ?"
Doch niemand sprak, hetzij zij het niet wisten, of dat zij weigerden
te gehoorzamen. »Spreekt, rebellen !" riep Perea nu, »of bij San Jago 1
ik zal u leeren. Hoe was zijn naam ? waar was bij vandaan ? de
Hertog wil het weten."
De mensch, wanneer hij gekwetst en gewond aan de voeten zijns
overwinnaars ligt, heeft zelden die sterkte van geest, die hij zou
hebben, indien hij ongebonden en gezond van lijf en leden váór hem
verscheen; waarom eenigen, geen reden ziende om iets te verbergen
van hetgeen hun bekend was, en hopende uit de koude weggenomen
te zullen worden en hunne wonden verbonden te zien, besloten te
spreken. Zoo is de mensch geneigd om tot het laatste oogenblik toe
alles aan te wenden, wat tot het behoud van zijn leven en lichaam
noodig is.
»Wij hebben hem dikwerf Herman hooren noemen; meer weet ik
-
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niet," zeide er een. »Hij kwam van Den Bosch ; daar woonde hij;
dit is alles wat ons bekend is," riepen anderen.
»Uwe stijfhoofdigheid is vergeefsch ." zeide Perea driftig ; »ik weet
stellig, dat er onder u eenige knapen zijn, die met hem het eerst
op het slot gekomen zijn ; ik wil hen kennen, wijst hen mij, of vreest
voor mijne woede"
Doch niemand sprak, en Perea maakte zich gereed om een middel
uit te denken om ben te doen bekennen, toen de Snijder het hoofd
oplichtte, en zeide : »Vermoei u niet, bloedhond ! ik weet het ; ik
ben met hem gekomen, en indien één, die hier onder ons is, het
durfde doen, zoo zou hij u hetzelfde kunnen zeggen."
»De Snijder heeft gelijk," riep de Wapensmid ; »maar waarom zou
ik, die mij nog verdedigde, toen hij reeds gevangen was gencmen,
vreezen voor de waarheid uit te komen ; indien hij al eens voor den
Boodschapper een mantel of een kap gemaakt heeft, ik ben het,
die zijne wapenen vervaardigde; de Spanjaarden zouden kunnen zeggen
of zij deugdzaam waren, en het komt....
»Wie was hij dan?' vroeg Perea, hem schielijk in de rede vallende,
terwijl hij eindelijk het raadselachtige, dat den Emisario omgaf, hoopte
opgelost te zien, en den naam van den een of anderen voornamen
Nederlander dacht te hooren.
Maar noch de Snijder, noch de Wapensmid, wilden een woord
spreken, en, welke beloften en bedreigingen Perea ook aanwendde
om hen tot bekentenis over te halen, zij bleven stom als het graf,
en een honend gelach, dat de Snijder hoore n liet, bevestigde, dat
alle verdere pogingen om het geheim te ontdekken, vruchteloos
zouden zijn.
»Pakt dezen kerel aan, soldaten !" riep Perea, op den Snijder
wijzende, driftig: »Bindt hem op dien steen vast; ik wil den naam
^an den Emisario weten.''
Vijf musketiers traden vooruit. Toen de Snijder hen zag, deed hij een
poging om zijne banden te verbreken ; maar de inspanning zijner
krachten vermocht alleen de riemen te doen rekken, waarmede hij
gebonden was. De soldaten grepen hem bij de beenen en sleepten
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hem, die zich niet te weer kon stellen of eenige beweging maken,
van het stroo af en over den grond. Zijn hoofd, dat ongedekt was,
bekwam menige wonde op de ongelijk liggende steenen, die slechts
bier en daar met sneeuw bedekt waren, en toen men hem op den
Leeuwensteen met de armen aan den ijzeren ring bond met de koorden,
waarmede zijne voeten aaneengebonden waren geweest, zag men het
bloed zijne haren bevochtigen, welke reeds eenigszins grijs begonnen
te worden. Geen klacht verried zijne smart ; hij haalde bedaard zijne
voeten onder zijn lijf terug, en zat op den steen, aan de woede zijner
vijanden overgelaten, even kalm als hij voorheen in zijn winkel op
de tafel gezeten had.
Velasquez bracht de hand voor zijn gelaat en liet zijn medelijden
blijken ; hij zeide evenwel niets, maar stapte steeds heen en weder.
»Laadt uwe musketten, soldaten !" gebood Perea aan de soldaten,
toen zij den geus gebonden hadden. »Doet twee kogels op den loop;
want gisteren en dezen dag ben ik gewaar geworden, dat de hond
een dikke huid heeft."
De musketiers gehoorzaamden zwijgend, en plaatsten zich vlak
tegenover den gevangene.
»Gij ziet, kerel! dat ik de middelen heb en durf aanwenden om u
de tong los te maken," zeide Perea. »Spreek en voldoe aan mijn
verlangen, of bij San Jago ! het zal u berouwen."
De Snijder antwoordde evenwel niets ; hij zag onverschillig v66r
zich heen, alsof hij de letters trachtte te lezen, die op den steen waren
ingehouwen ; ja zelfs scheen hij niet eens naar de woorden van zijn
vijand te luisteren.
»Spreek, hond :" schreeuwde Perea, »spreek, of ik laat u neerschieten."
Nog verroerde de Snijder zich niet ; nog gaf bij geen teeken, dat
hij wilde gehoorzamen.
» Legt aan, soldaten !" riep Perea met een donderende stem. »Voor
de laatste maal, wie was de Emisario, verstokte geus ?"
»Geus ? — geus l ' zeide de Snijder zacht, terwijl hij zijn hoofd
ophief, en het spraakvermogen scheen terugbekomen te hebben; door
-

109
dit woord getroffen, herinnerde hij zich het liedje, waarom men zijn
zoon had ter dood gebracht. Evenals een Annerikaansche wilde, die
door een vijandigen stam gevangen genomen, aan den strafpaal gebonden, door een standvastige bedaardheid, als het doodsuur nadert,
de eer van zijn stam zoekt op te houden, en den doodenzang aanheft;
evenzoo zat hij op den Leeuwensteen, en begon met een sombere
en eentonige stem te zingen :

«Geus! geus ! ja, zoo wil ik heeten.
Geus ! op Duc d'Alf fel gebeten.
Een geus ! ja, beu ik steeds geweest,
Geus! geus! die den dood niet vreest."

In woede ontstoken, schreeuwde Perea juist op het oogenblik, (lat
de Snijder het tweede vers van het geuzenliedje wilde beginnen, met
een forsche stem : »Vuur, soldaten ! geeft vuur!"
Het woord geus bestierf op de lippen des ongelukkigen vaders,
want de vijf musketten gingen tegelijk af, en bij werd door en door
geschoten. Een groote plas bloed bedekte den steen, en vermengde
zich met de sneeuw; het verscheurde lichaam zonk ineen : de Snijder
was niet meer; de Spanjaarden, op wier bloed hij zoo belust was,
dronken in bet einde het zijne ; hij had den dood gevonden.
»Velasquez had op het »vuur ! '' dat Perea geroepen had, en op de
daarop volgende losbarsting de hand van zijne oogen weggetrokken;
in stilte beschouwde hij het onkenbare lijk, en sloeg zwijgend de
armen over elkander.
»Neemt des muiters rif weg,''. gebood Perea, »zijne overblijfsels
zullen aan de galg den vogelen des. hemels tot spijs verstrekken :"
waarna hij vóór den Wapensmid trad, die met zijne lotgenooten dit
bloedbad met afgrijzen had aangezien. De soldaten sleepten het be bloede lichaam weg, nadat zij het touw behoedzaam losgemaakt hadden.
»Gij ziet, kerel, dat ik er den gek niet mee steek," zeide hij » De
beletselen verhinderen Perea niet zijn voornemen ten uitvoer te
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brengen : hetzelfde lot wacht u ; spreek ! wie was de Emisario ?"
»Uw aanhouden is vergeefsch," zeide de \Vapensmid, door den dood
van den Snijder eer aangemoedigd dan ternedergeslagen ; »ik wil
niets bekennen."
» Gij zult, bij St. Jago ! of gij zult sterven," riep Perea, waarna hij
zich tot de soldaten keerde en zeide : »Sleept hem voort, musketiers!
Wij zullen zien, of hij even verstokt is als de andere."
Dezelfde soldaten, die ongehoorzaam geweest waren, toen hij hun
beval ten storm te snellen, voldeden nu dadelijk aan zijn bevel ; het
is ook gemakkelijker een gebonden vijand naar de strafplaats te sleepen
dan hem te gemoet te treden, als hij nog gewapend is.
Daar de Wapensmid bij zijne gevangenneming geen tegenstand had
geboden, had men zijne voeten niet gebonden ; hij stond dus op, toen
de soldaten hem aangrepen. Hunne handen en schoenen werden met
bloed bevlekt, toen zij hem aan den ring vastmaakten, hetgeen echter
een overtollige moeite was ; want daar hij . de onmogelijkheid er van
bevatte, was hij niet voornemens om te ontsnappen, en bleef stil,
met de handen aan het lijf vastgebonden, op den Leeuwensteen staan.
»Neemt uwe musketten op en laadt !" gebood Perea, waarna hij zich
tot den Wapensmid wendde en zeide ; »Uw laatste uur is daar, rebel!
indien gij mij niet gehoorzaamt ; een oogenblik nog, en door het
ijzer mijner soldaten getroffen, stort gij in het bloed van uw makker
ter neder."
»Het is tevergeefs, Perea !" antwoordde de Wapensmid bedaard,
»dat gij mij zoekt te verschrikken; ik, die geheel mijn leven wapenen
heb gemaakt of hersteld, ben er niet bevreesd voor."
»Legt aan, soldaten P' riep Perea, hem in de rede vallende.
Doch deze, ofschoon geladen hebbende, waren nog niet allen gereed; daar zij hunne musketten den geheelen dag gek-ruikt hadden,
waren de trekkers eenigszins verlamd, hetgeen zij vruchteloos trachtten
te herstellen. »Haast u, kerels ! de geus heeft reeds te lang geleefd,"
grauwde hun Perea toe, met den voet stampende.
»Hoe meer haast, hoe minder spoed," zeide de Wapensmid bedaard, terwijl hij deze gelegenheid niet kon laten voorbijgaan, om
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zijne kunde in al wat het werktuiglijke der vuurwapenen aanging, uit
te kramen : » Gelooft mij, soldaten ! gij trekt te hard aan de trekkers,
als gij vuur geeft ; dat is verkeerd.: en indien mijne handen vrij
waren, zou ik u spoedig wijzen, hoe gij uwe musketten weder in
orde kunt brengen ; doet eerst den sleutel vóór- en dan achteruit.
Zoo is het goed; indien ik slechts een half uur den tijd had, zou ik
het u eens voor altijd kunnen...."
»Geen minuut ! zwijg, kerel ! ' riep Perea. »Legt aan, soldaten !''
en daar deze nu gereed waren, mikten zij op de borst van den Wapensmid, die hun den laatsten raad gegeven had; de brandende lonten
waren gereed om op de geopende pan neder te dalen.
De geus stond bedaard, en blikte zijn vijand onversaagd aan ; maar
toen hij dacht, dat Perea na het roepen van : »Geeft acht, soldaten!"
bevel zou geven om te vuren, zeide deze : »Zet af het musket, soldaten ! die kerels vreezen den dood niet ; wij zullen andere middelen
moeten gebruiken. Neemt takkenbossen en rijs, soldaten!" schreeuwde
hij, »werpt ze om den muiter heen, en wij zullen zien of hij ook
geleerd heeft de vlam te bestrijden."
De haat, dien de Spanjaarden den geuzen toedroegen, en de dood
hunner makkers, waarover zij verwoed waren, deden hen ook spoedig
aan dit bevel gehoorzamen; zij waren hun aanvoerder waardig, ofschoon zij mogelijk op een ander oogenblik en tegen andere vijanden
niet zouden gehoorzaamd hebben.
»Laat af, soldaten !" riep Velasquez, die zbn stilzwijgen afbrak, en
uit de diepe gedachten terugkeerde, waarin hij verzonken was: »Laat
af! een braaf krijgsman verricht nooit het werk van den beul en zijne
rakkers."
»Met welk recht weerspreekt gij dezen dag voor de tweede maal
mijne bevelen, Capitan ?" vroeg Perea, driftig naar hem toetredende.
»Door het recht van eer, Signor !" hernam Velasquez. »Het zijn
mijne soldaten, en zoolang ik bier ben, zullen de Onoverwinnelijken
zich niet tot zulk een daad vernederen, en ik verbied het hun."
»Ellendige dwaas !" riep Perea schamper, »gij vergeet tot wien gij
spreekt, en dat ik hier bevel voer."
-
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»Neem dat woord terug !" zeide Velasquez met schijnbare bedaardheid, terwijl hij de hand op het gevest van zijn degen legde,
) neem dat woord terug, of bij God ! gij zult mij voldoening geven."
»Het eerste nimmer,` antwoordde Perea driftig ; »het laatste hier
en overal !" en hij sloeg de hand aan het rapier.
Reeds had Velasquez het zwaard getrokken, reeds had Perea het
een eindweegs uit de scheede gehaald, en de soldaten, busschieters
en gevangenen zagen, zoowel als de Wapensmid, met opmerkzaamheid
naar hetgeen er voorviel. Elk hunner stelde een bijzonder belang
in den uitslag van het gevecht ; en zij wachtten met gespannen verwachting naar het oogenblik, dat de beide Spanjaarden elkander
zouden aanvallen, en wellicht door het onzekere licht, dat het wachtvuur verspreidde, in het donker elkander zouden vermoorden.
»Maar ik vergeet," zeide Perea, terwijl hij plotseling stilstond, en
zijn. rapier in de scheede liet terugglijden, »dat de strijd niet gelijk
zou zijn ; gij zijt gekwetst, Signor ! en het is op doodstraf verboden,
om tegen zijn bevelhebber het zwaard te trekken. Gij hebt gelijk;
de soldaten zijn de uwen ; maar de Hertog heeft u onder mijn gezag
geplaatst. Ik gelast u dus, in naam des Konings, onzen meester, nog
dadelijk naar Gorkum te vertrekken, en aan de regeering onze overwinning te boodschappen; en ik beveel u, niet vóór morgen, na
zonsopgang, het land van Loevestein weder te betreden Vertrek.
Signor 1 gij, die den plicht van een soldaat kent, zult gehoorzamen
het is mij bekend." Hierop naderde hij hem en vervolgde: »Zoodra
mijn last is afgeloopen, ben ik tot uwe dienst; de eer om met Diego
de Velasquez te trekken zou mij u zelfs dit oogenblik doen herinneren,
indien gij het vergeten mocht; waarna hij luid en met waardigheid
eindigde, terwijl hij Velasquez met de hand groette : »Tot morgen
dan, Signor!"
Een oogenblik stond deze nog in beraad, wat hij doen zou Ook
hij was een Spanjaard, zoodat de wraakzucht aan zijn gemoed niet
geheel vreemd kon zijn ; maar geheel zijn leven aan de gehoorzaam-heid gewoon, stak hij ook nu zijn degen op. Hij gehoorzaamde aan
zijn opperhoofd, dat door 's Konings landvoogd boven hem gesteld
,
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wC%s, maar niet aan Lorenzo Perea, dien hij verachtte, en verliet
het voorhof, terwijl hij nog in het heengaan tegen zijne soldaten riep:
usketiers 1 mine kinderen ! ik hoop, dat Velasquez zich morgen
niet over u zal behoeven te schamen, vaart wel!"
Nadat Velasquez zich verwijderd had, • stond Perea in beraad, of hij
niet aan de arbeiders zou gelasten den brandstapel te bouwen ; doch
daar hij uit hun somber stilzwijgen afleidde, dat zij niet gemakkelijk
daartoe zouden te bewegen zijn, riep hij tot de soldaten : »Musketiers 1
de geuzen hebben geen genade verdiend, en een ketter is den hardsten dood waardig ; brengt hier het hout! weldra zullen wij weten,
wie de Emisario geweest is."
Velasquez was niet meer daar om hen tegen te houden ; de meesten echter, zijner woorden indachtig, en vol afschuw voor het beulenwerk, bleven staan ; doch er waren er, helaas ! genoeg, die aan
het bevel van den wreedaard gehoorzaamden.
Spoedig werden het hout en de takkenbossen om den Wapensmid
heengeworpen; een groote houtstapel bedekte en verborg den Leeuwensteen. Eindelijk stak alleen het hoofd van den ongelukkige er uit;
zijn lichaam werd door het hout vastgeklemd, dat hem elke beweging belette: weder bedreigde hem de dood, maar nog vreeselijker
dan te voren.
»Waar is het vuur 1" riep nu Perea; maar geen der soldaten maakte
zich gereed, om de houtmijt aan te steken. »Brengt het vuur, musketiers !" vervolgde hij met een donderende stem, en vier hunner,
die hun tegenzin overwonnen, traden naar het wachtvuur, ontstaken
de toortsen, en plaatsten zich om den houtstapel.
De duisternis had reeds gedurende eenigen tijd verhinderd het
voorhof in zijn geheel te overzien; doch de toortsen verlichtten het
nu bijna geheel ; met medelijden zagen de gevangenen den Wapensmid aan, en vergaten hun eigen leed en hunne wonden ; de busschieters en arbeiders toonden zich onvergenoegd; helaas! waarom
waren zij niet gewapend ? De musketiers waren beschaamd over hun
gedrag en dat hunner makkers; de soldaat is dikwijls wreed; maar
altijd houdt hij nog een soort van eergevoel.
8
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»Zult gij nu bekennen ?" zeide Perea somber tot den W4pensmid,
die ofschoon bleek van gelaat, echter het stilzwijgen bewaarde.
»Gij wilt dus niet, verdoemde geus ! welnu, gij zult de eer genieten het geheim, dat toch wel ontdekt za' worden, in het graf mede
te nemen,'' schreeuwde Perea. »Soldaten ! steekt de houtmijt aan !"
Drie hunner stonden nog onzeker wat te doen ; één hunner wierp
met afgewend gelaat de toorts op het hout ; de wind deed de vlam
door en over het hout heen spelen ; een verstikkend heete damp woei
den Wapensmid in het aangezicht.
»Houd op," riep deze, bijna niet kunnende spreken en schier van
den rook verstikt, terwijl hij tevergeefs het hout van zich zocht af
te dringen.
»Spreek dan, wie was de Emisario ? ' zeide Perea, de toorts snel
opnemende, en wierp met zijne rechterhand het rijs, dat reeds vuur
gevat had, op den grond, terwijl zijn handschoen en de mouw van
zijn wambuis door het vuur verzengd werden.
»Indien ik aan uw verlangen voldoe, belooft gij mij dan op uw
woord lij fsgenade voor mij en mijne krijgsmakkers ?" vroeg de Wapensmid.
»Neen !" grauwde hem Perea toe.
»Dan zeg ik het niet, en de Boodschapper moge zelf uit zijn graf
komen om het u te zeggen," hernam de andere.
Zonder een woord te uiten zwaaide de Spanjaard de brandende
toorts. Zich door zijne woede latende vervoeren, was hij op het
punt om het beulshandwerk zelf uit te oefenen; doch eer hij haar
op den brandstapel kon werpen, schreeuwde de Wapensmid nog eens
met een wanhopige stem: » Houd op."
» Wat nu, kerel !" zeide Perea driftig, »het is voor het laatst, dat
ik mij door u laat ophouden; wat wilt gij ?"
»Indien ik opgeknoopt word, als ik beken," zeide de Wapensmid
schielijk, »wat helpt het mij dan, of ik den dood hier afkoop? geef
mij uw woord van eer, dat gij mij redden zult, dan zal ik gehoorzamen ; zoo niet," vervolgde hij met een forsche stem, »zoo moogt
gij vrij de fakkel op mij werpen; want ik zal niet meer spreken.''
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Een oogenblik stond Perea na te denken wat hij doen zou; nieuwsgierig om het geheim opgelost te zien, ten einde den Hertog, bij zijn
bericht van de inneming van het slot, tevens te doen weten, wie de
Emisario geweest was, en wetende, dat hij de macht had om den
geus lijfgenade te verleenen, zeide hij: »Ik beloof u op mijn woord
van eer en bij mijn degen, dat gij niet opgeknoopt zult worden met
uwe makkers"
»Vergun mij, Signor !" hernam de Wapensmid, »dat ik....
»Ik vergun niets,'' schreeuwde Perea; »mijn woord moet u genoeg
zijn; wilt gij bekennen ?"
»Ja l" riep de Wapensmid, »ik vertrouw op uw woord; neem dit
hout weg, ik zal bekennen."

VIER EN VIJFTIGSTE HOOFDSTUK.

In den laten avond van den dag, op welken Loevestein was vermeesterd, zaten eenige gewapende burgers in een vertrek van de Arkelsche Poort te Gorinchem ; de wachtkamer, welker muren door den
rook waren zwart geworden, zelfs zoodanig, dat het moeilijk te bepalen was, of er wel ooit kalk toe gebruikt was om ze te witten, boden niets bijzonders aan dan een houten rek, waarin eenige ouderwetsche musketten stonden. Onder een lompen schoorsteen brandde
een groot turfvuur, dat het vertrek matig verwarmde ; vóór den haard
stond een ruw bewerkte tafel, aan wederzijde daarvan een houten
bank en de mannen, die men aan hunne bijzondere kleeding voor
geen soldaten houden kon, zaten ter wederzijde daarvan, nu en dan
een woord wisselende en een glas bier drinkende, dat bij het vuur
was warm gemaakt . Zij droegen echter mutsen van één fatsoen, en
hunne lange stootdegens hingen aan rood en wit gestreepte bandelieren over hunne schouders.
Het oude recht der steden om door hare eigen poorters de muren,
poorten en het stadhuis te doen bewaken, was in die dagen nog niet
door de vorsten aan zich getrokken ; vooral als de bezetting der sterkten, die bij de steden lagen, niet toereikend was om dit te doen, of
dat de een of andere reden de getrouwheid der burgers niet deed verdenken, liet men hun dezen lastpost gewillig over, welke alleen in
eenige groote steden van Vlaanderen gevaarlijk was geworden. Men
had hun, toen men hun hunne vrijheid ontnam, er nog den glimp van
gelaten, en wilde geen inbreuk maken op de voorrechten, waarop de
Hollander zoo ijverzuchtig is.
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» De nacht begint te vallen," zeide een der burgers ; » het is koud;
gelukkig dat wij tegenwoordig, als- wij de wacht hebben, beter van
turf voorzien zijn dan in het jaar zes en vijftig.`
»Indien gij van turf praat," antwoordde een ander, dien men aan
zijne met meel bestoven kleederen al dadelijk herkennen kon, tik geloof, dat ik daarover kan spreken ; in dat verdoemde jaar was de turf
wel eens zoo duur als anders, en toch mocht ons gild den prijs van
het brood niet verhoogen."
»En toch heeft men geene bakkers gezien. die hunne ovens gesloten hebben,' zeide een ander, die een kaal zwart kleed droeg, lachende : »en zoo gij toen niet verloren hebt, dan moet gij nu wel geld
als water verdienen "
»Als ijs wilt gij zeggen," antwoordde de bakker verstoord ; » maar
het zou tijd zijn, dat de heeren, die ons een boete opleggen, als het
brood te licht is, ook eens bedacht waren om toe te zien. dat der
goede burgerij geen vergift in plaats van geneesmiddelen verkocht
werd.`
»Gij hebt daarover toch niet geklaagd," hernam de andere bits,
terwijl de overigen hem lachende aanzagen, »toen ik u en uwe vrouw
in den verleden winter de beste geneesmiddelen gegeven heb, die ik
in mijn winkel had."
»Dat is, Goddank! waar," zeide de bakker weder; »maar waarom
zou ik u dank weten, dat gij mij niet vergeven hebt? want mijne
fraaie Andries guldens, die ik bespaard had, zijn langzamerhand in
uwe beurs gegleden."
Daarop volgde een langdurig stilzwijgen, doordien de apotheker
het beneden zich actitte te antwoorden. Gedurig zagen zij naar één
hunner, die, voorover gebogen aan het einde der tafel, ` bij het vuur
zat, en met het hoofd op zijne handen rustende, er op lag. Sedert
zij de wacht betrokken hadden, had hij geen deelgenomen aan het
gesprek, dat zij gehouden hadden ; een beker stond ingeschonken
vóór hem, en uit de eereplaats, waarop hij gezeten was, en uit een
lange veer, die op zijne muts stak, kon men afleiden, dat hij de burgers aanvoerde.
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Eindelijk vatte er een het woord op en zeide : »Zult gij ons geen
order geven om de hamei te sluiten ? Het heeft zoo even op den
grooten kerktoren negen uren geslagen ; het uur, dat er toe staat, is
dus reeds lang voo_ bij, en de waakzaamheid is in de tegenwoordige
tijden niet te verachten."
»Zwijg !" antwoordde de andere driftig met een barsche stem, zijn
hoofd oplichtende en zijne bijzonder lange armen en groote handen
bij zich latende nederhangen. »Wat gaat het mij aan ? laat de hamei
open of sluit haar, het is mij om het even ; laat geus of Spanjaard
de 'poort binnendringen, het raakt mij niet ; en de ongeloovigen konden voor de poort zijn, zonderdat ik er een voet om zou verzetten.
Zoo waar als God leeft ! hij, die zijn broeder onschuldig aan het
galgenhout heeft zien hangen, bemoeit zich met niets dan de wraak,"
eindigde hij, onstuimig met zijne vuist op de tafel slaande, alsof hij
haar wilde vernielen.
»Indien gij er dus niets tegen }ebt, zullen wij de hamei gaan dicht.
werpen," hernam degene die hem aangesproken had. »Heidaar ! wie
zal mij helpen ?"
Zonder een woord te antwoorden, hernam de aanvoerder zijn vorige
houding, en de overigen verlieten allen het vertrek. Nadat zij de
hamei met de ijzeren ketenen bevestigd hadden, traden zij over de
houten brug terug, zich haastende aan den garen wind te ontsnappen, terwijl zij in het voorbijgaan naar het ijs in de gracht zagen,
dat opengebakt was geworden. De zware poortdeuren maakten een
knarsend geluid, toen zij. op hare verroeste scharnieren draaiende,
werden dichtgeworpen, en de burgers trokken hierna met al hunne
macht aan de kettingen, waaraan zware, gegoten ijzeren blokken hingen, en deden de valbrug langzamerhand omhoog gaan.
»Laten wij dezen nacht zoo voorzichtig zijn, om hem niets in den
weg te leggen, mijne meesters!" zeide de apotheker zacht.
»Jan Langarm is niet gemakkelijk als hij begint, en een slager is
altijd gevaarlijk; hij is aan het bloedvergieten gewoon, en bij St.
Maarten! ik geloof dat hij met ketterijen besmet is."
»Geloof dat niet; hij is de beste kerel, die er bestaat,'' antwoord-
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de een ander ; »maar wie zou niet woedend zijn, als men zijn broeder zoo mishandeld had ? En niemand heeft nog ooit kunnen zeggen, dat hij misbruik gemaakt heeft van zijne kracht."
»Hetgeen niet gebeurd is, kan nog gebeuren ; en ik wil een ezel
zijn, zoo zijne woorden niet naar het schavot of den mutsaard rieken,"
hernam de andere, evenals twijfelde hij aan de woorden van zijn
makker.
Hierna traden zij de kamer weder binnen, en hernamen hunne
plaatsen, zonderdat hun aanvoerder zich verzette of te kennen gaf,
dat hij hunne terugkomst gewaar werd.
»Het zal mij benieuwen," begon de bakker, »wat men met den
Boodschapper doen zal ;; dat ..." Doch hier gaven zijne makkers hem
met de hand of met het hoofd een wenk, om over die zaak niet te
spreken, hetgeen hij echter niet begreep, maar voortvoer, »dat is te
zeggen, als men zijn lijk opgegraven heeft."
»Wat men doen zal ?" riep de hoofdman, zich oprichtende, driftig
»wat men doen zal, mijne meesters ! men zal hen naar de galg sleepen, even als men mijn broeder gedaan heeft ; en toch heeft deze den
Koning trouw gediend! Ja men heeft hem getrapt, getrapt met den
voet, alsof het een ongeloovige hond op de galeien geweest ware.
Is het daarom, dat wij onzen Graaf dienen ? Is het daarvoor, dat
wij op alle levensmiddelen een zware verhooging betalen, door drukkende beden bezwaard worden 9 Maar,' vervolgde hij nog heviger
dan te voren: »Mijn broeder zal niet tevergeefs mij zijne wraak hebben
overgelaten; morgen zult gij vernemen, dat de overwinnaar van Loevestein is gevallen, of gij zult mij naast mijn broeder zien hangen;
ik zweer het bij al wat heilig is, en ik mag verdoemd zijn in alle
eeuwigheid, als ik mijn eed niet houd !"
Met verbazing hoerden zijne medeburgers hem aan, en de vrees
kenteekende zich op hun gelaat ; met angst zagen zij naar de deur,
ofschoon zij wisten, dat niemand vreemds hen onverhoeds naderen kon;
maar het was hun bekend, dat een enkel woord van hetgeen hij gezegd had, genoeg was om hem te doen veroordeelen, en om hen, die
het aangehoord hadden, te doen gevangen zetten.
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»Wees in Gods naam bedaard, meester !" zeide de apotheker, en
hij gaf hein een wenk om te zwijgen ; »het is tegenwoordig niet
goed te zeggen wat men denkt, en menigeen heeft des avonds aan
het hout gewaaid, of is zonder hoofd te huis gebracht, omdat hij
des morgens zijn tong te veel geroerd had."
»En wie zou durven aanbrengen, wat ik gezegd heb ?" riep de
andere, die schielijk opsprong, en zijn breed geschouderd en gespierd
lichaam vertoonde, evenals wilde hij meer klem aan zijne woorden
geven. »Neen, neen, burgers ! gij kent Jan Langarm al te goed," vervolgde hij, en liet zijn vorig oog over hen gaan ; »gij kent hem
wee degenen, die hem zou beschuldigen."
»Niemand onzer denkt daaraan, vriend !'' antwoordde de bakker
»maar de Hertog heeft ook lange armen, en hij heeft zelfs grooter
heeren, dan gij zijt, naar de gerechtsplaats doen sleepen."
»Ik ben geen heer," riep de andere driftig, »maar een stil burger;
doch Alva zou mij niet verhinderen u allen den hals om te draaien
voor mijn dood. Ik bemoei mij niet met uwe denkwijze ; maar
God behoede u er voor, dat gij u ooit met mijne zaken zoudt bemoeien;
uw oven zou zoo klein niet kunnen zijn, of ik zou middel vinden om
er u in te wring en ."
» Drink eens met ons," zeide een ander, die hem een glas toereikte
»wij zijn hier allen burgers met elkander, en er is onder ons geen
Spanjaard, voorzoover ik weet.''
»Ik drink nooit, als ik iets verrichten moet," antwoordde de slager, en wees het glas terug. »Gelukkig is er onder u geen; want ik
zweer, dat de eerste Spanjaard, die mij iets zoekt in den weg te leggen, een kwaad uur zal hebben, of ik zal geen Jan Langarm meer
heeten."
Een oogenblik heerschte er een diepe stilte; doch op eens sprongen zij allen op, en schenen te luisteren.
»Ik hoor iets," zeide de bakker, »ik geloof waarachtig, dat er buiten een ruiter aankomt, ik hoor de hoeven:; van het paard op den
puinweg.
»Zwijg," zeide Jan Langarm, »waartoe dient dat gesnap ?" Men
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hoorde nu duidelijk aan de hamei kloppen, en iemand riep met een
luide stem : » Abra la puerta 1) !"
DEen Spanjaard," riep de slager schielijk, terwijl hij met zijne rechterhand het hecht van een groot mes streelde, dat in een zwarte scheede
aan zijn rechterzijde hing.
»Als men van den duivel spreekt, ziet men zijn staart ; ik bid u,
wees voorzichtig," zeide de apotheker, zich kruisende.
Zonder een woord te antwoorden, wierp de andere een venster
open, dat op de gracht uitzag, en vroeg met een barsche stem :
»Wie daar ?" Hij kreeg geen antwoord ; maar men riep nogmaals:
»Abra la puerta !"
»Wat ziet gij ?" vroeg de bakker, die tevergeefs trachtte over zijne
schouders heen te zien, doordien de slager met zijn breed lichaam
het kleine raam geheel bedekte.
»Ik zie, als ik wel heb een kerel te paard buiten de hamei," antwoordde deze. »Hij kent geen Hollandsch ; ik zal dus genoodzaakt
zijn den verdoemden hond in zijne taal aan te spreken."
»Men maakt de poort zoo laat niet open, Signor !" riep hij in gebrekkig Spaansch; »gij zult genoodzaakt zijn naar de voorstad terug
te keeren, of onder den blooten hemel te slapen,"
»Ik moet noodzakelijk in de stad zijn," antwoordde de andere van
buiten. »Ik kom van Utrecht, van den slotvoogd, en ben met brieven
voor den Hertog belast : open zonder verzuim, of gij zult verantwoordelijk zijn voor het tijdverlies."
»Al waart gij de Hertog zelf, zoo zou ik u de poort niet durven
inlaten zonder toestemming van de overheid," hernam de slager.
»Een Spanjaard heeft met uwe overheid niets te maken ; soldaat of
burger, wat gij ook zijn moogt! laat die heeren maar rusten, en
laat mij terstond naar binnen, of Nombre de Dios! ik zal de hamei
ternederwerpen," schreeuwde de ruiter.
»Dat staat u vrij, Signor Caballero 2) !' hernam de slager spot-

1) Open de poort. 2) Heer ruiter.
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achtig lachende : »maar zoo gij sinjeur de duivel zelf niet zijt, zoo
zullen uwe pogingen vergeefsch zijn. Goedennacht !" Dit zeggende
wierp hij het vensterraam weder dicht
»Gij doet wel van niet meer met hem te spreken," zeide er een lachende, »laat - hem met vrede, hij zal van zelf wel weder heengaan."
»Wat heeft hij gezegd ?" vroeg de bakker.
»Dat gaat u niet aan !" antwoordde de slager schielijk.
»Gij hebt gelijk, meester !" hernam de andere ; »maar zeggen en
doen zijn twee ; want naar hetgeen gij zoo even gezegd hebt, had ik
gedacht, dat gij hem geheel anders te woord zoudt gestaan hebben."
Juist wilde de slager, die zijn voorhoofd rimpelde, antwoorden:
doch een hevig geraas aan de hamei deed ben allen luisteren. Vreesel;k rammelden de ketenen, waarmede deze bevestigd was.
»Die knaap heeft handen als ijzer," zeide de apotheker zacht. »Indien wij dat geweten hadden, hadden wij den dwarsbalk wel voor den
dag mogen halen ; ik geloof, dat het de duivel zelf is."
»Of een Spanjaard, en dat is hetzelfde," riep hun aanvoerder.
»Maar het zou ons niet betamen een vreemdeling toe te staan, des
nachts aan onze stadspoorten zulk een satansch geweld te maken.
Neemt de sleutels en uwe musketten mede: wij zullen eens zien,
of hij niet tot bedaren zal te brengen zijn." Dit zeggende, nam hij
zijn musket, deed versch buskruit op de pan, sloot die weder, en
ontstak de lont aan beide zijden, en nadat zijne onderhoorigen dit,
ofschoon schoorvoetende, insgelijks gedaan hadden, verlieten zij de kamer.
Nadat de poort geopend was, en de zware valbrug al rammelende
was nedergelaten, gelastte hij aan vier hunner, aldaar te blijven, en
trad, gevolgd door de overigen, over de brug naar de hamei. Zoodra
de Spanjaard hen hoorde aankomen, staakte hij zijne ijdele pogingen,
en leunde, misschien door de geweldige inspanning zijner krachten
uitgeput, tegen zijn paard.
))Zijt gij razend of dol, Signor !" zeide de slager barsch, »dat gjj
zulk een schandaal hier in den laten avond aanricht? ik gelast u te
vertrekken, of ik zal het u leeren,"
»Gij weet niet wat gij zegt, vriend !" hernam de andere bedaard.
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»Laat mij binnen ! of het zal u berouwen den landgenoot van uw
Koning te hebben doen *vachten : en daar ik geen lust heb hier dezen
nacht te blijven, zoo zal ik mij aan een stuk of drie dubloenen als
drinkpenning niet laten kennen."
»En gij weet niet, tot wien gij spreekt, Spanjaard !" hernam de
andere_ driftig, met zijn musket op de brug stampende ; Dzijt gij
dronken ? een Hollander laat zich niet omkoopen."
»Maak open !" riep de Spanjaard, en schudde met geweld den ketting der hamei heen en weder ! »maak open !" waarna hij woedend
vervolgde : »Ik wil en ik zal in de stad komen, en morgen zal ik
u een dracht slagen laten geven, gemeene hond ! om u op een anderen tijd te leeren een Spaansch edelman terstond te gehoorzamen."
»Dracht slagen ?" zeide de Hollander driftig, doch zacht in zijne
eigen taal, terwijl hij de pan van zijn musket opende, en op den
Spanjaard mikte: »Een dracht slagen? neen, snaak! gij zult den
dag van morgen niet zien."
»Voorzichtig, maak geen geraas, Jan !" zeide de bakker, »in Gods
naam, wees toch voorzichtig !"
»Voor de laatste maal, --- wilt gij gehoorzamen ?" vroeg de Spanjaard bijna onverstaanbaar van woede of ongeduld, terwijl hij zich
scheen gereed te maken, de hamei te beklimmen.
»Ja !" hernam de slager, het musket zacht weder nederzettende.
»Maar zie, Signor 1 het is mij onmogelijk u hier door te laten; want
het is verboden; maar indien gij er zoo op gesteld zijt om in de
stad te wezen, zoo ga naar de Burgpoort ; voor weinig geld kunt gij
dáár binnenkomen."
»Ik weet den weg niet," antwoordde de Spanjaard wantrouwig.
»Indien de eene poort gesloten is, zal de andere wel niet open zijn,
en zoover ik weet, is er geene brug over de rivier."
»Zeer zeker, Signor !" zeide de slager, »zeer zeker ! de Burgpoort
blijft steeds twee uren langer open dan de andere, tot gerijf van de
voermanswagens, die langs de Waal komen, en een matig poortgeld
betalen ; ik zelf bied mij aan om n den weg te wijzen, en u over de
Linge te helpen."
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»Zoo spoed u dan," hernam de Spanjaard, op zijn ,card stijgende;
»want ik heb haast !"
»Open de hamei !' beval de aanvoerder aan den bakker, waarna
hij zijn musket overgaf en zeide : »Ik kom spoedig terug, als ik
hem ter behoorlijke plaatse bezorgd heb ; en zoo er iemand geslagen
wordt, zal het niet op zijn bevel zijn ; daarvoor ben ik u borg '
»Wat wilt gij zeggen ?'' vroeg de apotheker, het musket aannemende.
»Ik hoop niet, dat gij hem vermoorden zult ?"
»Wie weet het ?" hernam de andere koel ; »maar ik ben voornemens om hem met paard en al in de gracht te werpen ; men zal,
als men hem vindt, op niemand verdenking hebben. Wat u aangaat,
ik weet gij zult zwijgen, gij kent Jan Langarm ; het water is koud
en diep, verstaat gij mij, sinjeur ?"
Toen de hamei nu geopend was, trad de slager. met zijne muts
op het hoofd gedrukt, naar buiten ; hij gelastte die weder te sluiten,
en zeide tot den ruiter, terwijl hij zijn rapier uit den draagband nam
en aan den bakker gaf: » Wij, burgers zijn niet gewoon om met die
bloedvergieters en ander wapentuig te loopen ; ik heb niets te vreezen,
en gij zijt gewapend; wees dus zoo goed mij te volgen, Signor! ik
zal u den weg wijzen.
»Gij zijt een hupsche vent," zeide de Spanjaard, nadat zij een
eind weegs waren voortgegaan, »en ik zie wel, dat gij geen soldaat

zijt, omdat gij uwe wapenen hebt achtergelaten."
»Gij wilt zeggen, dat iemand 'zelden gewoon is om het werktuig,
waarmede hij den kost ophaalt, achter te laten, Signor!" antwoordde
de slager, zijne rechterhand langs het lijf houdende: »en naar de lange
ijzeren pijpen te oordeelen, die aan uw zadel hangen, schijnt gij een
krijgsman te zijn."
»Gij hebt gelijk," antwoordde de andere, die spraakzamer scheen te
zijn dan anders zijne landgenooten waren, »en ik hoop mijn kruit en
mijn goeden degen niet te sparen, als ik weder een mjjner vijanden
onder de oogen treed : maar gij hebt mij nog niet gezegd, tot welk
gild gij behoort."
Zijn geleider, die in dit oogenblik een deuntje was begonnen te
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fluiten, antwoordde hem echter niet, of scheen hem niet verstaan te
hebben ; hij stapte, als iemand, die zijn weg goed kent, met spoed
voorwaarts, waarom de Spanjaard nu zweeg, en rechts om zich heen
zag, voorzoover de duisternis hem dit toeliet.
De weg, dien zij volgden, was vrij breed, maar zeer ongelijk ; hier
en daar stond een geknotte wilg aan den kant van de gracht, die
er langs liep, en ofschoon het niet bijzonder donker, en de weg door
de vorst hard was, had de ruiter dikwerf moeite om zijn paard, dat
bijzonder hard scheen' gereden te hebben, op de been te houden. Het
paard was zwart, groot en sterk, doch zeer bezweet ; des ruiters gelaat was onder een grootera hoed, die met een zwarte veer pronkte, verborgen ; een groote mantel, die tot op zijne laarzen hing, bedekte zijne
overige kleeding. Zoo reed hij een eind voort, terwijl hij steeds zijn geleider langs den stadsmuur volgde, die hier en daarmet torens versterkt was.
Ofschoon de Spanjaarden hatende, zou de Hollander gaarne gezien
hebben, dat de ruiter op zijne vermaning zich verwijderd had ; doch
toen deze begon te dreigen, was zijn bloed aan het koken geraakt;
en ofschoon anders niet wreedaardig van inborst, had hij besloten
zich van den ruiter te ontdoen, en daardoor de belangrijke tijding
ann den Hertog te onthouden. Toen de Spanjaard zich echter aan
hem vertrouwde en hem volgde, begon hij weder anders te denken;
ja hij had reeds besloten hem aan zijn lot over ie laten, en een
middel te zoeken om over het ijs te ontsnappen ; maar toen deze zijn
verlangen had te kennen gegeven om zijne vijanden te ontmoeten,
deed dit hem weder van gevoelen veranderen, en de dood van den
Spanjaard werd vast besloten.
»Waarom volgt gij dien weg niet, burger ?" zeide de Spanjaard, die
bleef stilstaan, toen de slager een weg insloeg, welke, links af, langs
een breed water in het veld liep, en hem wenkte om te volgen.
»Omdat die steiger daar zeer oud is en gemaakt moet worden,
hetgeen uit hoofde van de vorst niet geschieden kan ; daarom liggen
de schuiten hooger op," antwoordde de andere kortaf.
»De naaste weg is vlij het liefst," zeide de ruiter : » wij verwijderen
ons nu van de stad."
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»Gelooft gij dan', Signor, dat ik dezen weg zou inslaan, indien ik
er geen gegronde reden voor had ? Volg mij ; het is hier koud, en
mijn volk wacht mij."
Zonder verder tegen te praten, pende de ruiter zijn geleider na,
die reeds een eind weegs vooruit -was. Hoe verder zij echter kwamen,
hoe slechter en nauwer de weg werd ; aan de eene zijde was een
breede sloot, die geheel dichtgevroren lag, aan de andere zijde was
de vaart, die insgelijks bevroren was ; doch men zag duidelijk, dat
dienzelfden middag het een of ander groot vaartuig door het ijs
was heengebroken.
»Ik geloof dat gij verdwaald zijt, burger :" zeide de ruiter eindelijk,
die zijn paard deed stilstaan ; »de weg is nauwelijks breed genoeg
voor een mensch, laat staan voor een paard."
»Ook zal ik u verzoeken af te stijgen, Signor," antwoordde de
slager barsch, en wierp een somberen blïk op het ijs en de doorvaart,
die met een dunne ijskorst bedekt was. »Indien gij den weg neemt,
dien ik u wijzen zal, zult gij spoedig zooveel ruimte hebben, als gij
maar verlangen kunt; want een geheele standaard ruiters zou er
gemakkelijk kunnen omkeeren.
Dit zeggende, vatte hij het paard bij den teugel; toen het moedige
ros dit voelde, begon het te steigeren en achteruit te slaan ; doch
spoedig stond het stil en onbeweeglijk : de ijzeren hand, die het vasthield, verhinderde het zich te bewegen.
»Stijg af, Signor !" zeide de slager barsch, »waarnaar wacht gij?
of wilt gij dat ik den stijgbeugel houden zal ?"
Zoodra de Spanjaard zijn geleider zich van den teugel zag meester
maken, rees de argwaan in zijn hart op ; zijne hand vatte een der zinkroeren ; maar daar hij wist, dat de lonten niet ontstoken waren, liet hij
het los, en toen de andere zijne uitnoodiging herhaalde, en hij zag
dat deze in zijn rechterhand een lang scherp més hield, dat hij nu
voor het eerst gewaar werd, begreep hij, dat het beter voor hem zou
zijn dadelijk af te stijgen dan zijn paard onder zich te laten nederstooten.
Toen hij afgestegen was, stond hij zoo gedrongen tegen zijn paard,
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dat hij geene gelegenheid had, om zijn rapier te trekken, maar zich
vergenoegen moest met zijn dolk uit de scheede te halen.
Zoodra de slager hem van het paard zag, besloot hij hem aan te
vatten ; hij wist niet, dat de Spanjaard, ondanks de duisternis, het
mes gezien had, dat hij in de hand hield, noch dat deze zijn dolk getrokken had. Hij dwong dus het paard, om zich in een schuinsche
richting te plaatsen en sloot den ruiter den terugtred af : maar op het
oogenblik, dat hij zijne gespierde hand uitstrekte, om hem te vatten,
riep deze in zuiver Hollandsch : »Om aller heiligen wil ! houd op,
ik ben geen Spanjaard.`
»Verwonderd trok de slager zijn hand terug, stak het mes in de
scheede, en zeide spottend in het Hollandsch : »Het schijnt mij toe,
Caballero ! dat de vrees u de taal heeft doen leeren, welke gij aan
de poort niet verstondt : gij spreekt het Hollandsch als een boek:
Het zal u echter hier niet helpen ; ik had het mes, dat u verschrikt heeft, niet tegen u getrokken, maar om uw paard tot rede te
brengen, indien het noodig geweest was. Komaan, Signor! maak u
gereed; want ik heb besloten, dat men u morgen met uw paard hier
in het water zal vinden, en wat Jan Langarm gezegd heeft, dat moet
geschieden."
»Zoo waar als er een God is, zoo waar is hetgeen ik u zeg, ik
ben een Hollander !" riep de ruiter.
>, Welnu, ik wil het gelooven," antwoordde de slager schielijk, »waarom niet? Indien Judas Gods Zoon verraden heeft, zoo zal men ook
wel Hollanders vinden om hunne landgenooten te helpen vernielen!
Spanjaard of Spaansche bespieder, het is hetzelfde; gij moet sterven."
Bij deze laatste woorden maakte hij zich gereed den ruiter te vatten.
Deze trad zooveel mogelijk achteruit, en wierp zijn mantel van
den rechterschouder af. Ondanks de duisternis zag de slager, dat hij
een rood lakensch wambuis droeg, en dat hij in de gesloten vuist een
langen dolk hield.
»Welnu, ik ben gereed!" riep de ruiter met een sterke stem
»gom hier, sluipmoordenaar! die mij verraderlijk herwaarts gelokt
hebt, kom hier ! nu ik den geheelen dag te paard gezeten heb, ben
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ik en mijn paard vermoeid, anders zou ik u over het lijf gereden
hebben. Denk evenwel niet, dat gij mij gemakkelijk zult ternederl.eggen ; het is mogelijk, dat gij het wint, maar de zege zal u duur te
staan komen," Hierop den dolk zwaaiende, vervolgde hij met een
droevige stem : »Mijn God ! zal ik dan veroordeeld zijn, om vervan haar en zoo dicht bij mijn vriend, nutteloos het leven te laten T'
»En wie zijt gij dan ?" vroeg de slager, die, des ruiters beschuldiging hoorende, zijne hand had laten zakken.
»Ik heb geen tijd tot praten, kerel !" antwoordde deze verwoed
»laat mij gaan, of ik begin het gevecht, ieder oogenblik is voor mij
een eeuw ; — ik ben een watergeus !"
»Watergeus ?" hernam de slager verwonderd. »Ik weet niet, sedert
wanneer de slotvoogd te Utrecht die knapen als boodschappers gebruikt. Maar waarmede bewijst gij uw zeggen ? gij, die u mogelijk
wel voor een moor zoudt willen uitgeven, indien gij niet eerst tijd
noodig hadt, om uw aangezicht zwart te maken ?"
»Ik heb geen bewijs dan mijn woord van eer en dezen penning,"
antwoordde de ruiter, een gouden geuzenpenning, die aan een zijden
lint om zijn hals hing, opheffende; »maar mijn wederstand zal u bewijzen, dat ik een watergeus ben.''
»Ik geloof u," zeide de slager, nadat hij het penninkje in zijne
hand genomen en bevoeld had. »Gij zijt een geus; ik dank u, broeder ! voor het bewijs van vertrouwen, dat gij mij, die zoo even uw
leven bedreigde, geschonken hebt, door snij u te laten naderen."
»Gij vergeet, burger! dat mijne band gewapend was, en dat ik onder mijn wambuis een buigzaam harnas aan heb," antwoordde de ruiter.
»Welnu, zie mij eens aan, vriend !" hernam de andere lachende,
terwijl hij zijn gespierden arm uitstrekte, en met de andere hand het
paard bleef vasthouden. »Weet dat Jan Langarm — want dit is
een bijnaam, dien men mij niet ongepast gegeven heeft — nog nooit
iets heeft behoeven los te laten, als hij het eens vast had; de sterkte os kan niet op zijn pooten blijven staan, als ik hem bij de horens
heb; ik zou met uwe dagge gelachen hebben, als ik u bij den strot•
gehad had."
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»Ik zie wel, dat gij een sterke borst zijt, goede vriend !" hernam
de ruiter ; »maar God helpt dikwijls den zwakke, als hij het recht
aan zijne zijde heeft. Maar laten wij gaan ; ik moet in de stad wezen ?"
»Wees zoo goed om terug te gaan," zeide de slager, »ik zal uw
paard doen keeren." Dit zeggende, noodzaakte hij het om zijne achterste pooten op het ijs te zetten. »Tevergeefs zocht het moedige ros
zich te verzetten, maar het hielp niet ; spoedig had hij het paard gewend, en zij gingen nu weder terug naar de stad.
»Uwe tegenwoordigheid is dan wel in de stad noodig," zeide de
slager, »dat gij u gewaagd hebt, om bij den avond den intocht
met geweld te vorderen ; of wilt gij misschien naar het slot ?"
»Neen," hernam de andere, »het leven of dood hangt van mijn
bezoek in Gorkum af ; ik moet noodzakelijk in de stad wezen."
Verder gaf hij echter geen reden, wat hij er te doen had. De slager eerbiedigde zijn stilzwijgen, en vroeg hem er ook niet verder naar,
en ofschoon hij op hot punt was om de vermeestering van Loevestein,
waar de geus misschien belang bij had, aan dezen te berichten, zoo
zeide hij echter niets : een kwade tijding komt altijd nog tijdig genoeg, dacht hij.
Aan de stadsgracht gekomen, besteeg de ruiter zijn paard weder,
terwijl de slager den teugel losliet ; maar toen hij naar den steiger
wilde rijden, denkende, dat zijn leidsman da,ár aan het huisje van
den schipper zou aankloppen, zeide deze : »Neen, mijnheer 1 daar
kunt gij niet door ; de Dalemer- of Burgpoort is even zoo goed gesloten als de andere poorten ; hetgeen ik verhaald heb, was niet waar;
maar volg mij, ik zal wel een middel vinden om u binnen de stad
te brengen.` Hierop vroeg hij: » Is er ook wat nieuws in Utrecht ?"
»Dat weet ik niet," hernam de ruiter, zijn mantel om zich heen-slaande, terwijl zijn paard verheugd scheen weder in de macht van
zijn meester te zijn; »ik kom daar niet vandaan."
»Dan moet gij van Vianen gekomen en door Arkel gereden zijn,—"
zeide Jan Langarm. »Maar zeg mij eens, hoe kwam het u in het hoofd,
om u voor een Spanjaard uit te geven ?"
»Vergeef mij," antwoordde de geus, »het moet u vreemd voorko9
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men, dat ik zoo bij u aan de poort gekomen ben ; ik kom van Nieuwkoop. In vollen draf den Schelluinerdijk langs rennende, hoopte ik
nog vóór poortsluiten te Gorkum te komen ; maar, helaas ! ik kwam
te laat ; de Kansepoort was gesloten. Tevergeefs trachtte ik de burgers te bewegen mij in te laten ; zij weigerden het mij, evenals
gij gedaan hebt ; noch dreigen, noch smeeken of aanbieden van veel
geld kon baten, en ik moest mij verwijderen. Daarna was ik voornemens mijn paard achter te laten, over het ijs te gaan, en hier of daar
de stad te beklimmen ; toen ik dit echter beproefde, ontdekte ik, dat
de grachten wijd open gebijt waren, en het mij dus onmogelijk was.
Nu geen anderen raad wetende, trachtte ik mij den ingang te verschaffen, door mij voor een Spanjaard uit te geven, hetgeen mij bijna
het leven zou gekost hebben. Maar zeg mij eens, vriend ! wat bewoog u toch, mij naar het leven te staan, mij, dien gij nooit gezien
hebt ?"
»Het genoegen der wraak te smaken," antwoordde de slager schielijk. »Ja, Mijnheer 1 het zal u niet bevreemden, als ik u zeg, dat ik
dezen dag mijn broeder vóór de stad aan de galg heb zien hangen.
Geloof mij, anders " heeft nog niemand mij van wreedheid kunnen
beschuldigen; maar dit heeft mijn haat tegen alles wat Spaansch is,
zoodanig aangewakkerd, dat ik onvoorzichtig gezworen had, om den
eersten Spanjaard te dooden, die mij tegenkwam." Hier zweeg hij,
en vervolgde weinig tijds daarna : »Wacht mij hier een oogenblik,
Mijnheer! ik zal de poort laten openen; indien ik mijne muts afneem,
kunt gij gerust naderen ; zoo niet, dan is er iets gebeurd, dat mij
verhindert u in de stad te laten, en gij zult tot morgen moeten
wachten; want ik kan het leven mijner medeburgers niet in de waagschaal stellen voor u."
Dit zeggende, stapte hij naar do hamei; de ruiter hield zijn
paard staande, en rustte met de linkerhand op de greep van zijn
rapier.
Met meer opmerkzaamheid dan wel vroeger, zag hij naar de stad.
De omtrek der oude, hooge muren en der zware torens van de
poort teekende zich donker tegen de lucht af; hier of daar stak de
-
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gevel van het een of andere huis boven den muur uit ; de poort zelve
had veel van de oude half vervallen bergsloten, die hij in Duitschland
gezien had. Slechts een enkel klein venster was verlicht ; het was
dus, alsof daar de eene of andere goudzoeker of toovenaar nog bezig
was, met vergift of tooverdranken te bereiden, terwijl de overige bewoners zich ter rust begeven hadden.
»Heidaar, mijne -meesters ; maakt open !" riep de slager met zijne
gesloten vuist op de hamei slaande.
» Wie is daar ?" vroeg een stem door het raampje in de wacht.
kamer.
»Ik ben het ! ' antwoordde Jan Langarm, »maak open, het is hier
vervloekt koud !"
Weinige oogenblikken daarna ging de poort open. Over de brug
traden zes burgers naar hun aanvoerder, en openden de sloten der
kettingen, die de hamei bevestigden.
»Is er ook iets nieuws ?'' vroeg de slager. »Is er ook iemand geweest, terwijl ik weg ben geweest T'
»Neen; is het gedaan, Jan! heeft hij geen weerstand geboden ?"
»Doe open!" riep deze, zonder hem te antwoorden en de hamei
openstootende. »Terug; alles heeft zich gemakkelijk geschikt, de
Spanjaard is verdwenen !" Dit zeggende, nam hij de muts af, draaide
haar op de hand rond, en zette haar weder op.
»Alle heiligen staat bij!" gilde de Apotheker op eens uit, terwijl
de anderen de vlucht over de brug namen, »ziedaar zijn paard, zijn
mantel — het is zijn geest, hij is achter u, barmhartige God ! ontferm
U mijner."
»Zwijg, gek! het is geen geest," grauwde de slager hem toe, terwijl
hij den ruiter, die op het gegeven teeken genaderd was, verzocht voort
te rijden, waarna hij de hamei sloot en over de brug naar de poort
trad. Onder het gaan bracht hij des apothekers hand aan het paard
,en zeicle : »Voelt gij nu wel, dat het geen spook is, maar wel de
ruiter en het paard in eigen persoon ? ik zal u straks alles verhalen."
»Is hij dan de Spanjaard niet, dien gij gedood hebt ?" vroeg de
andere, die zijne hand schielijk terughaalde.
,
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»Wel neen, oud wijf!" antwoordde de slager lachende, »hij is een
IIollander met vleesch en been, evenals wij ; maar wees voorzichtig,
sinjeur ! gij verbrandt met de lont van uw roer uw fraai zwart wambuis,.
dat gij reeds een halve eeuw gedragen hebt."
»Vrees niets, oude man !" zeide de ruiter, de poort binnenrijdende,
»gij hebt van mij geen kwaad te duchten."
Half overtuigd, twijfelde de apotheker nog aan de waarheid van de
zaak, en was hij op het punt om het teeken des kruises te maken,
ten einde te ontdekken, of het waarlijk geen booze geest was ; doch
bedenkende, dat, indien het er een was, hij verdwijnen zou en de poort
vanéén zou doen springen, besloot hij liever zijne onzekerheid te behouden, dan te wagen om onder het gewelf begraven te worgen.
De slager opende nu behoedzaam de poortdeur, die in de stad
uitkwam, en nadat hij eerst gezien had, of er ook iemand op straat
was, zeide hij : »Alles is stil, Mijnheer ! gij kunt gaan !" waarna hij
een paar treden met den geus beiten de poort deed, om niet door
de zijnen verstaan te worden. Met zijne rechterhand tegen het paard
rustende, vervolgde hij: »Gij ziet, dat zoo Jan Langarm de Spanjaarden haat, hij steeds genegen is een geus en landgenoot, zelfs met
gevaar van zijn leven, t e dienen; en zoo gij morgen bij mij wilt
komen, zal het mij aangenaam zijn met den beker in de hand nader
kennis te maken; ik woon schuins over de Gevangenpoort : raag
maar naar Jan Philips, den slager; hij is door de geheele stad bekend ; een kind wijst u mijn huis, indien gij naar Jan Langarm vraagt."
»Ik dank u, vriend !" antwoordde de geus, hem de hand reikende,
het
zou mij leed doen, dat gij of een van de wacht om mijnentwil
►
in - gevaar kwaamt." Hier hield hij op en scheen iets te willen vragen.
» lk hoop van niet," zeide de slager; »ik zal aanstonds een paar
hartelijke woorden tot mijn volk spreken, en dan geloof ik niet, dat
zij het wagen zullen den mond te roeren."
»Vaarwel dan !" riep de ruiter en gaf zijn ros de sporen. Toen
echter het paard wilde voortgaan, vatte de slager het bij den teugel.
Het steigerde ; maar toen het de hand herkende, die het buiten de
poort had vastgehouden, stond het stil.
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»Ik vergeet nog iets," zeide hij. »Het zou kunnen gebeuren, dat
dij vóór het aanbreken van den dag de stad moest verlaten ; het
wachtwoord is : Overwinning, onthoud dit wel."
»Ik dank u, " hernam de ruiter, »ik hoop, dat dit woord voor mij
-een gunstig voorteeken zijn zal."
»Zoo ga dan met God !" vervolgde de andere, en liet den teugel
los. Het paard snelde voorwaarts, alsof het vreesde, dat dezelfde hand
het nog eens zou verhinderen om zijn meester te gehoorzamen.
In de poort teruggekomen, sloot de slager haar weder behoedzaam
toe. De Burgers, van hun schrik bekomen, vielen hem met vragen
lastig ; doch hij wilde niet antwoorden, voordat het bevestigen van
de poort en de brug was afgeloopen; waarna bij zich bij het vuur
nederzette op dezelfde plaats, waar hij te voren gezeten had, en hun
vertelde hetgeen hem voorkwam, dat zij weten moesten.
»Maar indien het uitkomt, dat wij iemand hebben binnengelaten,
wat zal ons dan gebeuren ?" vroeg de bakker bevreesd.
»Dan zal men u naar alle gedachten de keel toebinden, even als
een meelzak," antwoordde de slager droogjes. »Dit is echter niet
zeker; maar zoo waar als wij allen zondige menschen zijn, zoo zeker is
het, dat zoo iemand van u het hart heeft iets te zeggen van hetgeen
hier heeft plaats gehad gedurende den nacht, hij een dood mensch is;
want ik zal hem den hals breken: gij kent Jan Langarm. Belooft
gij te zwijgen T'
Allen knikten zij van ja, waarna de slager lachende vervolgde:
»Gij ziet er allen uit, alsof het vonnis reeds was uitgesproken. Komaan!
:schenk eens in, en laten wij drinken. Indien gij u niet met mijne
zaken bemoeit, of bij mijn blok, gaat staan, zal ik ook uwe zaken
laten rusten. Neem gerust iemand een paar el laken meer af voor
een mantel, dan gij noodig hebt; verkoop water en azijn met honig
voor een duur geneesmiddel; verberg vrij het lichte brood onder den
even, of stop den menschen oude laarzen voor nieuwe in de handen,
het gaat mij niet aan; en zoo er al iemand wat van zegt, Jan Langarm
zal het niet wezen."
,

VIJF EN VIJFTIGSTE HOOFDSTUK.

Zoodra de ruiter zich van den man verwijderd had, die hem zulk
een grooten dienst had bewezen, en aan wien hij op het punt was-.
geweest een voor hem gewichtige vraag te doen, moedigde hij zijn
paard aan, en • reed rechtuit de Arkelstraat in. Langs de Heilige
Geest-kapel voorbijrijdende, lichtte hij zijn hoed op ; en toen hij deArkelstraat ten einde was, hield hij stil voor een groot huis, dat
vlak over deze straat in de Hoogstraat stond; doch met verwondering
zag hij, dat al de luiken gesloten waren. Geen licht was er in het
huis te zien: de deur der herberg . waarboven een groot bord uithing,
was gesloten; de vroolijke waard vertoonde zich niet, zooals anders,
op den drempel, om hem binnen te noodigen, noch beval op een
luiden toon aan zijne knechts, het paard des edelmans of reizigers
naar den stal te brengen. Geen vroolijk gezang liet zich in het
huishooren, en mèt verbazing zag hij een ijzeren ketting met een
kram in den deurpost . bevestigd, die met een groot slot, waarop het
stadswapen scheen te staan, aan de deur was vastgemaakt.
De lantaren, die vóór het beeld van een heilige brandde, dat op,
een boek der straat stond, stelde hem in staat dit alles te zien.
Vreemd was het echter, dat op den anderen hoek der straat geen
licht in de lantaren was voor een beeld, waarvan het hoofd was afgeslagen ; de vromen, die anders de lantaren voorzien hadden, waren
zeker van oordeel geweest, dat nu hun schutsheer van zijn hoofd,
en dus van zijn gezicht beroofd was, zulks toch maar boter aan degalg zou geweest zijn.

-
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deur van een huis, niet verre van de herberg, deed hem echter
opzien. Een oude vrouw liet een kleinen hond op straat, die dadelijk het paard aanbaste ; zij zelve bleef echter, voor de koude bevreesd, binnen. De ruiter, die van haar eenig naricht hoopte in te
winnen, reed een weinig terug en naar haar toe, en vroeg haar:
»Dit is immers de Paradijsvogel ?''
»Ja wel, Mijnheer !" antwoordde zij, den ruiter van het hoofd tot
de voeten opnemende.
» Zoudt gij mij in dat geval ook kunnen zeggen, waar de waard
is, en waarom de herberg gesloten is ?"
»0 ja, Mijnheer !" antwoordde de oude, vergenoegd, dat zij hare
bekendheid met alles, wat hare buren betrof, kon ten toon spreiden,
terwijl zij met hare hand op een van steen gehouwen leeuw of een
ander dier leunde, welke bezijden de huisdeur stond. »Gij hadt u
,nooit beter kunnen aanmelden dan aan mij. Gij moet weten, dat.
de waard gemeene zaak gemaakt heeft met de ketters op Loevestein ;
dezen morgen is men gekomen om den vogel te vangen; maar zie!
het was te laat; hij was gevlogen, en het nest was ledig. De schout
heeft de goederen in beslag genomen, en het stadsslot op de deur
gehangen. Er zijn herbergen genoeg in de stad, jonkman! gij zult
daar beter zijn, dan hier bij dezen ketter ; in bet Roode Hert, over
het Stadhuis, woont mijn zoon, die u naar uw stand zal ontvangen."
»Gij weet dus niet, waar de waard is ?" vroeg de ruiter nadenkende.
»Goddank, neen, Mijnheer !" antwoordde de oude gemelijk; »voor
wie ziet gij mij aan? ik heb mij nooit met den geus opgehouden,
en zoo gij overal zoo ' naar den waard uit de Paradijsvogel vraagt,
loopt gij groot gevaar, om dezen nacht in het slot op stroo te
slapen. Zoo is het ook eens gebeurd, dat ....."
Doch de ruiter viel haar in de rede, en zich aan hare woorden
niet storende, riep hij : »Goedennacht, moeder 1 God beware u
voor de ketters !" gaf zijn paard de sporen en verdween uit haar oog,
toen hij den hoek om, en de Hoogstraat inreed.
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»Wat zijn die jonkmans heden ten dage onbeschoft," bromde de
oude. »Kom hier, stom dier ? het paard had u haast bezeerd," zeide
zij, haar hond roepende ; »ik geloof. dat die knaap zelf een ketter
is ; hij heeft het arme dier bijna vertrapt. Het was dan een wonderlijke ruiter, van boven geheel in het zwart ; doch toen zijn mantel
opwaaide, zag ik, dat hij in het rood gekleed was." Dit zeggende,

maakte zij de deur dicht, nadat haar hondje was binnengekomen,
hopende den volgender morgen met hare buurvrouwen te overleggen,
wie de man te paard toch wel geweest was, en zij spoedde zich naar
haar huisvertrek, om zich te verwarmen en hare huisgenooten met
haar gesnap weder lastig te vallen.
De Waterpoort aan de rivierzijde, die naast de brug was, en
waarop de Spanjaarden bezetting hielden, werd door eenige musketiers bewaakt, en niet door burgers ; mogelijk, omdat zij daardoor
zich van de stad meer zeker achtten, en om het krijgsvolk, dat onder
bedekking van het kasteel aan den oever landen kon, den vrijen in
tocht open te houden.
»Dit is er een, die niet gaarne gebruik schijnt te maken van zijne
voeten," zeide de soldaat, die de wacht had, tot een zijner makkers,
toen hij den ruiter in vollen ren den Langen Dijk hoorde afrijden.
»Gij hebt gelijk," hernam de ander, toen de ruiter voorbij hem
door de poort naar buiten stapte. Maar zoo hij daar buiten zijn
paard niet noodig zal hebben, zoo heb ik toch bij het licht der
lantaren wel gezien, dat hij het . niet gespaard heeft."
Buiten de poort gekomen, vond de ruiter een menigte menschen
op de kade; hier en daar stonden er eenigen bij elkander, hielden
een druk gesprek, of luisterden naar een hunner, die iets verhaalde.
De duisternis verhinderde hem echter hen aandachtig te beschouwen
of te zien, welke soort van lieden het waren. Zonder zich hieraan
te storen of eenige poging te doen om te ontdekken, waarmede zij
zich onledig hielden, wierp hij een snellen blik opwaarts de rivier,
en stapte, nadat hij alvorens een eind weegs naar de Duivelsgracht
opgereden was, naar de plaats, waar de schuiten lagen, die tot de
overvaart gebruikt werden.
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De reden, dat zooveel menschen zich hier bevonden, niettegenstaande
<le koude en den avond, was de nieuwsgierigheid om iets betrekkelijk
Loevestein en den Boodschapper te vernemen : want daar het werkvolk en de busschieters reeds teruggezonden waren, deden zij verslag
-van het gebeurde, en even alsof hun dit eenige oplossing kon
geven, gaapte de menigte naar de zijde van den Galgewaard, waarachter zij gewoon waren des daags het slot te zien ; ja velen zouden
niet eens de juiste plaats hebben kunnen ontdekken, waar Loevestein
lag, indien niet het schijnsel der wachtvuren hen op den weg geholpen had.
Een Spaansch soldaat hield met het musket en een brandende
lont de wacht bij de schuiten ; de oude veerman sloot juist zijn
huisje, en zag nog eens naar de rivier, toen de ruiter hem op zijde
reed en zeide : »Een hengst naar Woerkum.`
»Er wordt niet meer overgezet, mijn meester !" antwoordde de
veerman.
»Waarom niet, Thijs ?" vroeg de ruiter schielijk. »Is de rivier
met drijfijs, of is het te laat ? Ik wil dubbele vracht betalen en een
goeden drinkpenning bovendien."
»Het kan niet zijn, mijn meester !" hernam de veerman, »het is
verboden; gij ziet dien knaap daar met zijn roer ? hij zou het beletten, indien ik al waagde het gebod te overtreden. Wacht tot
morgen, jonkman !" vervolgde hij langzaam. Wat zoudt gij aan de
overzijde doen ? Ik heb u meer gevaren ; geloof mij, keer terug !"
» Waarom dat ?" vroeg de ruiter driftig, en sloeg beangst de volksmenigte gade, die aan den rivierkant stond. »Indien gij mij kent,
zoo weet gij, dat ik er wat te verrichten heb; in Gods naam 1 zeg
het mij, als er iets gebeurd is."
»Wat er gebeurd is, jonkman, ! ' zeide de veerman langzaam,
»Loevestein is ingenomen."
Onwillekeurig drukte de ruiter de sporen diep in de zijden van
.zijn paard. Het steigerde, sloeg vuur, uit de steenen en snelde
vooruit, waardoor eenige lieden, die niet ver van daar stonden te
praten, uit elkander stoven. Doch toen de ruiter den teugel aan-
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haalde, en het paard in zijne vaart stuitte, dwong hij het, een halven:
cirkel beschrijvende, weder bij den veerman te komen, en met han-gend hoofd riep hij somber : »dan kom ik te laat."
»Gij zult zoo goed zijn mij dit te verklaren, Signor Caballero !"
zeide een Anspessado, die; langs hen heen, dezen uitroep gehoord
had, terwijl hij zijne hand naar den teugel van het paard uitstrekte,
dat nog niet tot zijne vorige bedaardheid was teruggekeerd.
Een oogenblik zag de ruiter verwonderd om zich heen; de veerman
sprak geen woord, ja hij achtte hem reeds verloren, toen de ruiter,
zich bezinnende en zijne stem verheffende, in zuiver Spaansch driftig
uitriep : »Sinds wanneer' is het, kerel l dat een gemeen soldaat het
waagt om een dienaar des Hertogs rekenschap te vragen van zijn
gedrag of zijne woorden ? Bij alle heiligen 1 uwe stoutheid verwondert
mij ; gij kent Signor Perea, wien ik beloofd had, vo6r de inneming
terug te zijn, en evengoed als hij, weet ik den soldaat te straffen, di e
zijn plicht te buiten gaat."
»Vergeef mij, Signor !" zeide de Spanjaard eerbiedig, zijne woede
verkroppende. »Ik herinner mij niet u onder onze Capitanes gezien
te hebben. `
»Het is mij onverschillig, of gij mij kent of niet," hernam de
ruiter op een hoogen toon en zijn mantel openslaande. »Zoudt gij
aan den veerman, die mij weigert over te zetten, daartoe geen verlof kunnen geven? het bevel om niet over te zetten kan alleen op
het Hollandsche gemeen, maar niet op een Spaanschen bevelhebber
worden toegepast."
»Neen, Signor !" antwoordde de Spanjaard, »het bevel is al te
stellig; maar indien gij het verkiest, zal ik den Capitan het verlof
daartoe laten vragen; hij is op het stadhuis bij den drossaard.
»Zeer goed !" hernam de ruiter, »hij kent mij ; daarom zal ik liever
zelf naar hem toegaan, uw soldaat zou mogelijk een vergeefschen weg
afleggen. Ik heb gelukkig den tijd, anders zou ik u en den veerman
nog op staanden voet gelasten mij te gehoorzamen" Dit zeggende, gaf hij den Spanjaard met de hand een wenk om te
vertrekken.
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»Gij zijt er goed afgekomen, jonkman !" zeide de veerman, »gij
speelt met uw hoofd ; wees toch voorzichtig !"
»Loevestein is dus over," zeide de ruiter zacht, waarna hij vervolgde,..
als vreesde hij de waarheid te vernemen : »....en de Boodschapper ?"
»Gevallen !" antwoordde de veerman, »gevallen ! Hij heeft zich met
vriend en vijand in de lucht laten vliegen
»En Perea T' vroeg de ruiter, zijne hand van zijn gelaat nemede,.
voor hetwelk hij haar gebracht had, toen de veerman sprak ; en ofschoon zijne stem geene aandoening te kennen gaf, zou zijn gelaat,
indien men hem had kunnen gadeslaan, zijne smart en vertwijfeling
verraden hebben.
»Die leeft !" was het antwoord.
»Zal het geluk dan steeds den booze dienen ?" zeide de ruiter nadenkende ; »maar weet men nu ook, wie de Boodschapper is ?"
»Ja," hernam Thijs, waarna hij zacht tot den ruiter sprak, zoodat
niemand dan deze het verstaan kon ; want een man in een zwarte
kleeding, die zich in dit oogenblik naast hen vertoonde, maakte alle
omzichtigheid noodzakelijk.
De ruiter sloeg zijn mantel over zijn gelaat, zoodat het geheel bedekt was, terwijl hij, zich voorover buigende, aandachtig naar den.
veerman luisterde.
»Ja, ik heb hem gezien, mannen !" schreeuwde de man, die in het
zwart gekleed was, »toen ik den jongen geus verbond, dien zij bevrijd
hebben. Laat de jonge snaak voorzichtig wezen; want ik zou hem,
uit duizend menschen herkennen, als ik hem zag; maar hij zal zich
wel wachten zich hier te vertoonen. De Boodschapper zelf opende
mij de poort ; hij zag er uit als een roover, en hij heeft mij mijne
instrumenten afgenomen. Neen, burgers! nooit hebt gij een gezicht
gezien, dat naar het zijne geleek; galg en rad was er op te lezen."
»Meester Helleborius !" meester Helleborius !" riep een stem een
eind weegs van daar, »men wil u iets vragen."
»Ik kom, ik kom l" riep de zwarte man, zich derwaarts spoedende,.
terwijl hij in het heengaan nog een blik op den ruiter wierp en gemelijk vervolgde: »Niemand is in staat om beter uitleg te geven
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dan ik, ofschoon die schipper er zich ook mede schijnt te bemoeien."
»Gij verkiest dus nog te gaan, na al hetgeen ik u gezegd heb ?"
vroeg de veerman, met zijne linkerhand op een houten bak leunende,
,die vóór het schippershuisje stond.
»Ja l" antwoordde de ruiter ; »hetzij levend of dood, ik wil naar
het slot, al zou ik met mijn paard over de rivier zwemmen,` en
wierp een onversaagder blik naar de plaats, waar hij het water met
drift voorbij hoorde snellen.
»Indien ik niet met de overheden van het veer op het stadhuis
moest wezen en wij buiten de stad waren, zou ik trachten u te
helpen," zeide de veerman : »maar dit kan nu niet. Doch zeg mij
eens, kunt gij zelf wel eens uit de stad komen ?"
»Ja, zeker !" hernam de ruiter, »ik weet het wachtwoord.`
Zoo?'' antwoordde de veerman, »dan hebt gij hier den sleutel van
een schuurtje, dat onder aan den dijk nabij Vuren staat ; de riemen
van het schuitje, dat tegen den dijk is opgehaald, zult gij in de schuur
vinden. Ik gebruik de schuit om nu en dan een stuk land te bezoeken, dat in de rivier ligt, en mijn broeder bedient er zich van om
zoden van dat land te halen. Zoodra gij het niet meer noodig hebt,
berg dan de riemen weder weg, en stop den sleutel onder de deur
door, ik zal hem dan wel vinden; maar wees bedacht, om onder het
eiland in de Waal heen te houden voor het drijfijs; in allen gevalle
is het uwe verkiezing ; maar gij waagt uw leven."
»Ik dank u, vriend !" zeide de ruiter, »een dienst nog, en ik ga
hebt gij ook het noodige bij u om vuur te maken ?"
»Wel zeker ! hoe zou ik daarvan verstoken kunnen zijn ?" antwoordde
de veerman, hem een lederen zakje ter hand stellende, - dat hij uit
den zak van zijn grof schippersbuis gehaald had. »Veel geluk! gij
hebt nu alles, God zegene u l"
»Vaarwel, Thijs !" riep de ruiter, die zijn paard wendde, en naar
de poort reed. De soldaten waren nu allen bij elkander, en rustten
op de trompen hunner lange musketten. De eene deur der poort
aan de stadszijde was reeds gesloten ; de Anspessado, door het licht
van de lantaren zichtbaar, scheen met de soldaten te spreken. Nog
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lagen hem de harde woorden van den ruiter op het hart ; hij waagde
het echter niet bevel tot zijn gevangenneming te geven. Eindelijk
besloot hij een soldaat af te zenden om nadere bevelen te vragen.
De ruiter had dit gezien ; hij begreep dat er gevaar voor hem was t
en dat de argwaan in den Spanjaard was gerezen. Terugkeeren kon
niet helpen, want de voorpoort was waarschijnlijk bezet ; haar te laten
openen, nam te veel tijd weg, en hij zou zich alsdan op den Wolterschen dijk bevonden hebben, die hem te ver van zijn weg zou hebben
afgebracht. Den doorgang hier met geweld Le beproeven, was gevaarlijk, ofschoon dit hem anders het liefst zou geweest zijn ; hij besloot,
dus zich door stoutheid te redden.
Dus op den soldaat aanrijdende, die onder de poort met een roer
met brandende lont op schildwacht stond, riep hij, vóór hem stilhoudende, in het Spaansch : »In het geweer !"
»In het geweer !" herhaalde de schildwacht. De soldaten lichtten
hunne musketten op, en schaarden zich in orde. De Anspessado zag
verwonderd naar den ruiter. Eerst was hij besluiteloos wat te doen ;.
doch wetende wat de krijgswetten van hem vorderden, trad hij vóór
hem, en hield de punt van zijn bardezaan voor de borst van het paard.
Aan wederzijde van hem plaatste zich een soldaat. Hij legde hetmusket met brandende lont en geopende pan op des ruiters borst
aan, in de hoop verkeerende, dat hij het wachtwoord niet zou kunnen
geven, en hij riep met een forsche stem : »Het woord, Signor !"
Een oogenblik aarzelde de ruiter. Hij was weerloos, in de macht
der soldaten, zijne vijanden, en een koude rilling liep hem over het
lijf; zich echter herstellende, zeide hij, terwijl hij zich vooroverboog,
zacht, doch verstaanbaar : » Victoria, Anspessado !"
De Spanjaard, verwonderd, en in zijne hoop bedrogen, trad met zijne
soldaten achteruit, alsof hij nog twijfelde aan hetgene hij gehoord
had.
»Hebt gij iets verontrustends gezien of gehoord, Anspessado ! sedert gij hier de wacht betrekt T' vroeg de ruiter, op een toon die te
kennen gaf, dat hij gewoon was te bevelen.
»Neen, Signor !" hernam de Spanjaard.
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»Waarom zijn al uwe manschappen niet onder de wapenen ?" vroeg
de ruiter.
»Ik heb twee posten aan de rivier staan," antwoordde de Spanjaard.
waarna hij langzaam vervolgde : »en een heb ik in de stad gezonden."
» Dat laatste is niet goed !" riep de ruiter driftig : » men moet nooit,
onder welk voorwendsel ook, de wacht verzwakken ; het strijdt tegen
het uitdrukkelijk bevel van zijne Excellentie : ik zal er bericht van
doen. Ook beveel ik u, zoo spoedig mogelijk het volk, dat nog
buiten is, in de stad te jagen ; men kan nooit te voorzichtig zijn;
hebt gij mij begrepen ?"
»Ja, Signor !" antwoordde de Anspessado, zich buigende.
»Zoo laat dan de poortdeur openen, en verwacht mij dadelijk terug,"
vervolgde de ruiter op denzelfden toon.
Ofschoon aarzelende, gehoorzaamde de Anspessado echter ; de tegenstrijdigheid van des ruiters gedrag kon hij zich niet begrijpen ; bij
durfde zich evenwel niet verzetten. De ruiter haalde zijn zinkroeren
nu één voor één . te voorschijn en stak de lonten aan het vuur van
een der musketiers aan, waarna hij zijn mantel om zich heensloeg
en stapvoets voorbij* den Anspessado en de soldaten reed, terwijl hij
hen met het hoofd groette.
Nauwelijks was hij het Eind en een gedeelte van den Langen
Dijk voorbij, en dus uit het gezicht der soldaten, of hij zette het in
den draf, en noodzaakte de terugkeerende burgers hem het midden
van de straat over te laten. Rechts omslaande, reed hij over de
St.-Pietersbrug, welke over de haven lag, naar de andere zijde der
stad. Spoedig stond hij voor de Dalem- of Burgpoort ; het scheen
alsof hij dezen nacht al de poorten der stad bezoeken moest.
» Wie daar ?" riep een schorre stem van binnen, nadat hij een oogenblik met zijn vuist op de deur had geslagen.
»Open in naam des Konings, voor den Hertog! -- ik moet naar
buiten," riep hij.
Een raampje in de poortdeur werd geopend, en toen men hem alleen en te paard gewaar werd, maakte men geene tegenwerpingen
om de poort te openen.
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»Het woord! Mijnheer ?" vroeg de aanvoerder der burgers, die aan
,le poort de wacht hadden
»Overwinning, vriend !" antwoordde de ruiter, en dadelijk werd
de poort verder geopend, de brug nedergelaten, en hij was buiten
de stad.
»Het goede reis, Mijnheer !" dat hem werd nageroepen, klonk hem
liefelijk in de ooren ; het was alsof hem een steen van het hart werd
afgewenteld : hij was in vrijheid. Zijn hoofd naar de stad omkeerende,
zag hij nog eens naar de oude poort en riep op een toon, wa-brin
vreugde en droefheid ineensmolten : » Overwinning 1''
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Alsof het paard in het ongeduld van zijn meester deelde, reed
het snel langs den dijk. Noch de ongelijkheid er van, noch de
bochten, die er in waren, verhinderden het met spoed zijn weg te
vervolgen ; en indien iemand het hier in het duister even snel als
de wind had zien voorbijvliegen, zou hij gedacht hebben, dat het
zoo even van den stal was gekomen, en niet, dat het reeds zulk een
grooten weg had afgelegd. De ruiter scheen in gedachten verzonken,
en ofschoon nu en dan de dorre tak van den een of anderen op
den dijk geplanten wilg, hem aanraakte, merkte hij het niet eens;
hij scheen slechts ééne gedachte, één voornemen te hebben, namelijk
het doel van zijn tocht te naderen.
Weldra reed hij voorbij Dalem, en de honden begroetten hein met
een sterk geblaf; doch toen hij het dorp een eind weegs achter zich
had gelaten, hield hij zijn paard staande. De vaart, die het ros had,
deed het bijna op de achterbeenen nedervallen ; doch het herstelde
zich spoedig en stond stil, snoof door de wijd geopende neusgaten,
en den harden grond met zijne hoeven omkrabbende, vertoonde het
zijn moed en tevens zijne gehoorzaamheid.
De ruiter, die tot nog toe voorover gebukt gereden had, richtte
zich nu op; zijn oog vestigde zich aan de overzijde der rivier op
een gebouw, dat gedeeltelijk zichtbaar was door een groot vuur, dat
er voor scheen te branden; de roode steenen schenen nog bloediger
door het schijnsel der vlam, die de glasruiten deed glinsteren.
»Loevestein! Loevestein! zie ik u dan nog weer !" riep hij droevig
uit. »De vreugdevuren mijner vijanden verlichten het gebouw, waar
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ik had behooren te sterven. Groote God ! waarom hebt gij de vlag
van mijn vaderland laten vallen ?"
Een wijl nog staarde hij onbeweeglijk naar het slot, waarop al zijn
gedachten schenen vereenigd te zijn ; vervolgens riep hij wild:
»Voort, voort ! ik wil hem zien ; wee hem, die het mij zal willen

beletten."
Nu gaf hij zijn ros de sporen ; diep drong het staal in de zijden
van het moedige dier, dat hem nu weder snel als de bliksem langs
den weg voortdroeg.
Zoodra hij echter nog langs eenige hooischelven en boerenwoningen
gereden was, minderde hij den draf, en steeds het oog onder naar
den dijk gericht houdende, trachtte hij het huis te ontdekken,
waarvan de veerman gesproken had. Weldra zag hij een zwart punt
tegen de rivier afsteken ; het was het schuurtje.
Hij steeg af, wierp den teugel over den kop des paards en bond
het aan de zijde van den weg aan een boom. Hij deed zijn mantel
af en wierp dien over zijn paard, om het voor de koude te beveiligen,
dewijl het zeer bezweet was : een bewijs, dat hij het in waarde hield,
ofschoon hij het niet gespaard had. Daarop haalde hij zijne zinkroeren te voorschijn, en streelde nog eens het gehoorzame dier, dat
hem zoo trouw had gediend, over den kop. Dankbaar beantwoordde
het deze liefkoozing ; toen verwijderde zich de ruiter, maar het kostte
hem moeite om te gaan.
Zal hij weder zijn paard bestijgen, of zal hij door het water of
het staal omkomen? wie weet het!
Toen hij van den dijk afgeklommen was, bedacht hij zich een
oogenblik, of hij zijne vuurwapenen zou medenemen; hij scheen er
echter van af te zien ; want hij legde ze op den grond neer, en haalde
de lonten een eind weegs uit; de wind, waarborgde hem, dat zij
zouden aanblijven. Nu opende hij het schuurtje. In den donker
rondtastende, vond hij spoedig een paar riemen, en nadat hij de deur
weder gesloten had, trad hij naar het schuitje, en wierp er de
riemen in.
Met kracht sleepte hij de aak stroomwaarts ; tweemaal was hij
10
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genoodzaakt een oogenblik te rusten ; doch hij sloeg spoedig de handen weder aan bet werk, en gaf den moed niet op. Eindelijk liet hij
het te water glijden. Noch de zwakheid van het vaartuig, waarin
hij zich ging wagen, noch het geweld, dat de strdom maakte, noch het
denken aan eene of andere hem dierbare betrekking, schrikte hem
af : zijn besluit was genomen ; het was onwrikbaar.
Nadat hij de schuit van den dijk afgestooten had, zette hij zich op
de bank neder, rukte de riemen te boord, steeds tegen den stroom
nroeiende, en gedachtig aan hetgeen de veerman hem gezegd had,
om onder den Waard heen te houden.
Doch hij kende het element niet, waarop hij zich gewaagd had;
snel stroomde het water, dat groote schollen ijs met zich voerde, en
sloeg geweldig tegen het zwakke boord. Nadat hij een eind weegs
met inspanning van al zijne krachten gevorderd was, belette hem het
ijs zijne riemen verder te gebruiken ; het schuimende water stortte
het vaartuig binnen, en, tusschen het ijs beknepen, kraakte het hout:
hij scheen verloren. Moedeloos wierp hij de riemen op den bodem
van het vaartuig ; zijn zwart har woei door den wind om zijn hoofd;
zijne stem, die het geluid van den stroom en van den wind overschreeuwde, deed de verwensching van het ijs en zich zelven hooren.
Van woede met den voet stampende, alsof hij de planken, die hen
droegen, wilde verbrijzelen, maakte hij zich gereed om zijn degen
uit den draagband te nemen en het wapen weg te werpen, dat zijn
dood slechts kon verhaasten, zoodra hij zwemmende zou moeten
worstelen met het element. Maar hij gevoelde den moed in zich om
tot het uiterste te kampen, en zijn leven tot den laatsten snik te
verdedigen.
Hij was gereed om, in weerwil van het ijs en zonder vaartuig, zijn
weg te vervolgen, en hij besefte de noodzakelijkheid, om zich in doodsgevaar van alles te ontdoen, wat hem kon verhinderen in het vrij en
gemakkelijk gebruik zijner ledematen. Doch nu draaide liet vaartuig,
door een groote ijsschots geprangd ; de voorsteven, tegen den stroom
gekeerd, kliefde de golven, en het ijs gleed langs de zwakke boorden
af Hij vatte weder moed; andermaal greep hij de riemen op, terwijl
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bij steeds bet vaartuig in die richting hield, welke het voor vernieling bewaard had. Zoo kwam hij achter het eilandje, waar de stroom
minder sterk was ; en voer, ofschoon niet zonder gevaar, ook het andere gedeelte der rivier over. Eindelijk trad hij aan land, en nadat
hij het vaartuig een eind weegs tegen den dijk, clie om het Monnikenland was, opgehaald had. maakte hij het aan den grond vast.
Vervolgens veegde hii zijn gelaat af, sloeg zijn oog dankbaar ten
hemel, drukte zijn hoed vaster op het hoofd, en snelde voort.
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De gracht naderende, welke Loevestein van het Monnikenland
scheidt, zag hij om zich heen ; hij was bevreesd onvoorziens op de
eene of andere Spaansche schildwacht te stooten ; want het was hem
niet bekend, boe ver zich hunne voorposten uitstrekten. Van Perea's
kunde in alles wat den oorlog aanging, moest hij verwachten, dat
deze geen voorzorgen veronachtzaamd had, terwijl echter de trotschheid des Spanjaards hem hoop gaf, om ongezien tot aan het slot te
kunnen doordringen. Dikwijls verwaarloost de overwinnaar die voorzorgen, welke hij zou genomen hebben, indien hij ware overwonnen
geworden.
Zoo naderde hij tot aan de lange, smalle, houten b rug, die over
de gracht lag, en door de Spanjaarden hersteld was. Daar hij geen
gerucht vernam, noch de lont van een soldaat gewaar werd, besloot
hij hier den overtocht te beproeven, dien hij veilig, eenige voetstappen
van daar, over het ijs had kunnen bewerkstelligen, indien hij eenig
gevaar vermoed had. De dunne plank zwiepte, toen hij zich aan de
ranke leuning vasthield en daarover trad ; doch op eens stond hij
stil, en hield zelfs zijne ademhaling in. Een Spaansch soldaat, in
zijn mantel gewikkeld, zat slapende op den groxd vóór de brug, en
leunende met zijn rug tegen den paal waarop de leuning rustte.
Wat nu te doen? Zijne rechterhand had reeds den dolk gevat, die
den verkleumden en been onraad vermoedenden soldaat het eeuwig
stilzwijgen moest opleggen; maar snel liet hij het gevest weder los.
Een slapende te dooden, vermocht de geus niet ; zijne driften waren
niet zoo hevig, zijn bloed jaagde niet zoo onstuimig door zijne aderen
.
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als dat van den Italiaan of Spanjaard uit zuidelijker landen geboortig ; maar zijn moed was den hunnen gelijk, terwijl het den Hollander ingeschapen gevoel van goedheid, menscheljkheid en afschuw
van bloedvergieten hun onbekend was.
In de overtuiging dat de soldaat sliep, stapte hij behoedzaam over
hem heen ; doch hetzij de scheede van het rapier den slaper raakte
dat deze iets hoorde, of door de fijnheid zijner zintuigen gewaar werd,
dat iemand hem naderde, althans hij richtte zich op, en riep snel:
»Wie daar 9' tegelijk zijn hand naar zijn musket uitstrekkende,
dat aan zijne linkerzijde lag.
»Zwijg !" riep de ruiter zacht in het Spaansch en hem bij de keel
vattende, »zwijg 1 of gij zijt des doods"
»Staat bij, mannen, verraad !" schreeuwde de Spanjaard bijna onverstaanbaar en de hand zoekende los te scheuren, die hem het spreken
onmogelijk maakte. Spoedig ontstond er een hevige worsteling;
aan de eene zijde ging kracht gepaard met stoute onversaagdheid,
aan de andere zijde moed met jeugdige vlugheid en sterkte. De kamp
was eve,wel niet gelijk: de Spanjaard, ofschoon op den grond onder zijn
vijand liggende, en door diens knie op de borst gedrukt, had beide
zijne handen vrij, terwijl de ruiter, om het gerucht en het geschreeuw
te voorkomen, steeds zijn linkerhand aan den strot van zijn vijand
houden moest.
Nadat de Spanjaard eindelijk had ingezien, dat zijn pogingei om
zich van zijn bespringer te bevrijden, vruchteloos waren, staakte hij
die, en hij trok zijn dolk, dien hij nu onder zijn bereik had, waarmede bij met een forsche hand den ruiter een stoot in de zijde toebracht. Het lemmer verscheurde het laken van het wambuis; doch
de stalen ribben van den buigzamen kolder redden hem dezen keer het
leven. De Spanjaard, van woede brullende, maakte zich gereed om
op een andere plaats zijne stooten te verdubbelen, toen het zijn
vijand, die van zijne beweging meer meester was, gelukte om de gewapende hand te grijpen; maar nog hield de soldaat een arm vrij.
Den dolk aan de gespierde vuist des krijgsmans te ontwringen, vermocht de ruiter niet ; zijne eigen wapenen te trekken, was hem on-
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mogelijk : ieder oogenblik kon de Spanjaard, die zich evenals een
slang onder hem bewoog, zich losworstelen, en dan ware het met hem
gedaan geweest ; van alle kanten zouden de soldaten op de stem
huns makkers komen toesnellen. De vlucht zou hem mogelijk nog
hebben kunnen redden, maar bij was niet gekomen om te vluchten
voor niets had hij niet den dood te Goriuchem en in 't vaartuig getrotseerd ; wie waarborgde hem het leven op de vlucht en op zijne
overvaart ?
Zijne vingers omklemden vaster dan ooit de keel des Spanjaards,
wiens ondergang was besloten. Met geweld sleepte de ruiter, die
er tot nog toe alleen op bedacht was geweest, om hem op den grond
te houden, hem nu langs de gracht voort.
De voeten -van den soldaat hingen op den harden grond ; de
snelheid, waarmede zijn vijand hem met zich sleurde, verhinderde heng
tot staan te komen ; het gebrek aan lucht deed hem bijna verstikken,
en zijne hand, welke langs de zijde zijns bespringers naar diens wapenen gezocht had, zonk machteloos neder.
Aan de Waal gekomen, hield de ruiter stand; het water, dat schuimend
tegen den oever aanbruischte, bevochtigde zijne voeten. De Spanjaard
scheen nu een weinig te bekomen, hetzij door den konden wind,
die hier woei, of doordat zijne keel minder sterk werd vastgehouden,;
en daar hij het voornemen zins vijands giskle, trachtte hij zich aan
diens wambuis vast te houden. Dan tevergeefs ; met een hevigen
ruk stiet de ruiter hem van zich af, en hij viel ploffend in het water.
Toen de hand, die hem bijna verworgd had, zijne keel losliet, kreeg
hij weder lucht en hij riep
»Sta bij, Romero ! sta bij!"
Zijne zwakke stem werd echter niet gehoord : het geraas der golven en de wind verdoofden het geroep, dat zijne makkers anders zou
hebben doen toesnellen om hem te wreken. Onbeweeglijk staarde
de ruiter den ongelukkige. na, die zijn arm, welke den dolk voerde,
in de hoogte hield, alsof hij zijn vijand nog wilde dreigen, toen hij
te midden der ijsschotsen verdween, en door den stroom naar de
diepte werd gesleept.
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»God zij uwe ziel genadig, dappere krijgsman ! en vergeve mij uw
dood," zeide hij somber, toen de Spanjaard verdwenen was, het teeken
des kruises makende, waarna hij vervolgde, terwijl een bittere grimlacn zijn mond omtrok : »Vaarwel ! mogelijk volg ik u spoedig."
Toen keerde hij zich snel om, als zocht hij een droevige gedachte
te verdrijven, en verwijderde zich van de rivier. Hij ontweek echter
zooveel mogelijk het voorhof en de batterij, omdat daar vuren brandden,
en ging op de Maas aan ; waarna hij langs en achter den kleinen
moestuin om, naar de gracht snelde, die achter om het slot heenliep.
Op een verren afstand zag hij een vuurvonk zich bewegen ; het was
de brandende lont van een der schildwachten ; en misschien wel in de
plaats van hem dien hij zoo even uit dit leven gestooten had, gaf hij
met een ruwe stem antwoord, toen de Spanjaarden elkander toeriepen.
Aan de gracht gekomen, bleef hij staan ; geen enkel licht vertoonde
zich in het slot ; alles was daar doodsch en stil, terwijl op hel voorhof een groot vuur brandde, en zich nu en dan eenig gerucht liet
hoores. Opmerkzaam beschouwde hij het gebouw, dat aan ééne zijde
gedeeltelijk was ingestort; maar opeens viel hem een witte stip in
het oog, welke zich boven het dak verhief. Zijn oog glinsterde van
vreugde, en zijne handen dankbaar ten hemel opheffende, riep hij
zacht: »Ik dank U, Gij hebt mijn gebed verhoord ! de vlag mijns
;

vaderlands is nog onbezoedeld !"

Met welk oogmerk hij naar het slot was doorgedrongen, wist hij
mogelijk zelf niet. Was het om de plaats van het gevecht te bezien,
evenals in onze dagen duizenden nieuwsgierigen zijn samengevloeid
op de slagvelden, die met het bloed hunner landgenooten, vrienden en
vijanden, doorweekt waren ? Was het om te trachten den overwinnaar
neder te stooten, of, de wraak tot een anderen tijd uitstellende, slechts
een poging te doen, om het verbrijzelde lichaam van een vriend aan
de schandplaats te onttrekken? 't is onbekend; doch zeker is het, dat
hij in dit oogenblik het vaste besluit nara, om de vlag des Boodschappers te redden, of in de verdediging er van te sneuvelen.
Toen trad hij over eenige ladders, die op *het ijs in de gracht lagen,
naar het slot, en stapte het door een venster binnen. Zijne voeten
.
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raakten nu iets hards, dat op den grond lag ; hij stak Zijne hand uit,
en raapte een ijzeren • werktuig op ; het was het houweel, dat Pedrillo
gebruikt had. De gang doorgaande, evenals iemand, die, met de
gelegenheid van het gebouw bekend was, naderde hij het voorste gedeelte van het slot. Op de kleine binnenplaats gekomen, welke
binnen de poort was, zag hij het licht, dat de glasruiten van een
klein raam verlichtte, hetwelk naast de poort was, en tegen de lantaren stootende, die Perea aldaar had nedergezet, nam hij haar op.
Spoedig gebruikte hij het gereedschap, dat de veerman hem had gegeven, en ontstak de kaars.
Hij kon zich het genoegen niet ontzeggen Zijne vijanden te bespieden, en toen hij vóór het raampje trad, zag hij een achttal soldaten
om het vuur zitten . Toen echter één van hen het hoofd oprichtte
en naar het slot zag, verwijderde de ruiter zich snel, en begaf zich
naar het achterste gedeelte daarvan. Evenals Perea klom hij op den
puinhoop heen en weder. De lantaren naast zich nederzettende,
stond hij eindelijk stil, en riep uit, terwijl een traan van aandoening
op den grond nederviel : »Hier zijt gij dan gevallen, Herman ! hier
heeft de boodschapper Zijne vijanden verpletterd. Op Loevestein zou
ik u wedervinden ; waar rust gij? Ik zie u niet; uwe stem antwoordt
niet meer op die der vriendschap. Herman! waar vind ik u ?" en
weemoedig zijne armen over elkander slaande, zag hij om zich heen.
Een steen, die toevallig van een der zijmuren gleed, viel niet ver
van hem neder. Zonder te gelooven, dat dit het antwoord op zijne
vraag was, begon hij echter daar de steenen weg te ruimen ; het
was hém onverschillig waar hij zijn treurig werk zou aanvangen : de
dooden keeren niet in het leven terug, en het koude graf is stom;
waarom zou hij een antwoord op zijne vraag gewacht hebben ?
Langen tijd hield hij zich bezig met den grond om te wroeten;
groote moeite kostte het hem de steenbrokken en andere beletselen
aan eene zijde te wentelen, zonderdat het hem gelukte iets bijzonders
te ontdekken. Wanneer al zijn houweel op het een of ander ijzer
stiet, zoo was het de helm of het borstharnas van een der ruiters
en over het lot, dat deze brave krijgslieden getroffen had, nadenkende,
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wierp hij hunne bloedige wapenen ter zijde, in welke meestentijds
eenige misvormde overblijfselen van de verscheurde lichamen zaten
vastgeklemd. Indachtig aan de woorden van den veerman, dat, zoo
ver men wist, de speerruiters vooraan waren geweest, bleef hij ook
in dezelfde richting zijn onderzoek voortzetten.
Reeds gaf hij de hoop op om te vinden wat hij zocht, toen hij
een helm ontdekte, welke tusschen de steenen zichtbaar begon te
worden, en het hem na veel moeite gelukte, een geheel geharnasten
man te ontblooten. Bij het flauwe licht der lantaren zag hij, dat
deze kleiner was dan de Boodschapper, dien hij goed scheen te
kennen.
Vergeefs zocht hij den gesloten helm te openen ; want daar het ijzer
ingedrukt was, zat het vizier vastgeklemd. Ofschoon het lichaam
nog niet aan stukken gescheurd was, zoo was echter het borstharnas
plat gedrukt : en toen hij zag, dat in de linkerhand een trompet,
met het koninklijke wapen er aan, zat vastgeklemd, werd het hem
klaar, dat dit Pedrillo, de trompetter der speerruiters, was. Hij legde
hem op zijde, begon weder te graven, en luisterde nu en dan naar
het geroep der schildwachten, hetwelk de felle wind hem toevoerde.
Op eens begon de hoop weer bij hem te herleven; hij ontdekte
den voet van een krijgsman; in een kromme, gebogen houding zat
de geharnaste tusschen twee stukken hout, wellicht de overblijfselen
van de stijlen eener deur, vastgeklemd. Nadat hij hem geheel had
bevrijd van den grooten -hoop steenen, hout en andere voorwerpen,
die hem bedekten, nam hij hem op, sleepte hem een eind weegs van
daar en zette hem tegen een grooten steenklomp aan, die daar lag.
Duidelijk zag hij aan het harnas dat het geen de ruiters was; het
harnas was geheel anders ; een der musketiers kon het niet zijn;
het moest dus de boodschapper of een der geuzen wezen; de houding
en grootte kwamen hem vrij gelijkend voor. Doch toen hij het
gelaat bij het licht der lantaren wilde gadeslaan, en de kaars met
zijne vingers snoot, deinsde hij terug. Niets kenteekende meer een
menschelijk aangezicht, het hoofd was verschrikkelijk geschonden en
onkenbaar. Een der zinkroeren hing aan den gordel, waaraan een
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tinnen waterfiesch met een lederen riem vastgemaakt was ; de stop was
niet op de $esch ; waarschijnlijk had de krijgsman, toer, hij de laatste
terugnam, dien weggeworpen. Vruchteloos zocht hij om den bals naar
het een of ander hem bekende teeken, of den geuzenpenning ; maar
hij vond het niet, en de armen treurig over elkander slaande, staarde
hij weemoedig en vragend op het lijk.
»Zijt gij het Herman ?" riep hij uit. »Antwoord mij, geest van
den verslagene, — wie zijt gij ?"
Doch ijdel was zijn vragen : de geest keert niet terug om den
vriend te antwoorden. Toen vloog een uil, die het voor het eerst
weder waagde, zich na het rumoer van het gevecht te vertoonen, om
het slot rond, en vervulde de lucht met zijn gekras.
»Ja, gij zijt het, vroolijke Uil !" riep de ruiter uit. »Ja ik herken
u nu ; gij zijt het, die mij weleer door uw geschreeuw hebt verschrikt;
weinig dacht ik toen, dat ik u zoo spoedig aldus zou wederzien.
Rust zacht ! God zij u genadig ! uw aanwezen wijst mij de plaats
aan, waar ik uw vriend zal vinden ; helaas! indien ik mijn plicht
evengoed vervuld had als gij, zoo zou ik met hem gevallen zijn."
Over het bijzonder toeval nadenkende, dat den geus en den trompetter
in hun geheel gelaten, en daarentegen de musketiers allen vaneengescheurd had, begon hij weder te graven. Hij wist niet, dat, aangezien het buskruit achteraan in den kelder gelegen had, die onder
de gang was, de uitbarsting juist onder de vijanden het hevigst
geweest was .
Plotseling hield hij op, en rustte op zijn houweel om aandachtig
te luisteren. Het kwam hem voor, dat op het voorhof eenige beweging plaats had; doch denkende dat het de wind was, die door
het openliggende gebouw en de bres heensnoof en de menschelijke stem
nabootste, of dat het de soldaten waren, die de posten aflosten,
begon hij weder de steenen op te ruimen, hetgeen zijne vermoeidheid
hoe langer hoe zwaarder deed vallen. Eenigen tijd mocht hij nog
daarmede bezig geweest zijn, toen het hem voorkwam, alsof er in
het slot zelf iemand liep. Hij luisterde, voorovergebogen, en duidelijk
hoorde hij nu het gekletter van laarzen met sporen, dat in de ge;
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welfde gangen weerkaatste. Hij wierp het houweel weg, en greep
een verscheurden mantel, dien hij zoo even had opgedolven, wond
dien om zijn linkerarm, drukte zijn hoed vast op het hoofd, trok
zijn rapier, en na nog een blik geworpen te hebben op de akelige
groef, waaruit hij den doode had opgegraven, trad hij snel, maar behoedzaam, naar de plaats, vanwaar het geluid kwam.
Zijne bedaardheid, zijn moed, de geruste blik, dien hij op zijn
degen geworpen had, toen hij dien dreigend boven zijn hoofd zwaaide,
alles kondigde vernietiging aan voor hem, die het wagen durfde hem
te storen.
Flauw verlichtte de lantaren dit kerkhof, welks eenzaamdheid nu
weder door geen levend wezen meer werd gestoord. De twee geharnaste mannen lagen dicht bij elkander ; het scheen alsof het voorovergebogen hoofd van den geus, die tegen den steen leunde, nog naar
zijn vijand gericht was, die, nog met zijn trompet in de hand, op
den rug lag uitgestrekt, en weder reeds gedeeltelijk bedekt was met
de steenen, die de ruiter van zich had afgeworpen.
Weldra liet zich, .niettegenstaande den afstand en het gehuil van
den wind, een gekletter van wapenen hooren ; de eene slag, de eene
stoot scheen den anderen te volgen. Twee geheele dagen had het
gevecht geduurd, twee geheele dagen had het zwaard in en om het
slot gewoed; het scheen alsof het staal nog niet in de scheede rusten kon.
Van tijd tot tijd liet zich, te midden van het gevecht, de eene
of andere kreet hooren; doch de wind, die zich steeds verhief,
snoof en huilde geweldig door de gangen van het slot, en toen hij
een wijl zijne woede matigde, hoorde men niets meer; geen enkel
geluid liet zich meer hooren ; alles was stil als het graf.
Eindelijk klonk het geluid der sporen weder op een afstand ; het
licht eener fakkel verkondigde de nadering van iemand; — de geus
had er geene, toen hij vertrok; zou hij gevallen zijn? — Een man
trad over den puinhoop naar de lantaren, het was — de ruiter ; de
fakkel, aan het stuk eener lans vastgebonden, plantte hij tussehen
de steenen naast den dooden krijgsman. Hij wierp den mantel van
zijn linkerarm af, en veegde zijn rapier er aan af ; vervolgens drukte
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hij het getrouwe staal, waarmede zijne vijanden teruggdreven waren,
aan zijne lippen ; zin oog fonkelde van moed en zelfvoldoening, toen
hij zijn wapen opstak. Bij het licht der fakkel zag hij met genoegen, zoo het scheen, doch met verachting tevens,, naar het wambuis, hetwelk op de borst op onderscheidene plaatsen was doorstoken
en vanééngescheurd. Nu sneed hij met zijn dolk een stuk van den
mantel af, dien hij weggeworpen had, vouwde het op, en stak het
onder zijn zwart lederen gordel, waaraan zijn degen hing haalde de
gesp sterk aan, om de wonde, die hij scheen ontvangen fe hebben, te
sluiten, en nadat hij zijne hand, welke daardoor met bloed bevlekt
was geworden, afgeveegd had, nam hij zijn hoed af, wuifde er mede
boven zijn hoofd, en riep : »Zij is nu de mijne, voor eeuwig ! mijne
belofte is vervuld !" en den hoed weder opzettende, greep hij het
houweel en begon te graven.
Wanneer de doodgraver bij nacht op het eenzame kerkhof het
stille graf voor den aanstaanden bewoner graaft, zingt hij, niets
vreezende, en aan den nachtelijken arbeid te midden der graven gewoon, zijn eentonig lied. Wanneer hij echter te midden van een
stormachtigen nacht zijne woning verlaten heeft, om het lijk, dat des
morgens is ter aarde besteld, van zijne laatste kleederen of zijne kostbaarheden te berooven, zoo beeft zijne hand, als hij de spade in de
aarde drukt ; het minste geritsel in het gebladerte jaagt hem schrik
aan, en als de eene of andere nachtvogel boven zijn hoofd en de
graven heenvliegt, en zijn gewoon gezang aanheft, ziet hij sidderend
omhoog, en neemt spoedig de vlucht : het is alsof de vogelen hem
zijne heiligschennis verwijten.
Ofschoon de vrees den ruiter onbekend was, en hij bezig was een
heiligen plicht te vervullen, zoo stond hij nu en dan stil om te luisteren, evenals vreesde hij weder verontrust te worden. Wel liet
zich van tijd tot tijd een geroep in de verte hooren ; maar men
scheen geene nieuwe poging te doen om hem te storen.
Onder een zwaren balk, die gevallen was, en dien hij niet vermocht te bewegen, vond hij weder een harnas. Vol hoop zette hij
zijne pogingen voort ; weldra had h** het gedeeltelijk ontbloot. He;
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laas ! hij had weder vergeefsche moeite gedaan ; een groote groene
zijden sluier bedekte het borstharnas 5 het was een Spaansche vlag!
Toen hij echter nog verder de steenen opruimde en het geheele
lijk ontblootte, zag hij, dat het geen Spanjaard of vaandrig zijn kon.
Dadelijk stak hij zijne hand uit naar den hals, haalde een keten
van zilver onder de vlag uit te voorschijn, en toen bij den geuzennap bezag, welke er aan hing, riep hij uit ; »Gij zijt het, Herman i
gij zijt de Boodschapper ; het geschenk van den edelen Vorst zal
mij steeds aan u doen denken.'' Dit zeggende, nam hij de keten,
haalde haar over het hoofd des Boodschappers, en hing die zelf om
den hals.
In de linkerhand hield deze een groot breed zwaard, dat echter
op den grond viel, toen de ruiter hem oplichtte ; het scheen alsof
hij het alleen aan zijn vriend had willen overgeven. Met aandacht
bezag hij het gelaat : het was ook onkenbaar : geen ijzer had het beveiligd -tegen de kracht der nedervallende steenen. Zich vooroverbuigende, kuste hij den ijzeren handschoen, waarin de hand gesloten
was, die zoo even het zwaard had losgelaten ; hierna nam hij het
wapen, dat op onderscheidene plaatsen diepe schaarden had, als'
getuigen, dat men het niet had gespaard, en legde het naast den
anderen geus neder.
Toen bezag hij de vlag, waarop 's Konings wapen met goud gestikt was. Het veldteeken der Spanjaarden had hem dan omhuld
toen hij viel ; met eerbied staarde hij op den doode. Nu verhief
zich het geschreeuw buiten het slot, en wel ,aan de overzijde van
het gebouw, en herinnerde den geus, dat het hoog tijd was om heen
te gaan. Eensklaps, terwijl de wind vreeselijk loeide, hoorde hij
eenige beweging, en er vielen eenige steenen.
Reeds bracht hij de hand weder aan het gevest van zijn degen;
want het was alsof men op de wankelende zoldering boven zijn hoofd
liep, en er viel iets, dat langs den muur kraste en van de balken
afgleed, naar beneden. Snel liep de ruiter derwaarts, hief het op,
en de geuzenvlag, die door den wind was afgeworpen, boven zijn
hoofd rondzwaaiende, riep hij half luid : Overwinning! Vivent les Gueux !'
-
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Zoo was dan de vlag gered, en als den anderen morgen Perea
aan zijn huurlingen zou gebieden haar af te rukken, zou zij verdwenen zijn. Hij ontdeed het heilige doek van den stok en spreidde
het op den grond uit ; vervolgens legde hij den Boodschapper er op
en wikkelde de vlag om het gekneusde en bebloede lichaam.
Met moeite torste hij de zware vracht op zone schouders, nam
het houweel, en verliet, daarop leunende, de plaats, waar de Boodschapper gestorven was. Nog eens zag hij om naar den geus, wiens
harnas, door de fakkel verlicht, sterk glinsterde ; daarna verdween bij
te midden der duisternis.
Door de gang verliet hij het slot, evenals hij er binnen was
gekomen : met moeite gelukte het hem zijn last door het venster te
krijgen, en hij trad over de ladders Gelukkig kwam hij op den
vasten grond ; toen legde hij den doode neder en rustte. Duidelijk
kon hij het geschreeuw der soldaten hoeren ; hij trachtte te ontdekken,
of er zich ook eenige vóór hem in het veld bevonden, doch tevergeefs : de duisternis was sterker dan ooit.
Nu weder, en wel langs de Maas voortgaande, verried hem de
zwaarte van zijn gang op den harden grond. »Wie daar ?" riep
een sterke stem ; doch de ruiter gaf geen antwoord, maar zag om
zich heen.
Nu hoorde hij de pan van een vuurroer openen en werd de lont
gewaar, maar zich zoo dicht mogelijk naar de aarde buigende, wachtte
hij het schot af. »Wie daar? riep dezelfde stem, maar met minder
beradenheid. De trekker werd afgetrokken : een heldere vlam vertoonde hem op eenigen afstand twee Spaansche voetknechten; het
schot viel, en de kogel gleed af langs het harnas des Boodschappers.
Toen spoedde hij zich weder voort ; de last, dien hij droeg, maakte
echter dat bij gebukt moest gaan, en nu eens naar dezen, dan weder
naar genen kant overhing. De soldaat, die geschoten had, scheen
met den anderen in gesprek : hij begreep, dat zij in bun bijgeloof
hem voor een geest hielden, en daarom hens niet durfden naderen,
en daarvan gebruik makende, prevelde hij langzaam met een holle
stem in het Spaansch eenige wot rden, die hen in hun clenkbeeld
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moesten versterken. Zoodra zij dit gehoord hadden, namen zij de
vlucht, zonder zich verder om hem te bekommeren, en liepen naar
het voorhof, terwijl de ruiter, langs de rivier gaande, zijn weg vervolgde.
Aan de brug gekomen, voelde hij voorzichtig met zijn voet, bevreesd zijnde om over het musket van den soldaat, met wiep hij geworsteld had, te struikelen ; doch het was verdwenen. Langzaam trad
hij nu over de lange plank, die onder den last dreigde te breken
maar het buigzame hout weigerde niet hem te dragen. Eindelijk
betrad hij het Monnikenland.
De wind, die hem zeer hinderlijk was, begon een weinig minder te
worden, en bij begon langzaam, doch gestadig voort te gaan, en
weldra hoorde hij het geroep der soldaten niet meer, die op het verhaal hunner makkers naar de brug gesneld waren.
Zoo had hij dan den gevaarlijken tocht volvoerd; zoo was het hem
dau toch gelukt, om, buiten alle verwachting, den Boodschapper te
vinden en de vlag uit de handen der Spanjaarden te redden.
Na menigmaal te hebben gerust, kwam hij aan de hoogte, die te
midden van het Monnikenland was ; de dorre takken van den ouden
olm, die onder den naam van Heer Jan's, of Heer Jan van Blois'
boom bekend was, maakten, door den wind bewogen, een eentonig
geluid. Onder aan den stam legde de ruiter nu het lijk van den
Boodschapper neder, en nadat hij eenigen tijd uitgerust had, begon
hij met het houweel een graf te maken. Dit ging moeilijk in den
harden grond met het onhandige werktuig, en hij was genoodzaakt
om de aarde met zijne handen naar buiten te werpen.
Toen het graf hem voorkwam een genoegzame grootte en diepte
te hebben, ontrolde hij de vlag, waarin. de Boodschapper gewikkeld
was, en nadat hij de banier, die voor doodwade dieren moest, op
den grond van het graf had uitgespreid, legde hij het lijk er op.
Nog eens drukte hij de hand van den gevallene. en bracht toen de
beide handen bijeen. De Boodschapper lag nu, evenals men de oude
helden veeltijds op de praalgraven ziet uitgehouwen ; daarna dekte hij
hem toe met de tippen der vlag, en zijn hoed afnemende, knielde hij
,
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naast het graf en bad voor den overledene, wien hij de laatste eer
bewees. Nadat hij dit verricht had, wierp hij de aarde in het graf,
de voorzorg nemende om haar vast in elkander te stampen ; want
het was noodig om deze plaats zoo onkenbaar mogelijk te maken.
De overige aarde wierp hij in het rond van de hoogte af, opdat niets
de plaats zou verraden, waar de Boodschapper begraven was ; zelfs
bedekte hij het graf weder met de sneeuw, die nog op het land lag.
De zorg, die hij besteed had, om des Boodschappers lijk te redden,
zoo mede het teeken des kruises, dat hij bij het eindigen van zijn
gebed gemaakt had, verried, dat hij een Katholiek was; mogelijk was
dit ook de reden, waarom hij zoovele gevaren getrotseerd had, om
hem een eerlijke begrafenis te bezorgen. Niet ieder krijgsman heeft
zulk een vriend, die, ofschoon gehecht aan de voorvaderlijke gebruiken
en zijn godsdienst, geen onderscheid in deze maakt; want toen de
ruiter het houweel medenani en de plaats verliet, riep hij: »Rust
zacht, Herman ! rust zacht; vroeg of laat hoop ik, op het bed van
eer, uwer vriendschap waardig, te vallen; dan zal ik u wederzien,
Uw naam zal niet, zooals gij dacht, verloren gaan ; neen ! in aller
harten zult gij leven, en hetgeen gij verricht hebt zal nog honderden
jaren na uw dood anderen uitlokken, om een voorbeeld te volgen,
dat zij niet kunnen overtreffen. Indien gij gedwaald hebt, toen gij
den godsdienst uwer vaderen verliet, zoo Zal God u echter daarom niet
verstooten ; liefde en vergeving alleen paren zich aan het Alvermogen ; de wraak is Hem vreemd !"
Daarna stapte hij naar de plaats, waar het schuitje lag, en nadat
hij het houweel in de rivier geworpen had, bracht hij het vaartuig
te water, trok het een eind weegs tegen den stroom op, en sprong
er in.

ACHT EN VIJFTIGSTE HOOFDSTUK.

De wind was nu bijna geheel gaan liggen, en dit maakte de terugvaart minder gevaarlijk. De ruiter droeg nu zorg om de zijde
van de schuit nooit aan het ijs bloot te geven ; en ofschoon de snelheid
des strooms hem nu en dan in gevaar bracht, zoo kwam hij echter,
na een langen tijd met beleid de riemen gevoerd te hebben, aan de
overzijde.
Toen hij het schuitje hoog tegen den (lijk opgesleepthad, bracht
hij de riemen weder in de schuur, en stak den sleutel met Benige
goudstukken onder de deur door, als een kleine belooning voor
hetgeen hij den veerman verschuldigd was. De lonten zijner zinkroeren brandden nog; hij zette ze weder in den sleutel, en begaf zich
naar zijn paard. Loodra het getrouwe dier hem hoorde naderen,
stampte het met den voet om zijne blijdschap te kennen te geven,
en de ruiter, die zijn mantel om zich heenwierp, stak de zinkroeren
in den zadel, maakte den teugel los, zette den voet in den stijgbeugel,
en ging in den zadel zitten, juist toen een dichte sneeuw begon te
vallen, die hem alle vrees benam, dat men zijn spoor op het Monnikenland zou kunnen volgen.
Gereed om te vertrekken, gaf hij zijn paard den vrijen teugel,
maar het bleef staan. Nu gaf de ruiter, wien dit ongewoon dralen
verwonderde, het dier de sporen ; doch nog snelde het niet voort,
en zich omkeerende, zette het de ooren steil in de hoogte, alsof het
iets gehoord had. De ruiter zag langs den dijk, om de redenen van
dit bedrijf te ontdekken, en hij bemerkte eenige lichtvonken in de
verte naar den kant van Waijestein ; het bleek hein nu duidelijk, wat
'11
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zijn paard bewogen had te blijven ; dat er krijgsvolk in de verte
aankwam, was zeker. Het geluk, dat hem tot nog toe gediend had,
maakte hem stout, en ofschoon het wel te denken was, dat het Spanjaarden waren, die met stille trom aankwamen, reed hij echter voorwaarts.
Langen tijd te midden van den dood en de verwoesting omgedoold
hebbende, dacht hij aan den Boodschapper, en nu streelde hem de
gedachte zijne vijanden te ontmoeten, zich als een engel der verwoesting
onder hen te vertoonen, en te midden der sneuvelende Spanjaarden
te vallen.
Na eenigen tijd voortgereden te zijn, bleef hij midden op den
dijk staan. Het krijgsvolk kwam al nader eu nader, en duidelijk
hoorde de ruiter hunne doffe voetstappen 'op den harden grond, die
reeds dik met sneeuw bedekt begon te worden ; zij schenen hem
echter niet te ontwaren, voordat zij dicht bij hem waren. De rechterhand des ruiters rustte op de greep van zijn rapier, terwijl de
linker, waarin hij den teugel hield, gereed was, om een der zinkroeren te grijpen.
Toen riep een man, die een eind weegs vóór het voetvolk uitging,
zoodra hem de zwarte gedaante in het oog viel, die hun den doorgang
scheen te willen betwisten, met een forsche stem : »Halt !"
De soldaten, die de geheele kruin van den dijk besloegen, gehoorzaamden dadelijk, terwijl zij de gelederen sloten, en door hunne wapenen, die elkander raakten, een licht gedruisch veroorzaakten.
»Werda !" riep nu degene, die gesproken had en de aanvoerder
scheen te zijn; maar de ruiter antwoordde niet , Nog tweemaal herhaalde de andere zijn roep, doch even vruchteloos. »Toen riep hij
»Legt aan, soldaten maakt u gereed om te vuren." De twee voorste
gelederen lieten het masket op de vork vallen en brachten de hand
aan den trekker.
» Werda ! voor de laatste maal !" riep de aanvoerder, en ditmaal
was het antwoord: »Vriend !"
»Vriend? dat is goed," hernam de hoofdman zich meer ter zijde
van zijn volk plaatsende, »maar welke vriend ? zijt gij een geus of
een Spanjaard ?"
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»Dient gij den Koning ?" vroeg de ruiter snel, zijn rapier een eind
weegs uithalende ; want ofschoon hij, naar den tongval des mans oordeelende, vermoedde dat het Duitschers waren, zoo kon hij niet
weten, tot welke partij het krijgsvolk behoorde, omdat de Spanjaarden, zoowel als de geuzen, soldaten van dien landaard in hun
-dienst hadden ; hij vermoedde echter, dat het volk van den graaf
van Oberstein was.
»Antwoord, kerel !" riep de Duitscher driftig, »zijt gij geus of
Spaansch ?"
» Geus, voor den duivel ! " schreeuwde de ruiter, zich gereed houdende om op het voetvolk in te bouwen•; doch de hoofdman beval
aan zijne soldaten hun geweer op den schouder te nemen, en trad
naar hem toe.
»Kunt gij mij eenig bericht van Loevestein geven, Heer ?" vroeg
de hopman. »Mijn naam is Steinbach, hopman in dienst van den
prins van Oranje."
»Ja," antwoordde de ruiter, »ik kom daar vandaan."
»Met twee schepen van boven gekomen, om het slot te bezetten,"
vervolgde de Duitscher, »ben ik door het ijs en het hooge water
belet eerder hier te komen; in den vooravond zijn wij Bommel
voorbijgevaren, en nu op verkenning uitgegaan. Zeg mij, Mijnheer!
is de Boodschapper nog op het slot ?"

»Neen, hopman !" antwoordde de ruiter ernstig, »hij is gevallen
het slot is ingenomen !"
»Dan heb ik mijn last volbracht," zeide de Duitscher koel.
»Wat wilt gij daarmede zeggen, hopman ?" vroeg de ruiter verwonderd.
»Ik wil zeggen, Mijnheer !" antwoordde deze, »dat ik nu terugkeer
naar de plaats, vanwaar ik gekomen ben. Ik heb beloofd het slot
te ontzetten en te bezetten, indien het nog niet was ingenomen ; ik
kan dus terugkeeren, als het vermeesterd is."
»Toen men u dien last gaf, hopman !" zeide de ruiter schielijk,
»was men niet met de zaak bekend. Hier dicht bij heb ik een schuit.;
geef mij een vijftigtal uwer manschappen, en zorg zoodra mogelijk
,
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met de anderen mij te volgen. Te midden der duisternis begeef ik
mij naar het slot ; in den slaap of onvoorziens overvallen, zullen de
Spanjaarden zonder orde of opperbevel spoedig verslagen zijn ; ik
weet de wijze, waarop men in het slot kan komen. Eer de dag
aanbreekt, kunt gij met uw volk en uw krijgsvoorraad bij mij zijn; destukken der belegeraars sleepen wij naar binnen ; morgen zal Bevlag der vrijheid weder van het slot wapperen, en de Spanjaard zal
versch krijgsvolk moeten zenden om het te hernemen."
»Ik heb daartoe geen last, Mijnheer 1" hernam de hopman koel;
»ik moest tot nader bevel aan den Boodschapper gehoorzamen ; nu
die dood is, vervalt alles ; ik ken u niet, en niemand heeft u om.
raad gevraagd ; Steinbach weet wel wat hij doen of laten moet."
»Maar zoo gij mij niet kent, kent gij toch de eer," schreeuwde de
ruiter, »de eer om zijne vijanden te verslaan en een sterkte op hen
te veroveren. Ik bid u, hopman ! verwerp mijn raad niet "
»De eer ?" hernam de hopman lachende. »Een Duitscher kent
niets dan zijn plicht; die hem betaalt, kan bevelen, ik heb met ii
niets te maken.
»Lage ziel !" riep de ruiter driftig, »indien gij dat gevoel niet
kent, dat te allen tijde de edelste dalen heeft doen verrichten, zoo
zal ik mij tot uwe manschappen wenden.'
»Mannen !" vervolgde hij met vuur tot de soldaten, een weinignaar hen toerijdende, »het slot, dat gij bezetten moest, is ingenomen;
een handvol Spanjaarden bevindt er zich in, zoodat wij hen gemak-kelijk zullen overrompelen ; de eer, Loevestein hernomen te hebben,
zal u toekomen; de Prins zal, dankbaar voor uw ijver en moed, u
daarvoor beloonen. Niet waar, Duitschers! niet waar, gij wilt gaan ?
volgt mij dan! ik waarborg u den uitslag met mijn hoofd!"
De soldaten bleven echter onbeweeglijk staan ; met domme, verbaasde
gezichten zagen zij den ruiter aan, alsof zij hem niet verstaan hadden.
Het woord »beloonen" alleen scheen eenigen invloed op hen gemaakt
te hebben; maar bij het eindigen van zijne rede stonden zij weder
onbeweeglijk en bewaarden een diep stilzwijgen.
»Gij doet vergeefsche moeite," zeide de hopman grimlachende,
-
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'terwijl hij tevreden scheen over de traagheid en onverschilligheid
'zijner manschappen ; »mijn volk zal niets doen zonder mijn bevel, en
niet wetende, of gij de macht hebt om hun de belooning te doen
geworden, zullen zij zich niet door u laten medesleepen."
»Zij zouden mogelijk dus den Spanjaard evengoed en gaarne dienen
als den Prins, indien zij slechts betaald werden ?" vroeg de ruiter,
met moeite de vérachting verbergende, die hij voor den hopman
:gevoelde.
,)Waarom niet ?" antwoordde deze koel, »wie de meeste soldij geeft,
dien dienen wij ; wij hebben immers geen belang bij'uwe overwinning
,of uw ondergang ; naar roem of eer te streven, is dwaasheid, en
verdwijnt als rook ; geld is beter."
»Het is dus maar al te waar, dat gij niet anders zijt dan een
hoop lage huurlingen," schreeuwde de ruiter, »die evenals gehuurde
-moordenaars dengene dienen, die hun het bloedgeld toetelt. Ellen
-dige lafaard! het is goed, dat er nog Nederlanders genoèg zijn.;
wij kunnen buiten u. Zoo ik u ooit bij de Spanjaarden gewaar word,
.dan zal ik u vinden ; ver van uw land zal uwe lage ziel uw lichaam veraten, indien ik het niet beneden mij acht om u terneder te stootera."
»Legt aan, soldaten! maakt u gereed om te vuren !" riep de hopman,
over des ruiters woorden verwoed. De musketten vielen op de
vorken. »Verwijder u, knaap !" vervolgde hij, .»of ik zal u bewijzen,
dat een Duitscher zich niet ongestraft laat beleedigen."
»Kom vooruit!'' riep de ruiter, »ik zal afstijgen en u bewijzen, dat
gij een ellendeling zijt."
»Aan de lont, soldaten !" beval de hopman bedaard. De pannen
werden geopend, en de lonten waren gereed om op het buskruit neder
te slaan.
Een oogenblik stond de ruiter in beraad wat te doen; doch de
gedachte, dat het vaderland zijn arm nog noodig had, dat mogelijk
-op ditzelfde oogenblik een bemind wezen, in tranen smeltende, op
hem wachtte, en God bad om hem te bewaren, dat de Spanjaarden
edeler vijanden waren dan deze huurlingen, wendde hij zijn paard,
en reed zonder iets te zeggen, bliksemsnel vandaar.
-
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Op bevel van hun aanvoerder, die bedaard het besluit des ruiters
had afgewacht, namen de soMdaten hunne musketten weder op den
schouder, en keerden terug naar hun vaartuig, zonder verder eenig
onderzoek te doen of. Loevestein werkelijk verloren was.
Nog eens zag de ruiter naar het slot, toen hij, er tegenover gekomen, een dwarsweg van den dijk zou inslaan. Er brandde nog
een vuur op het voorhof ; het kwam hem evenwel voor, dat er ook
licht in het slot was; hij meende liet geschreeuw der soldaten te
hooren, en de handen voor den mond brengencle, riep hij zoo hard
als hij kon : » Overwinning ! Vivent les Gueux !" sloeg zijn mantel
om zich heen, en verdween in de vale sneeuwjacbt.

NEGEN EN VIJFTIGSTE HOOFDSTUK.

Den dag nadat Loevestein was ingenomen, moeten wij ons verplaatsen in het vertrek op het stadhuis te 's Hertogenbosch. Noch
het huisraad, noch de versierselen aan den wand, hadden eenige verandering ondergaan ; alleen de bewoner van het vertrek, de hertog
van Alva, die den vorigere dag wederom een aanval van jicht gehad
had, stond nu niet, zooals toen, prachtig gekleed voor het glasraam,
maar zat in een grootera leuningstoel, gehuld in een wijden, zwart
fluweelen kamerrok of tabbaard met bonten rand. Hij nam den fraai
bewerkten dolk, in rood marokijn lederen scheede, uit den gordel, en
nadat hij er den gouden ketting, die er aanzat, omgewonden had,
legde hij hem naast zich op de tafel neder, alsof hij vooreerst niet
voornemens was het vertrek te verlaten.
Toen kreeg hij tusschen eenige papieren, die vóór hem lagen, er één
uit, en beschouwde het met aandacht. Een krijgsman was daarop in volle
wapenrusting afgebeeld, wiens hoofd en rechterarm echter ongewapend
waren, en die twee andere mannen onder zijne voeten vertrad; het
geheel rustte op een voetstuk, waarop eenige regels geschreven stonden. Met welgevallen merkte de Hertog de band des krijgsmans op,
die dreigend was uitgestrekt, en zeide : »Zoo Aerschot al gelijk had,
toen hij zeide, dat deze twee knapen met hun geuzentuig, ofschoon
overwonnen, nog dreigende blikken op mij werpen, zoo wil ik toch,
dat er niets aan veranderd worde. Op mijne eer! het zegevieren op
vrouwen en verwijfden is niets, maar wel op mannen; zij worden ge drukt door mij en de zwaarte mijner wapenen, en zoo zij weder opstaan, dan zal het niet zijn, voordat ik het land verlaten heb. Dat
-
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zij in Madrid mijn voornemen laken, en den Koning tegen mij zoeken in te nemen, . het staat hun vrij ; in Antwerpen's kasteel zal steeds
het veroverde metaal mijne heerschappij en die mijns meesters bewijzen, en zelfs indien de haat al eens zoo ver ging om mijne beel tenis omver te werpen, zal het nageslacht toch weten, dat zij daar
werd opgericht, en men zal zeggen : — hier stond Alva !"
In dit oogenblik werd de deur geopend door een drager van de
groene roede, die het tapijt oplichtte en met _zijn hoed in de hand
binnentrad, zeggende : »Don Jan de Vargas wacht in het voorvertrek de bevelen uwer Excellentie."
»Laat hem binnen,` zeide de Hertog, de teekening weder wegbergende en de fluweelen muts opzettende, die naast hem op de tafel
lag.
Diep boog zich de voorzitter van den bloedraad, die, geheel in
het zwart gekleed, binnentrad, en eerbiedig zijne muts afnam.
»Wat wilt gij, De Vargas ?" vroeg de Hertog, die zijn groet door
een lichte buiging met het hoofd beantwoordde.
»Ik kom, Excelencia '! ' antwoordde De Vargas, nadertredende, »om
eenige vonnissen van den Raad aan uwe goedkeuring en onderteekening te onderwerpen; doch sta mij toe uwe Excelencia geluk te
wenschen met de zege uwer wapenen en den val uws vijands !"
»Gij dwaalt, De Vargas !" hernam de Hertog, »indien gij den Em i sario als mijn vijand beschouwt.: ik heb erger vijanden dan dien
muiter ; mogelijk zijn de ergste ook niet aan de zijde der rebellen ; en
ofschoon zij zijn moed niet hebben, zijn zij toch gevaarlijk. Voor het
overige moet gij den Koning geluk wenschen met de overwinning,
ofschoon ik als zijn stedehouder den gelukwensch wel wil aannemen.
De overwinning van een handvol landloopers is voorwaar geen groot
sieraad aan de kroon mijns meesters ; gelukkig, dat andere zegepralen
haar met zulk een roem overdekt hebben, dat de glans der kroon
van Frankrijk er door verdoofd wordt."
»Uwe Excelencia heeft gelijk," antwoordde De Vargas, terwijl hij
de papieren, die hij onder den arm droeg, op de tafel nederlegde ;
»na Jemmingen en Maastricht wil de vermeestering van een weerloos
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_gebouw en de lafhartige zelfmoord van een ellendigen verspieder niet
veel zeggen"
»En ik zeg !" hernam de Hertog, met zijne hand op de tafel slaande,
»dat menig groot veldheer zoo niet gestorven is als de Emisario ; zijn
leven moge laag geweest zijn, maar zijn dood is verheven ; ik zelf
begeer geen ander einde, en indien hij voor zijn vorst gevallen ware,
zou een gedenkteeken voor hem verrijzen, op de plaats waar hij verkoos liever te sterven dan zich over te geven, evengoed als dit
te Rome voor een ander geschied is, of ik wil geen Hertog wezen
maar gij, mannen van de pen ! gij weet van die zaken niets. Ziehier
den brief van Perea, lees zelf, wat hij mij schrijft."
Eerbiedig nam De Vargas het geschrift aan, en toen hij het aandachtig gelezen had, legde hij het op de tafel neder, zeggende : »Ziedaar, Excelencia ! bijzonderheden, welke mij onbekend waren ; ofschoon
het mij verwondert, dat Signor Perea, die anders zoo haastig is, zich
-niet eerder van het slot heeft meester gemaakt."
»Ik heb nog meer reden om verwonderd te zijn," zeide de Hertog
,driftig, »dat gij den Emisario, die hier woonachtig was, niet voor
lang hebt bij den kop doen pakken; het is genoeg, dat Perea mijne
bevelen heeft _ ten uitvoer gebracht; gij behoeft zijn gedrag niet te
beoordeelen. Maar laat mij nu eens zien, wat gij hebt medegebracht,
en neem een stoel."
Toen De Vargas zijne muts naast zich op den grond nedergelegd
en tegenover den Hertog plaats genomen had, bezag hij den inktkoker, die met een zegelring en eenig schrijfgereedschap op een
:zilveren bord stond, waarna hij zijne papieren losmaakte en zeide:
»Het zijn eenige vonnissen, Excelencia! welke uw raad na rijp
overleg geslagen heeft, en noodig keurt aan uw verlicht oordeel te
onderwerpen; de stoute daad van den Emisario had voor een oogenblik de uitspraak over de schuld of onschuld der aangeklaagden doen
opschorten."
»En waarom ?" vroeg de Hertog snel, »of denkt gij, dat ik de
,macht niet heb om een rechtvaardig vonnis te doen uitvoeren ?"
»Zeer zeker hebt gij de macht, Excelencia 1" zeide De Vargas,
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»maar de Raad oordeeelde, dat de voorzichtigheid aanried te wachten ;
thans door de nederlaag der geuzen verslagen, zal niemand, na de
zegepraal onzer wapenen, het wagen om het lot der ballingen te beklagen ; ook zijn het meest geringe lieden."
»Ziedaar een lafheid, die mij mishaagt," zeide de Hertog driftig
»Gij heeren van den gerechte en van mijn Raad behoeft niets te
vreezen, indien uwe vonnissen overeenkomstig de wetten zijn ; want
ik ben dáár u te beschermen ; bovendien de verbanning of terechtstelling van eenig gemeen volk baat den Koning niet ; men moet
de hoofden treffen en straffen. Wees onverschrokken in het gevaar,
laat nooit uwe vrees blijken ; maar wees genadig na de overwinning,.,.
en als gij machtig zijt. Ziedaar hetgeen ik u zoo dikmaals zeide,
en zoo als ik gehandeld wil hebben."
De Vargas, tot zwijgen gebracht, durfde niet zeggen, dat des Hertogs gedrag zelden of nooit eenige toegeeflijkheid verraden had. Even
laag voor zijn meester, als trotsch tegen zijne minderen, boog hij
zich diep en zeide : »Uwe Excelencia geeft steeds te veel gehoor aan hare
menschlievendheid, waarvoor men u toch geen dank weet; reeds heeft
zich een gerucht verspreid, dat gij den Raad van Beroerte gelast
hebt geen onderzoek meer te doen naar het gedrag der muiters, om dat gij bevreesd zijt voor de volksbewegingen, die daaruit zouden
kunnen ontstaan."
»Zij kennen mij slecht," zeide Alva bitter, »indien zij wanen, dat
de vrees ooit invloed zal hebben op mijn gedrag. Lees uwe sententiën voor, opdat ik ze teekene, en zij zullen zien, dat, al ware deze
stad of dit huis nog alleen maar onder mijn gezag, ik nog recht zou
doen volgens mijn goeddunken."
» Dit was juist wat De Vargas verlangde ; hij vreesde, dat de Her
tog zijn bevel weder zou intrekken, hetgeen hem zou verhinderd
hebben om in der. eersten tijd een menigte menschen, die in staat.,
van beschuldiging gesteld waren, ongelukkig te maken, en een blad.
papier opnemende, begon hij in het Fransch te lezen, in welke taal.
de vonnissen opgesteld waren :

» Veu par Monseigneur le Due d' Alve, 1Varquiz de Coria etc.,.
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Lieutenant Gouverneur et Capitaine Général poer le Roy, notre Sire,
des Pais de pardeca. Les de,tjaults obtenus par le Procureur Général'
de sa Majesté, hnpétrant de mandement crirninel et demandeur, d'une
part : contre Pierre Jacobsse, faiseur de bocxes, Anna Berger, Cornille
Schaepman, arbeyder, Jacques Wouters d l'enseignedu Pellicaen, aliasScheele Jacq et Hans Ruges Muletier, hoste en la Berbie perdue,
alias Duyveljagher, tous manans et bourgeois de la ville d'L trecht,
adjournez a' comparoir en personne par devant son Excellence ou ceulx
du conseil lez elle, poer eulx venir purger de leur f uyte, absence ou
latitation, ei cause des troubles passés deuernent conturaces et deboutes
de toutes exceptions de deffenses, d'autres charges, assgavoir les dittesPierre Jacobsse et Anna Berger assisté les pernitieux Prédicans sectaires, et amené ung d'iceulx de la ville de Culenbourch poer prescher au
village de Wyck près de Duerstede : et le dict Cornille Schaeprnan, arbeyder, et Jacques Wouters, alias Scheele Jacq, aussy conduict et
soustenu iceulx Prédicans avecq armes, le dernier fort di ffavne, voire
par son propre dire d'avoir esté ung des dites bris Images et avoir crié
à, haulte voix au brisenzent : mauldictes soyent les mains q ui les ont
f'aictes et benist celles qui les rompent ; et Hans Buges hoste en laBerbie.
perdue d'avoir logez en sa maison plusieurs sectaires et gentilshornmes
ayant soubsigné a' Sainet Tron l'abominable et détestable ligue et
con f édération, et el'avoir, garny d'une espée et de deux pistoletz, voullu
contraindre caulcuns du guet ordonné de la part du magistratdecryer:
vive les Geulx. Veues aussy les in formations exhibés par ie dite Procureur Général à la véri f fication des faitz dessus posez. Ensemble les act es
et exploits yoinctz et par especial l'acte du deboutement des dite adjournez de toutes exceptions et de f f enses. Son Excellence vuydent l e prou f f ict
des dite deffaults et deboutement, bannyt les dittes adjournez et cha ctu' un
deulx perpétuellement et a' jamais hors de tous les pays et seignieuries
de sa Majesté sur la hart, et con fisque tous et quelconques leurs bieras
au prouflict de sa ditte Majesté."
»Faict a' Bois le Ducq le 13e jour de Decembre 1570 1)."
-
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1) ,Gezien door mijnen heere den hertog van Alva, markgraaf van Coria,.
enz. luitenant gouverneur en kapitein- generaal voor den Koning, onzen heer uit
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Toen hij geëindigd had, gaf hij het vonnis en tevens de pen aan
den Hertog over, die de verbanning dezer lieden onderteekende.
»Met deze is het nu weder afgedaan," zeide de Hertog koel, de

den lande van herwaarts over. De defaniteo geobtineerd door den procureur generaal van Zijne Majesteit, impetrant van crimineel mandement en eischer ter
eenre, op ende jegens Pieter Jacobse, broekmaker, Annetje Berger, Cornelis Schaepman, arbeider, Jacobus Wouters, daar de Pellikaan uithangt, alias Scheele Jakob
en Hans Huges, muilezeldrijver, waard, in het Verloren Schaap, alias Duiveljager,
allen huislieden en burgers der stad Utrecht, respectievelijk ingedaagd, om zich
in persoon te sisteereu voor zijne Excellentie of die van zijnen Rade, om daar te
komen verantwoorden van hunne vlucht, afwezigheid of latitatie, ter oorzake van
de -verledene beroerten, wegens contumacie wettelijk ontstoken zijnde van alle
•exceptiën en defensiën ter andere zijde. Te weten de voorzeide Pieter Jacobse
en Annetje Berger bijgestaan de pernitieuse predikanten sectarissen, en een van
deze gebracht uit de stad Kuilenburg, om te prediken in het dorp Wijk bij
Duurstede ; en de genoemde Cornelis Schaepman, arbeider en Jacobus Wouters,
alias Scheele Jakob, als hebbende ook geleid en met wapenen gesouteneerd dezelve
predikanten, de laatste zeer berucht, ja zelfs, bij zijn eigen zeggen een beeld!
stormer geweest te zijn, en tijdens het breken der beelden met luider stemme
geroepen te hebben : vervloekt zijn de handen, die ze gemaakt hebben, en gezegend die ze verbreken ; en Hans Huges, waard in het Verloren schaap, van in
zijn huis geherbergd te hebben onderscheidene sectarissen en edellieden, te Saint'1'rond onderteekend hebbende het afschuwelijke en verfoeilijke verbond en samenspanning ; en te hebben getracht, voorzien zijnde van een degen en twee
pistolen, een van de wacht van wege de magistraat geordonneerd, te dwingen
om te roepen : vive les ghieux ; ook gezien de informatiën geëxhibeerd, door den
gezegden procureur generaal, tot bekrachtiging van' de daadzaken hierboven gemeld, te zamen de acten en exploiten daarbij gevoegd, en in het bijzonder de
acte van eisch, ontzegging van de gezegde ingedaagden van alle exceptiën en
defensiën.
#Zijne Excellentie vuideerende de profijten van de gezegde defaulten en verweringen, bant de gezegde ingedaagden en een ieder van hen eeuwigdurend en
voor altijd, op straffe van de galg, uit al de landen en heerlijkheden van zijne
Majesteit, en confisqueerende al hunne goederen, geene uitgezonderd, ten voordeele van zijne voorzeide Majesteit.
#Gedaan te 's Hertogenbosch, den 13den dag van December 1570."
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pen nederleggende en zijne vingers, die met inkt bevlekt waren, aan
zijn tabberd afvegende, »men zal zien, dat mijn ijver voor den
Koning en de heilige kerk nog niet verflauwd is."
»Indien ik het u zeggen mag, Excelencia !" zeide De Vargas vleiend,
»en zoo vrij mag zijn, om mijn gevoelen met dat van uwe Excelencia
te vergelijken, zoo moet ik zeggen, dat ik bijna even zoo denk over
het gezag der wetten ; want zoo de geuzen van tijd tot tijd nog wagen
om u te trotseeren, zoo komt het van uwe lankmoedigheid.''
. De Hertog wierp van onder zijne breede wenkbrauwen een blik op
De Vargas ; het verwonderde hem van lankmoedigheid beschuldigd te
worden, hij, die mogelijk zelf overtuigd was, dat hij veeleer als een
dwingeland dan als een mensch gehandeld had : de vleierij moet altijd
binnen zekere palen blijven, anders wordt zij gevaarlijk. Hij bracht
zijne hand aan zijn bleek gelaat, toen hij dat des voorzitters beschouwde : een enkele glimlach op het gelaat van dezen handlanger
des dwingelands, en deze vertrapte hem in het stof, waaruit hij hem
had opgenomen. Zonderdat De Vargas echter het vorschend oog
zijn meesters scheen te ontwijken, zeide hij bedaard : »Beveelt uwe
Excelencia, dat ik de tweede sententie voorleze ?"
»Ja," zeide de Hertog koel, waarna hij somber vervolgde: »En
ik beveel u tevens u van alle aanmerkingen over mijn gedrag te
onthouden ! ik wil even gaarne met den snaak, die gisteren levend
geradbraakt is, vergeleken worden, als met u, Senor Licenciado :
Het kost voorwaar weinig moeite . om een sententie met de pen op
het papier te stellen; maar mijne soldaten dragen er eene in eiken
musketloop, uit buskruit en lood samengesteld. Ga nu voort, en
houd u voor verwittigd !"
De Vargas boog zich diep, en ofschoon zijn gelaat bij de laatste
woorden des Hertoga doodsbleek was geworden, zoo begon hij te lezen
met een stem, die geene ontsteltenis verried.
Hij was echter pas een eind weegs gevorderd, of de Hertog riep:
»Houd op !" tegelijkertijd tijd zijn gelaat naar het venster keerende.
»Ik hoor het rijden van wagens in de verte ; het zal Senor Perea
zijn, die, volgens zijn belofte, bijtijds hieraan komt ; ik zal dus weldra_
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iiadere bijzonderheden vernemen." Daar het echter waarschijnlijk
tegen de Spaansche deftigheid zou gestreden hebben op te staan en
te zien wat er gebeurde, bleef hij zitten, en de Vargas, niet nieuwsgierig om Perea te zien, of het niet durvende wagen zonder bevel
zijne plaats te verlaten, zag vóór zich heen, en bladerde in zijne
papieren, verheugd, dat de Hertog zijne gedachten op iets anders
,gevestigd had.
Ongeduldig klopte de Hertog met den knop van zin dolk op de
zilveren schaal, waarop de inktkoker stond. De deur werd geopend,
de roededrager trad binnen en zeide : »Uwe Excelencia roept ?"
»Wat gebeurt er op de markt ?" vroeg de Hertog, »ik hoor een
ongewone beweging."
»Het is mij onbekend," antwoordde deze ; »indien uwe Excelencia
het goedvindt, zal . ik het gaan zien."
De Hertog knikte met het hoofd, waarop de roededrager zich
verwijderde. Eenigen tijd daarna keerde hij terug, en zeide : '»Het is
het krijgsvolk van Loevestein, Excelencia! de wagens zijn nog in de
straat; maar de musketten rukken reeds op de markt."
»Zeg den aanvoerder, dat hij dadelijk zich herwaarts begeve,"
antwoordde de Hertog ; waarna hij,, toen de roededrager vertrokken
was, hardop vervolgde, ofschoon hij het woord niet tot De Vargas
richtte - »Het is, op mijne eer ! alsof het bard geregend heeft, of
dat het een begrafenis is; waarom laat Perea de trom niet roeren
of de trompet steken, ten minste indien de trompetter niet met zijne
makkers gebleven is ? Waarachtig! ik geloof, dat de monden der
Onoverwinnelijken zijn dichtgevroren; want anders zouden zij hun
veldkreet wel laten hooren," en onvergenoegd zag hij vóór zich neder.
Kort daarna werd de deur geopend ; de Spaansche Capitan trad
.achter het tapijt uit te voorschijn, en zijn hoed afnemende, zeide hij:
»Uwe Excelencia heeft mij laten ontbieden."
»Treed nader, Senor Velasquez l" zeide de Hertog; »ik had gelast
.alen aanvoerder van het krijgsvolk te roepen.`
»Dat ben ik, Excelencia !` hernam Velasquez bedaard, zijne hand
met den hoed in de rechterzijde zettende.
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»En waarom is Perea niet hier ?" vroeg Alva verwonderd. »Hij
had mij geschreven, dat bij in persoon zou terugkomen ; wat kan
hij te Gorkum te doen hebben ?"
»De mensch wikt, en God beschikt, Excelencia !" zeide Velasquez
droevig. »Het lijk van Perea is wel met mij van Loevestein teruggekomen ; maar hij zal den koning geene dienst meer bewijzen : hij
is dood."
»Dood ?" riep de Hertog, »Lorenzo Perea dood !" Dit zeggende,
wilde bij opstaan ; maar hij ging weder zitten, terwijl de Vargas,
zijn hoofd oplichtende, den brenger van deze voor hem zoo aangename
tijding beschouwde en de linkerhand vóór zijn gelaat bracht, om den
glans van vergenoegen, die het overdekte, te verbergen.
De Hertog zeide niets ; men kon zien, dat het den wreeden en
hardvochtigen krijgsman smartte zulk een dapper en getrouw soldaat
en handlanger te verliezen, en toen hij eindelijk naar Velasquez zag,
als twijfelde hij nog aan hetgeen hij gehoord bad, zeide deze aangedaan: »Helaas! het is maar al te zeker, Excelencia! ik zelf wilde
het nog niet gelooven, toen ik hem ontzield aan mijne voeten zag
liggen: in dit leven zullen wij hem niet meer zien."
»Ga zitten, Signor !" zeide de Hertog, »en vertel mij van het
,begin tot het einde, hoe dit alles zich heeft toegedragen."
Velasquez gehoorzaamde en antwoordde: »Het verhaal, dat uwe
Excelencia van mij verlangt, zal een weinig lang wezen, zonderdat
evenwel al de bijzonderheden mij bekend zijn. Nadat het slot vermeesterd was, en Perea den slotvoogd vermoord had gevonden, beval
hij mij naar Gorkum te gaan om de overwinning te boodschappen,
en niet vóór den anderen morgen terug te komen."
»Ik weet het," zeide de Hertog schielijk, »de Emisario heeft mij
de moeite gespaard den Italiaan den kop voor de voeten te laten
leggen, vervolg !"
»Nadat ik mijn verslag op het raadhuis gedaan had," ging Velasquez
voort, »begaf ik mij naar een herberg en te bed ; ik had echter pas
mijne oogen geloken, of een verschrikkelijk geraas wekte mij; men
stiet hevig met een musket op de- deur, en begeerde binnengelaten
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te worden. Ik sprong dadelijk uit mijn bed, kleedde mij aan, erg
wierp mij op mijn degen, ten einde te gaan zien, wie het waagde—
des nachts zulk een geweld te maken. De waard, die op mijn bevel
geopend had, berichtte, dat de aanvoerder der wacht aan de Waterpoort hem gelast had mij te zoeken, daar mijne tegenwoordigheid
op Loevestein noodzakelijk vereischt werd. Ik haastte mij hem te.
volgen ; ik wist, dat de arbeiders en kanonniers waren teruggezonden;
anders had ik zeker gedacht, dat zij aan het muiten waren geslagen,
dewijl zich reeds eenige onvergenoegdheid onder hen vertoond had;
ik vreesde dus, dat de troepen tot ontzet van het slot waren opgekomen. Ik kwam aan de rivier ; eenigen mijner soldaten wachtten
mij daar in een groot vaartuig ; ik wierp er mij in, en gaf aan den
schipper bevel om af te houden."
»Hebt gij toen de reden dezer beweging vernomen ?" vroeg de
Hertog.
»Ja, Excelencia ! ik haastte mij daarnaar te vragen. Men verhaalde mij, dat, omstreeks een uur geleden, een licht in het slot was.
ontdekt geworden: van te voren meende reeds een der soldaten dit
insgelijks te hebben opgemerkt. Perea werd er van verwittigd; hi}
besloot dadelijk te gaan zien, wat er van was, en gebood de musketiers hem te volgen ; zij weigerden het echter."
»Zij weigerden het, Signor ?" riep rle Hertog driftig.
»Ja, Excelencia !" hernam Velasquez, »zij vreesden voor eene tweede.
uitbarsting van het buskruit. Zij gehoorzaamden niet, en ik was niet
daar om hen tot reden te brengen, of Perea te vergezellen; hij had
stellig voorgenomen te gaan, al ware het alleen, en hij deed het."
»Daaraan herken ik hem,` zeide Alva, »de vrees kende hij niet ;.
Lorenzo kon niet anders handelen."
»Nadat bij een fakkel aan een gebroken lans gebonden, en een
rondas aan den arm gedaan had, trad hij door de bres in het slot,"
vervolgde Velasquez. »Vol moed zwaaide hij den degen, toen hij
in het slot verdween, en zoo zij wel verstaan hebben, riep hij : »Ik
ken u, die hier bij nacht door de puinhoopen en over de graven.
sluipt ; dezen dag zal ik mij van al mijne vijanden ontdoen!" Eenigen
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tijd daarna meenden de soldaten liet geluid van degens te booren
weldra vernamen zij niets meer, en Perea kwam niet terug. Vergeefs
riepen zij hun hoofdman ; bij antwoordde niet, en daar de wind
hunne stem verdoofde, staakten zij hunne ijdele pogingen, en besloten
mij te gaan halen.
Zoodra ik aan land gestapt was, gebood ik hun int te volgen."
»En zij weigerden het ?" zeide de Hertog, zijn voorhoofd rimpelende.
»Vergeef mij, Excelencia ! zij gehoorzaamden,` hernam Velasquez.
»Door de bres naar binnen gaande, zochten wij eenigen tijd vruchteloos. Eindelijk vonden wij den gesneuvelde : hij lag recht uitgestrekt
op den grond. en was nog warm ; doch het leven was uit hem geweken. Zijn hoed met den vederbos, aan zijne vijanden. zoo wel
bekend, lag achter hem. In zijn rechterhand hield hij zijn staal, dat
in zijne hand geklemd was, toen wij hem oplichtten ; het is ons niet
gelukt het uit zijne handen te wringen, zoodat wij het er in hebben
gelaten. Het rondas droeg blijken van hevige stootera, die zijn vijand
hem had toegebracht; menigen doodeljken stoot heeft hij daarop
opgevangen. Maar wat baat het? één is genoeg om aan het leven
een einde te maken; ook had hij maar ééno wonde dicht bij het
hart, die echter door en door ging, en die wij ontdekten, toen wij
zijn linkerarm oplichtte; want in die hand hield hij een lederen
vrouwen-handschoen, dien hij in zijn uiterste aan den mond schijnt
gedrukt te hebben. Hij is dus gevallen met zijn schild, zooals
het een krijgsman betaamt; helaas! waarom was het niet op het
een of ander slagveld! Ik vermoed, dat zijne laatste gedachten voor
haas geweest zijn, die hij meer dan den roem en zich zelven beminde."
»Hij, die hem gedood heeft, moet zeker geharnast geweest zin,
anders had hij het niet tegen Lorenzo uitgehouden. Hebt gij ook
ontdekt, wie het geweest is ? Ik wil mijn beste paard geven om
hem te kennen," viel Alva hem in de rede.
»Ik geloof het ook, Excelencia ! en Perea was zelden zwaar gewapend," antwoordde Velasquez; »maar hem, dien ik er van verdacht
houd, durf ik niet noemen; het komt mij zelven zoo onbegrijpelijk
voor."
12
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»Spreek. Signor ! ik wil het weten," zeide Alva driftig, »en, bij
het leven des Konings ! zoo het een der soldaten geweest is, die de
hand uit wraakzucht aan zijn bevelhebber geslagen heeft. zoo zal hij
vreeselijk gestraft worden, dat zweer ik ! Immers ik weet dat er onder
hen zijn, die gedurende het gevecht geweigerd hebben te gehoorzamen.''
»Neen, Excelencia !" hernam Velasquez met vuur. »Neen, het is
geen mijner soldaten geweest, ik blijf daarvoor borg ; Perea was de
beste kling van ons leger ; de Emisario alleen kan het verricht hebben."
»Dat is onmogelijk," riep de Hertog, »de Emisario is dood ; hoe
komt gij op die gedachte?"
»Indien gij wist, wat ik gezien heb, Excelencia !" zeide Velasquez,
»zoo zoudt gij niet ver af zijn om even als ik te denken ; het zou
voor het eerst niet zijn, dat iemand voor een oogenblik in het leven
teruggekeerd is om een vijand te treffen"
»Verhaal dan al wat gij weet,' zeide de Hertog nieuwsgierig, en
strekte zich in zijn stoel uit. Zich nu tot De Vargas keerende, die
met opmerkzaamheid geluisterd had, maar bij de laatste woorden van
den Capitan een lichten grimlach niet had kuunen onderdrukken,
vervolgde hij : »Ik verzoek u, Signor Licenciado ! oin aandachtig te
luisteren: wij kunnen soms uwe hulp noo«lig hebben."
De Vargas boog zich, en Velasquez begon, zeggende: »Excelencia !
het zal noodig zijn, ten einde aan uw verlangen te voldoen, mijn
verhaal een weinig hooger te beginnen ; want in den vorigen nacht
zijn er zulke wonderlijke dingen gebeurd, dat, zoo ik mij niet van de
waarheid daarvan overtuigd had, ik er geen geloof aan zou hechten,
of mij verstouten om uwe Excelencia er mede bezig te houden."
»Zeer wel, Signor, ga voort," zeide Alva ongeduldig, waarna Velasquez zich haastte te vervolgen
»De Kansepoort te Gorkum was reeds eenigen tijd des avonds
gesloten geweest, toen een man te paard er vóór verscheen en begeerde ingelaten te worden. Tcen hem dit geweigerd werd, trachtte
hij door verzoeken en dreigen de wacht daartoe over te halen, en
bood een groote som gelds aan, welke hij hun zien liet. Hij sprak
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zuiver Hollandsch, droeg een zwarten mantel, en bereed een groot
zwart paard, en toen hij zich verwijderde, dreigde hij hen met zijne
wraak, en riep hun schamper toe, dat hij buiten hen wel in de stad
kon komen.
»De bevelhebber der wacht gelastte aan één zijner manschappen,
om, langs den wal gaande, den ruiter in het oog te houden. Deze
heeft verklaard, dat, omtrent twee musketschoten van de poort, de
ruiter, zoo het hem voorkwam, is afgestegen, en over het ijs der
stadsgracht den muur genaderd zijnde, aan de op last der regeering
gebijte opening stilhield, met zijne armen vreemde gebaren makende
en onverstaanbare woorden prevelende, alsof hij een bezwering in
het werk stelde Hierdoor verschrikt, heeft hij de vlucht genomen,
en aan zijn hoofdman van het gebeurde verslag gedaan.
»De bevelhebber van de Arkelpoort, die reeds dezen morgen vroegtijdig te Loevestein kwam, met voornemen om Signor Perea iets te
verzoeken, berichtte mij toen al dadelijk, dat een ruiter, wiens kleeding
volkomen met die van den vorigen overeenkwam, en die zeide afgezonden te zijn door den bevelhebber van Z. M. kasteel te Utrecht
aan uwe Excelencia, heeft verlangd te worden binnengelaten, hetgeen
hem echter geweigerd werd, omdat men de waarheid van zijne woorden wantrouwde. Hij heeft zich ook daar de geweldigste bedreigingen veroorloofd, en is al vloekende vertrokken : hij heeft daar ge
durig Spaansch gesproken ; evenwel moet men gelooven, dat het dezelfde persoon geweest is.
»Na clezen tijd schijnt hij echter een middel te hebben gevonden,
om met paard en al in de stad te komen, hetgeen over de gracht en
den muur bevonden is onmogelijk te zijn. Een oude vrouw, die nog
laat hare deur geopend had, is door hem aangesproken geworden, zonderdat zij weet, waar hij vandaan is gekomer_. Hij heeft haar onderscheidene vragen gedaan naar een voortvluchtigen geus, die in hare nabuurschap in een herberg woonde. Verschrikt over deze verschijning en over
het akelige gelaat van den zwarten ruiter, heeft zij zich in hare vrees
tot God gewend en het teeken des kruises gemaakt ; liet paard heeft
toen getracht haar hond, die op straat was, te vertrappen. De ruiter
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gaf een luiden gil, en verdween, hoe langer hoe grooter wordende,
uit haar gezicht ; zijn , mantel was in groote vleugels veranderd en
zijn lij" was bloedrood. Daar men op het denkbeeld gekomen was,
of hij misschien uit cie groote deur, die naar de stalling der gesloten
herberg leidde, gekomen was, heeft men dit onderzocht ; doch de
deur is nog van binnen gesloten gevonden, evenals het gerecht dit
gedaan had."
»Dat is zonderling," zei de Hertog nadenkende, terwijl de Vargas
met gespannen aandacht scheen te luisteren.
»Na dien tijd," vervolgde Velasquez, »heeft hij zich aan den rivierkant vertoond, en verlangd overgezet te worden. De veerman weigerde het hem, waarna hij, zich voor een vriend van Sigrior Peïea
uitgevende, trachtte den bevelhebber van de poort te bewegen hem
de overvaart toe te staan. Op een aanmerking van dezen, heeft hij
hem in het Spaansch op een hoogen toon gelast zich te verwijderen,
waarna hij nog een oogenblik met den veerman gesproken heeft. Deze
heeft verklaard, dat bij hem heeft aangezien voor den jonker Perea
Hernanda, die, zooals u bekend is, zich thans in Brussel bevindt, en
dien de veerman meermalen gezien heeft; houding en gelaat kwamen
volkomen overeen ; alleen de ridderorde van het Gulden Vlies, die de
zwarte ruiter droeg, had hij den jonker natuurlijk nooit zien aanhebben. De bevelhebbers, die aan de poorten daarnaar gevraagd zijn.
meenden ook die orde gezien te hebben.
De Anspessado aan de Waterpoort, reeds over het raadselachtige
gedrag van dien nachtelij ken bezoeker verwonderd, had besloten hem
in de poort aan te houden, als hij weder stadwaarts ging ; doch deze
heeft hem gelast de wacht in het geweer te laten komen, en het
wachtwoord van dien avond gegeven, eer nog de Anspessado aan
zijne besluiteloosheid een einde had gemaakt."
»Is het mogelijk," zeide Alva verwonderd, »hoe kan dit zijn ?'
»Het is stellig, Excelencia 1" zeide Velasquez, »ik heb den Anspessado zelven gesproken. Nadat de vreemde ruiter nog eenige orders
gegeven had, alsof hij een Capitan ware, heeft hij de stoutheid gehad
Zijne pistoollonten te ontsteken, en is de stad ingereden. Door het
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geven van het wachtwoord heeft hij de Burgpoort voor zich doen
openen, en aldus heeft hij de stad verlaten. Zoodra hij over de brug
was, heeft hij een woesten kreet gegeven, en de burgers hebben, onder het sluiten der hamei verklaard, dat hij, toen hij wegreed, het
achterste voren op het paard zat ! Sedert dien tijd weet men niet,
wat er van hem geworden is, en alle pogingen zijn tevergeefs geweest om te ontdekken, wie degene geweest is, die ep zulk een
zonderlinge wijze dien nacht de poorten van Gorkum bezocht heeft"
. »Is dit alles ?" vroeg de Hertog.
»Neen, Excelencia !" zeide Velasquez, »en hetgeen ik nog verhalen
moet, is niet minder zonderling. Zoodra wij het lijk van Perea gevonden hadden, hoorden wij een gil ; daar ik te zeer mijne aandacht
gevestigd hield op den gesneuvelde, en de wind steeds huilde, heb
ik niet kunnen hooren, vanwaar die kwam. Eenige soldaten beweerden dat het geluid van de overzijde der rivier kwam ; andere hielden
staande, dat, het uit het gebouw zelf gekomen was. Hoe het ook
zij, het herinnerde ons het veldgeschreeuw der geuzen, dat wij den
geheelen dag gehoord hadden ; doch de toon was scherper, woester,
en alsof een ijlhoofdige dien gegeven had. Daar ik de toorts niet
zag, die de Capitan medegenomen had, besloot ik er naar te zoeken.
Wij volgden het spoor van eenige droppels op de steenes, en kwamen
alzoo op de plaats, waar het buskruit zijne krachten ontwikkeld had.
Gij zult licht begrij pen, Excelencia ! hoe verwonderd wij waren, toen
wij aldaar de nog flauw brandende toorts ontdekten, die tusscben de
steenen was gestoken, en die met een lantaren, waarin een kaars
brandde, over deze plaats een twijfelachtig licht, wierp. De grond
was niet, zooals hij geweest was; de steenes en andere grondstoffen
waren ter zijde van een kloof opgeworpen, waaruit iemand zich
scheen opgericht te hebben, die dezen bezwarenden last van zich afgeworpen had. Hij, die dit bewerkt had, zat tegen een steen leunende ; de toorts stond naast hem, en bewees, dat bij het was, die
met Perea was slaags geweest; en ofschoon zijn gelaat onkenbaar
was, en de vlag, die hij gedragen had, niet meer over zijn schouder hing, herkenden wij hem dadelijk voor den Emisario."

182
»Onmogelijk, Signor !" riep Alva verwonderd.
»En het is toch de waarheid, ' hernam Velasquez . »Het breede
zwaard, dat gedurende twee dagen onze pogingen verijdeld had, dat
zoo menigen Spanjaard dit leven had doen vaarwel zeggen, lag naast
hem. God geve, dat hij het hebbe laten vallen, om het nooit weder
op te nemen ! De soldaten, begeerig oen den Enisario van naderbij
te beschouwen, ontwapenden hem ; doch toen zij de gespen van zijn
harnas losmaakten, viel zijn hoofd naast hem neder ; ook heeft men,
welke moeite men aanwendde, geene papieren bij hem gevonden.
»Mij blijft nu nog alleen over te zeggen, dat een der schildwachten
gedurende dien nacht verdwenen is, zonderdat men weet hoe. Zijn
musket heeft men op zijn post gevonden, en niets duidt aan, dat men
hem vermoord heeft. Eenige soldaten hebben buiten het slot een
lange witte gestalte zwevende door de lucht zien gaan ; zij was wel
vijf voet van den grond, en bewoog zich, men weet niet hoe. Toen
er een schot gedaan was, gaf zij een klagend geluid, en sprak voorts
eenige geheimzinnige woorden ; zij verklaren stellig dat het een geest
geweest is. Het zonderlingste echter is, dat de vlag der muiters,
die des avonds nog van het slot wapperde, en die de schildwachten
nog gedurende den nacht gezien hebben. 's morgens verdwenen was
ik verzeker u, op mijn woord van eer, dat het aan ieder mensch
onmogelijk was, haar zonder ladders te bereiken. Ik geloof, dat uwe
Excelencia mij te goed kent, om mij verdacht te houden van aan
alles zoo maar geloof te slaan; doch ik zeg u, dat ik, Diego De Verlasquez, stellig geloof, dat de verschijning van den ruiter te Gorkum
in verband staat met hetgeen op Loevestein i3 voorgevallen ; dat de
gevonden krijgsman de Emisaria is ; dat hij, die de vlag gered heeft,
de tegenpartij van Perea is, die om een reden, mij onbekend, is
wedergekeerd om de eene of andere beleediging te wreken, en alvorens
die wraak gesmaakt te hebben, niet rusten kon."
Langen tijd zat de Hertog in gedachten verzonken, met zijne kin
in de hand, en zijn arm op de leuning van den stoel rustende. Hij
bracht de bijzondere voorvallen met elkander in verband; zijn gezond
verstand weigerde eerst dit ongeval aan een bovennatuurlijke macht
*
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toe te schrijven ; weldra echter gevoelde hij zich bezwaard over dezen
twijfel, welke tegen zijn godsdienstige gevoelens streed, en zijn hoofd
oplichtende, zeide hij langzaam : »Alles wel overwogen, Signor ! ben
ik van uw gevoelen : een gewoon mensch zou niet in staat geweest zijn,
Lorenzo, met een rondas, gedekt, neder te stooten ; waarom het een
ketter werd toegestaan een waar katholiek te schaden, weet ik niet...."
Evenals vreesde hij • te vervolgen, zweeg hij, waarna hij zich naar
De Vargas keerde, en voortvoer : »Maar wat heeft onze voorzitter te
zeggen ? dit is juist iets, dat tot zijn ambt behoort, en ik ben nieuwsgierig zijn gevoelen te vernemen."
De Vargas, die met gespannen aandacht geluisterd had --- want
alles, wat den val zijns vijands betrof, was hem- zeer aangenaam geweest
te vernemen -- boog zich, en zeide : »Het zou mij niet voegen mijn
gevoelen te uiten, nadat uw Exeelencia dit gedaan heeft ; de gevolgtrekking van den Signor Capitan, hier tegenwoordig, laat toch niets
te wenschen over."
»Gij dwaalt, Signor !" antwoordde Alva koel, » wanneer gij, hetgeen
ik u gezegd heb, voor een verzoek houdt : ik wil uw gevoelen kennen,
en wel in zijn geheel : ik wil gehoorzaamd worden."
»Gij beveelt, Excelencia !" zeide De Vargas schielijk, »ik zal dus
zoo vrij zijn Signor Velasquez te vragen, of het den ruiter soms mogelijk geweest is de rivieren over te komen, omdat hij zulks schijnt
verlangd te hebben.`
»Ik geloof het niet," antwoordde deze »De rivier was vol drijfijs,
de wind en stroom waren zeer sterk ; de veerlieden hebben verklaard,
dat zulks al zwemmende, ja zelfs met de vaartuigen, waarvan hij zich
had kunnen bedienen, onmogelijk was"
»Ten tweede moet ik vragen, of hij ook nog op meer plaatsen
gezien is, dan gij hebt opgenoemd ?" zeide De Vargas.
»Zeer zeker !` hernam Velasquez, »vele burgers hebben hem 's nachts
op de straat en in tegenovergestelde wijken der stad gezien : doch
hunne opgaven zijn niet altijd juist : velen meenee hem gezien te
hebben, nadat hij reeds vertrokken was."
»Zeer goed," zeide De Vargas. »Sta mij nu nog toe u te vragen
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of de poorten allen bewaakt werden door de bezetting dan wel door
burgers."
»Alleen aas de rivier was en Spaansche wacht,` hernam Velasquez,
wien deze vragen verveelden ; »de overige poorten werden door de
burgers zelven bewaakt."
»Dat dacht ik reeds," zeide De Vargas ; »op hunne trouw kan
men geen staat maken ;" waarna hij, door de eerzucht zich latende
wegsleepen, en zone gewone voorzichtigheid vergetende, voortvoer:
»Mijn gevoelen is dus, dat in deze geheele zaak niets bovennatuurlijks
bestaat, en dat, indien uwe Excelencia mij morgen met een onbepaalde volmacht en een kornet ruiters naar Gorkum zenden wil, ik
aanneem te ontdekken, wie de zwarte ruiter geweest is ; want niemand
dan hij is de moordenaar. Den eenen vóór, den anderen na, zal ik
de scheenschroeven laten aanzetten. Het oude wijf is mogelijk de
eenige, die zonder kwaad voornemen gelogen heeft, en het zal mij
niet verwonderen, als er meer dan één door de ben zal vallen."
Indien de Hertog niet eerst zijn gevoelen te kennen had gegeven,
zou hij misschien zich wel dadeljk met dat van De Vargas vereenigd
hebben; doch zijn oordeel willende volhouden, was hij verwonderd
over het antwoord, dat hij zelf gebiedend had gevorderd.
Dikwijls noodzaakt een dwingeland iemand voor zijn gevoelen uit
te komen, alsof hjj de vrijmoedigheid bemint ; maar een dwaas, die
hein gehoorzaamt ; want weldra zal hij ondervinden, dat hij in alles
even willekeurig is. Zoo ook handelde Alva ; want nadat De Vargas
geëindigd had, zeide hij schamper lachende : »Het zou waarlijk
jammer geweest zijn, Signor Licenciado! dat gij uw gevoelen verzwe.
gen hadt ; want het loopt juist tegen het onze in ; ook weet ik niet,
welk nut wij zouden trekken uit het pijnigen van zooveel lieden,
die, mijns inziens, niets gemeens • hebben met de zaak."
»Vergeef mij, Excelencia !" zeide De Vargas, »het is hier noodig,
dat eenigen lijden om der gerechtigheid wille, dit is niet anders; en
ik verzeker a, dat hun door de smart wel iets ontvallen zal, hetwelk
mijne onderstelling tot zekerheid zal brengen."
»Gij gelooft (lus niet, Signor De Vargas !" zeide Velasquez, de
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verachting, welke hij voor hem gevoelde, nauwelijks verbergende,
»dat het een schreeuwend onrecht is, een onschuldige te pijnigen?
Ik weet niet, hoe gij het durft voorslaan, daar ik u gezegd heb, dat
alles schijnt verricht te zijn door een macht boven de menschelijke
verheven, en waarvoor zij dus geen borg kunnen zijn."
»Gij spreekt als krijgsman en Capitan, Signor !" zeide De Vargas
valsch lachende. »Wat mij betreft, ik zie in de zaak niets zonderlings
de mirakelen zijn tegenwoordig zeldzaam; wij, rechtsgeleerden, ofschoon
wij het hoofd zoo hoog niet dragen als een krijgsman, oordeelen
veeltijds juister ; en hij, die in het veld een held is, staat dikwijls in
den raad gelijk met een oude vrouw."
Velasquez, vertoornd over deze taal, verschoof zijn stoel, en maakte
zich gereed om hem naar behooren te antwoorden ; alleen de eerbied
voor den Hertog was oorzaak, dat hij De Vargas had laten uitspreken.
Doch Alva bespaarde hem deze moeite ; want zich snel omkeerende,
terwijl zijn voorhoofd zich rimpelend te zamen trok, en zijne wenkbrauwen zijne oogen bedekten. zeide hij driftig : »Bij God ! hetgeen
ik en Velasquez gelooven, behoeft gij niet te verwerpen; wij hebben
naar uw gevoelen, dat mij voor het overige niets waard is, maar niet
naar uwe beslissing gevraagd. Gij zult het mogelijk een leugen
noemen, dat het gedrocht, te Luik geboren, een voorteeken was van
den heilloozen opstand, die het land nu beroert; gij zult zeggen, dat
het buskruit, te Mechelen gesprongen, geen voorbode was van den
naderenden oorlog; maar ik weet, dat gij, Jan de Vargas noch aan
God of Zijn gebod, noch aan de heilige mysteriën gelooft. Uwe taal
riekt naar den mutsaard, en, bij het leven des Konings! omdat gij
uw hoofd zoo hoog draagt, als een braaf edelman, zoo zal het te
spoediger langs den grond rollen, als het wordt afgeslagen."
De Vargas, zich te veel op zjjin scherpzinnig en verlicht oordeel
hebbende laten voorstaan, had vergeten, dat de Hertog nog dacht
aan hetgeen te voren met hem was voorgevallen; hij zag nu zijne
dwaling en onvoorzichtigheid in, en opstaande, plaatste hij zich,
zonder een woord te antwoorden, v66r het glasraam om zijne ontsteltenis en woede te verbergen.
.'
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De soldaten op de markt ziende staan, zonder dat hij hunne vlag
gewaar werd, bracht bij dit in verband met hetgeen Velasquez gezegd
had van de vlag, die de Emisario gedragen had, en met een duistere
zinsnede in den brief van Perea ; en dadelijk begrijpende wat er
van was, wachtte hij op een geschikt oogenblik om zich op Velasquez
te wreken.
))Gij hebt welgedaan," zeide de Hertog, »met de lichamen van
Perea en Da Silva mede te brengen ; zij moeten hunner waardig ter
aarde besteld. worden ; ik had dien jonkman ook niet moeten toestaan
om te gaan. Maar zeg mij eens, hebt gij geen uwer soldaten achtergelaten?"
»Niet dan die zwaar gekwetst waren, Excelencia 1" antwoordde
Velasquez »Daar ik zoo spoedig hier wilde komen, als mogelijk
was, heb ik mij gehaast, om hen met de wagens herwaarts te laten
brengen; het slot wordt thans door het krijgsvolk van Gorkum.
bezet."
»Het schijnt echter, dat de Signor Capitan de banier heeft achtergelaten," zeide De Vargas, zich omkeerende, bedaard, »want ik zie
haar niet."
»Wat wil hij daarmede zeggen, Capitan ?" vroeg de Hertog.
»Dat wij haar niet hebben kunnen terugvinden, »Excelencia l" antwoordde Velasquez neerslachtig.
»Ik versta u niet," riep Alva driftig, met den voet stampende
.»Wat wil dat zeggen ? Voegt het Velasquez om zonder vlag voor
mij te verschijnen ? Spreek ! is zij verloren ? Waarom tracht men
mij te misleiden ? Waarom hebt gij mij dit niet gezegd ?"
a Omdat ik dacht, dat het aan uwe Excelencia bekend was," antwoordde deze bedaard, doch met. waardigheid. »Nooit heb ik iemand
bedrogen ; hoe zou ik mij dus verstouten uwe Excclencia te misleiden.
Niemand kan gevoeliger zijn over het verlies dan ik; maar ik ben
er niet voor verantwoordelijk."
»Dat zijt gij wel, Capitan !" zeide de Hertog woedend; »van u vraag
ik haar terug, het is uit uw mond en niet uit dien van De Vargas, dat ik
zulks had moeten, ja voorde eer van uwe vlag, had wenschen te vernemen."
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»Gij vergeet Excelencia 1" hernam Velasquez, »dat Perea het bevel
voerde. Toen het ongeluk plaats vond, was ik niet eens tegenwoordig ; hij heeft u geschreven, niet ik ; en indien hij u niet bericht
heeft, dat de vlag door den Emisario vermeesterd is, zoo is het zeker
in de hoop geweest van haar weder te hernemen."
»En waarom is dit niet geschied?" vroeg de Hertog bitter.
»Omdat het ondoenlijk was, Excelencia ' antwoordde Velasquez.
»De Emisario droog haar over zijn schouder ; geloof mij, wij hebben
niets, onbeproefd gelaten, en indien ik nog leef, is het alleen te
danken aan zijne edelmoedigheid ; hij heeft mij niet willen . nederstooten,
maar mij genoodzaakt terug te gaan. Ik heb gezegd, dat toen wij
hem vonden, de vlag niet meer bij hem was, niet anders denkende,
of het was u bekend, dat ik van de onze sprak. Het valt altijd
smartelijk zulk een snaar aan te roeren ; ik ben het dus aan Don
Juan De Vargas verplicht, dat ik mijne onschuld kan doen blijken,
en dat uwe Excelencia van het geval onderricht wordt."
»Gij zijt mij geen dank schuldig, Signor 1" antwoordde De Vargas,
zich buigende, terwijl zijn mond zich lachend samentrok, '»het was
slechts een invallende gedachte, die ik mededeelde. Het is buiten
uwe schuld geschied : ik ben daarvan verzekerd, en het is alleen te
wijten aan den jongeling, die zich het veldteeken heeft laten ontnemen."
»Wie heeft u gelast mijne verdediging op u te nemen ?" vroeg Velasquez fier. Weet, dat ik nooit gewoon ben geweest mijne misslagen
op eens anders schouders te laden, en het minst nog op die van een
doode. Ik zeg u, dat Da Silva gevallen is met eer! en indien hij
gesneuveld is, is het omdat hij het hem aanvertrouwde pand niet heeft
willen verlaten ; Signor Perea heeft verklaard dengene te zullen nederstooten, die het wagen durfde de eer van den Abanderado te bekladden."
»Maar die is dood," merkte De Vargas spottend aan.
»Recht zoo, Signor Licenciado !" vervolgde Velasquez ; maar ik
leef nog, en zal eiken lasteraar naar behooren straffen. `
»Gij maakt misbruik van uwe macht, Signor!" antwoordde De Vargas
koel; »gij weet, dat wij, lieden van den Raad, geen degen voeren;
gij kunt ons dus ongestraft beleedigen.`
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»En wie zegt u, dat ik met u den degen zou willen kruisen ?"
vroeg Velasquez driftig ; » een stok zou goed geweest zijn, om een
Licenciado tot rede te brengen."
Een hoogroode kleur bedekte het gelaat van De Vargas. dat anders
zeer bleek was, en hij antwoordde, zijne bedaardheid vergetende:
»En toch; Signor ! zouden mij de middelen niet ontbreken om mij te
wreken ; het zou voor het eerst niet zijn, dat iemand van den tabbaard
een soldaat overwonnen bad, en ik wilde den stok wel eens zien, die
lang genoeg zou zijn om De Vargas te raken."
»Neen, het zou niet voor het eerst zijn," antwoordde Velasquez
met verachting, » dat een geestelijke of een man van den tabbaard
den dolk of het vergift gebruikte ; maar ik veracht u en uws gelijken;
dit is mijn steun." Dit zeggende, sloeg hij op het gevest van zijn
rapier.
Toen . De Vargas wilde antwoorden, zeide de Hertog, die gedaan
had, alsof hij hun twist niet gehoord had: »Zwijg! -- Velasquez
Heeft gelijk ! ' waarna hij vervolgde: »Gedane zaken nemen geen
keer.''
» Dewij 1 de vlag toch weg is, zoo zullen wij er niet verder over
spreken, en daar de gevangenen met de wapenen in de hand zijn
gegrepen, zoo komt het mij voor, dat zij hoe eer hoe beter moeten
gestraft worden; met muiters behoeft men niet naar krijgsgebruik te
handelen : zij hebben allen den strop verdiend."
»Sta mij toe te zeggen, Excelencia !" zeide Velasquez, »dat er één
bij is, die, door een belangrijke ontdekking te doen, van Perea
lijfsgenade heeft bekomen."
»Dat doet niets af," zeide De Targas, »men behoeft zijn woord
niet te houden tegen een oproermaker ; ook is Signor Perea dood."
»Zijn woord kan niet verbroken worden," hernam Velasquez koel,
zonder het woord tot De Vargas te richten, »hij gaf het als vertegenwoordiger van uwe Excelencia: het heeft dus volle kracht!"
»Dat is zoo," zeide de Hertog, »het leven zij hem dan, hoe ongaarne ook, geschonken."
»Dewijl Signor Velasquez zoo goed van de zaak onderricht schijnt,
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zal hij mogelijk wel in staat zijn, om nauwkeurig te zeggen, wat Perea
beloofd heeft," zeide De Vargas.
Velasquez scheen echter niet gezind om te antwoorden, en bewaarde
een verachtend stilzwijgen, waarom de hertog hem aansprak en zeide
»Wees zoo goed om te antwoorden, Signor ! ik verzoek het u."
Velasquez boog zich en zeide : »Signor Perea heeft heen op zijne
eer beloofd, dat hij niet met zijne makkers zou opgeknoopt worden;
en toen de ongelukkige nog meer zekerheid verlangde, heeft hij gezegd, dat hij op hem kon vertrouwen.
»Gij hebt volkomen gelijk, Signor ! ' zeide De Vargas schielijk ; het
zou dus onrecht zijn, hem op te hangen ; maar om het recht niet
op te houden en het woord van den Capitan niet te breken, kan hij
geradbraakt worden ; wij rechtsgeleerden weten overal raad voor."
Moeite hebbende om een vergenoegden grimlach te onderdrukken,
ging hij zitten en wreef zijne handen.
»En het is in uw bijzijn, Excelencia !" riep Velasquez met hevigheid, nadat hij een oogenblik De Vargas met stomme verbazing had
aangezien, »dat deze man zulk een voorstel durft doen : indien de
eer zóó met voeten vertreden mag worden, wie zal dan voortaan een
edelman vertrouwen ? wie zal de soldaten des Konings willen aanvoeren ?"
»Waarlijk," antwoordde de Hertog glimlachende, die, insgelijks met
verwondering het voorstel gehoord had ; »indien de Signor voorzitter
al met recht den naam verdient van iemand te zijn, die zeer geschikt
is om een gerechtszaak, hoe zij ook sta, op het schavot te doen uitIoopen, zoo zullen wij hem echter in dit geval niet tot wegwijzer nemen. Op mijne eer! hij schijnt slecht bekend te zijn met de eer
van een krijgsman. -- Wees derhalve gerust, Velasquez ! ik zelf zal
nader over deze zaak beslissen. Maar nu moeten wij nog aan uwe
soldaten denken : de krijgstucht is de ziel van een leger ; zij hebben
eerst geweigerd te stormen, toen om hun bevelhebber te volgen, en
dit zijn zaken, die voor een gemeen soldaat den dood na zich sleepen."
»En toch zou ik uwe Excelencia verzoeken hun genade te schenken,'"
zeide De Vargas schielijk, voordat Velasquez nog antwoordde.
?'
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»Dat is wat nieuws," zeide de Hertog, »dat woord ben ik van u
niet gewoon ; het zal niet gezegd worden, dat ik het eerste verzoek
tot genade, dat Juan de Vargas niij gedaan heeft zoo dadelijk van
de hand gewezen heb. Laat eens hooren, waarom gij dit verlangt.'
»Omdat het soldaten zijn, Excelencia !" antwoordde deze ; »indien
het burgers waren...
»Zoo zoudt gij er voor zUn om hunne goederen verbeurd te verklaren niet waar ?" vroeg de Hertog grimlachende.
»In dit geval zou ik u niet lastig vallen ; uw Raad zou er u spoedig van ontdoen," antwoordde De Vargas, »maar het zijn soldaten;
uwe Excelencia zal misschien de krijgsbenden noodig hebben ; zij zijn
niet te sterk, wanneer Oranje zijn volk over de grenzen werpt. Zend
hen naar een gevaarlijken post ; indien zij dien behouden, is het goed;
indien zij sneuvelen, zoo redt gij daardoor het leven van dapperder mannen'
»Ik dacht wel, dat uwe genade niet veel te beduiden zou hebben,'
zeide de Hertog. »Signor Velascuez ! hebt gij ook iets ten voordeele
van uwe soldaten te zeggen ?"
»Men geeft te kennen, Excelencia! ' antwoordde deze met waardigheid, »dat er dapperder soldaten bestaan, ik geloof het niet: de naam
van Onoverwinnelijken is hun niet voor niets gegeven; zijn zij niet
in de bres gesprongen, toen ik hen voorging? Wat wil men meer?
ieder, heeft somtijds een oogenblik, dat hij aarzelt wat te doen.; wanneer men een krijgsman als een slaaf behandelt, wanneer men hem
dwingt dingen te doen, die hem in zijne eigen oogen verachtelijk
maken, zoo behoeft men zich niet te verwonderen, dat hij op het
laatst niet meer gehoorzaamt.'
»Gij zoekt hen te verschoonen, Signor !" zeide de Hertog.
»0 ja, Excelencia ! ' hernam Velasquez. »Ik zelf heb mij in hen
die onder mijne bevelen stonden, beleedigd gevoeld, toen men hen
zocht te verlagen ; ik zelf heb het zwaard getrokken tegen Perea,
nadat het slot was ingenomen; hij zond mij weg, en zijn dood verhindert hem nu mij genoegdoening te gever .. Even schuldig als mijne
soldaten, verlang ik geen ander recht dan zij ."
.

-

'191
»Hij heeft mij daarvan niets geschreven," zeide de Hertog driftig.
»Met grooten lof spreekt hij van uw gedrag, zonder eenige de minste
reden te geven, waarom hij u heeft weggezonden."
»Dan moet ik zwijgen," zeide Velasquez met geestdrift. »Zijne
edele manier van handelen treft mij, en het zou mij kwalijk voegen
hem te beschuldigen, op het oogenblik dat ik verneem, dat hij mij
niet aangeklaagd, maar zelfs geprezen heeft"
»Maar indien ik zeg, dat ik u gelast te spreken," zeide Alva.
»Dan zal ik, boe ongaarne ook, gehoorzamen," antwoordde Velasquez, zich buigende ))Gij moet dan weten, Exeelencia ! dat hij de
soldaten gedwongen heeft, om - als beulen met de krijgsgevangenen
te handelen ; dat hij, na er één te hebben laten doodschieten, een
tweeden op een brandstapel heeft laten sleepen, en dat alleen een
tijdige bekentenis den Geus heeft bewaard, om in het vuur te sterven,
dat mijne soldaten moesten aanbrengen. Hoe kan het nu nog vreemd
voorkomen, dat zij geweigerd hebben, hem 's nachts in het slot te
volgen ? Nooit worden de wetten der eer en der menschelijkheid straffeloos verkracht."
»Gij vergeet," zeide de Hertog, zijn voorhoofd rimpelende, »dat
het lieden waren, die God en den Koning verraden hadden ; ik ben
verwonderd u zoo verbaasd te zien over hetgeen men verricht heeft,
om hun verstokt gemoed te buigen."
»Onmogelijk kan het uw wil geweest zijn, Excelencia!" riep Velasquez. »Zij zijn schuldig, het is waar ; maar waarom soldaten tot
zulk een werk gebruikt tegen verdoolden, die moedig en stout, in
de laatste oogenblikken van hun leven, mijn leven nog gespaard
hebben !''
»En indien ik u zeg, dat ik Perea's gedrag goedkeur," zeide Alva
driftig, terwijl bij Velasquez van het hoofd tot de voeten bezag.
»Dan zou mij niets anders overblijven Excelencia ! ` hernara Velasquez met waardigheid, terwijl hij opstond, »dan het zwaard ter zijde
te leggen, dat niet meer met eer den Koning zou kunnen dienen;
ik stel geen prijs op het bevel over soldaten, die als beulsknechts
gebruikt worden ; mijne eer en mijn geweten verbieden het mik."
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De Vargas zag met genoegen, dat des Hertogs gelaat doodsbleek
werd, en hoe deze de muts van het hoofd afrukte en op tafel wierp.
Ook bedroog bij zich niet, toen hij het onweder, dat hij reeds tweemaal boven zijn hoofd had zien samentrekken, op dat van den edelen
Spanjaard, dien hij haatte, zag nederdalen, ofschoon hij zelf niet wist

waarom ; want tusschen deugd en ondeugd kan geen verband bestaan.
»Gij spreekt stout, Signor !" zeide Alva, schijnbaar bedaard, na eenige
oogenblikken, terwijl de beweging van zijn bovenlip en zijn knevel
zijn inwendigen toorn verried. »Ik geloof, dat 's Konings stedehouder behoort te weten, wat hij aan een Capitan der soldaten gebieden
moet ; het zal hem nooit in de gedachten komen de eer van zijn
meester te bezoedelen. Ik verwacht van u, noch van iemand aanmerkingen op mijne bevelen, dan van mijn Vorst. Indien iemand ridderlijke deugden hoogacht, dan ben ik het ; maar alles wat men te ver
drijft, ontaardt in dwaasheid ; ik wil mij voor de geuzen niet bespottelijk maken ; ik verlang van een ieder gehoorzaamheid voor mijn
meester, of ik zal er hem toe dwingen. "
»Ik weiger geen gehoorzaamheid, Hertog !" hernam Velasquez fier;
»maar ik weiger de hand te leenen tot het onderdrukken en folteren
van gevangenen; uit eigen wil ben ik in het leger gekomen, en het
staat mij vrij het te verlaten."
o Bij het leven des Konings! neen !" riep Alva driftig. »Elk edelman is dienstplichtig en gehoorzaamheid verschuldigd ; — indien ik
u vraag wie u tot verdediger der soldaten aanstelt, zult gij zeggen :.
de Koning; — indien ik u vraag, waarom gij de geuzen voorspreekt,
zult gij antwoorden: om den wil der menschheid ; ik weet het !"
waarna hij, met de hand op de tafel slaande, woedend vervolgde
»Maar ik zeg u, dat gij een gek zijt, en beter hadt gedaan te zwijgen."
»Het is mogelijk, Hertog !" antwoordde Velasquez bedaard, »Perea
heeft mij dit reeds gezegd ; ik had echter weinig gedacht, dit hier
en door u te hooren bevestigen ; maar zoo het al waar is, dat de
landvoogd van mijn meester recht heeft om den Capitan van het
groene vendel van Romero te beleedigen, zoo is het zeker, dat
Diego De Velasquez recht heeft, en bij de zaligheid van zijn va,
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der gezind is, aan den hertog van Alva rekenschap van zijne woorden
te vragen."
»Welnu, gij wilt het !" schreeuwde Alva hem toe, zijn haar in de
hoogte strijkende en hem met vuur schietende oogen aanziende;
»welnu, gij wilt het ! — In naam des Konings,beveel ik u, aanvoerder
van zijn leger, om uw zijdgeweer over te geven — gij zijt gevangen 1"
Zonder een woord te antwoorden, haalde Velasquez zijn rapier
uit den draagband, en stak het vooruit ; doch hij naderde den Hertog
niet. Zijn gelaat was rood van toorn en gekwetst eergevoel ; het
kostte hem veel moeite het zwaard af te geven, dat hij zoolang met
roem gedragen had. Met woede zag hij het verheugde gelaat van den
lagen De Vargas, die zich in dezen twist verheugde.
De Hertog stond echter niet op' om het zwaard aan te nemen,
hetzij hij verwachtte, dat Velasquez hem zou naderen, hetzij hij das ht
te ver gegaan te zijn, en diens edele manier van denken innerlijk
niet kon afkeuren, of dat hij zich verheugde in de onaangename
houding van Velasquez : hij bleef stil zitten. Toen begon zijn gelaat
minder gestreng te worden; zijne rechtvaardigheid overwon zijn toorn,
en eindelijk zeide hij 'acht: »Signor De Vargas! neem mijn degen."
Deze stond dadelijk op ; doch hetzij hij zich, door zijne drift om
Velasquez te vernederen, liet medesleepen, of dat hij den Hertog verkeerd verstaan had, hij trad in plaats van naar den degen des Hertogs,
naar Velasquez, voornemens zijnde om hem het rapier uit de hand
te nemen .
Zoodra Velasquez hem zag aankomen, begon zijn arm te beven,
dien hij tot nog toe onbeweeglijk gehouden had, en zijn gelaat werd
bleek. Reeds naderde de hand des voorzitters van den bloedraad
de greep van den degen; dit was te veel ! en onwillekeurig bracht
Velasquez zijn linkerhand, achter den , rug om, aan het hecht van zijn
dolk. De Vargas, die de veranderingen van het gelaat des Capitans
opmerkte, en diens arm, om welken een doek gebonden was, onder
den mantel zag verdwijnen, trad terug ; hij aarzelde; zelfs in tegenwoordigheid van Alva gevoelde hij den moed niet om het bevel uit
te voeren.
13
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De Hertog had zijne handelwijze in stilte gadegeslagen ; hij liet
hem begaan, en begreep, hoe pijnlijk dit oogenblik voor Velasquez
zijn moest. De haat en vrees, welke in de gelaatstrekken van De
Vargas te lezen stonden, waren oorzaak, dat de Hertog het niet noodig
keurde den krijgsman in diens tegenwoordigheid verder te vernederen.
))Wat doet gij ? geef mij mijn degen, Signor !" riep hij driftig,
terwijl hij opstond, »gij zijt de man niet, dien ik verkiezen zou, om
een man van eer te ontwapenen."
De Vargas gehoorzaamde zwijgend, en gaf nu Alva den gevraagden
degen. Het verheugde hem aan het gevaar ontsnapt te zijn, en toch
griefde het hem, dat een ander dan hij Velasquez zou ontwapenen.
Eenigen tijd bezag de Hertog het lemmer, nadat hij het een eind
weegs uit de scheede gehaald had ; daarna liet hij het weder naar
binnen glijden, zag Velasquez aan en zeide : » Geef mij uw degen,
Signor ?"
Velasquez, die den arm had laten zakken, gaf hem het staal over,
waarna Alva langzaam vervolgde : »Neem nu den mijnen. Dit
zeggende, reikte hij hem zijn degen toe, en toen hij zag, dat Velasquez aarzelde en niet wist wat hij doen zou, zeide hij : »Neem
dezen degen, Signor ! ik droeg hem bij Ingolstadt; — ik schenk hem u."
Verwonderd nam Velasquez het kostbare rapier aan, waarna de
Hertog met waardigheid vervolgde: »De landvoogd des konings van
Spanje heeft nu met den Capitar van Romero afgedaan. — Wat
heeft Don Diego De Velasquez nu aan Ferdinand Alvares de Toledo
te zeggen ?"
»Vergeef mij, Excelencia !" zeide Velasuqez, zich buigende, »hoe
zal ik uitdrukken, wat ik gevoel? onze toestand is zoo verschillend."
»Dat is waar," hernam Alva fier, »ik ben twee en zestig jaren, en
gij zijt in de kracht uws levens ; maar dit verhindert mij niet, om,
waar het noodig is, mijns meesters legers aan te voeren, of in den
kamp mijne eer te verdedigen, wanneer men haar aanrandt."
»Wie zou dat beter weten dan ik, Exeelencia !" zeide Velasquez
met vuur, »ik, die u zoo dikwijls aan onze spits gezien heb? Maak
de maat uwer goedheid vol; laat mij nu vertrekken, en vergeef mij
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hetgeen ik gezegd heb. Waarom heb ik ook een woord opgenomen,
dat u in uwe drift ontsnapt is ?"
»Welnu, het zij zoo, Signor ?" zeide de Hertog, na zich eenige oogenblikken bedacht te hebben : »Ik weet, dat noch een laffe vrees voor
uw leven, noch een laagheid, die een edelman niet past , u aldus
doet spreken. Vergeet echter niet, Signor ! dat de landvoogdij, die
zwaar zweegt, dikwijls handeiwijzen noodzakelijk doet worden, die men
anders zou afkeuren, en die maakt, dat men lieden moet gebruiken,
die men veracht." Dit zeggende, zag hij naar De Vargas, die met
verwondering en nijd het bedrijf des Hertogs gezien had. »Voorheen,
Valasquez ! dacht ik evenals gij ; maar mijne zending is hier niet die
van vrede; de dienst van God en mijn meester dwingt mij dikwijls
strenge middelen aan te wenden. Waar zijn de tijden, dat ik in een
ander werelddeel, in Duitschland of in Italië, onze krijgsbenden aanvoerde ?" Hier zweeg hij, en een droevige grimlach kwam op zijn
gelaat, waarna hij vervolgde: »Is de Corredor, dien ik Perea geleend
heb, ook mede teruggekomen, Signor ?" want met recht op zijn ouden
dag van gierigheid beschuldigd, wenschte Alva het geschenk terug
te bekomen, dat hem veel waard was.
»Ja, Excelencia," antwoordde Velasquez.
»Dan zal ik u verzoeken, hem naar mijn stal te laten brengen.
Laat de soldaten hunne kwartieren betrekken; morgen zal ik hen

monsteren. Signor De Vargas zal ik naar Gorkum zenden om alles
nog eens te onderzoeken, en de gevangenen naar Antwerpen laten
brengen, ten einde over hen naar mijn goedvinden te beschikken ; gij
kunt nu gaan."
Dit zeggende, gaf hij Velasquez een wenk om te vertrekken, en
nadat deze het rapier van den Hertog in den draagband gestoken en
zich gebogen had, verliet hij het vertrek, terwijl hij een verachtenden
blik op De Vargas wierp,
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Een tijdlang zat de Hertog in diepe gedachten verzonken, terwijl
het roeren van de trom te kennen gaf, dat de soldaten aftrokken,
waarna hij de muts weder opzette, die hij te voren had afgeworpen,.
en zeide : »Vergeefs zal de listige Oranje zijn volk laten aanrukken;
de Emisario is dood en keert niet terug ; maar de Koning en ik hebben
veel verloren; Lorenzo Perea was iemand, op wien men zich kon verlaten, stout, dapper en tevens niet kleingeestig ; het was alles, wat
men verlangen kon."
»Het zal uwer Excelencia. niet moeilijk vallen zijne plaats te vervullen : elkeen zal verlangen uw vertrouwen te verdienen : het ontbreekt Spanje nog niet aan een moedigen adel, en eer en belooning
zullen u weldra iemand doen vinden, die even moedig is, en toch
edeler denkt dan Perea," antwoordde De Vargas.
»Zooals gij, bij voorbeeld, Signor Licenciado !" hernam de Hertog
spottend. »Zult gij dan nooit afleeren iemands eer en goeden naam
te bekladden ? maar ik weet, dat gij Perea nooit een goed hart hebt
toegedragen; ik heb dat reeds voorlang bemerkt."
»Het is zoo, Excelencia !" antwoordde De Vargas, »ik verberg het
niet; ik heb mij nooit bekreund om zijne vriendschap ; want hij was
die niet waardig ! "
»Ziedaar iets nieuws, Licenciado 1" zeide de Hertog schamper.
»Het zou u zeker tot eer verstrekt hebben hem onder uwe vrienden
geteld te hebben ; maar zou de reden van die onverschilligheid ook
gelegen zijn in hetgeen te voren tusschen u en een uwen bloedverwanten gebeurd is of in de verdwijning van een groot getal pen-
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hingen, die gij * in Spanje ambtshalve onder uwe berusting hadt,
en die Perea nooit gekregen heeft ?"
De Vargas verbleekte sterk, toen de Hertog eindigde; doch hij
verborg zijne ontsteltenis, en zeide : »Uwe Excelencia spreekt van zaken,
-die reeds zeer lang geleden en geheel afgedaan zijn; maar ik zie, dat
Perea zijn woord niet gehouden heeft, hij heeft met u over zaken
gesproken, waaraan ik onschuldig ben ; ik weet dus niet, waarom ik
langer zwijgen zou : hij zelf heeft ons verbond verbroken."
»Onschuldig ! " riep Alva lachende. »Ik moest het dan niet beter
weten ! maar stel u gerust, ik verzeker u op mijne eer, dat Perea
nooit over u tegen mij gesproken heeft ; hetgeen ik zeg, ben ik langs
andere wegen te weten gekomen. Juan de Vargas ! ik ken u beter
-dan gij denkt, en wat dat verbond betreft, hoor, Signor Licenciado !
€le leeuw zoekt een prooi zijns waardig, en evenzoo deed Perea ; maar
de jakhals aast op krengen ; hij heeft alleen den moed dooden te
verslinden ; dit doet gij. Geloof mij, Lorenzo verachtte u te zeer om
over u te spreken of u te benadeelen "
»En toch was hij het, die uwe verachting verdient, Excelencia !"
riep De Vargas buiten zich zelven van woede. »Ik, Juan de Vargas,
verklaar, dat hij uw vertrouwen onwaardig was; reeds lang had zijn
rif tusschen hemel en aarde, anderen ten afschrik, den vogelen des
hemels tot spijze moeten verstrekken "
»Nooit zal men in mijne tegenwoordigheid eens edelmans eer straffeloos bezoedelen," antwoordde de Hertog toornig ; »gij zult naderhand
.dit oogenblik vervloeken. Spreek op, wat heeft hij dan gedaan ?"
»Wat de edelman gedaan heeft ? Exeelencia !" hernam De Vargas
schielijk, »hij heeft zijn vriend, den edelen De Manilla, vermoord,'
hier niet ver vandaan op de heide, geholpen en bijgestaan door den
_Italiaan D'Avilar."
»Op mijne eer! dat is te veel," schreeuwde Alva woedend, »gij
zult mij bewijzen, wat gij gezegd hebt,- of God moge u genadig zijn !"
»Dat zal niet moeilijk vallen," antwoordde De Vargas met zelfvoldoening, terwijl hij zijn wambuis openknoopte, dat hij onder zijn
tabbaard droeg. »De Vargas is de man niet om zich onverhoeds te
,
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laten overvallen ; te allen tijde moesten de bewijzen voorhanden zijn
om Perea in ontzag te houden. Ziehier, Excelencia ! de papieren,
welke ik steeds bij mij heb gedragen ; »wees zoo goed om ze in te
zien."
De Hertog nam schielijk de papieren aan, die De Vargas uit een
binnenzak van zijn wambuis haalde, en begon aandachtig te lezen.
Naarmate hij vorderde, werd zijn gelaat hoe langer hoe donkerder,
en zijne handen beefden van ontsteltenis of kwaadheid. Langen tijd
in 'Perea vertrouwen gesteld hebbende, viel het hem hard dengene
te moeten verachten, dien hij nog kort geleden de hand gedrukt had,
en van wiep hij dacht, dat hij steeds aan de eer getrouw was gebleven,
en wiens dood hem zoo zwaar gegriefd had.
Reeds had hij al de papieren doorloopen, waarvan sommige door
den Boodschapper geschreven waren, toen De Vargas, die zijne vreugde
niet kon be toornen over de overwinning, die hij nu behaalde, dit
door een vergenoegd lachen aan den dag legde.
De Hertog, in zijne overdenkingen gestoord. zag over het blad papier, dat hij in de hand hield, naar dengene, die tegenover hem zat.
Het hinderde hem te moeten bekennen, dat hij zich in iemand bedrogen had, en hij werd gebelgd, dat een nietswaardige, zoo hij dacht,,
met zijn leed spotte; en langzaam doch somber, zeide hij : »Denk
aan Jan Growels; hij, die ,het laatst lacht, Signor! zal van geluk
mogen spreken."
IJskoud was de blik des Hertogs, zoowel als zijne woorden. De
Vargas las zijn vonnis in den opslag van des Hertogs oogen en
beefde.
»De dood van den Italiaan en van Perea verwondert mij nu niet
meer," vervolgde de Hertog langzaam; »maar ik sta verbaasd, hoe
gij nog hebt kunnen twijfelen aan de straf der goddelijke gerechtigheid, gij, die van het schelmstuk kennis droegt."
De Vargas zweeg, weshalve Alva driftig voortvoer: »Maar het
zal u mogelijk gemakkelijker vallen te zeggen, iu, Licenciado ! die geheel uw leven met gerechts- en ongerechtszaken versleten hebt, welke
straf degene verdient, die het recht verkocht heeft; die, in den Raad
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van Beroerte zittende, uit laffe vrees voor zijne eigen huid, een ander
gespaard heeft. Ja," vervolgde hij, met verheffing van stem, »indien
Perea niet gesneuveld ware, zou ik nog dezen dag zijn hoofd, met de
lauweren van Loevestein omkranst, doen afslaan, en noch zijn rang
of zijne verdiensten, noch de herdenking der goedheid, die ik voor
hem gehad heb, zouden zijn kop kunnen redden, --- en zoo ik bij de
Nederlanders voor een dwingeland doorga, zoo wil ik hen dezen dag
noodzaken mijne rechtvaardigheid te roemen ; want de zon zal niet
ondergaan, voordat gij uwe misdaad met den strop geboet hebt !"
Dit zeggende, klopte de Hertog hevig me t den knop van den dolk
op de zilveren schaal, waarop de inktkoker stond.
De groene roededrager trad binnen, om zijne bevelen te vernemen,
terwijl De 1 Targas zijn gelaat in zijne handen verborg.
»Laat dadelijk een Anspessado met drie soldaten in het voorvertrek komen," zeide de Hertog ; »laat order aan den scherprechter
geven, om terstond alles gereed te maken, wat tot de galgstraf behoort. Mijne lijfwacht rukke uit en bezette den toegang tot de
strafplaats, de poorten worden gesloten, en de doodklok verwittige
de burgers, dat des Konings gerechtigheid gereed is een misdadiger
te straffen. Ga heen, en doe zooals ik u gezegd heb."
»Het zal geschieden, Excelencia !" hernam de verbaasde roededrager,
diep buigende, en de deur werd gesloten.
» Gij ziet ," vervolgde de Hertog, toen zij weder alleen waren, » dat
ik er den gek niet mee steek ; gij hebt mij klaar bewezen, dat Perea
een schurk was, maar ook u zelven aan mij als een zoodanigen doen
kennen; gij hebt hem de mom afgerukt, verheug u daarover ; maar gij
hebt ook u zelven, in al uwe hatelijkheid ontbloot, voor mij vertoond, —
ik ken u nu, Juan de Vargas !"
»Gij zult mij dan veroordeelen zonder mij te hooren ?" zeide deze
bedremmeld. »Ik bid u, Excelencia! neb medelijden met mij; jaren
lang heb ik voor u en voor 's Konings dienst mijn leven gewaagd,
en mij de grievendste beleedigingen getroost ; vergeef - een oogenblik
van verzuim. Voor Perea bevreesd, heb ik deze zaak laten rusten,
die alleen tot nadeel van de eer der Spanjaarden kon uitvallen ; ik
-
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heb misdaan, ik erken het ; maar deze aanklachten, indertijd door
een onbekende gedaan, en door den Emisario herhaald, waren niet
geloofwaardig genoeg, om een edelman, die uwe gunst genoot, in
rechten te betrekken ; ook behoorde het niet tot de werkzaamheden
van den Raad."
»Gij vergeet," antwoordde de Hertog bedaard, »dat gij en de Raad
wel van meer zaken hebt kennis genomen, en dat gij op veel losser
gronden honderden burgers hebt verbannen en vervolgd."
»Dat waren rebellen, Excelencia !" zeide De Vargas zacht. »Ik bid
u, schenk mij genade, vernietig mij niet ; ik weet het, mijn leven is
in uwe hand ; red mij van de galg.`
»Hoe zoo, Licenciado ?'' hernam de Hertog schamper. »Denkt gij
dan, dat de jaren mijn geheugen zoo verzwakt hebben, dat ik niet
meer weten zou, hoe dikwijls gij mij gezegd hebt, dat de strop een
zeer gemakkelijke straf is ? gij zelf kunt het nu onderzoeken, door
de praktijk bij de theorie te voegen, en eer er een uur verstreken is,
zult gij weten wat er van is."
»Gij zult mij niet doen sterven zonder vonnis," zeide De Vargas
op een vasten toon ; want ziende, dat de Hertog niet te bewegen was
hem vergiffenis te schenken, besloot hij een anderen weg in te slaan:
de vrees voor den dood gaf hem moed.
»Uw vonnis is reeds uitgesproken," hernam de Hertog koel.
»Maar niet volgens de wetten," hernam De Vargas, terwijl hij het
angstzweet, dat van zijn voorhoofd druppelde, afveegde. »Uwe Excelencia heeft de macht niet om het recht te verkorten; ik verkies gebracht
te worden voor mijne rechters, die mij schuldig zullen verklaren of niet."
»Non curamus vestros leges 1)," zeide de Hertog spottend in het
Latijn, doelende op hetgeen De Vargas gezegd had, toen hij den
oudsten zoon des prinsen van Oranje te Mechelen van de hoogeschool had weggevoerd.
In dit oogenblik werd de deur geopend; de roededrager trad bin-

1) Wij storen ons niet aan uwe wetten.
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nen en zeide : »De bevelen van uwe Excelencia worden uitgevoerd
de Anspessado wacht in het voorvertrek nadere bevelen."
De Hertog boog met zijn hoofd tot teeken van goedkeuring, en
zeide : »Ga heen ! ik zal hun nader mijn wil doen kennen, waarna
hij vervolgde, toen deze vertrokken was : »Het dunkt u goed om te
zeggen, dat ik de macht niet heb ; ik, die het hoofd van Egmond
heb doen vallen, ik leg het in de schaal tegen uw geheelen romp, en
toch zal het zwaarder zijn. Weet gij niet, dat een pleitgeding gemakkelijker kan opgemaakt worden na dan vóór de straf ; want als
de uitslag bekend is, valt het slaan van het vonnis niet moeielijk."
»Uwe Excelencia vreest dus niet, dat men u rekenschap zal vragen
van mijn dood ?" vroeg De Vargas angstig.
»Wel neen !" antwoordde Alva, schamper lachende, »wel neen,
Licenciado ! morgen wordt uwe sententie in den Raad opgemaakt en
geteekend. Het geheele land zal juichen over uw val ; overal zal
men vreugdevuren branden, . en hen alleen, die gehoopt hadden
zelven u den hals te breken; zal het smarten, dat gij hun ontnomen
zijt."
»Vreugdevuren ?" bromde de Vargas zacht, »en wat zou men dan
wel doen, als gij werdt weggerukt ? koelbloedige moordenaar !" Waarna
hij luid vervolgde: »Gij vergeet dus, Excelencia! dat ik u in de zaak
van Carlo en Risoir trouw gediend heb. Heb ik toen niet voor uw
leven gewaakt? Ik verkies de belooning niet, die gij mij toen beloofd hebt; behoud uw goud, maar schenk mij het leven."
»Dien dienst heb gij mij ambtshalve bewezen; maar nooit verbrak
ik mijne belofte; nog dadelijk zal ik u de belooning doen toestellen,"
antwoordde de Hertog. »Nu heb ik wel voor het wereldscha gezorgd,
maar nog niet voor het geestelijke. Begeert gij den prior der Minnebroeders, of wilt gij een anderen geestelijke spreken ?"
» Kan die mij van de galg redden !" vroeg De Vargas schielijk, en
evenals iemand, die, in het water gevallen, zich aan een stroohalm
vasthoudt, en zijn leven denkt te redden.
»Neen !" hernam de Hertog koel, »maar hij kan u met God verzoenen."
,
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»En hoe zal hij, die mij hier niet redden kan, mij mijne zonden
vergeven !" riep de Vargas. »Neen, ik wil hem niet zien ; al de papen van de geheele wereld kunnen mij met hunne mo mmerijen geen
vergiffenis doen verwerven voor hetgeen ik gedaan heb."
»Zwijg !" antwoordde Alla driftig, »staak uwe godslasterende taal
tegen de heilige moederkerk. Nog eens, wilt gij een geestelijke
spreken ?"
»Neen l" schreeuwde De Vargas, »neen ! zij zullen zich met mijn
goed en bloed niet nesten." Dit zeggende, verborg hij het hoofd
in zijne banden. De trom liet zich hooren, de lijfwacht bezette het
schavot, het gejoel der menigte kondigde de tegenwoordigheid van
een groot getal nieuwsgierigen aan. Toen hoorde men een geluid, alsof
twee stukken hout tegen elkander aanstieten . De Vargas bewoog
zich krampachtig ; niet voor het eerst van zijn leven hoorde hij dit
geluid : het was de dubbele ladder, welke tegen de galg werd aangezet. Het gemeen begroette de verdoemde trap met een luid gejuich. De Vargas beefde, en zijne tanden klapperden ; nu en dan
liet hij een akelig gejammer hooren, en hij, die zooveel vonnissen
lachend geslagen had, hij, die in ditzelfde oogenblik met zijn angstzweet eenige daarvan, die voor hem lagen, bevochtigde, was zelf geheel verpletterd, omdat het zijne was uitgesproken.
De Hertog zag hem zwijgend en met verachting aan : die vrees
voor den dood kon hij niet begrijpen, hij, die zoo dikwerf zich onder
het bereik van het vijandelijk lood gewaagd had. Den dolk opnemende, dien hij te voren op de tafel had geworpen, en wiens hecht
bijna de bevende hand van de Vargas raakte, stak hij weder in zijn
gordel; want ofsch000n hij den dood noch De Vargas vreesde, zoo
oordeelde hij den laffen, wraakgierigen Spanjaard tot alles in staat,
hij wist, dat zij, die den moed niet hebben om het zwaard te voeren,
dikwerf door de wanhoop kracht genoeg bezitten, om een laffen moord
te begaan.
De doodklok die nu geluid werd, deed den Hertog weder aan iets
anders denken. Akelig klonken de tonen van het metaal, en drongen
De Vargas door merg en been.
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»Zij t gij gereed !" vroeg de Hertog bedaard.
De Vargas antwoordde niet, maar bleef stil voorover op de tafel
liggen. Plotseling sprong bij echter op. De onzekerheid is de grootste
pijniging ; men heeft menschen gezien, die den nacht vóór hunne
terechtstelling slapeloos doorbrachten om voor hunne vensters het
tooneel , te zien opslaan, waarop zij den anderen dage zouden verschij .
nen, en die, evenals een kundig bouwmeester, aandachtig . aanzagen,.
hoe alles stuksgewijs werd in elkander gezet ; men heeft er gehad,
die oplettend de bijl bezien hebben, die hun hoofd zou doen vallen,
alsof het een wapen ware, hetwelk zij zich wenschten aan te schaffen,
en welks deugdzaamheid en waarde zij wilden onderzoeken. Zoo deed
ook De Vargas : hij wilde zien wat er voorviel ; zijn haar stond steil
in de hoogte, ofschoon het anders glad bij zijn hoofd nederhing ; zijne
oogen waren dof en rolden wild door zijn hoofd ; zijn gelaat was
blauw ; het zweet liep er met groote druppels langs ; angstig wronghij zijne handen, en als zinneloos staarde hij door het raam.
Hij zag, hoe het volk uit de straten op de markt stroomde en
met moeite door de soldaten in bedwang werd gehouden, en hoe
eenige jongens op de luifel voor het boterhuis geklauterd waren, en
anderen toeriepen om zich bij hen te voegen. Hij zag, hoe een der
knechts van den scherprechter, de koord aan een der spijkers van
den dwarsbalk vastgemaakt hebbende, daaraan ging hangen, om er
de deugdzaamheid van te beproeven, en daarna weder op de ladder
sprong. Een groot gedeelte van het volk juichte zijne vlugheid toe,
en, onder een daverend handgeklap en geschreeuw van goedkeuring,.
klom hij, zijne muts afnemende, naar beneden, met de houding van
iemand, die aan dergelijke gunstbewijzen gewoon en van zijne ver diensten overtuigd is. De doodende koord werd nu door den wind
heen en weder geschommeld; De Vargas zag den strop, die weldra
zijn hals omvatten zou.
»Neen !" riep hij op eens zich omkeerende, »ik wil ^ niet sterven
neen, Hertog! gij zult mij niet laten ombrengen: mijn leven is u
nuttiger dan mijn dood."
»Ziedaar wat nieuws," zeide Alva langzaam. »Zijt gij gereed ? uw
;
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tijd is daar ; waarom iets langer uitgesteld, dat toch plaats moet
hebben ?'' en hij maakte zich gereed om te roepen.
»Eene vraag, Excelencia ! ééne vraag nog, en ik ga," zeide De
Vargas schielijk, zich aan de leuning van den stoel vasthoudende.
sSpreek ! wat wilt gij weten T' antwoordde Alva driftig, »haast u;
want ik moet u uw geld nog laten toetellen : het is beter laat dan
nooit."
»Wien zult gij na mijn dood als voorzitter in den Raad benoemen ?"
vroeg De Vargas langzaam.
»Dat is niets, dat is mijne zaak," hernam de Hertog ; »die plaats
zal niet moeilijk te vervullen wezen."
»Zooals gij denkt, Excelencia !" riep De Vargas ; »maar gij weet
niet, wat het zeggen wil om dat ambt waar te nemen. Telt gij het
niet, om den haat van een geheel volk, om de verachting van elken
weldenkende ten eeuwigen dage op zich te laden, en mogelijk voor
eeuwig hier namaals verdoemd te zijn ? Waar vindt gij iemand, die,
evenals ik, het een noch het ander vreest, en er mede lacht ? Gij
zelf, Excelencia! waarom zit gij zelf niet meer voor in den Raad ?
Waarom ben ik alleen genoodzaakt het werk te verrichten ? Ofschoon
de twee leden Del Rio en Hessels nu en dan al eens verschijnen,
geloof daarom niet, dat een van hen op den stoel van De Vargas
zal durven plaats nemen.'
»Gij dwaalt ! ` hernam de Hertog ; »waarom zouden zij het ambt
niet aannemen? Het is, op mijne eer ! het eerst, dat ik u daarover hoor
klagen. Indien ik het wel heb, is uwe beurs er niet kwalijk bij gevaren,
en gij, die, toen gij naakt uit Spanje kwaamt, geld moest leenen om
een tabbaard te laten maken, zoudt er nu wel duizend kunnen doen
vervaardigen."
»En wat is geld, wat is een ellendige hand met goud tegen het
werk, dat men doen moet ?" antwoordde De Vargas bitter. » blij,
die nog eénige eer, menschel-kheid, godsdienst of vrees voor eeuwige
straf bezit, kan geen voorzitter wezen. Ik zeg u, Hertog ! ik, Juan
de Vargas, dat de Raad met recht een bloedraad genoemd wordt;
een tweejarige ondervinding heeft het mij bewezen. Eenige grooten
;
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mogen schuldig wezen, maar de burgers niet ; nooit heeft de Koning
getrouwer onderdanen gehad dan het Nederlandsche volk ; hij is het.
zelf, die door zijne bloedplakkaten en door zijne gestrengheid hen
tot opstand heeft gedwongen ; hij heeft hunne privilegiën verkracht.
Hun wederstand is wettig ; de Koning heeft geen macht, om u met,
ons volk herwaarts te zenden, onder schijn van den godsdienst te beschermen, dien God zelf beschermen zal, als Hij het goedvindt. Laat.
ieder bidden, zooals hij wil. Wie heeft het recht tusschen God en
de menschen te treden ? Wat doet het er toe, of men psalmen zingt.
of Latijnsche gezangen, die men niet verstaat ? Het doet niets af, en
ofschoon mij alle godsdiensten. onverschillig .zijn, zoo weet ik toch,.
dat in den bijbel van geen ban, paus, of papen gesproken wordt:
het is alles misbruik en bedrog. Geloof mij, Hertog ! niemand zal
mijn ambt aanvaarden, zonder dit gewaar te worden ; waar zult gij.
mijn evenbeeld vinden ?"
»Zwijg !" riep de Hertog driftig, »staak uwe heiligschennende taal. -E n zoo het waar is," vervolgde hij na eenige oogenblikken te
hebben nagedacht, »waarom hebt gij dan niet voorlang bedankt?
Hoe hebt gij zoo ver kunnen gaan om duizenden te vervolgen, hun
strafvonnis mij ter teekening voor te leggen, ja zelfs mij aan te zétten
om hen te straffen ?"
»Omdat ik geoordeeld heb volgens de wetten, die aan den Raad
gegeven zijn," riep De Vargas. »Een rechter behoeft die niet te onderzoeken, want zij dienen hem ten richtsnoer; de verantwoordingkomt voor hem, die ze gaf en uitvaardigde. Ik wasch mijne handen
schoon van hetgeen gebeurd is ; het bloed der geuzen kome op het.
hoofd des Konings, in wiens naam ik gevonnist heb; en nochtans zal
het menschdom het aan mij wijten; ik weet het. Te bewijzen, dat
Juan de Vargas in den Raad van Beroerte gezeten heeft, zal genoeg
zijn, om hem voor altijd te doen verfoeien." Hier zweeg hij, dewijl
hij vreesde voort te gaan want des Hertogs oog trok zich dreigend
te zamen.
»En toch schijnt gij te vergeten, dat hij, tot wiep gij spreekt, den
Raad heeft ingesteld," zeide de Hertog ; doch De Vargas antwoordde
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niet ; hij zag, dat de Hertog scheen te peinzen over hetgeen hij gezegd
had, en vreesde dezen indruk te verflauwen.
De schimmen van Egmond, Hoorne, de Batenburgs en anderen
verschenen voor den geest des Hertogs ; hij zag een lange processie
van edelen zonder hoofden v66r zich voorbijgaan ; bij zelf had wel
eens getwijfeld, of de weg der gestrengheid, dien hij den Koning
aangeraden, en dien hij steeds gevolgd had, wel die des rechts, wel
de beste geweest was ; en door de woorden van het hatelijke werktuig zijner dwingelandij, die zijn slechtheid en afschuwelijke, koelbloedige wreedheid voor hem in doodsangst ontsluierde, rees opnieuw
-deze gedachte bij hem op.
Met angst wachtte De Vargas het gevolg zijner verachtelijke en
vernederende bekentenis af, terwijl het snelle klokgelui verried, dat
-de klok weldra zou ophouden, en daardoor aan het bijeenvergaderde
volk op de markt zou berichten, dat spoedig aan hun ongeduld en
verlangen zou voldaan worden.
»Neen !" riep de Hertog op eens, terwijl hij zijne hand over de
00gen streek, en als het ware de pijnigende droombeelden te verwijderen, welke hem kwelden, »neen, De Vargas ! gij liegt. Mijn meester
heeft het recht om zijne onderdanen te tuchtigen, wanneer zij zich aan
zijn schepter onttrekken; het hoofd der kerk heeft de macht de
ketters te verdoemen en te straffen, die de heilige kerk bespotten
en verlaten. De Koning heeft mij de landvoogdij gegeven, en de
heilige Vader schonk mij den gewijden hoed en het zwaard." Dit zeggende, wee» hij op het kastje, dat tegenover den schoorsteen stond,
waarna hij vervolgde: »Indien zij die macht niet hadden, gelooft gij
dan, dat God hun dit zou hebben toegelaten ? zou hij dan mijn wapenen gezegend hebben en het hoofd des oproers buiten het land als
balling doen omzwerven ? Neen! zelfs de twijfel daarvan is reeds
strafwaardig."
Zoo zocht hij zich zelven door drogredenen te verblinden ; doch
nadenkende, vervolgde hij zacht, dewijl hij zijn verstand niet geheel
kon onderdrukken: »En toch, zoo hij eens gelijk had !" waarna hij
trotsch voortvoer: »Dan zouden de Spaansche Grandes den Hertog
,
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van Alva leeren kennen ; zij zouden beven voor mijn geweld, het Nederlandsche volk, dat mij nu zoo veracht, zou- uit mijne hand den
palm des vredes ontvangen, ja aan het hoofd van hen zou ik
mij onoverwinnelijk achten. Het zou niet voor het eerst zijn, dat
Oranje en ik in het veld de handen ineensloegen ; de Koning zou
mij in het eind recht doen wedervaren ; hij zou mij danken voor het
behoud van deze landschappen en het volk, waaraan zijn vader zoo
gehecht was, en, zoo Gods stedehouder mij zone goedkeuring niet
schonk, zoo zou Hij, wiens plaats hij hier op aarde vervult, mij die
doen geworden. Ja, dit zou ik doen, De Vargas ! indien ik kon
vermoeden, dat gij niet dwaaldet. Uw gedrag voegt u," zeide hij
bitter ; »maar dit zou een Toledo voegen. Doch," vervolgde hij met
vuur, »gij dwaalt : nooit zal men mijne banier tegen die des Konings
zien optrekken ; nooit zal deze arm den degen trekken tegen mijn
meester ; nooit zal deze mond den aanval tegen zijne soldaten bevelen.
Dat hij mij gebruike of niet, het staat hem Vrij; en zoo hij morgen
mijn grijs hoofd verlangt, zal ik zelf het hem komen brengen ; ik
kan sterven, ik kan ongelukkig, maar nooit ontrouw aan mijn meester
zijn. Maar ik weet, dat iedereen niet denkt als ik : de eer wordt
alleen onder het harnas gevonden, en dikwerf schuilt de vrees onder
het kleed der rechters." Hier hield de Hertog op; weder scheen
Benige twijfel bij hem op te rijzen, in weerwil van hetgeen hij gezegd had, en hij vroeg schielijk: »Maar welk bewijs geeft gij, dat
gij de waarheid zegt, Licenciado ?"
»Dat ik de waarheid gezegd heb, Excelencia !" zeide De Vargas —
»ik verzeker het op mijne eer."
sEer i De Vargas — eer ? bedenk wel, wat gij zegt," antwoordde
de Hertog schamper.
»Ik zweer het u bij God, en al wat heilig is !" zeide De Vargas
schielijk.
»Gij, die mij gezegd hebt, dat gij geen godsdienst hadt," zeide de
Hertog verachtelijk, »gij zijt een ketter, een monster, honderdmaal
verachtelijker dan de laagste geus."
»Indien ik een monster ben, ben ik het geworden door het uit-
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voeren der wetten ; maar bij den duivel en de eeuwige verdoemenis i"
riep De Vargas, angstig zijne handen wringende, »ik heb de waarheid
gezegd, de bloedraad is onrechtmatig.`
»Een man, die de menschen ter dood veroordeelt met genoegen en
tegen zijn geweten, die nooit een stem ten voordeele der onschuld
laat hooren, kan aan geen duivel of eeuwige straf gelooven," riep
de Hertog driftig. »Bij het leven des Konings ! geef andere redenen,
of het is met u gedaan."
In dit oogenblik hield het gelui der klok op, hetgeen het geschreeuw der menigte nog meer hoorbaar deed worden. In doodsangst wierp De Vargas zich nu voor den Hertog op de knieën neder,
zijn hoofd op den grond buigende.
»Zoo waar als ik den dood vrees !" riep hij radeloos, »zoo waar als
ik een ellendeling ben, dien gij vertreden kunt, Hertog ! zoowaar is
het, dat ik de waarheid gesproken heb ; straf mij, zooals gij wilt,
maar laat mij in het leven ; tot mijn dood wil ik u dienen, overal en
in alles, doch red mij van de straf ; genade! genade !" Dit zeggende
bleef hij liggen ; de angst verhinderde hem verder te spreken.
De Hertog zag met verachting naar den ellendeling, en haalde een
slip van zijn tabbaard terug, dien deze in zijne handen vasthield.
»Sta op, De Vargas !" zeide hij koel.
»Niet voordat gij mij genade schenkt," antwoorde deze zacht.
»Sta op," riep de Hertog driftig, »ik wil het!"
De Vargas gehoorzaamde. Met moeite richtte hij zich op, en
hield zich aan de tafel vast, die door zijn aanraking heen en weder
schudde. De Hertog zat met zijn kin en zijn baard op de hand leunende, en scheen in diepe gedachten verzonken ; van den uitslag
daarvan hing des voorzitters leven of dood. af, wiens denkvermogen
verstomd was, en die niets meer van het geschreeuw der menigte hoorde,
welke met ongeduld de terechtstelling scheen te vorderen. Vergeefs
zocht hij op het gelaat des Hertogs zijn behoud te lezen; de duisternis, welke reeds begon te vallen, verhinderde hem nauwkeurig te
zien, daar deze met zijn rug naar het licht zat.
»Ik wil gelooven, dat gij de waarheid gezegd hebt; ik wil zelfs
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gelooven, dat gij gelijk hebt," zeide de Ilertog eindelijk langzaam,
doch gestreng, »en toch kan ik het niet gelooven ; neen, op mijne
eer ! het is onwaarheid en logen. Het zou dus onmogelijk zijn een
tweeden De Vargas te vinden ! vergeefs zou ik naar iemand zoeken,
die even verachtelijk is als gij ? Het vonnis, dat ik uitgesproken heb,
blijft onveranderd ; maar de uitvoering er van blijft onbepaald verschoven. Zoo gij ooit weder het recht verkort, al ware het in een
zaak, die mijn eigen zoon betrof ; zoo gij het waagt een woord te
reppen van hetgeen hier is voorgevallen, iets ten nadeele van Perea
te zeggen of bekend te maken, dat ik mij in dien ellendeling bedrogen heb, zoo zal het vonnis terstond aan u voltrokken worden
gij zult dus zelf uwe dagen aftellen. De strop blijft als het ware om
uw hals : één woord van u, eene enkele daad van onrecht, en hij wordt
dichtgehaald. Gebruik. den tijd, dien gij nu nog van mij ontvangt,
om u tot God te wenden ; tracht u met Hem te verzoenen, indien
het mogelijk is; doch wasch uwe handen niet af van het bloed der
geuzen; in naam des Hertogs van Alva worden de vonnissen van
den Raad geslagen; hij is er dus hier en hier namaals verantwoordelijk voor. Nooit zal het hem in de gedachten komen u er mede
te bezwaren, om zich te verontschuldigen ; nooit kan een Toledo met
een De Vargas iets gemeens hebben."
Noch de diepe verachting, zoo sterk uitgedrukt in des Hertogs
woorden, noch het gevaar, dat hem in het vervolg steeds bedreigde,
kon de vreugde van De Vargas matigen of vergallen. Het gevoel,
dat hij zijn leven daaraan . te danken had, dat de Hertog het onmogelijk achtte iemand te vinden, die hem in slechtheid evenaarde,
hinderde hem niet; neen, het streelde hem zelfs ; want het had hem
gered.
»Hoe zal ik uwer Excelencia ooit mijn dank kunnen betuigen voor
uwe goedheid," riep De Vargas, zich weder voor heul willende nederwerpen ; doch deze stond op, en zeide barsch : »Voor hetgeen ik
gedaan heb, verwacht ik dank noch belooning ; hinder mij niet met
uwe verachtelijke taal."
De Vargas veegde zijn gelaat af en trad terug; het antwoord des
14
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Hertogs, dat ieder, die nog eenig gevoel van eer had, geheel zou verpletterd hebben, trof hem niet, en de gerustheid begon weder op
zijn gelaat zichtbaar te worden, ofschoon zijne oogen nog wild in
zijn hoofd stonden.
De Hertog nam nu de papieren op, die hein ter lezing waren overgegeven, en wierp ze in het vuur. » Hetgeen daarin staat," zeide hij,
»moet verborgen blijven ; gij weet, wat ik gezegd heb."
De Vargas boog zich zwijgend ; doch plotseling trad hij naar het
vuur, nadat - hij een vluchtigen blik over de tafel geworpen had, en
stak de hand uit om een papier te grijpen, dat nog niet door de vlam
bereikt was. Maar de Hertog hield hem vrij onzacht terug, en zeide
koel : » Wat wilt gij ?"
»De door u geteekende sententie uit het vuur redden, Excelencia !"
antwoordde De Vargas.
De Hertog stak nu met een ijzeren vuurtang, die naast den haard
stond, ook dit papier in de vlam en zeide schamper: »Hoe durft gij
zoo ontmenscht zijn, om deze lieden met geweld te willen vervolgen,
na hetgeen gij gezegd en bezworen hebt, gij, die zoo even den dood
ontsnapt zijt, en terwijl de beul nog op u wacht ; ik verbied u om
ooit weder eenige vervolgingen tegen hen op te maken. De vlam heeft
de sententie vernietigd ; het vuur heeft hen gelouterd, en de Koning
heeft hun genade verleend : niemand mag tweemaal voor dezelfde zaak
gevonnist worden."
»Verkiest uwe Excelencia, dat ik de sententiën verder voorleze?"
vroeg De Vargas, eenige oogenblikken daarna, terwijl bij er een blik
op wierp, en zooveel wilde zeggen als: »dan zal ik een licht noodig
hebben."
»Neen," zeide Alva kortaf.
»Beveelt uwe Excelencia, dat ik morgen naar Gorkum ga, om het
onderzoek te bespoedigen en te vernemen, wie de ruiter geweest is ?"
vroeg De Vargas langzaam.
»Neen !" antwoordde de Hertog ongeduldig, »ik wil niet, dat iemand
om deze zaak eenige overlast geschiede. Er zijn geene papieren bij
den Emisario gevonden ; waarom zouden wij dus weder op vermoeden
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handelen ? ja, al ware de ruiter in mijne macht, zoo zou ik hem op
vrije voeten stellen ; want God heeft zich van hem bediend om een
misdadiger te straffen, en hij is oorzaak, dat ik dezen dag twee menschen heb leeren kennen, die ik reeds meende doorgrond te hebben,
Ik gelast u om den kop van den Emisario van Gorkum herwaarts
te laten brengen en door den scherprechter aan de galg te laten
spijkeren." »De belooning, die ik u schuldig ben, en die gij mij
herinnerd hebt, zal ik morgen uitbetalen', maar niet aan u ; ik zal
haar overhandigen aan het Minnebroeders-klooster hier ter stede om
zielruissen te lezen voor de afgestorven ziel van Signor De Manilla,
wiens dood door uw toedoen zoo lang ongewroken is gebleven ; gij
zoudt wel doen die bij te wonen." Hier eindigde de Hertog, terwijl
hij zich naar het raam begaf.
De Vargas pakte zijne papieren bij elkander, nam zijne muts, die
hij in zijn angst vertreden had, en vroeg : »Heeft uwe Excelencia nog
iets te bevelen ?" Deze wees hem echter naar de deur zonder zich
om te keeren of te antwoorden, waarna De Vargas zich boog en het
vertrek verliet.
Toen hij de deur achter zich dicht sloeg, was het alsof er een zware
last van zijn hart werd afgewenteld Nu eerst achtte hij zich be
houden ; en zooveel mogelijk zijne aandoening trachtende te verbergen
voor degenen, die in het voorvertrek waren, trad hij het snel door, om
niet door de jonkers en roededragers, die zich daar bevonden, te worden
aangesproken, en die, aan een raam bij elkander vergaderd, over iets
schenen te redetwisten. Ofschoon zij de ware toedracht der zaak
niet wisten, en de oogenblikkelijke terechtstelling van iemand in die
tijden van geweld niets vreemds was, zoo hadden zij toch nu en dan,
niettegenstaande het tapijt, dat vóór de gésloten deur hing, de stem
gehoord van den Hertog en den voorzitter. Deze haastte zich thans
om den groet van den Anspessado te beantwoorden, die met zijne
manschappen op het bevel van den Hertog wachtte, en hij daalde
snel de trap af. In de gang bracht hij zijn haar, zijn baard, zijne
muts en zijn kraag in orde, en spoedde zich nu naar de deur, alsof
er niets ware voorgevallen.

212
De scherprechter, die in de koude ongeduldig naar zijn lijder wachtte,
had het schavot verlaten, en zich bij de deur geplaatst. Zijne knechts
zaten in een staande houding tegen de dubbele ladder, en spraken
over verschillende zaken. Zoodra hij De Vargas zag aankomen, nam
hij zijn hoed af, boog zich diep en zeide : » Zou het nog lang duren,
Mijnheer ? Reeds sinds lang ben ik gereed ; indien het donkerder
wordt, ben ik niet in staat het werk naar behooren te verrichten.
Gij weet, Mijnheer ! dat ik steeds gewoon . ben mijne zaken naar den
eisch te doen ; ook is het volk ongeduldig. Zoudt gij mij ook kunnen
zeggen, met welken kwant ik zal te doen hebben, dat wil zeggen,
wie door het hennepen venster zal moeten kijken, zooals gij niet
onnatuurlijk den strop laatst genoemd hebt ?" eindigde hij lachende.
»Ziedaar dan den man," dacht De Vargas, » die mij meedoogenloos
zou hebben opgeknoopt, indien de tijger het bevolen had ; nu kruipt
hij voor mij, maar dan zou hij zijn voet op mijn nek gezet hebben."
Hij liet zijne oogen over de markt gaan, en zag , het volk, dat hem
gewaar werd, en hun geschreeuw staakte, in de hoop van spoedig den
veroordeelde te zien verschijnen, weinig denkende, dat het De Vargas
zelf was; want evenals een onweersvogel den zeelieden het naderend
onweder voorspelt, zoo was de voorzitter van den bloedraad ook
meestal een voorbode tot de eene of andere strafoefening.
»Neen, meester !" antwoordde De Vargas, schamper lachende, »ik
weet niet, voor wien de strop wezen zal, dien gij daar hebt opgehangen, noch wanneer de misdadiger, voor wien hij bestemd was, u
zal worden overgegeven.` Dit zeggende, trad hij op de stoep, en
daalde langs de steenen trappen af, terwijl de scherprechter hem onderdanig groette.
De hoofdman der. lijfwacht groette hem niet, toen hij hem voorbij ging, en scheen den eersten groet van De Vargas te verwachten;
doch deze ging hem trotsch voorbij, en trad tusschen de soldaten door.
Het volk, den gevreesden man ziendle aankomen, maakte voor hem
plaats, terwijl het zich diep boog, en hem een breeden doorgang
open liet. lEvenals werd hij hen niet gewaar, ging hij langzaam
langs hen heen, en trad op de markt. Hier stonden nog meer lieden
-
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in hunne mantels gedoken ; zij groetten hem niet, maar verborgen tevens uit voorzichtigheid of voor de koude hun gelaat in hun mantel;
en zoo zij al in de verte naar de strafplaats zagen, was het niet uit
een laakbare nieuwsgierigheid, maar uit gevoel van medelijden, dat
zij voor hunne medeburgers gevoelden, die vermoord werden.
De st raat doorgaande, hield De Vargas boven op de brug stil, en
zag nog eens naar de markt. Het kwam hem voor, alsof er iemand
de ladder beklom, die zich gereedmaakte om den strop van de galg
af te nemen. In zijne verwachting bedrogen, verdween het gemeen
al schreeuwende van de markt, en de trom der soldaten liet zich
•hooren : waarschijnlijk trokken zij af.
»Ik ben dus gered," zeide hij bij zich zelven, »ik heb mijn hoofd
uit de klauwen van den bijgeloovigen dwingeland teruggetrokken.
Wie geeft hem het recht, om mijn geld in de beurs der papen te
werpen ? die wreede gierigaard ! Waarom kan ik niet eens, al ware
het voor één oogenblik, landvoogd zijn ? ik zou hem dan eens doen
gevoelen, hoe het smaakt, om minder dan een hond behandeld te
worden; ook hij zou dan aan mijne voeten bidden om genade, of ik
zou hem den langen kop doen afslaan, dien hij, als een gek, aan
den Koning, zijn waardigen meester, vrijwillig zou komen brengen.
Doch gij, ellendig gemeen !" vervolgde hij, »dat nu nog voor mij
tot in het stof buigt, en mijn dood zoudt toegejuicht hebben, gij zijt
onder mijn bereik, waarom zou ik aarzelen u te vertrappen ? Uw
hoofd en goed zullen mij dit oogenblik betalen; gij zult gevoelen,
dat gij, zonder het te weten, naar mijn dood verlangd hebt. In u
zal ik mij op den dwingeland wreken ; want hij heeft uw bloed op
zich genomen. Welnu! ik, Juan de Vargas, voorzitter van den
Raad, zal maken, dat hij er in verzuipt !'' Dit zeggende, keerde hij
zich om, sloeg zijn tabbaard om zich heen, en vervolgde met snelle
schreden zijn weg.
Nadat De Vargas vertrokken was, gaf de Hertog dadelijk bevel om
iedereen te verwittigen, dat er dien avond geen recht zou gedaan
worden. De gordijnen werden voor de glasvensters geschoven, en
twee dikke waskaarsen op de tafel gezet, waarna zij, die dit verricht
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hadden, zich op een wenk van hun meester verwijderden . De sombere Spanjaard zette zich daarna in zijn leuningstoel bij bet vuur
neder, terwijl hij zijne schoenen met groote strikken tegen den haard
plaatste. Lang zat hij na te denken over hetgeen dien dag was voorgevallen. Nadat hij alles, zoo voor als tegen, had overwogen, riep
hij, zijn baard strijkende, uit: »Het is niets, de verachtelijke Licenciado heeft gelijk ; voor geld en eer zal ik wel een Pereá verkrijgen;
doch waar vinden de geuzen een Emisario? De liefde tot zijn vaderland en voor het hersenschimmig beeld der vrijheid beeft hem
de kracht gegeven om te verrichten hetgeen hij deed. Oranje verliest
meer dan ik; de geuzen hebben een groot man verloren, en nooit
zal er zeker iemand in hun land geboren worden van dien naam,
die hem zal overtreffen.
Hij wist niet, de dwingeland, toen hij in het hart der Nederlanden
dus sprak, dat zijn landaard uit de zeven vrije landen zou verdreven
worden ; hij wist niet, dat, eer honderd jaren verloopen zouden zijn,
de Nederlanders een man zouden bezitten van denzelfden naam als
de Boodschapper; dat deze held, door de geheele wereld bekend,
geacht en gevreesd, den roem van Holland op den oceaan, door het
gedonder zijner kartouwen, voor eeuwig zou vestigen, en dat hij, door
's lands Staten gezonden zijnde, om met zijn zeekasteelen het bestaan
van het diep gezonken Spanje te onderschragen, door hen, die hij
kwam helpen, lafhartig verlaten, het leven laten zou.
Hier eindigt liet handschrift, 1at wij tot nog toe, eenige weglatingen en bijvoegselen uitgezonderd, onafgebroken gevolgd hebben, zonderdat het mogelijk geweest is, onder de vele geschreven en gedrukte
stukken, waarmede het verward was, het vervolg te ontdekken
Alleen drie op afzonderlijke papieren geschreven aanteekeningen, die
ik hierna onder dezelfde motto's als de origineele, zal inlasschen,
en welke zeker alleen nog overgebleven zijn van die vele, van welke
de schrijver zich bediend heeft om het verhaal op te stellen, schijnen
mij zeer geschikt, om den lezer eenigszins te voldoen, die verlangend
mocht zijn iets anders van de in dit verhaal voorkomende personen
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te vernemen ; terwijl wij zeker zouden onderricht geworden zijn van
de verdere lotgevallen des heeren Van Doorn, van den dag zijns
huwelijk met de pleegdochter des Italiaanschen burgvoogds, het getal
hunner in dien echt overgewonnen kinderen, en eindelijk nopens
hunne wijze van afsterven, de plaats hunner begrafenis met hunne
grafschriften en opnoemingen hunner goede hoedanigheden, indien
de hand des tijds het vervolg van Het Slot Loevestein niet had vernietigd, wanneer het ten minste geheel afgewerkt is geweest.
Mij dus verstoken ziende van de riemen, met welke ik tot nog toe
geroeid had, heb' ik zelf getracht in onze geschiedverhalen iets naders
nopens den vriend des Boodschappers te vernemen ; doch mijne ijverigste pogingen zijn slecht beloond. Ziehier echter, wat ik ben te
weten gekomen :
Dat het niet onwaarschijnlijk is, dat door de bemoeiingen van Van
Doorn, de stad Heusden, in l577, bij de Gendsche Bevrediging, zich
onder de bescherming der Staten begaf, zooals zij, ofschoon over de
Maas gelegen, sinds dien tijd ook steeds als een gedeelte van Holland,
is beschouwd geworden, en dat hij, na eerst, zooals ons bekend is,
onder de watergeuzen gediend te hebben, de zee voor het land verla-ten heeft, en in een niet onaanzienlijken rang een werkzaam aandeel
in den bevrijdingsoorlog genomen heeft. In 1572 schijnt hij echter
nog tot de watergeuzen behoord te hebben, zooals blijkt uit de hierna
volgende aanteekening, welke het echter voor sommige mijner lezers,
die minder met de krijgsbedrijven van dien tijd bekend zijn, niet
onvoegzaam zal zijn te doen voorafgaan van een kleine historische
herinnering, die ik voortaan, zonder er verder melding van te maken
de vrijheid zal nemen terneder te zetten, dáár, waar het mij nood
zakelijk voorkomen zal.
Nadat op den 1 sten April des jaars 1572 Den Briel was ingenomen, iets hetgeen toch aan weinige Nederlanders onbekend zal zijn,
begon de zaak der verbondenen aan alle zijden veld te winnen.
Vlissingen en verscheidene andere steden wierpen hare gehate bezetting uit, en op den 25ste» Juni werd Dordrecht door Bartel Entens
van Mentheda in bezit genomen. Den volgenden dag vertoonde zich
,

-

216
kapitein Marinus Brandt voor Gorkum met zestien schepen, hetgeen
den vrienden van hun vaderland moed gaf, zich als zoodanig te doen
kennen. In de kapel bij de l(ansepoort werd de overeenkomst met
die van de stad gesloten, en de burgers, door het luiden der klok
op de markt bijeengeroepen, zwoeren plechtig en met opsteking der
hoeden, Alva en zijne trawanten uit het land te helpen verdrijven en
getrouwheid aan den, volgens hunne gedachten, wettigen stadhouder
des Konings, prins Willem van Oranje.
De drossaard van Gorkuw, Casper Turk, die den Hertog van Alva
getrouw bleef, en intijds hoopte ontzet te worden, weigerde het
kasteel, op hetwelk veel priesters, monniken en roomschgezinde burgers
gevlucht waren, aan de Geuzen over te geven, en begon de stad te
beschieten. De watergeuzen, geholpen door de burgers, dwongen hem
echter zich den volgenden dag met het aanbreken van den dageraad
aan hen op genade of ongenade over te geven. De drost met zijne
vrouw en dochter werden gevangen gehouden, en op rantsoen gesteld,
terwijl twee mannen, die zich steeds als handlangers der spaansche
wreedheden hadden laten gebruiken, op de markt werden opgehangen.
De geestelijken werden slecht behandeld : in het begin van de volgende maand werden zij naar den Briel vervoerd, en de wreede Van
der Mark liet hen bijna allen, na vele mishandelingen, ter dood brengen. Willem Turk, de zoon des drossaards, trok nu met 600 man
op, en te laat komende om zijn vader te ontzetten, besloot hij zich
in Loevestein te werpen ; denzelfden dag schijnt deze brief geschreven
te zijn.

EEN BRIEF.
»Beminde Anna!
Hoe gaarne wenschte ik u te zien, en hoezeer verlang ik bij u te
zijn; zoo -ooit dit gemis mij heeft gekweld, dan is het nu. Wanneer
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ik vroeger op zee rondzwierf of in vreemde havens vertoefde, gevoelde
ik de onmogelijkheid om naar u toe te snellen. Helaas ! die- verre
afstand, de holle zee, en mijne vijanden benamen mij dat genoegen en
alle hoop daartoe : maar nu, wat kan mij nu weerhouden ? één woord
slechts en mijne bootsgezellen hijschen juichend het zeil in top, en
onze zegevierende vlag wappert vóór mijne vaderstad ; eenige uren
slechts en een moedig ros brengt mij naar de oude bisschoppelijke
:stad en in uwe armen ; maar mijn plicht verbiedt mij de inspraak van
mijn hart en der huwelijksliefde te volgen ; geliefde echtvriendin!
ik blijf!
» Ik heb u doen weten, dat . wij Gorkum ingenomen hebben, en dat
ik gezond ben : maar toen was het slot nog in de macht der Spanjaarden ; thans echter is • het in onze handen. De drossaard heeft
zich overgegeven, nadat wij stormenderhand de twee buitenste ommuringen hadden ingenomen. Ik verberg u niet, dat ik een oogenblik
in groot gevaar geweest ben, daar ik een geruimen tijd ongedekt
heb moeten blijven onder het vuur, dat uit den u bekenden Blauwen
toren, de laatste toevlucht der belegerden, op ons gemaakt werd,
terwijl wij bezig waren aan de gracht, bij de brug, een verschansing
op te werpen ; doch God, die onze wapenen zoo merkbaar zegent,
heeft mij niet verlaten ; ook heb ik geen letsel bekomen, en heb de
goedkeuring mijner opperhoofden en metgezellen verworven. Reeds
meer dan twintig steden hebben de geuzen nu al aan de Spanjaarden
ontwrongen, en het zou mij vreemd voorkomen, als de stijfhoofdige
tiran zich nog vergenoegt met zijn no es nada t) uit te roepen.
»Beloofd hebbende u steeds alles zonder omwegen te schrijven, en
niets voor u te verbergen, zoo kan ik niet nalaten u te berichten, dat
ik vrees voor het lot der geestelijken, die in het slot zijn gevonden;
zij zullen allen op last van Lumei naar Den Briel vervoerd worden.
Indien God hun niet genadig is, zijn zij verloren; nooit heeft er
iemand bestaan, die, evenals de Graaf Van der Mark, de verschrikkeli leste wreedheid met moed, beleid en hooge geboorte deed gepaard
1 Het is niets.
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gaan. Helaas ! als hij ' zoo voortgaat, kan zijn uiteinde niets anders
dan droevig zijn .
»Ik heb echter dengene gered, die gewoon was op Loevestein voor
de bezetting den dienst te komen verrichten, die u steeds den troost
der heilige kerk heeft toegediend, en die u toegezegd had u in zijne
bescherming te nemen, als uw voogd u voor het altaar voor altijd
aan den Spanjaard zou willen verbinden. Of zijne zwakke macht u
zou gered hebben, is Gode bekend; groote, ja zelfs al te groote macht
hebben onze geestelijken te allen tijde gehad, en indien zij er helaas!
niet zoo dikwerf eeii verkeerd gebruik van gemaakt hadden, zouden
zij nu niet uit hunne huizen verdreven en niet straffeloos mishandeld
worden.
»Ik heb den eerwaarden vader bij mijn vriend den slager verborgen,
die mij reeds eenmaal zulk een grooten dienst bewezen heeft. De
bereidwilligheid, waarmede hij hem in zijn huis heeft opgenomen,
verzekert mij opnieuw, dat hij mij zeer genegen en een braaf man is,
en ik hoop, dat de tijd niet ver af is, dat ik u bij hem breng, en
gij zelve zult moeten erkennen, dat gij hem verkeerd hebt beoordeeld.
»Johan Omal, commissaris van den graaf Van der Mark, wilde mij
de prooi, die hij zijn meester wilde brengen, in den beginne niet afstaan ; eindelijk heeft hij echter aan mijn verzoek en dreigen gehoor
gegeven, zeggende, dat hij Lumei van alles zou onderrichten. Voed
echter geene vrees; de Graaf heeft de spreuk mijner voorvaderen op
de vlag gelezen, die van mijn vaartuig waait ; het
1)ie zich aan mij wrijven zal,
Zich zulks beklagen zag,

zal hem den lust benemen, om den geestelijke van mij terug te vragen;
mijn degen zou gereed zijn hem te antwoorden ; hij weet, dat het in
mijne hand geen nutteloos wapen is. Mijn volk, aan mij gehecht,
zou elke poging weerstaan om mij met gewapend volk gevangen te
nemen; de scheepsvoogden, mijne gezellen en vrienden, zouden dit
niet gedoogen. Men laat hem onze vijanden vernielen ; doch indien
hij, gelijk een tweede Saturnus, die zijne kinderen verslond, zijne
eigene partijgenooten mocht willen schaden, zou men er zich tegen.
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verzetten. Dan, hiervan genoeg. Helaas ! waarom is de edele vorst
niet in ons midden, die paal en perk zou stellen aan deze wreede
handelwijze. die hij zoo streng verboden heeft en waarover zijn hart
bloedt ; hij zou ons, zijner en onzer waardig, aanvoeren, en alle laffe
weerwraak tegengaan ! Elk onzer ziet reikhalzend naar hem uit ; hij
alleen kan ons redden.
»De zoon des drossaards van Gorkum, die met 600 man, te laat
gekomen is om het slot te ontzetten, besloot zich in Loevestein te
werpen : dit is de reden, dat ik dadelijk bevel bekwam mij aan boord
en derwaarts te begeven. De zwakke bezetting verliep vanzelf,
zoodra wij naderden. Na Benig volk ontscheept te hebben, om het
verlaten gebouw in bezit te nemen, ben ik het Spaansche krijgsvolk
een eind weegs te gemoet gezeild, en heb het met mijne jaagstukken
genoodzaakt terug té keeren en den dijk te verlaten, en niet dan
nadat het alle hoop opgegeven had, om hier of daar de Waal over te
steken, en landwaarts in was afgetrokken, ben ik naar Loevestein
teruggekeerd .
»De prinsenvlag wapperde reeds van het slot, toen ik met mijn
schip De Doorn aankwam en aan land stapte. Ik heb dan weder
den grond betreden, waar ik aan uwe zijde zooveel geluk gesmaakt
heb: waar gij zoovele oogenblikken van droefheid en angst hebt
doorgebracht. Ik heb dan de plaats wedergezien waar mijn vriend
den heldendood gestorven is, waar de moordenaars van uw vader
gestraft zijn. 0 welke herinnering! waarom paart zich aan zooveel
geluk. zooveel droefheid? Waarom leeft de Boodschapper niet meer!
»Ik heb de kamer bezocht, die gij zoo lang bewoond hebt; maar
alles is daar veranderd; niets was meer daar, dat u aan mij kon herinneren, en toch meende ik u te zien, Anna! Op de plaats, waar
ik u, in dien bangen en tevens blijden nacht nedergeknield gevonden
heb, boeide mij een onweerstaanbaar gevoel ; ik bemin u nog even
sterk als toen; Anna! Ja, de moeder van mijn zoon is mij nog dierbaarder dan het meisje. hetwelk mij echter toen reeds kon overhalen
;

-

om mijn vriend te verlaten.
»Ach! waarom paart zichde verwoesting altijd aan de overwinning ?
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Waarom eerbiedigt de eene broeder niet hetgeen door den anderen
als heilig beschouwd wordt ? Mijne bootsgezellen en soldaten hadden
van mijn afzijn gebruik gemaakt, om de kapel van hare sieraden en
beelden te berooven, die de Boodschapper had verboden te beschadigen,
en welke, tijdens de uitbarsting van bet kruit, waren gespaard gebleven. De tapijtwerken, waarmede de Italiaan zooveel ophad, en
die wij zoo dikwijls samen beschouwden, zouden zeker nu ook aan
de vernieling niet on tsnapt zijn, indien zij niet reeds bij het springen
van het slot, dat nog gedeeltelijk een puinhoop is, waren verdwenen;
ten minste mijne lieden hebben eene der kamers, welke nog met
taapijtwerk versierd was, niet ongemoeid gelaten, en een gedeelte er
van aan stukken gescheurd. Het kruis en Benige geestelijken, die er
op voorgesteld waren, hadden hunne vernielingszucht aangevuurd,
terwijl zij een ander onbeschadigd gelaten hadden, waarop onderscheidene heidensche goden en godinnen waren voorgesteld. Zonderlinge uitzondering, voorwaar
»Ook de Leeuwensteen is niet meer; in hun ijver, om al wat
Spaansch was, en wat maar eenigszins met dien gehaten landaard
iets gemeens had, te verdelgen, hebben zij hem stukgeslagen. Verwoed
over den dood des Snijders, en wetende dat mijn bloed er op gevloeid heeft, hetgeen hun, ik weet niet hoe, ter ooren was gekomen,
hadden zij hem reeds verbroken, en waren bezig de stukken in de
gracht te werpen, toen ik er juist op aankwam ; den ijzeren ring,
die er in was, heb ik nog gered : ik zal hem tot een aandenken bewaren.
»Het zal ii nog wel heugen, dat ik eens mijn verlangen te kennen
gegeven heb, om den steen te laten oplichten. Hieraan is nu onverhoeds voldaan; en hetgeen mijn volk er onder heeft gevonden
heb ik zorgvuldig bijeenverzameld, en zal ik u bij gelegenheid laten
bezichtigen, zoodra mij zelven het geluk mag te beurt vallen u te zien.
»Aan ééne zijde doet het mij genoegen, dat de strafplaats verbroken
is ; doch, helaas ! gij weet het, het ontbreekt den mensch nooit aan
eene plaats om zijne wreedheid of gerechtigheid uit te oefenen. Nog
nooit heeft men iemand in het leven zien blijven uit gebrek aan een
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schavot ; en aan dezelfde galg, die voorheen de overblijfselen der
dappere verdedigers van Loevestein torste, hangen nu weder eenige
lijken van te Gorkum met de wapenen in de vuist gesneuvelde soldaten : Heden mijn, morgen dijn.
»Doch al genoeg, ja al te veel van deze akeligheden, in deze ongelukkige tijden zoo menigvuldig, en welke wij ons, zoowel als alle
gevaren, getroosten, indien maar eens onze kinderen oogsten hetgeen
wij nu zaaien, en de vrijheid verwerven, voor welke wij nu strijden.
0 ja, Anna 1 indien het noodlot het wilde, dat wij van elkander werden afgerukt, dat ook mijn bloed voor het vaderland moest vloeien,
zoo hou mijn zoon door Gods hulp eenmaal toch de welvaart en het
geluk beleven, die zijn vader ten koste van zijn bloed had helpen
veroveren en bevestigen. Druk hem voor mij aan uw hart : hoezeer
verlang ik naar het oogenblik, waarin hij mij met den zoeten naam
van vader begroeten zal!
»Vaarwel, aangebeden vrouw! vaarwel Anna ! Gij kunt den brenger dezes gerust vertrouwen, en van hem hoop ik bericht van u beider welzijn en een paar regels van uwe hand te ontvangen Bij de
eerste gelegenheid snel ik naar u toe ; zorg toch intusschen, wat ik
u bidden mag, dat uwe betrekking tot mij niet door de eene of andere onvoorzichtigheid van u of van Meijer ontdekt worde; bedenk,
dat er het leven van uw zoon, en dat van u beiden, aan het mijne
verbonden is. Houd u verborgen, mijne Anna ! en geloof mij steeds
te zijn
Uw liefhebbende echtvriend
K. van Doorn,
Kapitein van het schip de
Doorn vóór Loevestein."
Den 27sten der maand Juni,
anno 1572, 7 uur des avonds.

In 1589 had de graaf van Mansfeld zich om Heusden gelegerd,
en zocht deze stad in zijn geweld te krijgen. De staatsche troepen
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niet bestand tegen de zijne, wat het aantal aangaat, waren genoodzaakt
den Spanjaarden den Bommelerwaard over te laten ; het huis te Heel,
door 7000 man, zoo Spanjaarden. Walen als Duitschers belegerd, was
op het punt om zich aan den Graaf te moeten overgeven; ja overal
plunderende en brandende, zwierven zij van het eene dorp naar het
andere, en maakten zich gereed om de Waal over te trekken, en zich
in den Tielerwaard te werpen. Prins Maurits Van Oranje, onderricht zijnde, dat zij het oog hadden op Loevestein, binnen welke vesting men reeds eenige verstandhouding met den vijand had moeten
straffen, had dadelijk last gegeven om de ruiters van Marcelis Bax
terstond derwaarts te zenden, met order om het slot te bewaren.

DE DRIE VAANDELS.
In den vroegen morgen van den tweeden dag, na dien, op welken
de ruiters van Bax op Loevestein gekomen waren, reden twee ruiters
de poort van het voorhof uit. Beiden droegen, evenals de ritmeester
Bax, die te voet naast den eersten ging, een sluier van oranje, wit en
blauw, en naar zijn kleeding te oordeelen, scheen de oudste niet de
minste in ring van de officieren des legers te behooren.
»Gij zult zoo goed zijn, Mijnheer !" zeide de ritmeester tot den
officier, »aan zijne Excellentie te zeggen, dat zijne orders stipt zullen
worden opgevolgd; gij weet, dat ik mij reeds den tijd ten nutte gemaakt heb ; de zolders zijn met hooi, stroo en haver voorzien, en zoo
God geeft, dat het noodig zijn zal mij met mijne paarden in den
Waard te zenden, zoo zullen de Mansfelders gewaar worden, dat de
Bazen van een goeden stal komen."
»Gij kunt u volkomen daarop verlaten, Mijnheer !" antwoordde de
officier. »Zijne Excellentie zal tevens onderricht worden van de door
u aan mij bewezen diensten. Het spijt mij, dat de belangrijke zending,
waarme-ie ik belast ben, het mij onmogelijk maakt, met mijn zoon
van uwe herbergzaamheid gebruik te maken, en zijne Excellentie
zal zeker met genoegen vernemen, dat de vestingwerken reeds, in
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weerwil van den sterken stroom, zoo ver gevorderd zijn " Nu op de
nieuwe werken wijzende, die onlangs om het slot aangelegd waren,
en waaraan zelfs door de ruiters en het voetvolk van Van Merve
en Van Lier druk gearbeid werd, vervolgde hij : »De tijd heugt mij
zeer goed, heer ritmeester ! dat van al deze werken bijna nog niets
te zien was. Het slot, dat nu de kern van deze schans uitmaakt,
stond toen eenig en alleen, en die in het vervolg het fort inneemt,
zal reeds overwinnaar zijn, waar voorheen de belegering eerst een
begin nam."
»Het is zoo," antwoordde Bax ; )'hoe meer het gebruik van het
geschut in zwang zal komen, hoe meer zulke groote steenklompen
van hunne sterkte verliezen zullen. Alles verandert ; alleen het paardevolk zal, naar mijne gedachte, óf het minst ontaarden, bij hetgeen het vroeger geweest is, óf zoo gij wilt, minder vatbaar zijn voor
volmaking. Ik weet, dat gij hier veel gekomen zijt," vervolgde hij,
terwijl de ruiters hunne paarden lieten stilstaan, »voordat het slot
door den ossenkooper verschalkt werd ; minder vreemd zal het gebouw
zelf u dus niet zijn voorgekomen: want het is, sedert het weder is
opgebouwd, veel veranderd. Maar daar gij stellig voornemens zijt
om door den Waard naar Bommel te gaan, zooals de gedeputeerden
te Gorkum u in hunne hooge wijsheid gelast hebben, zonder te
weten .hoe gevaarlijk het is, zoo zou het, dunkt mij, niet kwaad zijn,
den jonker hier te laten. Een soldaat moet gaan dáár, waar men
het hem gelast : uwe orders gedoogen geene vertraging; maar niets
noodzaakt u, uw zoon noodeloos aan gevaar bloot te stellen."
»Ik heb hem beloofd, dat hij mij zou vergezellen, Mijnheer! voordat het mij bekend was, dat ik langs dezen weg naar Bommel zou
moeten," hernam de officier, »en hiervan gebruik makende, heeft hij
niet te Gorkum willen blijven: hij weet, dat mijn woord mij heilig is."
» De jonker zal mij ten goede houden," zeide de ritmeester, zich
tot den jongen ruiter keerende, die tot nog toe stilzwijgend geluisterd
had, »dat ik zijn gedrag niet kan goedkeuren, en dat het van een
zoon niet . braaf is om misbruik te maken van een belofte, hem
door zijn vader uit goedheid gedaan."
,
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Een hoog rood bedekte het gelaat van den schoonen jongeling,
die nauwelijks achttien jaren oud scheen te zijn ; ten minste zijne
kin was ongebaard ; doch de zachte, zwarte gloed van zijn bovenlip
verried. dat zij spoedig door een knevel zou gedekt worden. Terwijl
hij zijn helm afnam, waarop een pluim van roode, witte en blauwe
veeren stak, en zijne blonde haren achterwaarts streek, ontmoette zijn
zwart fonkelend oog den bestraffenden blik zijns vaders, waarom hij
zonder drift, doch met vuur en gepaste bescheidenheid, antwoordde:
»Gij gelooft dan, Mijnheer ! dat ik voor niets de roemrijke daden
heb hooren verhalen, welke zoovele helden voor hun vaderland
verricht hebben, en dat ik niet wil trachten, den naam dien ik ontvangen heb, met eer op te houden. Indien hetgeen gij zelf verricht
hebt, en hetgeen mijn vader bestond, niet in staat was mij moed in
te boezemen, zouden dan deze oorden, die den wapenkreet gehoord
hebben van hem, wiens naam ik draag, mij niet dwingen om den
dood te verachten ? Zou ik dan niet de lafste der ellendelingen zijn ?
Of gelooft gij, Mijnheer ! dat mijne moeder niet zou vragen, waarom
ik mijn vader verlaten had, indien het noodlot wilde dat hij viel, en
waarom deze borst de zijne niet tot een bolwerk verstrekt had?
Dit zeggende, sloeg hij met de rechterhand op zijn borstharnas.
»Hoe meer moeite het u kosten zou uw vader alleen te laten gaan,
jonker !" antwoordde de ritmeester met waardigheid, nadat hij het
antwoord van den jongeling met welgevallen scheen gehoord te
hebben, »des te meer waarde zou de gehoorzaamheid aan zijne bevelen
gehad hebben ; en het is verre van mij, dat ik zou trachten uwe redenen te wederleggen. — Wij beiden zouden mogelijk niet anders
handelen, indien wij in zijn plaats waren," vervolgde hij glimlachende
tot den officier; »Ik moet u echter nog zeggen, Mijnheer! dat de
Spanjaarden dezen nacht tot op het Monnikenland gestroopt hebben
ten minste, men heeft hunne vuren gezien. Mogelijk zijn het wel
van de soldaten, die aan het muiten zijn geslagen ; althans zoo gij
behouden aankomt, is het meer geluk dan wijsheid; in allen gevalle
verzoek ik u de ruiters mede te nemen, die, daar bij de poort reeds
opgezeten, op u wachten. Het zijn oude ruiters van Schenk, die
;
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naar Bommel moeten ; de oude knevelbaard., die hen aanvoert, is
de oude Duitscher, die vóór Nijmegen, doch zonder vrucht, den aftocht van den overste gedekt heeft
Hartelijk schudde de ritmeester den officier de hand, toen deze
hem voor' zijne voorzorg dank zeide, en met den jonker de schans
verliet over de houten brug, in welker nabijheid het hoofd van een
der in het slot terechtgestelde soldaten op een hopgen staak geplaatst
was. Hierna reden zij, gevolgd door de ruiters, in vollen draf voort.
In het midden van het Monnikenland gekomen zijnde, wees de
officier met zijne hand naar den olmboom, die met dik loof beladen,
boven op den heuvel stond, en sprak met den jonker, die zijne
rechterhand aan zijn ijzeren stormhoed bracht, zonderdat de ruiters
door den afstand en het gebriesch der paarden hooren konden, wat
er gesproken werd.
Toen zij aan de gracht of het water gekomen waren, dat het Monnikenland van den Bommelerwaard afscheidt, trokken zij over de houten brug, vóór welke men het begin der aardewerken zag, die de
hertog van Parma aldaar door zijne schansgravers had laten opwerpen, doch die onvoltooid waren gebleven, en in plaats van den
dijk te volgen, namen zij hun weg midden door den Waard.
Reeds waren zij, volgens hunne gissing, voorbij Brakel en in de
nabijheid van de Watering gekomen, zonder een enkelen vijand bespeurd te hebben, toen eensklaps eenige musketschoten in de verte
gehoord werden. De officier beraadslaagde met den ouden ruiter,
waarna zij hun tocht, ofschoon minder snel, in dezelfde richting
vervolgden. Al nader en nader kwamen zij aan de plaats, waar het
vijandelijke volk zich scheen op te houden, toen zij achter eenig geboomte, waarlangs zij reden, weder hoorden schreeuwen.' De oude
ruiter, nu een zijner pistolen in de hand nemende, trok zijn zwaard,
schaarde zijne onderhoorigen, en maakte zich gereed om bet houtgewas om te rennen, dat hun belette de Spanjaarden te zien.
»Een oogenblik, vriend !" zeide de officier, hem met de hand wenkende om te blijven, »wij zijn hier niet gezonden, om onnoodige en.
gevaarlijke gevechten aan te vangen, maar om het doel van onzen
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tocht te bereiken ; de papieren, waarvan ik houder ben, kunnen ruim
opwegen tegen het leven van eenige Spanjaarden, en waarlijk, ik
zie geen reden om mijn zoon noodeloos aan gevaar bloot te stellen.`
De ruiter boog zich, en zeide, het pistool weder in den holster
stekende : »Welnu, Mijnheer ! wij zullen dan uwe bevelen afwachten.
Wat mij aangaat, Carl heeft zoo veel Spanjaarden gezien, dat hij er
niet nieuwsgierig naar is ; doch, wat den jonker betreft, ik geloof,
dat hij van verlangen brandt om hen onder de oogen te zien, en ik
zou gaarne getuige van zijn proefstuk onder de wapenen zijn."
»Nu lieten zich ook de trom en de fluit hooren ; de vijanden schenen niet veidmuziek op te trekken : nu en dan losten zij hunne
roeren, terwijl zij een luid gejuich aanhieven. De officier reed nu
alleen behoedzaam een klein eind op, en plaatste zich zoodanig,
dat hij, zonder gezien te worden, een vrij gezicht in het open veld
had Spoedig zag hij nu een honderdtal arkebusiers en piekeniers
door elkander, zonder hoofdlieden en zonder orde, achter het hakhout uit, te voorschijn komen ; hetgeen hem bewees, dat hij zich
niet, evenals weleer de ; Spanjaarden, door een boerenbruiloft had
laten verontrusten. Vroolijk lieten zich de speeltuigen hooren, en
daar zij dachten niets te vreezeu te hebben, trokken zij schreeuwende
en juichende voort, alsof zij een grooten buit of overwinning behaald
hadden. Een hunner zwaaide onophoudelijk met een groot rood
vaandel, dat hij droeg, en de officier scheen bedaard te overleggen,
wat hij doen zou, toen hem eensklaps twee oude versleten vaandels
in het oog vielen, die aan pieken gebonden, in het midden door hen
gedragen werden. Het eene scheen groen, het andere wit geweest
te zijn ; op het eerste zag nien nog eenige overblijfselen van een wapen;
op het tweede, dat veel grooter was, eenig bewijs van zwarte letters.
Zoodra had de officier dit niet gezien, of zijne besluiteloosheid was
ten einde, en hij scheen dezelfde mensch niet meer ; dreigende strekte
hij de gesloten vuist naar zijne vijanden uit, en hij scheen hen door
zijne dreigende blikken te willen vernietigen. Toen de ruiters, die
hij met de hand gewenkt had, behoedzaam bij hem waren gekomen,
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was het hem nog niet mogelijk te spreken. Zijn edel gelaat was
bleek van drift en verstoordheid, en deed het litteeken van een in
vroegere gevechten bekomen houw, dat onder zijn helm te voorschijn
kwam, meer zichtbaar worden dan anders ; doch toen hij zijn degen
getrokken had, riep hij met vuur : »Ruiters van den dapperen Schenk 1
volgt mij, en helpt mij dit brooddronken voetvolk nedersabelen.
Wreekt den maarschalk en den held, wiens veldteeken zij bezoedelen.
Hierna zijn zoon in het derde gelid plaatsende en de hand drukende, zeide hij tot hem : »Herman ! het oogenblik is daar, waarnaar gij zoo lang gedorst hebt, herneem het vaandel, waaronder hij
heeft gevochten, die eenmaal uwe ouders gered heeft ; vertrouw op
God en op uw zwaard, en uw vader zal u na het gevecht, hetzij levend
of dood, het vaderland waardig terugvinden o"
De jonker antwoordde niet, maar bracht de hand zijns vaders aan
zijne lippen, waarna de officier zich naast den ouden ruiter v66r het
eerste gelid plaatste en uitriep : »Trekt het zwaard, ruiters! voorwaarts, geen kwartier 1 valt aan!"
Verschrikt zagen zij om zich heen, toen zij onverhoeds de ruiters
met opgeheven zwaard en met lossen teugel onder een herhaald geroep van: »Schenk! Schenk! Maurits en de Staten !" op hen toerjdende, gewaar werden. Eer zij gehoor gaven aan de stem van een
hunner, die met een forsche stem uitriep : »Staat, soldaten ! velt
de pieken, arkebusiers! vuur !" en zich tot tegenweer gereed konden
maken, waren de ruiters hun op het lijf. Daar elk der ruiters zijn
pistool loste, bracht dit hen al dadelijk in verwarring ; de oude
Spaansche soldaten, die met de ruiters zouden gespot hebben, indien
zij in slagorde gestaan hadden, kenden het gevaar, waarin zij verkeerden : wel losten eenigen hunner, die hunne vuurwapenen niet baldadig van te voren hadden afgevuurd, hunne haakbussen, doch het
was te laat. * Toen eenmaal het paardevolk in hun midden was, dacht
men aan geene hereeniging of wederstand meer; alleen de keus
tusschen den dood of de vlucht bleef hun over : het woord : »geen
kwartier voor de Spanjaarden!" benam hun zelfs de hoop op een
eerlijke gevangenschap. De meesten verspreidden zich over het
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veld, terwijl zij hunne wapenen wegwierpen, en sloegen, door de
slooten heen, op de vlucht, met reden denkende, dat het zwaar gewapende paardevolk niet zou trachten er door heen te zwemmen.
Degenen, die niet laf genoeg geweest waren om te vluchten, werden
spoedig nedergehouwen, nadat zij een hopelooze tegenweer geboden
hadden ; vooral zij, die de vaandels droegen, en degenen, die bij hen
waren, verdedigden zich hardnekkig tot het uiterste.
De jonker, die voor het eerst van zijn leven een werkdadig aandeel nam aan een gevecht, kweet zich dapper, veroverde het witte
vaandel, en kloofde met eigen hand den drager daarvan liet hoofd.
Juichend hief hij het in de hoogte en riep onderscheidene keeren
» Vivent 'les Gueux !'' toen hij het zegeteeken genomen had, naar welk&
bezit hij van het begin des gevechts af getracht had. Een oogenblik
te voren had de oude ruiter, het roode, en de officier het groene
vaandel vermeesterd, waardoor het gevecht een einde nam. Terwijl
de oude ruiter zijne makkers terugriep, die nog bezig waren de vluchtelingen te vervolgen, onderzocht de officier met zorg, of de jonker
ook gekwetst was, en prees hem over zijne dapperheid, terwijl een
traan van aandoening en vreugde zijn mannelijk oog ontrolde. Hij
berispte hem echter, in het bijzijn van den ouden ruiter, die zijne
goedkeuring over het gedrag des jonkmans luid te kennen gaf, dat
hij niet volgens zijn. bevel in het gelid gebleven was, maar reeds vóór
de schermutseling de krijgstucht verkracht, en het verlaten had om.
zich meer voorwaarts te plaatsen.
De officier vroeg aan een der gekwetste Spanjaarden, vanwaar zij
de vaandels hadden gekregen, die zij met zich gevoerd hadden, en
deze verhaalde, nadat de officier beloofd had hem het leven te schenken : » dat zij tot het geroutineerde regiment van Leva behoorden,
en als zoodanig het roode vaandel voerden ; dat zij den vorigere nacht
op het land naar de zijde van ILoevestein op een hoogte in den
grond hadden gegraven, met voornemen om er een vuur in aan te
leggen en hunne spijzen te koken, en een geraamte ontdekt hadden,
dat geheel in het harnas zat, en in twee vlaggen gewikkeld was; dat
zij toen, vermoedende dat het een der geuzen was, die hier begraven
;

-

229
lag, de wapenrusting met de beenderen in de Maas geworpen, en de
vlaggen medegenomen hadden.
De officier schonk aan den gekwetste eenige geldstukken, terwijl hij
aan de ruiters, die nu allen teruggekeerd waren, en van welke er
geen gebleven was, bevel gaf om voort te rijden. Zich daarna weder
vooraan plaatsende, reed hij, zonder een woord te spreken, in gedachten voort, terwijl hij nu en dan echter een blik van welgevallen
liet vallen op zijn zoon, die de witte vlag in de hand hield en naast
hem reed.
Tegen den middag bevond zich prins Maurits Van Oranje buiten
de Gamerensche Poort te Bommel, en was bezig om de verschansingen
in oogenschouw te nemen, die men, om die stad te beveiligen, inderhaast had opgeworpen, en juist op het oogenblik, dat hij met een
wandelstok, dien hij in de hand hield, cle plaats aanwees, waar hij
eenig palissadewerk wilde geplaatst hebben, kwamen de ruiters, die
verder geene ontmoeting met den vijand gehad hadden, aldaar aan.
De officier steeg af, en wierp een der ruiters den teugel toe, waarna
hij zijn gevolg gelastte terug te blijven en zich naar den Prins begaf,
die hem met eerre den krijgsman eigene openhartigheid welkom heette,
en zijne blijdschap over zijne behouden aankomst te kennen gaf.
Hij vroeg hem tevens, of hem ook iets nopens de verrichtingen des
vijands bekend was ; welke ruiters hij medebracht, en vanwaar hij
die drie yaandels gehaald had, welke beter bij het voet- dan bij het
paardevolk zouden passen ? Nadat de officier den Prins een grooten
verzegelden brief overgegeven en hierop geantwoord had, zeide Maurits : »Op mijne eer, hetgeen gij mij daar verhaalt, is zonderling
genoeg; indien een onzer veldpredikers hier ware, zou hij zeker de
gelegenheid niet voorbij laten gaan, om uw wedervaren op de predestinatie toe te passen, en ik geloof, dat zij in het verstoren van het
graf uws vriends zeker den vinger Gods zouden zien. Zij verafschuwen iemand, die zijn eigen leven verkort; mogelijk dragen zij
daarom zooveel zorg voor het hunne."
Daarna liet hij den jonker vóór zich komen, gaf hem zijne goedkeuring te kennen, en hem vriendelijk de hand toereikende, zeide hij
-
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»Begeef u nu in de stad, jonker Herman ! het vaandel, door u dezen
dag veroverd, schenk ik u ; rust van uwe vermoeidheid uit, en ik
beloof u, dat gij spoedig de gelegenheid zult verwerven, om den Staten en mij nieuwe blijken van uw moed te geven."
Toen de jonker den Prins met de hand eerbiedig groette, en te
paard steeg, kwamen de ruiters, met groene takken op hunne helmen,.
in gesloten gelederen mede oprijden, en salueerden Maurits met de
vaandels, terwijl hun aanvoerder hem met zijn zwaard groette. De
Prins beantwoordde dit door zijn hoed af te nemen, en nadat zij
door de hamei en over de brug de poort ingereden waren, wendde
hij zich tot den officier en de andere krijgslieden en heeren, die bij
en om hem waren, en zeide, met zijn wandelstok tegen zijne laars
slaande: »Mijne Heeren! zijt zoo goed mij naar mijn kwartier tevolgen : ik ben benieuwd om de instructiën te kennen, die ik zoo
even ontvang. Met reden kan ik verwachten, dat zij vigoureus zullen
zijn; ten minste men heeft het noodig geoordeeld ze mij, langs den
korsten weg, door den Waard en den vijand heen, te doen toekomen ; op mijne eer 1 zoo zij in even angstigen zin vervat zijn als
gewoonlijk, zoo is het leven van een hondsvot nog te goed, om het
door de overbrenging er van in de waagschaal te stellen." Dit zeggende, riep hij twee schoone hazewindhonden, die, op de onlangs
opgeworpen aarden werken bezig waren elkander na te loopen, bij.
hunne namen, en trad, van zijn gevolg vergezeld, in de stad.

Ofschoon in dit verhaal geen naam genoemd wordt, geloof ik echter, dat men den officier, evenals den ruiter, die vroeger door Jan
Langarm binnen Gorkum gelaten werd, voor den heer Van Doorn
houden kan. Vruchteloos heb ik echter omgezien naar de terp of
den heuvel in het Monnikenland; vruchteloos dus ook naar den ouden
olm, welke, ik beken het niet te weten waarom, in dit verhaal met der,
naam van den Heer Jansboom betiteld wordt; wellicht dat de hand.
des menschen of de vernielende kracht des waters den aardheuvel vernietigd -heeft, althans hij is verdwenen. De plaats, waar de Bood-
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schapper eenmaal rustte, is niet meer ; doch niet geheel- en al is de
verstoring van zijn graf in de vergetelheid gedompeld ; somtijds verhaalt de oude Geldersche landman, wanneer hij des winters bij het
vuur zit, aan zijne kinderen van den inval der Spanjaarden in den
Bommelerwaard ; hij verhaalt hun dan van menigen moord en rooftocht der Spanjaarden, welker geheugenis hem van ouder tot ouder

is overgebracht ; hoe het gebeurde. dat eenige ruiters van den stouten
Maarten Schenk drie vlaggen veroverden, en wat Neerland's grootste
veldheer tegen den jongen krijgsman zeide, die een der veldteekenen
genomen had.
Wat er verder van Van Doorn en zijn geslacht is geworden, verklaar ik niet te weten, en het is mij onbekend, of de kapitein Willem
Van Doorn, die in 1585 bij een uitval der Spanjaarden uit de schans
Yseloord aan de Staatsche zijde sneuvelde, al dan niet een zijner
bloedverwanten was.
Het opnoemen der wapenfeiten van den dapperen Nicolaas Ruykhaver
zou ons te veel ophouden ; genoeg zij het gezegd. dat het verlangen,
hetwelk hij in het Tempelheeren-klooster te kennen gaf, om in de
gelegenheid te zijn van nog veel voor zijn vaderland te verrichten,
in alle deelen vervuld werd. De inneming van Den Briel, de verdediging van Haarlem en Alkmaar, de gevangenneming van den graaf
van Bossu, in alle welke hij een werkzaam aandeel nam, zijn getuigen van zijn moed en zijne vaderlandsliefde. Waarom moeten wij
ook zeggen, dat zijn voorgevoel nopens zijne wijze van afsterven hem
niet bedrogen heeft, en dat hij in '1577 in den mislukten aanslag der
Staatschen op Amsterdam, in zeker huis nabij de Oude Haarlemmersluis betrapt zijnde, door iemand, die hem een bijzonderen haat
toedroeg, in koelen bloede vermoord werd ?
Dirk Duyvel, of Duvel, zooals hij zich ook wel schrijft, die insgelijks bij het innemen van Den Briel tegenwoordig geweest was, heeft
in het bijzonder als kapitein eener bende soldaten vele diensten bewezen bij de verdediging der stad Alkmaar in 1573 ; jammer maar,
dat hij ook daar door zijn lichtzinnig karakter oorzaak was, dat zijn
moed door velen betwijfeld werd, en dat hij, na het opbreken van
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het beleg, gevangen gezet, zich wegens zijn gedrag moest verantwoorden. Hij leefde nog in 1585, en was, een jaar vroeger, aangesteld als hopman over de Waardgelders in Amstelland en Gooiland.
Van den Duitschen hopman Steinbach, die door zijne traagheid en
zijn onwil oorzaak was, dat Loevesu`ein niet werd hernomen, en de
gevangen geuzen niet gered werden, wordt met veel lof in de verdediging van Haarlem gesproken. Met diepe verachting beschouwt
men echter den lagen huurling, die den dood zijner soldaten en den
moord van de ongelukkige burgers der stad Haarlem vergat, en na
de overgaaf, bij de Spanjaarden in dienst getreden, even spoedig van
meester veranderde, als het bloedgeld, waarvoor hij en zijne landslieden dienden, door zijne vingers droop. Zich niet schamende, om
vóór Alkmaar dezelfde burgers, in wier midden hij gevochten had,
met harde woorden te dwingen den grond tegen hunne landgenooten
op te delven, trachtte hij hen ten onder te brengen, die hem nog
kort geleden zijn loon betaald hadden ; ja hij was verachtelijk genoeg
om zich vóór Alkmaar's muur te vertoonen, en de soldaten tot een
laf verraad op te zetten.
De hertog van Alva verzocht dringend zijn meester om zijne terugroeping, dewijl hij den gevraagden onderstand uit Spanje niet
kreeg, en ontmoedigd was door het slaan der belegering van Alkmaar
en het verlies van den scheepsstrijd op de Zuiderzee. Ook verhinderden hem zijne hooge jaren en zijne jicht om het krjgsvolk in
toom te houden, dat over slechte betaling aan het muiten was geslagen. Philips, hopende, dat iemand van een zachter en nog geveinsder inborst dan Alva, mogelijk beter in staat zou zijn om het Nederlandsche volk onder het juk te brengen, gaf daaraan volgaarne gehoor, en benoemde zijn opvolger.
In December des jaars 1573 vertrok hij, die gedurende meer dan
zes jaren Nederland ten geesel verstrekt had, vele schulden achterlatende, en den vloek van een geheel volk met zich dragende, na
alvorens, zoowel zelf als door den voorzitter van den bloedraad, den
nieuwen landvoogd tegen het volk opgezet en tot gestrengheid aangeraden te hebben, terwijl hij zich op zijne reis nog op zijne wreed-
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heden durfde beroemen. De goede ontvangst, welke koning Filips
de Tweede hem bij zijne aankomst in Spanje aandeed, was maar al
te zeer een bewijs, dat zijne handelingen door dezen werden goedgekeurd, en zoo hij al in het vervolg in ongenade verviel, zoo geschiedde dit niet om de onmenschelijke wreedheden, welke hij in ons
vaderland bevolen had. In 1581 uit zijne gevangenis ontslagen, en
met het opperbevel over het leger bekleed zijnde, hetwelk Portugal
stond te vermeesteren, toonde hij zich met reden verwonderd, dat de
Koning, zijn meester, een gevangen man noodig had, om een koninkrijk te veroveren. In December des volgenden jaars stierf hij,
in den ouderdom van vier en zeventig jaren, in het koninklijk paleis
te Lissabon, nadat hij vooraf zijn meester als koning van Portugal
had doen kronen, en door dezen op het ziekbed meermalen was bezocht geworden. Zijn lijk werd na verloop van tijd door zijn kleinzoon in de hoofdkerk te Salamanca in het voorouderlijke praalgraf
bijgezet. Tot het laatst van zijn leven behield de hertog van Alva
zijne tegenwoordigheid van geest, en zeide in zijne laatste oogenblikken tot den geestelijke, die bij hem was : »Aldus sterven ook degenen, mijn vader! die, om zich naar de neigingen van hunne vorsten te schikken, zooveel christenbloed gestort hebben. Bedoelde
hij de ongelukkige slachtoffers zijner wreedheid, of de in den krijg
gesneuvelde soldaten ? Wie zal zulks bepalen ? Had hij gedacht, dat
men onsterfeljk wordt door zich in het bloed van onschuldigen te
baden, vergetende, dat de beul zoo goed sterft als de ongelukkigen,
die hij ter dood brengt ? Of zou hij misschien in zijne laatste oogenblikken begrepen hebben, dat hij rekenschap zou moeten afleggen van
de doodvonnissen, die op zijn bevel in den bloedraad geveld waren?
Van Juan de Vargas valt niets te zeggen, dan dat hij, een dag
later dan zijn meester, de Nederlanden verliet, terwijl hij, zeker door
zijne slimheid en laaghartigheid, de straf voor zijne vele misdaden en
ongerechtigheid ontdook. Met den Hertog gezamenlijk de terugreis
doende, vermeette hij zich nog te zeggen: »dat de Nederlanden door
malle barmhartigheid voor den Koning verloren gingen." Waarschijnlijk is het, dat hij met zijn bebloeden buit, en voor het oog van
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eiken weldenkende verborgen, zich hier of daar in Spanje heeft nedergezet, en toen met angst den dood te gemoet zag ; misschien ook
zocht hij in het laatst van zijn leven troost bij hen, die hij in vroegere
dagen als huichelaars beschouwde

Wat Diego de Velasguez aangaat, van dezen edelen Spanjaard vindt
men insgelijks geen bescheid, en hij wordt niet genoemd onder de
bevelhebbers, die bij de onderscheidene belegeringen en veldslagen de
Spaansche legerbenden aanvoerden, zich bij een of ander gevecht verdienstelijk maakten of den heldendood stierven. Hij zal dus zeker
den krijg vaarwel gezegd, en deze landen verlaten hebben; de oorlog
zooals de Spanjaarden dien voerden, kon iemand van zijne inborst
ook niet welgevallig zin. Dit een en ander wordt gestaafd en tot
zekerheid gebracht door hetgeen voorviel op
—

DE GROOTE MARKT TE ANTWERPEN.
In de maand April des jaars 1571, juist op het oogenblik, dat de
klok der Lieve Vrouwenkerk half één uur na den middag geslagen
had, kwam een Spaansch hoofdman, op een wit paard gezeten, over
de Kaasmarkt te Antwerpen, en wilde over de Groote Markt rijden,
toen hij de verbazende menigte menschen gewaar werd, die de geheele markt vervulden, en die allen met aandacht en ongedekte hoofden naar het stadhuis zagen. De ruiter, die nu ook derwaarts zijn
blik richtte, bemerkte weldra een verheven tooneel, en liet een teeken
van afkeuring blijken, toen hij eenige gehangenen aan een galg
gewaar werd, waarna hij, vóór zich ziende, zijn weg vervolgde: de
krijgsman, ofschoon aan bloedige tooneelen en aan het zien van den
dood gewoon, heeft een afschuw van alle terechtstelling en zelfs van
den beul.
Terwijl het geluid van een rioffen slag over de markt klonk, begon
zich de menigte, uit vrouwen, kinderen en mannen van alle rangen
te zamen gesteld, evenals een onstuimige zee te bewegen, en belette hem, die langs de huizen reed en gedacht had zijn weg te
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kunnen vervolgen, allen verderen doorgang. Hij scheen dezen niet
te willen bewerkstelligen ; want het volk, dat anders gereedelijk voor
een Spanjaard van dien rang uitweek, scheen nu gedurende de rechtspleging, tot welker bijwoning de doodklok het geroepen had, niet
gezind te zijn, ruimte te maken, waarom de Spanjaard, ofschoon ongaarne, besloot een oogenblik te wachten, en dan van de eerste gelegenheid gebruik te maken om deze gehate plaats te verlaten.
Toen hij toevallig voor een herberg stilhield, verzocht de waard,
met zijne muts in de hand, hem zeer nederig af te stijgen, zeggende
goed voor zijn paard te zullen zorgen, en hem zelven, zoo hij verlangde, aan een raam, dat hij hem aanwees, gelegenheid te geven
om de terechtstelling goed te kunnen zien, dewijl men daar, volgens
zijn zeggen, een uitmuntend gezicht op het schavot had.
Terwijl de doffe slagen elkander langzaam opvolgden, alsof zij
door een uurwerk geregeld werden, antwoordde de Spanjaard, die
zijne aanbieding met weerzin aangehoord had, dat hij nu niet, maar
bij een andere gelegenheid zijn wijn eens zou proeven, waarna hij
zweeg. De herbergier, die het gesprek levendig wilde houden, vervolgde : »Het is dan tegenwoordig een booze tijd, Mijnheer! men
hoort maar dagelijks van moorden en doodslaan; een voorbeeld is
tegenwoordig meer dan ooit noodig. Uwe genade zal zeker reeds
gehoord hebben van den moord, welke door de geuzen op paaschdag
te Berchem aan de twee pastoors geschied is !"
»Ja zeker," antwoordde de Spanjaard, »en indien het deze knapen
zijn, die men daar ter dood brengt, zoo hebben zij hunne straf wel
verdiend, hospes! doch men heeft hun vonnis al zeer spoedig opgemaakt, zoo het mij voorkomt."
»Wel neen, Mijnheer !" hernam de waard, »die rabauwen zijn nog
niet in handen, ofschoon ik hoop, dat zij door Gods bijstand en dien
van alle goede menschen spoedig achter het slot zullen zijn ; maar
deze snaken zijn reeds in het laatst van het verleden jaar met de
wapenen in de hand gevangengenomen ,; twee dagen hebben zij tegen
de soldaten als gevleesde duivels gevochten. Mijnheer De Vargas, die
daar aan het middelste raam zit, is gisteren opzettelijk in de stad
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gekomen om hunne terechtstelling te bevelen en bij te wonen ; den
naam van het kasteel, waarin zij gevangengenomen zijn, zal ik anders
honderdmaal noemen ; maar hij veil mij nu niet te binnen schieten."
» De Vargas ! — kasteel! " zeide de Spanjaard half luid, zijne wenkbrauwen te zamen trekkende, waarna hij uitriep : »Gij bedoelt immers
niet Loevestein ?"
»Juist, mijnheer !" antwoordde de waard, »juist ! zij behoorden tot
de bende van den Boodschapper, zooals zij hem noemen, el Esnisario
in het Spaansch, als ik wel heb, Mijnheer !"
»El Emisario !" riep de - Spanjaard. Zijn hoofd oprichtende en met
aandacht naar het schavot ziende, telde hij de lichamen, welke aan
den dwarsbalk hingen, waarna hij zijn voorhoofd ontrimpelde en tot
den waard zeide : »Ik zie, dat er maar vier ongelukkigen gehangen
zijn ; niemand heeft hun het leven verzekerd ; doch ik geloof niet,
dat zij hier zouden zijn, als hun aanvoerder niet gevallen was."
In dit oogenblik klonk er weder een doffe slag over de markt; een
-onwillekeurige huivering beving den Spanjaard, en, terwijl zijne oogen
van drift fonkelden, vroeg hij : »Behoort de ongelukkige, wien men
daar op het rad de ledematen breekt, ook tot des Boodschappers
volk, of is het een moordenaar of beeldstormer ? Bij het leven des
Konings! geef antwoord !"
Verwonderd over de drift des Spanjaards haastte zich de waard
te antwoorden: »Hij is de ergste der geuzen, Mijnheer 1 hij maakte
ede wapens en moordtuigen voor den Boodschapper en zijne makkers.
Zou uwe genade wel gelooven, dat hij gepoogd heeft het gemeen op
te ruien, toen, hij op het schavot werd gebracht ?"
»Zou hij nog gered kunnen worden, vriend ?" vroeg de Spanjaard
snel, de hand aan de greep van zijn degen brengende.
»Neen, Mijnheer! heb geene vrees," antwoordde de waard, »het
schavot is zeer hoog en sterk bezet met soldaten ; wie zou ook dwaas
genoeg zijn om zulks te beproeven ?"
»Ik !" hernam de Spanjaard met vuur, »spreek, man! zeg mij om
Gods wil, kan hij nog in het leven blijven?? en ik zal het moorden
doen ophouden."
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»Neen, Mijnheer !" antwoordde de herbergier, verbaasd over hetgeen hij hoorde, »het is gedaan, ik heb er reeds acht geteld. Zie,
daar tilt de scherprechter den koevoet op ; hij groet den rechter : het
is de genadeslag P'
Hij zweeg ; een slag veel doffer, veel akeliger dan de vorige werd
gehoord ; het was alsof men op een meelzak sloeg. De Spanjaard
bedekte zijn gelaat met beide handen, terwijl hij met smart uitriep:
»Arm vaderland ! gij zijt onteerd t"
Terwijl de waard hem in stilte en met medelijden gadesloeg, en
reeds vele menschen zich gereedmaakten om de markt te verlaten,
rukte de Spanjaard een gouden keten van zijn hals ; de schakels aan
stukken trekkende, ontdeed hij zich van een blauwen en witten zijden
sluier, die over zijn schouder hing, en wierp, nadat hij hem verscheurd
had, het een en ander met verachting ver van zich af.
De menigte zag hem met verwondering aan ; doch toen hij zijn
degen trok, en zijn paard de sporen gaf, vloden zij uiteen, luid roepende : »Hij is gek, bergt u ! de Spanjaard is razend en dol " Zonder
zich echter aan hen te storen, ja, mogelijk hoorde hij hun geschreeuw
niet eens, stiet hij herhaalde keergin met de punt van zijn degen tegen
een steenen lantarenpaal, die tegen de stoep der herberg stond, zoodat het eene stuk voor, het andere na van de kling afsprong, en hij
eindelijk weinig meer dan het gevest in de hand hield, hetwelk hij
in de hoogte hief en uitriep : »Evenals ik dit staal verbroken heb,
zoo verbreek ik de . gehoorzaamheid aan den dwingeland, die het
droeg en het mij gegeven heeft. Vervloekt zij het bevel over zijne
soldaten :' vervloekt moge ik zijn als ik het herneem
Nadat hij deze woorden uitgesproken had, die, evenals zijne daad,
elkeen in den waan versterkten, dat hij van zijne zinnen beroofd was,
reed hij zachtjes voort, terwijl de menigte verschrikt voor hem plaats
maakte. De waard echter nam de keten en de stukken van den sluier
en degen op, en trad, het hoofd schuddende, in huis ; hij alleen wist
van de zaak meer af, en terwijl hij voor zijn venster staande, den
ruiter naoogde, wiens paard hij door de zich aansluitende menigte
niet meer zien kon, zeide hij tot zijne vrouw : »Die te edel en te
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nauwgezet denkt, wordt dikwerf voor gek aangezien, alleen omdat
hij braver is dan andere menschen ; dit is het geval met den ruiter.
Wat mij betreft, ik zal die zaken bewaren, totdat hij ze komt terugvragen, hetgeen mogelijk nimmer gebeuren zal, indien de Hertog
tijdig genoeg te weten komt, wat hij hier heeft uitgeroepen."
Toen de Spanjaard, stijf voor zich ziende het stadhuis naderde,
kwamen eenige gerechtspersonen in zwarte tabbaarden uit eene der
deuren. De soldaten, die het bevel hadden om niet af te trekken,
voordat de lijken der terechtgestelden waren afgenomen, hielden een
doorgang in de menigte open, - die hier nog verzameld was om de
droevige vertooning ten einde toe bij te wonen. Geen acht slaande
op het volk, de krijgslieden of de magistraat, zou de ruiter zeker,
zonder op te zien, zijn weg langs het stadhuis vervolgd hebben, indien
niet een der rechters, en wel de voorste, wiens bleek gelaat zich tot
een valschen lach vertrok, met luider stem geroepen had : »He ! he !
Signor Diego De Velasquez ! het is niet goed een vriend voorbij te
gaan zonder hem te groeten ! "
Even als de slapende reiziger opspingt, als hij door den beet van
een vergiftige slang gewekt wordt, zoo richtte de Spanjaard zich op,
toen hij in zijne gedachten gestoord werd door de stem des voorzitters
van den Raad der Beroerten, die hem uit het verleden en van het
toekomende tot het tegenwoordige terugriep. Zijn paard staande
houdende, zag hij met; verbazing naar den man, die zich zijn wreedaardigen ijver niet schaamde, en den lagen moed had om hem te
trotseeren, dien hij eer moest vreezen te ontmoeten, dan het wagen
om hem het eerst toe te spreken. Daar Velasquez toch voor altijd
met Alva gebroken had, zou hij zeker zijn weg vervolgd hebben, zoo
niet De Vargas, die zijne besluiteloosheid gezien had, een schrede
voorwaarts doende, hem gevraagd had: »Indien gij iets aan den
Hertog te zeggen hebt, Signor ! zal ik er mij mede belasten; nog dezen
avond hoop ik zijn Excellentie te zien."
»Gij vreest dus niet, mensch! dat hij u rekenschap zal afvragen
van den moord, die hier heeft plaats gehad ?" vroeg de Spanjaard
met verachting.
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»Neen !'' antwoordde De Vargas koel, »het is zijne Excellentie zelve,
die snij herwaarts zond, met bevel om met de geuzen af te handelen.
Gij hebt gezien," vervolgde hij lachende, »dat hij, volgens mijn raad,
het woord van een edelman niet verbroken, en daarom toch het recht
zijn loop gelaten heeft ; maar mijn tijd is bepaald : ik moet bij een
dezer heerera nog het middagmaal houden. Zeg mij, Signor ! hebt gij
ook iets aan den Hertog te zeggen, zoo maak zonder schroom van
mijne vriendschap gebruik."
»Ja, ellendeling !" riep de Spanjaard met drift, terwijl hij, tusschen
de soldaten door, meer voorwaarts reed, »ik heb iets aan den Hertog uw meester te zeggen. Wanneer gij hem van uwe verrichtingen
verslag zult gedaan hebben, zeg hem dan, dat gij Diego de Velasquez
gezien hebt, die dezen morgen nog hoofdman was in het Siciliaansche
regiment van Romero ; zeg hem, dat, toen ik den laatsten slag gehoord
had, welke den ongelukkigen geus vermoord heeft, ik den degen
verbroken heb, dien hij, de Hertog, mij gegeven had, en dien geen edelman meer kan dragen. Zeg, dat ik hem veracht, breng hem dit over,
en hij zal mij begrijpen." Dit zeggende, wierp hij het gevest, dat
hij werktuigelijk in de hand gehouden had, vóór de voeten van De
Vargas.
»Gij vreest dus niet," riep deze verheugd, terwijl hij snel het over
blijfsel van den degen opnam, waarmede hij Velasquez hoopte te vernielen, »dat, als ik den Hertog overbreng, wat gij gezegd hebt, hij
mij zal afzenden om uw hoofd te halen ?"
»Mijn hoofd !" schreeuwde de Spanjaard wild, zijn paard de sporen
diep in de zijden drukkende, terwijl hij de hand aan eene zijner pistolen bracht: »gij, De Vargas, mijn hoofd 1" en steigerend kraste
het paard met zijne hoeven op de trap, op welken de voorzitter
zoo even den voet gehad had, diepe groeven in den blauwen steen
achterlatende, terwijl De Vargas, die snel was teruggetreden, en zich
onder de rechters in het portaal van het stadhuis verschool, door
schrik en woede bleeker dan ooit, met een bevende stem uitriep
»Rebellie tegen den Koning en , den Hertog! Soldaten! neemt hem
gevangen !"
,
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De hoed des Spanjaards was afgevallen door den hevigen schok,
dien het paard ontving, toen het door de trap in zijne vaart gestuit
werd. Elkeen dacht paard en ruiter weldra de deur té zien binnendringen ; want geen der soldaten maakte zich gereed om De Vargas
te gehoorzamen. Hun aanvoerder, die aan de livrei des Spanjaards,
ofschoon deze geen sluier droeg, gewaar werd, dat het een der Capitanes was, gaf hun geen bevel om te handelen. Toen de edele
Spanjaard zijn lagen vijand niet meer zag, bedaarde de dorst naar
wraak in zijn hart, terwijl alleen de diepste verachting er in achterbleef. Dit redde De Vargas ; want wie zou hem tegen Velasquez
beschermd hebben, indien deze ware afgestegen, en met den dolk
gewapend het raadsgebouw was binnengedrongen ?
»Verschijn, verachtelijke moordenaar P' riep hij eindelijk met bedaardheid, het pistool weder ontspannende en in den zadel stekende,
»vertoon vrij uw valsch gelaat ; ik beloof u op mijne eer, dat gij van
mij niets te vreezen hebt ; het zal mijne hand niet zijn, die uwe
schandelijke loopbaan stuiten zal, ik schenk u het leven ; maar ik
vervloek u voor eeuwig. Wanneer de beul eenmaal de hand aan u
zal slaan, of de dood u op het ziekbed aangrijpt, denk dan aan dit
oogenblik ; denk dan aan de overwinning, die gij op Velasquez behaald hebt; dan zal de geus, die ons zou kunnen hooren, voor u
verschijnen, indien hij niet vermoord was. Gij zult hem zien, als hij
u ïijne op de pijnbank uiteengerekte gewrichten vertoont, als hij u
in zijne gebroken ledematen klemt, en u zoekt te verstikken; dan zou
ik u kunnen zien, De Vargas! zonder medelijden te gevoelen, en indien
ik u door het uitspreken van één enkel woord redden kon van de
straf der verdoemden, welke u voor eeuwig wacht, zoo zou ik, Diego
de Velasquez, dat woord niet uiten, dit zweer ik bij al wat heilig
is, en zoo waarlijk zij mij God genadig !"
Een diepe stilte had er geheerscht, terwijl de Spanjaard deze vervloeking uitsprak, waarna hij den hoed aannam, dien de aanvoerder
der bezetting had opgenomen, en hem opzette, na nog , eens naar de
deur gezien te hebben, binnen welke de voorzitter geweken was. Toen
hij zag, dat niemand het woord tot hem richtte, en dat zijn vertrek
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vrijwillig en ongehinderd kon geschieden, en niet voor vluchten kon
gehouden worden, wendde hij zijn paard. Den bevelhebber groetende,
zeide hij : »Vaarwel, Signor ! ik dank u, -- vaarwel, soldaten !" en
reed snel door het volk heen, terwijl hij - weldra achter het stadhuis
verdween, hetwelk hij was omgereden.
Niet zoodra had Velasquez zich van de deur verwijderd, of De
Vargas, die nu weder moed vatte, vertoonde zich andermaal, en oogde
den Spanjaard na, terwijl hij het gevest van den degen onder zijn
tabbaard verborg, en met een gedwongen lach tot de rechters, die
bij hem waren, zeide : »De trotschheid der soldaten gaat dikwijls
alle maat te boven, mijne Meeren ! gelukkig, dat wij met hunne snoeverijen den gek steken, ofschoon wij al voor een oogenblik hunne
beestachtige drift ontwijken ; hij zelf zal zijn gedrag naderhand beklagen, als het te laat is. • Het doet mij waarlijk genoegen, dat hij
zijn hoed hernomen heeft ; want sedert de zwijger zich ongedekt gered heeft, wanhoop ik altijd in de gelegenheid te zijn iemand het
hoofd van den romp te slaan, als hij zich zonder hoed of muts op
de vlucht begeeft."
De rechters bogen zich, zonder iets te antwoorden; zij kenden De
Vargas, en wisten hoe gevaarlijk het was hem tot vijand te hebben;
niemand kwam dus voor zijn gevoelen uit ; geen hunner gevoelde lust
om het eerst den mond te openen.
»Maar ik vergeet, dat de spijzen zullen koud worden, alsof het
nog niet genoeg ware, dat wij voor deze knapen het middagmaal verschoven hebben," vervolgde hij vrooljk, met de hand naar het schavot, wijzende ; ) de executie heeft mijn eetlust opgewekt. Ik ben gereed, mijne Heeren ! laten wij gaan, eer een tweede nar ons weder
komt ophouden."
Dit zeggende, verliet De Vargas het stadhuis, gevolgd door de
rechters, die, twee aan twee gaande, nadachten over hetgeen zij gehoord hadden, terwijl sommigen hunner, de verklaring van den Wapensmid met de woorden des Spaanschen hoofdmans in verband brengende, maar al te goed inzagen, dat de ongelukkige wederrechtelijk
was ter dood gebracht.
LOEVESTEIN 11.
'16
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De voorzitter van den bloedraad had niet gerust, voordat hij de
laatste verdedigers van Loevestein verdelgd had. Voldaan over zijn:
werk, vol hoop, ook spoedig den man te zien vallen, in wiens tegenwoordigheid zijn meester hem vernederd had, verzuimde bij niet
om onder den maaltijd, terwijl de beker rondging, zijn gastheer en
zijne dischgenooten over hunne staatkundige en godsdienstige gevoelens uit te hooren, en den naam van den krijgsman in zijn geheugen
te prenten, die Velasquez den hoed had aangegeven, en die zijn bevel
niet achtte, toen hij toeliet, dat deze zich verwijderde.

!

Wat den veerman en Jan Langarm aangaat, van hen is niets be kend ; de laatste zal zeker in zijn beroep door zijne kracht en gegoedheid geen onaanzienlijk lid van zijn gild geweest zijn ; mogelijk
heeft hij ook wel de bijl voor het zwaard of het musket verwisseld,
en dan zullen zijne vijanden zich niet over deze ruiling verheugd
hebben. De oude Thijs zal, met zijne nieuwsgierigheid, misschien
nog dikwerf aan hem, dien hij hielp overzetten, een goeden raad gegeven hebben, totdat hij bij het nederleggen zijner riemen, zich zelven
naar betere gewesten heeft laten overbrengen.

EINDE VAN HET TWEEDE EN LAATSTE DEEL.

