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Opdracht
Aan mijnen zoon
August – Johan – Maria
Gedenkt steeds dat gij oorspronkelijk zijt uit het land van “Onze Boeren” - uit dat
Kempenland, waar Godsdienst en eigen Zeden nog immer voortleven; waar de
vrijheid van Kerk en Haard bovenal hoog gewaardeerd is; waar een onbevlekte naam
steeds in achting staat; waar men geloof hecht aan het eerlijk woord en de spreuk
geldt: ”Wel doen en niet omzien.”
Antwerpen, 1889.

Citaten
On calomnia .... l'élan national pour Ie faire avorter plus sûrement. L'explosion subite
du mouvement n'avait pas permis aux Belges de connaître à l'avance son principe,
ses tendances et son but.
*****
.... La plupart du temps, les paysans se nourrissent à leurs propres frais .... On a
souvent parlé, à cette époque, de I'or anglais, de l'or des couvents. L'or anglais
n'apparaît nulle part, et les couvents étaient ruinés depuis deux ans par la
nationaIisation de leurs biens-fonds et la dispersion de leurs membres.
*****
.... Nous ne pouvons sans émotion profonde, contempler le courage plein
d'abnégation, le patriotisme désintéressé de ces hommes obscurs, qui vont mourir
pour le pays, sa liberté, sa croyance et ne songeront pas même à jeter leurs noms au
souvenir de ceux qui doivent leur survivre.
*****
Que font la gloire et la postérité à ces martyrs? Ils n'attendent rien de la terre: leur
espérance est plus haut.
Auguste Orts, la Guerre des Paysans.
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Voorwoord 2019
Zoals wij reeds schreven in het digitaal boek “De domme Deen” weten wij een en
ander over de beide wereldoorlogen in het algemeen en over de oorlog in de
Kempen in het bijzonder. Maar over een strijd die iets verder terug gaat in de tijd: de
Boerenoorlog tegen de Franse overheersers, weten wij nauwelijks iets.
Vandaar onze keuze om een Kempense schrijver met faam, de Turnhoutenaar
August Snieders, aan het woord te laten over die uitzichtloze strijd, die vanaf het
begin gedoemd was te mislukken. Snieders heeft geen puur historisch boek
geschreven, hij heeft het gedramatiseerd rond de persoon van de hoofdrolspeler:
Van Gansen. Maar uit de bijlagen blijkt overduidelijk dat hij gepoogd heeft de
historische waarheid zo dicht mogelijk te benaderen.
Dit werk kan niet vergeleken worden met de artikels die wij bijeen gelezen hebben uit
het tijdschrift “De Zuiderkempen”. Die auteurs hebben de zakelijkheid als streefdoel
genomen: een droge opsomming van feiten, cijfers, data, plaatsen en namen.
Snieders daarentegen heeft een geëmotioneerd boek geschreven.
De lezer voelt de verontwaardiging en de haat natrillen bij sommige verhalen over de
wreedheid van de Franse soldeniers. De – gekleurde, natuurlijk – vaderlandse
geschiedschrijving heeft van de boeren helden gemaakt die streden “voor outer en
heerd”: voor het altaar en de haard. Het altaar als symbool van de vervolgde kerk en
haar priesters, en de haard als symbool voor het huiselijk geluk. Inderdaad, in zekere
zin waren ze helden: zij gingen als simpele werkmensen het gevecht aan met de
professionele soldaten van de Franse keizer, met het alaam dat ze in hun hoeve
dagelijks gebruikten: de zeis, de riek, de drietand, de smidshamer... Een zeer
ongelijke strijd die moest verloren worden. Het vuur van hun overtuiging en hun
heilige verontwaardiging kon niet op tegen de cynische professionaliteit van
“beroepsvechters”. De mytevorming heeft haar werk gedaan, maar kan toch niet
verhullen welke naïviteit hen dreef. Bewonderenswaardig? In zekere zin ja. Edel?
Meestal wel. Loyaal tegenover de kerk en haar priesters? Absoluut. Realistisch?
Geenszins!
Het verhaal van de boerenkrijg vertoont wel wat gelijkenis met de strijd die de
pauselijke zouaven gingen voeren, zowat 70-80 jaar na de boerenkrijg.Ongeschoolde
vrijwilligers trokken uit de christelijke landen van West-Europa op om de pauselijke
staten te helpen verdedigen tegen Garibaldi c.s. Er zijn natuurlijk verschilpunten: de
zouaven kregen wapens, een soort van uniform, een zekere training, maar het
bleven “verklede burgers”, die tenslotte verslagen werden. Christelijke overtuiging
alleen is onvoldoende om een veldslag te winnen.
Al bij al heeft August Snieders een leesbaar verhaal geschreven, niet zonder
dramatiek en tranen, maar toch gestoeld op historische feiten. Voor de lezer die
weinig of niets weet over de “boerenkrijg” is dit boek beslist de moeite waard.
Kamiel Mertens, redacteur
Balen, Nieuwjaar 2019
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Wie was August Snieders?

August Snieders
Ik speel leentje-buur bij www.schrijversgewijs.be
August Snieders: *Bladel, 8 mei 1825; †Borgerhout, 19 november 1904
August Snieders vormt zonder twijfel een essentiële schakel in de ontwikkeling van
de Vlaamse prozaliteratuur. Zijn intriges zijn uitgebreider en subtieler dan die van zijn
voorgangers en generatiegenoten; zijn personages zijn genuanceerder, taal en stijl
zijn beweeglijker en vooral beeldrijker.
Biografie
8 mei 1825: Wordt als jongste broer van Renier Snieders geboren te Bladel (NoordBrabant), en groeit op in een gezin met negen zonen. Zijn ouders zijn Johan
Theodoor, geboren in 1772, en Johanna Maria Helsemans, geboren in 1783.
Ze wonen aan de Markt in een pand dat de naam Sniedershuis kreeg.
1842: Begint zijn carrière als letterzetter te ’s Hertogenbosch.
1844: Gaat zijn vak vervolmaken in de drukkerij van “Het Handelsblad” te Antwerpen.
1845: Verhuist naar het redactiekantoor als redacteur van “Het Handelsblad“.
1848: Verschijnt zijn eerste publicatie, een dichtbundel, onder de titel Myne eerste
zangen. Daarin vindt men o.a. het gedicht ‘De orgelman‘, een proletarisch volkslied,
populair in de 19de eeuw. Het leunt aan bij Theodoor Van Rijswijcks ‘Orgeldraeyer’ en
“Liedje van den Liereman” (1846 in Volksliedjes)
1849-1899: Hoofdredacteur bij ‘Het Handelsblad’. Onder zijn beheer wordt “Het
Handelsblad” de belangrijkste Vlaamse krant, en hijzelf de meest toonaangevende
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journalist van de 19de eeuw. Hij wordt een overtuigd verdediger van de katholieke en
Vlaamse idealen.
Dan volgt een reeks data met titels en evaluaties die de evolutie aantonen in
Snieders’ denken en schrijven, om te eindigen met:
1887: Met de verhalen en novellenbundel ‘Fata Morgana’ neemt Snieders’
ouderdomsperiode een aanvang.
Jammer dat Snieders wegens zijn journalistieke bezigheden nooit de tijd heeft
genomen en de concentratie opgebracht om, naar het voorbeeld van Conscience,
een roman van blijvende betekenis te schrijven.
Hij werd geëerd met diverse ridderorden, een pauselijke onderscheiding en hij was
doctor honoris causa in de wijsbegeerte en letteren aan de Leuvense Hoogeschool.
19 november 1904: Overlijden te Borgerhout.
Epiloog
Het lichaam van August Snieders werd in 1976 herbegraven op het Schoonselhof
onder een nieuw grafmonument, een ontwerp van beeldhouwer Albert Poels.
*****
In de Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging (NEVB) heeft Karel Wauters
een uitgebreider lemma gewijd aan August Snieders. We lenen daaruit het volgende:

August Snieders was grotendeels autodidact. Een tweetal jaar leerde Snieders te 'sHertogenbosch voor letterzetter, waarna hij in 1844 te Antwerpen werk vond op de
drukkerij van zijn streekgenoot Johannes P. van Dieren. Die had een kundige zetter
nodig voor zijn nieuwe krant, Het Handelsblad van Antwerpen, waarvan op 15
december van hetzelfde jaar het eerste nummer van de pers kwam.
Daar echter bleek dat de jonge Snieders ook bijzonder vlot de pen hanteerde,
verhuisde hij weldra van zetterij naar redactie. In 1845 al werd hij onderredacteur; in
1847, na het ontslag van Lodewijk Vleeschouwer, redacteur en op 1 januari 1849
ten slotte hoofdredacteur. Die functie bekleedde hij meer dan 50 jaar (tot 10 juli
1900), in het 19de-eeuwse Vlaanderen een unieke journalistieke loopbaan.
Daarnaast was Snieders ook medeoprichter en mederedacteur van het tijdschrift
Noord en Zuid (1862-1869), stichter van het weekblad De Huisvriend (1865),
medestichter (1868) en tot 1884 hoofdredacteur van de Belgische Illustratie.
(...)
Van bij zijn aankomst te Antwerpen nam hij ook dadelijk deel aan het plaatselijke
literaire leven: in de vereniging De Ongeachten maakte hij kennis met Eugeen
Zetternam en vooral Lodewijk Gerrits, die zijn beste vriend werd; in de
rederijkerskamer De Olijftak kwam hij in contact met Theodoor van Ryswyck, Jan
van Rijswijck, Hendrik Conscience, Jan J. de Laet, Pieter F. van Kerckhoven en
anderen.
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In 1851 debuteerde hij als romancier, en toen hij in 1898 zijn laatste boek
publiceerde, kon hij terugblikken op een literair oeuvre dat qua omvang en
verscheidenheid even indrukwekkend was als dat van Conscience.
Voor de V.B. evenwel was zijn journalistieke arbeid het belangrijkst. In een tijd toen
de Vlaamse pers nog in haar kinderschoenen stond, slaagde hij er als eerste in, een
Vlaamse krant inhoudelijk en formeel op het niveau te brengen van de grote
Franstalige Belgische dagbladen, en haar tot tolk te maken van een boven lokale
belangen uitstijgend politiek en cultureel programma. Reeds in het conflict
Conscience-Van Kerckhoven had hij zich veeleer neutraal opgesteld en daardoor
gemakkelijker toegang verkregen tot de niet-Antwerpse flamingantische en literaire
milieus.
Zo kon hij in het begin van de jaren 1850 bogen op directe of indirecte contacten
met haast al wie toen literair, cultureel en politiek in de Vlaamse strijd actief was.
Rond die tijd werden de krachtlijnen van zijn programma duidelijk zichtbaar: trouw
aan de katholieke geloofsovertuiging, maar tegelijk een zo groot mogelijke
verdraagzaamheid tegenover andersdenkenden, meer bepaald de liberalen; strijd
voor de Vlaamse herwording buiten en boven de partijtegenstellingen;
antimilitarisme; streven naar volksontwikkeling door bevordering van het lager
onderwijs; economische en culturele toenadering tot Nederland.
Na 1857 echter, toen het unionisme in de Belgische politiek definitief tot het verleden
behoorde, onderging dit programma vrij ingrijpende wijzigingen, vooral door de
manier waarop de eerste twee punten vertaald werden naar een burgerlijk
lezerspubliek toe. Van toen af maakte Snieders, die als unionist van een grote
openheid blijk gegeven had, zijn blad steeds meer tot het strijdbare orgaan van één
politieke partij, eerst van de Antwerpse Meetingpartij, later van de confessionele
Katholieke Partij. Dit had ondermeer tot gevolg dat zijn Vlaamse overtuiging, die in
het begin van de jaren 1850 nog gekenmerkt was door een uitgesproken sociaal
besef -- hij zag de toekomst van de V.B. nauw verbonden met de oplossing van het
maatschappelijk vraagstuk -- een steeds nadrukkelijker confessionele kleur kreeg.
Vlaams en katholiek werden voor hem in de jaren 1860, de tijd van de eerste
Congressen van Mechelen, een en hetzelfde; zijn sociaal-politieke opvattingen
evolueerden in de richting van een gematigd reformisme, met voor de bezittende
klassen enkel de plicht tot solidariteit.
Deze perspectiefvernauwing van zijn nationale en maatschappelijke denkwijze
hypothekeerde ten dele zijn later journalistiek werk. Naar het einde van de eeuw toe
manifesteerde Snieders zich van langsom meer (zijn onbegrip voor het opkomende
socialisme is er een duidelijk voorbeeld van) als de ideoloog van de behoudsgezinde
katholieke burgerij, al bleef de invloed van zijn redactionele commentaren groot en
zijn ijver voor de Vlaamse zaak aanzienlijk. Tot op heden vormen de 19de-eeuwse
jaargangen van Het Handelsblad van Antwerpen een kapitale bron voor de studie
van de V.B.
Snieders' geprononceerd kerkelijk katholicisme was ook niet zonder betekenis voor
zijn kijk op de relatie Nederland-Vlaanderen. Bij herhaling brak hij een lans voor
culturele toenadering tot het Noorden, maar als Noord-Brabander afkomstig uit de
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voormalige Generaliteitslanden toonde hij zich tegelijk terughoudend tegenover het
protestantse Holland van boven de Moerdijk, zodat er van een waarachtig GrootNederlands ideaal bij hem in feite geen sprake was. Wel stond hem een soort
Nederduits vaderland voor ogen, waartoe alle Nederlandstaligen behoorden inclusief
de bewoners van Frans-Vlaanderen.
Die entiteit maakte dan deel uit van de Germaanse stam, en de rol van Vlaanderen
in dat geheel was, te fungeren als bolwerk en bufferzone tegen Frankrijk, waarvan
hij de invloed vooral ook op moreel-religieuze gronden noodlottig achtte. Juist
wegens dit laatste punt was hij tevens Duitsgezind, al bekoelden na 1870 merkelijk
zijn sympathieën; hij vreesde toen dat Bismarcks imperialistische politiek zou
kunnen leiden tot de annexatie van België en constateerde daarnaast dat de Duitse
koopmanskolonie te Antwerpen een overwegend verfransende rol speelde.
Het literaire oeuvre van Snieders is in grote lijnen een getrouwe spiegel van zijn
culturele, politieke en maatschappelijke ontwikkelingsgang. Zo staat zijn debuut in
de Vlaamse letteren, onder meer met de in Lamennaisiaanse stijl geschreven roman
Burgerdeugd (1851), grotendeels in het teken van zijn aanvankelijk sociaal
progressieve en tolerante maatschappijvisie. In zijn tendensroman De gasthuisnon
(1855) merkt men de eerste duidelijke tekenen van zijn levensbeschouwelijke en
partijpolitieke vooringenomenheid, die dan in Het zusterke der armen (1867) scherp
en agressief wordt. Dit fel tendenswerk is een aanval in regel tegen liberalisme en
vrijzinnigheid, waarbij Darwinisme en vrouwenemancipatie het evenzeer moeten
ontgelden. Heel zijn later werk is in feite doordrongen van een militant en weinig
verdraagzaam kerkelijk katholicisme, met alle conservatieve reflexen van dien.
In zijn laatste boek (Scherpenheuvel, 1898), een verhalenbundel die hoofdzakelijk
neerkomt op een pleidooi voor de eenheid van Kerk en Staat, is dit katholicisme
geheel tot ideologie verschraald.
Ondanks zijn klerikalisme en toenemende verburgerlijking leverde Snieders als
auteur een substantiële bijdrage tot de Vlaamse bewustwording, de opwekking van
het nationaal gevoel. Vooral zijn historische romans zijn in dit opzicht relevant; in het
19de-eeuwse Vlaanderen was hij trouwens de enige die zich in dit subgenre met
Conscience kon meten. In De wolfjager (1860), een breed opgezet episch fresco
van Antwerpen en de Antwerpse Kempen 1566-1580, behandelde hij het conflict
tussen nationale en religieuze overtuiging, en stelde hij dat afkeer van de Spaanse
bezetter en gehechtheid aan de landaard nog geen overgang naar het
protestantisme en de partij van Oranje rechtvaardigden.
Op den toren (1869), waarvan de handeling speelt in het Antwerpen dat door de
sansculotten wordt geknecht (1792), kan men wellicht als zijn gaafste prestatie
beschouwen, daar de roman een synthese brengt van zijn Vlaams engagement, zijn
strijdbare geloofsbeleving en zijn -- conservatief gekleurd -- solidariteitsideaal.
Ook zijn roman “Onze boeren” (1889), bedoeld als realistische correctie van
De Boerenkryg (1853) van Conscience, is als consecratie van zijn katholieke
overtuiging en Vlaamsgezindheid relevant.
Voor zijn omvattende activiteiten in pers en letteren vielen August Snieders talrijke
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onderscheidingen, eerbewijzen en lidmaatschappen te beurt. Pius IX benoemde
hem tot ridder in de orde van Sint-Gregorius de Grote (1870) en Leo XIII vereerde
hem -- als eerste Vlaming -- met het ereteken Pro ecclesia et pontifice (1888).
Leopold II benoemde hem in 1877 tot ridder, in 1895 tot officier in de Leopoldsorde.
In 1884 kende de Leuvense universiteit hem het eredoctoraat toe. In 1886 werd hij
associé van de Académie Royale de Belgique en lid van de datzelfde jaar
opgerichte Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde.

Over het privéleven van August Snieders leren we weinig.

In de databank Agrippa van het Vlaamse
Letterenhuis vinden we een foto van Snieders
met zijn (anonieme) echtgenote. Van eventele
kinderen vernemen we niets. Alleen de
opdracht in dit boek: “Aan mijnen zoon
August-Johan-Maria” doet vermoeden dat die
enig kind is. (K.M.)

Bibliografie van August Snieders, bijeen gelezen uit Schrijversgewijs, de KB en
DBNL. Alfabetische titelsortering zonder de beginlidwoorden. Voor de volledige
bibliografische beschrijving van elke titel zie de Koninklijke Bibliotheek van België te
Brussel.
Aan den oever der zee; 1874
Alleen in de wereld: een verhaal uit onze dagen; 1880
Anne-Dieu-le-Veut. (historische roman) ; 1876
Antwerpen in brand: tafereelen uit den jare 1576; 1876
arme (De) schoolmeester. (roman); 1851
Arme Julia; 1862
Au sein de la famille. (verhaal); 1861
August Snieders’ Werken: Omnibus 1; 1975; Omnibus 2; 1976; Omnibus 3; 1976; Omnibus
4; 1979
Avond en morgen. (verhalenbundel); 1859
Beelden uit ons leven. (verhalenbundel); 1851
Bescherm-engelen. (verhaal); 1865
bestedeling (De); 1874
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bezoek (Een) op den huize “De Braacken”; 1877
Bloemen op het harde pad; 1882
bloemengraf (Het); eene vertelling uit de Noordbrabantsche Kempen. (novelle); 1854
Brief van Yours aan den dichter. (verhaal); 1865
broeikas (De) van de roem. (verhaal); 1861
Burgerdeugd. Een verhael uit vroeger dagen. (roman); 1851
Chauvins in de XVII. eeuw. (voordracht); 1869
De heer van ’t kasteel; 1872
diplomaat (De). (verhaal); 1868
Dit sijn Sniderien – dat is Loef- ende Beeltwerc – die hevet gheteikent ende ghesneden.
(verzameling korte verhalen); 1893
door (Een) en door geleerd man. (verhaal); 1872
dorpspastoor (De): historische tafereelen uit den tijd der Fransche overheersching; 1853
Een concert voor den arme. (verhaal); 1861
Een waterdroppel; 1865
Fata Morgana. Beelden uit het leven. (verhalen- en novellenbundel); 1887
fortuinzoekers (De). (anti-uitwijknovelle) ; 1858
gasthuisnon (De): een verhaal uit onzen tyd. (roman); 1855
Gedenkboek van den Oorlog in 1870 en 1871. (Geïllustreerde geschiedenis van den FransDuitschen Veldtocht); 1872
Gedenkboek van den oorlog in 1877-1878; 1878
geest (De) van het vaderhuis; 1876
Geïllustreerde werken; 1891-1893
Gevallen ster; 1882
Giele-Goele. (novelle); 1870
Graaf en valkenier. (verhaal); 1868
Heibloemke. (novelle); 1860
Herinneringen uit het Vlaamsche leven; 1866
hertenkamp (Het). (verhaal); 1868
Hoppebellen; 1877
Huizen bouwen. (verhaal); 1868
In ’t vervallen huis: drie herinneringen uit den jongelingstijd; 1867
J.F. De Beucker; 1875
Jan (Het) Klaessen-spel. (roman); 1864
Job Jeurinck. Eene novelle uit den ouden tijd; 1870
Johan-Alfried de Laet; 1892
Juffer Klepperman: eene vertelling uit de grensdorpen; 1860
Kerstnacht; 1879
Klokketonen: herinneringen uit vroeger dagen I; 1877; II; 1877
koningin (De) van het voetlicht. (verhaal); 1865
kraaien (De) zullen ’t uitbrengen; 1879
kwartier (Het) Kempenland. Folklore uit de XVIIde en de XVIIIde eeuw; 1889
landverrader (De): roman met geschiedkundige herinneringen.; 1853
Levensconcerten; 1862
Levensschets van Dr J. Renier Snieders, buitenlandsch eerelid der koninklijke vlaamsche
academie; 1888
Lodewijk Gerrits; 1873
Maria Stuart; 1874
Mijn ezel te Blankenberghe; 1874
Mijn vriend de schilder; 1860
Myne eerste zangen. (poëzie); 1848
Naar Cayenne; 1869
nachtraven (De). (roman); 1884
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Nalezingen over Bilderdijk; 1894
Onder de straatlantaarn. (verhaal); 1862
Onze boeren – Tooneelen uit den Boerenoorlog van 1798; 1889
Op de bruiloft: geschiedenis van een Vielliebchen; 1864
Op de punt van den degen; 1882
Op den toren of ‘De inval der Franschen in 1792’ (historische roman); 1869
Op pensioen. (verhaal); 1868
Oranje in de Kempen. Tafereelen uit den jare 1649. (historische roman); 1873
orgeldraaier (De). (verhaal); 1854
orgelman (De) (gedicht uit Myne eerste zangen, 1848
Oud speelgoed I; 1878; II; 1878
Over tentoonstellingen / Werken van Dr. August Snieders; 1925
Redevoering uitgesproken in het sterfhuis van J. De Laet; 1889
Reizen en reizigers; 1877
Republica en Dargonne. (historische roman) ; 1880
roman (De). (essay) ; 1891
Ryfka. Antwerpen in het middel der XVIIIde eeuw; 1895
Sansculotten (De) in België; 1891
Scherpenheuvel. Historische beelden en schilderingen uit de dagen der infanten Albertus en
Isabella; 1898
Sneeuwballen. (verhaal); 1862
Sneeuwvlokske: eene vertelling uit de dagen van den watersnood; 1861
speelduivel (De). (roman); 1870
stem (Een) uit de geschiedenis des vaderlands; 1852
Steven Waggelaar. (verhaal); 1861
Uit het leven ener vod. (verhaal); 1869
Verborgen geluk: tafereelen uit het hedendaagsche Antwerpsche leven; 1865
Verlos ons van den kwade; 1880
verstooteling (De): uit het hedendaagsche leven; 1856
Vijftig jaren geleden (karakters en silhouetten); 1889
Villa Platella; 1874
voetbranders (De): de Franschen in Noord-Brabant (1793); 1870
Volkenkunde. Het familie-leven in België; 1862
Volledige werken. 49 delen; 1924 -1934
Von’s en van’s. (verhaal); 1869
vrouwenoproer (Een). (verhaal); 1865
Waar is de vader?; 1874
Wat een pruik kost. (verhaal); 1868
Wolfjager (De). De Kempen in den Spaenschen tyd. (historische roman); 1860
Zoo werd hij rijk: een verhaal uit onze dagen; 1882
Zusterke (Het) der armen. Een verhaal uit het hedendaagsche leven; 1867
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Corpus 1913
Intro: De boer in 1798
Het zijn gevloekte dagen! De Vlaamsche gewesten, door de Fransche republiek
overrompeld, bukken onder de hatelijkste dwingelandij.
In 1797 heeft de Convention nationale de inlijving van België bij Frankrijk gestemd,
bewerende dat zulks de innigste wensch der Zuiderlijke Nederlanden was.
Dat is eene onwaarheid, gevoegd bij zoovele andere onwaarheden, waardoor men
het gepleegde onrecht wil wettigen.
Het verlangen naar inlijving, die verloochening van gansch het verledene, bestaat
slechts bij eenige omgekochten en eigenbaatzuchtigen; maar de ware Vlaming,
Brabander en Limburger, toont immer een diepen afkeer voor de vereeniging met
Frankrijk.
De steden, laf genoeg! nemen over het algemeen het opgelegde juk aan; de boer
zwijgt; maar in zijn gemoed haat hij, meer dan ooit, de republiek, die hem in zijne
dierbaarste gevoelens krenkt.
In het najaar van 1798 loopen er droevige maren tot in de meest afgelegen dorpen:
de geëischte brandschattingen, corveeën en requisitiën, de eed en de verbanning
der priesters, de weggevoerde gijzelaars, de gedwongen soldatendienst doen
rampvolle dagen voorzien!
Met overhaasting heeft de boer zijn mageren oogst ingeschuurd.
De akker is nu ledig, de weide kaal, het weinige vee dat den dorpeling overblijft, is op
stal of staat, verre van den begaanbaren weg, in eene schans verscholen - en met
klimmende achterdocht bewaakt hij, dag en nacht, zijn schraal bezit.
Goddank, zoo denkt de boer, de wegen, met hunne diepe en kronkelende
karresporen, die tot in het hartje der Kempen leiden, zijn door en door slecht; de
regen doet het water der grachten, wedden en moerassen zwellen; de uitgestrekte
bosschen worden ontoegankelijk voor eene legerbende!
Het land met zijne heide, hoogten, laagten, watervlak en wildernis, is eene vesting en
ieder huis eene verschansing, min of meer verdedigbaar.
Gerust is de boer echter niet.
Als hij bij het opvlammend turfvuur zit en de wind langs de vlakte, of in den
schoorsteen buldert, denkt hij het spook der republiek met hare nieuwe dekreten te
hooren naderen.
Dit onheilspellend denkbeeld knoopt hij aan de bloedige schrikmaren vast, die deze
of gene marskramer fluisterend vertelt, of die hem door de municipale overheid, nu
eens dreigend, dan eens aarzelend, worden overgebracht.
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Voorzichtig zwijgend, als vreesde hij dat de groeven in de zwarte schouwmuren,
ooren waren, vermaledijdt de boer, in het diepst van zijn gemoed, de vreemde
dwingelanden.
Hij zag den kloosterling uit zijne rustige bezitting verjagen, zijn verblijf afbranden of
verkoopen, zijne eigendommen in beslag nemen, en met diepe verachting heeft de
boer over degenen, die zich zóó verrijkten, het vloekwoord gemompeld: “zwart goed!”
De dorpspriester, die vreedzame dienaar, wordt nu vervolgd, indien hij geen laffen
haat zweert aan het koninkdom: de kerkmeubels, giften van den boer, worden
verkocht, de kerken gesloten, de klokken hangen stom in den toren, of liggen
verbrijzeld op den grond.
De Zondag is afgeschaft, de kerkelijke feesten, de aloude vermaken en gebruiken
zijn verboden. Men mag niet meer lachen, men mag niet meer weenen: of men moet
lachen en weenen in overeenstemming met den overweldiger - dus lachen met wat
ons heilig is, weenen met wat integendeel den spotlust van het gezond verstand zou
opwekken.
Zeven duizend vijfhonderd priesters zijn, met één enkel woord tot de verbanning - dat
is tot den dood, onder den brandenden hemel van Cayenne, verwezen!
Onverpoosd maakt men in stad en dorp jacht op den priester, dien men ten onrechte
beschuldigt, de oorzaak van den onwil des volks te zijn. Hij mocht den pasgeborene
het doopsel niet meer toedienen, den zegen niet meer geven aan de bruid, het woord
"vergiffenis” niet meer uitspreken bij het sterfbed.
En nu nog roept de republiek de zonen - de hoop en de liefde hunner ouders - tot
den gedwongen soldatendienst. Onze kinderen worden uit den huiskring gerukt, naar
vreemde landen gezonden, waar zij niemand kennen noch verstaan; waar zij, verre
van al wat hun lief is, een ijselijker dood te gemoet gaan.
Bloedige tranen lekken, in alle huiskringen, uit de oogen der moeders.
Men heeft gebeden, gesmeekt om genade, eindelijk gedreigd: de republiek, altijd met
de huichelwoorden "vrijheid en broederlijkheid” op de lippen, heeft geen gevoel van
recht, geen medelijden met de gemartelden.
Men heeft den Vlaming uitgezogen, uitgemergeld, met geweld tot Franschman
herdoopt, en eindelijk eischt men nog zijne kinderen, zijn eigen leven!
Met donkervlammend oog zit de boer 's avonds in het vuur te staren, en in zijn hart,
zoo vreedzaam van aard, spookt de wraak.
Neen, hij wil niet dat zijn zoon hem ontroofd en gedwongen soldaat worde - en de
jongen heeft dan ook de vlucht genomen. Waarheen? Onverschillig: voor hem is het
hier overal beter dan ginder, in den vreemde.
Hij zal verborgen blijven in de uitgestrekte bosschen, in de ongenaakbare
moerassen, blootgesteld aan de najaarsstormen: desnoods zal hij de grenzen
oversteken!
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De moeder kan het verdriet niet langer verkroppen; zij moet haar beklemd hart lucht
geven: "God weet,” zegt ze, "waar de arme jongen in den nacht omdoolt!”
Ja, God weet het!
Ook bij den vader wordt het leed te zwaar om dragen. Hij slaat het oog op en ziet
naar het roer, dat boven de bedstee hangt, in de zwart berookte rek ....
Het denkbeeld, dat in zijnen geest omwoelt, houdt ook de andere huisgenooten
bezig.
Ziet, in den hoek van den haard zit de schaapherder: hij bindt eene blinkende zeis waarin het haardvuur bloedige vlammen doet dansen - met een palingsvel aan een
langen eikestok.
De knecht scherpt met den wetsteen de gaffel, eene tweepuntige lans, en buiten
slijpt de oudste zoon de vreeselijke bijl, die, in zijne reuzenhand, eenen mensch gelijk
eenen boomtronk klieven zal.
De boer begrijpt dat in aller gemoed, zooals bij hem, de wraak wakker is.
Vrij wil hij bidden, vrij werken, veilig aan eigen haard leven -- maar gedwongen
soldaat der republiek worden, neen, dát wil hij niet!
De vader staat op, neemt het geweer van de plaats waar het langen tijd rustig
gehangen heeft; hij onderzoekt den vuursteen, slaat de pan open en doet den haan
knakken.
Nu stort hij kruit in den loop en de stamper jaagt den papieren prop en den zwaren
kogel klingelend naar beneden.
“Wat gaat ge doen?” zegt de moeder, op bangen toon.
“Zien waar onze jongen is .... “ antwoordt hij aarzelend; doch de moeder heeft hem
begrepen.
Het geduld is ten einde; de vreedzame wroeter wordt oorlogsheld. Hij zal strijden pro
aris et focis, voor altaar en haardsteê, voor vrouw en kind, voor God en vaderland!
Bloed om bloed, leven om leven!
De vrouwen bidden den rozenkrans, en de boer blijft bij de deur staan, bidt
blootshoofds mee, maar houdt zijn geweer omklemd.
Hij bidt opdat God zijn gezin en zijne haardsteê, zijn omdolenden zoon beschermen
zou.
“Amen!” zeggen de vrouwen en de boer opent de deur.
“God zij met u!” zegt hij en verdwijnt in den donkeren avond.
Geene omhelzing, geen handdruk, geene teêrhartigheid -- dit alles ligt niet in zijne
gewoonte, niet in zijnen gemoedsaard.
De andere huisgenooten zullen, nu deze, dan gene, den meester volgen ....
De windt huilt door de ontbladerde kruinen der boomen; de maan staat sikkelvormig
tusschen de drijvende wolken, en werpt soms een schemerend licht over de vlakte,
waterplassen en bosschen.
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De nacht is koud; doch wat geeft de boer om bar weer? De weg is onzichtbaar en het
bosch pikdonker; doch is weg en bosch, bij dag en bij nacht, hem niet genoegzaam
bekend?
Hij komt weldra in de legerplaats der vluchtelingen, der patriotten, en men jubelt
dáár, omdat men een goed geweer te meer telt.
Aan hoeve en boschkant, in het vlakke veld, in de zandbergen, achter den hoogen
houtwal, spijts storm, hagel- of sneeuwvlaag, zal de boer wacht houden.
Wel keert hij soms, na eenige dagen afwezigheid, 's avonds naar de zijnen terug,
haalt voorraad kruit en lood, zelfs levensmiddelen; doch vóór het aanbreken van den
nieuwen Novemberdag, staat hij andermaal op den voorpost.
Ziet, ginds op den hoogen houtwal, door den donkeren masteboom beschermd, staat
nu de boer van 1798 op schildwacht; hij klemt het geladen geweer in de ijzeren vuist.
Over den rechterschouder loopt de kempenkoord, waaraan ter linkerzij de kruithoorn
en de kogelzak is vastgemaakt; in het lint, rond den bolhoed, steekt de dorre palmtak
en wat hooger het roode kruis, met het opschrift in hoc signo vinces --- door dit
teeken zult gij overwinnen - zooniet gij, dan zij die na u zullen komen!
Indien de boer, in een der gedenkwaardige Novembernachten van 1798, over het
gansche land had kunnen staren, wat al lijden, wat al marteling, maar ook wat al
heldenmoed zou hij aanschouwd hebben!
Ginder, aan genen kant der Schelde, in het vruchtbare Land van Waas en op de
boorden van den Rupel, verheffen de boeren de oproervaan tegen de dwingelandij,
en geven aan het vaderland het sein tot een manhaftigen strijd.
Daar valt Emmanuël Rollier, van Willebroeck, met zijne boeren den vreemdeling aan
en jaagt hem zegevierend den kogel in het hart, terwijl deze zijne woede wil koelen
door het vermoorden van weerloozen in het brandende Bornhem, in het brandende
Boom, in het brandende Zele.
Nog dieper in Vlaanderen klept de noodklok, en loopen de jongens te wapen!
Ginder, in de schaduw van St.-Romboutstoren te Mechelen, worden 41 patriotten,
grijsaards en jongelingen, onwettig en onbarmhartig door de overweldigers
neergeschoten!
In het hartje der Kempen staat Herenthals in brand, na heldhalftig door de boeren
verdedigd te zijn, en kan de wakkere Peter Corbeels van Turnhout zich slechts met
moeite uit de flakkerende vlammen redden.
Te Mechelen, Leuven en Gheel, of beter gezegd overal, is de grond gedrenkt door
het bloed der arme boeren.
Te Meerhout, Gheel en Moll strijdt de kloeke Van Gansen, uit Westerloo, en doet in
meer dan één gevecht den Franschman deinzen onder den geestdriftigen kreet
"Leven de jongens!”
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Te Diest vechten met leeuwenmoed de dappere Elen, Van Gansen, Corbeels,
Meulemans en anderen; te Hasselt zou de boer eindelijk de zon bloedrood zien
ondergaan over het graf van honderden en honderden...
Vijanden en karakterlooze tijdgenooten noemen die boeren brigands, wij, wij noemen
ze helden !
Terwijl onze dappere boeren sterven voor God, Vrijheid en Vaderland, brassen de
edelen en rijke burgers in de groote steden, met den overweldiger, kussen de hand
van den ontheiliger en trachten hem in zijne vreemde spraak na te brabbelen.
Nooit zal die schandvlek uit de geschiedenis der groote steden gewischt worden.
0, indien de steden uit hare schuldige vadsigheid waren opgebonsd en eene
helpende hand aan de boeren hadden gereikt, het tijdvak der gruwelen ware gewis
vroeger gesloten!
Doch men heeft den armen boer van 1798 miskend en verstooten, men heeft hem
alléén laten worstelen, hem ongenadig laten neerschieten.
Er waren zelfs verraders in de steden, die in gezelschap van den vreemdeling, het
geweer opnamen en op hunne broeders vuurden.
Men heeft de levenden, gelasterd; men heeft de dooden in verborgen hoeken
begraven, of liever in den grond gestopt, de aarde plat getrapt, opdat wij zelfs de
plaats niet zouden herkennen, waar hun overschot rust.
Zóódanig worden levenden en dooden bezwadderd, dat men jaren later hunnen
naam niet meer durft noemen, alsof het schandmerk eener onteerende straf op hen
drukte.
't Zij zoo! Om de toekomst heeft de boer van 1798 zich nooit bekommerd; hij deed
zijnen plicht - ziedaar alles !...
Nog altijd houdt de boer wacht.
Ginds, aan den horizon, branden de wachtvuren der republiekeinen en de nachtwind
brengt, in gebroken tonen, het ah, ça ira ! en de Marseillaise over.
Dit gezang doet het bloed driftiger koken; doch de boer bedwingt zich en bidt aan
zijnen paternoster, in afwachting dat hij vechten zal.
Huiverig is hij voor bloed; hij kent de wet: “Gij zult niet doodslaan”, maar het geldt hier
de verdediging van zijne vrijheid, zijn gezin, zijn geloof.
En wanneer er in den nacht onraad is, legt hij ook koelbloedig aan, mikt en het schot
knalt... en er komt een pijnlijke trek over zijn gebronsd gelaat, als hij den vijand, met
een hartverscheurenden kreet, ziet neerzakken.
Het is pijnlijk voor hem; maar 't moet zóó zijn!
Pro aris et focis!
Ofwel hem zelf wordt een fransche kogel in de borst geschoten, en stervend valt hij
ter aarde - ver van de zijnen.
Doch, immer geloovend, maakt hij over de pijnlijke wonde het kruisteeken en
mompelt: "In den naam des Vaders, des Zoons en des heiligen Geestes. Amen.”
Zoo is de boer wiens lijden en strijden wij in deze bladzijden zullen verheerlijken.
Wij doen het niet onder verbloemde namen; neen! wij geven naam, voornaam en
dagteekening.
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Te lang reeds versmacht men de nagedachtenis van den boer in 1798, onder het
vooroordeel, eens door den vreemdeling, door verraders en flauwhartigen over hem
geworpen.
Onze tijdgenoot moet billijk zijn; hij moet volle recht laten wedervaren.
De zoogenaamde brigands, op het einde der voorgaande eeuw, waren helden, voor
welke het Walhalla moet worden geopend: want zij streden, evenals de Vlamingen
nog doen, voor eigen volksbestaan, voor eigen zeden, voor God en land.
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H.1. Het dorp overrompeld
Wij bevinden ons te Meerhout, het schoone dorp in het hartje der Kempen.
Het is de 5de November 1798. Wij hebben een grauwen, nevelachtigen dag; het dorre
loof valt ritselend van de takken der linden en berken; maar niet van de stevige eiken,
die aan de najaarsstormen nog weerstand bieden. De akkers, rondom de dorpskom,
zijn reeds kaal, de weide vaalgroen; de grachten zijn boordevol met donker water
gevuld.
Het dorp met zijn flinken toren, zijn oud drossaardshuis en zijne dicht
aaneengesloten woningen, zijn met boomen beplant plein het dorp is zóó stil, dat
men geneigd is te vragen: “is ’t uitgestorven?”
Als men scherp toeziet, bemerkt men nochtans achter hoek en kant vluchtig een
hoofd, dat echter ook weer bliksemsnel verdwijnt. Er zijn dus oogen, die gedurig
onrustig en wantrouwend rondloeren. De meeste bewoners zijn niet meer in het dorp;
vooral de vrouwen en kinderen hebben in den loop van den dag hun huis verlaten en
zijn naar de zandbergen of naar de bosschen in den omtrek gevlucht.
Er hangt, sedert eenige uren, een dreigend gevaar boven Meerhout. Aan den
Heykant, aan den Meyberg en de zandheuvels, met masteboomen, wild en dicht
kreupelhout begroeid, doorsneden met de boordevol gezwollen rivier de Nethe,
vinden de weerloozen eene veilige schuilplaats.
Dáár vormen de groepen een kamp, verborgen achter den zandheuvel of achter het
donker loof der masteboomen, en op zekeren afstand bewaakt door schildwachten en deze zijn ouderlingen, gewapend met het geweer, of vrouwen, met riek of knuppel
in de hand.
De schildwachten houden zich ook schuil, en loeren rechts en links om den omtrek te
verkennen. In het kamp luistert het oor naar elk gerucht dat in de verte opstijgt, en als
men het minste verneemt, vraagt deze boer fluisterend aan genen:
“Is dat niet een geweerschot? Is dat niet een klokketoon?”
Hoop en vrees staan beurtelings op de wezenstrekken te lezen. In het dorp
beheerschen dezelfde indrukken aller gemoed. Een deel van het oud drossaardshuis
is, door de Fransche huzaren en gendarmen, in kazerne en wachthuis veranderd. De
manschappen van het Fransche garnizoen zijn gewapend; de paarden staan
gezadeld.
De groep republikeinen is niet talrijk; zij is ten hoogste een dozijn man sterk. Deze
wachten op eene tijding, die hun door een uitgezonden spion moet worden gebracht;
de kommandant der gendarmen loert gedurig, door eene spleet der achterdeur, naar
buiten.
Zij, die binnen zijn, hooren buiten eenig gerucht en luisteren met ingehouden adem.
Er wordt aan de achterdeur een oogenblik gefezeld, en driftig roept de bevelhebber
tot zijne manschappen en route.
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De staldeuren worden open gestooten; de reeds opgestegen ruiters komen onstuimig
buiten - zoo onstuimig dat de paarden elkander in de deur verdringen. Gendarmen
noch huzaren wachten een verder bevel af: de eerste die buiten den stal komt, geeft
zijn paard de sporen, een tweede, een derde volgt, en in gestrekten galop rennen
allen het dorp uit.
De stal staat wagewijd open en schijnt de ruiters vol verbazing en gapend na te
staren. Ook de dorpeling loert hen hier en daar achterna, en een glimlach verheldert
zijn aangezicht.
“ 't Is of de duivel hen op de hielen zit!” mort hij tevreden. Het is wel degelijk eene
vlucht.
Eenige oogenblikken heeft de hoefslag der paarden, de vloek- en scheldwoorden
van de ruiters, de stilte gestoord. Allengs wordt het gedommel zwakker gelijk een
aftrekkend onweer, en de doodsche rust van vroeger keert terug. Met nog banger blik
loert de dorpeling nu rond, in afwachting van hetgeen er komen zal.
Eene losbranding van geweervuur galmt in de verte en wordt door den echo
herhaald. De schrik slaat den dorpeling met verlamming. Men vecht, dat is zeker! Zal
het gevecht tot in het dorp worden voortgezet? Nog twee of drie geweerschoten
worden gehoord - en de omtrek wordt andermaal rustig.
Stil! nu klinkt een lang getrokken ossenhoorntoon. Hij galmt door de bosschen en
over de zandheuvels, en al de vluchtelingen in de zandbergen luisteren met
ingehouden adem.
"Het teeken, het teeken?” roept men koortsachtig, niet alleen op de heuvels, maar
ook in het dorp.
“Stil!... ja, 't is de ossenhoorn!” want men heeft nogmaals geluisterd, en ten tweede
male heeft die toon geklonken.
De vluchtelingen in de zandbergen nemen driftig de geredde voorwerpen op; de
moeders hebben reeds hare kinderen op den arm of aan de hand, en als uit éénen
mond wordt er geroepen:
“Terug naar 't dorp!”
In Meerhout zelf springt nu hier en daar een bewoner de straat in; maar nog altoos
ziet hij wantrouwig rond; hij wijkt andermaal achteruit, nu hij den hoefslag hoort van
een galoppeerend paard. De ruiter verschijnt op het dorpsplein; 't is een kloeke,
jonge boer, die onder het voortrijden den hoed zwaait en juichend uitroept: “Leven de
jongens! Aan ons, aan ons de victorie!”
Rechts en links komt er beweging in het hout der wallen en in de heggen; het
gansche dorp is blijkbaar omsingeld; gewapende boeren springen te voorschijn,
onder het aanheffen van den kreet: “Leven de patriotten!”
Deze boeren zijn gewapend met geweren, gene met riek, piek of sabel; andere met
de zeis aan een langen stok gebonden, en nog andere hebben enkel den mispelaren
knuppel. Allen dragen het kruisbeeld op hoed of muts, en om den arm een witten
band, waarop nogmaals een rood kruis is afgebeeld.
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't Zijn grootendeels kloeke jongens van 18, 20 tot 24 of 25 jaar oud. Niet zelden ziet
men tusschen hen den knaap van 15 of 16 jaar; maar ook den ouderling met donkere
gelaatskleur en sneeuwwit hoofd.
In weinige minuten stroomen honderden patriotten samen: deze zijn te voet, gene te
paard, en hoe talrijker de schare wordt, des te machtiger galmen de kreten: “Leven
de jongens! Leven de patriotten! Weg met de Franschen!”
Een geestdrift, die geene palen kent, maakt zich van de bevolking meester: het dorp,
eenige oogenblikken te voren zoo doodsch, is woelig als een mierennest.
Meerhout is door de patriotten gemeesterd; de Fransche ruiters die er gekantonneerd
waren om aan de municipale agenten der republiek tot rechterhand te dienen, de
municipalen zelven hebben het dorp verlaten. Hoezee, het dorp is vrij, vrij van allen
gevloekten dwang!
Men drukt elkander de hand; men valt vol blijdschap in elkanders armen; men lacht
en jubelt, hoe flauw het straaltje hoop ook zij dat in den donkeren nacht schemert!
Niemand denkt er aan dat de Franschen kunnen terugkeeren; men is ten minste voor
eenige uren vrij: God zij dank!
“Naar de kerk!” zoo klinkt de driftige uitroep, die, men weet niet van waar, is
opgestegen, en patriotten en dorpelingen stroomen naar het oude gebouw, dat zoo
lang als een graf gesloten bleef en waar sedert lang geen gebed meer ten hemel
werd opgezonden.
Men eischt de sleutels der kerkdeur; doch deze zijn niet te vinden. Misschien durft hij,
bij wien zij berusten, ze niet aanwijzen, uit vrees voor den geduchten terugkeer der
Franschen; misschien ook weet niemand waar ze te zoeken.
Blootshoofds, en terwijl hij stout zijnen bos sleutels en haken in de opgestoken hand
doet rammelen, dringt een smid door de menigte en recht naar de kerkdeur. Met
gespannen aandacht volgt men elke poging, die de werkman aanwendt om het slot
te doen springen. 't Gaat niet, al knarsen de haken nog zoo scherp in het verroeste
slot. Reeds verliest het volk zijn geduld; men eischt leeren (ladders) om een der
vensters te beklimmen; men eischt bijlen om de deur neer te hakken.
Eindelijk vliegt de deur open. Een algemeene juichtoon stijgt uit de dichte groepen
op. Voor hen schijnt niet de kerk, maar wel het Paradijs zelf open te gaan! Men zal
dan weer kunnen bidden in de kerk, waar men van vader tot zoon gebeden heeft!
Blootshoofds stroomt het volk binnen, dieper bewogen dan als men, na eene lange
afwezigheid, zijn vaderhuis zou binnentreden. Gisteren mocht men slechts tersluiks
op de graven knielen en bidden; vandaag valt men op de koude steenen van den
gewijden tempel, en men kust ze gelijk een kind zijne moeder kussen zou, die het
voor altijd verloren waande.
De klok, die langen tijd sprakeloos bleef, galmt andermaal en verkondigt aan den
omtrek: “Hier is het gebed weer vrij!”
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De boer, hij, die zoo zelden ontroering laat blijken, is diep bewogen bij het hooren
van den vriendelijken klokkeklank: om dus te zeggen het Te Deum Laudamus
aanheffende.
In de kerk is het tooneel treffend. Wel is waar is het tabernakel ledig en brandt er
geene godslamp; wel verschijnt geen priester in gouden gewaad en stijgt geen
wierookwalm op; maar aller oog is naar het altaar gericht. De boeren knielen op den
vloer en buigen het hoofd; het geweer, of welk wapen dan ook, leunt in hunnen arm,
of ligt nevens hen op den grond, vattens gereed.
Eensklaps stijgt uit de menigte eene vrouwenstem op, die den rozenkrans voorbidt
en de aanwezigen antwoorden. Wanneer al de paternosterkralen tusschen de
vingers geschoven zijn, en het “amen” heeft geklonken, heft dezelfde stem eenen
lofzang aan, welks refrein door allen uit volle borst gezongen wordt:
“O, Maria, wees gegroet. Moeder van ons Jesus-zoet!”
Bij het einde van het lied, rijst uit de geknielde menigte een jonge, sterke en
breedgeschouderde boer op, wiens hooge gestalte onze aandacht trekt. De jonge
man, die zoowat 30 jaren tellen kan, is gekleed in een donkerkleurig lakenen
wammes (wambuis) en een donkergroen gestreept ondervest. De broek reikt tot aan
de knieën, waar de beenen omsloten zijn met leeren toegegespte waggen (?). Zijn
kleedsel duidt den welhebbenden dorpeling aan; doch het is verkleurd en versleten.
Om het middel draagt de jonge man een rooden sjerp; zijn hoed, dien hij in de hand
houdt en waarop, gelijk bij de andere boeren, het kruis prijkt, is versierd met eene
bos roode hanenveeren, die er, zoomin als de sluier, frisch uitzien. Die teekens
toonen den bevelhebber aan.
De gespierde hand omklemt den loop van een jachtgeweer: de kogelzak is van leer,
evenals de riem waaraan hij is vastgemaakt; de groote witte kruithoorn, in twee
koperen banden rustend, hangt aan eene koord ter linkerzij.
De man is eene flinke figuur: een schoone boerenjongen, zou men zeggen. Zijn
gelaat moet vroeger voller zijn geweest, doch het onrustige partijgangersleven deed
de wangen slinken, de oogbeenders eenigszins uitkomen, den blos op de wangen
verbleeken. Het blauwe oog is verstandelijk en kalm. Men gevoelt dat achter den
rustigen oogslag een vurige, een onverzettelijke wil verborgen is. Krachtdadigheid is
een hoofdtrek in dat wezen, doch gepaard met goedhartigheid, opgeruimdheid en
rechtschapenheid.
't Is een eenvoudige, sterke boer, meent de gewone opmerker; 't is, zeggen wij, een
man, die vechten zal als een leeuw, die nederig bidt als een kind - dit hebben wij
reeds gezien. Nu hij recht staat, zoekt zijn oog de voorzangster en hij ziet haar,
dwars door de gewapende menigte, de kerk verlaten. Zij is een meisje van zoo wat
20 jaar, in de gewone kleederdracht der welhebbende Kempische boerendochters.
Slechts een oogenblik ziet de jonge man onduidelijk haar gelaat, want de schemering
valt en de kerk heeft reeds donkere schaduwen. Nu ook wendt de boer zich om en
verlaat den tempel. Buiten gekomen, ziet hij een woelig tooneel op het dorpplein. De
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boeren omringen den Franschen vrijheidsboom, en de doffe slagen die elkander
opvolgen, zeggen den kommandant dat men den boom neerhakt.
Meer nog: men wil niet dat zijn wortel in den Kempischen grond blijve; men komt met
schoppen voor den dag en men haalt weldra den laatsten vezel uit den boden, onder
het zingen van:
“Fransche ratten, rolt uw matten.
Wilt naar huis toekeeren!”
De klok verkondigt nog altijd den blijden intocht der patriotten. De boeren worden
gehuisvest bij de boeren; de hoofdwacht is in het oude drossaardshuis. In hunne
kwartieren zakken vele jongens als ineen, afgebeuld door den vermoeienden tocht
van Putte naar Heyst-op-den-Berg, verder naar Westerloo, Gheel en Moll, om
eindelijk Meerhout te overrompelen.
De man met de roode haneveeren op den hoed, rust echter niet, al is de vermoeienis
op zijn krachtig gelaat scherp afgeteekend. 's Avonds en 's nachts doet hij zijne
ronde, om te zien of de uitgezette schildwachten op post staan. Hij weet immers hoe
jammerlijk het met de krijgstucht gesteld is in het leger der boeren, vooral als deze op
eenige uren afstand van hun huis verwijderd zijn. Velen maken van den avond en
den nacht gebruik om, dwars door bosch, veld en heide, naar hunnen haard terug te
keeren; doch bij het kieken van den dag, staan de meesten andermaal op post.
Nu is echter de toestand gevaarvol; de Franschen kunnen onverhoeds opdagen. In
de hoofdwacht zit de kommandant eenige oogenblikken, zich bukkend over een stuk
papier; hij teekent in breede lijnen een verdedigingsplan, waarover hij uitlegging geeft
aan zijne luitenants, twee jonge boeren.
De bruggen op de Nethe worden afgebroken; op den weg, naar Diest leidende, werpt
hij eene verschansing op, die den doorgang bestrijkt; op de wegen en in de huizen
plaatst men mannen met geweren; op de kromte van den weg houden zij zich schuil
die met knuppels, houweelen en zeisens gewapend zijn; op den boord der rivier, in
het bosch en in het hout, staan voorposten en schildwachten - kortom, het plan is
volledig.
Vóór het aanbreken van den dag zijn de wakkere boeren reeds aan het werk: hun
getal is, sedert den vorigen dag, verdubbeld. De verschansingen worden
opgeworpen; riek, houweel en bijl gescherpt, kogels gegoten, poeierzakken gevuld
en de vreeselijke zeis gewet, niet om ditmaal gras te maaien, maar om menschen,
om vijanden neer te slaan!
De kloeke man, dien wij in den loop van den nacht bij het vuur in de hoofdwacht
zagen; die hier in de duisternis verdween om op eene andere plaats te verschijnen;
nu onverwachts op dezen voorpost staat, om kort nadien op een tegenovergesteld
punt zijne bevelen te geven - die man treedt in den morgen van den 6de November in
eene woning op het dorpsplein nabij de kerk gelegen, en neemt er bezit van de
“groote kamer” - de pronkkamer.
Bleeker dan den vorigen avond is zijn gelaat; hij is blijkbaar afgemat.
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Het bed met sargiën gordijnen, dat in eenen hoek der kamer staat, noodigt hem tot
rusten uit; doch neen! hij zet zich in den leuningstoel en bij het knetterende houtvuur.
Zijn geweer plaatst hij tusschen de beenen, werpt zijnen hoed op tafel, leunt met den
elleboog op deze en laat zijn hoofd in de opene hand zakken. De slaap zou hem
onmiddellijk overvallen zijn, ware niet een meisje binnengetreden met brood, boter,
kaas en warmen koffie.
De jonge man volgt, ofschoon wat verstrooid, de bewegingen der jonge maagd,
terwijl zij het morgenmaal gereed zet. Het is een flink meisje, met een gezicht dat
belangstelling opwekt. Het eenigzins vierkantig voorhoofd, de donkere en
diepliggende oogen, de zwarte wenkbrauwen en bleeke gelaatskleur, toonen eene
echt Kempische vastberadenheid aan.
De handen, eerder blank en zacht dan gebruind en vereelt, zooals dit in onze
Kempen bij de vrouwen het geval is, wijzen aan dat zij niet juist boerenwerk doet. Bij
het binnentreden heeft zij “Goê morgen” gemompeld; doch verder geen woord
gesproken. De bevelhebber breekt de eerste het stilzwijgen af.
“Waart gij gisteren avond niet in de kerk?” zegt hij.
“Ja, daar was ik,” luidt het antwoord, zonder dat het meisje haar werk onderbreekt.
“Hebt gij daar niet gebeden en gezongen?”
“Dat deed ik zeker.”
“Gij zijt dus van de onzen!”
Geen antwoord.
“Hoe heet gij?”
“Cilia Braken.”
“Zijt gij de dochter des huizes?”
“Neen, moeder Broninckx is mijne moei.”
De jonge man zwijgt; hij is te vermoeid om veel belangstelling aan den dag te leggen.
Ook verlaat het meisje de kamer en vóór dat zijn maal nog is afgeloopen, slaapt de
bevelhebber in. Hij slaapt in volle monteering (uitmonstering); met den elleboog van
den linkerarm leunt hij op de tafel, en in den handpalm rust zijn hoofd, weelderig met
blonde haren bezet. Zijne rechterhand omvat nog altijd den loop van het geweer; als
hij opspringt is hij slagvaardig.
Van tijd tot tijd mort hij een onverstaanbaar woord; hij maakt eene koortsachtige
beweging, alsof hij zich wil oprichten; doch de zware slaap verlamt elke poging.
Soms beweegt hij de lippen en trekken zijne vingers krampachtig samen. Droomt hij
misschien van het gevecht?
Buiten op het plein klinkt een heldere trompettoon. Op hetzelfde oogenblik springt de
jonge man driftig op en treedt snel naar het venster. Er heeft echter niets
onrustwekkends plaats, want een glimlach plooit weldra zijnen mond.
Het plein, vóór de kerk, is overdekt met pas aangekomen boeren, die het
patriottenleger zullen komen versterken. Zij dragen verschillende kleedsels, doch
meerendeels den blauwen kiel. De wapens zijn dezelfde als die, welke reeds door de
boeren worden gebezigd. De geweren zijn nog altijd in betrekkelijk gering getal; de
zeisens blinken talrijk in de najaarszon.
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Bij dezen patriot ziet men de Oranje-, bij genen de Oostenrijksche kokarde; bij allen
steekt het kruis op den hoed, en naast dit teeken niet zelden een vaantje van O.L.V.
van Scherpenheuvel, of een palmtakje.
Alle kenteeken, alle kleur van kokarde is welkom in het leger. Men kent inderdaad
geene partijen; men vecht eensgezind tegen de verdrukking, tegen den vreemdeling.
De keizer van Oostenrijk is vergeten. Vonck en van der Noot tellen niet meer.
Eenige boeren zitten te paard. Meest allen zijn nogmaals flinke jongens van 20 en
meer jaren: conscrits, zooals men zegt, die weigeren soldaat te worden. Een oude
priester, op een vlug paard gezeten, vergezelt hen. Dàt kenmerkt den ganschen
Boerenoorlog! Men heeft het den priester boosaardig verweten, dat hij plaats nam
tusschen de oproerigen; doch moet de priester niet zijn waar de dood is?
Het leger heeft dokters voor de ziel, zooals het dokters heeft voor het lichaam.
Immers, de heelmeester, de "beenzetter” zegt de boer, is ook aanwezig. De
patriotten zijn luidruchtig, opgewonden, vroolijk zelfs. Men roept, schreeuwt, juicht:
men zingt rondom eene kar, die langzaam door het slijkerig spoor hottelt. Op die kar
zitten twee sterke kerels, die den oorlog zeer luchtig schijnen op te nemen, en
veeleer aan eene vastenavondgrap dan aan een moorddadig gevecht doen denken.
Een hunner is een smid, met besmeurd aangezicht; over het leeren schootsvel
draagt hij zijn tierenteinen wammes, en op den schouder rust zijn voorhamer. De
andere is een gezonde knaap met blozend en gezwollen aangezicht. Hij is een sterke
Kempenaar, in blauwen kiel gekleed en langs de grenzen als een smokkelaar van de
stoutste soort gekend. Tusschen zijne opengespreide beenen zit een groote, grauwe
en vinnige dog, met een gepinden, ijzeren halsband aan den nek.
Vóór de kar treedt een pijper, die eene vroolijke marsch speelt. Die troon, waarop de
twee helden uitdagend gezeten zijn, geeft aan den boer de mate van hunnen moed.
De troon bestaat inderdaad uit vier of vijf opgestapelde vaatjes buskruit, die door den
smokkelaar pas over de Hollandsche grenzen naar de Kempen zijn gebracht. Wat
het "durven” nog grooter maakt, in het oog der patriotten, is, dat die duivelsche smid
en die smokkelaar, rustig hunne pijp zitten te rooken, als om het dreigende poeier tilt
te dagen.
De man, die in de kamer vóór het venster staat, komt buiten: hij stapt langzaam en
zelfs glimlachend naar de kar, heeft in eenen oogwenk alles begrepen, en zegt
opgeruimd tot eenen der patriotten:
“Ik ken ze beide! 't Is Ivo de smokkelaar, en Norris, de smid van Casterlee! Als
morgen het eerste geweerschot valt en de kogel op eene el afstand nevens zijn oor
vliegt, zal de smid het hazenpad kiezen, als zat hem de duivel of... zijne vrouw op de
hielen!”
Een vroolijk denkbeeld schijnt den kommandant bezig te houden; hij haalt zijnen
vuurslag te voorschijn, ketst dat de vonken rechts en links schieten en blaast het vuur
in de koperen tondeldoos aan.
Op zijne vraag heeft een der boeren eenen solferstek gebracht; nu deze brandt, gaat
de bevelhebber, de hand voor de vlam houdende, recht naar de kar, die in het spoor
stilstaat.
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"Gij zijt twee moedige kerels,...” zegt hij vroolijk, op de hoogkar springend; “doch wij
willen de proef nemen of het kruit, dat onze vrienden de Bataven ons zenden, wel
degelijk goed is. Houd uw gemak, smid, blijf zitten! Ik wil enkel dit vlammetje bij het
poeier leggen en zien hoeveel draagkracht het heeft!”
De smid wordt bleek; hij woelt zich los uit de machtige hand van den bevelhebber en
springt, evenals de smokkelaar, bliksemsnel van de kar. Een luid gelach gaat uit den
kring der boeren op.
“Welhoe,” hervat de kommandant, met een vroolijken trek op het wezen, “gij hebt
geenen lust om te toonen hoeveel moed en opoffering gij in de ziel hebt?”
De smid schijnt gekrenkt.
“Nu, nu, smid, zie niet zoo zuur, of ik trek met ééne hand geheel uw corpus weer op
de kar en doe u, tegen wil en dank, andermaal op uwen troon plaats nemen.”
De boeren lachen luidkeels; want de kommandant is door de geheele Kempen
bekend om zijne reuzenkracht.
“Ha, Ivo de smokkelaar, gij zijt, ik weet het, stouter dan uw kameraad; maar heb ik u
niet aan de zijde der Franschen gezien? Komt gij hier met een oprecht gemoed, of
enkel om u vroeg of laat te doen opknoopen?”
“Hier opgeknoopt en ginder eene blauwe erwt in de hersenkas - dat is eens te veel!”
antwoordt lachend de smokkelaar. “Mijn kop staat bij de lieve, goede Franschen
reeds op prijs!”
“Des te beter voor ons!” laat er de kommandant op volgen. “Ik heet u welkom in ons
midden, Ivo en Norris!”
“En zegt ge niets van Row, mijnen dog?”
“Die ziet er zelfs wakkerder uit dan de smid en zijn meester!”
De kapitein schijnt een einde aan den vroolijken toon te willen maken.
“Mijne vrienden,” zegt hij met krachtige en welluidende stem, “de tijd van lachen en
zingen is uit! Wie hier komt, moet weten wat hem te wachten staat. Vandaag of
morgen keert de vijand met eene geduchte macht terug, en hij zal u ongenadig
dooden, ofwel gij hem! De keus is juist niet aanlokkelijk; maar de waarheid zij de
waarheid. Het zal hier gaan, lijf om lijf, leven om leven!”
Er loopt een dof gemompel door de dichte scharen.
"Indien gij,” hervat de kloeke jonge man, "hier niet met een vast besluit gekomen zijt,
gaat dan heen; rukt het roode kruis en de spreuk In hoc signo vinces van uwen
hoed en draait zelfs in uwe vlucht den kop niet om, want gij zoudt alsdan zien hoe zij
die blijven, het Fransche lood in volle borst ontvangen, en hooren dat zij u het woord
“lafaards!” toewerpen.”
“Wij willen geene lafaards zijn!” roept eene krachtvolle stem. “Waren wij niet te
Herenthals! Wij zagen immers het vuur!”
“Ja, ja!” schreeuwt men rechts en links, en men steekt de roeren op en zwaait de
zeisens.
Ook de smid zag het vuur, ja, maar in zijn werkhuis en op zijn aambeeld! Nu vindt hij
dat de klucht eene slechte wending neemt, en hij in alle geval veiliger was bij zijne
vrouw dan wel hier. Gelukkig slaat niemand acht op hem.

28

August Snieders

“Zóó wil ik het hooren!” gaat de spreker voort. “Gij wilt onzen grond van het vreemde
schuim verlossen, dat als door den duivel aangedreven, onze kerken plundert,
ontheiligt en sluit; onze priesters verjaagt en naar Cayenne verbant; onze moeders
en zusters beleedigt en mishandelt; ons als gedwongen soldaat naar verafgelegen
moordholen sleept, om dáár, ter eere van de godverloochenende republiek te worden
doodgeschoten! Gij, gij wilt, integendeel, vrij en ongestoord leven in uwe heide en
bosschen ; gij wilt vrij werken, vrij bidden!”
“Ja, ja, ja!” herhaalt men geestdriftig.
“Welnu, staat dan pal als de Franschen zullen komen; pal gelijk de honderdjarige
eikestam in onzen Kempischen grond; pal gelijk de toren onzer kerk, die onze
vaderen vòòr eeuwen hebben gebouwd!... Blijft trouw op uwen post: wie dezen 's
nachts verlaat zonder verlof, kan de schuld zijn dat een of meer zijner broeders
lafhartig door den vijand overvallen en vermoord worden. Weest eerlijk jegens uwe
landgenooten; dat geen haar van hun hoofd gekrenkt worde! Behandelt den
krijgsgevangene zachtzinnig en rechtvaardig: toont dat wij Christenen zijn! Een
ontwapende vijand is geen vijand meer. Brandt en moordt niet, zooals de Franschen
doen, dáár zelfs waar zij enkel weerloozen voor zich zien. Vergeldt het kwaad niet
met kwaad; laat de wraak aan God over; maar in het gevecht, neen, dáár geene
genade!... Gij, die geweren hebt, schiet op den vijand, gelijk gij schieten zoudt op
wolf of vos, dien gij op roof betrapt! Gij, die zeisens hebt, maait hem neer, zoo talrijk
als gij in den oogsttijd de halmen neerslaat. Valt gij integendeel zelf, zegt dan pro aris
et focis, voor altaar en haardstee, voor God en land!...”
De jonge man, die de opene hoogkar tot spreekgestoelte bezigt, heeft eene ware
toovermacht in gebaar en woord. Zijne stem sleept mee, zijn gebaar bezielt; in zijn
woord ligt dichterlijk gevoel. Hij beheerscht de volksmenigte, niet alleen die, welke
hem reeds kent, maar ook die welke zich pas bij hem aansluit.
Voorwaar, terwijl hij spreekt zijn de conscrits overtuigd, dat het groote oogenbiik
gekomen is. Zorgeloosheid voor het overal loerend gevaar bij dezen, gebrek aan
krachtdadigheid bij genen maken plaats voor gansch tegenovergestelde opwellingen.
De snoevende smid meent den grond onder zijne voeten te voelen wankelen; hij zou
liever thuis bij zijnen blaasbalg staan, al is hij dan ook nog zoo bang van zijne vrouw;
maar de smokkelaar gevoelt dat er iets onder zijnen borstlap tintelt. Hij begrijpt,
beseft, ja, hij is overtuigd dat hij vechten zal evenals zijn grauwe dog die, aangehitst
door het rumoer, onrustig aan zijnen leiband woelt, en jankt en gromt.
“Komaan,” hervat de kommandant, “onze vrienden uit de Noord-Brabantsche
Kempen zenden ons poeier en lood; vult uwe kruithoorns, vult uwe kogelzakken, en
gij, pijper, steek uwe fluit in uwen binnenzak en speel niet meer vóór dat wij kermis of
uitvaart vieren!”
Wie is de kloeke Kempenaar, die zoo bondig tot de menigte spreekt, en haar onder
zijn machtigen invloed zal doen handelen naar zijnen wil? Wie is hij?
Emmanuël-Joseph Van Gansen, een brouwerszoon van Westerloo - de held van
onzen miskenden boerenoorlog!
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H.2. “Laet passeeren”
Te Westerloo kent men nog het woonhuis en de Heilig-Geesthoeve, den eigendom
der familie Van Gansen. 44 jaren na het gedenkwaardige jaar 1798 stierf dáár, stil,
vergeten en voor velen zijner tijdgenooten onbekend, Emmanuël-Joseph Van
Gansen. In gemeld jaar was die man, pas 32 jaar oud, de schrik van den Franschen
overweldiger.
Van Gansen had de Fransche republiek, het keizerrijk, de regeering van koning
Willem en de vorming van het koninkrijk België gezien, en dacht, in de eenzaamheid
te Westerloo, gewis meermaals aan de woelige dagen van den boerenkrijg, die deze
merkwaardige gebeurtenissen voorafgingen - zonder echter te vermoeden dat hij,
eenvoudige jongen, machtig had bijgedragen om het nationaal karakter destijds
nieuwe levenskracht bij te zetten.
De edele man bereikte den ouderdom van 76 jaar. In den terugblik op zijne woelige
loopbaan, moet hij dikwijls aan de dagen hebben gedacht, toen zijn vader, een
welgesteld bierbrouwer en grondeigenaar, hem jong naar het Latijnsch collegie te
Gheel zond, in de zoete hoop dat de zoon den geestelijken stand zou intreden. De
zoo verstandelijke als kloek gebouwde knaap had pas zijne 18 jaar bereikt, toen hij,
levenslustig en uit volle borst het studentenlied zingend, naar het ouderlijke huis
terugkeerde:
“A, a, a valete studia
Studia relinquimus,
Patriam repetimus
A, a, a, valete studia!”
Hij legde Horatius en Virgilius terzij, en verkoos, boven den vereerden geestelijken
stand, het eenvoudige leven aan den ouderlijken haard. Had het studieleven geene
aantrekkelijkheid voor hem, of waren de tijdsomstandigheden niet gunstig tot
voortzetting der studiën? Dat is voor ons een geheim.
Toen later de Fransche legerrapporten van den aanleider der zoogezegde brigands,
in onze Kempen, gewaagden, spraken zij van eenen “gewezen capucien”, hiermee
den vroegeren student bedoelende.
Zóó degelijk waren de Fransche berichtgevers ingelicht!
De jonge Westerloonaar was, op 18-jarigen leeftijd, reeds een volwassen man: een
flinke jongen, groot van gestalte, breed geschouderd, ferm gekneukeld en had eene
buitengewone spierkracht.
Hoe meer hij in jaren vorderde, hoe meer hij in den omtrek, niet alleen om zijne
verbazende lichaamskracht geroemd werd, maar ook om zijne verstandelijkheid. Van
Gansen had eene dweepende en dichterlijke ziel; hij schreef niet zelden Vlaamsche
en Latijnsche verzen, waarvan nog stukken en brokken in onze Kempen bewaard
worden.
Kostbaar heiligdom, voorwaar!
Men noemde hem wel eens “Nero”, niet om zijne wreede inborst, want hij had het
edelmoedigste hart dat er in eene borst kloppen kan, maar wellicht omdat hij eens, bij
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gelegenheid van eene prijsuitdeeling in het collegie, de rol van “Nero” in een
tooneelstuk voordroeg.
Wat den jongen man vooral kenmerkte, was een diepe afkeer van de republikeinsche
overweldiging, de godsdienstvervolging, den gedwongen soldatendienst en andere
plagen, die Frankrijk ons aanbracht onder het bedrieglijk opschrift van “vrijheid,
gelijkheid en broederlijkheid”.
Het dorp was weldra te eng, te rustig voor hem; hij vond er voor zijnen geest geene
werkdadigheid genoeg, zoo min als op de schoolbanken, waar hij Tacitus en Cicero
moest doorworstelen. Wilde hij vroeger geen vreedzaam geleerde worden, later, toen
de storm in zijn vaderland opstak, werd ook de natuur in het dorp voor hem te kalm.
Vroeger had hem het rustige en trage kleppen der klok, 's avonds bij het Angelus,
bekoord ; later beantwoordde die klokketoon niet meer aan zijn gemoed. De klok
moest stormen, wilde zij de weergalm zijn van den storm in zijn hart. De jonge
dichterlijke brouwer had de Fransche overheersching aan het werk gezien: de kerken
waren gesloten, de kruisen van de torens geslagen, de geestelijken gevlucht; het
Paaschfeest werd in het geheim, bij dezen of genen, gevierd.
Hij haatte die plagerijen, die willekeur, en in zijn vroom gemoed meende hij eene
hemelsche zending te volbrengen, toen hij zich stout tegen de overmacht verzette.
De vereering, die de Kempische jongelingschap Van Gansen toedroeg, duidde hem
als den leider der moedige vaderlanders aan.
Toen onze jonge boeren, in het belang eener hun vreemde zaak, tot den gedwongen
soldatendienst werden opgeroepen, verlieten zij heimelijk het ouderlijke huis en
hielden zich schuil in de onmeetlijke bosschen, die, 100 jaren geleden, onze Kempen
schier ontoegankelijk maakten.
Zonder andere wegen dan slingerende en diepe karresporen, doorsneden met
zandbergen, houtwallen, de Nethe, een aantal andere waterloopen en moerassige
vlakten, was deze streek uiterst geschikt tot eene krachtdadige verdediging.
De vluchtelingen scholen samen in de bosschen tusschen Herselt en Zoerle-Parwijs,
en het was dáár dat Van Gansen hen tot een onverbiddelijk verzet aanwakkerde,
evenals Rollier deed in Klein-Brabant.
Het vertrek der conscrits was bepaald op 1 Brumaire jaar VII, dat is in verstaanbare
taal, op 22 October 1798. Ook op dien dag vielen 200 boeren, onder leiding van den
jongen Kempenaar, het kasteel van Westerloo aan, verjoegen de Fransche
gendarmen, openden de kerk, deden de klok galmen, kapten den vrijheidsboom om,
en bemachtigden de registers der geboorten, om er vreugdevuren van te maken.
Den 23ste October overrompelden de boeren de prachtige abdij van Tongerloo, welke
door de Fransche republiek aangeslagen en reeds den 16de Mei 1794 verkocht was.
Dit “zwart goed” werd, door zijne ligging, muren, grachten en sterke poorten, eene
voortreffelijke schuilplaats, waar wij de boeren later nog zullen terugzien.
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Van Gansen liet de zijnen veilig in de abdij nestelen; hij, hij zette middelerwijl een
Fransch geleide achterna, dat het zilverwerk wegvoerde, uit de kerk van Westerloo
geroofd.
Tusschen deze kostbaarheden bevond zich een Venerabel van overgroote waarde.
De jonge man haalde de karren en de gendarmen te Oolen in waar zij nabij de
afspanning den St.-Sebastiaen pleisterden.
Eenige geweerschoten deden de Fransche soldaten de vlucht nemen, en
zegepralend bracht Van Gangen de kostbaarheden, die hij van kindsche dagen
gezien en vereerd had, naar zijn dorp terug.
Den 24ste October was hij, met den stoutmoedigen patriot Corbeels, te Turnhout, dat
door de Franschen ontruimd werd. Den 28ste October, toen hij in het Noorden der
Kempen voor den opstand ieverde, zag hij 's nachts den hemel rood gekleurd door
den ijselijken brand van Herenthals.
Den 5de November ontmoeten wij Van Gansen te Meerhout, zooals in den aanvang
van ons verhaal wordt gezegd. Dáár heeft hij, met zijne jongens, een sterk
verdedigingspunt gevonden, om den Franschen een oogenblik het hoofd te bieden,
in afwachting van beslissende gebeurtenissen.
Tijdens de weinige dagen dat de jonge man te velde is, heeft hij, voorwaar, reeds
meer dan eens den dood voor oogen gezien, en nochtans is hij het, die met de
meeste klem het “voorwaarts!” uitroept. Het is of een hooger gevoel hem aandrijft en
hij gehoor geeft aan eene roeping, die hem als een heiligen plicht is opgelegd.
De kommandant zit andermaal in de kamer der woning van moeder Broninckx, de
weduwe van den koster-schoolmeester. De 20-jarige zoon Selm heeft den
laatstgenoemde, na zijne dood, in zijne bediening opgevolgd en 't gaat dezen
eerlijken lieden goed in de wereld.
Vrouw Broninckx is eene 60-jarige, die, naast God, haren Selm het meest vereert
van al wat er in het dorp te vereeren is, en wie begrijpt dit niet bij eene moeder! Selm
geniet overigens aller genegenheid in het dorp, omdat die jongen, met zijne zwakke
gezondheid, zoo trouw, zoo moedig voor zijne moeder werkt.
Herhaalde malen is het bezit der weduwe reeds gebrandschat. Elke stoffelijke
opoffering heeft zij geduldig ondergaan; doch nu de vreemdeling haar kind, haar
bloed eischt, loopt de maat over. Tevergeefs heeft ze doen gelden, dat Selm haar
eenig kind en daarenboven, niet sterk van lichaamsbouw is - daarover zou men
elders beslissen, zoo beweerde men. Vooruit, onder de wapens!
Selm wordt vluchteling; hij gaat over de grenzen, doch kan het ver van moeder niet
uithouden, keert heimelijk terug, toeft in de bosschen en heuvels, en sluipt 's nachts
het oude vaderhuis binnen.
De spion is overal te vinden: tienstuiversgasten, zegt het volk in zijne brandmerkende
taal, omdat de republiek aan die Judassen dix sols betaalt.
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Op zekeren nacht dat Selm uit het huis zijner moeder sluipt, om naar zijnen
schuilhoek terug te keere, wordt hij gevat en door de gendarmen, geboeid als een
misdadiger, naar Diest overgebracht. Wat helpt het gekerm en geween der arme
moeder! Wat bekommeren de soldaten zich om den vloek, dien de ongelukkige hun
toewerpt!
Sedert dat gedwongen vertrek, verkeert de gemartelde weduwe in eenen toestand
van overspanning, die wel eens doet vreezen dat hare verstandsvermogens gekrenkt
zijn. Gelukkig heeft moeder Broninckx nog ééne hulp, nog éénen steun: het kind
harer zuster, eene weeze -- Cilia Braken. Deze woont bij haar en heeft de moei lief
als hare eigen moeder, die sinds vele jaren op het kerkhof rust.
Dit alles vertelt Cilia Braken, nu zij in de groote kamer bij het vuur staat, voor hetwelk
de kommandant der boeren gezeten is ofschoon deze dikwijls verstrooid naar die
bijzonderheden luistert, en denkend in de wiegelende vlam van het houtvuur staart.
“En waar is Selm op dit oogenblik?” vraagt hij, doch zonder het hoofd op te heffen.
“Nog altijd te Diest,” antwoordt het meisje; doch nu de patriotten andermaal meester
zijn in ons dorp, wenschte ik wel hem te zien terugkeeren...”
“Dat gaat zoo gemakkelijk niet; Selm wordt waarschijnlijk streng bewaakt, en op
terugkeer is dus niet veel te hopen - ten minste niet voor het oogenblik. Wie weet,
later...” zegt Van Gansen op droomachtigen toon, meer tot zich zelven dan tot het
nichtje van moeder Broninckx. “Overigens,” hervat hij, “wie zou hem verwittigen dat
zijne vrienden hier zijn?”
“Ik!” luidt het antwoord, zoo vastberaden dat de kommandant het hoofd opheft en het
meisje verwonderd in het oog ziet.
Cilia staat onbeweeglijk als een beeld; haar gelaat is wel is waar bleek, doch in het
minste niet ontzet; hare donkere en diepliggende oogen zijn kalm.
“Gij? Uw uiterlijk zegt mij wel, dat gij geen gevaar kent en eene ware Kempenares
zijt; maar wat u op dezen tocht omringen zal, is geen gevaar dat men hier gewoonlijk
ontmoet. Gij zijt jong en de gansche streek wordt door Franschen en patriotten
afgeloopen.”
“Van de patriotten heb ik niets te vreezen....”
“Misschien!”
“... en wat de Franschen betreft - ik ken de binnenwegen en zal mijn doel wel
bereiken.”
“Stout besproken!” mompelt Van Gansen en herneemt zijne vorige houding. “Maar
als gij Diest bereikt, hebt gij Selm nog niet verlost!”
“Dat zullen wij zien; of zijn die Franschen dan menschen zonder hart?”
“Het medelijden is, in dit geval, hier vreemd en wie weet aan wat verschrikkelijke
ontmoetingen gij u blootstelt... Gij zijt jong...”
“Mocht het mij niet gelukken Selm vrij te maken, dan zal ik hem ten minste den
goeden dag zijner moeder brengen en hem zeggen, dat de Franschen uit ons dorp
verjaagd zijn, dat onze kerk andermaal open is en de klok weer geluid wordt.”
“Ja, dat kan hem misschien aandrijven om, bij levensgevaar en bij de eerste
gelegenheid de beste, de vlucht te nemen.”
Cilia zegt geen woord.
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“Het is een stout bestaan en ik raad u aan te wachten... Misschien binnen weinige
dagen...” zegt de kommandant.
“Binnen weinige dagen is het te laat; men zal Selm wegvoeren, wie weet waarheen!”
“Het is dus vastbesloten dat gij den stouten tocht waagt?”
“Vast!” en dat woord is als de hamerslag, die den nagel tot den kop toe in het hout
drijft.
Van Gansen richt zich op.
“Gij zijt voorwaar een kloek vrouwmensch!... Ik zou u een paspoort kunnen geven,
om door de patriotten ongemoeid gelaten en zelfs geholpen te worden; doch juist dit
vrij geleide zou de reden uwer dood kunnen zijn, indien de vijand het in uw bezit
vond. Trouwens wat er ontbreekt, om in de stad te geraken, is een laissez passer
vanwege de Franschen.”
Er volgt een oogenblik stilzwijgen.
Cilia denkt echter dat het oogenblik van spreken gekomen is; zij zegt:
“En indien ik dit had...?”
De kommandant slaat andermaal een verwonderden blik op het kloeke meisje.
“Wie heeft u een laissez-passer gegeven?”
“De koormandant der gendarmerie, die gisteren de vlucht nam; hij dacht in mij eene
citoyenne te zien van den besten stempel.”
“En wat moet ik in u zien?” laat de patriot er glimlachend op volgen.
“Die vraag is beleedigend voor eene Kempische dochter.”
“Fier gesproken! Hebt gij uw laissez passer bij u?”
Tot alle antwoord haalt het meisje een papier uit de plooien van haren halsdoek, reikt
het den kommandant toe en deze leest:
“Laissez passer librement la citoyenne Cilia Braken, de Merhout, allant á Diest pour
affaires de famille; prétez lui aide et assistance. Délivré à Merhout, en l'absence de
l'agent municipal le 14 Brumaire an VII de la République Française une et
indivisible. »
Hierna volgen de handteekens van den bevelhebber, de namen van twee getuigen;
verder staat het zegel der republiek en het zegel der kosten “75 centimes.”
“Probatum” zegt de latinist, vouwt het papier, geeft het aan Cilia terug en zet zich
andermaal voor het vuur. Na eene poos stilzwijgen, hervat hij:
“Ik kan u geen vrijgeleide geven voor de patriotten: dat ware uwe dood bij de
Franschen. Het laissez-passer brengt u ook bij mijne vrienden in gevaar. Ik heb
nochtans een groot vertrouwen en ga u twee of drie woorden zeggen, die u, bij de
patriotten, in moeilijke omstandigheden, zullen redden. Zweer mij dat ge die woorden
voor niemand ter wereld zult uitspreken, tenzij voor een bevelvoerenden kapitein of
luitenant van het vaderlandsche Ieger...”
“Dat zweer ik!” zegt Cilia.
De bevelhebber fluistert haar eenige woorden in het oor, alsof hij bang is dat de
muren het gegeven wachtwoord zullen hooren.
“Hebt gij mij goed verstaan?”
“Zeer goed.”
“Te Diest zult gij u herinneren dat gij eene vaderlandsche vrouw zijt, dit hoop ik. Gij
zult scherp luisteren, als gij iets verneemt over de Franschen, hunne legermacht,
hunnen krijgs- en anderen voorraad.”
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“Ik begrijp...” en bij die woorden knikt Cilia.
“Tel ook de kanons die er voorhanden zijn. Tracht verder te vernemen welke de
geest is der burgerij: of deze laatste beducht is voor de patriotten, of zou genegen
zijn hen bij te springen...”
Hij geeft nog andere aanbevelingen; maant haar aan voorzichtig te zijn, doet haar de
namen van eenige patriotten te Diest kennen, en eindigt met de woorden:
“Wie weet hoe spoedig wij elkander weerzien!”
Cilia heeft nog altijd het oog strak op den spreker gericht: in de uitdrukking van haar
wezen ligt nu niet alleen vastheid van karakter, maar ook doorzicht en slimheid.
“Hebt gij alles goed verstaan?” zegt van Gansen.
“Voorzeker!”
“Ik reken op u.”
“Bij mijner ziele-zaligheid, dat moogt ge zeggen en doen!”
“Doch nog eens, vergeet niet dat gij een hoogst gevaarlijken tocht onderneemt, dien
gij misschien met den dood zult bekoopen ....”
“Ik wil Selm zien!”
Cilia verlaat snel de kamer en de kommandant ziet het meisje achterna, dat zich zoo
stout zal wagen: misschien omdat zij al de gevaren der onderneming niet kent.
“Voorwaar, er zijn nog gouden harten in de Kempen!” zoo mompelt hij.
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H.3. Drie aanleiders
Het is een heldere nacht.
De regen- en de windvlagen, in de eerste dagen van November, beroofden struik en
boom van hunne dorre bladeren. Nu is de natuur kalm, de lucht helder, de wind
scherp: alles voorspelt vriesweer.
Niet verre van Meerhout vloeit, in breede kronkels, de Nethe met hare gezwollen
watermassa: zij vloeit door de vlakke weiden, verdwijnt in het kreupelhout en de
mastbosschen, of bespoelt de zandheuvels. Bosschen, heuvels en ravijnen zijn
voortreffelijke schuilhoeken om den vijand af te wachten.
Langs alle kanten is Meerhout door de boeren verschanst en bewaakt. De bruggen
op de rivier zijn afgebroken; in de heuvels en houtwallen, die het vlakke veld of de
wegen bestrijken, zijn schietgrachten gegraven; hier en daar werd eene
onregelmatige, doch sterke verschansing opgeworpen.
De omtrek schijnt te slapen. Niets breekt de stilte tenzij een flauw gerucht in de verte:
het geblaf van den wachthond aan eene hoeve; het geritsel van den gluipenden vos
in het dorre loof; de vlucht van het opschietende wild - en na deze kortstondige
geruchten keert alles tot de rust terug.
Bosch en kreupelhout zijn in het schemerdonker gehuld; helder, tot op den afstand
waar de nevel aanvangt, is de vlakte verlicht, en het water der rivier glinstert als ware
het gepolijst staal. Op eenen zandheuvel, waar eenige jonge en ongesnoeide
masteboomen groeien, staan twee mannen. Een dezer is ons bekend: het is de
kommandant Van Gansen; de andere is in eenen mantel gehuld, welks opgeslagen
kraag een deel van zijn gelaat in de schaduw plaatst.
De man met den mantel is de jonge Eelen, een kloeke aanleider der patriotten, die
reeds te Lier, te Duffel, te Leuven en elders den Franschen afbreuk deed. Eelen is
geen boer; maar zijn leven is met dat der boeren vereenzelvigd. Hij is de zoon eens
geneesheers van Scherpenheuvel en heeft, door zijn mannelijk optreden, een
aanzienlijk gewicht in den toestand zijner landgenooten bekomen.
Groote lichaamskracht kan hem ontzegd worden, maar voorzeker geene wilskracht,
geen scherp doorzicht en gezonde redeneering. De hand, die hij Van Gansen
toereikt, is mager; maar zij drukt koortsachtig. Zijne benden kampeeren op den
Demer en zullen een dezer nachten den stoutsten tocht wagen, dien een befaamd
veldheer zou durven droomen.
In afwachting van een derden bevelhebber, vangt het gesprek tusschen de twee
kapiteins aan:
“....Rollier schijnt stand te houden,” zegt Van Gansen, “en brengt den Franschen in
Brabant geducht afbreuk toe; maar de vijand doet het ook dezer landstreek duur
betalen.”
“Ik weet het,”zegt Eelen op kort afgebeten toon. “'t Is overal hetzelfde. Hoe vreeselijk
tuchtigden zij het arme Herenthals. Zeven-en-tachtig huizen werden in brand
gestoken; dooden waren er vele....”
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“Zullen de steden dan nooit wakker worden, en begrijpen dat wij hun het voorbeeld
geven om ons tegen de dwingelandij te verzetten!” zegt Van Gansen eenigszins
ontmoedigd, bij het aandenken der gebeurtenissen te Herenthals.
“Neen,” mort Eelen, “de steden heulen met den overweldiger; de burger verschuilt
zich laf, om zijn leven en goed te redden; de adel heeft zich ontadeld, kleeft de
denkbeelden der republiek aan, of trekt met zijn goud naar den vreemde, om er
ongestoord als sybariet(1) te leven.”
Er ligt verachting in den toon van Eelen's stem.
“En middelerwijl,” zoo spreekt hij voort, “ontzegt men aan den boer zelfs een goed
wapen tot zijne verdediging, en men sleept zijne kinderen weg om in den vreemde te
sterven... En waar is nu de hulp van Engeland? De vloot blokkeert de kust der
Noordzee; doch van landing der troepen is geene spraak, en de kleur van het
Engelsch goud is ons nog onbekend, ofschoon de Fransche generaals, in hunne
snoevende legerrapporten, beweren dit in onze handen te hooren klingelen!”
Een glimlach van misprijzen speelt om Van Gansen's mond.
“Wij hebben geen opperhoofd,” hervat Eelen, “geene legerinrichting. De arme boer
betaalt zijn eigen krijgsvoorraad en zijne levensmiddelen. Hij strijdt tegen de
dwingelandij ; maar weet niet welke regeering er morgen zal worden uitgebroeid,
indien zijne onderneming tegen Frankrijk gelukken mag.”
“Dat alles is waar, Eelen,” zegt Van Gansen en hij grijpt bemoedigend de hand van
den jongeling, die blijkbaar met den blik eens zieners in de toekomst staart. “Ik hoor
gedurig hetzelfde liedje herhalen! Denkt ge dat ik ook niet begrijp dat alles ons
ontbreekt om eene duurzame zegepraal te behalen, indien men ons niet te hulp
komt?”
“Ik twijfel er niet aan.”
“Doch ik steun op God. Hij heeft ons den strijd ingegeven. Hij zal ons, indien het Zijn
wil is, naar de overwinning geleiden. Onder welken hoofdman en hoe? - dat is mij
onbekend; maar het vertrouwen blijft mij bij!”
“Gij hebt misschien gelijk...” zegt Eelen en hij vervalt in stilzwijgen, want de bezielde
toon der stem van zijnen makker heeft hem getroffen.
“Zullen wij, na vele troebele dagen, onder de keizerlijken(2) terugkeeren? Zullen wij
een afzonderlijk land uitmaken? Ik weet het niet; maar ten minste niet langer
gedwongen zijn de wapens te dragen, ten dienste van een volk dat vreemd is aan
onze zeden en onze taal; niet langer door lasten en schattingen gestroopt worden,
en eindelijk vrij werken, en vrij bidden...”
“Wie daar?” klinkt flauw in de verte de roep eener schildwacht. De twee bevelhebbers
luisteren aandachtig. Op korten afstand van hen bromt een hond; doch eene
gesmoorde stem doet deze viervoetige schildwacht zwijgen. Rechts en links ritselt
het dorre loof en men bemerkt nu dat achter wal en heuvel, de boeren op de loer
liggen.
“Wie daar?” roept een andere schildwacht krachtiger.
1

Een sybariet is een inwoner van Sybaris, een Griekse kolonie in het uiterste zuiden van Italië, die
bekend stond om zijn rijkdom en luxe. Bestond van 720 voor tot 510 na Christus. Bron: Wikipedia.
K.M.
2
Onder de keizerlijken terugkeeren: opnieuw onder Oostenrijk. K.M.
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“Goed volk!” wordt er geantwoord, en eene zwarte gestalte springt uit het kreupelhout
te voorschijn.
“'t Is Corbeels!” zegt Van Gansen opgeruimd.
Op hetzelfde oogenblik komt de Turnhouter den zandheuvel op, en de twee
patriotten groeten reeds van verre hunnen makker. Men schudt elkander de hand. De
aangekomene is een man van middelmatige gestalte en is krachtig gebouwd. Zijn vol
aangezicht is blozend, zijne oogen klein en vinnig. De blauwe kiel, de muts van
vossenpels, de wollen sjerp rondom den hals, en de zware mispelaren stok laten in
hem den veekoopman vermoeden, die voor koopmanschap “den boer afreist.” Die
kloeke man, altijd driftig en stout ondernemend, is Corbeels.
Vroeger was hij boekdrukker te Leuven en had dáár reeds ieverig deel genomen aan
de volksbeweging tegen de Vijgen. De heeren van den Raad hielden hem voor een
gevaarlijken woelgeest, en Corbeels, die zich te Leuven niet veilig dacht, vestigde
zich in het hartje der Kempen, te Turnhout. Vóór in zijn huis hield hij in de oude
Vrijheid eene herberg, waar de Fransche gendarmen kwamen drinken, en niet zelden
door den slimmen Brabander, zonder iets te vermoeden, werden uitgehoord.
Terwijl in het voorhuis de brandewijn de handlangers der republiek deed waggelen in
hunne hooge stevels, drukte Corbeels, in het achterhuis, beurtelings het door de
republiek veroordeelde kerkboek, gebedekens en ook oproerige liedjes. In het
achterhuis blaasde Corbeels den opstand aan; in het voorhuis scheen hij vroolijk en
onbezorgd om alles wat rondom hem gebeurde.
De kroeg stond echter bij de municipale agenten in slechten reuk; maar bij den
Franschen gendarm in zeer goeden: Corbeels gaf ruim krediet en schreef niet met
dubbel krijt. Een eerlijk man, ja, dat was hij!
Toen de patriotten eindelijk groepen vormden en de Vrijheid binnentrokken, wierp
Corbeels het masker af: hij liet zijne twee gevaarlijke stieltjes varen, om een derde
aan te vatten dat oneindig gevaarlijker was, maar met zijn driftig en vaderlandsch
karakter voortreffelijk overeenstemde. Corbeels verkocht zijne drukkerij aan zijnen
knecht, zegde vaarwel aan zijne vrouw en kinderen, had weldra eene kompagnie
vrijwilligers gewerfd, vooral onder Turnhoutsche tijkwevers, zette den omtrek en de
Vrijheid zelve meer dan eens in rep en roer en vocht als een leeuw te Herenthals.
“Corbeels!” zegt Van Gansen en drukt den braven man andermaal de hand, "wat ben
ik gelukkig u behouden terug te zien, na, te Herenthals aan de hel te zijn
ontsprongen!”
“Dat zegt ge wel,” antwoordt Corbeels, op frisschen, helderen en zelfs vroolijken
toon; “het is een wonder dat ik daar niet letterlijk geroosterd en gebraden werd!
Zonder den koperslager De Vaster, een flink patriot, die nu te Tongerloo kogels giet,
zou er van Corbeels niets overblijven, dan een paar gebraden schenkels?”
De rechterhand geeft hij andermaal aan Gansen, de linker aan Eelen.
De drie vrienden gaan den heuvel af, en richten zich naar een huis dat nabij den
zandweg ligt.
“Ja, 't was er verduiveld warm!” hervat de levendige, vlotsprekende en driftige
Corbeels. “De Franschen kwamen als eene donderwolk uit de Hollandsche
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grenssteden aanrukken: infanterie, jagers te paard, dragonders en kanons. Wij, wij
waren met 3.000 op den Kruisberg, toen de Franschen op den Wijngaardberg zich
neersloegen. Duchtig schoten wij hen op het lijf, duchtig! Doch dat verduivelde
paardenvolk stormde ons nu hier dan daar in de flank of in den rug. Wij trokken naar
de stad en nestelden ons achter den muur en in de huizen aan de Nederpoort.”
“Het kanon schoot weldra vreeselijk van den Kruisberg, niet waar?” zegt Van
Gansen.
“Ja, maar dat vuur hinderde niet; de kogels vlogen over de stad heen. De Franschen,
die als een troep hongerige wolven op ons afkwamen, moesten met bebloede
koppen terug, en velen gingen voor eeuwig te ruste. Onze jongens vochten
onvermoeid ; zij schoten, veilig verscholen achter muur en wal, in huis en kelder. 't
Was of de grond vuur braakte!”
“Jammer, dat gij de Koeipoort niet deedt bezetten, om u in den rug te vrijwaren!”
merkte de doorzichtige Eelen op.
“Waarheid... Ja, het was eene groote ramp, toen de Franschen door eenen verrader
geleid, langs eenen omweg de Nethe bereikten, deze overstaken en door de
Koppendaalstraat tot op de Markt doordrongen. Jammer! nu stonden de jongens
tusschen twee vuren!”
De opmerking van Eelen heeft blijkbaar Corbeels gehinderd, maar hij bekent schuld.
“Ik had het te druk aan de Nederpoort,” zegt hij, om aan die vervloekte Koeipoort te
denken. Jammer, jammer! Eelen, gij, beste jongen, gij hadt dáár moeten zijn! Wij
sloegen de aanvalIers rechts en links achteruit; maar toen begon de kanonduivel
weer van dichtbij te brullen en te donderen. Langs alle kanten brandde de stad; wij
vochten in het midden der vlammen. Al wat den Franschman voor de bajonet kwam,
onnoozele kinderen zelfs, werden ongenadig doorstoken. Razend dronken,
hunkerend naar bloed liep de soldaat den ganschen nacht in het brandende
Herenthals rond. Vele dooden telde men onder de jongens” – en de toon der stem
van Corbeels verraadt dat die herinnering hem ontroert – “anderen zijn
krijgsgevangen genomen, en dat is voor hen de kogel ....”
De pijnlijke indruk wordt bij allen slechts gewijzigd als Corbeels zegt:
“Ha, de Franschen wisten waarom! Veertien hoogkarren met gekwetsten werden
weggevoerd! Ik zag 's nachts den brand van Herenthals. 't Was verschrikkelijk. Een
overgroote vuurgloed, bekroond met eene zwarte, golvende rookkolom, omvatte de
gansche stad. Ik vloekte die barbaren, welke zooveel nuttelooze en onrechtvaardige
verwoesting pleegden. Over hen kome de wraak!”
Van Gansen gaat zwijgend voort; Eelen komt terug op zijn vroeger gezegde: waarom
springt niet iedereen te wapen, om den verdrukker te verpletten!
“ 't Zijn lafaards!” zegt de driftige Corbeels. “Onze landgenooten, die ons moesten
bijspringen, werpen ons, even als de vreemdeling, het woord brigands toe. Zij nemen
soms het geweer tegen ons op. Wij zijn, volgens hen, struikroovers, bandieten,
baanstroopers - maar geene vaderlanders! Toen ik, door De Vaster gered,
Herenthals verliet, verschool ik mij eenigen tijd in een schaarboschje, dat nabij een
buitengoed gelegen is. Op eenige stappen van mijnen schuilhoek zag ik eene rijke
vrouw en eenen knaap een kofferke, gewis met geld en juweelen gevuld, in den
grond graven... Door honger en vermoeienis aangedreven, klopte ik aan het
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landhuis, en toen men mijne verhakkelde, verscheurde en verbrande kleêren, mijn
zwart aangezicht en mijne wapens zag, begreep men dat ik uit het brandende
Herenthals kwam. Men wierp mij eene vervloeking en het woord “baanstrooper” toe...
“Baanstrooper,” zegde ik, “maar ware dit zoo, zou ik dan, in plaats van u eene korst
brood te komen vragen, niet veeleer het kofferke ophalen, dat gij ginder, op twee
stappen van mijnen schuilhoek in den grond hebt gegraven...?”
“Wel gezegd!” roept Van Gansen.
“Neen, neen! Zij willen niet begrijpen, die veelhebbers, dat wij strijden voor land en
vrijheid! Zij zijn voor ons even zoo groote vijanden, als de verdrukker zelf, met wien
zij verraderlijk heulen!”
“Geduld, geduld!” valt Van Gansen den driftigen spreker in de rede. “Wie weet of het
land niet plotselings wakker wordt, en de hulp uit het buitenland eindelijk niet
opdaagt!”
Nogmaals neemt hij èn de hand van Eelen, èn de hand van Corbeels, en voegt erbij:
“Hoe het ook zij, laten wij tot het einde toe onzen plicht doen!”
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H.4. Wie daar?
Het huis aan den zandweg is een laag en vervallen gebouw. Van Gansen, die de
twee vreemden voorafgaat, bukt zich om tegen den bovenbalk der deur het hoofd
niet te stooten; hij treedt, terzijde van den ingang, eene kamer binnen. In den haard
brandt een groot turf- en houtvuur; op den bek van een olielampke waggelt eene
smookende vlam.
Voeg bij tafel en lamp, een drietal stoelen met houten zitting - en gij hebt al de
meubels opgeteld, die in het vertrek te vinden zijn. Alleen de vlam in den haard, die
de schaduwen van den rook op den witten muur doet dansen, brengt eenige
beweging in de kamer der Heyblom.
De drie bevelhebbers zitten aan tafel; Van Gansen spreidt eene oude kaart uit, en tot
zijne twee vrienden fluisterend, volgt zijn wijsvinger den loop van Nethe en Demer.
Eelen, die zijnen mantel heeft afgeworpen, en wiens magerheid nu nog meer uitkomt,
volgt met kalm nadenken den vinger van Van Gansen. Corbeels is zenuwachtig; nu
leunt hij met de ellebogen op de tafel en laat het hoofd in de twee handen rusten;
dan trommelt hij met de gespierde hand op den tafelrand, onderbreekt herhaalde
malen den spreker en schijnt reeds overtuigd vóórdat Van Gansen heeft
uitgesproken.
De drie aanleiders wikken en wegen echter het plan, dat, volgens gegeven
omstandigheden, gelukken zal, gelukken moet!
Diest - ziedaar het groote vereenigingspunt, het middel om de hand te kunnen reiken
aan den opstand in Braband en Vlaanderen. Wanneer zal men Diest bemachtigen?
Als de bezetting uit haar nest zal gelokt zijn en de patriotten achter het Fransche
leger kunnen omtrekken. Men houde oor en oog open!
Een buitengewoon rumoer wordt op dat oogenblik buiten gehoord. Corbeels springt
driftig op; Eelen volgt kalm, en Van Gansen richt zich met eenen haastiger stap dan
gewoonlijk, naar de deur. Zoo stil als het buiten was een half uur te voren, zoo
luidruchtig is het nu daar; een aantal zwarte gestalten snellen rechts en links naar
den zandheuvel. Dáár is blijkbaar onraad; want op het “wie daar?“ der schildwacht, is
er een schot gelost.
Row, de hond van den smokkelaar, breekt los, vliegt door het krakende kreupelhout
en springt op een voorwerp dat men zóó dicht, onder het bereik van het
geweerschot, niet zou vermoed hebben - op een menschelijk wezen.
De aangevallene laat een gesmoorden kreet hooren, en stelt zich tegen dien
razenden patriot in verdediging.
Row luistert niet naar het geroep zijns meesters en hoe dikwijls ook afgeslagen want de aangevallene hanteert geducht den stok - keert de hond immer tot zijne
prooi terug totdat de boeren de plaats bereiken, waar het gevecht geleverd wordt.
De smokkelaar grijpt Row bij den halsband en trekt hem achteruit; anderen vatten
den gevangene en sleepen hem voort.
De hond loopt grommend en blaffend rond de groep, alsof hij vastbesloten is den
kerel andermaal te grijpen, indien hij ontsnappen wil.
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Op eene plaats, waar de maan ongehinderd haar licht verspreidt, roept een der
boeren:
“'t Is de spion, die ons te Herenthals heeft verraden!”
“Dood aan den spion!”
”Gij ziet,” roept de smokkelaar zegevierend uit, “dat Row menschenverstand heeft!”
“Wel gedaan, ouwe jongen!” en hij klopt den hond op den breeden kop.
Er heerscht een hevig gewoel tusschen de boeren. Het verraad te Herenthals ligt nog
zoo versch in het geheugen! Het heeft, helaas! zooveel bloed aan het vaderlandsch
leger gekost! Zoovele vrienden en bloedverwanten zijn dáár onder de Fransche
kogels gevallen!
De gevangene moge loochenen zooveel hij wil, de beschuldiging heeft in scherp
luisterende ooren geklonken. Een strop en een boomtak, als een kogel en een
vingerhoed poeier te veel is, zal het verdiende loon zijn!
Corbeels dringt door de groep boeren, en ziet den aangehoudene strak in de oogen.
“Bij den hemel!” roept de kapitein, “ik heb uwe schelmentronie meer gezien! Gij waart
te Herenthals!”
Die stoute bewering geeft den ongelukkige de overtuiging dat zijn laatste uur
geslagen is; want een groote boer zet hem de ijskoude tromp eener pistool op het
voorhoofd.
“Niet zóó,” zegt Van Gansen, “brengt den gevangene naar de Heyblom; wij moeten
weten wat er onder dien valschen hemdrok verborgen zit!”
Twintig handen grijpen den verdachte vast. Elke vuist klemt hem als eene ijzeren
prang, en vooral die des smokkelaars, die er trotsch op is dat Row den verrader heeft
gegrepen. Men stoot dezen de kamer der Heyblom binnen, en zij die het huis
omsingelen, pogen hier en daar door spleet of scheur te loeren, om te weten wat er
uit dit onverwachte voorval zal gebroeid worden.
De aangehoudene is een magere kerel van middelbare gestalte, met beenderig en
bleekgeel aangezicht, een scheel oog en bruin pinhaar. Hij draagt een wammes met
groote knoppen, dat voorzeker nooit op zijnen rug is gemeten! De mouwen zijn te
kort en de magere schouders hebben ruimte om in het kleedsel te zwemmen. Hoed
of muts is in de worsteling verloren gegaan, en zijne broek is door Row erg
gescheurd. Neen, de knaap maakt geen goed figuur: integendeel, hij boezemt, en
terecht, achterdocht in.
"Wees kort,” zegt Van Gansen, die vóór de tafel plaats neemt, “doch onderzoek
vooreerst zijne kleêren, van het hoofd tot de voeten.”
Te vergeefs gezocht: geen schijn van teeken of papier is bij hem te vinden, zoomin in
zijne kleêren als in zijne schoenen: bij Eelen een bewijs, dat hij zoo dom niet is als
zijn uiterlijk voorkomt.
“Ik geef u vijf minuten tijd,” hervat Van Gansen, “om de waarheid, de geheele
waarheid te zeggen! Deze alleen kan u van den dood redden. Gij zijt een spion: hoe
is uw naam?”
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De jongen gaapt den kommandant met groote en verdwaasde oogen aan, alsof hij
geene letter begrijpt van de hem toegerichte vraag. Corbeels staat bij de tafel en
volgt, met zichtbaar ongeduld, elke beweging van den aangehoudene. Eelen zit
averechts op eenen stoel, rust met de ellebogen op de leuning, gaat scherp
onderzoekend de gelaatsuitdrukking van den knaap na, en tracht tot in zijne ziel te
lezen.
“Hoe is uw naam?” hervat Van Gansen. “Indien gij geen antwoord geeft, zal men u
aan den eersten boom den beste opknoopen.”
De knaap behoudt hetzelfde stilzwijgen.
Corbeels is zijn ongeduld niet meer meester; met flinke hand grijpt hij den
hardnekkigen zwijger bij de borst en schudt hem zóó geducht als een wervelwind den
wilgentak.
“Zult ge spreken, hondsvod?”bijt hij hem toe. “Hoe is uw naam?”
Aarzelend luidt het antwoord: “Nijs-Mariën” en de gevangene rilt als een koortslijder.
“Hel en duivel!” roept Corbeels, “Nijs-Mariën?”
“Gij zijt de pottebakkerszoon van Oud-Turnhout. Een lichtmis, een zwalker! Gij loopt
de Kempen af als baanstrooper, smokkelaar, marskramer en spion! Ik ken u van
naam en faam, schavuit!”
Nijs-Mariën begrijpt dat hij reeds te veel gezegd heeft en neemt nu het besluit geen
half woord meer te spreken.
“Waar komt ge vandaan?” zegt Van Gansen.
Geen antwoord.
“Indien gij niet klapt als een ekster,” zegt Corbeels, “zal ik u vrachtvrij naar de hel
zenden! Ik heb nog wel een vingerhoed poeier voor u over!”
Corbeels trekt een pistool onder zijne kleêren uit, haalt den haan knakkend over, en
zet den gevangene de tromp op het voorhoofd. Eén vingerdruk, en de kogel
verbrijzelt zijne hersenpan, en zal deze in duizend morzels tegen de zoldering doen
spatten.
Vol schrik springt de gevangene achteruit; doch de pistool volgt hem dreigend, totdat
Nijs-Mariën eindelijk tegen den muur genageld staat.
“Spreek,” zegt Corbeels driftig en vestigt zijne brandende oogen op den spion.
“Zeg, waart gij niet te Herenthals?”
“Neen, neen, ik was er niet!” bibbert de stem van Nijs-Mariën.
“Dat zullen we later onderzoeken. Waar komt ge nu vandaan? Spreek en red uw
karkas en uwe ziel!”
“Van Diest” mompelt Nijs-Mariën, doch zóó binnensmonds dat men hem schier niet
verstaat en hij het woord herhalen moet.
Eelen fronst de wenkbrauwen; bij Van Gansen speelt een lichte spotlach om den
mond: hij zou dus nieuws vernemen!
“En gij komt zien” zegt Corbeels, die plotseling de rol van ondervrager heeft
aangenomen, “gij komt zien hoe de jongens hier genesteld zijn, en hoe het mogelijk
is hen als honden dood te schieten!”
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Om de tromp van de pistool te ontgaan, zakt Nijs-Mariën op den grond, bukt het
hoofd en meent dit door den opgestoken arm te beschermen.
“Sta op; gij kunt uw leven redden als gij nu, op hunne beurt, uwe vreemde meesters
verraadt. Zeg eens schavuit, wat heeft men u ginder betaald?”
“Een dixken!” stamelt de spion.
“Lafaard! Voor tien stuivers uwe landgenooten, uwe broeders verraden! Dat het
vergoten bloed over u kome!” en Corboels geeft den ellendeling eenen trap, die hem
wankelen doet.
“Gij zijt in onze macht,” zegt Van Gansen, “wij kunnen over uw leven beschikken;
doch wij huiveren voor het vergieten van Brabandsch bloed. Wij laten u het leven en
beloven u twee dixkens, indien gij spreken wilt. Wat geeft het u wien gij dient! Geld is
uw afgod, uw al. Gij zijt uit Diest vertrokken...”
De kerel heeft wat meer moed gekregen, sedert die ongenadige Corbeels hem
loslaat: hij knikt dan ook op de vraag van Van Gansen.
“Gij zijt nu te Moll, te Tongerloo geweest? In de abdij zelve?”
Nogmaals geknikt.
“Gij hebt alles afgespied? En van hier keerdet gij naar Diest terug, om den vijand
verslag te geven. Wanneer hebt gij Diest verlaten?”
“Gisteren.”
“Zijn er kanons?”
Nijs-Mariën knikt andermaal.
“Voortreffelijk,” zegt Corbeels terzij en op vroolijken toon, “dat speelgoed zal ons te
pas komen!”
“Wanneer trekken de Franschen Noordwaarts de Kempen in?”
“Spreek! Gij zwijgt? Ik zie aan uw schelmengezicht dat gij op deze vraag kunt
antwoorden!”
“Ik geef u vijf tellens,” zegt Corbeels, “om op de vraag van den kommandant te
antwoorden, en blijft gij hieraan te kort, dan zijt gij een man des doods... Ik begin: een
- twee - drie - vier...”
“Morgen, men zegt morgen!” valt de gevangene haastig in, en vóór dat het
noodlottige “vijf” wordt uitgesproken.
“Morgen 't is wel!” herhaalt Van Gansen en laat niet de minste ontroering blijken.
“Wij laten u voor het oogenblik het leven: het verraad te Herenthals dient nog
onderzocht te worden. Gij hebt te veel zonden op het geweten, en zijt vooralsnog te
gevaarlijk, Nijs-Mariën, om u volle genade te geven!... Men steke hem in eenen der
kelders van het drossaardshuis!” voegt Van Gansen erbij en zich tot Corbeels
wendende...
Nijs-Mariën wordt in de handen geleverd van eenige boeren, die buiten wacht
houden, en hem, met ruwe kneukels vastgeprangd, naar zijne bestemming brengen,
altijd vergezeld door Row, die hem trouw op de hielen zit.
De spion is aan het eerste gevaar ontsnapt; doch nu hij aan de boeren overgeleverd
is, wacht hem een ander. Hij weet dat deze benden aan geene krijgstucht
onderworpen zijn, en wel eens kort recht over spions spreken.
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Slechts nu men hem in den kelder van het oude drossaardshuis gestooten en den
grendel voor de deur geschoven heeft, ontstaat er weer een booze grimlach op zijn
wezen. Immers, nu zint hij op ontsnapping.
Tastend gaat hij door in den donkeren kelder; bij den keldermond staat hij stil, omvat
de ijzeren staven en tracht ze te doen bewegen; doch zij staan vast als grenspalen.
Jammer; maar toch, de patriotten zullen dezen nacht niet meer aan hem denken, en
morgen - morgen komen de Franschen, die de boeren als honden zullen
neerschieten en hem verlossen!
Hij wist wel wat hij deed, toen hij het woord "morgen” uitsprak; 't was niet alleen de
schrik, die hem deed spreken toen de kleine, driftige duivel dreigde hem als eene
vlieg in de eeuwigheid te knippen, maar ook de berekening dat men hierdoor den
ganschen nacht enkel op verdediging en eigen behoud zou bedacht zijn.
"Morgen,” zegt Van Gansen, nu hij met Eelen en Corbeels in de kamer der Heyblom
is teruggekeerd. “Morgen!”
"Zijt gij sterk genoeg om den vijand weerstand te bieden, zoolang het noodig is?”
vraagt Eelen.
"Wees gerust,” antwoordt de kommandant, en er ligt in zijne houding kalmte en
vastheid, en in zijn oog bezieling. Hij is blijkbaar tot den strijd gereed en verlangt er
naar. Drie handen sluiten ineen; die handdruk is als een eed, door de kloeke mannen
gezworen.
"Ditmaal,” zegt Corbeels, "zal ik Diest niet meer laten ontsnappen!”
Dat is eene schuldbekentenis: in October was Corbeels een oogenblik meester
geweest in de stad, en de zucht om slag te leveren aan eene patroelje huzaren, had
den driftigen man, het kostbaar bezit doen opgeven.
Niemand let op dit peccavi.
“Wij wachten u, Van Gansen, op de plaats der bijeenkomst”, zegt Eelen.
"Ik zal er zijn, dat beloof ik u. Als ik er niet levend kom, zullen mijne vrienden mijn lijk
aanbrengen,” en de bevelhebber glimlacht.
“En nu tot overmorgen! Als gij morgen het kanon hoort donderen, denkt dan dat men
hier met gloeiende ballen naar de kegels werpt!”
Van Gansen drukt nu Eelen, dan Corbeels in de armen, en dat ontroert dezen
laatste. 't Is, zoo denkt hij, of men hem voor eeuwig vaarwel zegt; maar neen! als hij
zijnen kameraad andermaal in de kalme oogen staart, daalt ook de gerustheid in
zijne ziel.
De kommandant van Meerhout staat op den dorpel van de deur der Heyblom, en ziet
zijne twee vrienden in verschillende richting verdwijnen. Nu hij alleen is, gevoelt hij
een oogenblik dat de eenzaamheid hem zwaar valt, bij het naderen van het groote
gevaar. Zijn oog is naar boven gericht. Zou Hij, die boven de helder glinsterende
sterren woont, niet genadig op hem heerblikken?...
Helder en koud is de nacht; doch het groote nieuws, eerst gefluisterd, dan luidop
gezegd, “morgen!” doet den scherpen Noorderwind vergeten.
't Is of de nacht, door zijne geheimzinnigheid, de onrust vergroot: de stilte, die niets
zegt, niets verraadt, wordt voor velen zóó afmattend, dat zij alle onzekerheid door
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een donderend kanonschot wenschen te hooren afbreken. Wie zou, in dergelijk
oogenblik, niet eens aan het vaderhuis denken, vooral hij, die voor het eerst het vuur
te gemoet gaat?
Elk geritsel, elk verwijderd gerucht stoort nochtans dien droom, en het “wie daar?”
jaagt niet alleen den nieuweling, maar ook die welke reeds de vuurproef onderstaan
hebben, eene rilling over het lijf.
“Wie daar?”
De nacht blijft ongestoord.
Morgen! denkt de schildwacht ingetogen, morgen is het misschien de laatste dag.
Het zij dan zoo, indien het zijn moet !
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H.5. Nijs-Mariën
In het dorp neemt men de laatste schikkingen voor den volgenden dag. Overal in den
omtrek waakt de boer; hij ligt op den grond; het geweer is door eene loopgracht
gestoken, die den zandweg bestrijkt. Het oor staat voor het minste gerucht open. De
wezel die over het gevallen loof trippelt, de nachtuil die op prooi loerend rondvliegt,
de wilde kat, die door het hout slingert - elk gerucht doet hem opschrikken en scherp
toezien.
Een voetstap klinkt in de verte; eene zwarte gestalte nadert.
“Wie daar ?”
“Goed volk!”
“Geef het wachtwoord!”
't Is een van de manschappen, die den omtrek verkennen. Hij dwaalde rechts en
links op de wegen; hij heeft boeren in hunne hoeven ondervraagd; hij sloop door hout
en bosch - doch nergens ontdekte hij onraad. Het hart van menigen boer wordt bij die
woorden kalmer, en lachend zegt men eerst fluisterend, dan luid op: “loos alarm!”
Toch niet!
Van Gansen verlaat de Heyblom. Blijkbaar wacht hij iemand op den rand van het
mastebosch, dat bij de lichtspeling der maan door de soms ruischende takken, als
met geesten schijnt bevolkt te zijn. Scherp luisterend bukt de kommandant het hoofd,
het oor deels naar den wind gekeerd, en hij hoort flauw het onderbroken gefluit van
eenen pijper. De klank verdwijnt, keert weer, wordt duidelijker, nadert en een vroolijk
deuntje danst als eene fee tusschen het suisende speldeloof.
Een glimlach speelt op het wezen van den kapitein.
“'t Is hij!” mompelt Van Gansen en snel gaat hij het bosch in, welks grond met
dansende lichtvakken bestrooid is. Een half uur later verschijnt de bevelhebber
andermaal op den boschrand. Een spion, uit Diest gekomen, heeft hem bericht dat
Nijs-Mariën de waarheid heeft gezegd: “Morgen verlaat de vijand Diest, om, voorzien
van kanons, eene verkenning te doen in de richting van Meerhout, Moll en Gheel;
andere troepen trekken op naar Tongerloo. Men wil dus de patriotten omsingelen.”
Zoo staat er te lezen op een geel stukje papier, het titelblad van een oud kerkboek,
het hemelsch Palmhof, dat de spion uit zijne schoenen heeft gehaald, en waar het
onder een dubbelen zool verborgen was - en onder dat bericht staat eene C. (Cilia).
Dat treft Van Gansen! Het kloeke meisje volbrengt dus trouw haren last “Bij mijner
ziele-zaligheid” heeft ze gezegd, “gij kunt op mij rekenen.”
De spion heeft mondelings nog andere berichten meegedeeld de gemoederen in de
stad zijn den patriot niet gunstig; men vreest daar altijd de weerwraak der Franschen.
De adjudant-generaal Lautour zakt met eene vliegende kolom, langs den kant van
Turnhout, op Gheel af. Generaal Jardon, een Waal van Verviers, dus een Belg van
geboorte, is door het directoire andermaal in werkzamen dienst geroepen, en zal te
Veerle het bevel op zich nemen van de troepen, uit Leuven en Diest oprukkend.
Meerhout en Moll hebben met generaal Chabert af te rekenen. Het vereenigingspunt
der verschillende kolommen is Gheel.
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“Jardon” mompelt Van Gansen bitter, “een landgenoot, die op zich neemt zijne
landgenooten te vermoorden... de verrader!”
De maan is ondergegaan ; de schemering heerscht; in het Oosten ziet men de eerste
lichtstrepen van den nieuwen dag.
Nijs-Mariën heeft niet geslapen; voortdurend beluistert hij elk gerucht dat buiten
opstijgt. Rondom het drossaardshuis, en op het plein vóór hetzelve, is weinig
beweging: deze is naar buiten het dorp overgebracht, in afwachting van den aanval.
Een oogenblik hoort de spion echter stemmen; eene groep boeren verlaat het huis
en kort nadien klinkt in de verte het getink van den hamer op het aambeeld. De
patriotten hebben den smid opgezocht, die met den smokkelaar en Row in de
wachtkamer zat. De wapens der boeren moeten gescherpt worden; hier vraagt men
een ijzeren band om den steel der zeis; dáár moet de schroef aan het slot van een
geweer worden vastgezet; ginds wil men eenen knuppel met ijzer doen beslaan.
Norris heeft een hazenhart en zou ook wel het hazenpad willen kiezen, bij het hooren
van het verschrikkelijk woord “morgen.”
Hij durfde echter niet; want die ruwe smokkelaar had lachend gedreigd, hem Row
achterna te zetten - en Row, geloof het vrij, heeft dit verstaan. Trouw bleef de hond
ook op de hielen van meester Vulcaan, zoo trouw dat deze niet anders denkt, of die
ruwe schelm is de suppoost van den boozen geest.
Row toonde den smid geene vriendschap, hield zich op afstand, liet de tanden zien
als Norris hem wilde streelen of hem zoo fatsoenlijk toesprak, alsof hij een groot heer
was; hij volgde den bangerik op den voet, ging liggen als deze zich neerzette, ja,
zelfs als Row de oogen toeneep en scheen te slapen, betrapte de smid den
falsaris(3) dat hij wel degelijk door de wimpers loerde.
“’t Is”, zoo denkt de smid, “ 't is een gemeene rakker, die Row !”
Nu de boeren den held naar de dorpssmis vergezelden, liep Row naast den smid; in
het werkhuis ging de hond op eenige stappen van het aambeeld liggen, en 't scheen
hem niet te deren dat de gloeiende vonken, onder den hamerslag, rond hem vlogen.
Niemand dacht voor het oogenblik aan den gevangene. Deze heeft meer dan eens
zijne wandeling door den kelder hervat, zonder eene reet van een vinger breed te
vinden om door te kruipen, en nu staart hij door het keldergat naar buiten.
Eene donkere schaduw schuift voor de ijzeren staven: 't is geene schaduw, 't is eene
zwarte massa, die voor de opening neerzakt.
Nijs-Mariën treedt eenige stappen achteruit, zonder een woord te spreken.
“Zijt ge daar?” fluistert eene stem.
“Wat wilt ge?” zegt de gevangene met ingehouden stem. Bliksemsnel komt er een
denkbeeld van redding in zijnen geest op.
“Wie zijt ge?” zegt hij.
“Ik”, antwoord
“Men zegt dat gij van Diest komt,” hervat de stem.
3

Falsaris: de valserik, de valsaard. K.M.
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De spion zwijgt achterdochtig.
“Hebt ge daar mijnen Selm niet gezien? Selm Broninckx?”
De ondervraging is voor den gevangene zóó wonderlijk, zóó verward dat deze niet
onmiddellijk een antwoord gereed heeft. Hij herhaalt echter zijne vraag:
“Wie zijt ge?”
“Ik,” antwoord de stem, “ik ben vrouw Broninckx, ik ben de moeder van Selm.”
Nijs-Mariën heeft zijne tegenwoordigheid van geest heroverd. Hij meent te zeggen:
“Selm?” neen, dien ken ik niet!” Maar wie weet of dit onverwacht gesprek niet een
middel tot redding wordt!
“Selm?” zegt hij onbeschaamd, “wel zeker ken ik hem.”
“Hebt gij dan ook Cilia Braken te Diest niet ontmoet? Zij ging om hem bij zijne
moeder te doen terugkeeren.”
“Wel zeker!... Zijt gij de moeder van die Cilia... Hoe noemdet gij haar? “Cilia Braken.”
“Neen, ik ben hare moei; maar ik ben de moeder van Selrn.”
“Zoo, zoo! Welnu, het ziet er te Diest niet zeer plezierig uit voor uwen Selm... “
“Wat zegt ge daar?” onderbreekt driftig de goede vrouw. “Zou Selm in gevaar zijn?”
“Voor de weerlicht! In gevaar? Wel wie zou het niet gelooven!” en stomweg liegt de
spion: “Morgen zal men hem een kogel door den kop jagen!”
Een bazige schreeuw ontspringt aan moeders borst en akelig galmt hij door den
hollen kelder. De arme vrouw wil opstaan - zij kan niet; zij wil spreken - hare keel is
toegewrongen.
“Wat hebt gij daar gezegd?” stamelt zij ten laatste.
Hare handen omvatten de staven en zij drukt het hoofd tegen het ijzer, om des te
beter het antwoord op te vangen.
“Wel, ik zeg,” hervat de deugniet, met eene ongenadige en eigenbaatzuchtige
berekening, “ik zeg dat men hem morgen als spion eenen kogel door den kop zal
jagen.”
Na die woorden hoort moeder Broninckx hem in den kelder heen en weer gaan, en
een deuntje tusschen de tanden schuifelen.
“Maar dat kan niet waar zijn! Mijn Selm is voor den soldatendienst opgeroepen. Hij is
geen spion!”
“Och dit of wat anders!” zegt Nijs-Mariën losweg. “De republiek maakt al bitter weinig
onderscheid! Het leven van een mensch wordt door haar zoo min geteld als het leven
eener vlieg.”
Nijs-Mariën geeft geene uitlegging aan zijne woorden; de schelm heeft nog te weinig
inlichtingen, om met de noodige juistheid te kunnen liegen. De oude moeder, nog
altijd voor het keldergat gezeten, weent snikkend.
Menschenstemmen naderen het drossaardshuis; het zijn die der boeren, van de smis
teruggekeerd.
“Ga weg,” zegt de spion driftig en blijkbaar op alles bedacht, “en kom terug als de
brigands voorbij zijn. Ik zal u zeggen hoe gij uwen Selm redden kunt.”
“Hem redden?”
“Dat zal slechts van u afhangen. Ga nu of alles is verloren.”
Vrouw Broninckx staat snel op en verdwijnt aan den hoek van het huis; zij begrijpt
zelve het gevaar dat te allen kant loert en dreigt.
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De boeren zijn binnen; in het huis heerscht op dit oogenblik veel beweging. De gloed
van het vuur, dat in den haard brandt, verlicht het vertrek. De aanwezige boeren
spreken luid en niemand denkt nog aan den gevangene.
Twee- of driemaal gaat moeder Broninckx langs het venster en keert dan naar den
kelder terug.
“Zijt gij daar?” vraagt ze andermaal fluisterend. “Zeg me nu hoe ik mijnen Selm
redden kan.”
“Zoo lang ik hier opgesloten zit, is er aan zijne redding niet te denken, en dewijl men
mij morgen eenen kogel door den kop zal jagen, is er ook niemand die uwen Selm uit
de handen der republiekeinen trekken kan. Alle gesprek met u is dus nutteloos...”
“Spreek, wat moet ik doen? Ik ben tot alles gereed. Ben ik zijne moeder niet?”
“Welnu, doe dan de deur van dit gevloekt hol open, en zoowaar ik leef, morgen in
den voormiddag zal Selm frisch en gezond hier zijn.
“De deur is bewaakt...”
“Verwijder den schildwacht, koop hem om of maak den kerel dronken!”
“Neen, ik zal den kommandant der boeren over uwe vrijlating spreken.”
“Zijt ge dwaas? In dit geval is alles verloren!” antwoordt de spion driftig. “Handel
integendeel met spoed en in alle stilte. Gij hebt geene vijf minuten tijd meer. Het
leven van Selm hangt aan eenen draad!”
Aarzelend staat vrouw Broninckx op; aarzelend sluipt zij de openstaande huisdeur en
den donkeren gang in, en bemerkt dat de schildwacht zijnen post verlaten heeft. Hij
is inderdaad in de wachtkamer getreden, staat vóór het vuur en luistert, dom lachend,
naar het gezwets van den smokkelaar, die op alle tonen de heldhaftige
hoedanigheden van Row roemt.
In den gang komt moeder Broninckx tot een vast besluit: zij sluipt nader, schuift snel
de twee grendels weg en alsof de spion die beweging verwacht heeft, stoot hij driftig
de deur open: eene zwarte gestalte springt in den gang - vóór de weduwe door en...
het huis uit. De ontsnapping heeft bliksemsnel plaats gehad.
Row, die in de wachtkamer aan de voeten van zijnen meester ligt, gromt en jankt
onrustig in zijnen slaap. Een trap van den smokkelaar doet hem opspringen; nu
scherp naar de deur starend, spitst hij de ooren, gromt of hij een verdacht gerucht
hoort, loopt naar de deur en keert even onrustig tot zijnen meester terug.
“Wat zit er dien hond toch in den kop?” zegt de smid, die met een ontsteld gezicht de
beweging van Row volgt. “Zou de vijand reeds daar zijn?” fluistert Norris er bij.
“Wel neen, spot de smokkelaar, “ 't is uw wijf, smid, die u komt halen!”
“Neen, neen,” hervat Norris, het oog strak op de deur gevestigd.
“Muizennesten, smid, zooals er u zooveel in de hersenkas broeien!” maar toch staat
de smokkelaar op, opent de deur en blikt in den donkeren gang.
Op dat oogenblik verlaat vrouw Broninckx, zonder gezien te zijn, het drossaardshuis.
Nijl-Mariën is reeds in de schaduw der boomen verdwenen, en de arme moeder heeft
niet de minste kans hem andermaal zijne beloften opzichtens Selm te herinneren.
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De spion kent het dorp; de duisternis begunstigt zijne ontsnapping; hij bereikt het
open veld, zonder tot nu toe door de boeren ontdekt te zijn.
“Hoort ge niets?” vraagt een boer, die buiten het dorp op eenen houtwal staat, aan
zijnen kameraad, en loert als een vos door de takken.
“Ik hoor niets,” mompelt de aangesprokene, “evenmin merk ik onraad.”
Toch ziet hij nogmaals scherp over de weiden, die deels door het Nethe-water
overstroomd zijn, en ook langs de elzenheggen, die, ofschoon bladerloos, donkere
schaduwen afwerpen.
“Stil.... ik hoor gerucht!”
“ 't Is de wind, die de takken en het dorre loof doet ritselen.”
“Neen. 't is of ginder iets donkers naar den overkant kruipt.”
“Ik zie niets.”
*Nu, wie het ook zijn moge, ik wil hem bewijzen dat de jongens wakker zijn.”
“Pas op, 't is misschien een der onzen die terugkeert. Roep eerst “Wie daar?”
Helder klinkt het geroep van den schildwacht; niets beweegt zich, geen geluid
antwoordt. De boer denkt de plaats, waar hij de beweging bemerkte, goed te hebben
onthouden; hij legt aan en het schot valt. Een geweldige bons, alsof iemand in het
water stort, laat zich hooren.
Op het schot, dat tweemaal door de echo herhaald wordt, komen heggen en struiken
in beweging: de slag heeft alom onraad doen vermoeden. Rechts en links
verschijnen gewapende boeren. Men verneemt wat er gebeurd is, en ofschoon men
den schildwacht verwijt, dat hij zoo dwaas opschudding maakt, gaan de stoutsten op
verkenning uit.
Men doorzoekt de heggen en den kant der rivier, en het geroep van: “hulp, hulp?”
galmt flauw over het water heen.
Op eenigen afstand spartelt een menschelijk wezen in den diepen stroom. Men
bereikt de plaats waar de drenkeling krampachtig de hand rond een uitstekenden
wortel geslagen heeft; doch de wortel scheurt af en met een bangen kreet schiet het
lichaam onder water en wordt door den stroom meegesleept...
De boeren luisteren of zij de stem nog hooren, doch alles is stil.
“Verdronken!” zegt een der boeren.
“ 't Was een der onzen,” laat een ander er medelijdend op volgen; “doch wie?”
Men telt en hertelt, men roept de namen van hen, die zich op den voorpost bevinden;
niemand ontbreekt.
“Misschien een ongelukkige die naar huis wilde...” wordt er opgemerkt.
“Onverschillig” zegt een oude boer; “laat ons toch een Vaderons voor zijne ziel
bidden,” en hij neemt de muts af en allen volgen zijn voorbeeld...
Als een deel der manschap in het dorp en in het wachthuis terugkeert, en een dezer
het gebeurde vertelt, roept de smokkelaar uit:
“Wel dat kan de spion, Nijs-Mariën, zijn, die uit den kelder gevlucht is!”
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Inderdaad de deur staat open en de gapende schildwacht, die zich nog altijd warmt,
maakt zich snel uit de voeten om den storm te ontgaan, die boven zijn hoofd zal
losbersten.
“Alleen Row is alles gewaar geworden!” zegt zegevierend de smokkelaar.
“Ja,” zegt de smid, die het groote raadsel tracht te ontcijferen, hoe de hond deze
vlucht in zijnen spiritus kreeg, “ja, die Row heeft menschenverstand!”
Van Gansen luistert verstrooid naar het kruisvuur van uitleggingen.
Hij begrijpt alles, nu hij nadenkt wat de arme moeder hem, in onsamenhangende
woorden, heeft gezegd. Hij schijnt zich overigens om de ontsnapping niet te
bekommeren. De dood heeft immers recht gedaan!
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H.6. Leve de jongens!
Het is de 11de November, een Zondag. De morgenschemering hangt over het dorp: 't
is zes ure. In het Oosten breekt het licht door: eenige breede strepen, waarin niet de
minste gloed tintelt, teekenen den nieuwen dag aan.
De kerkdeur staat wagenwijd open; doch de tempel is donker, want de twee
waskaarsen geven enkel een karig licht op het altaar. De kerk is door gewapende
boeren opgevuld, die meest allen op den vloer neerknielen: zij bidden vóór den strijd,
die onvermijdelijk is.
De Mis vangt aan.
Aan den voet van het altaar staat, in de halve schaduw, een oude priester, een van
die, welke weigerden den eed van haat aan het koninkdom af te leggen; die, ten
gevare van hun leven, of van eene verbanning naar Cayenne, in het midden der
boeren blijven, om deze tot in hun laatsten snik te helpen en te troosten.
Nevens hem staat of knielt een groote, jonge boer, die de bediening van koorknaap
waarneemt. Hij is niemand anders dan de dappere bevelhebber der boeren Van
Gansen! Moedig, onversaagd en gebiedend is hij in 't gevecht; thans bukt hij nederig
het hoofd tot op den grond, deemoedig als een kind.
Priester en dienaar verstaan de verheven woorden der Mis, zoo toepasselijk op de
prangende omstandigheden, waarin allen zich bevinden. Diep ontroerd is de stem
van den priester als hij zegt:
“Wees mijn Rechter, o mijn God! en oordeel mijne zaak; verlos mij van het onheilig
volk, van den goddeloozen en bedrieglijken mensch!”
De dienaar antwoordt;
“Gij zijt mijne sterkte, o mijn God! Waarom hebt gij mij verlaten? Waarom leef ik in
droefheid en word ik door mijne vijanden verdrukt?”
De priester zegt verder:
“k zal Uwen lof zingen op de harpe, o mijn God! Mijne ziel, waarom zijt gij bedroefd?
Waarom verontrust ge mij?”
En bemoedigend antwoordt de dienaar:
“Betrouw op God, want ik zal niet ophouden Hem te loven! Hij is het heil mijns
aanschijns en mijn God!”
Het oogenblik der Opheffing is daar. De stilte, die in de kerk heerscht, wordt soms
door een gemurmel, door een moeilijk ingehouden gesnik onderbroken.
“God, mijn God!” mompelt Van Gansen en zijn voorhoofd raakt schier de trappen van
het altaar; “geef ons vandaag de overwinning en indien ik sterven moet, laat het dan
zijn met uwen heiligen Naam op de lippen!”
Meer bemoedigd heft hij het hoofd op.
De Mis is ten einde, en als de oude priester den zegen geeft, rijzen de boeren
overeind, maken het kruisteeken en zeggen “Amen.”
Ja, dat het zoo zij; want allen hebben gebeden voor de overwinning.
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Moeder Broninckx bidt met uitgestrekte armen, niet voor die welke naar het gevecht
gaan; maar voor Selm, die zeker zal doodgeschoten worden, nu de spion niet naar
Diest kan terugkeeren. Zij is zinneloos van lijden, en nu zij in de kerk vergiffenis
vraagt voor het onrecht, dat zij heimelijk beging toen zij Nijs-Mariën in vrijheid stelde,
vraagt zij ook genade voor haar kind...
De boeren verlaten de kerk en verspreiden zich andermaal in het dorp; de posten
worden afgelost.
Moeder Broninckx vergezelt een vijftal boeren, die den weg naar Veerle inslaan, en
als men haar vraagt, waar zij naartoe gaat, antwoordt zij met verdwaasden blik:
“Naar Selm, naar mijnen jongen.”
“Maar de weg is door de Franschen afgesloten!” zegt een der boeren.
“Wat geeft het!” - antwoordt zij. “Ben ik de onzichtbare dood niet, die overal
binnendringt?”
Zij ziet den patriot zóó strak aan dat deze, zich tot eenen kameraad wendende, met
den wijsvinger over zijn voorhoofd strijkt; hij wil beduiden dat het de ongelukkige in
de hersens scheelt.
Op eenen houtwal staat een eikenboom, wiens kruin te allen kante aan den wind
blootgesteld, zijn dorrend gebladert deels heeft afgeschud. In de hoogste takken
staat een schildwacht, om de vlakte te verkennen. 't Is een jonge, ranke knaap van
zoowat 16 jaar, met vinnig oog en wiens blonde haren in den wind vlotten. Met zijne
gespierde hand omklemt hij eenen eiketak, om des te steviger stand te houden.
Aan eene kempekoord, over zijnen schouder geslagen, hangt een ossenhoorn,
waarmee hij het signaal zal geven, wanneer de vijand opdaagt. Eenige dagen
geleden was hij nog koeiwachter; vandaag is hij wachter voor altaar en haardstee.
Fier is hij zoo vrij over de vlakte te kunnen schouwen. De wind purpert zijne wangen,
sterkt zijne ledematen, scherpt zijne oogen.
Niets ontwaart hij in de verte en nochtans het gevaar is dichtbij een uiterste voorpost
was op een geweerschot afstand, achter het dichte houtgewas, genesteld! Daar knalt
eensklaps een schot, de boeren schrikken op en uit de kruin des booms klinkt een
pijnlijke gil. De knaap wankelt in de takken; hij is gewond, want het bloed druppelt op
de dorre bladeren of valt moeder Broninckx op hand of aangezicht.
“Bloed,” zegt ze;” is dat bloed van mijnen Selm?”
“God, mijn God!” mort de arme knaap: zijne voeten en zijne handen hebben geene
kracht meer en het ineenzakkend lichaam rijst, de takken brekend, naar beneden tot
dat het op de zware takken blijft hangen...
Een wakkere boer klimt snel in den boom, en den knaap met krachtnolle armen
omvattend, schuift hij met zijnen last langs den stam af.
“Een verraderlijk schot!” roept verontwaardigd een der patriotten, en met het geweer
in de hand verdwijnt hij in het kreupelhout, om den dader van den aanval, de
toegebrachte wonde met den dood te doen bekoopen. Een tweede boer volgt den
eerste.
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Te laat! buiten het kreupelhout gekomen, ziet men in de verte twee ruiters over de
vlakte rennen: een kogel kan hen achterna schuifelen, doch zij hebben die laffe daad
straffeloos kunnen plegen. De sluippatroeljen zijn dus in den omtrek!
Als de boeren op den houtwal terugkomen, ligt de knaap op het dorre loof, aan den
voet des booms uitgestrekt. De kogel heeft den armen jongen de borst doorboord.
De wonde is reeds met eenen doek omwonden, en moeder Broninckx houdt het
hoofd van den armen knaap in hare armen gedrukt. Herhaalde malen kust zij het
bleeke voorhoofd. Zij weent niet, integendeel zij glimlacht nu de knaap de oogen
opent, en zij fluistert:
“Selm, mijn Selm!”
De arme moeder schijnt niet te begrijpen dat de knaap in levensgevaar verkeert; zij
denkt in hare geestverdwaling, haren zoon te hebben weergevonden en de knaap,
wiens geestvermogens door den slag en het bloedverlies beneveld zijn, lispelt met nu
weer gesloten oogen:
“Moeder, moeder!”
Twee gelukkigen, tengevolge eener zinsbegoocheling!
“We moeten den armen jongen spoedig naar het dorp brengen,” zegt een der
boeren; “en den kommandant berichten dat de vijand dichtbij is.”
“Wij kunnen, den post niet verlaten,” merkt een tweede op. “Gaat,” zegt een jonge
20-jarige boer, met vinnig oog en sterkgebouwde gestalte; “gaat, ik zal de plaats
daarboven innemen.”
Snel hangt hij zijn geweer met den bandelier over den linkerschouder, een sterke
kameraad zet zich tegen den stam en maakt van zijne twee handen eenen
stijgbeugel.
De nieuwe schildwacht plaatst den linkervoet in de ijzersterke handen, den rechter op
den schouder: den linker op den harden kop, grijpt een der laagste takken van den
boom vast en werkt zich snel naar boven. Nu heeft hij de plaats bereikt, die zoo
noodlottig is geweest voor den knaap, en zijn bespiedend oog weidt over de vlakte.
De boeren maken eene berrie van afgesneden takken. Vier mannen dragen den
gewonde, en moeder Broninckx gaat nevens de berrie en houdt de hand van den
knaap vast. Zij mompelt woorden van liefde tot den gekwetste, die altijd met gesloten
oogen ligt en wiens bloed in het zand druppelend, den langen martelaarsweg naar
het huis der weduwe teekent...
De boeren snellen toe: daar zijn er die, bij het zien van den gevallene, verbleeken,
vooral die, welke nooit in het vuur zijn geweest. Allen hebben medelijden met den
armen jongen, wien zoo vroeg het levenslicht werd uitgeblazen.
Men heeft echter geen tijd om te toeven - de vijand is daar; het eerste slachtoffer,
schier een kind, is voorbij gedragen. Wie zal het tweede zijn?
In het huis van moeder Broninckx wordt de jongen op een bed gelegd; de barbierbeenzetter heeft de wonde onderzocht en bedenkelijk het hoofd schuddend, een
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verband gelegd. De priester is toegesneld; doch de gewonde komt niet meer tot het
bewustzijn.
De moeder van Selm zit, als een bewaarengel bij het bed, en omvat soms het hoofd
van den jongen, kust zijn voorhoofd en bidt murmelend. Arme moeder - de knaap is
sedert lang dood; maar toch houden hare zorgen, haar liefkoozingen, haar bidden
aan! Zij denkt nog altijd haren Selm te hebben weergevonden...
Een hevig geweervuur doet de boeren en de inwoners, die in het dorp gebleven zijn,
verschrikt opspringen. Buiten de huizen verscholen, wachten de patriotten de
naderende Franschen af, die onder het bevel van generaal Chabert, Meerhout willen
schoon vegen.
Hoe, het dorp is een nest van brigands, en men wil behoedzaam naderen, alsof men
met een geregeld leger te doen had!
“Vooruit!” en de huzaren stormen over den aardeweg, onder het gebrul van “Vive la
république” en het zwaaien en kletteren hunner lange pallassen(?) boven hunne
hoofden. Zij, zij zullen dat hondennest eens opruimen!
Daar spuwt het gloeiende lood uit hout en wal! De verwarring der ruiters is volledig:
de paarden springen, woelen, slaan; hier steigert er een, daar slaat een ander ten
gronde, richt zich op en vliegt verschrikt, met vlammend oog en uitgestrekten staart,
naar de kolom terug. Een zegekreet stijgt uit de schuilhoeken op, en tusschen het
hout verschijnen rechts en links juichende boeren.
Chabert brult van woede. Hij zendt recht en links van den weg scherpschutters om
de schuilhoeken te doen ontruimen; doch deze zijn ledig en de boeren verschansen
zich in de eerste huizen van het dorp. Elke aanval der Franschen wordt manhaftig
afgeslagen.
't Is voorwaar geene speelreis voor de aanvallers, zooals deze vermeend hadden!
Chabert doet de twee kanons, die zijne vliegende kolom vergezellen, vooruitrukken
en bij het eerste schot daveren de huizen, rinkelen de glasruiten, scheuren de
vensters en deuren. Op twee of drie plaatsen te gelijk ontstaat brand. De vrouwen,
kinderen en grijsaards van Meerhout vluchten huilend en jammerend naar den kant
der zandbergen, of naar de lage en moerassige vlakten der rivier, waar zij verdrinken
of door Fransche scherpschutters ongenadig worden doodgeschoten. De kanons
verspreiden vernieling en dood. Die moordtuigen moeten tot zwijgen worden
gebracht, al koste het dan ook honderden menschenlevens!
Terwijl de boeren uit hunne schuilhoeken, uit heg, kant en gracht, de soldaten van
Chabert met razernij op het lijf vallen en in bedwang houden, stormt Van Gansen met
zijne wakkere jongens op de kanonniers af. Deze patriotten hebben geene geweren,
maar hunne lange zeisens, aan eikehouten stokken vastgemaakt, glinsteren als
bliksemflitsen.
“Aan ons de kanons!” roept de bevelhebber, en die kreet wordt geestdriftig door de
jonge patriotten herhaald. Row is de eerste, die een Franschen kanonnier aan den
hals springt en hem achterover tuimelen doet.
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De patriotten met geweren, chasseurs genaamd, geven zóó geducht vuur, dat zij de
kolom tot staan brengen, en stout dringen zij nu tusschen haar en de overrompelaars
van het geschut.
De gevelde zeisens wachten hier de ruiters af; zij worden ginder als zwaarden
opgeheven en klieven letterlijk de koppen.
“Aan ons de kanons!” herhalen de jongens, door het brandstichten van het dorp en
het vermoorden der weerloozen tot razernij gebracht.
Tweemaal worden de kanons bemeesterd, tweemaal door de Franschen herwonnen.
Men zet het gevecht, met afwisselende kansen, tot bij het vallen van den avond
voort. Nog altijd houdt het geweervuur aan; de brand neemt meer en meer uitbreiding
in het dorp.
Als de vluchtende bewoners het hoofd omwenden en de lucht door den brand rood
gekleurd zien, pijnigt hen het denkbeeld dat het vuur misschien hun eigen huis
aantast. Hooren zij geweerschoten, dan slaat de schrik hun dieper in 't hart, want de
kogel kan het hoofd verbrijzelen of het hart doorboren van een hunner kinderen of
bloedverwanten.
De republikeinen van Chabert hebben wel “victoire! victoire!” geroepen; doch in
waarheid moeten zij achteruit, en de brigands mogen nog altijd op de witte vlag met
het roode kruis wijzen, die fier op de loopgracht fladdert, en herhalen: “Aan ons het
veld.”
Vele patriotten zijn den heldendood gestorven; het leger is gedund, maar verpletterd
is het niet, zooals Chabert in zijn legerrapport beweert: wel integendeel!
De Franschen trekken af; spions hebben Chabert bericht, dat de omtrek van Moll op
geduchte wijze verschanst is, en men hem daar kloekmoedig afwacht. De afgebeulde
en gewonde stier zou het veld niet houden tegenover een nieuwen en verschen
kampioen!
De gehavende kolom van Chabert trekt in schuine richting op Gheel, dat op dit
oogenblik geene bezetting van patriotten heeft. In de richting van Meerhout hooren
de Franschen den klank van signaalhoorns wegsterven.
De boeren halen dooden en gekwetsten bijeen. Onder de gesneuvelden telt men
verscheidene priesters; deze hadden het wapen niet opgenomen om aan de zijde der
Kempische jongens te strijden - neen, zij oefenden hun heilig ambt uit bij hen, die
voor het vaderland vielen!
Gezegend die helden, ons zoo onbekend als de strijders zelven! Te Meerhout rusten
zij in denzelfden gewijden grond; in hetzelfde graf als de vergeten jongens!
Op den rand van een breeden kuil, gegraven bij den rooden schijn van brandende
takken en een nog vlammend huis, staat zwijgend; ingetogen en bleek, de
kommandant Van Gansen.
Het gezicht van al de lijken doet een pijnlijken indruk op hem en zijne oogen zijn door
tranen overwolkt; doch - 't moest zóó zijn!
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De brand heeft eindelijk uitgewoed.
Moeder Broninckx dwaalt rond de rookende puinen van haar huis, en vraagt soms
gansch verbijsterd of niemand haren Selm gezien heeft.
De gevluchte vrouwen en kinderen keeren uit de bosschen en de zandbergen terug,
en jammeren bij den gloeiendere aschhoop, waar eenige uren geleden hunne
woning stond.
Ach, wat is de oorlog een helsch, een gevloekt monster! Doch hoe wil men van het
monster verlost worden, als men geen geweld tegen geweld, bloed tegen bloed,
leven tegen leven stelt?
Spions geven trouw bericht van hetgeen er omgaat in den omtrek. Hier, daar, ginds
zijn er dorpen door Franschen bezet; niettemin wil Van Gansen, dwars door al de
gevaren, zijne boeren naar het groote vereenigingspunt leiden - naar Diest, waar
Eelen op hem wacht.
Wie zou aan het gegeven woord willen te kort komen ? Niemand. De smid, die erg
ontsteld is over al hetgeen hij in den loop van den dag heeft gezien, en nu naast den
smokkelaar en Row staat, fluistert zijnen vriend met bevende stem toe:
“Gaat ge nog verder mee, Ivo?”
“En gij niet?” antwoordt de smokkelaar. “Ik wel! 'k Heb smaak in het oorlogen
gekregen!”
Norris zwijgt en wenscht heimelijk dat deze of gene geest, hij moge dan de booze in
persoon zijn, hem op 20 uren vandaar zou kegelen. Row zelf, al hinkt hij op drie
pooten en al is het grootste deel van zijnen staart verloren, schijnt niet genegen naar
huis te trekken.
“Wij gaan mee, niet waar Row!” zegt de smokkelaar opgeruimd en klopt den hond op
den nek; - en Row bromt en blaft zelfs, ten teeken dat hij nu eerst volop in zijn
element is.
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H.7. Nachtelijke tochten
Tusschen Diest, Gheel, Aarschot en Herenthals, in een boschrijk landschap, ligt de
aloude abdij van Tongerloo - de stille en heilige schuilplaats van den biddenden
monnik. Eeuwen lang wonen daar de witte kloosterheeren, en hebben, door leven en
werkzaamheid, den dorren heigrond tot een paradijs, en door een kuisch en stichtend
leven, de harten der menschen tot het Christendom hervormd.
Boven de donkere mastebosschen zag men den slanken toren met schaliëndak en
verguld kruis, en het juichende klokkenspel zond reeds van verre den reiziger een blij
welkomstlied toe.
De landbouwer, die het klooster naderde, bewonderde rechts en links de weelderige
akkers, het glimmende vee, de prachtige beplantingen, de orde en welvaart. De
krijgsman, die in het klooster gastvrij vernachtte, roemde de strenge regeltucht der
vrome monniken. De geleerde stond verbaasd bij het nagaan van den rijken schat in
boeken en handschriften, dien zij bezaten, alsook bij den onderzoekenden geest van
die witte wroeters, op het veld van kennis en wetenschap.
Op het einde der 18de eeuw kwam de Fransche republiek al die schitterende
eigenschappen met onwaarde slaan, en loochende wat de vroegere eeuwen
volmondig erkend en met eerbied aan elkander overgeleverd hadden. De republiek
sloeg de handen aan den eigendom, verwoestte vele gebouwen en dacht, in haren
boozen haat, ook den geest te dooden, die hij alléén, opbouwt en doet leven!
In 1798 waren de witte kloosterheeren reeds verjaagd en dwaalden in ballingschap.
De koopers van het “zwart goede” hebben wel-is-waar kerk, refter en boekenzaal
vernield, doch de gebouwen des kloosters liggen nog altijd binnen den hoogen
ringmuur, omgeven door het breede water.
't Is inderdaad eene flinke vesting van negen bunders groot. De patriotten, ten getalle
van 700 of 800, hebben er nu de roofvogels uitgedreven, en zich veilig in het gesticht
gevestigd.
In refter, prelaatskwartier, warmkamer, bibliotheek, hoeve en waschhuis, in stallen en
werkhuizen hebben de boeren kwartier gekozen, nadat zij poort en deur, met den
openbaren weg in gemeenschap, hebben verschanst.
Aan den hoogen omheiningsmuur en de breede gracht, staan waakzame
schildwachten; de karren, die om proviand uitrijden, de spions en patroeljes, die van
hunne tochten terug keeren, worden terdege onderzocht en op het hoogste van den
toren staat een schildwacht, die voortdurend met scherp oog den omtrek verkent.
Van die plaats waart men over akkers, weiden, bosschen, watervlakken, tusschen
welke torens, dorpen, hoeven en molens verspreid liggen. Alleen bij nacht kan men
ongemerkt, met eene min of meer talrijke kolom soldaten, de abdij nabij komen, ten
minste als de vijand erin gelukt de nachtelijke zwervers en spions te ontwijken.
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Binnen de muren ziet men op de 11de november een zeer levendig tooneel. De
boeren weten dat er op dien dag, in den omtrek, zal gevochten worden; dat de
Franschen de abdij zullen insluiten: zij zijn dan ook tot den strijd uitgerust. De
groepen zijn oprecht schilderachtig, en ware een teekenaar als Collot of Salvator
Rosa, een Teniers of Brauwer dáár aanwezig geweest, hij zou een rijken schat van
karaktervolle figuren hebben gevonden.
Kleeding en wapening leveren eene groote verscheidenheid op. Bij dezen boer hangt
de vest in lompen, bij genen is de blauwe kiel verkleurd en vuil. De hoed is dikwijls
versleten en geblutst; anderen dragen nog altijd de blauwwollen slaapmuts: - de
dagelijksche dracht van den Kempischen boer.
De meeste patriotten zijn jong; anderen zijn de mannelijke jaren ingetreden; nog
anderen hebben reeds grijze koppen. De mannen toonen zich meestal bedaard en
betrouwend; de jongeren zijn onbezorgd en vol levenslust.
Velen der aanwezigen hebben nog nooit het vuur gezien; anderen zijn reeds sinds
eenige weken bij het boerenleger ingelijfd. Allen dragen het roode kruis en den
palmtak op den hoed, ofwel op de borst; eenigen hebben hunnen paternoster om
den hoed geslingerd, zoodat het kruis tot schier op den schouder hangt.
Hier zit eene boer, die zwijgend zijnen rozenkrans bidt; daar blaast een andere
vroolijk op eene der orgelpijpen, die de vernielers der abdij reeds hadden ingepakt
om verzonden te worden; ginder rookt er een rustig zijne pijp, terwijl zijn jongere
buurman een vroolijk liedeke zingt.
Hier zit een groep kaartspelers rond een zwaren arduinsteen; een aantal boeren
staan bij de spelers en gapen naar het spel. Ginder vlamt een helder vuur, boven
hetwelk het lood der dakgoot gesmolten wordt en waaruit De Vaster, de redder van
Corbeels te Herenthals, zeer behendig kogels giet.
Boven op den toren staat de schildwacht. De knaap ziet beurtelings naar dezen en
genen kant, vooraI langs de zijde waar Meerhout ligt, in welker richting hij meent het
kanon te hooren dommelen.
Gisterenavond, zoo dacht de schildwacht, kwam te Tongerloo een Judas aan; hij
verklaarde dienst te willen nemen in het leger. Dezen morgen deed hij met de
jongens eene verkenning in de richting van Veerle; doch op weg hoorde hij het
kanon, wierp heimelijk zijn geweer weg en nam de vlucht. Hij ging gewis naar Diest,
om er bij den vijand den Judaspenning van zijn verraad te ontvangen.
Dat is ook zóó gebeurd. Op het bericht van dezen spion is generaal Jardon
opgemarcheerd, en terwijl zijne ambtgenoot Chabert nog slaags is met Van Gansen,
te Meerhout, verkondigt de ossenhoorn van den schildwacht op den toren, het
verschijnen der Franschen vóór Tongerloo.
De bezetting komt in 't geweer; de posten zijn dubbel waakzaam. Jardon houdt op
eene hoogte met zijnen staf stil; de generaal verkent met zijnen kijker den omtrek en
het gebouw, dat deels in de bosschen verscholen ligt.
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Jardon - de Belg, die het op zich nam, in naam der republiek, zijne landgenooten te
vermoorden en de zucht naar vrijheid in het bloed te versmachten - Jardon, is eene
opmerkenswaardige figuur. Hij is een jonge man van 31 jaar oud; zijn gelaat
kenmerkt barschheid, en die karaktertrek spreekt des te meer als men ziet dat de kin
sterk vooruitkomt, en, zoo men zegt, eene “bef” vormt. De neus heeft geen edelen
vorm; het oog is levendig, scherp, zelfs brutaal. De donkere pinharen hangen in
klissen tot op den kraag van zijne uniform.
Wat den generaal nog opmerkelijker maakt, is zijne kleeding. Deze is erg gehavend;
zij is gescheurd, versleten en aan den elleboog gelapt. De oude hoed is met veeren
versierd, die er uitzien als hadden de muizen er feest mee gehouden. Jardon wil als
een streng republikein beschouwd worden, een die alle pracht, allen praal verstoot
en alleen schittert door deugd en moed.
Wij zouden vragen, of hier de ijdelheid geene rol speelt, en deze, zooals bij den
wijsgeer der oudheid, niet door de scheuren en gaten van het kleedsel uitpiept? Uit
geheel dat zonderlinge wezen straalt echter stoutheid, vaste wil en eene
onverbiddelijke strengheid. Met zijn paard vormt hij, om zoo te zeggen, één geheel;
want dat dier is even gehavend als hij. 't Is een zwartvaal ros, mager als een graat,
met ongekamde manen, gedunden en als door de ratten afgeknaagden staart, met
een doorschoten oor en stijve achterpooten.
Op bil, nek en schoft ziet men witte linken zonder haren; 't zijn kerven van lans, piek
en sabel. Een echt scharminkel is dat paard; maar als het in beweging komt, onder
den spoorslag van zijnen meester, gloeit het oog, snuiven de neusgaten, krijgen de
schijnbaar houten pooten plooibaarheid, en het is of de duivel het dier in den romp
zit.
Dan, dan vliegt het als een tooverpaard tot in het midden van den kogelregen.
Jardon heeft in het leger de faam van onkwetsbaar te zijn. 't Is of de kogels, die op
hem gericht worden, krachteloos in zijne kleeren neerzakken; maar de adjudant, die
hem wordt toegevoegd, zoo zegt zijne levensbeschrijving, ontvangt bij zijne
benoeming... een doodsbrevet.
Zoovele adjudanten zijn er reeds, onder Jardons bevelen, gesneuveld, dat men
huivert nog aan zijn kommando te gehoorzamen. Ja, 't is eene onheilspellende figuur
op een duivelachtig paard!
Men gebiedt aan Jardon dáár, op dat punt te staan: hij zal er op het bepaalde uur
aanwezig zijn, hij en zijn paard, door welken helschen damp en gloeienden
kogelregen zij beiden ook gevlogen zijn.
De soldaten maken legenden op den generaal en zijn mager paard, en men vertelt
die als men ‘s avonds bij het wachtvuur zit. Geleerdheid heeft hij niet; hij is de zoon
van een kleinen bakker te Verviers. Zijn vader dacht dat zijne opvoeding volledig
was, toen de knaap zijnen naam schrijven kon. Heeft hij later leeren schrijven en
lezen? Mogelijk; doch het wordt wel eens betwist.
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Op zijn 22ste jaar diende Jardon in het regiment der Staten van het Prinsdom Luik;
toen in 1790 België door de Oostenrijkers weer overrompeld werd, ging Jardon in
Franschen dienst over.
Op zijn 26ste jaar was hij brigadegeneraal en had aan 20 veldslagen deel genomen.
Oorlogstaktiek is bij hem als ingeboren; doch slaat hij den bal mis in eene
onderneming, dan tracht hij dien misslag door stoutmoedigheid te vergoeden, en ook
wel, gelijk te Diest opzichtens Chabert, door eene onwaarheid vooruit te zetten en die
hardnekkig vol te houden.
Het liefst vecht Jardon op de voorposten, lijf aan lijf, vrij van allen band en bevelen.
Nu echter voert hij dien strijd tegen zijne landgenooten en begrijpt misschien niet wat
hatelijke rol hij op zich nam Hij is soldaat, de republiek heeft hem in dienst genomen,
en hij verdedigt de republiek tegen wie dan ook en hoe dan ook. Wij zouden die
zonderlinge verschijning op het slagveld kunnen bewonderen; hij ware een
legendarische held bij ons volk geworden; doch hij is en blijft een verrader, die tegen
landgenooten strijdt!
Dat verraad schandvlekt zijne nagedachtenis, en bij ons volk blijft hij gebrandmerkt
als een Caïn - die eens geen handvol eigen aarde vinden zou, om zijn hoofd op neer
te leggen!
Rondom den generaal staan zijne officieren, in afwachting wie van hen aan een,
misschien doodelijk, bevel moet gehoorzamen.
"Dat is een sterk nest!” mort Jardon, terwijl hij nog altijd zijnen kijker rechts en links
beweegt. Twee of drie geweerschoten knallen met doffen weerklank in de verte, en in
de richting der abdij.
“De bezetting schiet op onze scherpschutters,” zegt een der officieren.
“Wij zullen de kanons moeten inwachten,” herneemt Jardon spijtig, en die beslissing
verwondert de officieren. De generaal zou even goed kunnen zeggen: "Vóór het
nacht is wil ik daar binnen zijn!”
In dit laatste geval zou dit ook gebeuren. Jardon wil echter wachten tot morgen.
De verkenners berichten hem daarenboven, dat de omheiningsmuur sterk bezet is;
de grachten zijn breed en diep, de baan is afgesneden en opgegraven, zware
boomen liggen dwars over de wegen, die naar de abdij leiden - kortom, meer dan
een hinderpaal doet zich voor.
Volgens eenen aangehouden persoon, heeft men de abdij nog niet in bezit, wanneer
men gracht en buitenmuur bemeesterd heeft: binnen deze omgeving zijn tuinmuren
en gebouwen opgericht, nieuwe en sterke schansen voor de belegerden.
Jardons oog is donker; hij moet den lust om dit nest onder zijne vuist te vermorzelen,
nog eenige uren uitstellen. Nu geeft hij bevel op Westerloo aan te rukken en daar te
vernachten, in afwachting dat zijne kanons aankomen. Denkt hij er niet aan de abdij
te omsingelen? Acht hij dit niet noodig? Denkt hij het zijner onwaardig? Ofwel
verlangen zijne soldaten naar een avondmaal en een goed vuur?
De avond is gevallen: de nacht is daar. Jardon zet te Westerloo zijne posten uit en
droomt welbehagelijk aan de muizenval, waarin de boeren gevangen zijn. Morgen,
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morgen zal hij de abdij omsluiten, en al wat binnen hare muren leeft over de kling
jagen! De republiek zal hem dankbetuigingen stemmen: en hare spijt uitdrukken, dat
zij hem, Jardon, eens met ongenade heeft getroffen!
De morgen breekt aan; trommel en trompet galmen door het dorp; de troepen komen
in beweging. De soldaat, door de rust gesterkt, marcheert luchtig naar de abdij en
zingt vroolijk de Carmagnole.
De kanons gapen naar het oude gebouw: nog een oogenblik, en met een geweldigen
knal zal de gloeiende kogel in den ranken toren, in de kerk of prelaatshuis slaan, en
een lichtlaaie brand - niet waar Jardon? - zal het ongediert uit zijnen schuilhoek
jagen.
Jardon staat andermaal op zekeren afstand van het klooster; doch op zijn gelaat
leest men verbazing en teleurstelling.
“Maar...”, roept hij tot zijnen adjudant, “maar dat nest is ledig!”
“Onmogelijk!” antwoordt de toebesprokene.
“Waarheen zouden de vleermuizen gevlogen zijn?”
“Waarheen? Dat weet de duivel!”
De scherpschutters naderen de muren: geen teeken van leven doet zich op binnen
het gebouw. De poort is niet verschanst, en nu een stoutmoedige soldaat door eene
spleet naar binnen loert ziet hij eene verlaten vesting.
Jardon blijft verstomd; de prooi is hem ontsnapt, dank aan de wegen die hij niet kent,
aan de bosschen waarin hij verdoolt, aan de eindelooze vlakten, waar voor hem geen
bepaald spoor kronkelt!
De boeren zijn verdwenen, zonder iets achter te laten. Stil! Klinkt er in de verte geen
geweerschot? Voorzeker!
Men breekt op; de kolom trekt in de richting van Gheel, en Jardon juicht reeds bij de
gedachte dat Chabert gisteren avond op het vereenigingspunt zal aangekomen zijn,
en de aftrekkende patriotten weldra tusschen twee vuren worden gevangen.
Integendeel! de boeren nemen zeer behendig de plaats in, die de republiekeinen
gisteren hebben verlaten. Waar trokken de boeren heen?
Wij volgen de bende van Van Gansen, die in den nacht, na het gevecht te Meerhout,
den weg naar Diest inslaat.
De hemel is met donkere wolken bedekt: de wind scheurt soms die drijvende
massa’s, en de maan werpt alsdan een karig licht op het landschap, en doet, boven
het leger, de opgestoken zeisens flikkeren.
Door de hooge dennen suist hommelend de wind, en dit gerucht is sterk genoeg om,
in de verte, met den doffen hoefslag der paarden en den stap van honderden
voetgangers verward te worden. De zwarte en zwijgende bende doet aan eenen
spookoptocht denken, of aan eene reusachtige nachtelijke begrafenis. Elke patriot is
bekommerd en houdt de hand aan het wapen. Rechts en links, tot op een
voldoenden afstand, spreidt zich eene lijn verkenners uit en ginds in de nevelen, rijdt
eene groep ruiters, die bij het minste onraad, signaal zullen geven. Die ruiters zijn als
de voelhoorns van het leger, dat geheimzinnig, doch met snellen stap vordert.
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Aan het hoofd van de bende gaat Van Gansen, wiens oog gedurig in den nacht
rondloert. Uiterlijk is hij kalm, inwendig is hij door onrust geplaagd. Naast hem gaat
de smokkelaar met Row, die evenals de overigen begrijpt, dat er dient gezwegen te
worden; Row bromt noch blaft.
De zwarte slang trekt nu over de heide. Hier en daar staat op die vlakte slechts een
donkere jonge masteboom: niets belemmert alzoo het gezicht. De maan is helder
genoeg op dit oogenblik, om zelfs de zwarte gestalten der scherpschutters te zien.
In de verte stijgt plotseling een gedommel op: de bende staat stil; men luistert. Zou
men niet zeggen dat men aan den horizon een leger hoort marcheeren?
Zijn die lichtende punten, ginds aan den gezichteinder, misschien de wachtvuren der
Franschen? Alweer de Franschen!
Dat denkbeeld alleen ontmoedigt vele boeren en doet hun gevaren zien, die enkel in
de verbeelding bestaan.
Doch de jongens zijn afgebeuld door het gevecht te Meerhout, afgebeuld door den
nachtelijken tocht, en nu zou men andermaal volop in de Fransche kolommen terecht
komen!
Dezen willen naar een dichtbijgelegen dorp, genen naar de bosschen gaan, die zij
pas verlaten hebben en daar slapen.
Slapen - voor die macht verdwijnt, in zekere oogenblikken, alle gevaar.
Slapen - al daagt de vijand ook op, en zou zijne bajonet den slaper ongenadig aan
den grond spietsen?
Van Gansen heeft het gemor kalm aangehoord.
“Mijne vrienden,” zegt hij, “weest toch mannen en geene kinderen! Zijt gij wel
dezelfde helden van Meerhout, die alles durfdet bestaan en den vijand ook met schâ
en schand deed aftrekken? Zijt gij wel dezelfde mannen, die bij duren eed beloofd
hebt mij te zullen volgen tot het einde der wereld? Ik heb aan Eelen gezegd dat ik
dezen morgen vóór Diest staan zou, om eenen aanslag op die stad te wagen. Ik heb
beloofd u ongedeerd tot dáár te geleiden. Heb ik u ooit bedrogen? En nu echter
weigert gij verder te gaan?... Luistert wat ik u zeg: hier vertoeven is de dood in de
armen loopen. Ik ook ben vermoeid, afgebeuld; doch ik denk dat God met ons is! Hij
zal ons, beschermd door de duisternis, in eene veilige schuilplaats brengen - en gij
weigert! Welnu, blijft hier, ik zal alleen gaan, en zoo gij mij ooit hebt liefgehad, komt
dan onder de muren mijn lijk zoeken, om dit ten minste op gewijden grond te doen
rusten. Vaartwel!”
“Neen, neen!”roept men driftig rondom hem, “neen, wij willen u volgen!”
“Dit zegt gij nu; doch een half uur later, zal de booze geest andermaal in u spoken!”
“Neen, neen! Als 't moet zijn zullen wij gehoorzamen, tot zelfs in het uiterste!”
”Gij belooft mij dit bij al wat u heilig is?”
“Ja, ja, een woord een woord, een man een man!”
“Zoo wil ik het hooren! “antwoordt Van Gansen.
Een ruiter komt in draf tot de bende terug; volgens hem, dient de groote baan, die
men nu nadert, vermeden te worden. Men verkieze een kleinen omweg, achter het
dorp dat in de schemering zichtbaar is. De republikeinen dwalen in den omtrek, en de
gloeiende stippels, die men in de verte ziet, zijn inderdaad wachtvuren.
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De ruiters verwittigen de verkenners; de bende slaat den aangewezen weg in. Men
worstelt door het bosch, door struweel en hout; de nacht is frisch, koud zelfs; de
jongens marcheeren met gebogen rug, de handen in de broekzakken, en het geweer
aan den bandelier op den schouder.
De bende komt in het aangewezen dorp; men stapt zoo stil mogelijk voort; de
kraaiende haan zou hen niet verraden, maar wel de blaffende bandhond.
De bewoner van eene eenzaam gelegen hoeve loert ontsteld door de spleet der
deur, en ziet den zwarten stoet stilzwijgend voorbij trekken.
Wat lange en akelige nacht!
De maan is ondergegaan; toen zij aan den hemel dreef, vreesde men door haar
verraden te worden; nu zij verdwenen is, wordt men boos tegen de halve duisternis,
die den weg langer doet voorkomen, of hinderpalen ontstaan, die bij dage niet
gekend zijn.
Allengs breekt eene flauwe lichtstreep in het Oosten door, `t is de lang gewenschte
morgen. Het landschap is met rijp overdekt en de boomen staan als in bruidskleed.
Men houdt een oogenblik rust. De morgenschemering verlicht de koepel der kerk van
Scherpenheuvel, en doet de gouden sterren tintelen, waarmee het dak bezaaid is.
De boer, godsdienstig tot in het diepste zijner ziel, wendt het oog naar het heiligdom,
thans verlaten en beroofd, en bidt,.,.
Van Gansen heeft den hoed afgenomen, en groet en dankt Onze-Lieve-Vrouw,
omdat Zij het kleine leger der jongens dezen nacht door zoovele gevaren heeft
geleid. Op het gelaat der boeren ligt een glimp van voldoening, bij het herdenken van
den stouten tocht, dien men onder het beleid van den kommandant heeft afgelegd.
Velen komen nu rondom Van Gansen staan; men drukt hem de hand, en zij, die hem
het meest verdacht en vermaledijd hebben, knielen en kussen zijne handen.
“Aan u,” zeggen zij, “aan u tot in den dood!”
Men trekt verder. Op de hoogten gekomen, ziet men beneden een weelderig
landschap, en in de verte, in die vruchtbare vlakte, rijzen de daken, torentjes en de
oude wachttoren van Diest op, die door allen begroet worden, gelijk de vermoeide
pelgrim Jeruzalem begroet - de stad der verlossing!
Te Diest zou men, o begoocheling! vrij zijn.
De zon breekt door en werpt een flauwen straal over de hagelwitte vlakte die onder
het licht flikkert en tintelt als diamantgruis. Langs den kant waar Diest ligt, hoort men
een flauw en onregelmatig gedommel, dat aller aandacht opwekt. Van Gansen staat
stil en luistert met ingehouden adem.
“ 't Is een gedommel van karren of wagens!” zegt de smokkelaar.
“Neen,” zegt de kommandant, “'t is geweervuur!” en dat laatste doet velen onrustig
luisteren. Men heeft den boer doen verstaan dat Diest het einde van den tocht is, en
men dáár geruimen tijd veilig verblijven kon.
“Gaat het weer beginnen?” denkt Norris en zou Row wel eenen trap willen geven,
omdat die schelmsche hond zoo vinnig opziet en jankt van ongeduld.
“Geen twijfel,” hervat de kommandant, “ 't is geweervuur! Eelen is reeds daar! Hij is
slaags met de bezetting. Vooruit, vrienden, en God zij met ons!”
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Men hervat den tocht. Zij, die aan het hoofd der bende gaan, stappen moedig voort,
aangevuurd door de tegenwoordigheid van den kommandant. De achterhoede gaat
langzamer, doch zij volgt. De kolom schijnt, sedert het vertrek uit Meerhout, niet
verminderd. Zijn er achter gebleven, misschien gewonden, of wien de moed in de
schoenen zonk -. God vergeve het hun!
Vooruit, pro aris et focis!
Hoe meer de jongens Diest naderen, hoe duidelijker de stad, met hare witte torentjes
en dakens, uit den morgennevel oprijst. Het geweervuur dat men hoorde, heeft
opgehouden. Zijn de jongens verslagen, of zijn zij overwinnaars?
In duizend vreezen komt de kolom dichterbij, doch op de hoogten en boven de oude
muren herkent men weldra de boeren. Men wuift met mutsen, met vlag en wimpel,
met de hoeden op de geweren gestoken!
Van Gansen en zijne vrienden zien en hooren het gejuich, en er stijgt uit de bende
der nieuwgekomenen, een triomfgeroep op dat als een kanongedommel weergalmt.
Met 2.500 jongens is Eelen 's nachts opgebroken en bij Rijmenam de Dijle over
gemarcheerd. Hij vond 's morgens Diest, door slechts een 80-tal infanteristen,
huzaren en gendarmen verdedigd. De boeren overweldigden de poort. Eenige
Franschen sneuvelden; men nam er een zeker getal gevangenen; anderen
verborgen zich bij de burgers doch het grootste deel der bezetting vluchtte in allerijl
naar Leuven.
Aan de poort van Diest valt Van Gansen zijnen wapenbroeder in de armen. 't Is dan
zegepraal op zegepraal, die den patriot ten deel valt. Het gejubel neemt geen einde;
het duurt voort nu men de poort binnendringt, nu het leger der boeren door de straten
golft, en eindelijk, op de markt, door de overwinnaars met luid gejuich wordt begroet.
Van alle kanten stroomen benden patriotten toe: Corbeels daagt met zijne wakkere
mannen op: die van Tongerloo zijn daar; Meulemans, de landmeter, is aanwezig;
Stolmann, een oud soldaat uit Zoersel, Craeninckx, Caeymax uit Herenthals, Smets
uit Rotselaer, Crabeels uit Sichem, Goossens uit Scherpenheuvel, 20 andere
aanleiders verschijnen in den loop van den dag. Men telt 4.000 of 5.000, men zegt
zelfs 6.000 jongens te Diest, die nu, bij de vaantjes van Scherpenheuvel, die der
Allerheiligenkapel op den hoed dragen.
“Voorwaar! 't zal er warm worden!” zeggen de boeren.
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H.8. Selm en Cilia
In het schoone dal van de rivier de Demer, omringd door uitgestrekte weiden en
moerassen, nu grootendeels overstroomd, ligt het oude Diest. Boven zijn ouden
omheiningsmuur steken de daken der huizen, de torentjes van St.-Sulpiciuskerk, het
Begijnhof, de Kruisheerenkerk op, en de oude Toeterstoren, de reus welke eeuwen
telt, bestrijkt de vlakte en ziet over het heuvelig landschap.
Het is eene kleine stad, met enge en kronkelige straten, oude huizen met trapgevels,
en eene nogal ruime markt.
Nu eens door de patriotten, dan door den vijand bezet, en vooral de lage wraak van
dezen laatste duchtende, is de bevolking uiterst op hare hoede en heeft den intocht
van Eelen niet toegejuicht.
Immers, binnen een paar dagen zal de stad andermaal de prooi der Franschen
worden en bloedig boeten, voor elk bewijs van genegenheid den brigand bewezen.
Men heeft te Diest, zooals wij reeds zegden, de achtergebleven Franschen
voortreffelijk verborgen en verzorgd; met huivering de inkwartiering der patriotten
aangenomen en de hand niet uitgestoken toen de boeren de baan opbraken, de
wegen afsneden, verschansingen opwierpen en loopgrachten maakten, die den boer
tegen het vuur des vijands moesten vrijwaren.
De patriot was trouwens zeer kalm te werk gegaan: de vrijheidsboom is niet
omgehakt, de krijgsgevangenen zijn menschlievend behandeld; doch op doodstraf
heeft Eelen geëischt dat de Diestenaar al zijne wapens zou inleveren.
De boeren die zich op den 12de November te Diest bevinden, vormen er een
wezenlijk mierennest. Velen zijn met goede geweren gewapend; krijgsvoorraad en
proviand zijn er voorhanden, doch de kanons, die de boeren hoopten te vinden, zijn
er, helaas! niet.
Als de vijand, nu nog op een verkeerd spoor gebracht, terugkomt, zal hij met grof
geschut aanrukken, en de patriotten hebben niets, om zich tegen dat moorddadig
geweld te verzetten, dan hun onwankelbaren moed.
Welnu, zij toonen dien moed in waarheid te bezitten, want zij versmaden de
bescherming der muren; zij kampeeren in het open veld en voor de
Allerheiligenpoort, en zonder ander schild dan hunne loopgrachten!
Eelen, de kalme en krachtdadige jonge man, voert het opperbevel, in
overeenstemming met de andere kapiteins, doch de boeren stellen hunne hoop in
Van Gansen, wiens moed en beleid te Meerhout zoo glansrijk gebleken is.
Zooals hij Eelen als het ware hoofd der verdediging erkent, zoo wordt deze ook als
zóódanig door de jongens aangenomen. Van Gansen weet te gebieden, hij weet ook
te gehoorzamen; hij kan den eersten rang bekleeden, maar ook de minste van allen
zijn.
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“Waar is Cilia Braken?” Die vraag richt de held van Meerhout herhaalde malen tot
verschillende personen.
Niemand kan hem antwoord geven; doch nu hij in den loop van den dag de groote
kerk binnentreedt, wier deuren wagewijd openstaan, bemerkt hij eene vrouw, die op
den vloer geknield is, en bidt met de twee handen vóór de oogen.
“'t Is zij!” mompelt Van Gansen.
Eerbiedig wacht hij tot dat het meisje opstaat en zij de kerk wil verlaten. Cilia is bleek
en blijkbaar afgemat; maar kalmer dan ooit is de uitdrukking harer donkere oogen.
Een glimlach verheldert het aangezicht van het meisje, bij het zien van den kapitein.
Op den dorpel der kerk staat zij stil, en zegt plotseling:
“Hoe is 't met moeder Broninckx?”
“Meerhout werd gisteren verschrikkelijk geteisterd....” antwoordt Van Gansen
aarzelend.
“En moeder Broninckx?”
“De Franschen hebben haar uit haar huis gedreven.”
Cilia verschrikt.
“En zij?....”
“Wordt nu bij een der buren verzorgd.”
“Arme moeder! ... Maar zij leeft!.... Zij leeft, Goddank!”
“Wat moet zij geleden hebben!”
De kapitein zegt niet dat de arme moeder, door smart en lijden overmeesterd, in hare
verstandvermogens gekrenkt is.
“Waar is Selm?” vraagt de kommandant plotseling.
“In het gasthuis,” luidt het antwoord; “God zij dank! het gaat beter met hem en binnen
weinige dagen, zullen wij naar moeder terugkeeren.”
“Doe dat,” zegt Van Gansen bemoedigend.
En nu vertelt Cilia haar wedervaren.
Langs ongebaande wegen, door bosch en kreupelhout, heeft zij Diest bereikt. In de
nabijheid der stad, werd zij door eene Fransche patroelje aangehouden, en op
zekeren oogenblik dreigde men haar ruw te behandelen.
Bang was zij niet; zij stiet den baldadigen sergeant van zich af en toonde hem het
laissez-passer, verklarende dat zij bij den bevelvoerenden officier moest gebracht
worden.
In de wacht aan de poort toonde zij andermaal haar doorgangsbewijs, en de officier
dacht niet anders of hij had met een spion, in dienst van den generaal, te doen. Hare
knieën knikten wel is waar, heur hart klopte angstig; maar uiterlijk behield zij haren
moed en stapte tusschen twee ruwe en onbeschofte soldaten voort, die haar naar het
hoofdkwartier geleidden.
Bij den generaal had zij niets verraden; maar toch gezegd dat de patriotten Meerhout
bezet hielden; dat een jonge man, dien zij niet kende, het bevel voerde over eene
slecht gewapende groep boeren, die schier elken avond gedeeltelijk uiteenliep, en
gemakkelijk door een escadron ruiters kon weggekeerd worden.
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Het eerste gedeelte van dit verslag kende de Fransche bevelhebber, ja, maar het
laatste was hem welkom en hij beschouwde de citoyenne, die zich vrij goed in de
vreemde spraak uitdrukte, als eene vrouw de republiek toegedaan.
Het trof hem dat dit meisje zoovele gevaren getrotseerd had en met zooveel
beradenheid antwoordde; maar 't werd Cilia nochtans zalig om het hart, toen zij het
hoofdkwartier en den bevelvoerenden generaal achter den rug had.
Tot belooning van den dienst der republiek bewezen, mocht zij Selm opzoeken. De
generaal had nu geenen tijd om zich verder met haar in te Iaten; doch hij zou hare
diensten noodig hebben, misschien wel denzelfden avond...
Gelukkig werd Cilia door hem vergeten.
Selm zat in de gevangenis, zooals zoovele andere conscrits, in afwachting dat zij
naar ver afgelegen departementen zouden vervoerd en daar ingelijfd worden. De
deur van den kerker werd geopend en de doodsbleeke jongen vloog in Cilia's armen.
't Was voor hem of een engel uit den hemel verscheen. Ondersteund door het
meisje, wankelde de afgebeulde jongeling naar het gasthuis, reeds gelukkig omdat
Cilia hem een woord van troost en liefde, een groet van zijne moeder gebracht had.
“Heb moed!” zegt Van Gansen bij deze mededeeling en drukt het kloeke meisje de
hand. ”Heb moed, wij zullen elkander weerzien. Reken op mij!”
En met die hoopvolle woorden verlaat Cilia de kerk; zij gaat snel door de straat en
het gasthuis binnen, waar het haar toegelaten is den zieken Selm te verplegen. Nu
snelt zij eene ruime zaal binnen, waar vele gewonden en zieken op bedden of op
strooi gelegd zijn; waar de dood onophoudelijk rondzweeft, om telkens een nieuw
offer te maken.
Hier ligt de stervende repnbliekein, daar de lijdende patriot die, te Meerhout gewond
en door den nachtelijken tocht afgebeuld, hulp en troost in het gasthuis komt vragen.
Allen zijn nu verbroederd in het lijden; allen zijn ongelukkigen die, ver van huis en
haard, den haat vergeten dien zij elkander toedroegen.
Met de patriotten zijn de priesters gekomen; met de patriotten zijn de kloosterzusters
weer stouter opgetreden; en beide zalven de wonden, die van het lichaam, die van
het hart!
Cilia bereikt het bed van den armen Selm, die hare terugkomst met klimmend
ongeduld afwacht.
“Selm, zegt zij, “ik heb den kommandant der jongens gezien, die bij moeder
Broninckx zijnen intrek had genomen! Moeder leeft - en de patriotten hebben de
zegepraal te Meerhout behaald,” voegt zij er koortsachtig, maar fluisterend, bij.
“Goddank!” antwoordt Selm en een straal van geluk verheldert zijn bleek aangezicht.
“Ten gevolge der victorie te Meerhout, zijn ze nu hier,” gaat Cilia voort, “van alle
kanten komen groepen boeren toegestroomd, om ons te verlossen!”
“Stil! spreek stiller, Cilia!” en de bleeke handen van den zieke grijpen de hand van
Cilia vast, en in zijne oogen blinkt een heilig vuur. “Och, ware ik genezen en kloek
genoeg om in de rangen mijner vrienden te staan! “
“Geduld, geduld!”
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“En na dat lijden terug te gaan naar ons dorp, terug naar moeder...” hervat de jongen
en zijne stem trilt van aandoening.
“Wees gerust, binnenkort...”
“Och ja, zeg dat nog eens, zeg dat nog tienmaal, zeg dat aanhoudend... Terug naar
moeder! wat heb ik dikwijls aan die woorden gedacht, toen ik in de gevangenis zat,
en nu ik hier omringd ben door de vreeselijkste ellende!... Wat is de oorlog toch een
wreed monster!”
Cilia zit nevens het bed.
“Wat moet het nu zalig en kalm zijn in ons dorp !” zegt de jongen mijmerend. “Wat
zijn de harten daar braaf en goed, en hoe ruw en wreed en ongenadig zijn ze hier, in
het midden van de ruwe en vreemde soldaten, die den armen Kempischen jongen
hoonen, beleedigen, mishandelen en hem in eene taal toespreken die hij niet
verstaat! Zie, Cilia, dat is nog de ergste marteling, en het doet het hart bonzen van
verontwaardiging, als men vraagt met welk recht die vreemdeling hier komt meester
spelen en ons als slaven op onzen eigen grond rondjaagt.”
Cilia's hand klemt inniger die van Selm.
“Ik begrijp dat den Vlaamschen jongen het bloed in het hart kookt, en hij naar het
geweer grijpt aIs hij zijn oud recht vertrapt, zijne taal versmaad, zijne kerk gesloten,
zijnen priester vervolgd en verbannen ziet? Ons ouderlijk huis is gebrandschat, onze
vaders en broeders worden met den kogel gestraft, de jongste zonen zijn gedwongen
om ver van hunnen haard en kerk, voor eene vreemde zaak te gaan sterven? Men
noemt ons brigands; maar als wij den Franschen een zoo bloedig jak oplegden als zij
ons, zouden zij ook niet opspringen en ons naar de keel grijpen?”
“Stil, Selm, stil!”
“Gij hebt gelijk ! Och, als wij maar naar moeder kunnen terugkeeren, zal alles weldra
vergeten zijn, niet waar, Cilia? De wind, die door onze Kempen waait, zal ons weer
gezond en krachtig maken, en dan Cilia, dan zullen wij inniger dan ooit met elkander
vereenigd zijn...”
Cilia zwijgt; er tintelt een zacht purper op hare wangen.
“Ik ben gelukkig, Cilia,” hervat Selm, “dat gij mijne zuster niet zijt. Ik heb het u nooit
gezegd - waarom moest het ook gezegd worden? - gij zijt mij dierbaarder dan eene
zuster, en sedert gij, om mij te redden, alIe gevaren hebt getrotseerd, gevoel ik meer
dan ooit dat ons leven voor eeuwig moet vereenigd blijven...”
“Selm, Selm!” stamelt Cilia, en zij bedekt hare oogen met de hand: zij wil de tranen
verbergen, die mild opwellen.
Eene plotselinge ontploffing van geweervuur doet al de aanwezigen opschrikken.
“Daar zijn ze!” roept Selm.
Er heerscht in de ziekenzaal eene algemeene verwarring, buiten weerklinken
angstige stemmen en men hoort een dof gedommel in de straat, als liep men in eene
bepaalde richting.
In de nabijheid van Selm richt zich een gewonde republiekein ten halve op, luistert
met ingehouden adem, steekt den mageren arm op, roept “vive la république!” en valt
machteloos achterover.

70

August Snieders

Zijn buurman, een jonge patriot, wiens hoofd met een bebloeden doek omwonden is,
springt uit zijne legerstee, en trots verzwakking en wonden, roept hij uit;
“Daar moet ik bij zijn!”
Hij bereikt wankelend de deur en verdwijnt.
Selm is diep ontroerd.
Het geweervuur sterft allengs weg. Eene groep republikeinen uit Leuven gekomen,
heeft zich in het hoofd gesteld de stad andermaal in te nemen, vóór dat de
kolommen, die nu in de Kempen dwalen ter opsporing van den vijand, andermaal
vóór Diest zouden verschijnen.
Met hazensnelheid trekken de aanvallers echter af, teruggebliksemd door de kogels
der boeren, die in loopgrachten en achter den omheiningsmuur verscholen zitten. Die
vlucht geeft aan de jongens moed!
Andermaal heerscht er eenige uren rust; doch er loopt met bliksemsnelheid eene
tijding door al de straten: “De Franschen zijn aangekomen! Jardon en Chabert
verschijnen aan den kant der Allerheiligen- en Antwerpsche poorten!”
“Welnu,” zegt Van Gansen, “wij wachten hen; wij zijn gereed!”
Koortsachtig vangt men in het gasthuis al die aanvliegende berichten op.
“Cilia,” zegt Selm, “laat mij hier niet in het dompige gasthuis! Breng mij buiten, aan
den ringmuur! Ik moet zien hoe onze jongens vechten; ik moet hen ten minste met
oog en hart volgen!”
“Selm, dat kan niet!” antwoordt het meisje bezorgd; “de Novemberkou zou doodelijk
voor u zijn. En dan de ontroering...”
“Kom met mij,” zegt een oude knecht van het gasthuis; “ik ook zou het gevecht willen
zien! Mij ook brandt het hart van ongeduld. Zoudt ge kunnen opstaan en klimmen?”
“Klimmen?”
“Ja, wij nemen plaats niet ver van hier, aan den ringmuur, in den ouden Toeterstoren,
die het Demerdal bestrijkt. Vandaar zullen wij het gevecht zien...”
Selm staat reeds recht; hij leunt op den arm van Cilia en op dien van den bediende.
't Gaat met moeite, maar toch gaat het. Men stapt zoo snel mogelijk door de
kronkelige straten: men bereikt den wachttoren, uit wiens top men den ganschen
omtrek overziet. Dáár echter zit de boer op den uitkijk. Bij het opklimmen moet Selm
herhaalde malen stil staan.
“'t Zal niet gaan.” zegt Cilia fluisterend.
“Toch wel,” antwoordt Selm, bleek als een doode, “en moet ik dan sterven, het zij dan
in `t gezicht van den strijd op dood en leven.”
Men bereikt de plaats die de oude man heeft aangeduid; langs den kant van het
Demerdal is eene breede opening, waardoor de frissche novemberlucht speelt.
Ginds, op de hoogten der Allerheiligenkapel, blikkeren de bajonetten der Franschen,
en ziet men de beweging der aanrukkende troepen. Eene flauwe zonnestraal
verheldert het woelige tooneel. Beneden liggen de weiden en het watervlak, door de
overstrooming van den Demer gevormd. Dáár ook ziet men de loopgrachten, waarin
het leger der boeren genesteld is. Men ziet deze laatsten: ze liggen op den grond,
het geweer vooruit, om al wie nadert op gloeiend lood te onthalen.
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Jardon en Chabert haastten zich het vuur te openen. Of begingen zij niet eene groote
misgreep met de patriotten in Noordwaartsche richting te zoeken, terwijl deze hen
behendig verschalkten en de standplaatsen bemachtigden, die zij zoo roekeloos
verlieten? Wilden de Franschen het verloren terrein herwinnen, vóórdat hulptroepen
kwamen opdagen?
Voorzeker!
“Zie,” zegt Selm bitter; “men brengt twee kanons vooruit, en onze jongens hebben
enkel geweren en zeisens!”
Inderdaad, men plaatst twee veldstukken, een 4- en een 8-ponder. De kanonniers
staan gereed met de brandende lont.
De lont strijkt neer, het knappend hout ontbrandt
En 't losbedonderd schot...
..is in waarheid naar het hart van het reeds zoo beproefde vaderland gericht!
De kogels vliegen met een doffen slag tegen den omheiningsmuur, komen woelend
en warrelend in de opspattende aarde, of sissend en suizend in het water terecht.
Telkens als de dikke, witte rook door den wind wordt weggedreven, ziet men de
vlakte; doch dooden bemerkt men er niet.
In de loopgrachten brullen de boeren van woede: zij kunnen geen woest geweld
tegenover woest geweld stellen.
“Komaan,” roepen zij Van Gansen toe; “laat ons uit onzen schuilhoek komen en man
tegen man, lijf tegen lijf vechten! “
“Geduld, geduld, vrienden!” antwoordt de kloeke man. “Geene overijling! Integendeel,
wij gaan terug, achter de muren! Terug, geen nutteloos bloedverlies!”
Het signaal klinkt; de boeren vóór den muur gelegerd, trekken achteruit. Terwijl de
bommen over de vlakte vliegen, en als razend de aarde opwerpen, of het water
bruisend opjagen, verlaten de patriotten hun standpunt.
Jardon, die met zijnen kijker gewapend, de vlakte overziet en deze hoopt met dooden
bezaaid te vinden, heeft eene boosaardige uitdrukking van misnoegen op het wezen.
Hij ziet hier en daar een geweer, ook eenige van die hoeden, welke hij zoo goed kent
- hoeden met het kruis en den palmtak, - doch lijken niet.
Zijn er dooden of gewonden, dan hebben de boeren ze meegenomen, een bewijs dat
zij niet al vluchtende, maar wel regelmatig afgetrokken zijn. Het verlaten der
loopgrachten maakt bij onze drie toeschouwers op den toren een pijnlijken indruk;
den ouden man wellen de tranen uit de oogen; Selm beeft van ontroering en Cilia
zegt angstig:
“Kom, Selm, laat ons naar beneden gaan! Het gezicht doet u pijnlijk aan! Oh, ge ziet
wel, Selm, de onzen zijn tegen de Fransche moordtuigen niet bestand!”
“Wie weet, Cilia!” mompelt de jongen, en hij rekt het bovenlijf om des te beter te
kunnen zien.
“Hoort gij dat gejuich in het Fransche kamp?” zegt de oude man op bitteren toon.
“Ziet, nu komt de infanterie met versnelden stap voorwaarts!”
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“Ja...” mort Selm, “deze wil gelijktijdig met de boeren in de stad dringen. Dat
verhoede God!” voegt de zieke er driftig bij, en het denkbeeld doet hem zoo hevig
aan, dat zijne bleeke kaken gepurperd worden.
De hoofden der drie toeschouwers komen vooruit, en de harten kloppen hoorbaar.
Een verward gerucht stijgt beneden op; de aanvallers, die in stormpas komen
opzetten, roepen geestdriftig “Vive la république”; in het leger der patriotten hoort
men kreten van spijt en woede, berwensching en vermaledijding.
Met een kijker, zou men in dat mierennest van menschen, Van Gansen hebben
bemerkt, die plotseling zijne vrienden tot staan brengt en de eerste van allen zijn
geweer op den naderenden vijand lost.
"Vuur!“ kommandeert men rechts; “vuur!” links; "vuur...” van den kant der poort!
Honderden geweerschoten knallen, knetteren. 't Is een lange ratelslag.
De kogels zaaien dooden en gewonden; de republikeinen waggelen, wankelen,
tuimelen over den grond of bonzen, als steenen zoo log, op den natten bodem neer.
Eene tweede ontploffing volgt de eerste. Deze is even krachtig, even moorddadig; de
Franschen gaan achteruit en nemen weldra in verwarring de vlucht.
De officiers razen, tieren, vloeken, dreigen - niets helpt!
“Ziedaar het antwoord op al dien overmoed!” roept Selm en hij lacht koortsachtig.
In het kamp der Franschen heerscht eene hevige verwarring; in het kamp der boeren
niet minder. In dit laatste wil men vooruit, en den vijand met de zeis op het lijf vallen.
Jardon drijft zijn mager paard de vluchtende soldaten te gemoet te vergeefs? Een
oogenblik staat de generaal in eenen regen van kogels.
"De artillerie nogmaals vooruit!” luidt het bevel.
Zeven stukken worden geplant; doch vóór dat zij kunnen losbranden, slaan de kogels
uit de loopgrachten de kanonniers ten gronde, gelijk de hagelslag de koornhalmen
neerslaat. leder schot, dat Van Gansen lost, velt een der kanonniers neer en belet
dezen de moorddadige lont te strijken.
Op 50 meters van den muur, zegt een Fransch legerverslag, zijn de kanons eindelijk
geplant; doch alzoo ook onder het bereik der geweren van hen, die achter den
ringmuur geposteerd, of weer in de loopgrachten genesteld zijn.
Vruchteloos bonzen de kogels tegen den muur; 't geeft den boer niets dat er steenen
opvliegen, of hun gruis heinde en ver wordt rondgestrooid.
Voor de kanonniers is de toestand onmogelijk uit te houden, en eensklaps wordt aan
den kant der Franschen de witte vlag in de hoogte gestoken, ten teeken dat men het
gevecht verlangt te staken.
Allengs sterft het vuur uit; nog knalt er een schot - nog een vóór dat de wegtrekkende
damp aan allen de vlag der wapenschorsing laat zien.
Men begrijpt meer dan ooit, in het kamp der boeren, dat de twee generaals te allen
prijze, weer willen bezit nemen van de stad, die zij zoo onvoorzichtig hebben
verloren.
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Men vraagt onderhandelaars.
Van Gansen, Meulemans en Stolmann, die de Fransche taal machtig zijn, bieden
zich aan om met Jardon in onderhandeling te treden. Geblinddoekt, met de witte vlag
voorop gedragen, en begeleid door een Fransch officier en soldaten, gaan de drie
boeren den Allerheiligenberg op.
Kalm en onverschrokken stapt Van Gansen door de schaar van republikeinen, die,
het geweer aan den voet, vooral hem, den kloeken jongen man, hier met
bewondering, daar met brandende blikken nastaren. Hij is zonder wapens; doch op
zijnen hoed prijkt het roode kruis en het opschrift In hoc signo vinces.
De Franschen zien hem nu in levenden lijve, ce fameux chef de brigands, die hen te
Meerhout zoo geducht afsloeg, zooals hij hen hier weer met sterke vuist tegenhoudt
en als toeroept:
“Slechts over onze lijken komt gij binnen!”
Achter de Allerheiligenkapel worden de drie leiders der patriotten afgewacht door de
generaals Jardon en Chabert, omringd van hunne officieren. De blinddoek wordt
afgenomen. Nu staan zij tegenover elkander: de verdedigers van hun vaderland en
de overweldigers.
Chabert vestigt een grammen blik op Van Gansen, die hem een paar dagen geleden
zoo ongenadig op Vlaamsch lood onthaalde.
“Gij zijt genegen om in overeenkomst te treden?” zegt Jardon kortaf en met onvaste
stem.
“Wij komen uwe voorstellen hooren,” antwoordt Van Gansen kalm. “Wij komen op het
signaal der witte vlag!”
“Onverschillig!” valt de generaal hem driftig in de rede. “Onze eisch is dat gij de stad
zoudt ontruimen!”
“De stad is in ons bezit; wij zullen ze stap voor stap verdedigen, zoolang dit in ons
vermogen is.”
“Zij is onhoudbaar voor u.”
“Dat is ons nog niet bewezen; wij zijn met moed bezield en strijden voor ons recht, en
de vrijheid van ons vaderland.”
Dat laatste woord schijnt Jardon te hinderen: zijn oog flikkert en het bloed stijgt op
zijne wangen. Hij, hij vecht immers tegen zijn vaderland!
"Gij zijt gehoorzaamheid verschuldigd aan de wetten, die u door de republiek worden
voorgeschreven; gij hebt uwe inlijving bij de Republiek als eene genade gevraagd!”
“Indien ons Vlaamsch land dit gedaan hadde, zou het verdienen van de wereldkaart
te worden gevaagd! Maar bij God, die ons hoort, generaal, noch ons Brabantsch,
noch ons Vlaamsch land wil de inlijving bij de republiek, en juist omdat de republiek
onze oude rechten niet meer eerbiedigt, hebben wij de wapens opgevat!”
Het stormt in Jardons ziel.
“Gij zijt een onbeschaamde brigand!” valt Chabert driftig in.
“Ik ben een eerlijk vaderlander, die vecht voor haardstee en altaar!”
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Het gesprek hindert blijkbaar Jardon. Spreekt er misschien eene stem in zijn
binnenste, die hem verwijt dat ook hij eens een vaderland had?
“Wij zullen de boeren laten aftrekken,” zoo valt hij plotseling de twee sprekers in de
rede; “doch wij eischen dat de aanleiders van den opstand ons worden
overgeleverd!”
“Begrepen!” zegt Van Gansen kalm en er speelt een glimlach over zijn open gelaat.
“Ik voor mij heb er niets tegen, indien onze vaderlandsche zaak hierdoor kan gered
worden.”
“Over dit voorstel moet het leger der patriotten beslissen!” laat er de luitenant van
Corbeels, de jonge Meulemans, snel op volgen.
“Inderdaad! Wij zullen uw voorstel overbrengen,” zegt Van Gansen, “en het antwoord
zal u geworden.”
“Brigands hebben geene stem in het kapittel, en ik vraag een onmiddellijk antwoord!”
zegt Chabert met stemverheffing.
Van Gansen ziet den generaal strak en koel in 't oog.
“Wij zijn enkel lasthebbers,” antwoordt hij “en beslissen niet”
“Gij zijt in onze macht!” brult Chabert.
“Wij zijn hier gekomen op uw eerewoord, en zoudt gij dat willen schenden?”
“Gij zijt maar brigands!”
“Ik neem die benaming niet aan. Men kan ons verraderlijk aanhouden: wij zijn slechts
met ons drieën. Denkt echter niet dat wij den dood vreezen. Indien de republiek aan
haar eerewoord tekort kwame - maar dat zal ze niet? - en ons niet ongedeerd laat
vertrekken, zal haar eene bloedvlek aangewreven worden, die nooit zal worden
uitgewischt.”
“Beleedig niet!” valt Jardon driftig opvliegend in. “Niemand zal een haarpijl van uw
hoofd krenken!”
“Generaal, ik heb er geen oogenblik aan getwijfeld; ik antwoord slechts met eene
onderstelling op eene onderstelling. Laat ons een einde maken aan een gesprek dat
voor beiden pijnlijk is.”
“Gij hebt gelijk!”
“Wij brengen aan het patriottenleger... “
“Brigandsleger!” mompelt Chabert; doch Jardon maakt met de hand eene beweging,
die tot bedaardheid aanspoort.
“Wij brengen,” hervat Van Gansen, “aan het patriottenleger uw voorstel over: dat gij
de manschappen zonder wapens wilt laten aftrekken; doch dat de aanleiders in uwe
handen zullen achterblijven...”
“Zeer juist... en wij dringen er op aan in het voordeel der boeren, die door de
republiek grootendeels als onschuldig worden beschouwd, vermits Diest binnen
weinige uren door vijf kolommen en eene ontzaglijke artillerie zal omsingeld zijn, en
de ongelukkigen alsdan onder de puinen der stad zullen worden begraven.”
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Een rustige glimlach speelt over Van Gansens wezen, en op een ietwat spotzieken
toon en den hoed afnemende, zegt de jonge kapitein zeer hoffelijk:
“Gij zijt wel goed, generaal.”
De onderhandelaars groeten eerbiedig; doch de groet wordt hun niet teruggegeven,
integendeel werpt men hun een vreeselijken vloek achterna.
De drie aanleiders, andermaal geblinddoekt, worden naar de voorposten
teruggevoerd.
Het voorstel des hoogmoedigen meesters wordt overgebracht, en uit aller borst stijgt
maar één kreet op: “Nooit, nooit! Onze kloeke aanleiders zouden zij vermoorden, en
ons, zonder opperhoofden, ongenadig in het vlakke veld vervolgen en als honden
doodschieten! Gaat, en zegt hun dat als zij niet gauw het vuur beginnen, wij hen met
onze zeisens komen neerslaan!”
De toestand des legers wordt in de vergadering der aanleiders gewikt en gewogen,
en omtrent drie uren in den namiddag, keert Van Gansen naar het Fransche kamp
terug. De soldaten, die hij voorbijgaat, trachten in zijne houding den oorlog of den
vrede te lezen. Immers, de Fransche soldaat verlangt in het diepste van zijn hart den
vrede. Hij heeft in de verloopen uren reeds zooveel bloed zien vloeien, zoo menig
makker in den grond gedolven; hij ziet in den strijd tegen de dweepzieke boeren nog
zooveel ramp en wee tegemoet, dat hij rust zoekt - al is het slechts voor eenige uren!
“Wat is uw antwoord?” zegt Jardon op strengen toon, nu Van Gansen andermaal
verschijnt.
“Het leger weigert.”
“Het wil dus den dood!”
“Het wil den strijd; het is slagvaardig en wacht u.”
Jardon behoud een schijnbare kalmte; dit antwoord heeft hij niet verwacht.
“ 't Zij zoo,” zegt hij, en zijne stem beeft. “Bereid u dan tot de verplettering!”
“Gij zijt wel goed, generaal!” antwoordt Van Gansen, neemt den hoed af ten groet,
keert zich om en stapt zoo kalm tusschen de republikeinen, als wandelt hij tusschen
zijne vrienden.
Op den uitersten post keeren de Fransche soldaten terug: doch alvorens heen te
gaan, fluistert een oude soldaat Van Gansen toe:
“Welnu kapitein, wat dans gaan wij beginnen?”
“Den kogeldans.” antwoordt deze.
“Alle onderhandeling is dus mislukt?”
“Gij hebt het gezegd.”
En niettemin schrijft Jardon in zijn legerverslag dat het de boeren waren, die de witte
vlag opstaken en hij, toen de patriotten wilden onderhandelen, fier en echt
republikeinsch antwoordde: “Je refusai, ne voulant pas transiger avec des scélérats. “
Pas is Van Gansen in de loopgrachten verdwenen, of de witte vlag wordt
ingetrokken; de wapenstilstand is ten einde; de dooden zijn begraven en de
gewonden weggevoerd.
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Nu schettert de trompet; de soldaat maakt zich tot een nieuwen aanval gereed; het
kanonschot brandt los, de kogel slaat tegen den ringmuur, of vliegt over dezen heen,
valt knetterend en krakend op één der huizen, en terzelfder tijd stijgt de vlam met
geweld naar boven. De houwitsers slaan met een geweldigen bons neer, woelen
suizend de aarde om, bersten en spreiden hunne gloeiende schilfers en brokken
moorddadig in het rond.
Slag op slag volgt.
“Mijd u, mijd u!” heeft de kommandant der patriotten meer dan eens geroepen, als er
eene bom in de nabijheid der boeren neerslaat, en het wordt een spel voor dezen op
den grond te vallen en alzoo het moordtuig over zich heen, met knetterenden
donderslag, te zien uiteenspatten.
“Mijd u, mijd u!” roept op zijne beurt de smokkelaar tot den kommandant. De bom valt
nijdig sissend en als razend draaiend op den grond, berst met een geweldigen slag,
en als de vuurroode stralen en de damp verdwenen zijn, ligt Van Gansen ten gronde;
het bloed maakt zijn aangezicht onkennelijk.
“God, mijn God!” is aller uitroep. Men snelt toe: de kloeke kapitein, de hoop van het
vaderlandsche leger, ligt geveld! Schrik en ontzetting verspreiden zich alom. Eene
wonde aan de onderlip en kaak maken zijn vervoer noodzakelijk, al mompelt de
kommandant dan ook: “'t Is niets, 't is niets...”
Groot is het bloedverlies en de krachtvolle jongeman valt in onmacht, in de armen
van den smokkelaar.
Deze en de smid dragen den bevelhebber uit de loopgrachten; achter hen loopt, op
drie pooten, Roy, die, door hetzelfde schot dat Van Gansen wondde, een stuk van
zijn tweede oor verloren heeft.
De avond is gekomen: de beschieting duurt voort; de bommen vallen meer en meer
in de stad. De brand woedt in verscheidene huizen en verspreidt een akeligen gloed
in de straten, waar men zelden iemand ontmoet dan eenige ontstelde boeren.
De inwoners zitten in de kelders, of houden zich schuil achter wal en schans.
“Van Gansen gesneuveld!”, die bange kreet klinkt als een doodvonnis in het leger der
patriotten.
“Neen, neen, hij leeft nog! God zal hem redden!” roepen anderen ten antwoord.
In het gasthuis wordt de held door eenen geneesheer verbonden, die gansch den
dag reeds druk werk had met het verplegen der gekwetsten. Cilia Braken wijdt hem
onverpoosd hare zorgen toe, en als Van Gansen de oogen opent en haar ziet, dankt
hij met eenen blik het heldhaftige meisje.
's Nachts komen Eelen, Corbeels, Meulemans den kapitein bezoeken, en de
moedige man heeft, zooveel men verstaan kon, gemompeld:
“Niet achteruit! Aanvallen tot het laatste toe!”
Allengs zwijgt de grommende duivel, het kanon; nu en dan galmt in den nacht. nog
een geweerschot. In de stad staan nog altijd huizen in brand; een akelige vuurgloed
purpert de lucht, het dal, het water en de omliggende heuvels. De boeren houden
onafgebroken wacht; allengs wordt het in de twee kampen stil.
De nacht is koud. In de verte, op de hoogten, branden de bivakvuren der Franschen.
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H.9. Na drie uitvallen
De stad heeft door de bommen der Franschen reeds veel geleden; de inwoners,
vooral de vrouwen en kinderen, blijven voortdurend verborgen in de kelders, wier
gewelven met eene dikke laag stalmest bedekt zijn, waarin de bom smoort.
Uren lang hebben die ongelukkigen boven hun hoofd een vreeselijken donder, en
duizenden onverklaarbare geruchten gehoord. Wat eene hel van angst en
onzekerheid!
De straten zijn ledig.
De boeren, achter muur en schans verborgen, hebben betrekkelijk weinig geleden,
doch de Fransche infanterie is door het geweervuur der boeren vreeselijk geteisterd.
Nooit zouden de legerverslagen van Jardon en Chabert bekennen, hoevele hunner
dappere soldaten in het Demerdal en op de hoogten, in den eeuwigen slaap werden
geslingerd.
Integendeel, in de rapporten, altijd opgekropt met snorkerij, heeft men niet alleen de
waarheid verborgen, men heeft de feiten vervalscht; doch gelukkig niet zelden
dermate vervalscht, dat men bij onderzoek de waarheid ten nadeele van de
Franschen ziet oprijzen.
De morgen van den 11de November breekt aan. Men zal nog altijd het oorlogsplan,
vooral door Van Gansen opgemaakt, volgen: men wil het Fransche leger verslaan
vóór dat verdere hulptroepen opdagen. En als de insluiting zal volledig zijn, en de
stad voor den patriot een onvermijdelijk graf worden zal?
Op die vraag heeft Van Gansen geglimlacht en enkel gezegd:
“Weest gerust! Hebt vertrouwen: hier sterven wij nog niet?”
Pas dringt de morgenschemering door, of op de voorposten worden reeds
geweerschoten gewisseld. De boeren zijn driftig om den vijand aan het lijf te komen.
“Leven de jongens!” zoo klinkt het uit de loopgrachten, en van den ringmuur, die ten
deele verbrokkeld ligt, galmt tot antwoord: “Leven de jongens...”
Gelukkig weten de patriotten niet wat aan genen kant der hoogten plaats grijpt. Dààr
dagen nog altijd nieuwe bajonetten op; dáár kruipt het kanon langzaam door het
zandspoor, gelijk de neger sluipend zijne prooi nadert.
Reeds vroeg vallen de boeren aan en dit zóó onstuimig, dat de Franschen in den
aanvang deinzen. Tot tweemaal toe hernieuwen de patriotten den aanval, doch
telkens moeten zij op hunne beurt achteruit. Zij wijken echter stap voor stap, nooit in
verwarring, en het gelukt hun de dooden en gekwetsten achter den stadsmuur in
veiligheid te brengen.
Niets ontmoedigt de jongens: de kalmte van Eelen, de drift van Corbeels, hoe zeer
ook in strijd met elkander, vuren gelijktijdig de jongelingen aan, en de derde aanval
wordt met eene onbeschrijfjke onstuimigheid volbracht.
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Onder den kreet van “Leven de jongens!” stormen de boeren den Allerheiligenberg
op; zij letten niet op die welke gekwetst neerzakken of naar beneden rollen. De
zeisens, die in de winterzon als bliksems flikkeren, voorspellen eenen donderslag.
Huilend vallen de boeren de batterij aan; de geweerkolven slaan de kanonniers ter
aarde; de zeisens klieven als ridderzwaarden de koppen, of rijten de lichamen open.
Het is eene slachting in den vollen zin des woords.
"Aan ons de kanons!” schreeuwen de boeren, en deze vallen inderdaad in hunne
macht. De republiekeinen wankelen en tuimelen achteruit, alsof de stomp eener
reuzenvuist hun in de volle borst treft.
“Wat niet kan meegevoerd worden, moet vernageld worden!” roept de smokkelaar en
trekt den bleeken smid vooruit, die met zijnen voorhamer gewapend is. Doch dwars
door den kogelregen heen, komt als een dreigende windhoos de Fransche infanterie
opzetten. Ze heeft den toestand gezien, berekend en de schande der neerlaag geeft
vleugels aan hare voeten.
De boeren wijken andermaal, keeren terug, wijken nog en onder het geschuifel en
gesis der kogels, bereiken zij hunne standplaats achter den ringmuur en in de
loopgrachten, zonder dat nogmaals een enkel gekwetste op het veld achterblijft.
Tot driemaal toe mislukt de aanval; maar den vierden keer kan het gelukken.
Eilaas, die hoop vervliegt: aan den Oostkant, op den weg van Hasselt, verschijnt
eene nieuwe kolom Franschen. Rechts en links komt de vijand als uit den grond
opgerezen en vormt meer en meer eenen gordel van bajonetten en kanons rondom
de rampzalige stad.
Eelen ziet het en heeft de overtuiging dat de toestand onhoudbaar wordt.
De boeren gevoelen het evenals hij; er heerscht eene sombere stemming onder de
bezettíng; zij is veroordeeld tot den dood, niet tot den heldendood - neen, verwezen
om als ongediert te worden verpletterd!
De avond valt, en nog altijd dondert het kanon.
De held van Meerhout ligt in een afzonderlijk vertrek van het gasthuis; zijn rustbed
mag een martelaarsbed genoemd worden.
Buiten wordt gevochten, en hij, hij mag aan 't gevecht geen deel nemen! Aan zijn
voeteneind brandt eene lamp, onder een kruisbeeld aan den witten muur
opgehangen - wit als een doodslaken...
Van Gansen ligt gekleed op het bed: hij wil tegen elken onverwachten aanval bereid
zijn. Niet weerloos zal hij zich, bij eene overrompeling der stad, aan den vijand
overleveren.
Het benedendeel van mond en lip is omwonden; het aangezicht is bleek. Blijkbaar
heeft hij veel geleden. De koorts heeft hem afgebeuld. Geene klacht, geen gekerm
zelfs geen zucht komt over zijne lippen. Het bed, waarop hij ligt, staat tegen eene
deur geschoven, waarop men nog eenige deels uitgewischte krijtstrepen ontwaart:
want sedert het verband hem belet te spreken, schrijft de bevelhebber zijne
raadgevingen.
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Van Gansen luistert voortdurend naar het schokkend gedommel van het kanon, en
als dit in hevigheid af- of toeneemt, richt hij soms het bovenlijf op en schijnt de
kansen van den hardnekkigen strijd te berekenen.
Nevens zijne legerstee staat Cilia Braken, die voor een oogenblik Selm verlaten heeft
om den kommandant te verzorgen. Zij volgt met belangstelling elke zijner
bewegingen, nu hij zich andermaal opricht en aandachtig naar het gedommel luistert.
Het meisje wil hem met eene zachte beweging der hand uitnoodigen, zijne liggende
houding te hernemen; doch driftig weert hij haar af, en staart haar strak aan.
Nu grijpt hij het krijt in de verbleekte en bibberende vingers en schrijft:
"Zeg me de waarheid!”
“Gij eischt ze?” zegt het meisje met eene vaste, maar doffe stem. “Welnu, de drie
uitvallen der patriotten zijn afgeslagen. Zoo even zijn onze vrienden in de stad
teruggetrokken, doch zij hebben hunne dooden en gekwetsten meegevoerd. Morgen
zal ons aller lot beslist zijn!”
De gewonde wordt rood in zijne sprakelooze opgewondenheid; de linkerhand,
waarop hij steunt, grijpt als eene klauw in het witte laken en zijn besloten mond laat
een gebrul hooren. Dan doet hij een teeken met het hoofd, als wil hij zeggen "Ga
voort!”
“Morgen,” hervat Cilia„ "zal men ons verpletten, wij zijn ingesloten... “ en er welt een
traan van spijt in haar oog op. " De weg van Hasselt, die tot nu toe open bleef, wordt
door eene nieuwe kolom troepen bedreigd... Wij moeten sterven!”
Driftig heft Van Gansen de rechterhand op en hottelend schrijft hij: “Nog niet!”
Cilia leest de woorden en een ongeloovige glimlach speelt over haar bleek gelaat.
"Er is geene uitkomst meer!... fluistert zij, zich tot den gewonde bukkend. "De boeren
weten het; dezen nacht zullen zij ter kerke gaan en zich tot den dood bereiden. Velen
zijn weggeloopen vóór dat de baan op Hasselt bezet was, in de hoop nog een
veiligen uitweg te vinden. De anderen zijn getroost in hun lot!
De hand schrijft:
"Niet sterven! God is met hen!
“Wat geeft het, dat wij moeten sterven!” hervat het meisje op eenen toon van
misprijzen. “Sterven is een kort, een onbeduidend lijden; maar de moeders, die hare
kinderen zullen wachten... en het land dat geene verdedigers meer tellen zal, terwijl
de vijand zijne met bloed bemorste hielen op de dorpels onzer huizen en den
gewijden vloer onzer kerken drukken zal!”
“Er is uitkomst!” schrijft driftig de hand.
“Uitkomst?“ antwoordt Cilia, en zij is zóó ontroerd dat zij de rechterhand op haar hart
drukt, ons de jaging te doen bedaren.
“Uitkomst! ik heb een onbepaald vertrouwen in u: als gij dat woord schrijft, moet het
waarheid zijn!”
Driftiger nog schrijft de hand:
“Waarheid!”
“Goddank!” roept het meisje; zij grijpt de hand, die het geheimzinnige woord van
redding heeft geschreven en kust ze vurig.
“Hoe zal de nacht zijn?” schrijft de hand.
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“Een koude, donkere nacht.” zegt Cilia. “De lucht is zwaar bewolkt: de wind huilt in de
boomtoppen... “
De gewonde knikt min of meer, ten bewijze dat een dergelijke nacht volkomen met
zijn plan overeenstemt. Van Gansen laat het hoofd achterover vallen om te rusten; hij
is afgemat, sluit de oogen en het krijt ontglipt aan zijne vingers.
Angstig volgt Cilia elke beweging. Indien de redder eens stierf, vóór dat hij haar zijn
reddingsplan deed kennen! Het oogenblik van rust schijnt haar eene eeuwigheid toe.
In de straat wordt het gedommel heviger; de geweerschoten galmen dichterbij; het
gevaar schijnt dus grooter te worden.
De kommandant rijst andermaal langzaam op; zijne vingers scharrelen naar het krijt
en met gespannen aandacht volgt Cilia de onregelmatige krijtlijnen:
“Daalt te middernacht den wal af achter het Begijnhof, nabij de Koeipoort; waadt naar
den dijk in de overstroomde weiden; legt eene brug over de Koeibeek; volgt den dijk,
links van den Groenen Weg, en het leger kan gered worden. Albert Meulemans zal
dit alles begrijpen.”
En nu Cilia die woorden halfluid, maar aandachtig gelezen heeft, wischt Van Gansen
ze weer snel uit.
“Tusschen middernacht en één uur,” schrijft de hand. “Red Selm, breng hem bij zijne
moeder.”
“En gij dan?” zegt Cilia.
“Ik blijf... “ schrijft de hand met eene snelle beweging.
“En uwe moeder?” hervat het meisje.
Van Gansen rust een oogenblik: hij is ontroerd bij het aandenken zijner moeder: nu
schrijft hij met hobbelige trekken:
“Ik heb haar reeds voor eeuwig vaarwel gekust!”
“Neen, neen!” roept Cilia; “de patriotten zullen u niet lafhartig aan den vijand
overlaten!”
Een flauwe glimlach speelt over het wezen van den kommandant, en nogmaals den
arm uitstrekkende, schrijft hij:
“God Zij met u. Vaarwel!”
Het krijt ontvalt aan de hand en Van Gansen zakt achterover, door vermoeinis en pijn
overmand.
Het kanongedommel sterft weg; hier en ginds knalt nog een geweerschot.
De boeren houden wacht; doch velen knielen in de kerk, om, zooals Cilia gezegd
heeft, den dood des te kalmer in de oogen te zien. De posten zijn uitgezet. Eelen en
Corbeels Ieggen eene koortsachtige bedrijvigheid aan den dag, en na alle mogelijke
voorzorgen te hebben genomen, gaan zij naar de groote kamer, in de herberg het
Korenhuys, op de Korenmarkt, om met de andere aanleiders krijgsraad te houden.
Er valt, voorwaar! te wikken en te wegen, in den benarden toestand van het leger.
De vlam der olielamp op de tafel werpt een flets licht over de mannen, die hier
vereenigd zijn. De aanwezigen zijn schier onkennelijk, zoo verscheurd en verhakkeld
zijn hunne kleeren, zoo zwart van kruit en damp zijn handen en aangezichten.
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Eelen is altijd kalm, maar een zweem van droefheid ligt over zijn weezen verspreid,
sedert Van Gansen gevallen is. Corbeels heeft niets van zijne voortvarendheid
verloren, al heeft hij ook eenen bajonetsteek aan het voorhoofd, die hem erg nijpt.
Elk dezer mannen weet dat men morgen onder 't kanon bezwijken zal. Wie niet wordt
gedood door de kogels, zal onverbiddelijk aan de bajonet geregen worden. Dat is nu
juist niet bijzonder pleizierig, denkt Corbeels; maar wat is er aan te doen! - en hij heft
den bierpot op en drinkt recht smakelijk, waarna hij hem aan Eelen toeschuift. Deze
laat echter de kan onaangeroerd.
De dood is niets voor hem; maar duizenden levens van bloeiende jongens opofferen,
die met een edel doel toesnelden - dat grijpt Eelen diep in de ziel! De patriot, die
bulten vóór de kamerdeur wacht houdt, opent deze, steekt het hoofd door de spleet,
en vraagt of eene bode van den kommandant Van Gansen mag binnen komen.
Cilia Braken staat vóór de aanleiders der patriotten. Men weet wie zij is, en nu komt
zij daarenboven vanwege Van Gansen, wiens naam alléén genoeg is, om allen
dwars door het Fransche vuur te doen vliegen. Kalm brengt het meisje de woorden
van den moedigen Kempenaar over. Zij legt het stoute plan uit en aller gemoed wordt
luchtiger; het oog tintelt andermaal van opgewektheid.
Eelen, zoo zegt men, zal de aanleider zijn en het vaderlandsche leger redden! Dien
snelt de straat op, die door den brand verlicht is; men loopt naar den wal, men
beraadslaagt over den uitweg, tot redding aangewezen. Albert Meulemans wordt
geroepen: hij toch kent de plaats, kent de overstroomde beemden, kent den
aangewezen dijk.
“ 't Zal gaan!” zegt de ondernemende Corbeels driftig, zelfs vóór dat het bewijs
hiervan geleverd is. Eelen en Corbeels ijlen naar het gasthuis; men wil Van Gansen
zien. Dien zoekt hern rechts en links: men dwaalt door de kamers, waar de dooden eeuwige zwijgers! - geen belang meer in hunne aanleiders stellen: waar stervenden
en gekwetsten de bevelhebbers kermend achterna staren.
Niemand kan antwoord geven op de vraag waar de jonge Kempenaar is. In de kamer
gekomen, waar hij verzorgd werd, leest men nog de woorden, op de deur
geschreven: “God zij met u. Vaarwel!”
Tranen wellen in de oogen van Eelen op, en de deur naderend drukt hij de lippen op
de woorden, als zijn ze de relikwie eens heiligen. De bevelen worden nu aan
vertrouwbare mannen gegeven. Meulemans, die in 1786 een plan van Diest
opmaakte en dus elken voet gronds kent, heeft de leiding van 't werk op zich
genomen, de smid en de smokkelaar zijn de voornaamste helpers.
De boeren dragen balken en planken aan; zij brengen ook sterke zelen. Alles gebeurt
in de grootste stilte. Gelukkig heerscht er nog eene zwakke schemering, die, als de
wolken bijeen drijven, door het pikdonker zal vervangen worden.
Overal, en op tamelijk verren afstand, worden schildwachten met geladen geweer
geplaatst, om de spions verwijderd te houder. Meulemans heeft de diepte gepeild, de
breedte gemeten. De boeren gaan stout te water, bereiken de Koeibeek, en weldra
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rusten de uiteinden van den eersten balk op min of meer vasten grond. Pas is deze
gelegd, of Eelen waagt het over die gevaarlijke brug, den overkant te bereiken, en
daar den toestand te verkennen.
De smokkelaar volgt hem, of zou hij den kapitein alléén dit waagstuk laten begaan?
Neen, dat zal niet. Row, die tegen den wal op zijn achterste pooten zit, staat op,
springt in 't water en zwemt in de richting waar zijn meester verdwenen is. De
verkenners bereiken den dijk aan gene zijde der Koeibeek, vorderen kruipend en
tastend, altijd rondloerend gelijk de panter die eene prooi nadert.
Aan de twee kanten van den dijk is het water dat weiden en moerassen bedekt, zeer
diep en de weg zeer smal. Men mag dezen niet verlaten, noch met overhaasting en
gedrang overtrekken. De gekende 's Heeren Windmolen, rechts van hen, is zichtbaar
door het bivakvuur dat een rooden gloed afwerpt. Men hoort duidelijk het rumoer in
het kamp op den Kloosterberg; soms in de verte een flauw geroffel der trom, een
wegstervenden trompettoon, of een dof knallend geweerschot.
Gelukkig voor de boeren hommelt de wind over de vlakte, door het geboomte op de
hoogte, en bruischt het water aan het Spuy, alsof het elk verraderlijk gerucht
versmachten wil.
Middelerwijl dat Eelen en de smokkelaar de stoute verkenning doen, werken de
boeren onverpoosd voort. Geen hamerslag klinkt, geen smookende fakkel verlicht
den arbeid. Men bindt met ijzersterke zeelen, planken en balken aan elkander. Row
is de eerste, die uit de duisternis te voorschijn komt; hij springt op den vloer der brug,
die reeds geheel gelegd is, en schudt rillend zijn natten pels. Ook de smokkelaar
verschijnt. Eelen volgt: beiden verklaren dat met veel omzichtigheid, het heldenstuk
uitvoerbaar voorkomt.
Men snelt nu ter kerke. Op het ledige altaar brandt een enkel lichtje; toch ziet men
dat de tempel kroppend vol volk is. Men fluistert elkander het ordewoord toe; men
spreekt van een stout waagstuk. Het stoutste is echter welkom. De boeren zijn
opgewekt, vol moed, vol hoop; doch de aanleiders voegen er bij: “Geene overijling, of
alles is verloren!”
De priester strekt zijne handen bevend boven de schare uit, als verspreidt hij den
zegen over al die landskinderen, welke den dood te gemoet gaan, of het
vaderlandsche leger zullen redden... Men trekt uit, stil, zonder rumoer; de posten die
aan de muren staan, worden ingeroepen; de achterblijvers opgezocht, de
gekwetsten, die nog kunnen gaan, mogen volgen.
De boeren stappen zwijgend en geheimzinnig in de straten voort, die nog altijd door
den verzwakten brand der huizen zijn verlicht. De stadsbewoner die door het venster
loert en den zwarten stoet ziet voorbijgaan, beeft reeds voor de akeligheden van een
nachtelijk gevecht. Achter het Begijnhof heerscht eene volslagen duisternis, en men
zakt veilig langs den wal af, in de richting der Koeipoort.
Als eene reuzenslang werkt het leger, duizenden sterk, de hoogte op, golft over deze
heen en daalt aan de andere zijde af. De orde is nog volledig. Niemand dringt. Een
aantal kapiteins en luitenants blijven in de achterhoede. Trouwens, men is des te
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geduldiger, aangezien men achter nog niet weet of men niet veiliger is in de stad,
dan aan het hoofd van het waagstuk.
Eelen leidt de beweging; Albert Meulemans bevindt zich aan de pas gelegde brug.
De kop der zwarte slang doorwaadt zoo stil mogelijk een ondiepe plaats, bereikt den
dijk en verdwijnt in de duisternis. Men hoort een flauw geplons in het water. De
bevelen worden aan de brug fluisterend gegeven: "Niet opdringen! Kalmte! Geen
rumoer!” en die woorden worden gedurig herhaald.
Een oogenblik ziet men Selm, die op den rug van den smokkelaar gedragen wordt,
en naast Ivo gaat Cilia. Nergens in het ronde is er onraad; het eenige gerucht dat er
gemaakt wordt, is het voetgestommel op de zwakke brug, soms een kort geplons in 't
water, een verdoofd gelach, een valsche stap van dezen of genen, een gesmoord
gesprek; doch eens over de brug en den dijk van Webbecom bereikt, gaat elk
gerucht in het windgesuis door het riet en de boomtoppen, verloren.
De nacht wordt zóó donker, dat men de zwarte massa der voorttrekkende boeren al
minder en minder kan onderscheiden. Eensklaps ontstaat er eene hevige beweging
in de achterhoede: in de verte wordt een geweerschot gehoord, een tweede knalt ....
Komen die schoten niet uit de stad? Gewis is er onraad! Het gedrang wordt driftiger;
men wil, men zal plaats vinden op de brug - en eensklaps stort deze, met ontzettend
gekraak en geplons, in het water...
Een ijselijk gejammer stijgt op; vele jongens vallen in de diep overstroomde beek, en
allen schreeuwen om hulp! Men ziet niets, men heeft geen erbarming voor het
gekerm! Iedereen tast in den donkeren nacht rond, klemt zich aan zijne voorgangers
en tracht zich te redden.
Vóór, aan het hoofd des legers, vermoedt men eenen aanval der achterhoede.
Terugkeeren is onmogelijk: men moet, tengevolge der smalte van den dijk,
voorwaarts! Wie terugkeeren wil, stoot, vooral in de duisternis, de vooruitdringers in
het water.
De ontsteltenis doet de bevelen en waarschuwingen in den wind slaan. Rechts en
links van den dijk zoeken de jongens eenen uitweg, en, o wee! zij vallen en plonsen
in het water of zakken in het verraderlijke moeras. Een akelig gehuil galmt in den
nacht. Wat al handen die niemand ziet, worden smeekend om redding uitgestoken!
Eene wanhopige worsteling om het leven zal er in de duisternis aanvangen. Men
moet daar elkander aan handen, armen en beenen grijpen, en, als worstelaars ineen
geslingerd, gezamentlijk in de diepte zinken!
Nog een kreet, nog een gejammer, en de kinderen, die zoo moedig voor eigen haard
hebben gestreden, zijn in het water verdwenen, of in het moeras versmacht... De
wind huilt zijn eentonig doodslied, de zwarte wolken drijven als uitgespreide
baarkleeren langs den hemel, en het water rimpelt zich gewis weer spelend rond het
geknakte riet ....
In het Fransche kamp heeft het treurspel niemands aandacht opgewekt. Misschien
droomde de soldaat, bij het bivakvuur, dat hij den genadeslag aan de brigands
toebracht.
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Niets gehoord, niets gezien? En een leger van duizenden trok onder het bereik van
een geweerschot, dwars door twee kampen heen! De patriotten hebben eindelijk den
voet op vasten grond, en stil, regelmatig, maar het oog op de bivakvuren gericht,
zetten zij den weg voort. Eelen heeft zijne kloeke zending volbracht; doch, helaas!
met verlies van ongeveer 100 jongens ....
De morgen breekt in het oosten door. 't Is een koude, ijzige dag; de grond is hard
gevroren. Het leger is reeds verre van Diest en in de Kempen verspreid, nu de
Franschen de jongens nog binnen den ringmuur der stad wanen.
Weldra verschijnt Collaud, de oppergeneraal, die den avond te voren met troepen en
geschut is aangekomen; hij is vergezeld van Jardon en Chabert, alle twee hunkerend
naar eene bloedige wraak.
De stad is zoo rustig als eene stad van dooden. Geen enkel hoofd verschijnt boven
den ringmuur; aan poort noch loopgracht is eenige beweging.
"'t Is daar beneden een kerkhof!” zegt de Fransche bevelhebber verwonderd. "Zijn de
vogels dan gevlogen? Maar langs waar, zegt langs waar, heeft dit plaats gehad?”
Jardon verklaart, bij hoog en laag, niets te weten aan geene nalatigheid plichtig te
zijn; Chabert heeft niets gezien. De eerste beschuldigt den tweede dat hij de boeren
langs de waterpoort heeft laten ontsnappen - ja, misschien wel al zwemmende!
Collaud brult van woede, en des te woedender wordt hij als hij nadenkt dat de boer
inderdaad voor hem eene onvatbare prooi is. De Franschen stormen op de poorten
aan, dringen binnen, en zien niets dan verwoesting, door de belegeraars in de nu
doodsche straten aangericht. Men schiet eenige achterblijvers van het boerenleger
dood; men sabelt weerloozen neer, die pogen te vluchten; men vermoordt
onschuldigen; men plundert, brandt en verwoest.
De hulp, die de Diestenaar aan de Fransche gevangenen heeft gebracht; de
onzijdigheid die hij tijdens het beleg in het oog hield; de vijandelijkheid, den boer
betoond - al die toegevingen vergold de Fransche soldaat hem met bloedige straffen,
geldboeten, brandschatting en vernieling. Wendt de oogen van al die gruwelen af!
Jardon, de Belg van geboorte, ziet ze onder zijn oog gebeuren, en er ontwaakt in
hem geen enkel gevoel dat hem zegt “Maar 't zijn landgenoote! die men zoo bloedig
mishandelt! Hij rijdt op zijn zwart, verhakkeld paard door de straten, en 't geeft hem
weinig of de hoeven op het hart, of op het hoofd van eenen gesneuvelde terecht
komen.
Aan het kerkhof houdt de ruiter een oogenblik stil. Men laat juist eene kist in eenen
kuil neer, en als Jardon vraagt, wien men in den grond stopt, antwoordt de
doodgraver: “Den aanleider der brigands, Van Gansen!”
Een valsche grimlach speelt over Jardons wezen. Hij haat den held van Meerhout die
hem, nu twee dagen geleden, zoo kalm in de oogen staarde en hem den verrader!
sprak van zijn arm vaderland dat bloedige tranen weent!
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H.10. Naar moeder!
Het wintert vroeg; in het midden van November is de grond reeds hard als steen. De
wind- en regenvlagen hebben, sedert het begin der maand, de laatste bladeren
neergeworpen. Alleen de koppige dennen, echte Kempenaars, behouden hun
groenen dos, en ruischen en brommen hunne geheimzinnige zangen. In de
uitgestrekte heide schijnt niets te leven; aan den hemel drijven de dichtgepakte
wolken, en in hare nabijheid trekken de vogelen naar een rustiger vaderland.
't Is de dag, die op het verlaten van Diest volgt: 't is de 15de November. In de
morgenschemering zweven hier en daar zwarte gestalten, ook soms groepen, over
de heide, om in de nevelen of in het donker mastebosch te verdwijnen.
Nu ziet men op de vlakte nog eene vrouw, die met moeite eenen kruiwagen door het
paardenspoor van den weg stoot. Op den wagen ligt een jongeling, in eenen wollen
deken gewikkeld. Zijn bleek aangezicht is gedeeltelijk zichtbaar; zijne groote,
donkere oogen zijn voortdurend op het meisje gericht, en hij volgt de minste
beweging der sterke deerne, wier handen bloedrood zijn en wier wangen gloeien als
eene rijpe kriek in den zomer. 't Is Selm en Cilia.
De smokkelaar droeg 's nachts den zieken jongen op den schouder; later nam een
sterke boer hem op. In den morgen vervoerde men hem op eene berrie, en toen men
eene deels vernielde hoeve bereikte, vond de smid eenen kruiwagen op den weg
staan. Row, vóór dit voertuig gespannen, trok met alle kracht; hij echter was ook een
invalied. Immers, hij was graatmager geworden, en in verschillende gevechten
werden zijne twee ooren half en zijn staart geheel afgeschoten. Row was zóó
verhakkeld, dat hij zeer goed in vergelijking kon komen met het ros van Jardon.
Nu eens vatte de smid, dan de smokkelaar de berries van den kruiwagen op, en 't
ging vlug vooruit; doch eindelijk, laat in den voormiddag, liep de weg der
verschillende patriotten uiteen, en smid en smokkelaar hadden eene andere richting
gekozen dan Cilia.
Ook zegde men dat de Franschen in den omtrek waren en Cilia achtte zich veiliger
met Selm alléén, dan in het midden der groepen boeren. In den namiddag hoopt zij in
veiligheid bij moeder Broninckx te zijn.
“Naar moeder!” heeft de jongeling gezegd, en dat is, na al het lichamelijke en
zielelijden, voor hem het paradijs.
“Naar moeder “ en die stille verzuchting heeft in Cilia's hart weerklank gevonden, en
met nieuwen moed kruit zij voort.
“Cilia” mompelt Selm, terwijl zijne oogen onrustig op het meisje gevestigd blijven;
“Cilia, rust een oogenblik; ge zijt vermoeid, afgebeuld zelfs!”
“Toch niet! Hoe wilt ge bij moeder komen, als wij elk oogenblik rusten!”
“Wat later dan...”
“Neen, neen, vooruit!”
“Ik wil beproeven wat te gaan.”
“Dat is niet mogelijk, Selm!” en hijgend kruit zij voort.
Het oude wiel knarst en piept, en de wagen hottelt over de harde aardklompen.
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“Cilia,” hervat de jongen, na eenige oogenblikken, “ik heb kou. Het gaan zou mij
verwarmen...”
“Maar Selm, gij zoudt geene tien stappen afleggen! Nog wat geduld; wij komen
spoedig aan eene hoeve... Mij dunkt....”
“Neen, hier staan nergens huizen en als men er een vindt, is het door de Franschen
vernield.”
Selm doet eene beweging om zich op te richten, en hierdoor is het meisje wel
gedwongen stil te houden.
“Nu, nu...” zegt ze, “ik zal wat rusten.”
“Neen, ik kan gaan.”
Arme jongen! Bibberend en waggelend komt hij eindelijk recht, doet eene poging en
zakt andermaal op den wagen terug.
“Ik kan niet!” snikt hij ontmoedigd en tranen van spijt biggelen op zijne wangen.
Cilia knielt nevens hem, zij bedekt Selms verkleumde handen met de deken en
spreekt hem moed in.
“Ik heb dorst.” mompelt Selm.
Daar stuift zwindelend een sneeuwvlokske neer, een tweede, een derde ; honderden
zwindelen en vallen op de heide- en de dennetakken, en eenige vlokjes, die op
Selms verdroogde lippen neerkomen, verfrisschen hem weldadig.
't Is voor hem eene verkwikking; maar Cilia ziet met angst de sneeuwvlaag. De
vlokken vallen gedurig en maken alles wit, en zonderling, zij denkt aan het
doodkleed, dat over den armen jongen zal worden uitgespreid... Dat denkbeeld doet
haar opstaan; zij dekt den jongen zorgvuldig en met nieuwen moed kruit zij verder.
De sneeuw vliegt haar in het aangezicht en belet haar soms te zien, of zij nog het
spoor volgt. Selm is schier met vlokken overdekt en nu hij onbeweeglijk blijft, valt aan
Cilia de akelige gedachte in dat hij wellicht dood is. Eensklaps houdt zij stil, weert de
deken min of meer weg, en bij deze beweging opent de jongeling de oogen. Met een
dankbaren glimlach fluistert hij:
“Cilia, wat zijt gij goed... Ik heb, geloof ik, een oogenblik gesluimerd, en ik droomde
reeds bij moeder te zijn...”
“Wij zullen er komen, Selm; heb moed!” antwoordt het meisje, al heeft zij geene hoop
dat dit geluk hun zal ten deel vallen.
Nu staat ze bij den wagen en staart in het ronde, of zij nergens een levend mensch in
de heide ziet. De sneeuw valt niet meer. Een wit kleed is, zoo ver het oog draagt,
over de vlakte gespreid, en rust op de jonge masten, die zich hier en daar verheffen.
Uit de neerhangende takken van een dezer boomen kont eene mannelijke gestalte
voor den dag, die, alvorens zijnen weg te kiezen, den omtrek schijnt te verkennen.
De vreemdeling kiest de richting waarin het meisje zich bevindt. Hij is gehuld in
eenen mantel, die tot op de knieën hangt, en heeft zijnen bolhoed met eenen
zakdoek over de ooren en onder de kin vastgebonden - eene goede voorzorg tegen
wind en sneeuwvlaag. De man is oud; hij stijft zijnen gang met eenen stok, dien hij
met de rechterhand omklemt, en deze laatste heeft hij in eene wollen want geborgen.
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“Selm,” zegt Cilia, “ik denk dat er hulp opdaagt. Een man komt over de sneeuw recht
op ons af. God, mijn God, moge het een vriend zijn?” voegt zij er zacht bij en drukt, in
hare ontroering, de hand op haar hart.
Selm doet eene zwakke beweging om in de richting te zien, waarin de gestalte
nadert; doch de kracht schiet hem te kort en de oogen sluitende, murmelt hij:
“Goddank! dan zal Cilia toch gered zijn!”
Hij, hij hoopt niet meer bij moeder te komen...
De vreemdeling nadert. Het is inderdaad een oud man, en dit blijkt nog te meer door
de witte haarlokken, die uit den rooden doek te voorschijn komen. Nu hij bij den
wagen komt en zijn oog op het meisje richt, zegt hij kalm:
“Pax vobis! Vrede zij met u!... Kind, wat doet gij hier alleen in dat afgrijselijk weder en
wat voert gij weg ?...”
“Eenen zieke, eenen ongelukkige.”
“Een gewonde van het patriottenleger misschien?”
“Neen, maar toch een slachtoffer van de Fransche dwingelandij! Wij zijn dezen nacht
uit Diest gevlucht...”
Bij deze woorden ziet de vreemdeling het meisje strak aan.
“Zooals ik, zegt hij .... Ik meen u te kennen. Men noemt u ...
“Cilia Braken.”
“God zegene u, arm kind!”
En zonder nog iets te zeggen, nadert hij den wagen, heft het deksel op en zegt
verwonderd
“Selm Broninckx!”
De jongeling opent de oogen en antwoordt met eene zachte stem:
“Ik herleer, u! Gij zijt een der aalmoezeniers van het patriottenleger. Ik, ik ben op weg
naar moeder; maar ik zal tot daar niet geraken...” voegt hij er fluisterend bij. “Vader,
geef mij den laatsten zegen, en red onze Cilia. Stil, zij mag niet weten dat ik zoo ziek
ben...”
De geestelijke knielt bij den kruiwagen en Cilia buigt de knieën, op eenigen afstand,
in de sneeuw. Zij bidt met de handen vóór de oogen, en laat ze bevend zakken als
de priester, boven een zilveren dooske, de heilige Hostie opheft die hij gisteren
avond uit St.-Sulpiciuskerk redde - en zij hem hoort murmelen: “Zie, dit is het Lam
Gods....”
Eenvoudig, maar voor den geloovige grootsch tooneel, in het midden der heide, op
het onbesmette sneeuwkleed, zooeven door eene geheimzinnige hand gespreid!
“Cilia” fluistert Selm, “moed gevat! Wij gaan naar moeder!”
“Ja,” zegt de oude geestelijke, die blijkbaar diep ontroerd is. “Ja, heb moed!”
Cilia neemt de berries van den kruiwagen andermaal op, en het rad teekent een
verraderlijk spoor in de sneeuw. Gelukkig vallen er andermaal vlokken en, naarmate
de wagen vordert, wordt het spoor van wiel en voetstap toegedekt.
De priester gaat zwijgend naast den wagen; geen woord zegt hij over den
ongelukkigen aftocht van het leger; geene vraag doet hij over de richting, die de
boeren gekozen hebben; niets zegt hij over zijne hoop in de toekomst.
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Soms werpt hij een onrustigen en onderzoekenden blik op Selm, ook soms op Cilia,
en vraagt telkens of hij hare plaats mag innemen? Een oogenblik heeft hij dit laatste
beproefd, doch de onmacht dwingt hem weldra de berries te laten zakken. Al wat hij
nog voor den zieke kan doen, is dezen zijnen mantel af te staan en dit ook doet hij.
De sneeuw valt dichter; de wind jaagt de vlokken dwarrelend en stobberend in de
hoogte. 't Is een helsch weer. Cilia ziet geen drie stappen vóór zich uit, en de storm
maakt het kruien onmogelijk.
“In Gods naam, blijf hier wachten,” zegt de priester; “ik beloof u binnen weinige
minuten hulp te brengen!” en zonder antwoord af te wachten, springt hij over eene
gracht en verdwijnt in het hakhout.
Bij den wagen staat Cilia, gezweept door de sneeuwvlaag, nijdig gegeeseld door den
scherpen wind. De arme Selm is schier ondergesneeuwd.
“Een doodkleed.” zegt hij met een droevigen glimlach.
“Neen, neen!” antwoordt Cilia, en zij bukt zich over den wagen. Met haar lichaam
beschermt zij nu den lijder; hare armen heeft zij om Selms hals geslagen en haar
mond verwarmt zijne koude wangen.
“Selm,” zegt ze, “mijn arme Selm, heb geduld; de aalmoezenier is hulp gaan halen!”
“Zijn wij nog ver van moeder?” vraagt de jongeling met zwakke stem.
“Neen, we zullen er komen.” fluistert het meisje. “Heb moed! Lijdt ge veel, Selm?”
“Och neen, ik niet; maar gij, gij Cilia!” stamelt de jongeling.
“Denk niet aan mij, ik ben kloek en gezond. Als wij maar bij moeder zijn!... Wat
helsch weer! Brrrr... Selm, laat ons bidden opdat God ons genadig zij!”
En altijd met haar lichaam den armen jongen beschuttend en verwarmend, bidt zij
voor hem, voor zijne moeder en ook ten laatste voor zichzelve, en de sneeuw omvat
haar en hem in hetzelfde baarkleed.
Op den weg verschijnen drie kloeke boeren, die dwars door den storm naar den
witten sneeuwhoop gaan, waaronder Cilia en Selm als begraven liggen. Een hunner
draagt eene berrie op den schouder; een andere een paar wollen dekens.
“Goede God! de ongelukkigen zijn ondergesneeuwd!” roept de eerste.
Men neemt de sneeuw weg; men richt het meisje op.
“Goddank!”murmelt Cilia.
“En leeft de jongen nog?” hervat de boer.
Selm ziet hem met flauwe oogen aan en mompelt ook:
“Gered!”
De boer en zijne knechten nemen Selm op; men schudt den sneeuw van het deken,
legt den jongen op de berrie, dekt hem met de pas aangebrachte wollen sargiën en
den mantel, en voort gaat het, voort!
De baas trekt den wagen uit de sneeuwvlaag en draagt hem terzij van den weg in het
hout, en nu op zijne beurt verdwijnt hij in het schaarbosch. Vijf minuten later slaan de
knechten een zijpad in. Na een kwartier uurs te zijn voortgestapt, komt men aan eene
hoeve, in de bosschen als verscholen. 't Moet eene kloosterhoeve zijn, want zij is
flink in steen gebouwd, heeft eene stevige deur, eene nog steviger poort tot sluiting
der binnenplaats, en de vensters zijn met ijzeren spijlen bezet: - 't is schier eene
forteres.
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Bij het naderen der twee mannen met de berrie, opent eene oude vrouw de deur, en
behoedzaam rechts en links loerend of er geen onraad is, helpt zij haren man om
Selm binnen te brengen.
“Helsch weer!” zegt de huisbaas.
“Goed weer!” antwoordt de knecht. “Alle spoor is verdwenen, en met dat weer zullen
de zonder-broeken(4) zich hier niet wagen.”
In den haard brandt een goed vuur, dat Cilia al ruim zoo vriendelijk toelacht, als de
hartelijke en gastvrije woorden van de huisvrouw.
“Wel henielsche deugd! zijt gij het, Cilia?” roept de vrouw, die moeder Broninckx en
Selm zeer goed kent.
“Goddank dat ik hier ben!” mompelt het meisje, “ik dacht nooit dezen dag te zullen
doorleven.”
“Och, die oorlog is een vreeselijk monster!” jammert de goede vrouw, terwijl zij Cilia
naar het vuur leidt. “Hoe is het, Selm?” vraagt ze. “Arme jongen!... “
Doch zij houdt op; zij durft hem niet zeggen dat het huis van moeder Broninckx is
afgebrand; dat de moeder in de hersens gekrenkt is, en zij nu door liefdadige
menschen wordt verzorgd.
Selm, door het warme vuur gekoesterd, herleeft en herhaalt weer:
“'t Zal wel beter gaan, als wij bij moeder zullen zijn.”
“Och ja,” zegt de pachteres en diep ontroerd denkt zij “de arme jongen weet niets...”
Men verzorgt de twee geredden met eene ware liefde; de priester, dien men op de
heide ontmoet heeft, komt ook binnen. In deze afgelegen hoeve heeft hij eene
wijkplaats gevonden tegen de vervolgingen der republikeinen. Toen het
patriottenleger naar Diest optrok, verliet hij zijne schuilplaats, en volgde de
kompagnie van Corbeels. Nu echter zal hij een anderen schuilhoek moeten
opzoeken, of aan genen kant der grenzen betere dagen afwachten.
Op weg naar het land der ballingschap zal hij door Meerhout gaan, en moeder
Broninckx bericht geven dat Selm en Cilia gered en dezer dagen zullen thuis zijn. Op
de afgelegen hoeve, kon men gerust eenige dagen verblijven: de sneeuw dekt den
grond, de wegen zijn als begraven. Wie zou zich in de sneeuwwoestijn der Kempen
durven wagen?...
Vier of vijf dagen zijn verloopen sedert Selm en Cilia op de hoeve aankwamen.
Beiden zijn in zoo verre hersteld dat zij den weg kunnen voortzetten. “Naar moeder!”
had Selm meermalen gezegd.
Meerhout ligt slechts een paar uren van de hoeve, waar de beide vluchtelingen zoo
gastvrij werden ingenomen. De sneeuw dekt nog altijd de vlakte; de masteboomen
zijn er mee beladen, en zij wiegen de witte vachten op hunne donkergroene takken.
De vorst heeft de sneeuw “geschorzeld” zooals de boer zegt, en met gemalen kristal
overstrooid. De grond glinstert in de winterzon, gelijk 's nachts de hemel, die met
sterren is bestrooid.
4

Letterlijke vertaling van “sansculottes”. K.M.
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IJzig koud snijdt en gonst de Noorderwind door het bosch en de nacht is schier zoo
helder als de dag.
De pachter is ongerust; gedurig loert hij door het venster en meer dan eens dwaalt
de kleine schaapherder hier, de paardsknecht ginder, door heide en bosch, om te
weten of er geen onraad is. Zelfs 's nachts houdt men een oog in 't zeil. Het harde
pad en de heldere maneschijn zouden den sansculotte wel kunnen uitnoodigen om
de wandeling voor te zetten, die hij te Diest gestaakt heeft.
De oude priester is vertrokken; hij heeft eenen schuilhoek gezocht in de
Generaliteitslanden; nu zou het den pachter ook niet onaangenaam zijn dat Selm en
Cilia de hoeve verlieten.
Wel heeft de knecht hun tijding aangebracht over moeder Broninckx; doch hij heeft
de waarheid verborgen en geen woord gerept over de rampen, die de arme vrouw
troffen.
“Zij is”, zegde hij, “gerust nu zij weet dat de kinderen in veiligheid zijn, en wacht hen
zoodra; zij van hunnen schrik zullen bekomen en de weg gansch veilig zal zijn.”
“Waarom zou men Selm en Cilia niet in den droom laten, waarin zij verkeeren?” zegt
de pachteres. “Zij zullen altijd veel te vroeg weten, hoe wreed de oorlog hen getroffen
heeft.”
Eindelijk verlaten Selm en Ciiia de hoeve. Bleek is het aangezicht van den jongen,
maar de hoop van moeder te zien, heeft min of meer zijne wangen gepurperd en
doet zijn oog blinken. Men heeft hen aangeraden eene vermomming aan te nemen;
doch waarom? De omtrek is veilig, heeft de schaapherder gezegd, en men zal over
het boschpad gaan, waar men geen levend wezen ontmoet.
't Is een heldere, koude dag: de sneeuw tintelt in den glans der winterzon. Volledige
rust heerscht in het bosch. Soms stobbert de sneeuw echter van den te zwaar
geladen tak; ploft neer en spreidt een oogenblik eenen nevel tusschen het hout;
soms ook vliegen de hongerige kraaien van boomtop tot boomtop, en krassen hun
eentonig lied.
De twee vluchtelingen, door die rust aangemoedigd, gaan tamelijk snel voort en zijn
weldra uit het gezicht des pachters verdwenen. Het wegske dat zij betreden is zóó
smal, dat Cilia achter Selm gaan moet; doch een weinig verder wordt het pad
breeder, en zij gaan nu naast elkander
“Wat is het hier rustig en opwekkend, Cilia,” zegt de jongeling, “ in vergelijking met de
plaats waar wij vandaan komen! Die luchtkring, door den damp van kanon en
geweer, door den brandreuk beneveld en verpest, zou mij verstikt hebben - en dan
bloed, bloed overal! Het doet mij nog griezelen!”
Selm nijpt de oogen toe, alsof hij weer de lijken der arme jongens ziet, die tot
bloedige en lillende brokken werden geschoten.
“Ja,” antwoordt het meisje “dat staat mij nog levendig voor oogen.”
“En dan die akelige nacht te Diest, waar er zoovelen hun graf in het water vonden...
Ik hoor nog altijd die jammerende, snijdende kreten, zooals ik er nooit gehoord heb...”
“Selm!”
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“God geve dat de rust in onze goede Kempen herleve, en de vreemde meesters ons
niet langer dwingen, om voor hen de wapens op te vatten. De jongens onzer Kempen
zoeken geenen oorlogsroem: zij vechten slechts wanneer zij eigen haard moeten
verdedigen.”
“ 't Zal wel beteren,” zegt Cilia op droomenden toon; “de jongens zullen winnen!”
“Ik hoop het,” antwoordt Selm zuchtend, “en God geve troost aan al de bloedende
moederharten; want vele kinderen zijn gevallen en andere worden van hier
weggesleurd, om nooit meer in onze heide terug te keeren.”
Cilia zwijgt; zij denkt aan Selm, die ook conscrit is en in de handen der Fransche
speurhonden viel, omdat hij zijne moeder wilde terugzien. Zij huivert bij de gedachte
aan 't geen er nog gebeuren kan.
Selm schijnt hare vrees te raden, want hij zegt:
“Ik ga nu naar moeder; ik moet haar zien, haar “goén dag” zeggen, en dan trek ik
over de grenzen, om er betere dagen af te wachten. Morgen, morgen reeds, bij 't
krieken van den dag, zit ik vrij in het Noorden van ons Kempenland.”
Een hoopvolle glimlach tintelt op het bleeke wezen van den jongen.
“Ach ja, betere dagen zullen eens aanbreken, Selm!” en het meisje vat de hand van
den jongeling en beider handen zijn ineen geklemd. 't Is of die handdruk elk pijnlijk
denkbeeld bij Selm verzoet; want hij vergeet het tegenwoordige en, de toekomst
inblikkend, heeft hij een zoeten droom.
“Na lijden komt verblijden.” zegt hij met eenen glimlach, en deze wordt door Cilia met
eenen glimlach beantwoord.
Hand aan hand gaan beiden op het harde sneeuwpad voort.
“Dan wonen wij weer samen in moeders huis,” zegt Selm; “wij vergeten wat wij
geleden hebben en Cilia... ik heb het u nooit gezegd; maar toch hebt gij mij wel
verstaan, niet waar?”
Cilia's hand klemt inniger die van Selm. Ja, zij heeft verstaan wat hij in het hart
koesterde, en zij zegt nu, door den druk der hand, dat zij gelukkig is in dien stillen
droom.
“Men zegt,” hervat Selm, en spreekt voort alsof die handdruk eene reeks woorden
bevat; “men zegt dat de Paus van Rome zijne toestemming moet geven, omdat wij
zoo na familie zijn; maar dat zal hij doen, als hij weet hoeveel wij voor het Geloof
hebben geleden... Cilia, dat zal de gelukkigste dag van mijn leven zijn!”
Cilia buigt het hoofd en gaat gansch ontroerd naast Selm.
“Ja,” denkt ze schuchter, “dat zal hij ook voor mij zijn...”
De akelige beelden van den oorlog zijn verdwenen; het heden met al zijne jammeren
is door het toekomende vervangen, door zonnig en bloemrijk is als een frissche
lentemorgen. Gouden zonnestralen, bloesems en bloemen schijnen rondom beiden
te ontluiken, en nooit zongen de vogelen in onze bosschen vroolijker en kirden de
tortels liefelijker, dan nu de geheimzinnige stemmen in beider gemoed.
Gelukkige jeugd! Gelukkig ten minste voor vijf minuten.
“Qui vive“ klinkt eensklaps eene heldere stem.
Selm en Cilia verschrikken, en zien op eenige stappen een Franschen soldaat met
geveld geweer. De wezenlijkheid is teruggekeerd; de zoete droom is verdwenen.
Een bange kreet ontsnapt aan Selms borst; de jongeling slaat zijne armen om Cilia,
klemt haar beschermend aan het jagende hart en roept op hartverscheurenden toon:
“Cilia, Cilia, wij zijn verloren!”
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H.11. De smokkelaar
Ten gevolge der bezetting van Diest door de Fransche troepen is het leger der
patriotten in twee gesneden. Het bijeentrekken der benden in de Kempen, KleinBrabant en Vlaanderen wordt hierdoor bemoeilijkt. In dien toestand moeten de
groepen, rechts en links verspreid, beurtelings worden verpletterd, en zelfs zou dit
reeds gebeurd zijn, indien de Fransche generaals, na hooger gemelde bezetting,
werkdadig hadden doorgetast, in stede van den tijd in kibbelarijen en wederkeerige
beschuldigingen, te verslijten.
Jardon, zooals wij zegden, beschuldigde Chabert dat hij te Diest de boeren had laten
ontsnappen; doch de krijgsraad sprak hem vrij. Vandaag wordt Chabert verdacht de
vervolging der patriotten te staken, omdat zij hem de handen vol goud stopten!
Waar zouden die ongelukkigen eene som geld hebben gehaald, zwaar genoeg om
den generaal dit verraad te doen plegen - zij, die zelfs geen geld bezitten om eene
armzalige soldij te betalen?
De rijke en adelijke heeren houden hunne beurzen voor den boer gesloten, of beter
gezegd, zij zijn naar den vreemde gevlucht en trekken zich de vaderlandsche
beweging niet aan, tenzij om ze dikwijls lafhartig af te keuren.
Het zoolang beloofde Engelsche goud is nog altijd te zoeken; de heimelijke
ondersteuning van het Stadhouderschap in den Haag en die van Oostenrijk, is niet
veel meer dan eene bedrieglijke zeepbel geweest.
De boeren, met hunne edele en heldhaftige poging tot redding van het vaderland,
staan alléén, en de helsche buitenlandsche politiek zit op de loer, om, zonder hare
vingers te verbranden, dit of dat voordeel uit den boeren- of knuppeloorlog te trekken.
De algemeene vervolging is dus nog niet hervat; doch de dorpen onzer Kernpen
worden door Fransche soldaten afgeloopen, geplunderd, gebrandschat, zonder dat
de Fransche bevelhebbers iets ernstigs doen om de gruwelen te beletten. Men
huivert als men de brieven en de procesverbalen der municipalen leest, waarin, met
koele woorden, de schelmerijen worden vermeld, op weerloozen uitgevoerd.
Diest wordt op de eerlooste wijze met oorlogslasten geslagen; Lier, zonder eenige
reden, door eene bende der 48ste brigade geplunderd en ondergaat afschuwelijke
mishandelingen; te Aarschot en Scherpenheuvel houden de schurken op eene
vreeselijke manier huis en eerbiedigen vrouwen noch kinderen. In elken boer, vooral
als hij den oud-Brabantschen kiel draagt, ziet de overweldiger eenen brigand, en des
te ongenadiger schiet de vijand hem neer, omdat hij de taal niet verstaat, waarin de
ongelukkige genade vraagt.
Hardnekkig zoekt men de achtergebleven conscrits op, rukt hen uit de armen der
moeders, bindt ze twee aan twee, en voert hen ongenadig weg. Andere dezer
jongelingen blijven meer dan ooit in de uitgestrekte bosschen verscholen en durven
het moederlijk huis niet meer naderen, zelfs niet bij nacht.
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Ook heviger dan ooit brandt de wraak in het hart der jongens. De gevechten te
Meerhout en te Diest hebben hen meer en meer soldaat gemaakt; de aftocht uit
laatsgemelde stad, de reeks jammeren die men verduren moest, de gruwelen op
weerloozen gepleegd, armoe en gebrek in den nijdigen winter en verre van huis
geleden - dit alles heeft de gemoederen erg verbitterd.
Sterven of overwinnen, dat willen de jongens. Terzij van Moll, het schoone dorp in
het hartje onzer Kempen, treft men uitgestrekte mastboschen aan. Door het dichte
kreupelhout, dat onder de hooge maste-, eike- en berkeboomen opschiet, zijn de
bosschen ontoegankelijk voor hem, die niet in den omtrek thuis hoort. De bosschen
zijn doorsneden met grachten, die nu, in den winter, tot aan den boord vol water
staan, of met eene dunne en bedrieglijke ijslaag zijn bedekt.
Zandhoogten, laagten, houtwallen en grachten, stronken en struweelen zijn als
zoovele schansen, achter welke men geruimen tijd tegenstand kan bieden. In het
midden van die bosschen, verre van den begaanbaren weg, kampeert eene bende
Kempenaars, onzeker of zij den volgenden nacht dáár nog wel in veiligheid zullen
zijn. Het kampement is opgeslagen in een deel van het bosch, waar de takken der
masten in elkander slingeren en alzoo min of meer een loofdak vormen.
Aan den voet van een zwaren eik, tegen een hoogen zandheuvel knetteren twee
groote vuren, die een dikken, golvenden rook afgeven. Nu eens slaat de wolk, op
eene zekere hoogte gekomen, in verstikkende gulpen naar beneden, of trekt
verraderlijk door de boomtakken weg. Rook en gloed kunnen de aandacht der
Fransche spionnen of verkenners opwekken; doch de koude is vinnig en men wil, in
weerwil van alle gevaar, niet verstijven en verkleumen. Scherp snijdt de wind nog
altijd door het beijsde geboomte en de grond is klammig door de sneeuw. Rondom
den vuurgloed staan trappelend, blazend, met de armen het lijf geeselend, een
aantal jongens, armoedig, verwilderd, in verhakkelde kleeding. Als bedelaars en
landloopers zien zij er uit, en velen hebben geen lompen genoeg om hunne
naaktheid te bedekken.
Deze is gekwetst aan het hoofd, gene aan den arm, een derde aan het been: meest
allen lijden, doch klagen doen zij niet. In de verschillende gevechten met de
Franschen hebben zij gewis den neergeschoten vijand uitgeschud; want deze boer
heeft de rijbroek aan van eenen huzaar, gene pronkt met den hoed van eenen
fusilier, een andere met de gespoorde laarzen van eenen gendarm en velen zijn met
Fransche sabels, pistolen of karabijnen gewapend.
Hier en daar ziet men tusschen hen een grijsaard, even armoedig en gehavend als
de vrijwilliger zelf; ook wel een jongen man, met fijner en witter handen dan de
boeren: - deze en gene zijn priesters die, trots alle gevaren, den armen conscrit in
dood en leven bijblijven. Heldhaftige opoffering!
Levensvoorraad schiet in het kamp te kort: de jongens durven niet altijd op
brandschatting uitgaan en de onbekende handen, die brood, bier, jenever, ook kruit
en lood aanvoeren, kunnen niet tot in het diepste der wildernis reiken. De moeders
der vluchtelingen, die in den omtrek der bosschen wonen, zijn toonbeelden van liefde
en opoffering. Zij brengen 's nachts nu eene wollen deken - die de jongen gaarne
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aan den ouden priester afstaat, dan een paar stevige schoenen of klompen, ofwel
pijp en tabak, warm eten, of een goeden slok brandewijn.
Vandaag is er echter niets aangebracht: de wegen naar het bosch zijn misschien
onveilig en de jongens ingesloten? De honger doet zich in het kamp gevoelen; de
oogen staan hol en flonkerend; het stormt den boer in het hart en soms balt hij
dreigend de hand. 't Zijn leeuwen die, door honger en kou gemarteld, weldra razend
zullen worden!
Deze jongen gaat trappelend op en neer; die daar zit op zijne hukken vóór het vuur;
ginder ligt er een in eene deken gerold. Verder leunt een sterke knaap tegen eenen
boom en, naar de uitdrukking van zijn gelaat te oordeelen, trilt er eene vermaledijding
op zijne lippen.
De smid staart suffend in de vlammen. Sedert lang, zoo spot de smokkelaar, wilde
Norris naar zijn dorp terugkeeren; doch hij vreest daar zijne vrouw in levende lijve te
ontmoeten, en die is geduchter dan een dozijn Fransche dragonders.
De smokkelaar blijft altijd zijn opgeruimden geest bewaren, en Row is nog immer de
zwijgende wijsgeer, zelfs met deels weggeschoten ooren en staart. Zoo luchtig schat
Ivo de rampen, die het leger vergezellen, dat hij meer dan eens een vroolijken lach
op al die donkere gezichten doet ontstaan; maar als hij nu den krommen speelman
een vroolijk aria wil doen “fiedelen,” kan hij hierin niet gelukken.
“Neen, dat gaat niet!” mort de smid.
Zelfs als de smokkelaar voorstelt, bij het aanbreken van den nacht op te trekken en
eene brandschatting in dit of dat dorp te doen, al waren de Franschen dan ook zoo
talrijk als de sprinkhanen in een korenveld, brengt dit geene opgewektheid te teweeg,
al stemt men dan ook toe. Row moet dit voorstel verstaan hebben, zegt de smid,
want hij lekt zich behaaglijk de lippen.
Nog wordt het voorstel gewikt en gewogen; doch de beraadslaging wordt gestaakt,
nu de oude pastoor luidop het avondgebed doet. Jong en oud knielt op den harden
grond, legt het geweer neer en bidt. Men vergeet ook niet voor de dooden te bidden.
Op reeds vergeten plaatsen mogen zij begraven zijn; maar in de harten hunner
strijdgenooten zullen zij leven tot den laatsten snik!
“Dat zij rusten in vrede, tot op den dag der verrijzenis!” zegt de priester en de boeren
mompelen “amen.”
Row gromt, loert en luistert, loopt een eind weegs van het kamp, staat andermaal stil
en blaft.
“Dat is een teeken van iets vreemds!” zegt de smokkelaar, en Row heeft inderdaad
goed geraden.
“Wie daar?” roept met krachtige stem de schildwacht, die op den rand van het bosch
zich schuilhoudt. Die roep is gericht tot eenen persoon, die op de heide nadert.
“Goed volk?” vraagt hij met eene niet minder kloeke stem.
Het Vlaamsche antwoord kan desnoods tot geruststelling dienen; maar toch haalt de
schildwacht den haan van zijn geweer over. De vreemde nadert.
't Is Corbeels! De schildwacht kent hem zeer goed.
“Waar zijn de jongens?” zegt de kapitein driftig.
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“Op vijf minuten afstand van hier, kapitein! Wacht, ik zal het signaal geven dat er een
vriend nadert!” en de boer blaast op zijnen ossenhoorn.
Schier op hetzelfde oogenblik worden de takken krakend bewogen, en te allen kant
verschijnen behoedzaam eerst hoofden, dan mannengestalten.
“'t Is Corbeels! 't Is de kapitein!” roept men hier en daar vreugdevol uit.
Men drukt elkaar de hand en het leed is vergeten. In aller harten herleeft andermaal
de hoop, nu men eenen der groote leiders in het midden der boeren ziet. Zij die in het
bosch kampeeren, zijn kameraden van Herenthals, Meerhout en Diest ; allen hebben
het doopsel des bloeds ontvangen.
Ook Row steekt den kop naar Corbeels op, die hem met eene streeling welkom
noemt.
“Wat nieuws, kapitein? vraagt de smokkelaar, terwijl hij een nieuwen handslag geeft den handslag van hou en trouw.
“Is er hoop uit dit ijzig nest te geraken?” zegt een andere.
“Liever vechten tot den dood,” zegt een derde, “dan hier van kou en gebrek om te
komen!”
“Geduld, vrienden!” zegt Corbeels, “geduld! De verlossing nadert. De patriotten zijn
niet ontmoedigd. Van alle kanten komen de jongens op om zich op één punt te
vereenigen. De Walen, die zich het leger der Christenen noemen, zijn wakker
geworden, en zakken, onder leiding van den municipalen agent Constant, van RouxMiroir, naar onze Kempen af. Maar ook de Franschen komen weer opzetten en willen
onze stellingen te Moll, Gheel en Meerhout overrompelen. Hebt ge nog bloed in 't lijf,
om tegen die nieuwe macht te strijden?”
“Ja, ja... Leven de jongens!”
“Gij moet de willekeur en de dwingelandij straffen, waarmee de Franschen ons
geeselen. De gruweldaden, die men in onze Kempen pleegt, zijn onvergeeflijk: Diest
is met eene schatting van 40.000 fr. geslagen, na twee uren lang door de ruwe
soldaten geplunderd en op de gruwzaamste wijze mishandeld te zijn. Te
Scherpenheuvel, te Aarschot, te Betecom, te Leuven pleegden zij alle mogelijke
wandaden, zonder zelfs vrouwen en onnoozele kinderen te sparen!”
“Bloed voor bloed!” brullen de jongen, getergd en uitgehongerd. “Wij zijn gereed!”
Het lijden, sedert de ontruiming van Diest onderstaan, is vergeten; honger, dorst,
koude, ziekte, met al hunnen sleep van gruwelen, zijn voorbij.
Rust zacht, dooden, die men in den grond der bosschen te rust heeft gelegd! Eens
keeren de jongens, zoo hopen zij, overwinnend terug; zij zullen alsdan uw stoffelijk
overschot naar den gewijden grond overbrengen, en de vrijgemaakten zullen op de
graven der martelaars bidden!
Een pijnlijk gevoel beheerscht nochtans elks gemoed; indien Van Gansen nu
aanwezig ware! Op hem heeft de boer alle hoop gebouwd! Hj toch was de ziel van
het leger!
Verscheidene dagen zijn verloopen sedert men hem voor 't laatste te Diest heeft
gezien, en men weet niet juist wat er van hem geworden is.
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Misschien is hij in de handen der overweldigers gevallen, en heeft Jardon hem met
den kogel gestraft.
“Neen,” zegt een ander, “de held was dood vóór dat de Franschen de stad
binnenrukten. Of heeft de spion de kist, die zijn lijk bevatte, niet ten grave zien
dragen?”
“Al wat gij wilt,” zegt de smokkelaar, “maar ik kan mij niet verbeelden dat de kloeke
man dood en begraven is!”
“Neen,” zegt de smid, “dat kan ik ook niet, en al ware dit zóó, dan nog zal hij in ons
midden terugkeeren!”
't Is dwaas, maar zóó denken velen, al zeggen zij het niet openlijk. Het
bovennatuurlijke speelt altijd eene groote rol in het leven van den Kempenaar, en
Van Gansen heeft een aureool van bewondering rondom zich verspreid.
Het kamp wordt opgebroken, de wachten ingetrokken; de jongens marcheeren in de
richting van Moll. 't Is een koude, heldere nacht; de hemel is met sterren bezaaid; de
sneeuw kraakt en piept onder den voetstap van honderden boeren. De arme jongens
bibberen van koude; de voeten zijn schier bevrozen, de handen letterlijk versteven.
De ijzel kleeft aan hunnen ongeschoren baard, en voortdurend klinkt het brrrr! door
de onregelmatige rangen.
Van Gansen! ziedaar de naam, die aller geest bezighoudt. Als de takken bezijden
den weg ritselen en kraken, denken vele boeren zijne reuzengestalte te zien
verschijnen. De besneeuwde boom in de verte schijnt den vorm aan te nemen van
een geheimzinnigen ruiter, die den patriot afwacht, om hem naar de zegepraal te
leiden - eenen ruiter, op een sneewwit paard en in blinkend harnas!
Het goochelbeeld verdwijnt en men denkt dat de held op het slagveld zelf verschijnen
zal, of neen! dat hij reeds onzichtbaar tusschen de boeren voortstapt ....
Men nadert Moll. In het schemerlicht teekenen zich de toren, de daken der huizen en
het schaliëndak van het oude klooster, tegen den helderblauwen hemel af. Niets
toont eenig onraad binnen of buiten den omtrek van het dorp. Rechts en links zijn
verkenners uitgezonden; deze keeren terug met de verzekering dat de boeren nog
altijd meester zijn van het dorp, evenals van Olmen, Desschel, Gheel en Meerhout.
De Nethe, met hooggezwollen water en wier stroom vrij sterk is, scheidt de patriotten
van het dorp. Op korten afstand van den grooten kloosterbouw; bruischt het water
over de sluis en in het molenrad. Langs de steenen brug aldaar, trekken de boeren
binnen en bereiken onder den kreet van “Leven de jongens!” de lange Marktplaats.
De voorposten van het patriottenleger zijn tot op een klein uur gaans, Noordwaarts
van de gemeente Moll, geplaatst.
De vijand zakt van de Hollandsche grens af, richt zich door Hoogstraten, op Gheel,
Moll en Meerhout. Eene andere kolom komt uit Antwerpen, eene derde uit Leuven
opdagen. Collaud, Jardon, Lautour, Bernard en andere generaals zullen het bevel
over de Fransche troepen voeren, die voorzien zijn van grof geschut.
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Op den voorpost der patriotten liggen de jongens achter boom en stronk, en zien
scherp naar elke beweging op de heide, zooveel de nachtelijke schemering dit
toelaat.
Men weet in welke richting en op welken afstand dit of dat dorp ligt; doch waar zijn de
Franschen genesteld? Niets verraadt hunne aanwezigheid. Dit verveelt den
smokkelaar, die liever bij een goed vuur zou zitten, dan in de open lucht den nacht
door te brengen. Indien men weet waar de vijand schuilt, is er wellicht middel, om in
deze of gene hoeve bij het turfvuur te kruipen.
“Er woelt mij een denkbeeld door het hoofd,” zegt de smokkelaar, die op eenen
houtwal, bij eenen zijner kameraden staat, en het oog Noordwaarts gericht houdt; “ik
zou tot ginder ver eene kleine verkenning willen doen.”
“En als gij daar eens op de Fransche posten stiet?”
“En als ik eens geene levende ziel tegenkwam?”
“Zoudt gij alleen gaan?”
“Beter alleen dan met twee.”
“Gij zoudt het duur kunnen bekoopen.”
De smokkelaar lacht en trekt de schouders op.
“Zeg eens, heeft iemand den smid gezien?” vraagt de smokkelaar.
“De smid is als een spook verdwenen,” antwoordt een knaap, vroolijk lachend, “die is
gisteren naar huis getrokken!”
“Wat?” zegt de smokkelaar. “Heeft hij eindelijk den moed gehad, naar zijnen
blaasbalg en zijne vrouw terug te keeren?”
“Ja, dien moed heeft hij!”
“Ik had nooit gedacht dat er in Norris zoo'n heldenziel zat. Jammer, ik wilde hem
mijnen Row toevertrouwen.”
“Wat moet er met Row gebeuren?”
“Luistert! Ik ga op verkenning uit. Houdt Row hier: die zou mij kunnen hinderen. Ik wil
alleen gaan. Kom ik terug, dan geef ik u, natuurlijk, mondelings bericht. Kom ik niet
terug vóór dat de morgen aanbreekt - dan, ja dan heeft men mij het licht uitgeblazen.
Verkeer ik in gevaar, en er is weinig hoop om te ontsnappen, dan zal mijn
ossenhoorn u melden dat er ginder onraad is, en ik u voor eeuwig “goeden nacht”
wensch. Let dus op: het oor naar den wind gekeerd, om het signaal te hooren! Hebt
ge mij goed verstaan?”
“Volkomen! Het is dus een vast besluit?”
“Waarom niet! Wij kunnen immers in de onzekerheid niet blijven; wij moeten weten
wat er ginder schuilt!”
De smokkelaar legt zijn geweer af, dat hem in het schaarhout kan hinderen; hij steekt
twee pistolen in zijn gordelriem, neemt een zwaren eikestok, legt Row met eene
koord aan eenen boomstam vast, en terwijl hij vroolijk met den stok zwaait, verdwijnt
zijne zwarte gestalte in de schemering.
Row gaat te werk als een wanhopige; hij springt jankend en huilend aan de koord in
de hoogte, en als het dier een oogenblik gezwegen heeft, hervat het andermaal zijn
klagend gejank.
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De smokkelaar gaat bij voorkeur in de schaduw van den houtkant; sneeuw en dorre
bladeren kraken en ruisschen onder zijnen voetstap. Later volgt hij den donkeren
rand van een mastbosch; eindelijk snijdt hij dwars over de heide.
Nergens ontmoet Ivo onraad; hij nadert andermaal een jong dennebosch. Eensklaps
staat hij luisterend stil; de takken ritselen alsof iemand dwars door het bosch nadert.
Tusschen de neerhangende takken verscholen en met de pistool in de hand, wacht
de smokkelaar den ongenoodigden gast af.
Row springt plotseling, vroolijk jankend, tegen zijnen meester op.
“Row!” zegt de smokkelaar streng en hij wil zijne kwade luim toonen; doch de hond is
zó gelukkig, wringt zich zó streelend tegen zijn lijf, jankt zó blij dat de meester zelf
inwendig tevreden is zijn trouwen kameraad te zien. “Gij komt wel van onpas,” mort
de smokkelaar, “maar 't zij zoo!”
Ivo zet behoedzaam den weg voort; Row snuffelt rechts en links. Men komt aan eene
eenzaam gelegen hut: alles is er stil; zelfs geen hond blaft er. Waarschijnlijk is zij
door hare bewoners verlaten. Zou het geen bewijs zijn dat de vijand in den omtrek
is? Row loopt als een afgericht verkenner rond de leegen woning, en de smokkelaar
wacht op korten afstand den terugkeer van den hond af. Nu deze, zonder eenig
onrustig teeken te hebben gegeven, te voorschijn springt, zet de spion de verkenning
behoedzaam voort.
Op vijf minuten afstand staat nog een huis, 't schijnt evenals het eerste verlaten.
Andermaal een slecht voorteeken! Trouwens in de verte, in de richting van den
dorpstoren, rijst er een zonderling gerucht op. Sluipend en kruipend werkt de
smokkelaar door heg en struik. Moeilijk is de tocht: de scherpe wind maakt de
vingers stram en de geijsde takken doorkerven zijne handen.
Nabij het huis gekomen, blijft de hond staan en gromt, en de smokkelaar zegt met
ingehouden stem: “Wie daar?”
“Goed volk!” antwoordt men op bangen en ontroerden toon.
Ivo nadert den man, die in de schaduw verborgen is en roept verwonderd uit:
“Zijt gij het, Leendert!”
“Hemel, Ivo, wat doet gij hier! Maak dat gij weg komt! Gij loopt den duivel, God zegen
ons! in de klauwen!”
“Wees gerust!”
“De municipaal zeurde gisteren nog dat hij u moest vangen, en aan de Franschen
overleveren.”
“Spreek zoo dwaas niet! Zeg mij of er veel Franschen in den omtrek en ook te
Casterlee zijn!”
“Stil, de boomen hebben ooren, Ivo! De geheele omtrek zit kroppend vol vijanden.
Neen! ik durf u niet te woord staan. Neen!” zijne stem beeft en Leendert verdwijnt
snel in de schaduw.
Ivo spot vroolijk. Wat geeft hij om het gevaar? Komaan, voorwaarts! Nog een eindje
verder! Tot ginds, bij het verder gelegen huis, waar licht door het venster schemert.
Nergens ziet de spion eenig spoor van verkenners.
“Ze zitten binnen,” denkt hij spottend; “'t is nijdig koud voor die .... papieren soldaten,
in onze barre Kempen.”
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Sluipend nadert hij het huis en onder het venster gekomen, steekt hij voorzichtig het
hoofd op, doch trok het ijlings terug, want hij ziet dat het huis met soldaten is
opgevuld. Deze zitten in volle monstering aan tafel en spelen met de kaart; andere,
gewis de schildwachten, die hunnen post verlaten hebben, staan vóór het vuur en
leunen op hun geweer. 't Is hier zonder twijfel een uiterste voorpost.
Bij het snel terugtrekken, heeft de smokkelaar het hoofd tegen het sluitvenster
gestooten, dat met doffen slag tegen den muur botst. Dit brengt binnen opschudding
teweeg; doch eer de soldaten buiten zijn, is de stoute verkenner in het hout
verdwenen.
De schildwachten luisteren en zoeken rondom het huis. Zij hooren geritsel in de
takken en op dat gerucht afgaande, valt er een schot, een tweede, een derde ....
Elke knal wordt door de echo's herhaald.
De smokkelaar bereikt de heide; hij heeft al loopende meer dan eens gewankeld en
leunt nu tegen eenen boomstam. Als Row vóór hem staat en naar hem opziet, zegt
Ivo, als sprak hij tot eenen vriend;
“Row, jongenlief! ik heb het schot beet...” en hij brengt, onder zijn wammes, de
bevende hand op zijnen rug, die nat is van bloed.
In de verte hoort men stemmen: 't zijn die zijner vervolgers, welke den omtrek
doorzoeken.
“Zij zullen weldra hier zijn,” zegt de smokkelaar; “ontloopen kan ik hun niet meer. Ik
heb beloofd het signaal te geven als er hier onraad is. Dat signaal is onze dood,
Row; maar geven zal ik het, en God zij mij genadig!”
Ivo neemt met vaste hand den grooten ossenhoorn, die aan zijne zijde hangt; hij
zamelt al zijne krachten bijeen en een lange, doffe, maar doordringende toon galmt
over de heide. Hij blaast nog eens, hij blaast ten derde male; nu reeds is de toon
zwakker, en Ivo zakt aan den voet van den boom neer.
“Zij zijn verwittigd, Row!” mompelt hij, “en mijn goeden nacht voor eeuwig heeft hun
gewis in de ooren geklonken!”
De wonde brandt; Ivo grijpt een handvol harde sneeuw en tracht deze als eerre
verkoeling op de lijdende plaats te brengen; doch te vergeefs! Row komt naderbij en
laat een droevig gejank hooren, alsof hij den toestand zijns meesters begrijpt.
“Jammer niet, Row!” zegt de smokkelaar, ”jammer niet, 't moest zóó zijn...”
De hond komt naast zijnen meester, aan den kant van het hart, liggen. Ivo slaat
zijnen linkerarm om den nek van het dier en laat de rechterhand op zijnen kop rusten.
“Trouwe jongen, we hebben samen veel beleefd”, zegt de stervende, “armoe en
vreugde... en nu is de levensklucht uitgespeeld,... Arme Row, gij waart een goed
patriot!”
De stem van den smokkelaar wordt zwakker; de dood nadert. Dat gevoelt hij, en
alsof zijn laatste ademtocht aan de vaderlandsche zaak moest gewijd zijn, grijpt hij
andermaal den hoorn, brengt hem koortsachtig aan de lippen, haalt al wat hij nog in
levenskracht bezit bijeen, en andermaal klinkt een droef en doodsch getoet over de
besneeuwde vlakte...
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Die hevige inspanning doet de wonde breeder openrijten, en een nieuwe
bloedstroom gulpt den smokkelaar over de leden.
“God, wees mijne arme ziel genadig!” mompelt hij.
De smokkelaar valt achterover en is dood ....
De laatste hoorntoon heeft de Fransche soldaten den weg gewezen, en nu ook
verschijnen zij weldra ter plaatse. Row staat dwars over het lijk, dreigend en
grommend. Hij zal zijnen meester verdedigen, totdat hij er zelf het leven bij inschiet!
De klauwen zijn in de sneeuw geprent, het magere lijf is gerekt, de breede kop
opgeheven, het dier stoot uit den half geopenden muil, een razend gebrul.
Een oogenblik, en hij vliegt den Franschen fusilier aan de keel...
Een geweerschot doet Row stuiptrekkend neertuimelen, en een bajonetsteek maakt
een einde aan het leven van den trouwen patriot...
Op den voorpost der boeren heeft men den hoorntoon gehoord.
“Dat is zijn nachtgroet!” zegt een der boeren met een beklemd gemoed. “God weze
zijne arme ziel genadig!”
Een der patriotten brengt de tijding over, dat de Franschen zeer dicht in de nabijheid
gelegerd zijn en zij, tien tegen een, vòòr het krieken van den dag het patriottenleger
in zijne verschansingen zullen overtasten.
Pas breekt het licht door de grauwe wolken, of de Franschen zijn daar, maar ook de
boeren zijn slagvaardig!
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H.12. De martelaars
Twee dagen duurt in de vlakte tusschen Gheel, Meerhout, Moll en in deze laatste
gemeente zelve, met afwisselende kansen, de bloedige kamp voort tusschen boeren
en overweldigers. Van drie kanten en met een ongehoord geweld, wordt de patriot
door den vijand besprongen. De Fransche soldaat gaat als een razende te werk,
alsof hij ten einde van alle geduld is.
De tegenstand is even woedend; maar de oorlogskans is ten slotte tegen de boeren,
en het is wel in reeds gemelde vlakte dat het lot der vaderlanders zal beslist
worden... De boeren gaan achteruit, in het vlakke veld tusschen Moll en Meerhout.
Huizen zijn doorschoten of branden nog volop; een stinkende rook golft over bosch
en akker. In de verte brandt Moll, en ginder boven de boomen, stijgt een dikke rook
op, in de richting van Meerhout.
De grond is op vele plaatsen omgewoeld door de kanonskogels; rechts en links
liggen dooden of stervenden. Op een gegeven oogenblik ziet men groepen vrouwen
en kinderen en ook gewapende boeren, jammerend de vlucht nemen. Soms hoort
men in de verte de noodklok kleppen, om hulp voor de jongens te vragen. Helaas,
die roepstem wordt den tweeden dag niet meer gehoord, en de boeren die men
ontmoet, zijn niet tot staan te brengen.
Aan de Noordzijde dagen de Franschen andermaal op, en men hoort reeds het
victoriegehuil der republiekeinen. Eelen is niet te vinden; misschien is hij verslagen Eelen, op wiens doorzicht en krijgsbeleid Corbeels zoo vast steunde!
“Ach,” zoo roept hij uit, “waarom is Van Gansen ons ontvallen, hij, de ziel van den
opstand!”
Schier ontzenuwd en afgebeuld leunt Corbeels tegen den stam van eenen boom, en
schijnt zelfs niet op te merken dat de vijand in de verte nadert. Hij weent, doch
bedekt zijne oogen met de handen, opdat de jongens zijne tranen niet zouden zien. 't
Is inderdaad geen tijd meer van weenen! Verwarde stemmen galmen plotselings, op
korten afstand van hem. 't Zijn geene jammerkreten meer: neen, neen! 't zijn kreten
van vreugde, kreten van triomf!
“Van Gansen! Van Gansen! Leven de jongens!” zoo roept men, en nu Corbeels driftig
het hoofd opheft en in de richting staart waar het gejuich opstijgt, ziet hij - neen, 't is
eene begoocheling! - de hooge en kloeke gestalte van den held van Meerhout,
omringd door de juichende boeren!
Corbeels wischt zijne tranen af; hij denkt nog aan een zinsbedrog, doch neen! Hij ziet
Van Gansen staan, bleek maar toch altijd krachtvol, in lompen gekleed, met het
geweer in de vuist en het kruis op den hoed!
Hij staat daar, zoo komt het Corbeels voor, alsof de engel Michaël, de held der
helden, uit den Hooge was gedaald, om het gevallen patriottenleger op te beuren!
Ja, 't is wel hij. Aan de kin ziet men de zwarte plaaster, die de vreeselijke wonde
bedekt, hem te Diest door de schilfer van eenen houwitser toegebracht.
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Corbeels komt wankelend nader en Van Gansen breidt zijne armen uit, en drukt
zijren makker aan het hart.
“Komt gij van de dooden of van de levenden!” roept de kapitein uit.
“Vriend, ik kom van het ziekbed, om hier mijn bloed met het uwe te mengen! helaas,
ik kom te laat!”
“Het gevecht is noodlottig geweest; toch hebben de jongens als leeuwen gevochten!”
zegt Corbeels.
“Moed gevat!” antwoordt Van Gansen. “Het is niet hier dat wij den strijd moesten
aannemen. God heeft het zoo gewild. Komaan, laat ons het overschot van het leger
redden!”
“Van Gansen is daar! Van Gansen is daar!” zoo klinkt het heinde en ver door de
groepen. De vluchtelingen keeren terug; zij die hun wapen wegwierpen, nemen het
andermaal op. Daar zijn gekwetsten die zich ten deele oprichten en in hun laatsten
ademtocht roepen:
“Leven de jongens! Voor God en land!”
Geestdrift bezielt allen, en Corbeels is schier verwonderd, dat zelfs de dooden niet
opstaan! Overwinnen met in wanorde geslagen benden, is niet meer mogelijk; maar
een regelmatige aftocht wordt misschien door een wonder verkregen.
Als een wervelwind nadert de Fransche ruiterij: 't zijn huzaren en gendarmen. De
paarden snuiven in hun wilden galop, en de ruiters, die als in den stijgbeugel
rechtstaan, zwaaien den blinkenden paljas en heffen een gebrul aan, dat aan een
wild monster denken doet.
De eerste schoten der boeren zijn raak: hier slaat een ruiter achterover van zijn
paard en de bende stormt over hem heen; dáár vliegt een ros in wilden sprong tenzij,
met eene kogelwonde in de borst en waaruit zwart bloed gulpt, en stort weldra met
zijnen ruiter ten gronde.
De boeren gaan traag achteruit, zijn eindelijk gedekt door boomstammen en onthalen
de ruiters op een duchtig geweervuur, dat de benden als vonken onder den
hamerslag doet uiteenvliegen.
“Leven de jongens!” zoo roept men zegevierend, al komen de fusiliers met stormpas
opzetten. De boeren trekken kloek vechtende, en regelmatig terug.
De huizen van Moll beschutten den aftocht: Van Gansen heeft het leger, of wat er
van over blijft, gered; maar honderden zijn helaas! Gesneuveld...
Op een half uur afstand van het dorp gaan de boeren uiteen, met de belofte dat zij op
de plaats der bijeenkomst zullen staan.
Te Hasselt zal men den slag andermaal wagen.
“Daar” zegt Van Gansen, “hadden wij den strijd moeten aanvatten. Ik kwam om de
jongens naar den Maaskant te voeren en ons met het leger der Christenen van
Constant, uit Roux-Minoir, te vereenigen. 't Zij zoo! God wilde het zoo!”
De avond is gevallen. Het dorp is door de Franschen overrompeld, en men wreekt
zich laf op de weerloozen. Uit het dorp stijgt een aanhoudend gedommel op; boven
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de huizen golven vlammen en boven haar zwarte rookwolken. De toren is met een
bloedrooden glans overgoten en deze kleurt ook den hemel.
Van Gansen, Eelen en Corbeels staan op eene zandhoogte en zien van daar de
verwoesting, die de vreemde overweldiger aanricht.
“Ik ben te laat gekomen!” heeft Van Gansen al mijmerend gezegd.
“Wij dachten,” onderbreekt Eelen, “dat gij reeds de eeuwigheid waart ingegaan!”
“Goddank neen!” antwoordt hij glimlachend. “Ik leed te veel om te Diest den
nachtelijken tocht te wagen, die, helaas! zoo noodlottig voor velen onzer vrienden
was. Een goed patriot verborg mij in zijne woning; de kist, die men ter aarde bestelde
en den vijand op den dwaalweg bracht, bevatte enkel eenige steenen. Toen mijne
veiligheid bedreigd werd, ontvluchtte ik heimelijk de stad, verbleef te Tistelt, bij vriend
Meynkens, en het was daar, in mijnen schuilhoek, dat ik vernam dat de patriotten
andermaal slag moesten leveren te Moll. Ik ben gekomen; doch te laat!... Ach, wat al
kostbaar bloed is er vergoten!”
“Men heeft ons niet begrepen!” zegt Corbeels, en er wellen tranen van spijt en
verontwaardiging in zijne oogen op.
“Neen, men begreep ons niet; gij hebt gelijk, Corbeels! De adel en de rijken hebben
ons ongenadig door den vreemdeling laten neerslaan; de steden hebben ons, arme
boeren, verloochend om met den overweldiger te heulen. Het buitenland, Holland,
Pruisen en Engeland, maakte ons tot speelbal van zijne berekeningen, hitste onze,
uit het hart opgewelde, pogingen aan, beloofde heimelijk onderstand en kwam aan
elke belofte te kort... Het zij zoo, goede vrienden; maar ik heb de heilige overtuiging
dat wij onzen plicht deden.”
Eelen is zijner ontroering schier niet meester; hij drukt zijnen makker de hand.
“Wij zijn,” zoo spreekt Van Gansen kalm voort, “wij zijn overwonnen en van dit
oogenblik hebben wij ook ongelijk bij de kortzichtigen. Ons doel zal miskend worden,
en als wij, in welken vergeten hoek dan ook, in den grond zullen gestoken zijn, zal
men zelfs de plaats niet meer herdenken waar wij rusten. De naam van brigands, ons
door den vreemdeling toegeworpen en door de verbasterde Belgen toegejuicht, zal
op ons en onze familiën als een schandmerk drukken, en jaren lang zal men dien
naam niet meer ofwel met huivering en minachting uitspreken.”
“Neen, neen, dat zal niet!” zegt Corbeels, als wil hij Van Gansen uit zijne
zwaarmoedigheid opbeuren.
“Ja, dat zal, Corbeels!” antwoordt Van Gansen, “wel is waar glimlachend, maar op
eenen toon, die zijne diepe ontroering verraadt. Dat zal, want ons arm land bukt, door
den schrik verlamd, al dieper en dieper onder de bebloede vuist van den
vreemdeling. De hoogere klassen zijn ontaard en vleien den overweldiger, om
eigenbaatzuchtig lijf en goed te redden; zij verloochenen hunnen landaard, en dus
ook ons, die voor dezes behoud het wapen opnamen. En toch hebben wij alles
opgeofferd: onze jonkheid, ons huiselijk leven, onze vrijheid, om te kunnen bewaren
wat onze voorvaders ons hebben achtergelaten!”
Voor de eerste maal ziet men tranen in de mannelijke oogen van den moedigen man.
“Wat zal ons lot zijn?” hervat hij na een oogenblik: “ 't Geeft mij weinig. Misschien is
het een kogel, en na die zoogezegde strafpleging zal men van elk onzer zeggen:
“Waarom moest hij zich ook in die zinlooze poging wagen?” want in die woorden
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moet men vandaag de verontschuldiging vinden voor de gepleegde lafheid. Toch
daagt voor mij de hoop op, dat wat wij deden niet zal verloren zijn. Er zal een nieuw
geslacht van jongens opstaan, met denzelfden geest bezield als die van vandaag.
Onze opvolgers zullen wellicht niet met het geweer, maar met den geest strijden. Het
nieuwe geslacht, diep doordrongen van wat ons eigen is, zal tegen de verbastering
van ons land, tegen de vreemde overheersching te velde trekken. 't Zullen jongens
zijn van onzen aard, van ons bloed; steden en dorpen zullen alsdan elkander de
hand reiken en betere dagen zullen aanbreken. Ja, die vaste hoop bezielt me! Wat
wij niet voltrekken, zullen zij, die na ons komen, tot een goed einde brengen... Doch
laat de toekomst aan God over... Wij zien elkander weer, en nu vaartwel tot dan, of...
tot in de eeuwigheid ..”
Van Gansen klemt beurtelings Corbeels en Eelen aan het hart.
Hij heeft, zonder het te weten, een laatste vaarwel gesproken - hij zal Corbeels niet
meer terugzien!...
Wat vreeselijk gezicht levert het veld op, waar, gedurende twee dagen, werd
gestreden. De Fransche generaal Beguinot geeft er, in zijn legerverslag, eene
uitgestrektheid van twee mijlen aan. “De Franschen”, zegt hij, “hebben een
“verschrikkelijk bloedbad” aangericht, en niet minder dan 600 brigands werden
gedood!”
De bevelhebber in het departement der Beide-Nethen telt er weliswaar slechts 200 à
300; het getal is altijd overgroot.
En dan de ongelukkige gekwetsten en krijgsgevangenen, aan de bloedigste willekeur
overgeleverd! Tessenderloo alléén telt 60 krijgsgevangenen. Vele priesters, die de
jongens in hunnen strijd gevolgd waren, stierven met hen. Overal vindt men lijken: op
den akker, in greppel, voor de gracht, in de bosschen, op de wegen - overal waar de
jongens eens, vol levensbloei, eerlijk en vreedzaam zwoegden, en niets meer
vroegen dan in vrede te leven.
Gisteren waren zij vol hoop misschien; vandaag liggen zij bleek, met gapende
wonden overdekt, waaruit het bloed gegulpt en nu rood ijs geworden is. De oogen
van deze lijken zijn gesloten, als nemen zij gelaten den eeuwigen slaap aan; bij
anderen staan ze wijd en strak open, als wachten zij nog altijd op iemand, die hun
den laatsten groet brengen moet.
Hunne havelooze kleeding alléén getuigt dat zij veel hebben geleden in die
verschrikkelijke winternachten, onder den open hemel, niet zelden ten prooi aan den
honger. Rechts en links liggen geweren, sabels, bebloede zeisens. Overal liggen
hoeden en mutsen, waaraan nog het kruis gehecht is - het teeken door allen
aangenomen.
Franschen vindt men weinig; de overwinnaar heeft vele lijken weggevoerd, om te
verbergen met hoeveel moed de zoogenaamde briggands zich verdedigden. Hier ziet
men een paard met de vier ingetrokken pooten in de hoogte, en onder zijn loggen
romp ligt zijn ruiter verpletterd; daar een legerwagen, die in eene gracht of op den
hobbeligen grond gebroken werd.
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In den omtrek ontwaart men doorschoten of gansch afgebrande huizen, waaruit de
rook nog opstijgt, en tusschen al die verwoesting dwaalt de soldaat, dronken en
baldadig, en nog altijd den zege vierend. Hart heeft hij niet voor al de rampen, die hij,
als een duivel zoo boos, heeft gezaaid; hij juicht, jubelt en spotlacht met de tranen
die vloeien, en met den vloek der moeders.
Generaal Jardon rijdt op zijn mager en knokkelig paard over het slagveld; zijn kleed
is nog meer gescheurd dan vóór eenige dagen; zijn gelaat is barscher en nijdiger.
Immers hij zegepraalt over die vervloekte boeren, die hem te Diest hebben
vernederd! Trotsch in zijne valsche nederigheid!
Het paard slaat den hoef neer, onaangezien deze den grond of een lijk raakt; soms
rekt het den nek naar beneden, steekt den snuit naar eenen doode en snuift, alsof
het behagen vindt in den lijkenreuk - evenals zijn meester.
Jardon trekt plotseling de teugels aan, en ziet met een helschen lach op het wezen,
niet ver van hem, eene groep gendarmen, die een aantal geboeide mannen en
jongelingen over den weg drijven. 't Zijn ongelukkige gevangenen. Weenende
vrouwen, kinderen en grijsaards loopen, altijd op afstand gehouden door de paarden
en de sabels der ruiters, met de gevangenen mee. 't Zijn hunne kinderen, 't zijn
hunne broeders of vaders! De gevangenen, als moordenaars gebonden, worden nu
dwars over het slagveld geleid, naar de gevangenissen diep het land in. Zij moeten
het veld zien, heeft Jardon gezegd, waar hunne medeplichtigen den dood vonden. Bij
de minste poging, die de rampzaligen aanwenden, om hunne moeders, vaders en
zusters te naderen en hun misschien voor eeuwig vaarwel te zeggen, valt het plat of
het scherp der sabels op hen neer.
Bij meer dan eenen gutst dan ook het bloed over het aangezicht. Afwisschen kunnen
zij dit niet, omdat hunne handen gebonden zijn, en aan de moeder, is het niet
toegelaten de wonden te verzachten. Hoe meer de gevangenen mishandeld worden,
hoe langer de vrouwen de groepen volgen, hoe meer zij huilen, jammeren en
weenen.
Jardon ziet en hoort dat, en geen straal van medelijden valt in zijn hart; geen woord
zegt hij, tot verzachting van het lot dier machteloozen; geen oogslag van troost wordt
tot die ongelukkige vrouwen gericht. Toch hebben zij zijn medelijden ingeroepen;
doch de hardvochtige meent een stoïcijn te moeten wezen: dat is het hart voor alle
weeklijkheid te sluiten. Hij wijst de smeekende vrouwen barsch af, en nu deze zien
dat er van dien beul niets te bekomen is, loopen zij, altijd jammerend, de gevangenen
weer achterna.
Eene oude vrouw gaat langzaam en zoekend over het slagveld; de gescheurde en
besmeurde lakenen kapmantel dekt ternauwernood haar kleed in lompen. Zij is
veeleer een spook dan een schepsel in vleesch en bloed. Het bleekgele wezen is
ingevallen en de witte haren, die in klissen onder de muts uitkomen, hangen over de
groote holle, zwarte oogen, die nog eene tinteling van levensgloed uitwerpen.
De vrouw gaat bij dezen, dan hij genen doode, bukt zich over elk lijk, legt de hand op
de plaats waar eens het hart klopte, schudt het hoofd en gaat verder. Soms knielt zij
bij eenen doode, neemt het stijf geworden bovenlijf in hare armen, drukt het hoofd
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tegen haar hart en als de opgespalkte oogen haar aanstaren, spreekt zij met het lijk
als verstaat dit wat zij zegt. Dan mort zij:
“Neen 't is mijn Selm niet!” en de doode valt stokstijf op den harden grond terug.
Wie heeft in de arme moeder vrouw Broninckx niet herkend? Zij heeft Selm noch
Cilia weergezien, en niemand weet wat lot aan deze beschoren werd. Beiden zoekt
zij nu op het slagveld. Eensklaps ziet de weduwe, Jardon op zijn spookachtig zwart
paard voorbijrijden, en op het oogenblik dat het dier zijnen hoef op het lijk van eenen
jongen neerslaat, schiet zij toe en het paard afwerend, roept zij den ruiter toe:
“Ziet ge dan niet dat uw paard op het hart trapt van eenen ongelukkige! Heb toch
eerbied voor de dooden, gij, die geenen eerbied hebt voor de levenden!”
Jardons aangezicht krijgt eene barscher uitdrukking en de toorn doet zijn oog
glinsteren. Moeder Broninckx laat, gelukkig voor haar, den teugel los en gaat nu
nevens het paard.
“Jardon!” zegt de moeder. “Gij zijt Jardon; men heeft mij dit zoo even gezegd.
Komaan, jaag uw paard ook over mij heen en dat het mij onder zijne hoeven
verplettere! Doch als gij een menschelijk hart hebt, zeg me dan waar mijn Selm, waar
mijne Cilia is!”
De generaal heeft zijne koelheid hernomen. Wat geeft het hem ook wat die vrouw, in
hare vreemde wartaal, raaskalt! Hij is immers de oppermachtige meester en als hij
wil, kan hij haar als eenen worm, onder zijnen voet verpletteren!
In zijn bevredigden hoogmoed, vindt hij een oogenblik van genadige toegevendheid.
“Geef mij mijne kinderen terug!” hervat zij onder het voortgaan en altijd het hoofd
opgeheven. “Geef ze mij weer! Heb ik nog niet genoeg geleden? Mijn huis is
vernield; doch wat geeft dit, indien ik mijnen Selm en mijne Cilia maar weer bij mij
hebben mag, om met hen te weenen!
Een lichtstraal heeft de verwarde verstandsvermogens der moeder opgehelderd; zij
heeft op dit oogenblik het volle bewustzijn van wat er is voorgevallen.
Jardon ziet met misprijzen op de arme vrouw neer, en de grimlach, die over zijn
wezen zweeft, is er de uitdrukking van.
“Jardon,” hervat de moeder op scherpen toon; “hebt gij dan geen hart! Uwe soldaten
hebben ons land geblakerd en verwoest; onze kinderen gedood en geroofd; onze
dochters mishandeld en onteerd! Vreest ge dan den vloek niet der moeders, die
weerklinkt tot op genen kant van het graf?”
De generaal mompelt eenen vloek. Niets verstaat hij van die heftige taal, doch hij ziet
wel aan de strenge trekken van dit doodmagere wezen, hij hoort wel aan den toon
van die stem dat deze vrouw hem haat.
Een oogenblik heeft hij zijn paard door een nijdigen spoorslag, naar den kant doen
springen, waar moeder Broninckx zich bevindt; doch deze weert met eene kloeke
beweging den knokkeligen draver af. Ook Jardon trekt den teugel weer in; hij denkt
dat het zijner niet waardig is zich gram te maken om wat die sorcière zegt, en het
paard stapt weer snuivend voort.
Men ontmoet eenige lijkdragers die hun werk staken, om het zonderlinge tooneel
tusschen den generaal en de weduwe te volgen.
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“Luister,” hervat moeder Broninckx andermaal, “gij, moordenaar onzer kinderen, gij
zult nooit uw hoofd in onzen grond te ruste leggen! Die grond, indien hij uw overschot
moest ontvangen, zou openbersten en met walg uw geraamte weergeven! Maar
neen, verre van hier, verre van uw magen, op vreemden bodem zult gij, vergeten en
onbekend sterven, en de raven zelf zullen niet weten waar men uwen romp heeft
verborgen! Onthoud dit en wees gevloekt tot in uw nageslacht!”
Die woorden, met kracht uitgesproken, hebben eene rilling over Jardon's leden doen
loopen, al verstaat hij ze dan ook niet. Hij eischt van eenen der lijkdragers de
vertaling van 't geen die mégère(5) uitbraakt. Deze, die de taal des lands verstaat,
brengt, in verzwakte woorden, den veldheer over wat die vrouw hem voorspelt. 't
Hindert hem wel, ja, het ontstelt hem zelfs; doch als stoïcijn wil hij geene ontroering
laten blijken; hij glimlacht, trekt de schouders op en geeft zijn paard de sporen.
Zou de vloek dezer moeder hem niet voor den geest gezweefd hebben, toen hij
negen jaren later (in 1807), te Guimaras, in Portugal, zonder eer of roem sneuvelde
als een ellendig soldaat?
Moeder Broninckx ziet den ruiter met een donkeren oogslag achterna, en die welke
haar omringen, zeggen niet meer gelijk vóór eenige dagen “de zotte schoolmatres,”
maar ze zijn diep ontsteld en zenden uit den grond des harten, den hartvochtigen
bevelhebber ook hunne vermaledijding achterna.
De helderheid van geest der arme moeder is andermaal voorbij. Het is als eene
lichtstraal geweest die door de nevelen schiet. De nevelen zijn voor haar gelukkiger
dan de heldere dag: nu weet zij ten minste niet meer wat al lijden rondom haar
spookt...
Moeder Broninckx gaat over weide en akker in de richting van Meerhout; zij houdt
niet meer stil bij de dooden; zij denkt, verwonderlijk! dat het allen slapers zijn, die in
de koele schaduw en in het frissche gras rusten. Naast haar gaan, in hare
verbeelding, Selm en Cilia, beiden in zondagskleed; ze gaan rechts van haar, hand
aan hand, soms als versmolten en één wezen uitmakende. In de verte galmt de klok,
en de zonnestraal tintelt als het gouden miskleed des priesters.
't Is rondom haar volop zomer, vredevolle zomer: alles lacht haar toe in de natuur,
want zij denkt dat Selm en Cilia vandaag bruiloft vieren... Helaas, op dit oogenblik
wordt Selm, diep ongelukkig en geboeid aan andere conscrits, naar Frankrijk
gevoerd, om nooit meer terug te keeren...

5

Mégère: Frans voor loeder, het vrouwmens, de helleveeg, het kreng... K.M.
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H.13. Cilia
Schrik en verslagenheid heerschen in de huisgezinnen der Kempen; de verspieders,
de verraders doen hun werk en leveren niet alleen de plichtigen aan oproer; maar
ook die welke zij haten. Verdachten overal!
Bij dage en bij nachte wordt nu deze dan gene burger door de Fransche gendarmen
opgelicht; hier als gijzelaar, voor nietbetaalde schattingen in de gemeente, dáar als
verdacht -vijand - van den Decadi, ginder als onbeëedigd priester.
Niet alleen worden de plichtigen gestraft, neen! De administration centrale decreteert
zelfs dat de vader of de voogd van die welke deelmaakten van het patriottenleger,
zouden aangehouden en naar het Kasteel van Antwerpen gevoerd worden.
De akelige dansmeester Dargonne speelt de hoofdrol in die vervolgingen, hij, die
vroeger gelukkig was een schelling te verdienen voor het aanleeren van de menuet!
De gevangenissen zijn opgekropt met onschuldigen; de weg naar Cayenne wordt
door dooden afgeteekend.
Naar gelang de dwingelandij nijpender wordt, groeit de zucht tot weerstand
andermaal aan: de gevechten in Herenthals, Diest, Meerhout. Gheel, Moll, Olmen en
in andere gemeenten geleverd, hebben den moed niet verzwakt.
De burgerij van eenige steden wordt door het voorbeeld der boeren opgewekt.
Dargonne te Antwerpen, wijst er op in zijne verslagen, dat jongelingen van gemelde
stad, voorzien van regelmatig afgeleverde paspoorten, 's nachts naar de
verzamelplaatsen gaan, en zelfs, om hun doel te bereiken, langs den verbrokkelden
stadsmuur aan het toezicht der wachten en patroeljes ontsnappen. De patriotten
vereenigen zich inderdaad weer in den vierhoek, gevormd door de steden Thienen,
Diest, Hasselt en St.-Truiden.
Hunne getrouwen kruisen in Brabant en in de Kempen rond, en roepen de wakkere
jongens op, om dienst te nemen onder het vaderlandsche vaandel. Eelen zendt een
dringenden oproep tot de bewoners van Tongerloo, vooral tot die van de
“zoogenoemde requizitie,” opdat zij zich bij het “waere vaederlands leger” zouden
voegen. De nood is dringend, brandend zelfs; want de kommandant bedreigt
diegenen, welke aan dezen plicht zouden te kort komen.
Zekere Lacoert richt zich, met hetzelfde doel, tot de gemeente Westerloo, in naam,
zoo staat er, van het Nederlandsche leger, nog andere gemeenten worden
opgeroepen om manschap en proviand te leveren. Elken nacht zien, nu hier dan
daar, de Fransche spionnen zwarte gestalten voorbijschieten, die bij het minste
gevaar verdwijnen; of die, door de nachtwachten aangehouden, eene regelmatige
pas vertoonen: 't zijn nochtans boeren, die naar dit of dat vereenigingspunt gaan.
Hasselt is het brandpunt der beweging: 't is aan den Maaskant dat een burger uit
Roux-Miroir, Antoine Constant geheeten, den kloeken Kempenaar Van Gansen
opwacht!
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Het is eenige dagen na de gevechten te Moll en in den omtrek, die voor de patriotten
zoo noodlottig zijn geweest: dus in het begin van December. Het wintert op eene
ongenadige wijze, en zelden beleefde men een zoo streng jaargetij.
In het dorp Westerloo, in de oude, ruime woning van den brouwer Jan-Baptist Van
Gansen, vader van den patriot, brandt het turfvuur in den breeden haard, en op de
tafel de koperen olielamp. De huiskamer duidt den welhebbenden stand van den
bewoner aan. Er is overvloed van glimmend koper, porselein en glaswerk; de
meubels zijn van eikehout en de dansende vlammen van het vuur worden
teruggekaatst in de lambrizeering van glimmende Delftsche ticheltjes.
In den hoek van den haard zit een man van jaren, wiens kalm en achtbaar gelaat
door elkeen zou worden opgemerkt. Hij heeft grijze haren, die onder den hoed,
snuifschepper geheeten, uitkomen. Zijn lakenen rok met groote platte knoppen, de
korte broek, zwarte wollen kousen en lage schoenen, duiden den welhebbenden man
van den ouden stempel aan. Het is de brouwer zelf.
Slechts dezen avond is hij thuis gekomen, omdat men hem gezegd heeft dat er niets
verdachts in het dorp ontging; want de republiek, zooals men weet, wilde den vader
en de voogden oplichten van hen, die in het patriottenleger dienen. Helsche
dwingelandij!
De vader moest dus zijn eigen zoon aan den beul leveren, of de schuld des zoons in
de gevangenis boeten! Hij zal dan ook dezen nacht of morgen, vóór het krieken van
den dag, andermaal verdwijnen.
Aan tafel en naast hem, zit zijne vrouw, Maria-Catharina, eene gezette brouwerin,
aan wie de Kempische trekmuts nog wondergoed past. Vóór haar staat het sierlijk
gedraaid spinnewiel, zooals destijds elke bazin, in den gegoeden stand, er een
bezat. Haar voet brengt het wiel in beweging: zij bidt terwijl zij spint.
De stilte in huis wordt schier niet gestoord door het getik der hangklok; alleen als de
wind in den schoorsteen huilt of als de bandhond, op de achterplaats, blaft, zien
vrouw en man op en wisselen eenige onrustige woorden.
De kinderen zijn ter ruste; de zonen zijn in 't dorp, om daar een waakzaam oog te
houden; meiden en knechten zijn achter in het stook- of in het bakhuis, of waren rond
in hof of boomgaard, om te zien of er niets onrustwekkends voor den meester des
huizes, omgaat.
Als vrouw Van Gansen den wind hoort huilen, wordt zij onrustiger en bidt inniger.
Dan denkt zij aan haren zoon, die wie weet waar! omdoolt.
Sedert het begin van November heeft zij hem niet meer gezien; doch zij hoorde wel
over zijne stoute daden spreken. Zijne verwonding te Diest, zijne verdwijning aldaar,
zijne voorgewende begrafenis, zijn onverwachts optreden te Moll - die feiten zijn haar
gekend. Doch waar dwaalt hij op dit oogenblik? Waar is hij nu, in de nijpende koude
van den nacht, zelfs blootgesteld misschien aan den kogel der republikeinen?
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Wie weet of men de moeder vandaag of morgen niet bericht dat een bajonetsteek
een einde aan zijn leven heeft gemaakt; of wat erger is, dat hij als gevangene voor
ongenadige rechters wordt gesleept!
Als moeder dit aan vader zegt, antwoordt deze kalm:
“Dan is het Gods wil!” - maar hoe vroom ook, kan zij zich niet aan die woorden
onderwerpen, en zij bidt altijd: “God, spaar zijn leven en geef hem ons terug!”
Over de droevige en troebele tijden spreken de echtgenooten niet meer: dat gesprek
maakt moeder maar bedroefd - en ook, wat helpt het!
Eensklaps wordt de deur, die naar de achterplaats leidt, driftig geopend; de meid
stormt binnen en roept:
“God, mijn God! daar is hij!”
“Wie?” vraagt de moeder en vliegt op, evenals de vader, en vóór de meid nog
geantwoord heeft, komt de aanleider der patriotten binnen en klemt beurtelings
moeder en vader in zijne armen.
“Wel! gij stoute jongen,” zegt de moeder, “gij hebt mij den schrik op het lijf gejaagd!”
en zij klemt bij die woorden den lieveling nogmaals aan het jagende hart.
Van Gansen heeft nog altijd zijne krachtvolle gestalte; doch zijn gelaat is vermagerd
en bleek. Hij draagt immer dezelfde kleeding als toen hij het vaderlijke huis verliet;
maar zij hangt nu in flarden aan zijn lijf. Zijnen hoed heeft hij vervangen door eene
pelsen muts, met neergeslagen oorlappen, die onder de kin zijn vastgebonden en het
litteeken van de wonde bedekken.
Het geluk elkander weer te zien, straalt bij vader, moeder en zoon de oogen uit, en
men vergeet voor het oogenblik alle gevaar.
“Ik was in den omtrek, moeder,” zegt de jonge man, “en ik wilde u komen bezoeken!”
Van Gansen ontknoopt de oorlappen, werpt de pelsenmuts op tafel en nu ziet
moeder de lange plaaster, die de wonde bedekt.
“Kom,” zegt de zoon vroolijk, “eene schram, meer niets, moeder!”
Na de berichten, die hun wederkeerig het dichtst aan het hart liggen, te hebben
meegedeeld, neemt de kommandant een ruim avondmaal.
Men spreekt over de nieuwstijdingen uit den omtrek, de vlucht der municipale
agenten, het rondsluipen der spionnen en verraders, het onverwacht verschijnen der
gendarmen, het wegvoeren der gijzelaars, het geboeid wegsleepen der conscrits, het
voortdurend betalen der zware schattingen, de rekwisitiën en korveeën, de jacht op
de priesters, de Mis die in 't geheim nu hier, dan daar gelezen wordt, het wegsluipen
van vader en de duizend angsten van moeder.
De zoon kont terug op den strijd, op zijne hoop dat de kans keeren en de
overwinning aan de jongens blijven zal.
“En nu,” fluistert hij, “nu vereenigen wij hier aan gene zijde der Nethe en gaan naar
den Maaskant, waar Constant, uit Roux-Miroir, ons met het “leger der Christenen” de
hand zal reiken.”
“Gij loopt dus nog altijd nieuwe gevaren te gemoet?” valt moeder angstig in de rede.
“Moeder, weldra wordt ons lot beslist. Aan den Maaskant zullen wij overwinnen.”
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“Of voor altijd verpletterd worden!” wil hij er bijvoegen, doch die woorden spreekt hij
niet uit, om de brave vrouw niet te bedroeven.
“Neen, neen,” hervat zij “gij hebt reeds gevaren genoeg doorstaan! Ik kan, ik mag u
niet meer laten vertrekken!”
“En is het mijn plicht niet, moeder? Zou het geene lafheid zijn dat ik, die de jongens
tot den heiligen oorlog heb aangedreven, hen zou verlaten nu het oogenblik
gekomen is, waarop de groote slag moet worden geleverd?”
“Neen, neen”, valt de vader driftig in, “dat moogt ge niet doen, beste jongen!”
De moeder vereenigt zich niet met het besluit van den vader.
“Weet ge dan niet,”zegt ze, “wat verschrikkelijk lot Corbeels en Meulemans is ten
deel gevallen? God, indien dit ook het uwe ware!”
“Corbeels en Meulemans?” herhaalt driftig de jonge man, maar op eenen toon als
wordt hem de keel schier toegewrongen. “Corbeels en Meulemans?...”
“Weet ge niet wat er gebeurd is?”
“Neen, neen...”
“Jardon,” hervat de vader, “heeft eene klopjacht in al de bosschen gehouden, nog
erger of hij daar wilde dieren vinden moest. Geen enkel patriot die er zich verscholen
hield, kon aan de opsporingen ontsnappen. Men zat de ongelukkigen alom op de
hielen, en die welke niet in tijds de grenzen konden oversteken, vielen in de macht
der Fransche soldaten.”
“Verder, verder?”
“Corbeels en Meulemans hoopten de grenzen te bereiken, de wijk naar Holland te
nemen; zij waren tot in het Postelbosch gekomen, toen zij, de ongelukkigen,
vermoeid, uitgehongerd, afgebeuld door ontberingen van allen aard, neerzakten, om
een oogenblik te rusten, zelfs bij gevaar van te bevriezen. Door de Fransche
soldaten overvallen, werden zij herkend, met het geweer op de borst, aan hals en
beenen geboeid, geschopt, mishandeld en op eene schokkende kar naar de Vrijheid
gevoerd.”
De zoon balt de hand tot vuist en er tintelt een traan in zijn oog.
“En toen?” zegt hij driftig.
“Niemand durfde deernis toonen met de twee ongelukkigen, toen zij door de straten
naar het kasteel werden gebracht. Te vergeefs smeekte Corbeels vrouw en kinderen
te mogen zien, om hun vaarwel te zeggen. Rust werd hun niet gegund; want vóór het
aanbreken van den nieuwen dag, werden beiden reeds naar Antwerpen
overgebracht, om van kerker tot kerker te worden gesleept en eindelijk, zegt men,
met den kogel gestraft te worden.”
“En Corbeels en Meulemans?”
“De laatste was diep ontmoedigd; Corbeels toonde moed, al was het zeer pijnlijk voor
hem te weten dat vrouw en kinderen, zoo vertelt men ten minste, weenend achter de
kar liepen, toen hij 's avonds in de stad werd gebracht.”
De kommandant spreekt geen woord meer; hij is diep getroffen. Corbeels en
Meulemans zijn altijd trouwe harten geweest. Hoe moedig heeft de eerste immer

112

August Snieders

gestreden! Hoe kloek en verstandig heeft de tweede zich nog gedragen, bij de ramp
van Diest!
“Indien,” zegt de moeder, “indien dit uw lot ook eens ware!”
“Moeder,” antwoordt hij, “ 't is hard u dit te moeten zeggen; maar wat er ook gebeure,
ik moet mijne zending tot het einde toe volbrengen.”
De moeder weent; de vader begrijpt zijnen zoon.
“Ween niet, moeder,” zegt de jonge man; “gij verscheurt mijn hart! Begrijp toch dat ik
degenen niet mag verlaten, die mij in alle gevaren zoo trouw zijn gevolgd; dit ware
aan mijnen plicht te kort komen. Doch, moeder, God heeft mij tot nu toe gespaard
want die schram aan de kin telt niet: Hij zal mij nog beschermen in 't vervolg.”
“Maar uw vader kan vandaag of morgen opgelicht en naar het Kasteel van
Antwerpen gevoerd worden, omdat gij een der aanleiders zijt van den opstand!”
“Ja, dat beklemt meer dan eens mijn hart, ik beken het; doch indien men vader
aanhoudt, zal ik mij gevangen geven, en ik alléén zal de verantwoordelijkheid dragen
van hetgeen ik deed. Verwijder ik mij nu uit het leger der jongens, dan toch zal ik
dààrom in de oogen der republiek niet onschuldig worden, en jegens mijne vrienden
zou ik een afschuwelijk verraad plegen!”
“Zóó is het, beste jongen,” zegt de vader. “Toen gij verleden maand het geweer
opnaamt, heb ik uw besluit goedgekeurd, en ik draag met u de gevolgen, welke die
ook mogen zijn! God zal geven wat hem goeddunkt, vrouw...”
“Zóó zal het zijn, vader,” laat er de zoon met nadruk op volgen, “en gij, moeder, wees
niet ontmoedigd! Veel hebben de jongens geleden in den strijd met de soldaten der
republiek, en nog meer door den verschrikkelijken winter; doch alle hoop is niet
verloren. De kans, die ons nooit gansch ongunstig was, kan keeren en God zal de
jongens genadig zijn!”
Da oude man is opgestaan en drukt zijnen zoon de hand: de vader is zijn zoon
waardig!
“Laat gebeuren wat wil,” zegt hij; “ik blijf trouw, beste jongen aan de zaak van altaar
en haardstee. Hij die eene vaderlandsche zaak omhelst en zijne landgenooten in
deze meesleept, is niet meer meester achteruit te gaan, als hij dit goedvindt om
alleen aan zijn eigenbelang te denken.”
“Dat is waarheid,” antwoordt de zoon en, terwijl hij zijne moeder omhelst, zegt hij:
“Wees gerust, moeder, wij zien elkaar terug!”, maar in zijn binnenste voegt hij er bij:
“misschien hiernamaals...”
De moeder laat het voorhoofd tegen het hart van haren zoon rusten en nokt:
“Mocht het zoo zijn!”
Van Gansen trekt andere kleeren aan, en moeder heeft hem nu weer warm
uitgedost, gelijk zij altijd deed toen hij nog als knaap ter schole ging.
Nu heeft hij allen, die hem lief waren, gegroet, hij is opnieuw gesterkt door den
luchtkring van den huiselijken haard. Vaders handdruk heeft hem “moed”
ingeboezemd; moeders kus maakt hem gelukkig; zij geeft hem het kruiske op het
voorhoofd, zooals zij altijd deed toen hij nog kind was, en de held van Meerhout buigt
nederig de knie.
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Nu keert hij tot de zijnen terug, tot de armoe en de ellende van den winternacht, tot
de gevaren van den oorlog. Van Gansen verlaat het huis. Vader en moeder hooren
de achterdeur toeslaan, en het gerucht van eenen voetstap sterft op den harden
grond weg. De kommandant is diep ontroerd, nu hij het ouderlijke huis verlaat. Hij
gaat door het veld en bereikt eene brug op de Nethe, die hij behoedzaam overstapt,
en volgt nu aan de overzij den boord der hoog gezwollen rivier.
Een verwijderd gedommel doet hem stilstaan en luisteren; in de verte klinkt een
klokketoon: het slaat middernacht. Is het gerucht dat opstijgt de voetstap van
vrienden, die evenals hij naar de plaats der bijeenkomst gaan? Of zijn het vijanden
die naderen ?
Van Gansen schuilt in het hout, vlak bij den Netheboord. De maan schijnt helder; de
wind doet het dorre lisch of riet, dat aan den kant in het gekartelde ijs is gevat,
ruischen en schuifelen. Soms stooten twee drijvende schotsen in de rivier krakend
opeen; zij zetten den tocht voort totdat zij een sterken dam ontmoeten, zich
vastankeren en eindelijk een stevigen vloer op de watervlakte zullen vormen.
Zie, is dat drijvende voorwerp, in het midden der rivier, wel eene ijsschol? Gewis
neen. Een gezwollen zak, zou men zeggen, drijft geheimzinnig, hortend en stootend
nader. Wat boven het water zichtbaar blijft, is bevroren en glinstert als kristal.
Het hart van den kommandant klopt geweldig en met strak oog ziet hij naar het
raadselachtige voorwerp, dat nu op eene schots afstoot en naar de plaats drijft waar
Van Gansen zich bevindt. Het sprokkelige ijs aan den kant kraakt en brokkelt, en
voor een oogenblik blijft het onbekende voorwerp onbeweeglijk in het riet vastzitten.
De kommandant meent een vrouwekleed te zien, en er loopt eene ijskoudige rilling
over zijne leden, nu hij - zonderling! - aan Cilia Braken denkt. Waarom juist aan
haar?
“In Gods naam!” mompelt hij, slaat de linkerhand om een stevigen eiketak, buigt zich
zoo diep mogelijk over het water heen, strekt de rechterhand uit, grijpt een stijf
bevrozen lap en trekt het voorwerp aan kant. 't Kost inspanning; maar 't is wel zeker
het lijk eener vrouw! Het hoofd is onzichtbaar; 't hangt achterover en drijft onder
water.
De kommandant wil zijn werk staken en het lijk op den stroom laten drijven; doch
“Cilia Braken” zegt weer eene stem in hem! Dit geeft hem moed, en zijne krachtige
vuist sleept het lijk uit het water... Bij het heldere maanlicht herkent Van Gansen in
het marmerbleeke wezen, inderdaad Cilia Braken ...
Hare geopende oogen sturen hem aan: hare handen zijn op den rug gebonden,
evenals de beenen met koorden zijn bijeengesnoerd. Dat alleen zegt den jongen
man welk haar einde was. Indien men wilde zoeken, zou men weldra de litteekens
der Fransche kogels vinden.
“God, mijn God!” snikt de kommandant. “Arme martelares, de beulen hebben haar
gedood, vreeselijk gedood!”
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Hij weent over die moedige en edele maagd, die zoo trouw de vaderlandsche zaak
heeft gediend en, God weet, in welke marteling is gestorven! Wat vraagt de
monsterachtige oorlog toch edelmoedige offers!
Het gedommel, dat Van Gansen een oogenblik gehoord heeft, nadert meer en meer;
eene bende van een vijftiental personen gaat over den voetweg; een man te paard
vergezelt de groep. 't Moeten vrienden zijn!
“Wie daar?” roept Van Gansen.
“Goed volk! Kempische jongens!” luidt het antwoord.
“Komt hier, beste vrienden!” hervat de kapitein. De groep blijft staan; de ruiter stijgt
af.
“Kapitein Van Gansen!” roept de eerste boer uit, die nader komt. 't Zijn patriotten, die
naar de plaats der bijeenkomst gaan, en de ruiter is niemand anders dan pastoor
Huveneers, de trouwe aalmoezenier van het leger.
“Vrienden!” zegt de kommandant, “komt en bewijst een laatsten plicht jegens eene
dierbare doode!”
De boeren komen rondom het lijk staan. “Wie is die ongelukkige?” vraagt de priester.
“Cilia Braken!” antwoordt Van Gansen, diep ontroerd.
“Dood!” zegt de priester.
“O ja, gewis door de Fransche soldaten gebonden, doodgeschoten en daarna in het
water gesmeten!” De kommandant is diep ontroerd.
“Treffend is het wel” zegt hij, “dat dit lijk aan kant drijft, op het oogenblik dat ik u
wachtte. 't Is of het mij zegt: “ik heb, gij weet het wel, het vaderland gediend: geef mij
nu ook eene rustplaats in den gewijden grond.”
Aller hoofden zijn gebogen en ontbloot, nu de priester zegt “Laat ons bidden voor de
martelares!”
Van Gansen is diep aangedaan. Wat al rampen heeft de oorlog op het ongelukkige
gezin van moeder Broninckx doen neerstorten!
De moeder zinneloos, de zoon door de dwingelanden verre, zeer verre weggesleept
om nooit meer terug te keeren, en zij - de reine lelie! - wreedaardig vermoord.
Gelukkig weet deze niet wat gene heeft geleden: een eeuwig geheim zal het blijven
wat er van Selm geworden is; een eeuwig geheim wat Cilia heeft doorstaan, sedert
zij van 't hart van haren geliefde werd afgescheurd!
Niet hier, maar in het boek des Eeuwigen zal het opgeteekend zijn, in afwachting dat
de plichtigen vóór de onverbiddelijke rechtbank zullen verschijnen!
Nu de priester heeft gebeden, verhaalt Van Gansen, met ontroering in de stem, wat
die edelmoedige maagd voor de goede zaak is geweest.
Allen staan recht en blootshoofds rondom het lijk, en meer dan één wischt een traan
weg, bij het hooren der woorden van den kloeken Kempenaar.
Zóó jong, zóó edelmoedig, zóó rein!
“Komaan,” zegt Van Gansen, “laat ons eene draagbaar maken en het lijk naar het
bijgelegon dorp brengen, opdat het in gewijden grond ruste.”
De baar wordt gevormd uit lange, stevige eiken heesters, met taaie en buigbare
takken doorslingerd. Elke jongen heeft dergelijke berrie leeren maken, voor zijne
gewonde of gedoode makkers.
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Het stijve lijk, in zijne bevrozen en met ijs omschorste kleeren, wordt er met eerbied
op gelegd.
“Neen!” zegt Van Gansen, “laat ons eerst die koorden, waarmee zij gebonden is,
doorsnijden. Ik huiver bij het denkbeeld dat zij in ons midden nog zou geboeid
liggen.”
Nadat zijn mes de koorden heeft doorgesneden, brengt hij de gemartelde handen op
het hart bijeen, legt ze kruiselings over elkander en de priester steekt er een klein
kruisbeeld tusschen.
Zoo wordt zij opgenomen en gedragen op de schouders der boeren.
Een half uur later bereikt men het dorp waar men de dierbare vracht in de kerk wil
neerzetten, in afwachting dat men het lijk morgen ter aarde bestelle.
Men heeft eenige bewoners opgeklopt; deze zijn met lantaars gekomen en verlichten
den droevigen lijkstoet. Men plaatst het lijk in de kerk, en als Van Gansen zijn oog op
de losgewoelde en verscheurde kleeren laat vallen, ziet hij de litteekens der kogels,
die de bruid van Selm hebben gedood, alvorens zij in het water gestooten werd.
“Zij ruste in vrede,” murmelt de priester, en de laatste die de kerk verlaat, is Van
Gansen, wiens hart gebroken is door het lijden...
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H.14. Veraden!
Den 3de December hebben de jongens tusschen Diest en Thienen, te MeenselKieseghem en te St-Joris-Winghe, met eene ongehoorde dapperheid gestreden.
Aan den kant der republikeinen telde men in die gevechten vele dooden; 68
krijgsgevangenen, waaronder twee officieren, vielen in de handen der jongens.
Deze mishandelen de ongelukkigen niet, gelijk de Franschen deden; zij volgen
integendeel het krijgsgebruik.
Immers den 4de December hoort men te Leuven trompetgeschal, en ziet men eene
groep boeren verschijnen met de witte vlag, zij stellen voor de gevangenen uit te
wisselen.
Ziedaar eene vermetelheid, die Jardon doet opbonzen van woede. Verpletterd zullen
zij worden - die brigands!
Denzelfden dag trekt de landverzaker naar Diest en drijft de boeren in Oostwaartsche
richting vooruit. Hij hunkert naar het bloed zijner vroegere landgenooten, die hem in
zijnen hoogmoed hebben gekrenkt.
Generaal Gency komt hem, aan het hoofd van twee regimenten ruiters, huzaren en
jagers, te gemoet, in de hoop de boeren te Hasselt tusschen twee vuren te zetten.
Van Gansen ducht dien toestand; doch door zijne spions verwittigd, ziet hij in het
bemachtigen van Hasselt zijne eenige toevlucht.
Dáár, zoo denken sommigen, zal het leger noodwendig samenkomen; dáár is
misschien datgene, te vinden wat aan het leger der jongens ontbreekt ; dáár zal men
zich, wie weet! kunnen verdedigen totdat geheel het land in oproer komt of tot dat er
hulp van buiten opdaagt.
Altijd dezelfde begoocheling!
De jongens zijn daarenboven erg geteisterd door de verschrikkelijke winternachten,
onder den open hemel doorgebracht. De drie-vierden van het leger zijn jongens van
20, kinderen helaas! van 16 jaren, en, voegt er een tijdgenoot bij, “slechts de tweevijfden hadden jachtgeweren; de andere waren slechts met rieken, zeisens,
schuppen en stokken gewapend.”
Het grijpt Van Gansen diep in het hart, met deze strijders den kamp te moeten
wagen: het is een reuzenwerk; doch het zal zóó zijn!
Vooruit dus, en God moge eene tweede ramp, zooals te Diest plaats had, verhoeden!
Men trekt op; men versnelt den stap. Het leger is welgemoed. Op de hoeden en in de
geweerloopen steken dennetakken: takken van den eeuwig groenen boom onzer
Kempen gebroken!
Men valt aan, de poort bezwijkt; de havelooze bende dringt juichend binnen; eenige
geweerschoten worden gelost; twee Franschen worden gedood en de kleine
bezetting neemt de vlucht.
Verschillende benden jongens komen opzetten, nog andere zullen in den namiddag
of morgen komen: 't zijn Walen, Brabanders en Vlamingen.
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Het opperbevel wordt opgedragen aan Antoine Constant, een pachter uit RouxMiroir.
Hasselt, zoo oordeelt Van Gansen, is niet verdedigbaar, al werpt men dan ook
reusachtige dammen van steenen en mest, tegen de oude poorten. De vestgracht is
noch breed, noch diep; de wal is de eenige borstwering en de poorten zullen weldra
onder de kanonkogels bezwijken.
't Zij zoo: men moet den onvermijdelijken toestand nemen zooals hij is.
Op één punt vestigt Van Gansen zijne hoop: de poort op St-Truiden zal niet versperd
worden. De baan op deze stad en de steenweg op Luik, zijn, zoo verre hij weet, door
geene Fransche troepen bedreigd.
't Is de 5de December, vroeg in den morgen. Op den wal flabbert de witte vlag met het
roode kruis, alsof zij, namens de jongens, den vreemdeling andermaal tot eenen
kamp, op leven of dood, uitdaagt.
't Is een droge, scherpe, maar koude morgen: boomen, wal, weide en akkerland zijn
wit van den rijp, en de stadsgracht is met eene dunne ijslaag bedekt.
Tusschen de witte boomen ziet men een roodgevlamden hemel, wat een helderen
winterdag voorspelt.
De jongens zijn op de Marktplaats van Hasselt bijeen. Wat wachten zij daar.
Dáár zal de oude pastoor Huveneers den zegen - misschien den allerlaatsten! geven. De trouwe vriend der patriotten verschijnt op den dorpel van het huis, waar hij
de gastvrijheid heeft genoten. Onder dien zegen knielt de bonte schare der jongens
op de straatsteenen, en bidt met den priester.
Allen verkeeren onder dat onbeschrijflijk gevoel van vrees en hoop, hetgeen altijd
een verheven, een beslissend oogenblik voorafgaat. Men heeft gebeden; men staat
op met een mannelijker gevoel bezield; men hoopt zelfs op een goeden uitslag.
Van Gansen knielt naast den zegenenden priester; zijn oog valt plotseling op eene
vrouw, die veeleer aan een spook dan aan een menschelijk wezen gelijkt.
't Is moeder Broninckx, met haar gehavenden kapmantel om.
De zinneloosheid heeft meer dan ooit die ongelukkige overweldigd.
“Wat doet ge hier?” vraagt Van Gansen, en de arme vrouw ziet hem met groote, holle
oogen aan en zegt:
“Cilia!”
Van Gansen wendt zich om en mompelt:
“Arme moeder! Wat is zij een verschrikkelijk beeld van den oorlog!”
Nu hij opstaat en haar een troostend woord wil toespreken, is de zinnelooze
verdwenen.
De jongens richten zich op.
“Sterven of overwinnen!” is het wachtwoord.
De wallen aan de vier verschillende poorten worden bezet, en pas hebben de boeren
post gevat, of uit den morgennevel ontwikkelt zich reeds de vreemde ruiterij, en klinkt
haar trompetklank schetterend in het ronde.
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Gency verschijnt vóór de Maastrichterpoort, en voor de Curinger- en Kempische
poorten dagen de troepen op van Jardon.
Terwijl het geschut de oude poorten spaandert, en de kogels weldra suizend smoren
in het mest van den dam, die aan den kant der stad is geworpen, wordt de aanval
ook tegen de wallen gericht. In gesloten gelederen en in stormpas komt de infanterie
vooruit onder den kreet van “vive la république!” die door al de rangen herhaald
wordt.
Gelid voor gelid gaat men tot over de knieën te water, want het ijs kraakt en brokkelt
reeds onder den voet van den voorsten rang.
't Regent kogels van den wal, en meer dan een Franschman tuimelt in de gracht,
vóór dat hij den kant bereikt heeft.
Niets houdt de soldaten tegen. Zij, die het eerst den voet op den wal zetten, stormen
opwaarts, en nu vangt de worsteling aan, man tegen man, lijf tegen lijf.
De Fransche soldaat, wiens bajonet den boer neersteekt, voelt gelijktijdig den
drietandigen riek in het lijf; de zeis klieft, de knuppels en geweerkolven beuken de
koppen, onder het gebrul van “leven de jongens!”
Nu bonzen de Franschen achteruit, dan moeten de boeren wijken; doch deze gelijk
gene, keeren beurtelings met eene ontembare woede terug.
“Tuez, tuez,” roept men ginder; “slaat dood, slaat dood!” roept men hier.
Kreten van razernij, gejammer, gehuil en gevloek versmelten tot een gebrul, dat van
straat tot straat galmt, waarin het gevecht nu wordt voortgezet.
Wie in de opgekropte straat struikelt, wordt overmijdelijk onder de voeten vertrappeld
van hen, die of voor- of achteruit willen dringen.
Hoevele van die kinderen van 16 jaar, pogen, in dat helsch en monsterachtig gewoel,
zich aan deze of gene straatdeur te verschuilen, kloppen driftig en smeeken
jammerend om binnen gelaten te worden en het jonge volk te redden!
Zij bergen zich zooveel mogelijk achter den uitsteek van eenen muur of eenen
deurstijl, totdat de Fransche bajonet hen bereikt. Te vergeefs omvatten zij deze met
bloedende handen, om ze af te weren: zij zakken jammerend ten gronde, worden
onder de voetzolen vertrapt en sterven, hun laatste gedacht aan God en moeder
wijdend. Arme, jonge martelaars!
Aan de poorten dondert nog altijd het kanon: de Kempische poort is bezweken, de
Curingerpoort stort neer en generaal Gency, die de Maastrichterpoort ziet vallen en
den opgeworpen dam onder de bommen uiteen spatten, spoort zijn paard aan, vliegt
over de gebrokkelde barrikade - en zijne huzaren volgen hem onder het geroep van
“vive la république!”
Vooruit, zij hunkeren naar bloed, nog erger dan hongerige panters!
Terwijl de straatgevechten met razernij voortduren, heeft een groot deel van het leger
der jongens, al vechtende de opengebleven St-Truidenpoort bereikt; het leger zou
gered worden - maar ziet, Judas is daar!
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Judas - zoo heette vòòr 2.000 jaren de verrader; Judas - zoo heette hij dwars door de
eeuwen heen, tot nu 100 jaren geleden te Hasselt; Judas - zoo zal hij na ons heeten,
hij, die zijnen God en zijn land voor eenen zilverling verkoopt!
Tot dan toe is zijn naam Niklaas Claes geweest, een schoenmaker en gewezen
soldaat in Franschen dienst...
De schavuit, een kerel met eene echte galgentronie, met eene driekleurige kokarde
aan het leeren schootsvel, wacht den generaal en zijne binnenstormende huzaren
aan de poort af.
“Ze ontsnappen door de St-Truidenpoort!” zoo verraadt de schurk zijne
landgenooten, en terwijl hij Gency een korteren weg aantoont, dan dien welken hij
inslaat, om de jongens in den rug te kunnen aanvallen, wordt er bevel gegeven dat
de jagers te paard, langs eenen omweg buiten de stad, hen in de flank zullen
bestormen.
Indien de generaal den eerst ingeslagen weg voortzet, komt hij noodzakelijk op de
Marktplaats te echt en valt alzoo vlak op de Fransche troepen, die de aftrekkende
boeren, in de Nieuwstraat en in de richting der St.-Truidenpoort, vervolgen.
Judas wijst Gency den weg door de Beekstraat, om al zoo, langs den wal aan den
stadskant, in één omzien de poort te bereiken en daar het leger der jongens in twee
te snijden.
Het plan van Judas gelukt: het vaderland is geleverd om in de ijselijkste marteling te
sterven! Een deel der jongens wordt in de omliggende straten teruggedrongen, en
daar letterlijk om hals gebracht.
Viermaal hervatten de boeren den aanval, om door den stalen dam te breken, en
eindelijk worden de overblijvenden “horriblement blessés”, zegt een ooggetuige, als
krijgsgevangenen weggesleept.
Te 10 uren 's morgens ving het gevecht aan, te 4 uren zijn de Franschen, in den
vollen des zin woords, meester van de stad, en s'avonds te 10 uren is de moordlust
eindelijk voldaan ..
Buiten en binnen de stad stroomt het bloed in breede gulpen - kostbaar bloed van
oprechte vaderlanders! Het ontsnapte deel des legers verdedigt zich met dezelfde
razernij als het deel dat in de stad gebleven is.
Op het Klein Lindeke, een kwartier uurs buiten de stad, worden de boeren in den rug
door het voetvolk en terzij door de ruiterij aangevallen; en toen eindelijk de groepen Van Gansen is daar - onder de overmacht worden uiteen gedreven, begint er van
den kant der Franschen een bloedbad, dat alleen barbaren zouden aanrichten.
“Tuez, tuez!” dat is de kreet van de bloedhonden.
Al wat voor het wapen komt, wordt neergehakt en neergestoken, en toch de kinderen
van 16 jaren, die hun wapen - eenen stok! - hebben weggeworpen, geven zich over,
vallen op de knieën en smeeken om het leven.
Te vergeefs! de soldaat kent geen medelijden...
O, de vloek der moeders heeft de beulen getroffen, en Frankrijk draagt de straf van al
de gruwelen, die het hier heeft gezaaid!
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Op het uitgestrekte veld, buiten de poort, verschijnt Jardon op zijn duivelachtig paard,
en hij schouwt door zijnen kijker over de vlakte: zooals Nero zich kwam verlustigen in
den aanblik der martelaars, door de wilde dieren verscheurd...
Hij ziet de jongens vluchten, vervolgd en neergestoken worden; de kinderen knielen
en de handen smeekend opstekend; de ouderen stilstaan en kalm den dood
afwachten -- en als zijn paard over het moordveld stapt en den damp uit de
neusgaten stoot, denkt men aan den boozen geest, die zich in zijn werk komt
verlustigen!
Eensklaps staat de zinnelooze moeder Broninckx vóór hem. Hij herkent dat
onheilspellend schepsel en ziet haar gram aan, terwijl hij driftig naar de pistool in den
holster grijpt.
“Jardon,” roept zij met eene verschrikkelijke stem, “Judas, wees gevloekt! Gevloekt!”
Jardon legt aan, het schot brandt los en zonder nog om te zien naar het
stuiptrekkende lichaam, geeft hij zijn ros de sporen en rijdt verder.
Maar of zijn paard draaft of in vliegenden galop rent, altijd blijft voortaan het
schrikbeeld met den kapmantel, nevens hem! Het volgt hem, overal in zijne
triomftochten, hem door de Franschgezinden toebereid; het gaat nevens hem in de
fakkelparades, waarmee hij weldra te Brussel wordt vereerd; het leidt hem tot in het
verre vreemde, tot Guiemaras, waar de vloek der weduwe zijn uitwerksel bekomen
zal!

De strijd is gestreden; het lot van het vaderland is beslist: de lafaards zijn meester,
de helden zijn dood en slechts van een handvol dezer kent men den naam!
Van Gansen, kloek en krachtig, is den dood ontkomen, nu hij den ouden pastoor
Huveneers poogt te redden.
In den nacht, die op het bloedbad volgt, staat hij verre van de stad, op de heide, tot
stervens toe vermoeid en afgebeuld. Eenige uren geleden was hij door duizenden
omringd, nu staat hij alleen - alléén en gebroken...
Het leger is vernield, de zucht naar vrijheid in het bloed gesmoord, de toekomst
onheilspellend zwart - en de jonge man legt de hand vóór de oogen, en snikt en bidt
om troost voor de arme moeders van die, welke voor het vaderland gevallen zijn!
En waarheen zal hij nu gaan, nu alles verloren is?
Waarheen zou een goede zoon gaan, die van iedereen verlaten is, dan naar zijne
moeder; zelfs nog als zij reeds naar een beter leven overging!
Ja, dáár alleen is rust te vinden; dáár alleen balsem voor een diep gewond gemoed.
“Naar moeder terug,” mompelt de held van den boerenoorlog, “naar moeder, totdat er
betere dagen aanbreken!”
En Van Gansen verdwijnt in de duisternis.
*****
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De strijd was gestreden: de boeren waren verslagen en verstrooid; hunne edele
betrachting werd bespot en gevloekt; hun naam verfoeid of doodgezwegen; de
vreemdeling speelde meester en zekere Belgen, op de knieën gezeten, waren
gelukkig den overweldiger te mogen naäpen.
Nog dwaalden er in de bosschen van onze Kempen groepen boeren rond; doch dood
was de algemeene strijd, welke, onder Van Gansens bezieling, in 't leven werd
geroepen.
Waar was Eelen ?
Nog dwaalde hij in het Noorden van het Kempenland, en waagde soms eenen
aanval; doch hij verdween eindelijk, en wij weten niet waar hij zijn leven eindigde.
Corbeels en Meulemans werden te Doornijk lafhartig doodgeschoten, na eene ware
martelie te hebben onderstaan, zooals vele andere helden, wier eenige misdaad was
hun land te beminnen en de dwingelandij te haten.
Constant, van Roux-Miroir, onderging hetzelfde lot als de twee genoemden - en jaren
na het verschieten van den laatsten kogel in den boerenoorlog, lekte er nog bloed uit
de moederharten in onze Kempen.
Van Gansen?
Verdwenen! Niemand sprak nog van hem; zijn hoofd was op prijs gesteld; maar 's
avonds bij den haard vertelde men zijne dappere daden, sprak men van zijne
buitengewone sterkte, zijne vroomheid, zijne edele inborst.
Misschien was hij ook reeds dood?
Eenigen tijd later toen het monster der omwenteling allengs getemd werd en men
weer tot redelijke gevoelens terugkeerde, verscheen Van Gansen eensklaps weer te
Westerloo, waar hij lang, zeer lang in eenen schuilhoek verborgen zat, terwijl zijne
moeder als een heilige beschermgeest dezen bewaakte!
Dagen en nachten in de eenzaamheid! Wat al herinneringen moeten hem toen voor
den geest hebben gedreven! Nooit had hij zijne geboorteplaats verlaten, en echter
werd hij nooit verraden.
Toen hij andermaal in de wereld terugkwam, was hij een oud man: zijne blonde
haren, in zijne schuilplaats lang geworden, waren grootendeels uitgevallen en zijn
vriendschappelijk blauw oog had, door de duisternis, waarin hij geleefd had, veel van
van zijnen glans verloren.
Zijne lange gestalte was eenigszins gebogen en bij het zien van zijne zwarte
kleeding, langen jas en korte broek, zou men gezegd hebben dat hij een geestelijke
was die 's morgens en 's avonds, rustig ter kerke ging.
De vreemdeling, die hem voorbijging, groette hem eerbiedig, om zijn deftig en zacht
uiterlijk; maar nooit zou hij gedacht hebben dat die kalme grijsaard de held was van
Meerhout en Diest.
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Hij leefde stil, vergeten, vroom, en zijn edel gelaat deed een rustig geweten
vermoeden.
Over zijne jonge jaren sprak hij zelden. Hij was ongehuwd en had een burgerlijk
inkomen. Van het ouderlijk huis wandelde hij dagelijks naar de H. Geesthoeve, en
verlustigde zich daar met de boomteelt.
In de eenzaamheid zag hij beurtelings het Consulaat, 1815, den val der Fransche
dwingelandij, het koninkrijk der Nederlanden, 1830 voorbijgaan: geen van al die
gebeurtenissen trok hem uit de vergetelheid.
De rol der boeren, en dus ook de zijne, was ten einde, en hij wilde geene andere
vervullen!
Bemind, geëerd was hij door allen, zonder hierover hoogmoedig te zijn, en toen hij in
1842 plotseling stierf, werd hij door allen diep betreurd, en dacht men andermaal aan
den boerenoorlog, wiens overleveringen vandaag in onze Kempen veelal verloren
zijn gegaan.
Vrede, vrede zij uwer assche, o nederige held, die voor God en land in de bres
sprongt, toen niemand dit durfde bestaan!
Vrede, vrede zij uwer assche! de Vlaamsche jongens, die nu zijn opgekomen,
gedenken uwe daden, en vragen dat uw naam, als nationale held, in hunne
geschiedboeken opgeteekend worde!
*****
Ik heb, in den loop van 1889, de plaatsen bezocht waar de boeren hebben
gestreden. In de maand December, omtrent den verjaardag van den laatsten strijd
der jongens, was ik te Hasselt, ter plaatse het klein Lindeke, waar zoovele dapperen
den dood vonden.
Ginder lag weleer de St.-Truidenpoort; hier is de aardeweg, dien de aftrekkende
boeren volgden en ook het veld met bloed gedrenkt, waar vele dooden in den grond
gedolven werden. Daar snijdt lijnrechts de steenweg op Luik, en die, door de
Fransche troepen niet bezet, eene redding voor onze jongens scheen.
Rechts is de weg, die van de Curingerpoort komt en op welken eene woeste ruiterij
aanstormde, onder het moordgehuil van “tuez, tuez!”
Hier, op den hoek van dezen zandweg, die naar den steenweg leidt, werd de
moedige vriend der jongens, pastoor Huveneers, door bajonetsteken gedood, en wat
verder gelukte het Van Gansen aan den kogel te ontsnappen...
Alléén mijn geest sprak, want er is geen spoor meer te vinden van al die glorierijke,
maar smartelijke herinneringen; niets spreekt er van onze helden... wier namen wij
zelfs nooit zullen kennen...
Vlamingen, die plaats is voor u een pelgrimstocht te meer!
1889.
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Bijlagen
Pag. 12. Men leze over Emmanuel Rollier van Willebroeck, de werken van Auguste
Orts, la Guerre des Paysans, Aug. Thys, les Conscrits en Lod. Mathot De troebele
Tijd. Het werk van den tweede is het volledigste der drie.
Pag. 28. Emmanuel-Joseph Van Gansen (volgens de doopakte werd hij geboren te
Westerloo, den 25ste December 1766.)
Pag. 29. Over de familie van den brouwer Van Gansen melden wij nog: de vader
heette Jan-Baptist Van Gansen en de moeder Maria-Catharina De Brier. Het
huisgezin telde verscheidene broeders en zusters. De vader stierf den 22ste Februari
1816; de moeder op 25 Germinal jaar X.
Pag. 30. In eene levensbeschrijving, mij bezorgd door eenen afstammeling van den
held, door den hr. Louis Van Gansen, lees ik, dat na de studie verlaten te hebben,
Emmanuel-Joseph zijnen vader hielp op de boerderij en in de brouwerij. Hij
onderscheidde zich door een vluggen geest; hij was lang van gestalte, sterk
gebouwd en toonde eene buitengewone lichaamskracht. Al de eigenschappen,
kenmerkend bij Van Gansen, die ik in mijn verhaal aanstip, zijn bij overlevering in
onze Kempen bekend.
Pag. 32. Raphaël De Coster, zegt Fr. Waltman Van Spilbeeck in zijn werk “de Abdij
van Tongerloo”, wordt als eerste aankoopar van dien eigendom genoemd; maar
denkelijk was hij slechts de naamleener. Eenigen tijd later traden er twee andere
eigenaars op, namelijk zekere Joannes-Petrus Schwartz van Leuven, en WillemTheodoor-Ghislain De Meulenaar, van Antwerpen, of liever, zegt de schrijver, dezes
echtgescheidene vrouw, Maria-Francisca-Ludovica Nackens.
Pag. 32. Het feit van het Venerabel wordt bevestigd door hooger gemelde
levensbeschrijving. Het Hoogwaardige bestaat nog in de parochiale kerk te
Westerloo, en wordt gewoonlijk in de processiën rondgedragen. De edelgesteenten,
die de H. Hostie omgaven, zijn gewis in de troebele dagen verdwenen.
Pag. 32. Wij nemen niet aan in ons verhaal, dat Van Gansen bij het gevecht te
Herenthals aanwezig was. Gemelde levensbeschrijving bevat eenige misslagen, in
dagteekening.
Pag. 44. Het door Corbeels vertelde feit is eene overlevering in de Kempen, en wordt
ook meegedeeld in eenige voorvallen, uit den brigand-oorlog, mij toegezonden door
den Zeer Eerw. heer kanunnik Daems, lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
Pag. 70. Ziet over het gevecht te Meerhout, de meergemelde werken van Aug. Orts
en Thys. Men hechte geene waarde aan de Fransche legerverslagen die, in schier
elken regel, valsch zijn. Zoo bericht generaal Chabert aan generaal Beguinot dat er
te Meerhout 200 boeren sneuvelden. Volgens meer geloofwaardige berekeningen
beliep dit getal omtrent het vierde van gemeld cijfer. De Franschen voerden zeven
hoogkarren met dooden en gekwetsten weg.
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Pag. 75. Henri-Antoine Jardon werd geboren den 3de Februari 1768 te Verviers. Zijne
opvoeding was zeer verwaarloosd. Zijne kleeding, monteering en paard waren soms
geen 300 fr. waard. Jardon bereed een paard met doorschoten ooren, en bij hetwelk
soms de lappen vleesch van 't lijf hingen.
Pag. 83. De kapel op den Allerheiligenberg was eene beevaartplaats. Het oude
gebouw is afgebroken en door een nieuw vervangen, dat lager op de helling van den
berg is opgericht. De hr. Karel Smits, te Diest, bezit de kopersnee van de vaantjes,
die bij de processiën gebruikt werden. Op deze wimpeltjes, onder eene ruwe
teekening der kapel, wier afbeelding zeer juist is, leest men:
“Kornpt en besoeckt tot Diest Godts hooch verheven vrinden,
In allen uwen noodt, soo mooghdy baet hier vinden.
Godts weerde Moeder Maeght, sal u tot hulpe zijn,
Met al het hemels volk verlossen van u pyn.”
Wat den verder besproken Toeterstoren betreft, deze werd in 1836 afgebroken, of
liever: baldadig verwoest.
Pag. 94. Doctor Janssens, van Diest, heeft een soort van dagboek gehouden over de
troebele dagen. Het werd mij ter hand gesteld door den hr. Stallaert, lid der
Koninklijke Vlaamsche Academie. Is de bladzij, waarin over de bezetting en
belegering van Diest gesproken wordt, wel in November geschreven? Dit is te
betwijfelen, aangezien de geneesheer zich wel eens in de dagteekening vergist,
zooals ook Aug. Orts opmerkt. Opzichtens het verdrinken der boeren, zegt de dokter
dat die ramp plaats had tusschen de twee spuien, aan den bâtardeau; doch de heer
di Martinelli(6) houdt dit voor niet mogelijk, evenals andere Dienstenaars. Laat ons
eerst de woorden des achtbaren geneesheers aanhalen:
“Evenwel groyde het getal in de Kempen aan, besonder in Geel, alwaar zij op
saturdag en sondag die geattakeert zijn door de franschen, welke leste aldaar
begraeven hebben 7 karren (met dooden) en de revolutionairen zijn tusschen sondag
en s'maendags s'nachts, tusschen de militairen colonnen doorgevlucht op Diest,
alwaer sy op 5 nov. oft 's maendags 's morgens 7 uuren onversiens de wachten
overrompelt hebben en naer een wijnig gevecht in de stad hebben het detachement
van circa 50 fransche op de vlucht gedreven, soo nochtans dat sy er circa 10
gevangen genomen hebben, en den commandant met circa 25 man, soo huzaren,
gendarmen als voetvolk heeft sig by den burger versteken gehoûden.
Dese gevangene werden op de corps garde treffelijk getrakteert en bewaert. De
revolutionairen hadden sorg van den selven avond den steenweg voor alle de
poorten op te graven, soo dater niets meer in oft uyt konde, en wirden 's anderdaegs
beschoten langs de Alderhijlige poort en Antwerpsche poort van de bergen met 7
stukken canon.
De revolutionairen verweerden sig mannelijk en maekten op de vesten loop
grachtiens om hun te salveeren, en schoten soo deftig dater verschijde fransche
bleven, en geen oft wijnig van hun. Naer middag drayde de fransche hunne colven
om hoog en staken witten neusdoek om hoog, als wanneer de capitulatie scheen te
6

De heer di Martinelli was vrederechter te Diest en auteur van verschillende historische werken over
de geschiedenis van Diest. K.M.
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beginnen, waerby de revolutionairen hunne waepens soude moeten afleggen en ider
naer syn huys trekken en pardon soude hebben behalven de chefs, dog de jongens
hadden liever alle te sterven als hier in toe te stemmen, en het geschut begon van
half vier tot 's avonds heviger als te voren. Geen quartier van den nacht oft men
hoorde eenen scheut van wederzijds op de voorposten.
Den franschen voorpost was in en achter de Alderhijlige capel. Op woensdag 7 nov.
met het krieken van den dag begon al weder het wedersijds vuer. De revolutionairen
hadden geen canon, waeren dog voorsien van poeder en lood en hadden twee
geestelyke voor hunne aanwakkers in tyd van noode, waer ook by gevoegt waeren,
verschijde commandanten en chefs, die nog in 't oud brabands patriottiek gedient
hadden, selven vele van verschijden ouderdom, meerder als 25 jaren en minder als
20.
Den selven dag op het hoogste van den dag deden de revolutionnairen eenen uitval,
soo treffelijk, dat, waer het saeken sij iets meerders in den oorlog gedreven hadden
geweest, al hun canon in hun macht had gevallen geweest en sij op de vlucht
gedreven, naer dat sij den post aen de Alderhijlige capel overweldigt en
weggedreven hadden en de fransche hun canon op het gebergt verlaeten had. Dog
sijn wederom de stad ingekomen en hebben het vuer gestaen tot 's avonds; men
segt dat hunnen commandant aan sijne onderste lip gequetst zijnde, den moed een
wijnig verkoelde in de revolutionnairen en dat dit de oorzaak van hun retraite is
geweest.
Men weet niet juijst hunnen nomber; sommige zeggen 3 a 4 duijsend.
Den selven avond rond om 10 uûren kregen de fransche hulptroepen, die van den
Rhijn afgekomen waren...
De revolutionnairen dus siende dat hier geen stad was om plaets en stand te grijpen,
dat de levensmiddelen hier op niet voorsien wieren, dat sij stonden omringelt te
worden, etc. vinden goed de stad te verlaeten, hetwelk sij deden, sonder dat het
militair iet gewaar wird, om middernacht slaende eene brug over het waeter tusschen
de twee spuyen langs de bad de rideau, alwaer door oorsaeck te veel seffens, oft
door vervaerthijd, omdat men segt dater eenen scheut afging, en tot in de 70
verdronken zijn. De meeder rest sig reddende elders.
Men kan niet seggen dat de revolutionnairen iet geplundert oft quaed aen den borger
gedaen hebben, behalve dat sij op het stadhuys de fransche papieren vernielt
hebben, en hebben door bidden en smeeken van de borgers om voorden onhijlen te
vermijden, den boom van vrijhijd laten staen.”
Tusschen de twee spuien bestond er, volgens de denkwijze van verschillende
Diestenaars, voor de boeren geene mogelijkheid om te ontsnappen: er was daar
geen weg, en men stiet ten slotte op Demer of Zwarte Beek. Gelukte men erin deze
over te geraken, dan kwam men altijd in de troepen van Chabert terecht, die de
Schaffenpoort bezet hielden. In een mengelwerk van de Gazette van Diest, was de
heer di Martinelli over dit punt niet duidelijker dan de overige schrijvers, die den
boerenoorlog behandelden.
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August Snieders

Nu echter bezorgde mij die achtbare letterkundige, eene kaart en nog wel eene
welke in 1786 geteekend werd door Albert Meulemans zelf, dus door den luitenant
van Corbeels. Op deze kaart, een zeer net werk, zijn al de dijken, die rondom de stad
liggen, aangestipt ; doch wij vinden daar geen spoor van aan de spuien.
De Koeibeek liep ook niet aan de spuien, en het is op deze nochtans dat de brug
geworpen werd. Er was daarenboven slechts éénen weg meer open, langs welken
de boeren konden ontsnappen: het was die op Hasselt.
Achter het Beggijnhof zakten de boeren, zooals gezegd wordt, den aarden wal af, die
de stad tegen de overstrooming beschermde; zij waadden door het water om den dijk
te bereiken, sloegen eene brug op de Koeibeek en dewijl er twee dijken liepen op
Webbecom, hebben zij gewis dengene gekozen, die het verste van den 's
Heerenwindmolen verwijderd was, aangezien dààr de voorposten lagen van den
brigadegeneraal Collaud, op den Kloosterberg.
Men beweert dat de jongens langs den wal zijn afgedaald, omdat er aan dien
stadskant geene poort bestond. De kaart van Meulemans wijst er wel degelijk eene
aan, namelijk de Koeipoort; doch het was slechts een poortje, waar langs de koeien
in den zomer ter weide gingen. Het was overigens te smal voor den doortocht van
een leger van duizenden, en misschien was de brug destijds ook weggenomen. Hoe
het zij, de jongens hebben er geen gebruik van gemaakt.
Toen de Franschen weer binnen Diest gekomen zijn, werden er vele personen
baldadig gedood: ook zekere Martinus Gielen, 47 jaar oud en vader van zes
kinderen, die als portier der Koeipoort was aangesteld. Waarom? Misschien omdat
de boeren op eenige stappen der poort ontsnapten, en hij niets gehoord of hen op
deze of gene manier niet verraden had.
Pag. 113. De mij bezorgde levensbeschrijving van Van Gansen, zegt: “De verlaten
stad werd aan plundering overgeleverd en de achterblijvende patriotten onbarmhartig
afgemaakt. Van Gansen ontsnapte aan dit lot: eene kist met steenen gevuld en op
het kerkof begraven, deed aan zijnen dood gelooven.” Die moedige vaderlander werd
te Diest, in een bevriend huis verzorgd. Verscholen in eene groote ton, die op eene
kar geplaatst werd, ontkwam hij uit de stad, begaf zich naar Tistelt en verborg zich in
eene schuur bij den hr Meynckens.
Pag. 114. De winter van 1798 was verschrikkelijk streng; hij ving reeds rondom het
midden van November aan, en op meer dan eene plaats bevrozen er menschen. Het
strenge seizoen, dat tot in den aanvang van 1799 duurde, werd door
overstroomingen opgevolgd.
Pag. 139. De lafste beschuldigingen werden in de legerrapporten tegen de Belgische
priesters uitgebracht, als zijnde zij de opstokers der troebels. Auguste Orts, een
liberaal, zegt heel terecht, in zijn werk « la Guerre des Paysans » : « Ce que nous
contestons, c’est que le clergé belge fut le chef et le moteur de la guerre civile. »
Op eene andere plaats zegt die schrijver, over de verslagen van 4 a 5 Frimaire jaar
VII : « Des prêtres, d'après le rapport officiel, marchaient en tête des colonnes
rebelles, le crucifix à la main. Pourquoi s'en étonner? Leur place n'était-elle pas lá?
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Les enfants du pays allaient au supplice, au martyr. La religion leur devait son
escorte: elle la donne à tous les condamnés. »
Pag. 153. De bijzonderheden der aanhouding van Corbeels en Meulemans zijn
volgens eene overlevering in de Kempen. Ziet “Eenige voorvallen uit den
brigandoorlog.”
Pag. 159. Opgaven over de gevechten te Hasselt werden mij welwillend bezorgd, bij
mijn bezoek aldaar, door ridder de Corswarem, den overtuigden Vlaming, en door
den heer Ceisens.
Pag. 166. Eelen verwijlde eenigen tijd te Eersel, Hapert, Bergeik en Bladel,
verscheen soms te Ravels, te Arendonk en Postel, en trok weldra dieper Holland in.
Einde
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