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XIII.
Den dag volgende op dien van de begrafenis van oom
Gerloff werden Odin en Baldur gezadeld, en trokken
Markward Portenga en Peter Meinesz uit, in de hoop
eenig spoor van Irmgard te vinden. De beide zonen van
Peter zouden, zoo lang ze weg bleven, met Folkert het
werk op de boerderij beredderen.
In Boiji en Oldeberkoop wist men te vertellen van een
troep ruiters, die daar zes dagen geleden waren langs gejaagd, maar daarna was men het spoor bijster geraakt.
Overal waar ze verder langs kwamen, haalde men de
schouders op bij hun navraag; men wist werkelijk niets, of
men wist wel iets, maar dorst het niet vertellen. Het was
immers zoo'n vreeselijke tijd, dien men thans beleefde; men
wist niet wat vertrouwd of niet vertrouwd was, wie men
kon vertrouwen of wie men niet kon vertrouwen. Er
zwierf zooveel gevaarlijk krijgsvolk langs de wegen en de
Saksen waren toch baas in de Friesche landouwen. Het
was daarom zaak, om den mond te houden.
Na eenige dagen zwervens waren de beide mannen nog
niets wijzer geworden.
Markward had reeds .het plan geopperd, om den leeuw
in zijn hol op te zoeken, zich te wagen daar, waar men
de hoofdmannen der Saksische troepen zou aantreffen;
maar Peter ontried hem dit ten sterkste.
,Het eenige, Markward, wat je er mee zou bereiken,
zou zijn, dat men je gevangen nam en spoedig een kop
kleiner maakte. Daarmee zou toch Irmgard stellig niet
gebaat zijn. Je bent voor de Saksen nog altijd een vijand;
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je bent aanvoerder van de mannen uit dat deel van Stelling.werf, dat zich nog steeds verzet tegen het vreemde bewind. En wat voor rechten zou je op Irmgard kunnen
laten gelden? Jij bent toch de ontvluchte gevangene, die
haar heeft meegenomen?"
,,Ze is uit vrijen wil meegegaan, Peter."
,,Ja, maar wat zegt dat voor den zwarten Bertram? Des
te erger zal 'hij je haten."
Markward moest zijn ouderen vriend wel gelijk geven.
Van dorp tot dorp gingen ze verder; stuitten ze op Saksische benden, dan verschuilden ze zich en speurden meteen of ze den zwarten Bertram met zijn lansknechten ook
konden ontdekken.
Maar hoewel ze het geheele Zuidoosten en Zuiden der
provincie nu reeds hadden nagespeurd, kon niets hen op
het spoor brengen. Ruim een week reeds hadden ze
tezamen gezworven, toen sprak Markward: ,,Peter, mijn
beste vriend, ik mag en kan niet meer van jouw toewijding
vergen. Thuis hebben ze jou ook noodig. Gaat thans weer
naar je huisgenooten; ik ben je uiterst dankbaar voor wat
je voor me hebt gedaan. Ik zelf, Peter, ga voort met zoeken; het is mijn plicht en daarbij, mijn leven heeft verder
toch geen waarde meer voor me. Gelukt het me niet spoedig om Irmgard te vinden, dan ga ik de bende van Douwe
Doest of Peter Speelvogel opzoeken ...... om me toch nog
eenmaal te kunnen wreken."
Peter maakte tegenwerpingen; hij wilde zijn 'jongen
vriend niet in den steek laten.
Markward zag hem ernstig aan. , ,Peter, ik meen werkelijk wat ik zeg. Je begrijpt, dat ik voel, dat deze zaak toch
voor jou heel wat anders is dan voor mij. Ik heb geen
tehuis meer, Peter, waar huisgenooten op me zitten wachten, zooals bij jou. En dan, het is niet onmogelijk dat 'men
nu of straks jouw stalen vuist thuis ook noodig heeft,"
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De grimmige snorrebaard dacht een oogenblik na.
Toen vervolgde Markward: ,,En Peter, ik beloof je, dat
ik je zal halen, zoodra ik iets weet of je hulp noodig heb.
De beide mannen gaven elkaar de hand en bij een kruisweg sloeg de smid met Baldur naar het Zuiden af,
Portenga reed verder in Oostelijke richting. Hij wilde nu
Douwe Doest met zijn troep trachten op te sporen; deze
moest zich in Groningerland of Noordelijk Drente ophouden.
Tegen den avond reed hij het langgerekte dorp Siegerswoude binnen. Hier vernam hij, dat de bende van Douwe
Doest daar dien dag was aangekomen van een strooptocht in de richting van Ureterp en thans in de oude kerk
kampeerde.
Bijna niemand bevond zich op den weg; de boeren en
handwerkslieden, ,ze vreesden vriend bijna evenzeer als
vijand. Het bendewezen in Friesland begon sterk op te
komen; mannen, die eenmaal uit werkelijke liefde voor hun
geboortegrond naar de wapens hadden gegrepen, waren
na de vernietiging van hun hebben en houden tot bendeleden of bendeleiders geworden.
Toen Markward de kerk naderde, hoorde hij reeds van
verre tumult en getier. Naast het bedehuis waren eenige
krijgers bezig dikke brokken vleesch aan het spit te
draaien, terwijl enkele •slonzige meiden potten met broodsoep kookten.
Op de komst van den ruiter werd geen aandacht geslagen; men zag aan zijn kleeding wel onmiddellijk, dat hij
niet tot het kamp der Saksen behoorde; ook waren er
enkele krijgsknechten, die Markward kenden van meerdere krijgstochten.
Portenga steeg van Odin en bracht dezen naar een met
gras beladen wagen, waaraan reeds meer paarden waren
vastgebonden. Toen betrad hij de kerk.
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Hier wachtte hem een wild schouwspel; voor Markward
was dit echter niets ongewoons.
Op en in de banken hingen of lagen enkele tientallen
mannen, gekleed in kleedingseukken die van alle zijden
bijeengeroofd schenen te zijn. En tusschen deze druk pratende, rumoerende krijgers schreeuwde en krijschte een
aantal jongere en oudere wijven. Markward bemerkte al
dadelijk, dat het grootste deel van den troep aangeschoten
was. In het midden der kerk stonden enkele bier- en wijnvaatjes, waaruit mannen en vrouwen naar hartelust de
geestrijke vochten tapten.
Portenga ontdekte Douwe Doest, die als opperhoofd op
een met snijwerk versierde bank vlak voor het preekgestoelte zat. De aanvoerder herkende Markward dadelijk
en heette hem welkom. Het viel den jongen boer op, dat
de bendeleider langzamerhand het beeld van een echten
struikroover begon te vertoonen; en toch was Douwe
Doest evenals hij nog voor enkele jaren een kalme boer
uit het 'Westelijk deel van Sc'hoterwerf, wiens leven had
bestaan uit den eenvoud en het gelijkmatige van den
land'man.
De aanvoerder stak Markward de hand toe en vroeg
hem, of hij zich nu ook bij zijn legertje wilde aansluiten.
Portenga haalde de schouders op. .,Voorloopig wel."
Toen vertelde hij aan den bendeleider zijn wedervaren
en rampspoed. Hij vroeg hem of hij misschien ook eenige
inlichtingen over den zwarten Bertram en zijn door dezen
geroofde vrouw kon geven.
Douwe Doest schudde zijn hoofd; hij kon Markward
ook weinig hoop geven, nu zijn vrouw in handen van den
bloeddorstigen Zwitser was gevallen. ,,Maar mogelijk
kan een van mijn mannen iets naders vertellen," zeide hij.
De hoofdman ging op de bank staan en brulde door het
kerkgebouw: ,,Houdt je mond eens een oogenblik, kerels!"
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Toen er een weinig stilte intrad, vroeg hij zijn spitsbroeders of iemand ook eenige inlichtingen over de geroofde vrouw kon verschaffen.
Niemand gaf antwoord, maar een kerel met een ongunstig uiterlijk schoof naar voren. Het was dronken Lambert,
een avonturier, die beweerde, dat hij eenmaal een Saks
had doodgeslagen, die hem reeds door een steek in zijn dij
aan een speer had geregen. Ook thans had dronken Lambert zijn naam weer alle eer aangedaan, want aan zijn
gang was te zien, dat hij het bier en den wijn weer geducht had aangesproken.
,,Wat wil dat heerschap", schreeuwde hij. ,,Zoekt hij
zijn liefje? Wat hebben wij daar mee te maken? Laat dien
Saksenman toch ook wat."
Markward antwoordde niet, hoewel de taal van dronken Lambert hem veel pijn deed.
,,Zoek hier een liefje uit voor vannacht; we hebben hier
schatteboutjes in soorten."
De wijven gichelden; de soldaat werd daardoor nog
brutaler.
,,Douwe Doest, gooit dien mooien jongen er uit en laat
hem zelf zijn liefje zoeken!"
Dronken Lambert stond nu vlak voor Markward en
wilde deze zoo het scheen bij de borst vatten.
De jonge boer ziedde inwendig van toorn over de onbeschofte beleedigingen en eensklaps had hij den aangeschotene een zoo geduchte oorveeg toegediend, dat deze
tusschen de banken tuimelde.
De wilde schare drong op, zeer nieuwsgierig hoe dit
geval zich verder zou onti.kkelen.
Lambert stond weer op en een wilde woede over zijn
nederlaag stond op zijn ongunstig aangezicht te lezen. Hij
sprong op Markward toe en trachtte dezen met een groot
mes te treffen. Portenga sprong handig op zij en nogmaals

kreeg de woesteling zoo'n. klap, dat hij tegen den grond
sloeg.
,,Nu waarschuw ik niet weer", donderde Markward.
,,Pas op, of ik reken finaal met je af, wildeman!"
Nogmaals klauterde Lambert overeind en woest met
ijn vervaarlijk mes zwaaiende, stormde hij wederom op
den jongen krijgsman toe. Op het juiste moment greep
Markward met zijn stalen vuist de pols van den woesteling
vast en zonder een spier op zijn gezicht te vertrekken, stiet
hij hem zijn dolk in het hart.
Met een smak tuimelde de forsche kerel op de blauwe
tegels.
Markward zocht een vod, .dat in zijn buurt lag en
veegde hieraan zijn dolk af; daarop ging hij kalm in een
der banken zitten.
Een oogenblik was het doodstil in het kerkgebouw.
Douwe Doest besteeg weer zijn bank en hield een korte
toespraak tot zijn metgezellen.
,Kameraden, dit was een eerlijk tweegevecht. Onze
vriend Markward Portenga heeft meer geduld met dronken Lambert gehad, dan één onzer gehad zou hebben.
Eigenlijk is het ook maar het beste dat het zoo geloopen is.
Lambert is steeds een ruziezoeker geweest. Folkert en
Hans, pakt hem op en draagt hem de kerk uit; morgenochtend moet hij begraven worden; geeft hem een mooi
plaatsje op de zonzijde."
Na deze korte grafrede stapte Douwe Doest weer van
zijn spreekgestoelte.
De beide krijgsknechten droegen het lijk van dronken
Lambert buiten het kerkgebouw en de mannen en vrouwen
verspreiden zich weer en gingen voort met praten en drinken. Verderen indruk maakte dit gevecht niet op deze
menschen, die sinds jaren met den dood vertrouwd waren
geraakt.
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De schemering begon te vallen; eenige kaarsen werden
ontstoken. Vleesch, brood en soep werd aangedragen en
rijkelijk rondgedeeld; er was vandaag heel wat leeftocht
buitgemaakt.
Toen het avondeten was genuttigd, droegen de mannen
bossen stroo naar binnen, die ze op en onder de banken
uitspreidden. Het duurde nu niet lang, of de meeste der
mannen en vrouwen had zich op het stroo ter nachtrust
uitgestrekt.
Een paar krijgers liepen als wachten heen en weer op
den eenzamen zandweg voor het oude kerkgebouw.
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bevel tot vertrek gegeven. Douwe Doest trok nu met zijn
troep in Noordelijke richting; hij was van plan om Buitenpost en andere dorpen in Noordoost Friesland te brandschatten, en Saksische grenswachten daar aan te vallen.
Markward had nu genoeg van dit zwervende leven. Hij
begreep, dat hij op deze wijze zijn doel ook geen stap
nader zou komen. Hij was van plan om afscheid van den
bendeleider te nemen en dan op eigen houtje weer de
Friesche streken te doorkruisen, toen er een boodschapper
van de Groningsche regeering zich bij Douwe Doest aandiende. Hij bracht het bericht, dat de Saksische kapitein
Neidhart Fuchs zich met een dag ten Noorden van Groningen met een beschermingstroep naar het Oosten zou
begeven. Groningen wilde trachten hem met zijn legertje
te verslaan en riep daartoe ook de hulp in van de Friesche
schare van Douwe Doest. De aanvoerder der Friesche
vrijbuiters zegde de Groningers zijn hulp toe en eenige
verkenners werden in Westelijke richting uitgezonden om
te trachten den weg, die Fuchs zoude nemen, gewaar te
worden. Douwe Doest zelf trok met zijn schare in Noordoostelijke richting, om in verbinding te komen met de
Groningsche krijgers, die met hem dezen aanslag zouden
volvoeren.
De 'hoofdman der Friesche vrijschare deelde alles aan
Markward mede. De Stellingwerver krijger besloot nu om
met Douwe Doest kapitein Neidhart Fuchs af te wachten.
Tegen den grooten kapitein zelf had hij niet den minsten
haat; hij had hem leeren kennen en achten als een rechtschapen man en eerlijk krijger. Maar hij was toch een der
opperhoofden van de krijgsmacht, die ook Stellingwerf had
beoorloogd en trachten te onderwerpen. Bovendien hoopte
Markward in het gevolg van Fuchs ook den zwarten
Bertram aan te treffen, waardoor hij gelegenheid zou
krijgen om met dezen zijn rekening te vereffenen.

Den volgenden morgen brak de troep van Douwe
Doest weer naar het Oosten op. Ze had de laatste paar
dagen een strooptocht ondernomen in de grensdorpen en
een langer verblijf in deze streek kwam den hoofdman te
gevaarlijk voor, want hij was overtuigd dat de hoofdmacht
der Saksen reeds van zijn aanwezigheid hier op de hoogte
was. Hij begaf zich nu liever een tijdlang naar het gebied
der veste Groningen, die van de heerschappij der Saksen
niets wilde weten. Allen, die de Saksische zaak afbreuk
wilden doen, waren welkom bij de magistraatpersonen van
Groningen.
In een meer schilderachtige dan geregelde marschorde
zette de troep zich in den ochtend in beweging. Aan den
kop van den troep reed hoofdman Douwe Doest en in
rijen van twee tot vier volgden de overige ruiters. Dan
kwam in zijn bonte mengeling van kleedij en uitrusting de
hoofdmacht der bende, het voetvolk. Hieraan sloot zich
de tros aan; een aantal wagens en karren, waarop alles en
nog wat was geladen. Naast en tusschen de wagens liepen
de vrouwen en kinderen; de allerkleinste kinderen hadden
een plaatsje op de wagens.
De karavaan trok over Marum, Niebert en Tolbert
naar Leek. Hier liet Douwe Doest halt houden. Kwartieren
werden opgezocht. De hoofdman wilde hier eenige dagen
verblijf houden; men had voorloopig weer mondkost en
geld genoeg bijeengehaald bij den strooptocht door de
Friesche dorpen in de grensstreek.
Na een verblijf van ruim een week te Leek, werd weer
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Neidhart Fuchs trok met zijn legertje van een vijftigtal
ruiters hij Munnekeziji en Buitenpost over de Friesche
grens. Hij had geen enkele vijandelijke bende ontmoet en
ook in de Groiiingsche dorpen, die men passeerde, was alles
rustig. Totdat men een paar uur ten Noorden van de stad
Groningen een klein dorpje was genaderd. Hier brak een
wild krijgsgehuil los, toen de Saksische ruiters de eerste
huizen hadden bereikt.. Onder de kreten , ,Friesland" en
,,Groningen" stormde een groot aantal beredenen en voetknechten op de Saksische troepen aan.
Onmiddellijk rangschikte de onvervaarde Neidhart Fuchs
zijn legertje in slagorde en gaf bevel tot den tegenaanval.
Op den weg en tusschen de huizen van het dorp ontspon
zich een verwoed en bloedig gevecht van man tegen man.
Markward had in de dekking van een oude schuur
de vijandelijke kolonne goed opgenomen, toen 'ze naderde.
Voorop reed een achttal lagere krijgsknechten in één van
de beide nu volgende ruiters herkende hij kapitein Neidhart Fuchs; naast dezen reed een man, die ook een ihoo~
geren rang scheen te bezitten. Het was een stevige,
breedgeschouderde kerel, die echter in grootte de mindere was van Fuchs. Op den zwaren romp stond een dik
hoofd met rossigen tint. De man had een zwarten haardos en droeg een zwaren donkeren knevel.
Portenga begreep, dat dit zijn man moest zijn; zoo vaak
had Irmgard hem het uiterlijk van den door haar zoo gevreesden zwarten Bertram beschreven. En dan steeds had
ze er aan toegevoegd: ,,Markward, ik ben zoo angstig,
dat hij nog eens zal komen, om ons geluk te verstoren".
Markward herinnerde zich in dit spannende oogenblik
zelfs nog, dat hij dan steeds geruststellend had gelachen;
maar nu wist hij, dat de voorgevoelens van zijn arme
vrouw haar niet hadden bedrogen.
Toen Douwe Doest, die van de Groningers het opper90
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bevel over de vereenigde troepen had gekregen, onder
den kreet van ,,Friesland" 'het sein tot den aanval had ge~
geven, was Markward een der eersten, die op zijn beproefden O,din de vijandelijke ruiters bereikte.
Het was een wild dooreendringen van mannen tegen
mannen, paarden tegen paarden; het geweld en rumoer
van het treffen deed alle inwoners van het dorpje in doodelijken angst over de velden vlieden. Het lawaai van
brieschende paarden, schreeuwende, vloekende en kermende mannen, geknal uit de buksen en pistolen, het
gekletter van blanke wapenen, vervulde de lucht.
Markward had met zijn zwaard reeds een krijger van
zijn paard doen tuimelen. Eenmaal stond hij naast Neidhart Fuchs en was in de gelegenheid dezen ook zijn
zwaard te doen voelen, maar •hij kon het niet over zijn
hart krijgen, den man, 'dien hij zoo goed kende en die hem
steeds menschwaardig Ihad behandeld, den man tevens, die
voor zijn Irmgard steeds als een vader was geweest, in
den dood te jagen. Hij dreef Odin verder.
Daar vlak voor zich ontwaarde hij nu op een zwaren
strijdhengst zijn vijand, 'den zwarten Bertram. Met een
paar prikken van de sporen stoof Odin stijf tegen de flank
van den hengst. Portenga richtte zich op in de stijg~
beugels en zijn zwaard trof met een gewedigen houw den
nek van den Zwitser. Als een blok viel deze van zijn
paard. Met één sprong 'was Markward nu uit den zadel;
hij hoog zich over den gehaten man, want hij hoopte van
hem nog iets over Irmgard te vernemen.
Dit was echter niet meer mogelijk; het hoofd van den
zwarten Bertram was bijna van de romp gescheiden. Uit
de afgrijselijke wonde gutste het bloed en reeds door.
schokten het zware lichaam de stuiptrekkingen van den
dood.
Portenga besteeg nu direct weer zijn 0dm, maar aan
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het gevecht behoefde hij verder niet meer deel te nemen;
het was reeds zoo goed als geëindigd. Ongeveer tegelijkertijd met zijn onder-aanvoerder was ook Neidhart Fuchs
gevallen.
De Saksische knechten, die nog waren overgebleven,
probeerden nu om te vluchten, maar werden achtervolgd
door de ruiters der verbonden Friezen en Groningers.
Men droeg den zwaar gewonden kapitein Fuchs in een
boerenwoning. Daar legde men den meest bekenden aanvoerder der Saksen op eenige kussens, die men uit de bedsteden had gehaald, en op iden leemen vloer 'had aaneengereid.
Markward knielde naast hem neer; hij zag, dat Fuchs
stervende was; rochelend ging de snelle ademhaling uit de
door een speer doorboorde long. Strak was de blik van
den aanvoerder op de zoldering der kamer gericht. De
jonge Stellingwerver greep een der handen van den Saksischen kapitein en terwijl hij die drukte, vroeg hij zacht:
,Herkent ge me, kapitein Fuchs?"
Een oogenblik gleed de blik van den stervenden man
over het gezicht van den jongen krijger; deze meende een
glimp van herkenning er in te bespeuren. Toen braken
zijn oogen.
Eenige oogenblikken later was kapitein Neidhart Fuchs
gestorven.
De Groninger troep nam zijn lijk mee naar haar veste
en bereidde aan den Saksischen aanvoerder een ridderlijke
uitvaart. Want deze gevallen krijger was ook bij zijn
vijanden geacht geweest om zijn eerlijkheid en ridderlijkheid.
Het slagveld werd opgeruimd. De zwaargewonde vijanden, wier toestand men hopeloos achtte, werden doodgeslagen of doodgeschoten; de lichter gewonden werden als
gevangenen naar Groningen vervoerd.
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Markward ondervroeg diegevangenen naar den aanslag,
die op zijn vrouw was gepleegd. Hij had nog hoop iets
over Irmgard gewaar te worden, want de meeste dezer
Saksische ruiters hadden toch bij den troep van den zwarten Bertram behoord. En Markward vernam nieuws;
nieuws, dat hem wederom in diepe droefheid' en neerslachtigheid braciht.

93

Grijpskerk naar Kollum. Saksisohe troepen ontwaarde hij
nergens. Toen 'hij de omliggende hoeven van deze plaats
had bereikt, vond hij na eenig navragen de boerderij, waar
men zijn vrouw voor eenige weken had binnengedragen.
Het was eerst moeilijk, om den eigenaar der 'zathe en
diens vrouw tot spreken te bewegen. De van nature zoo
gesloten Friezen •hadden den onbekenden krijger, die in
zijn gehavende en met bloed bespatte kleedij er ook niet
bijzonder vertrouwenwekkend uitzag, met argwaan beschouwd. Markward begreep 'hun terughoudendheid ; hij
ging hen daarom in bijzonderheden zijn leven en doel van
zijn reis beschrijven, om daardoor te trachten het ijs te
breken. En zijn eenvoudig en onopgesmukt verhaal 'had de
gewenschte uitwerking. Vooral de vrouw van den boer
voelde in de woorden van den vreemden krijgsman de
weemoed en droefheid, die in de ziel van d!en onbekende lag.
Toen begonnen ook zij te vertellen.
In den laten avond van dien onheilsdag waren zij uit
hun 'bed geklopt door driftige slagen op deur en ramen.
Toen ze niet zonder angst - want ze woonden hier eenzaam en vreeselijk woedde alom de krijg
na eenig
dralen de deur hadden geopend, was daar door vreemde
krijgslieden een vrouw binnengedragen, die in barensnood
verkeerde, De Saksische soldaten, die haar hadden gedragen, hadden haar voorzichtig op een ledige bedstede neergelegd.
Markward begreep, toen hij verder het verhaal van de
boerin aanhoorde, dat deze hem de ergste bijzonderheden
wilde besparen.
De onbekende vrouw, zoo vertelde de boerin verder,
had daarop spoedig het leven geschonken aan een kind,
een meisje, en was daarop als slapende heengegaan.
'De kTijIgexs waren verder gereisd naar D'okkum; den
volgenden morgen was er een hooge Saksische krijgsman

xv,
Den volgenden morgen nam Markward Portenga afscheid
van Douwe Doest en zijn mannen.
Met zijn Odin sloeg hij de 'Westelijke richting, naar de
Friesche gouwen in. Het zou geva'arlij& kunnen worden
thans zich in de Friesche streken te vertoonen, want het
gerucht van Neidhart Fuchs nederlaag en dood was nu
door de gevluchte krijgers reeds overal verspreid en het
was niet onwaarschijnlijk, 'dat •sterkere troepenafdeelingen
naar het Oosten zouden worden gezonden om hierover
wraak te nemen. De jonge SteI.lingwerver boer had dit wel
overwogen, maar over hem was een berustende onverschilligheid gekomen, die elk gevaar wilde trotseeren. Wat
bond hem eigenlijk nog aan het leven, 'het heden? Zou hij
ook aanstonds zijn bestaan moeten inrichten, gelijk een
Douwe Doest, een in wezen volkomen doelloos 'bestaan?
Zou hij als een geknakt man zonder verdere vensc,hen,
zonder vooruitzichten aanstonds den ploeg sturen door de
landen van Portenga, waar er na zijn dood niemand meer
van zijn geslacht was om den ploegboom over te nemen?
Zijn vrouw was dood, zoo hadden de Saksische krijgsknechten hem gezegd; ze was in den avond van den dag
van den overval, toen men haar naar het Noorden had
vervoerd, zwaar ziek in een boerenhoeve onder Kollum
binnengebracht. Hier was ze nog denizeifden nacht gestorven, nadat zij aan een dochtertje het leven had geschonken.
Dit was alles, wat de krijgers wisten, maar het was voor
Markward ook meer dan voldoende.
In doffe stemming reed 'hij op zijn trouwen klepper over
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gekomen, een man met een donker uiterlijk, om naar de
vrouw te informeeren. Toen hij had vernomen, wat in den
afgeloopen nacht was geschied, was hij weer vertrokken,
zonder naar de doode te zien of over het kind te spreken.
Twee dagen daarop was 'hij weer verschenen met een
vreemde vrouw uit den legertros, naar men vermoedde.
Hij 'had de boerin bevolen om het kind aan de vrouw over
te geven; het kind was daarop in wollen doeken gerold en
de hooge heer was met het wijf weer afgereisd.
Toen de boerin zoo ver met haar verhaal was gekomen,
viel haar man, Klaas Sierksz. in: ,,Als gij, heer, het graf
van uw vrouw wilt .bezoeken, dan zal ik u den weg wijzen."
De beide mannen liepen nu den langen weg naar het
Kol'lumer kerkhof af. Markward kon weinig woorden vinden 'tot eeni'g gesprek en Klaas Sierksz begreep 'ten volle
den gemoedstoestand, waarin de jonge Stell'ingwerver zich
bevond.
De nazomerzon wierp haar nog warme stralen tegen den
zuidmuur van de kerk van Kollum, die ze over de graven
terugkaatste. Toen ze den doodenakker hadden betreden,
wees Sierksz naar een pas gedolven graf.
,,Ziet, daar is het."
Terwijl zijn metgezel zich naar het nog onbegroeide graf
begaf, bleef Klaas Sierksz op het ringpad wachten.
Toen Markward weer bij hem terugkeerde na het bezoek
aan de stede, waar zijn vrouw in de aarde rustte, vroeg hij
den boer, terwijl 'hij hem scherp in de oogen schouwde:
,,Hoe is het mogelijk, dat mijn vrouw 'begraven ligt in de
rij van uwe familie, naast een kind van u?"
De boer sloeg zijn blik naar den grond; daarop antwoordde hij kalm: ,,Portenga, zij was een vreemdelinge,
een onbekende; en zij is gestorven zonder de Heilige
Sacramenten te 'hebben ontvangen'. Volgens de wetten der
kerk was voor haar alleen plaats op den doodenakker op
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het Noorden, tusschen zelfmoordenaars en zwervers......
ja, en wij hadden medelijden met haar ...... en. ja, toen
hebben we haar van onze grafruimte af gestaan ...... dat
was toch ook nog alles wat we voor de stakker konden
doen, en we meenden dat dit ook niets meer dan onze
plicht was."
Markward greep met beide handen den rechterknuist
van den boer en drukte 'die stevig.
Samen gingen ze nu in het dorp een eiken gedenkpaal
voor Irmgard bestellen.
Dezen dag bleef Markward vertoeven in het gezin van
boer Klaas Sierksz. Den volgenden morgen reisde hij weer
af, na met hen afgesproken te hebben, dat ze hem zoo
spoedig mogelijk eenig bericht zouden zenden, wanneer ze
iets mochten vernemen over het verdere lot van het meisje,
dat voor kort was geboren in hun woning, zijn dochtertje.
In gedachten verzonken, afgetrokken, reed Portenga
weer den weg naar huis terug. Niet ver van Buitenpost
stuitte hij eensklaps op een troep Saksische krijgers, die
naar het Noorden trokken. Hij moest ze passeeren, of
terugkeeren. Een oogenblik overdacht hij de situatie. Hen
trachten voorbij te rijden zou ôf dood 6f gevangenschap
beteekenen; in het gezicht van den vijand terugkeeren, zou
hem de achtervolging van al de ruiters op den hals halen.
Maar hij moest vlug beslissen; reeds hadden de voorste
ruiters hem opgemerkt.
Portenga overzag het landschap links en rechts van hem:
het gebied links van den weg leek hem het meest geschikt
om te ontkomen.
Een druk met de sporen en Odin vloog met hem over de
landsloot heen de weiden in. Ziezoo, hij had al een flinken
voorsprong. Nu achter gindsche bosc;hjes langs; de vijanden waren dan een oogenblik zijn spoor kwijt. Wild joeg
de trouwe ruin over de landen, de hekken en de slooten.
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Toen Markward achterom keek, bemerkte hij, dat slechts
een drietal ruiters hem volgde. Hij lachtte triomfantelijk;
zijn strijdlust kwam weer op.
Nog een tijdje gakppe.eren; twee man waren hem nog
op de hielen; de derde was hier of daar blijven hangen.
,,Odin, mijn kerel, dat .heb je weer fijn gedaan; nu maar
wat kalmer; met deze twee snaken rekenen we wel af."
Hij liet Odin nog doorgaan tot een groep boonmen.
Daarop hield hij hem in en steeg af.
Gedekt door de stammen liet hij de beide ruiters kalm
naderen. Toen ze dicht genoeg tot hem waren gekomen,
legde hij zijn bus tegen den schouder. Een schot; een der
ruiters wankelde een oogenblik in den zadel en gleed in
het gras.
De andere ruiter wierp een blik achterwaarts, om te zien
of er nog hulp naderde. Toen hij zich had overtuigd, dat
dit niet het geval was, wendde hij zijn paard en galop..
peerde vlug heen.
Portenga begaf zich nu naar den gevallen krijger; hij
zag, dat zijn kogel precies raak 'was geweest. De man was
reeds dood.
Markward. begaf 'zich nu weer naar 0dm, die rustig
grazende op hem stond te wachten. Hij klopte het bezweette
dier goed'keurend op den hals en ging met hem verder door
de velden om weer 'den heirweg op te zoeken.
Tegen den avond reed de jonge boer weer zijn geboortedorp Elsloo binnen. Hij begaf zich dadelijk naar de woning
van Peter den smid en aan het geheele gezin vertelde hij
zijn wedervaren,
,,Markward, blijf nu bij ons", meende Peter.
Portenga schudde het hoofd.
,,Alleen dezen nacht. Dan, Peter, ga ik weer naar Portengazathe, maar dan als gast. Hoort, wat ik gaarne zou
zien. Jouw oudste zoon, ja jij, Berend, wilt graag trouwen
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met de dochter der Van Riesens van Boijl, zooals ik gehoord heb. Welnu, Berend", zoo wendde Markward zich
tot een der zoons, ,,trouwt zoo spoedig mogelijk met het
meisje, waarmee je je geluk hoopt te vinden; gij kunt op
Portenga wonen, als beheerder der zathe. En dan kunt gij,
Aleid', de jonge vrouw een beetje leiding geven in de boerderij, gelijk ge dat zoo goed gedaan hebt aan Irmgard ........
Hier stokte Markward een oogenblik en een plechtige
stilte hing een wijle in het vertrek.
Toen ging Portenga voort: ,,Huur betaalt ge wat naar
jouw oordeel billijk is, Berend, en ge wilt missen; de veestapel, die er nog is, is voor je eigen gebruik. Ik 'heb maar
één voorwaarde. Zoo vaak ik eens over kom, Berend, zult
ge me onderdak en spijs en drank moeten verschaffen."
Peter Meinesz' oudste zoon was een oogenblik met zijn
houding verlegen. Toen stond hij van zijn stoel op en trad
op Markward toe, en sprak op zijn ietwat houterige, doch
eerlijke manier: , ,Mark'ward Portenga, ik ben u zeer dankbaar,"
,,Er .is niets te danken, Berend; er is hier van mijn kant
toch niet de minste opoffering. Voor mij is toch alle lust
verdwenen, om alleenstaande daar op de hoeve, waar alles,
waar elke hoek op den hof en elk deel van huis en schuur
me herinnert aan de menschen, mijn dierbare bloedverwanten, die ik heb verloren, weer opnieuw te beginnen."
Een oogenblik zwegen allen. Aleid zag met diep medelijden naar den jongen, flinken, sterken man, die reeds op
zoo jeugdigen leef tijd zooveel leed had te dragen.
Toen Markward den maaltijd met 'het gezin had genuttigd, gingen hij en Peter Portenga-hoeve bezoeken, waar
in zijn afwezigheid de knecht en de meid de zaken 'hadden
waargenomen; de laatste dagen onder toezicht van den
smid.
Peter ging naar de schuur en knoopte Odin los. Vrij
'•T•'

stapte de ruin nu naast de beide mannen den zandweg af.
,,Markward," zei Peter, ,,voor een paar dagen is die
roofzuchtige oom van jou uit Appelscha d'r ook weer geweest en hij heeft met pastoor gesmoesd. Vanwaar heeft
hij toch dien hoogmoed, dien hij zich de laatste jaren heeft
geëigend? Komt het, omdat hij meent, dat in hem nog een-iq
bloed stroomt van de heeren van Ruinen? Nou dan, hij
kwam overwaaien, omdat overal verteld werd, dat de
Saksen ook jou nu eindelijk hadden doodgeslagen. Gisteren
kwam pastoor zeer deelnemend bij mij informeeren of dat
waar was; hij zou •het zoo vreeselijk vinden, meende hij.
Ik heb hem geantwoord, dat ik hem gerust kon stellen.
,,Portenga", zei ik, ,,is heelemaal springlevend. En gij,
pastoor, behoeft heelemaal niet bekommerd over hem te
zijn, want ik heb toevallig vannacht gedroomd, dat ik hem
bij uw begrafenis zag, toen hij een hartelijk en deelnemend
woord sprak, toen gij in uw kist in het binnenste der aarde
verdween. ,,En" zoo verzekerde ik hem, ,,mijn droomen
komen steeds uit. Pastoor mompelde toen nijdig een paar
van die kerkwoorden, die ik niet versta en ging weer heen."
Markward moest glimlachen om de galgenhumor van
den smid.
Zoodra ze Portenga-hoeve hadden bereikt, werd eerst
Odi.n op stal gebracht, waar 'hij vroolijk werd begroet door
zijn beide genooten; van wilde vreugde sloeg Baldur met
zijn achterbeenen tegen de laaghangende hulpbalken.
Verheugd kwamen nu de meid en de knecht toeloopen;
levendig begroetten ze hun jongen baas.
Markward liep eens de veestallingen en de .huizinge rond
en daarop ging hij weer met den smid mee naar diens
woning om daar te overnachten.
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XVI.
,Peter", zei Markward den volgenden morgen, „gisteren
hebt ge me gesproken over mijn oom, die trachtte nu reeds
Portenga in te palmen. Ik heb hierover nagedacht.
,Ziet, met een paar dagen ga ik weer op zoek naar mijn
dochtertje. En ge weet, dat ik hierbij eiken dag kan vallen
in den strijd met de Saksen, terwijl het heel goed mogelijk
is, dat ik het kind nimmer zal kunnen opsporen of dat het
reeds gestorven is. Dan zal volgens de wetten mijn oom
Johan van Terwisga de helft van Portenga erven. Ik
wensch dit in het geheel niet; mijn oom heeft zich nooit
anders vertoond, dan wanneer hij dacht dat er voor hem
wat te halen viel. Voor de zaak van Stellingwerf doet hij
niemendal, terwijl hij als grootste grondbezitter verplicht is
om voor te gaan en aan de mannen in dien hoek leiding
te geven.
,,Daarom, Peter, zal ik een stuk laten opmaken, waarbij
Portenga in bezit komt van jou en in vererving aan je
vrouw en kinderen, indien ik zonder nakomelingen mocht
komen te overlijden."
De smid wist eerst niet, wat te antwoorden; zijn misvormd gezicht trok zenuwachtig.
Toen maakte hij allerlei tegenwerpingen. Velerlei bedenkingen voerde hij aan en het zwaarst scheen bij hem te
wegen, dat Markward wel eens zou kunnen denken, dat
hij, Peter, iets uit berekening en niet steeds alles uit oude
vriendschap tusschen hun beider families had gedaan.
Maar zijn jonge vriend bleef op zijn stuk staan. Toch
wist Peter hem te overreden, dat hij nog een dag ernstig
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zou nadenken over zijn voornemen; een dergelijk voornemen mocht in geen geval overijld worden uitgevoerd.
Zoodra echter de zon den volgenden dag hoog aan den
hemel stond, kwam Portenga den smid weer opzoeken; hij
klopte hem op den schouder en zei: ,,Peter, vriend, ga met
me mee naar pastoor Nicolaas,"
,,Naar den pastoor?"
,Naar den pastoor; en als we daar zijn, moet je zoolang
je mond houden, totdat ik je vrijheid geef om te spreken."
De smid keek den jongen boer verwonderd aan, maar
stapte gehoorzamende met dezen naar den priester.
Pastoor Nicolaas deed alsof hij groote'lijks verwonderd
was, Markward weer terug te zien, hoewel hij reeds van
gemeenteleden had vernomen, dat deze weer teruggekomen
was. Hij zei'de, dat een groote blijdschap over hem kwam,
nu hij Portenga weer gezond terug zag. Markward dankte
hem voor zijn vriendelijkheid en medeleven, doch de zware
wenkbrauwen van Peter daalden zoo onheilspellend, dat
hij bevreesd was, dat deze zijn mond niet zou kunnen
houden.
Toen de drie mannen gezeten waren, vertelde Portenga
het doel van hun komst. Hij verzocht aan den pastoor,
zonder eenigen naderen uitleg, om een stuk op te maken,
waarin hij, Markward Portenga, al zijn bezittingen vermaakte aan Peter Meinesz, meester smid te Elsloo, indien
hij kinderloos mocht komen te overlijden.
Het gelaat van pastoor Nicolaas kleurde zich rood bij
het aanhooren van Markward, maar hij was uiterlijk kalm,
toen hij antwoordde, dat een dergelijk stuk wel niet van
waarde zou zijn. Zijn wettige erfgenamen waren toch niet
Peter en zijn gezin, doch anderen.
,,Aan wie hoort Portenga-zathie, heer pastoor?" vroeg
M-arkward, ,,We iheeft er de besc;hiktk.ing over?", vroeg hij
kort en ietwat bits.
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,,Gij", antwoordde de priester.
,,Dan heb ik ook het recht met mijn bezit te handelen
zooals me goeddunkt. En ik wil dit doen op de rechte
wijze, zooals mijn voorvaderen in een dergelijk geval ook
zouden hebben gedaan."
,,En de -kerk dan? Vergeet gij de kerk dan, Portenga?
Mocht gij jong heengaan - wat God verhoede! - hadt
ge dan in uw testament niet, eerst uwe Moeder de Kerk
moeten gedenken?"
,,Als ik zonder kinderen moet sterven, dan zal het verder
aan Peter Meinesz liggen, of hij later nog zielmissen voor
mij wil koopen. Wat mij betreft, ik zeg hem hier bij voorbaat, dat ik dit geheel niet van hem veda-n. Ja, zeilfs wil
ik hier verzekeren, dat ik graag heb, dat hij er geen enkele
duit voor uitgeeft."
Op het gezicht van den pastoor stond de gramschap te
lezen. Maar ook Peters gelaat stond op storm. Een paar
maal probeerde hij om te spreken, maar na een gebieden~
den blik van Markward sloot hij weer den mond.
De jonge boer wachtte kalm en glimlachend het oogenblik af, dat de pastoor hem zou antwoorden.
/ Deze sprong eensklaps driftig op van zijn zetel en sprak
bits: ,,Ik denk er niet aan, het stuk voor u op te maken;
hier wordt de heilige kerk benadeeld. Ik doe het niet."
,,Welnu, heeroom," zei Markward kalm, ,,dan zal een
ander het doen. Want het stuk wordt vast en zeker opgemaakt. En bedenk wel, niet die kerk heeft rechten op Portenga, doch alleen ik als eigenaar."
De beide mannen verlieten nu ide pastorie. Mar'kwaird
liet Peter thans zijn gramschap uitstorten. De smid was
woedend, niet omdat het papier nu niet zou worden opgemaakt, want de heele geschiedenis smaakte hem niet, maar
om den onwil van den pastoor en diens schraapzucht,
zooals hij zich uitdrukte.
•1
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„Lach wat om dien knaap, Peter, windt je er niet om op.
Vanmiddag rijden we naar Noordwolde, naar den heiligen
Martinus; deze is ons vast ter wille.”
Pastoor Nkoiaas was niet 'het type pastoor, dat in dit
Saksische landje thuis hoorde. Hij als Zuiderling was veel
te heftig en 'te fel-katholiek voor 'deze kalme landbevolking; hij als fanatiek dienaar der kerk kwam dan ook geregeld in botsing met het geloof van zijn gemeentenaren,
dat een mengsel was van sleur en ongekof.
Een tegenhanger van hem was pastoor Martinus van
Noordwolde, door het volk .,Heilige Martinus" genaamd.
Deze was in alle opzichten een echte zoon van Stellingwerf.
Door zijn ouders, die van hem iets anders dan een boer wilden hebben, was hij naar een religieuse school gestuurd.
Maar deze opleiding in kerkelijk-dogmatisden zin had van
Martinus geen heilige, zelfs geen doorsnee-volgeling van
Rome kunnen maken. In hem was het bloed der oude Stel~
lingwerver boeren blijven leven. Hij voelde dan ook meer
voor zijn boerderij, die bij de Weemeplaats behoorde, dan
voor zijn priesterlijke werkzaamheden, wat hein echter bij
zijn gemeente in aanzien had doen stijgen. Als priester
mocht hij niet huwen, wat hem echter niet verhinderde, om
in concubinaat te leven met zijn huishoudster, bij wie hij
een viertal stevige kinderen had. Door dit feit was hij
nog meer in de achting van het volk gestegen.
In den middag reden nu Markward en Peter op Odhi en
Baldur naar Noordwolde,
Toen Portenga den heiligen Martinus zijn verzoek had
voorgelegd, nadat hij hem eerst de beweegredenen had
uiteengezet, was deze dadelijk bereid, het stuk voor hem
op te maken, Nadat Markward zijn naam er onder had
gezet, en ook de pastoor •het had geteekend als getuige,
werd het aan Peter Meinesz overhandigd.
Markward beloofde nu aan pastoor de tiende van een
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paar akkers bouwland onder Boijl, die het vorige jaar
pastoor Nicolaas van hem had ontvangen en verder mocht
hij drie stuks jongvee weiden op Rikkenakkers. Pastoor
nam dit aanbod dankbaar aan, want zijn huishouding van
zes personen had het heelemaal niet breed van de pastorie~
goederen van Noordwolde.
Hartelijk namen de beide mannen afscheid van den goedhartigen pastoor.
Het eerste, waarvoor Markward nu zorgde, was, dat op
het graf van oom Gerloff een gedenkpaal werd geplaatst.
Boven het opschrift liet hij inplaats van het kruis, een
wolfsangel beitelen, en er onder de levensboom.
Op de twee 'volgende grafruimten liet hij palen aanbrengen, waarvan de eene vermelde, dat was gestorven
Herman Portenga en de andere, dat was overleden Irmgard, oud 25 jaar, vrouw van Markward Portenga, geboren in Frankenland, gestorven te Kollum.
Voor dat Markward weer afreisde naar Friesland, liep
hij Portenga-hoeve, huis en hof, in al haar hoeken en gaten
nog eens langs.
Daar was het kamertje van oom Gerloff. Alle potjes en
oude werktuigen lagen daar nog, zooals oom ze had achtergelaten, voordat de bende van den zwarten Bertram hem
had vermoord. De oude dienstmeid had alleen rond en
tusschen de voorwerpen het stof opgeruimd; ze was eigenlijk in domme kerk-bijgeloovigheid een beetje griezelig van
die heidensche dingen, welke die malle oom Gerloff uit de
bergjes der witte wieven of elders had bijeengegaard.
Markward herinnerde zich, .hoevele uren oom hier stil
kon doorbrengen bij zijn schatten. Gerloff had steeds meer
in het verleden dan in het heden geleefd. Kon hij, de bultenaar, met zijn helder verstand ook ooit gelijk staan in het
leven naast anderen, die recht van lijf en leden waren?
Wist ook Markward niet, hoeveel oom Gerloff innerlijk
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had geleden, toen de manschap van Stellingwerf was uitgetrokken om den ouden grond te verdedigen en hij, de
misvormde, gedwongen was als minderwaardige thuis te
blijven? Was het wonder, dat zijn humeur zoo nu en dan
was doorweven van bitterheid?
Toen Portenga de ruime kamer rondging, stond hij lang
stil voor de kast, waar de handwerken lagen, die de smalle
vingers van zijn vrouw hadden vervaardigd. Hij zuchtte
zwaar. 0, waarom had dit wreede toch moeten geschieden?
Als straf kon het niet bedoeld zijn, want Irmgard had nimmer deze straf verdiend. Maar weg! wat deed hij met deze
gedachten. Zij hoorden thuis in het beneveld brein van een
dienaar der kerk.
Nu viel zijn oog op de wieg, die reeds was gekocht voor
de groote aanstaande gebeurtenis. Hoe vaak had Irmgard
in kinderlijke blijdschap gesproken over den jongen of het
meisje, dat straks nieuw leven, nieuwe hoop en toekomst
zou geven aan het oude geslacht der Portenga's......
Zoo vaak had zijn vrouw hem de armen om den hals
geslagen en gefluisterd: ,,en na 'dit kind, Markward, zullen
er, hoop ik, nog vele komen en deze zullen de groote vlakten van Portenga bebouwen in de dagen van vrede, die
zullen aanbreken en daar als echte kinderen van het land
eerlijk hun 'brood verdienen,"
En dan dacht Markward er aan, hoe deze jonge vrouw,
die door de lange, donkere jaren van haar jeugd haar eenvoud, haar trouwhartigheid en reinheid had weten te bewaren, slechts één jaar van werkelijk geluk had mogen
beleven, dat nog was vertroebeld door een innerlijke
onrust, - en hoe deze trouwe, eerlijke ziel een zoo ellendigen dood moest vinden. Welke vreeselijke smart moest
ze geleden hebben, welk een ontzettende geestelijke en
lichamelijke marteling moest het geweest zijn, toen ze daar,
van haar man ontvoerd, het leven schonk aan een kind,
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dat ze nooit zou mogen opvoeden, dat ze in handen moest
laten van den door haar verafschuwden bruut, terwijl ze
zich bewust moet zijn geweest van haar naderend einde.
Lang nog stond Markward in gedachten daar in den
hoek der groote kamer, waar de ledige wieg stond.
Daarop ging hij alles nog eens na, wat hem aan zijn vader
en moeder herinnerde. Veel was het niet in deze kamer;
zooveel wat hun en hem lief was geweest, en met hun leven
verweven was geweest, was verloren gegaan. Maar elke
kleinigheid, die hij nog vond, deed hem weemoedig aan.
Daar viel Markwards oog op de balkversiering, die op
aanwijs van oom Gerloff was aangebracht. Het was het
aloude, in Stellingwerf vereerde maaikruis, in de profielen
versierd met symbolische teekens, die de eeuwen door met
de Stellingwervers hadden meegeleefd. Zoo vaak had oom
hem uitgelegd, wat al die teekens beduidden; zoo spraken
ze van de eeuwige wenteling, het eeuwige aanzijn en de
eeuwige verbondenheid van stam, sibbe en volk.
De jonge boer bedacht nu, dat hij als keten in zijn geslacht ook aan deze eeuwige wetten gebonden was, en dat
hij, hoe onverschillig hem de wereld thans ook toescheen,
niet mocht neerzitten, maar zijn plicht behoorde te vervullen in de heilige lijn van zijn geslacht.
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Wel bespeurde men in Elsloo en in de andere uiterste dorpen weinig van het Saksische gezag, maar een georganiseerde tegenstand bestond er voorloopig niet meer. Douwe
Doest en andere bendeleiders trachtten den Saksers nog
afbreuk te doen, maar zij verbleven als regel buiten de
landpalen van Friesland.
De bevolking van Friesland en Stellingwerf was inwendig nog opstandig tegen de vreemde heerschappij; maar
men berustte, omdat men voelde, dat de eigen partijschappen, als zoovele malen, speciaal in de Friesche streken,
het land in dezen staat gebracht hadden en men onmachtig
was door de innerlijke verdeeldheid het vreemde juk weer
af te schudden.

XVII.
Met zijn Odin zwierf Markward door Frieslands landouwen, overal waar hij zich maar eenigszins kon wagen.
Maar steeds bleven zijn nasporingen zonder gevolg.
Maar was deze Zijne opgave ook nog niet moeilijker dan
de vorige? Wie nam er ergens notitie van de rondzwervende horden, van de troswijven en de kinderen, die daaraan kleefden? Men ontweek liefst alles, wat naar oorlog,
krijgsknechten en hun nasleep rook. Vooral ook schuwde
men de aanraking met den aanhang van vrouwvolk.
Woedden niet allerlei ziekten, zelfs de zwarte pest door
het land, die door deze schepsels verbreid werden?
Ook bij Klaas Sierksz in Kollum kon men hem nog niet
de minste aanwijs verstrekken, hoewel men daar steeds
had getracht eenig spoor van het kind te on;tdekken. Alleen
kon men Markward vertellen, dat de vrouw vermoedelijk
met het kind naar Westergoo was vertrokken.
Zoo verliepen de weken en de maanden.
Zoo nu en dan meende Markward weer naar zijn boerderij te moeten terugkeeren, die nu bestuurd werd door
Berend en diens jonge vrouw.
In Friesland waren de tijden inmiddels een weinig rustiger geworden; het land had zich moeten buigen onder de
macjht van de Saksers. Wel hield Groningen den oorlog
nog vol tegen Albrecht van Saksen en later tegen diens
zoons Hendrik en George; de krijg speelde zich nu meest
buiten de Friesche gouwen af. Alleen de dorpen in •het
grensgebied hadden er nog veel onder te lijden.
Ook Stellingwerf had zich gewonnen moeten geven.
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XVIII.
Drie jaren waren verloopen sinds Markward zijn vrouw
had verloren. Tot nu toe waren al zijn nasporingen naar
zijn kind vergeefsch geweest. Steeds langer en vaker verbleef hij op zijn boerderij om daar ie werken, en steeds
zeldzamer werden de keeren, dat hij wegtrok op onderzoek
naar zijn kind. Eigenlijk had .hij alle ihoop reeds opgegeven,
ooit nog iets van zijn dochtertje te vernemen, maar zoo nu
en dan zei in 'hem een inwendige stem, dat het zijn plicht
was, het zoeken niet op te geven. Dan zadelde hij weer zijn
trouwe Od.in en 'de beide onafscheidelijken reden weer door
de landouwen, over de holle 'heidewegen, langs de esc'hgronden en door de bossc'hen, over de kleidijken in het
Noorden.
Het was een druilerige kille herfstmiddag van 'het jaar
1508. Van den heirweg van Leeuwarden reed de jonge
Stellingwerver boer in draf naar het Zuiden. Even voor
den zijweg naar Sneek ontwaarde hij eenige wagens en
karren van een legertros. De troep hield daar rust en de
voertuigen stonden langs den berm geschaard. Rond de
wagens liepen eenige verlepte en slonzige vrouwen en een
aantal kinderen.
Markward liet Odin langzaam voorbij stappen en scherp
nam hij den geheelen troep op. Plotseling werd zijn aandacht getrokken door een meisje van ongeveer drie jaar.
Het was een mager, nietig schepseltje in vuile en gescheurde kleertjes. Haar bloote voetjes staken in veel te
groote klompen.
Portinga hield Odin in en zag nauwkeuriger toe. Bij God,

zou ze dat toch 'kunnen zijn, zou het mogelijk zijn, dat deze
stakkerd in armoedige plunje het kind van hem en Irmgard
was? Ziet, in al haar magerte en ellende had het meisje de
trekken van zijn vrouw, het fijn besneden profiel en hetzelfde donkerblonde .haar.
Het meisje keek een weinig verwonderd en ietwat schichtig naar den ruiter, die haar zoo nauwkeurig opnam.
Markward steeg van zijn paard en ging een paar schreden op het meisje toe. Toen zag hij, en 'het was hem, of zijn
hart een oogenbli'k ophield met kloppen, dat het evenals
Irmgard in het haar 'boven de ooren een zelfde paar halsstarrige krulletjes had......En ook, die kijkers, waarmee
het kind 'hem eenigszins angstig aanzag......
Uit een der wagens kwamen een paar vrouwen. Een
dezer richtte zich tot den ruiter.
,,Zoekt u iets, heer?"
,,Zoeken, oc'h neert......maar kunt ge me ook zeggen
hoe dit meisje heet?"
De vrouw zag hem wantrouwend aan. Het scheen eerst,
alsof ze niet wilde antwoorden, doch 'na eentig 'dralen zei ze:
,,Irmgard."
Irmgard! Markward voelde, hoe hij verbleekte. Hij moest
zich verbijten om zich kalm .te houden.
,,Hoe oud is ze?"
,,Dat zal ik haar moeder moeten vragen."
De vrouw verdween in een wagen en een andere verscheen,
,,Vrouw, zoudt u 'me ook kunnen zeggen, hoe oud dit
meisje is?"
De vrouw 'haalde de schouders op: ,,Gaat u dit iets
aan? Wie zijt ge?"
,,Doet dat er iets toe?"
,,Ge kunt niet gezonden zijn door den zwarten Bertrain,
want deze is reeds lang dood."

„Ge hebt gelijk. Maar mij interesseert de Zwarte
Bertram niet meer, dit kind echter wel. - En daarom, ge
kunt me toch wel zeggen, hoe oud dit meisje is en wie haar
ouders zijn.”
De vrouw was een oogenblik besluiteloos.
Kom", zeide Portenga, , ,zie ik er zoo gevaarlijk of onbetrouwbaar uit, dat ge me op deze doodgewone vragen
niet durft te antwoorden?"
Nog kwam er geen antwoord. Scherp monsterden de
oogen van het vrouwspersoon den jongen man.
Toen, opeens, zeide ze: ,,Zegt me eerlijk, meent ge dat
dit meisje hier niet hoort en dat ik hare ware moeder niet
ben?"
,Ja, dat meen ik. En vertel :flU alles, wat er voor geheim
om deze stakkerd zweeft; weest gerust, ge kunt Vrij spreken; er zal u niets overkomen."
Nogmaals trachtten de scherpe blikken van de vrouw
den krijger en diens bedoelingen te doorgronden. Toen
zegde ze: , ,Waarom zal ik spreken? En welke reden hebt
gij, vreemdeling, om mij aldus te ondervragen?"
Markward antwoordde nu ongeduldig: ,,Als gij, vrouw,
zelf moeder zijt, dan zult ge begrijpen, wat er in hem omgaat, die meent op een onverwacht oogenbli'k zijn verloren
kind terug te vinden. En gij, vrouw, hebt ook wel gevoeld,
dat ik of wie ook, niet maar uit bloote nieuwsgierigheid
hier of daar naar de afkomst van een toevallig langs den
weg spelend kind informeert,"
Het ijs was thans gebroken; het wantrouwen der vrouw
bleek verdwenen te zijn.
Ze vertelde nu, dat drie jaar geleden zwarte Bertram
bij den tros was gekomen om een vrouw te zoeken, die een
pasgeboren kind kon zoogen. Zij had er wel iets voor gevoeld: 'haar eigen kind was, een week oud, gestorven en
de aanvoerder had haar een buidel met goud en zilver als

belooning toegezegd. Met hem was ze naar Kollum gereisd - •de legertroep waartoe ze behoorde, lag toen te
en uit een boerengezin hadden ze toen het
Dokkum
meisje gehaald. Zwarte Bertram had haar gezegd, dat het
kind Irmgard heette.
Dit was het verhaal van het troswijf.
Markward zeide nu: ,,Vrouw, dat kind is mijn dochtertje
enhet gaat met mij mee."
,Ik ihad dit reeds gevoeld, maar vergeet niet, heer, dat
het voor mij evengoed hard is maar zoo een kind af ite
staan, dat ik geheel heb 'groot 'gebraoht en als mijn eigen
beschouwd heb en behandeld. - Ja, ik weet het," vervolgde 'de vrouw, toen Por.tenga een handbeweging maokte,
,,maar het valt imij zwaarder nu voor duizend thaler dit
kind af 'te staan, dan het me 'viel het voor veel iminder aan
te nemen en op te voeden."
,,H'et is mijn 'doel ook niet, om u op een of andere wijze
om te koopen," antwoordde M'arkward en nu vertelde hij
wie hij was en hoe zijn levensloop in de laatste jaren was
geweest en hoe het kind in de boerderij in Kol'lum was
gekomen.
Toen hij geëindigd had, riep de vrouw 'd'e kleine Irmgard,
die inmiddels tusschen 'de wagens was verdwenen, tot z'îdh.
,Ziet, Irmgard, kleine schat, 'deze heer wil je graag meenemen; hij 'heelt een heel mooi huis en je krijgt 'dan heel
mooie nieuwe en warme kleertjes; je wordt dan straks een
voorname vrouw ...... je, irmigard, deze heer is je 'vader,
die je alle dagen zal vertroetelen en lekker eten geven......
dan hoef je ook niet meer zooveel kou te lijden al's bij
ons........
Het magere armoeidige kindje stond zonder begrijpen
haar moeder enden onbekenden man aan te zien. En toen
de laatste naderbij kwamen haar vroeg om hem een handje
te geven, legde het werktuigelijk en angstig haar tengere
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vingertjes in de grove knuist van den vreemden heer.
Markwa,rd tilde het neisje op en drukte het tegen zich
aan, terwijl hij het in het oor fluisterde: ,,Kleine meid, nu
ga je weer naar vader en naar"
hier s'to'kte hij even ,,een moeder toe."
Portenga wendde zich nu weer ltot ,de vrouw, ,,Ik denk
je iduizendmaal. Neem dit van mij," en hij reikte haar een
zak 'met geld-stukken toe. - ,,Acih, schudt niet van neen,
ik ben het je meer 'dan verpi'dht; gij toch hebt mijn kind
gered. En mocht ge ooit 'in armoe of nood komen te vervallen, ge weet wie ik ben en waar k woon; kom dan bij
mij en kleine Irmgard en ik zal dan trachten je 'te helpen.
En nu nog dit, zoudt ge me een deken kunnen verschaf~
Een; de kleine zal het voor op het paard anders te koud
krijgen."
Toen Markward op het 'punt stond met het kind te vertrekken, vloog de vrouw op de kleine 'toe, sloeg haar armn
OM iden hals van het meisje en kuste het 'hartstoch'telijk.
,Odh heer, ik ben haar echte moeder niet, maar al 'ben
ik dan een troswij f zonder verleden en toekomst, mijn
kinderen heb ik lief en deze lieve kleine meid, ze is voor
mij als een eigen kind geweest."
Toen Portenga met het 'meisje vertrok, oogde ide vrouw
hem nog lang na,
Odin had nu twee tnen'sdhenkinderen te 'dragen, maar
het meisje was licht als een, v'eertj'e en opgewekt als a,1,tijld
stapte de r'u'in den heerweg af.
Het was Martkward 'als jleefde hij in een droom; drie
jaren had hij nu gezocht en gevraagd naar zijn kind; zijn
hoop was reeds lang 'verdwenen het ooit terug te vinden...
en 'than's reed hij 'daar over den weg met de verloren en
hervonden schat bij zich.
Zorgvuldig shad hij zijn rechterarm om de kleine heengeslagen, terwijl zijn linkerhand de teugels hield.
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,,frm'gerd, kleine, vindt 'ge dit niet fijn, dit paardjetrijd'en?
Straks, als je grooter bent, imoog.t ge alleen op zoo'n braaf
dier rijden, overal heen, - Irm-gard, schat, zijt ge warm
genoeg onder den deken? - Straks zullen we een oogenblik rusten en krijgt ge 'lekker warm eten."
Het kleine meisje voor bom knikte zoo nu en dan met
haar kopje onder zijn praten; de stemming van het schepseltje was nog een 'meagseil van angst en 'g'elatenheid,
In Aikikrum hield Markward bij een herberg Odin in,
Nadat 'hij van zijn paard 'was gestegen, nam hij behoedzaam de kleine op zijn arm en trad de 'gelagkamer binnen.
Het tengere, nog verlegen meisje zat naast die 'groote
figuur van den jongen boer aan een tafeltje, Van 'alles liet
hij voor het kind aanrukken; een stukje zacht brood, belegd
met een ei, een 'kom warme 'melk, rijpe appelen en peren.
Het scheen, dat ide angst de kleine reeds begon te verlaten, en toen ze weer naar buiten thraden, wees ze ver~
heuigd naar Odin, 'die aan een kribbe zich tegoed had gedaan aan g ras en een roggebrood. Ze stak haar armpjes uit
om weer op den rug van het paard 'getild tte worden. Toen
ze zat, hulde Portenga haar weer zorgvuldig in den ouden
wollen deken, - en verder 'ging hot weer.
Onderweg babbelde de kleine nu aan één stuk 'door met
Markwa'rd. Hetpaard'rij'dein scheen het meisje bijzonder
te voldoen. ,,Nu harder ...... nog harder!" En hoe sneller
het landschap 'voorbij' vloog, hoe heerlijker Irmg'a'rd het
vond. Ze klapte 'van plezier in de handjes.
ze 'heeft het echte bloed der Portenge"s," dacht
Ma'rkwa:rd verheugd.
Intussch'en was 'de fletse zon tot de kim gedaald; een
kille mist kwam opzetten. 'Het zou een koude nacht worden.
Maxikrwa.rd 'begreep, dat 'het voor 'het kind een veel te
zware reis zou worden, in den 'avond en den nacht door
naar 'huis te rijden.
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,I'rxngard, ikleine meid, we 'gaan aanstonds een buis opzoeken, waar we vannacht 'kunnen slapen; het wordt reeds
koud en donker. En dan gaan we morgen verder, weer te
paard naar ons eigen buis.'
Het kleine meisje keek hem vol vertrouwen aan. ,,Maar
dan laat u me niet alleen; dan blijft u toch bij 'me?"
,,Ja, schat, ik blijf altijd bij je, om op je te passen."
Irmgairid streelde nu met haar zachite vingertjes de grove
hand van den ruiter.
Porten'ga zette 'thans Od'i'n nog eens flink aan en in
ga'lop reden ze over dien weg. 'Hij kreeg haast; bier was
hij in een zoo goed als onbewoonde buurt en hij wilde
voor den nacht Oldeschoot nog trachten te 'bereiken.
In den wiegeniden gang van het gailoppeerende paard
geraakte de 'kleine in slaap. Zacht en iteeder omklemde
Portenga zijn dochtertje.
Toen 'de schemering in duisternis was overgegaan, liet
Mrarkward zijn paard weer stappen; in het donker was
het te gevaarlijk om over dien oneffen zandweg in draf of
galop te gaan en met Irmgard bij zidh wilde hij niets wagen.
Bovendien, Odin kon ook niet steeds deren snellen gang
volhouden.
'Reeds een geruimen tijd had het (kind geslapen, met
haar hoofdje tegen zijn 'borst geleund, 'toen Markwiard
voor de herberg in Ol'deschoot halt hield. Weer tilde hij
Irmgard behoedzaam van het paard en 'droeg haar in de
verwarmde 'gelagkamer. Hij vroeg om onderdak en liet
0dm in den stal brengen.
liringaind, 'die 'weer wakker was geworden, nam hij bij
zich op de knieën en hij probeerde h e t kind weer wat te
doen eten. Maar de eetlust was niet meer zoo groot als
daar straks.
De 'kleine was nu geheel vertrouwd met hem geworden,
en toen Mankward zei'de, dat ze nu naar bed moest gaan
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om te slapen en goed uit 'te rusten, sloeg ze haar bandjes
om zijn hals en Fluisterde: ,,U bent wel kef ...... en dan
blijft u toch vannacht dicht bij me?"
Pocten'ga knikte van ja en bracht haar nu naar bed in
het kamertje, dat de waard hem had' aangewezen. Hij nam
een stoel en ging voorde bedstede zitten.
,,Irmgard, lieve schat, ga nu heel lekker slapen; ik blijf
den heelen nacht hier bij je om op je 'te passen."
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Tegen den middag van den volgenden dag hield 0dm
met zijn last stil voor de smi'ds'e van E1s,loo,
Peter, zijn vrouw, zijn dochter en jongste zoon, stormden de woning uit en hntslijk was de be'groebi'lTg. De
kleine Irmgard was eenigszins beduusd van deze onstuimi'g'heid. Maar 'toen Aleid jmettranen in 'de oogen 'het kind
in haa r armen had g'enonen en het onder 'kussen naar binnen had gedragen, 'montend'e het 'snel op; en na een kwartiertje begon het zich reeds thuis te 'gevoelen.
M'arkward vertelde geheel zijn wedervaren en eindigde
met: ,,En nu, Aleid, gij zult de 'tweede moeder voor de
kleine Irmgard zijn."
Aleid kreeg een hoogroode kleur en weer sprongen haar
tranen in de oogen.
,,Mank'ward, ik dank je, ik zal mij geheel aan het kind
geven; I'rmg'ards moeder heeft heit duizendmaal aan mij
verdiend. De arme; we 'kunnen haar n'agedac'htenis niet
beter eeren, dan ons leven in te richten naar het wicht,
waarvan zij met verscheurd hert heeft moeten afscheid
nemen."
Een geheel ander leven brak nu weer voor den jongen
boer aan; 'het had weer doel gekregen. Verdwenen was zijn
stage onrust; de stem van het bloed, die steeds weer in
hem had gesproken, en hem de 'laatste jaren telkens weer
had opgejaagd, ze had haar taak volbracht.
Terwijl hij zelf verbleef op zijn boerderij bij Berend en
diens vrouw, was Irmgard opgenomen in het gezin van
Peter den smid, waar ze steeds onder de hoede was van

Aleid. Het meisje begon er reeds spoedig veel frissoher en
fleuriger uit te zien, nu het 'niet meer was het stakkerige
zwervertje, veelal koud, hongerig en ellendig.
Aleid was als een moeder voor Irmgard, steeds zorgzaam en oplettend. Het bleek ook goed; aan het kind besteed en spoedig was het 'de oogappel van het getheele
gezin.
Mar'kward gaf nu zijn voile werkkrach:t aan zijn boerderij; voor alles was hij bezig met zijn 'g'roote plan om van,
al de woeste gronden de beste stukken te ontginnen, en
straks naast de hoeve een nieuwe woning te bouwen, waar
hij met Irmgard zou 'kunnen wonen.
Reeds den dag, volgende op dien, waarop 'hij met Irmgard was aangekomen, kwam Peter tot 'hem,
,,Markwa.rd, het is me een pak van het hart ...... .ik heb
me steeds als een dief gevoeld 'met 'dat papier van jou......
ik ben 'den hemel dankbaar, 'dat ik het je nu weer terug
kan geven." Met 'deze woorden haalde de smid 'het wel
ietwat verfrommelde bewijsstuk van 'de erflating van Portenga uit een zak van zijn groflinnen kiel, en hij wilde dit
aan Mankward overhandigen.
,Dat papier heb ik je gegeven en je houdt het, Peter;
wie weet, wat nog gaat gebeuren, wat ons nog boven het
hoofd hangt. We leven nog midden in oorlogstijd; de toestanden zullen vermoedelijk weer ,slechter worden, 'dan ze
op het oogenhiik schijnen. Neen, neen", en Marlkwards
stem 'werd streng, „,ge behoudt dat stuk en ge zorgt er
goed voor, dat ge het .niet verliest."
Peter Meinesz stak mopperend heit vel papier weer in
zijn zak.

woning was verrezen naast Portenga-zathe en het huis
kant en 'klaar was, 'had Miarikward Aleid uii'tgenoodigd om
met het meisje het gebouw 'te bezichtigen. 'Hij 'had Aleid
rondgeleid en toen ze in de niet te groote en daardoor gezelliger 'kamer met rijke :teg'e:lversi'ering 'waren gekomen,
had M'arkward gezegd: ,,Ziet, Aleid, 'hier 'komt I'rm'gard nu
a'anstond's wonen."
Aleid 'had vragend naar 'hem opgezien en een'igszins
onthutst gevraagd: ,,Je wilt dus Irm'gard weer van me
scheiden? Maar ge zult me toch nimmer kunnen verwij'ten,
hoop 'ik, 'dat ik niet mijn best gedaan heb voor 'het meisje,
Ik heb steeds ge'tradh't me 'te verplaatsen in de gedachten~
gang van een moeder en 'me in moeilijke gevallen steeds
afgevraagd: ,,Hoe zou haar moeder nu gehandeld hebben?"
,,lk weet dit, Aleid; je bent steeds een echte moeder
voor haar geweest. Hoort, Aleid," - en M'arkward' was
dicht tot de jonge vrouw 'genaderd en had zijn hand op
haar schouder gelegd - ,,ik 'zou graag willen, 'dat je hier
bij mij en Irm'gard kwam wonen en dan niet meer als opvoedster win mijn kind, 'doch als haar echte moeder, al is
het dan Irmgards tweede......
Een hoogroode kleur was op Aleids wangen getogen,
maar ze zei geen ja en geen neen. Een oogenblik bleven
beiden in dezelfde houding volharden, 'toen had Aleid haar
armen om den hals van 'd'en boer van Portenga-zathe geslagen en gesta'mel'd: , ,O, Markwar'd."
Kort 'daarop waren ze getrouwd en werd de nieuwe
woning 'door hun 'drieën betrokken.
Een jaar 'later werd een meisje geboren, dan binnen 'drie
jaar verschenen nog twee zusjes.
Irmgard was inmiddels reeds zoo groot geworden, dat
ze haar moeder al een weinig behulpzaam 'kon zijn door
zoo nu en dan op haar jongere zusjes 'te passen en verder
allerlei lichte huishoudelijke bezigheden te verrichten. Ze

Eeni'ge jaren verliepen nu betrekkelijk 'kalm voor Friesland en Stellingwerf. Wel zwierven nog vele mannen 'als
ballingen buiten de grenzen en 'waarden nog hier en daar
troepen vrijbuiters rond, 'die vooral vanuit Groningen zoo
nu en 'dan trachtten de Saksen afbreuk te 'doen, maar het
land was door den lan'gduri'gen krijg en door onderlinge
verdeeldheid te zeer verzwakt, om den strijd voor de vrijheid opnieuw krachtig aan 'te binden.
Stellingwerfs bestuur was door 'de Saksen hervormd; inplaats van 'nog 'door eigen 'stellingen bestuurd' te worden,
was een 'grietman aangesteld, gelijk men dat in het eigenlijke Friesland reeds sinds jaar en dag kende. De oude,
eigen, 'door 'traditie van eeuwen verkregen band tusschen
bestuurders en •bestuurden, tusschen stellingen en dorp~
rechters en 'd'e bevolking, was 'hierdoor verbroken.
Toch was niet elk verband étusschen, de Stelilin'gwervers
onderling verbroken. Zoo nu en dan 'kwamen de mannen,
die vroeger door het volk als leiders waren gekozen, bijeen,
om over 'den toestand te beraadslagen. Voor Elsloo waren
dan Peter en Mar&ward aanwezig. M'aa'r kwamen ze vroeger als vrije mannen 'en rechters 'bijeen in eigen 'land, onder
den zonnehemel of bij lichte maan, op de sedert eeuwen
daarvoor geheiligde plaatsen, - thans moesten ze er, gelijk
inbrekers en ander gevaarlijk tuig, 'donkere avonden voor
uitkiezen. Want 'de gri'etmain en de verdere dienstknechten
der Saksen 'hielden hun oogen steeds 'gevestigd op 'de voor
hen 'gevaarlijke elementen.
Toen een paar jaar na Iiringards ithuiskomst een nieuwe
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was een echte wildzang, een kleine durfal geworden. AAs
ze met haar vader de landerijen langs ging, zat ze graag
op Odin en joeg in halsbrekende vaart over de weiden en
heiden.
Grootvader Peter kon zich niet in eik opzicht verheugen
over deze snelle gezinsvermeerdering in het gezin der
Portenga's. Reeds vier meisjes en nog geen etevi'ge jongen,
een stamhouder. Maar toen hij eens in een onbewaakt
oogenblik aan Alerd had gevraagd Waar blijft nu de
stamhouder der Portenga s2 toen waren haar de tranen in
de oogen gesprongen; haar vader had zich gehaast, om te
verklaren, dat zijn vraag louter maIligh'eid was geweest.
En nimmer had hij dit thema meer aangeroerd, want trots
alle grimmigheid en hardheid, die het wreede leven der
laatste jaren n hem had gelegd had de sn-ud een gevoelig
en medelijdend hart
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1514,
Alles wat Friesland en Steillingwerf in de laatste jaren
hadden beleefd was kinderspel vergeleken bij de ellende
die nu over Oostergoo Westergoo en Zevenwouden zou
komen,
Ges'teu.n.d en aangemoedigd door een aan:tai invloedrijke
uitgeweken Friezen, probeerde Karel van Eg'mon'd. hertog
ven Gelre, hier vasten voet te krijgen en zijn bewind ite
vestigen
In October van dit jaar landde een legertje van den
Gelderschen hertog, waarbij zich enkele Friezen uit bekende families bevonden, in Gaasterland. Vele thuislieden
zagen in den Geldersc'hen vorst hun bevrijder en van alle
kanten werd steun aangeboden aan 'de Geidersohe troepen
onder van Schwantsen!beirg en 'den .dikken van Arkelens.
Sloten, Sneek en Bcilsward waren spoedig door de inval~
Iers met hun Friesche volgelingen oivermees'terd.
Ook in Stellingwer•f was spoedig de intocht der Ge1dersche scharen bekend en onmiddellijk brak toen ook hier
de opstand uit. Reeds een maand nadat de eerste hulpbenden een voet aan wal hadden gezet in Gaaste.rland,
moest de Saksische grietman van SteI1:ingwerf, Lycle
Eebles, vluchten en zijn .stins te Nijehoitpade werd door
de landlieden ingenomen en verbrand.
Een nieuwe beroering we s alom over de landen 'gegaan.
De Steildngwervers en Schoterwervers ontvingen een
uitnoodiging van de Friescihe 'leiders bij de 'Geldersche
partij om in Oldeschoot niet hen te spreken oer dein
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,,Alies goed en wel. Ook ik ben er voor, om alles te doen
om onze landen weer ivrij te maken van 'de vreemde heerschappij. Maar wie kan ons zekerheid verschaffen, dat wij
dit op deze wijze zullen bereiken?
,,Zu'Uen wij de Gelderschen niet in 'het land hebben en
houden, als wij met 'hen 'die Saksen er hebben uitgejaagd?
,,Wat hebben wij, Ste:llingwervers gezegd, toen de Friezen wilden, dat wij 'mede Fran'eker zouden belegeren? ,,Gij
zelf hebt de Saksen in Friesland 'gehaald, gooit ze er nu
zelf ook maar weer uit." Wij mochten zoo spreken, want
wij ihebben ons van 'den beginne tegen 'de Saksen verzet
en 'doen dit nog.
,Zcvu 'het 'niet 'kunnen gebeuren, 'dat 'gij Friezen straks
ook 'de Gedde'rschen weer van uw bodem zult moeten verdrijven en dan weder de 'hulp 'der woudlieden wilt 'hebben,
terwijl ge Karel van Egmond thans als vriend inhaalt?
,Kan heer Ja ncko 'Douwa'ma 'mij verzekeren, dat Friesland en 'd'e wouden weer geheel Vrij zullen zijn en 'de Gelderschen ons in onze oude rechten zullen herstellen, as
de Saksen zullen zijn verdreven?"
J ancko Douwa:m'a had Ma'rkiward iaandachtig en ernstig
aangehoord. Toen deze uitgesproken had, zeide de edelman van Old'etboorn:
,,Heer P'orten'g'a, hetgeen gij thans voor uwe streken
aanvoert, heb ik voor 'de Friezen aan hertg Karel van
Egmond voorgelegd. In onze bijeenkomst te .H'arderwij'k
heb ik den Gelderschen vorst op den man af gevraagd:
,Belooft ge om Friesland weer vrij te 'maken en kunt ge
dit 'doen bij uw 'eer en 'eeuwige zaligheid? En kunnen wij
u hierin helpen, zonder onze eer te na te komen?" En
hierop heeft 'hertog Karel mij bezworen, dat hij Friesland
zou bevrijden en recht doen 'en niemand ter zake 'in zijn
eer te kort zou doen.."
Een tijdlang heersohte er 'nu stilte in 'de gelagkamer van

nieuwen toestand. In de samenkomsten der dorpsgenooten
werden hiervoor een zevental mannen aangewezen, waartoe ook M'a'nkward Por.tenga behoorde.
Begin December reden in een sneeuwstorm 'deze mannen
naar Olde,sohoot, waar ze de Friesdie voormannen zouden ontmoetten.
Terwijl de waard van de ,,Twee bruine paarden" andere
bezoekers a'n'gstvallig uit de gelagkamer weerde, zaten
daar rond het haardvuur de zeven gevolmachtigden der
woudlieden om van de afgevaardigden 'der Friezen hij zondeziheden te vernemen, om dan over 'het lot van hun landjes
te beslissen.
Van F'riescih-G•eld'ersc'he zijde 'waren aanwezig Jancko
Douwama, Murck Syrcksen, Frederik Roorda en Sjoerd
Sapper.
J'a:ncko Douwama, de door geheel Friesland bekende
voorman van Oldetboorn, 'heette de gasten welkom. Hij
zei'de, dat voor de Friezen en woudlieden thans 'de tijd gekomen was om het vreemde juk af te schudden.. Een groot
deel van 'het volk had zich reeds achter 'de Gelderschen en
hun Friesohe aanhangers geschaar'd. Het was nu of nooit!
Nogmaals, misschien voor 'de 'laatste iflaai, was er kans
voor 'de Friesche landen om 'hun vrijheid 'te herkrijgen.
'De 'hefti'ge Franke Roelofs van Haule verklaarde zich
d'adel'ijk 'bereid om 'gezamenlijk met de Friezen op te trekken. Ook een der manneii uit het westeinde van Stellingwerf, dde er trotsch op wees, 'dat de g'rietman Lycle Eebles
reeds was weggejaagd, heide naar 'den kant 'der Gel'd'ersche
hulp over. 'M'a'rkward en de andere mannen spraken zich
nog niet uit.
J'a'ncko Douwa'ma hield nogmaals een dringende pleitrede voor 'de Gelderschen, waarop ook Frederik Roorda
een 'heftig 'beroep deed op de voormannen dr woudliedenToen zij geëindigd hadden, sprak Mtarkward Porten-ga.
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„De twee bruine paarden”. Toen nam Markward weer het
woord.
,,Heer Douwam'a, ik 'heb geen redenen om aan de waarheid van uw woorden 'te twijfelen en waar gij als oprechte
Fries deze zijde hebt gekozen en uw persoon hebt ingezet
om uw volk weer Vrij te maken, meen ik, dat wij Stellingwervers ons nu ook met uwe 'mannen mogen vereen'iigen."
Toen nog Frederik Roorda had verzekerd, 'dat reeds een
groot deel van Schoteria'nd zich met 'de Geliderschen had
verbonden, waren ook de andere g'evo'lmacihtigden der
woudlieden, die tot dusverre hadden gezwegen, voor den
hernieuwden strijd tegen 'de Saksen gewonnen.
Geruimen tijd bespraken de mannen nu nog 'de gemeenschappelijke zaak. 'Douwam'a en de andere Friezen dronen er op aan, dat de wou'd'lied'en een zon groot mogelijke
manschap zouden zenden naar Sneek, waar de hoofdmacht van 'het ve.r'bon'd;en heir dag.
De gevolmachtigden stemden 'hierin toe; ze vroegen een
week tijd om hun mannen te kunnen zenden, omdat de
h-uislieden eerst alle nog ingelicht 'moesten worden, Dit
vorderde meer tijd dan vroeger, omdat 'vele 'dorpen hun
mannen 'nog niet bij klokkenslag tot een bijeenkomst dur'den op te roepen.
Nadat nog 'door 'de mannen op ide vrijheid van de
Friesche 'landen was gedronken, reden 'in den winternacht
de voormannen van de Friesche opstandigen weer in
verschillende richtingen naar hun woonplaatsen.
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De boodschap, die de vertrouwensmannen over 'het
Stellin'g'werfsdhe land brachten, vond bij 'de bevolking algemeen 'goeden weerklank. De stem van het bloed, 'die
zich sinds alle 'tijden voor een vrij en onafhankelijk landschap had uitgesproken, 'deed zich weer heftig gelden. Onmachtig, maar met grooten tegenzin had men zich de
laatste jaren in den toestand moeten schikken. Thans zouden de mannen weer met 'kans op gunstigen uitslag kunnen vechten voor 'hun vrijheid en voor hun grond.
In fl'in'ken getale meldden zich de huis-Beden voor den
krijg, vooral ook 'de jongeren
Het was 'den 'derden dag na de bijeenkomst in Old'eschoot. Omstreeks elf 'uur in 'den morgen kwam Peter 'de
smid ge'haast bij zijn schoonzoon binnen'loopen. Ietwat
onsamenhangend vertelde 'hij, 'dat 'd'r weer zoo'n vreemde
priester bij den pastoor was geweest. En hij, Peter, had
die korte 'boodsdhappen van andere .papen 'bij heeroom
nooit vertrouwd. Hij had 'daarom 'd'ez'en morgen een boodschap 'gezocht bij pastoor Nicol'aa's en was wat onverwacht in de kamer getreden. Heeroom had, toen hij hem
gewaar werd, haas'ti'g een stuk papier van de tafel genomen, 'het gevouwen en het aan den anderen priester over
gereikt, die het daarop snel onder zijn wijde kleed 'had
geborgen.
Peter had zijn boodschap aan heeroom gezegd - 'hij
had een smoesje bed'ac'ht over de herstelling van 'het ijzeren
hek van 'de 'kerkhofspoort - en was toen weer vertrokken.
Hij was daarop naar ouden Toon den wever, die vlak
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tegenover de pastorie woonde, gegaan en had bij den man
een praatje gemaakt, totdat de gast van den pastoor weer
was vertrokken. Hij was dezen een oogenblik gevolgd, om
te zien, welke richting hij zou volgen.
,En nu verder, Peter?" vroeg Markward.
,,We moeten 'dien kerel opvangen; we moeten weten
wat pastoor telkens schrijft ...... ik vertrouw hem in het
geheel niet."
Markward lachtte. ,,Ja, dat wist ik gisteren ook al! Maar
ik vertrouw heeroom ook niet verder dan ik hem zie. We
zuilen den vreemden knaap dan te paard moeten achtervolgen, willen we hem nog inhalen,"
Ze gingen naar 'den stal en 'bes'tegen onmiddellijk de
ongezodelde paarden. Markward liet zijn schoonvader
Odin berijden, die zijn jeugd reeds 'lang 'te boven was en
besteeg zelf een jong 'dier. In hun werkplunje reden de
heide mannen naar Het Ronde en sloegen toen over den
Abbendij'k de richting Nijeberkoop 'in, den onbekenden
priester 'achterna.
Kijk Ma-rkward, daar voor ons, bij de eerste hoeven
van Nijeber*oop loopt 'de kerel."
,,Ja. Laten we hem voor'bijrijden, dan 'binden we een eind
verder de paarden vast en wachten hem op."
De beide 'mannen reden in ,draf den priester achterop en
voorbij. Daarop bonden ze 'de paarden aan een hek en
tuurden schijnbaar onverschillig over 'de witte vlakte van
de Lindemaadian'den.
Toen de vreemdeling met snellen pas hen genaderd was,
sprongen 'de beide mannen echter midden op 'dein weg en
Markward riep 'hem toe: ,,Ha:lt, vriend, we moeten even
met u spreken."
De priester bleek zeer weinig verrast te zijn; vermoedelijk had 'hij de beide mannen wel herkend, ktoen ze hem
voorbij waren gereden. In zijn 'scherp gezicht flikkerden
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fel zijn oogen, hoewel hij zijn best deed om onverschillig
te 'lijken.
,,Ma'nnen, ik ken u niet. Ik wil u vragen, hoe durft gij
een priester in de uitoefening van zijn 'ambt te belemmeren?"
,,'Gij liegt, priester, ge kent ons wel; vanmorgen hebt ge
althans mij nog gezien bij pastoor Nicolaas," riep Peter.
,,Gij hebt een brief bij u van 'dezen; 'gij zult 'die aan
ons
De priester liet Peter niet eens uitspreken; bliksemsnel
haalde hij een pistool te voorschijn en schoot op 'hem.
,,Verdoem'd, hij heeft me geraakt," schreeuwde de smid.
De priester .tastte onmiddellijk weer onder zijn rok, maar
meteen deed een vuistslag, dien Portenga hem toediende,
hem in de sneeuw storten.
,,Waa'r heeft de schurk je 'geraakt, Peter?"
Peter Meinesz beet zich van pijn op 'de lippen. ,,In den
arm; 't doet flink pijn."
,,'k Zal je zoo 'dad'elij'k helpen; laat ik eerst 'den kerel
binden.
Markward wentelde dein bewusteloozen priester om, trok
diens handen op den rug en bond diie stevig 'met een leeren
riem.
Daaiop bekeek hij de wond in Peters arm. ,,De kogel
heeft het been geraakt en zit nog in het vi'eesch. Hij moet
er uit, vader."
'Hij haalde zijn mes 'uit den zak en 'terwijl het bloed uit
de wonde ;neerdruppel'de op 'd'e blanke sneeuw en Peter
stampvoette van pijn, peuterde Markward 'met zijn groote
mes de kogel uit het vleescih'.
,,Ziezoo, daar is hij al; de arm zal nu wel weer spoedi'g
beter zijn." t•roostte zijn schoonzoon. ,,Laat ik er nog een
lap om 'binden voor het 'bloed'en," Toen ook dit geschied
was, keerde Markward zich weer tot 'dien op de sneeuw
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Liggenden priester, 'die intussohen weer :tee,kenen van leven
was beginnen te geven.
Peter Mei'nesz zei hoo'nend: ,,Hij komt weer tot ons
terug; in den christenhemel is er ook al geen plaats voor
hem."
Portenga 'rolde 'den vreemdeling weer op zijn rug en begon zijn zakken 'te 'doorzoeken.
Inmiddels waren de boeren uit de nabijzijnde 'hoeven,
opgeschrikt 'door het schot 'op den stillen wi'n.ter'd'ag, aan
komen loopen. Ze herkenden Peter M'eines'z en zijn
schoonzoon. De smid gaf de mannen uitleg van het geheele
geval. De boeren waren verontwaar'dgd over den aanslag
van den priester op Peter en zouden den onbekenden
geestelijke liefst onmiddellijk willen opknoopen.
Portenga, die inmiddels uit 'de zakken van 'den priester,
behalve een groot dolkmes, het verwachte papier van
pastoor Nicolaas had opgediept, wees het voorstel van de
boeren echter af. ,,Er zal op de oude manier onzer vaderen
recht worden gedaan over dezen knaap."
Hij deed nu voorlezing van het geschrift. Het was gericht aan de Saksische regeerinig en gete'eikend pastoor te
E-o. Er werd in 'gezegd, dait ide SteI'lin.gwervers zich met
een paar dagen 'bij de troepen der opstandelingen zouden
voegen, die in Sneek lagen. Er werd in aangegeven, welke
wegen deze vermoedelijk zouden volgen, om Sneek te bereiken.. Vervolgens werd het Saksische bewind, aangeraden
om de kleine benden van gewapende huislieden stuk voor
stuk op 'te vangen en 'te verslaan. Eindelijk - zoo werd
geschreven - zou het hoog noodig zijn, om Markward
Portenga, Peter Meinesz, beiden te Elsloo, Franke 'Roelofs te Haule en Karste Luythies te Oosterwolde zoo spoedig mogelijk gevanen te nemen, omdat dit de aanvoeders
der SteIlin'gwervers waren en heftige vijanden der Saksen.
Toen Peter en 'de boeren den inhoud van het schrijven
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hadden vernomen, waren ze hevig verontwaardigd. Maar
Martkward keerde iedere poging tot onmiddellijke wraakneming af met zijn: ,,Neen, krachtens het oude recht zal
hier 'het oordeel geveld worden."
De priester was intusschen geheel weer bijgekomen.
Mankward hielp 'hem overeind. Met wilden en van haat
vervulden blik zag 'hij naar de groep van huislieden. Hij
voelde, dat zijn toestand weinig benij'denswaar'dig was.
Markward vroeg aan de boeren om een stevig eind
touw. Toen dit gebracht was, maakte hij van 'het eene eind
een strop en wierp die om den 'hals van 'den geestelijke; het
andere einde werd bevestigd aan de staart van 0dm.
,,Peter, we keeren nu naar huis."
Mankward 'hielp zijn schoonvader 'met diens zeer pijnlijke arm op zijn paard.
,,Vooruit vader, met 'den knaap. Ik rijd achter je aan om
hem in het oog te houden,"
De boeren van Nijeberikoop, 'die aanwezig waren, sloten
zich aan bijden zond'erlin'gen optocht. Hoe verder de stoet
kwam, hoe grooter ze werd. Toen men kerk en pastorie
van Els;loo naderde, gaf Markward bevel aan Peter om
naar 'de brink naast ide kerk te rijden en daar op hem te
wachten.
Even later verscheen 'daar onder de kale eiken bij de
inmiddels snel aangegroeide schare nieuwsgierigen ook
weer Porteng'a. Voor hem uit liep, met naar den grond
geslagen blik, pastoor Nicolaas.
Markward vertelde mi, 'dat cle pastoor ail sinds vele
jaren geheime brieven 'had verzonden door middel van
priesters, monniken en dergelijken. Nu, 'heden middag,
hadden hij en zijn schoonvader, Peter den smid, eindelijk
het bewijs in handen gekregen, dat pastoor Nicolaas een
verrader in 'hun midden was. Hij vertelde verder, 'hoe alles
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,,H'uslie'den van Elsloo, nu vraag ik 'u, kunt 'ge u met
mijn uitspraak vereenigen?"
Een eenstemmig ,,j'a" klonk nu op 'uit de verzamelde
menigte.
Een kwartier later bengelde de onbekende priester aan
een tak van een der eiken en plantte Meindert, de jongste
zoon van den smid, 'het gloeiende hrand'ijzer op het voorhoofd van den van 'pijn en woede bru'lleniden pastoor.

zich tha, d toegedr'a'gen en Jasden brief aan ide menigte voor.
Er ging een veonitwaardigd gemompel door de ver~
zamelde schare,
,,De mannen van Nijeberkoop, 'die hier aanwezig zijn,
kunnen 'getuigen, dat ik waarheid spreek.
,,Als gevolimachtig'de van u in den strijd tegen de Saksen", vervolgde Portenga, ,,meen & 'gerechtigd te zijn om
straf te vorderen tegen de verriaders. Aan u is het om deze
te bekrachtigen.
,,Welnu, Pastoor Nicolaas, erkent gij dezen brief te hebben gesohreiven, - of 'durft 'gij bij God 'en alle heiligen te
zweren, idat 'deze brief niet van u afkomstig is?"
Pastoor Nicolaas 'sloeg ZÏj:fl an'gs'tige blikken om zich
heen, maar toen hij overal sombere en verbitterde oogen
op zich zag 'gericht, liet hij zijn hoofd weer 'hangen. Hij
zweeg, ook toen Porten'ga zijn vraag nog eens 'herhaalde.
,Vrienden, het zwijgen van 'uw pastoor zegt genoeg",
zei Markward nu.
,J1k vraag voor 'dien onbekenden priester, die dien brief
naar 'de Saksen zou brengen, 'den brief, die ons moest verderven; tegenden priester, die 'daarbij nog een l-afhartigen
doodslag wilde begaan tegen Peter M'einesz, den dood
door ophanging en deze straf zal onmiddellijk worden voltrokken.
,,En tegen u, pastoor Nicolaas, vorder ik, dat gij op
staanden voet op uw voorhoofd gchrandmerk't zult worden
met een 'duidelijke S. Elke keer, als gij voortaan in den
spiegel kijkt, zult ge er aan herinnerd worden, dat 'men in
Stellingwerf recht durft 'te spreken en zuk 'ge door de S
mede 'herinnerd worden aan de Slang van het Paradijs.. Gij,
zult 'een week lang opgesloten worden in 'het 'hok onder dien
toren, om te voorkomen, 1datge nog persoonlijk ons aan de
Saksen kunt verraden. Daarop zult ge S'tellingwerf moeten
verl'a'ten en nimmer zult 'ge hier weer mogen terugkeeren.
132

1

133

,,Ja, beste meid,"
,U zult nu weer vechten tegen 'hen, die landslieden, misschien familieleden zijn van mijn eerste moeder?"
,,J.a, kind, Maar 'h'et waren niet 'de ,landslui, de boeren
en 'burgers van Saksen, die iets tegen ons hadden. Voor hen
was daar evengoed nog ruimte en 'grond, zooais bier. Ze
komen toch ook niet naar hier om de akkers te bebouwen.
Maar het zijn de vorsten en bisschoppen, met hun aanhang,
die steeds hun gebied en hun rijkdommen willen vermeerderen. Waarvoor kocht Albrecht van Saksen Friesland en
S.teill'ingwerf voor zoovele goudigul'dens anders dan om
rijkdom en gewin te behalen? W'as het zijne bedoeling om
ons, zelfs zijn eigen boeren, 'gelukkiger 'te maken? Neen,
Irmg'ard, 'meisje, 'h'et was de hoovaardij, de machtshonger,
die in zoovle hooMen van koningen, bisschoppen en
andere hooge heeren spookt. En het volk, dat hun ondergeschikt is, wordt verpliichit voor hen te 'biloeden.
,,Jouw moeder, Irmgard, heeft toch nimmer haat gevoeld
tegen iemand van Stellingwerf, evenmin als iemand van
onze streek jouw moeder eenig leed heeft aangedaan.
Want we zijn alle van hetzelfde Germaansc'he bloed, dat
al de noordelijke landen bevrucht. En 'toen uw grootvader
sbierf in mijn 'bijzijn daar in een boerenwoning in Groningerland, toen was er geen haat in zijn oogen, hoewel wij
hem hadden 'neergeslagen.
,,Het scihijnt het noodlot te zijn, beste meid, dat broeders van één stam, bloedsbroeders, de wapens, tegen elkaar
moeten Voeren. Moge die aimach't geven, 'd'at nog eenmaal
de itijd ikomt, dat 'deze oorlogen om vorstengewin en
priesterheerszucht niet meer gevoerd zullen worden."
Irmigaird stond op en 'ging naast haar va'de:r staan.
,,Vader, mag ik nog eens even op uw knie zitten, gelijk
ik vroeger zoo vaak deed, toen ik nog 'kleiner was.... ja,
ik 'ben nu al vijftien ...... vindt je me 'ook kinderachtig 7 ......

XXIII.
,Vreeselijk, Markjwar'd", zuchtte Aleid, toen ze uit den
mond van haar man het gebeurde met de beide priesters
vernam, , ,En kon dit niet anders? Dat jij en vader het
waren, die deze mannen zoo zwaar hebben 'gestraft!"
Oorlog is oorlog en op verraad staat alleen de doodstraf. Als het schot van dien 'kerel een weinig meer naar
xeohts was gericht geweest, dan had ge je vader niet meer
levend terugzien. En het was werkelijk het doel van dien
man niet, om je vader in 'dien arm te schieten, doch recht
in zijn hart. En de 'deug'niet had zijn hand ok al bij zijn
dolk, die hij onder zijn kleed droeg, toen ik hem den vuistslag gaf."
,,Ik begrijp dit alles wel, Markward, maar o, we 'hebben
al zoove'eI oorlogsellende gehad en nu zitten we weer opnieuw in die ellende."
,,'H'et is toch niet onze schuld. Ja, gij Aleid zult je in den
komenden tijd sterk moeten 'toonen. Denk niet meer aan
mij, maar uitsluitend aan de kinderen. De tijd die naakt,
zal een zeer zware zijn en ik ben verplicht vooraan te gaan
in de rijen, 'die vechten voor de vrijheid van ons oude
land."
De 'kleine zusjes waren naar 'bed gebracht en sliepen
reeds als rozen. Irmgard 'zat tusscihen haar vader en moeder aan de tafel. Ze was nu een stevige meid geworden
van vijftien jaren. Ze zat een paar dikke sokken te breien
van wol, clie ze zelf :gesponnen 'had op het spi'nnewiel in
den 'hoek 'der kamer.
,,Vader, 'begint nu 'de strijd opnieuw?"
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Vader, ik kan me nog zoo goed herinneren, van dien nacht,
dat ge me 'hier heen 'haalde zoo 'ver daar weg uit het Noorden
ja, ik was eerst 'wat 'bang...... maar niet lang
hoor ...... maar hoe kon ik bang zijn, vader, je bent toch
zoo 'goed en 'moeder is zoo 'goed........
Het meisje sloeg baar 'armen om den hals van den sterken man.
,,En, vader, toen we daar in die herberg overnachtten...
zeg eens eerlijk, gij hebt itoen heel'emaal niet geslapen,
maar heel den nacht door op den stoel gezeten voor het bed
en steeds op mij gelet ...... ja, ik weet dit nog best.
,,En hoe braaf was Odiin; ik weet zeker, dat hij in het
donker heelemaai niet 'gestruikeld is en geen 'zijsprong
heeft gemaakt, omdat daar ook een 'klein meisje op zijn
hals zet, 'vader......
,,Ail's ik met 0dm langs de 'akkers rijdt of door het dorp,
dan praat 'ik nog vaak met hem over 'dien eersten rit, dien
ik met 'hem heb gemaakt, en beusd'i vader, dan verstaat en
begrijpt Oclin me best, dan knikt 'hij met zijn trouwe 'hoofd.
Maar o, 'als gij weg bent, vader, en zoo vaak alleen in
den donkeren nacht over de wegen, de eenzame wegen,
doorheide en bos'schen 'rijdt, dan ben 'ik vaak zoo angstig,
zoo 'bang ...... want gij zijt wel sterk, vader, maar ...... En
dat nu de krijg weer gaat 'beginnen........
Markward kuste zijn oudste dochter. ,,Dwaas kind, haal
nu 'geen malligheden 'in je hoofd; je vader is er steeds
doorgekomen en zal er nu ook wel weer door komen."
Toen zei hij ernstig: ,,Maar Irmgard, wat er ook ge~
beure, vergeet nirnimer dat je van het 'bloed der Porteniga's
bent."
Een oogenbli'k zat nog Irmgard op zijn knie; toen snelde
ze naar Aleid en sloeg nu deze 'de handen om den hals.
,,Lief moedertje, niet jaioersch, hoor; ik houd van jullie
allebei evenveel,"
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Aleid lachte en trok de stoel van Irmgard dichter naast
zich.
,,Kom 'dichter bij me zitten., meisje, het i's hier warmer bij
het vuur; de winter dreigt ons reeds binnen de muren te
komen."
Meteen werd de buitendeur 'geopend en kwam iemand
in het portaal.
,,Ik hoor het al; grootvader!" riep Irmgard.
Even een klop op de 'kamerdeur en deze werd daarop geopend. Peter de smid :trad de kamer binnen. M'arkward
schoof hem een stoel bij den 'haard 'toe.
,,Vader, hoe is het 'met uw arm?" informeerde Aleid.
,Niets te 'beteekenen, meid. Je moeder heeft er al eenige
ellen linnen om gewonden; het jeukt alleen nog wat.
,,Zie zoo, Markward, dat is een opruiming geweest, dat
we die 'booswichten onschadelijk hebben gemaakt. Nog net
op tijd. Dat noemt zich dan nog met een vroom gezicht
afgez'an'ten van Onzen Lieven Heer........
Aleid viel in: ,,,Laat 'dat er buiten, vader. Die me'nscihen
'geloven........
,,M'eid, waar praat je van; als ze geloofden, dan deden
ze zulke l'iei'llooze 'dingen niet.
,,J'a, Markward, ik heb het je zoo vaak gezegd, dat die
heeroom niet deugde. Gerlof f heeft het ook altijd wel goed
ingezien. Jammer vind ik het eigenlijk, 'dat je 'hem ook niet
hebt laten ophangen."
,,Vaider, hij is al vrij bedaagd en dan, hij heeft 'hier 'de
gemeente zoo lang bediend. Voor zijn. heele leven is hij nu
geteekend."
,,Nu, goed dan. M-aar waarvoor 'ik eigenlijk 'kom. Mankwand, die vlerk van me is met een dag wel weer ibeter en
ik wou je daarom eiven melden, dat ik Dinsdag ook mee
uittrek."
Markward glimlachte.

II

137

,Zoo, - maar ik heb anders gedacht. Vader, je bent
adht en vijftig jaar en de jongeren gaan voor. En bovendien is met een paar 'dagen je arm nog niet weer klaar.
'k Heb 'de wonde te goed 'gezen, om niet te weten, dat ge
er nog wel een paar weken mee zit; ze kan ook gedeeltelijk
sttijf blijven er bij ...... Ja, kijk ,maar niet zoo nijdig naar
me; ik heb den kogel er 'niet in-gejaagd, maar weer uitgehaald.
,,Zoostraks heb ik nog even met Meindert gesproken;
die gaat mee en gij zorgt voor de smederij en zoola'ng ik
weg blijf, bekleedt ge hier het ambt van dorprechter".
Peter 'de smid meesmuilde, maar zijn schoonzoon had te
veel overwicht op hem, dan dat hij nog verder tegenstreef'de. Bovendien gaf Aleid haar man volkomen gelijk.
Irmgard sloop 'nu op grootvader toe en terwijl ze hem
aanzijn grooten baard trok, zeide ze: ,,Grootvader, je blijft
bij ons, hé, om op ons te passen, als vader weg is. Zoo 'is
het goed."
De smid haalde 'het meisje naar zich toe en mompelde:
Het is misschien ook beter zoo."
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XXIV.
Den dag, voor dien waarop de Stellingwervers af zouden reizen naar Sneek, reed, van het Zuiden komende, een
bende krijgsknechten, vijftien man sterk, Elsloo binnen.
Van de erven en door de kleine, in lood gevatte ruitjes
keken velen van de bevolking verschrikt naar den haveloozen troep van ruiters, voorafgegaan door een langen,
broodmageren ruiter in zotte, bonte kleedij.
'Geleek reeds de potsierlijk. uitgedoste aanvoeder op
een vogelverschrikker, de 'bende, die hem volgde in een
schilderachtige wanorde, scheen een verzameling 'bereden
vagebonden. Bijkans geene van de mannen 'bezat een ongeschonden lichaam; brandmerken, afgesneden omen en
gezichten met 'kleinere en •grootere l.idteekens of nog
slechts haIfgeheeil'de wonden -kenmerkten dezen krijger~
troep.
Voor Portenga-hoeve gekomen, zwenkte de lange aan~
voerder door 'de poort het 'erf op, gevolgd door zijn schoonen aanhang.
Mark'ward, die zich in de stallen bevond, om de 'beide
paarden, 'die den volgenden dag een zware reis zouden
krijgen, een goede 'beurt 'te geven, hoorde het rumoer op
het erf en ging haastig 'kijken, water, voorviel. Zoodra hij
zidh vertoonde, sprong de aanvoerder in de fantastische
kleedij van zijn paard, liep op hem toe en stak hem de
hand toe.
,,We hebben elkaar in langen tijd niet gezien, kameraad,
ja, zie maar 'niet zoo vreemd op, ik ben het zelf, je ouden
vriend Peter Speelvogel, opperbevelhebber van 'de keur139

troepen van het keizerrijk Stellingwerf. Ja, die brave mannen daar vormen mijnlijfwacht; die waken over mijn kostelijk aardsche lichaam........
,,Peter, je bent nog niets veranderd, alleen je lichaam
heeft enkele onsen vet verloren.."
,,Afgestaan aan de noodlijdende vetkaarsen op de altaars
van onze beminde middelaars, de pastoors, mijn vriend."
,,Neem ik 'da'de;Iijk aan; maar kom met me mee naar mijn
huis, 'hier rechts, en laat je 'lijfgarde naar de boerderij gaan;
er zal voor gezorgd worden, dat ze wat te eten en te drinken krijgt."
Peter Speel-vogel gaf zijn paard aan een zijner manschappen over.
,,Mannen broeders, mijne onderdanen, maakt het je gemakkelijk daar ginds in de boerderij; er za l voor jullie
dierbare buiken gezorgd worden als waart ge kindertjes
in huis."
Aleid, die door het venster den intocht 'van Speelvogels
legertroep 'had aanschouwd, vreesde met heit ergste geboefte te doen te krijgen. En Irmgard had bij dit schouwspel haar met trillende hand vastgehouden. Maar 'toen ze
zag, dat haar man vriendschappelijk 'met den potsierlijken
hoofdm'a'n stond te praten en de mannen kalm hun paarden afzadelden en naar de schuur brachten, begreep ze,
dat men hier met vrienden had Me 'doen.
Toen haar man met 'den aanvoerder op hun buis 'toe 'liep,
had ze 'de deur geopend en noodiigde dein vreemdeling uit
om binnen 'te komen, Aan het warme, met houtblokken gevoedde haardvuur schikte ze een stoel voor hem.
Markwar'd stelde haar 'aan Peter Speelvogel voor.
,,Peter, mijn tweede vrouw, A'l,eid Peters ...... je kent de
treurige 'geschiedenis van mijn eerste. En 'dat 'is mijn dochter, die ik gelukkig weer kon vinden; ze heet eveneens Irmgard. - Irmgard, reik dezen heer eens je hand; 'hij heeft
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ook zijn 'best gedaan om je weer op te sporen, 'meid. Het is
Peter Speelvogel."
Irmgard, 'die in een hoek van de kamer zat te spelen met
haar drie zusjes, kwam eeinigszii'ns beduusd nader,
„Malle meid, wees niet zou angstig. Dit is vaders oude
vriend', 'diie met hem naar je moeder en jou heeft 'gezocht."
Speelvogel lachte. Toen Irm'ga'rd hem haar hand 'toestak,
nam hij deze .tus'schen zijn beide handen.. Een oogeinblik
werd hij ernstig. ,,Ja, Martkward, zoo'n schat van een 'dochter 'of een 'hengel van een zoon en misschien een heele
kudde had ik ook 'kunnen hebben, 'als niet mijn ouderlijk
huis en alles wat ,ik liefhad, verwoest, gedood en verjaagd
was. Nog een enkele 'keer ben ik door de dreven van
P'eperga gereden en 'daar waar onze 'woning stond, kent
men 'de omgeving alleen nog als , ,.Spedvogels land"......
Ja, ii'k ben sinds lang vogelvrij verklaard, 'door de Saksen
en door de bi'sschoppel'ijken."
Peter Speelvogel floot even en liet Irmgards hand weec
los.
«Ja, dat is alles voorbij, lik 'ben nu Peter Speelvogel.
alom 'beroemd en 'geëerd en geliefd en een weinig gebaat.
Een prijs is op mijn kop 'gesteki', maar ze hebben deze nog
niet. Nu 'loopen er al velen met een grooten boog om me
heen, als was ik de baarlijke 'duivel, die aan 'de pestziekte
lijdt; maar 'over tien jaren 'is 'alles voor imij; thet koninkrijk
hier beneden is 'dan uitgemoord."
,,Niet zoo somber, Peter, ge zijt er nog en jge zijt nog
jong......Aleid, zorgt er voor, dat we aanstonds wat goeds
te eten en te drinken krijgen. De eerstvolgende dagen zullen we wel een weinig 'te 'kort komen."
,,M'ark'ward, zou straks 'heb ik 'gehoord, dat jullie hier
opru'imi'ng onder de pastoors 'hebt gehouden. Mijn 'gelukwenisc'h, Maar er zijn er nog veelmeer onder hen, die naar
de betere wereld geholpen 'moeten worden. In Drente
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staan de zwartrokken ook tegenover het volk; daar schrijven ze naar den Utreohtscihen kerkvorst om ook nog wat
benden 'te sturen om te branden en te rooyen. Ik verzeker
je, we zijn de pestilentiën 'nog niet 'te hoven. Onze heilige
vader in Utrechit wacht nu al 'met ongeduld op een gunstiige gelegenheid om in Friesland nog wat bijeen te
graaien met zijn grijpv-ingers; voor het h e l der zielen en
voor de spij'skast van den heiligen stoel en al het gespuis
dat er aan de pooten en .spak'etn va's;bkleeft, Hoe meer dooden, hoe meer heilige missen ze voor goed geld voor de
anne zielen kunnen opdragen...... Weet je, dat daar in
Du;itsohiand thans wordt .ge'leur'd met een nieuw soort geloof? 't Moet een heel stuk beter zijn - zoo wordt beweerd - dan 'dat van heeroom. Bij alle zoetlieve heiiliigen,
alsof '.t ook nog slechter kon ...... .' t Is mij alles wel dierbaar, ',k hou nu eenmaal niet van psalmenzinigen den godganschen dag en Redbad en Wittekind wenken me al,"
,,Peter, nou lig je aan één stuk door te babbelen, maar
vertel me, waar heb je de laatste jaren gezeten en wa,t
kom je nu hier uitvoeren?"
,Ja jongen, dat kan ik je in een paar woorden vertellen.
Sinds de Friezen en Stel'linigwe'rvers als lieve zoete schoothondjes gingen opzitten en pootjes geven aan .de Saksen,
was er hier voor de heldenschare van Peter weinig meer
te doen. We 'moesten verblijf houden in het St'eenwijksche,
maar omdat we ook moesten eten en drinken en we onze
sodij zlf moesten inzamelen, hebben we daar niet lang
vriendschap met de huislieden kunnen houden. We zijn
toen dieper het Overijsel'scLh'e afgezakt en eindelijk in
Gelre: 'terechtgekomen, waar we onze onscihatbare 'diensten
hebben aangeboden aan den Gelderschen keizer, Zijne
Majesteit Karel van Egmond. Ja, we hebben 'toen goede
dagen en slechte gebad; de 'slechte waren beduidend talrijker dan de goede. Maar daarover niet geklaagd.
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,,En nu onze .keizer met jullie ,den Saks uit Friesland zal
jagen, 'heeft hij ook ons hierheen 'gezonden om ook een
handje te helpen. - 't Komt nu in orde, jongen. Waar
Sohrwa'rtsenberg •en A'r'kelens verschijnen, daar wordt het
geluk pas geboren...... Ja, Markward, of Friesland met
Gelre ge-baat zal zijn?...... Was het Friesland niet en 'was
het Stellingwerf niet, dat ik toch nog liefheb na al wat ik
heb moeten ondervinden, het 'zou me ni'em'e'ndial kunnen
schelen ....... we zouden rooyen en plunderen en schoon'e
vrouwen liefhebben 'gelijk 'in 'alle streken, waar onze keizer ons heeft 'gebracht, - maar ihet is nu Friesland en
S'tell'i'n'gwerf. We zuilen nu de Saksen hier verjagen; Peter
Speelvogel zal vechten 'tot ook 'de laatste van zijn vijftien
ruiters, de rest van veertig, naar 'het 'hi'erna'miaals i's gezonden, - 'maar in trouwe, Mapkward, de grootste pestilen'tie zal nu over het Friesche volk uitibreiken ........
Miarkward had Peter Speelvogel laten uitspreken. Toen
deze 'geëindigd had, zeide hij, idtat ook hij de toekomst
donker inzag. Zonder 'den Gelderschen hertog raakte men
de .Saiksen ni-et kwijt 'en imet Gelre viel men van den regen
in den drop. Maar was er een andere 'keus?
A•iei'd had inmiddels het maal opgediend, waarbij vooral
de geurige warme ham 'de eetlu's't prikkelde. Uit een grootie
kruik, uit de nalatenschap van oom Gerlof,f, schonk ze het
schuimende 'donkere bier aan de 'mannen.
,,Op dan voorspoed van onze wapenen!" Peter nam de
kroes en dironik ze uit tot den laatsten droppel.
Drinken en beminnen, dit 'is alles, wat ons nog 'is overgebleven ...... Morgen kunnen we weer &or de sneeuw en
door het bloed waden. Zoo is het ileven."
'Ge 'trdkt dus morgen met ons mee, Peter?"
Morgen rijdt 'ik als bevelvoerder bij de gratie Gods en
van den keizer van Gelre aan liet 'hoofd van 'de Stellingwerfsche troepen 'door 'de Friasche landen. Mijn tros en
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nog een paar mannen te voet heb ik vanmorgen reeds doorgezonden over Boekholte en O}ckberkoop. Ja, de tros
wcxrd't te zwaar voor ons; we kunnen ze inieit meer torsen;
onze mannen vallen, dag na dag en de vrouwen krijgen
kind op kind."

xxv.
De Stell'in'g.wervers en andere woudlieden hadden zich
in grooten getale aangesloten bij het Friesch-Geldersche
leger van Schrwartsenberg te Sn eek. Vanuit dit centrale
punt werd de krijg tegen de Saksen 'gevoerd; een .groot
deel van Westergoo en bijna geheel Zevenwouden was
spoedig in bezit idier Geilderschen en Friezen'.
In Leeuwarden en andere gewichtige 'punten van OostergOO hielden de Saksen nog stand.
Vreese'lijk woedde de oorlog, die 'deels tevens een lxiegerkrij'g was, want een deel der Friezen hield het nog met
de Saksen. Dorp 'na 'dorp wer'd in 'de asc'h gelegd; overal
waar zich nog huizen en hoeven bevonden, werd 'ge'pl'unrderd. Een 'groote Pier, eenmaal een vreedzame boer te
Kimswerd, werd na 'de verwoesiting van zijn bezittingen
een zeeschuimer en met hem 'gingen honderden het oorlog~
voeren als handwerk 'beoefenen.
De woudlieden hadden als hun 'leider gekozen den .grooten Murck Syrcksein. Onder hem waren ook de Stellingwervers daar, om jancko Douw'ama 'te bevrijden, 'toen deze
met een kleine schare op Uniahuis door een overmachtige
legertroep uit Leeuwarden 'was iinigesloten,. Het was een
hardnekkig gevecht geworden en meer dan vijftig mannen
van de Friezen en Geidersc:hen vonden hier hun dood.
Terwijl nu vele huislieden van Stellin'gwerf in den krijg
buiten hun landspalen vertoe'f'den, ging in 'dat landje heit
leven zijn ouden gang, maar toch leefde 'de achtergebleven
bevolking in a'ngsti'ge a fwach'ting en waren hate gedachten
bij 'de vaders en zoons, die daar in het Noorden hun leven
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inzetten. Het leven van de bevolking werd nog zwaarder
door de vele dwaze onheilsmaren, die over 'de landen gingen en die den toestand nog erger voorstelden, dan ze in
werkelijkheid reeds was.
Peter 'de smid had voor Elsloo 'het dorprechterschap op
zich genomen. Met ijver kweet .hij zich van zijn taak en
hij hield geregeld ruggespraak met de vertrouwensmannen
van de omliggende 'dorpen.
In het laatst van Mei ontving Peter Meinesz bericht, dat
de gevreesde Zwarte Hoop, het lansknechte'nheer van den
hertog van Saksen win Groningerlaind door Drente naar
Diever was gekomen, en daar had gebrandschat. Volgens
het 'bericht wilde deze gevaarlijke 'bende nu over Stellingwerf naar Friesland 'trekken. In groote angst kwamen
reeds velen van Diiever over de heide naar Elsloo en
andere dorpen vluchten, zooveel mogelijk van hun huiraad en vee met zich voerende.
Peter Meinesz liet dadelijk in Elsloo en de in de buurt
liggende dorpen de nog weerbare mannen hij klokkensl'aig
bijeen komen; hij 'liet overal het bevel doorgeven, dat deze
zich met schoppen, vorken en wapentuig zoo spoedig mogelijk naar 'de landweer in de heide oostelijk van Elsloo
moesten begeven.
Over een lengte van ongeveer zeven kilometer slingerde
zich 'daa.r sinds ouden tijd over 'de 'groote heide 'tussohen
de zuidoostpunt van Stellingwerf 'en het Drentsche landschap, hier 'en daar onderbroken ter plaatse, waar zich
plassen en 'natte veen'en bevonden, dit verdedigingswerk.
Het 'begon 'ten Zuiden van 'de moerassige gronden achter
Langeidijke en 'liep 'door tot ver vooribij Elsloo, in de richtinig van Dold'ers'um. Het waren Stell'i•ngwervers 'geweest,
die 'honderd, tweehonderd of misschien wel idirichonderd
jaar 'terug deze landweer hadden opgeworpen 'in de oor146

logen, 'die de Ut rech:tsche 'bisschoppen hen hadden aangedaan.
Dien avond en den ganschen nacht bij maanlicht werd
aan de versterking van de oude, hier en daar vervallen en
verstoven landweer gewerkt. De geheele wee'rbar'e manschap der nabijgelegen 'dorpen had aan dein oproep van de
dorprech'ters of hun plaats:verrvangers gehoor gegeven.
Tegen den morgen, bij 'het opgaan der zon, gunde men zich
pas eeinige rust en de 'meeste 'mannen strekten zich uit in
de 'droge bruine heidestruiken om te trachten enkele uren
te slapen. Wach:Üposten, die 'over 'de 'ghee'le 'lengte van
de landweer werden 'uitgezet, zorgden, dat geen overroinpelin'g zou kunnen plaats vinden.
Tegen elf uur 'in dein morgen meldde een der mannen,
die den top van een vliegden als uitkijkpost had beklommen, dat er langs 'den heideweg van Wateren een lange
kolonine naderde, Toen 'dit iberücht van 'andere posten werd
bevestigd, gaf Peter order, om de slapers 'te wekken.
Hierop bewoog zich de geheele 'bez'ettiiing van ongeveer
driehonderd man door de loopgraaf naar het Zuiden tot op
het punt, waar 'de weg naar Wateren 'die l'an'diwe'er kruiste.
Hier dekte men zich ,achter den wal en wachtte men met
ongeduld het verdere gebeuren af.
Stil lag daar de groote, onafzienbare heidevlakte; geen
sterveli-ng was te ontwaren; zelfs de schepers hadden deizen
dag 'hun ikudden in 'de 'stellen gelaten en 'lagen nu naast
boer en handwerksman iin 'de loopgraaf, niet de vuist 'hun
wapen omldemrnenid. Meer 'en meer en 'steeds duidelijker
naderde daar uit het Oosten 'een 'donkere massa, een verzameling van mensche,n, dieren •en karren: de beruchte
Zwarte Hoop.
Velen van de mannen bezaten als wapen ondier meer een
buis of pistool; 'de meesten 'moesten ieckter den strijd aanbinden met enkel steek- en sla:gwapen'en, 'speren, zwaar~
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den, hoovorken, 'goeden'dags en messen. Peter Meinesz
had zich in 'de laatste jaren toegelegd op de wapensmederij
en het beste wapen, dat hij had kunnen maken was een
soort werpspeer. De ijzeren punt was 'door den snorreibaarci
of diens zoon vlijmsoherp 'gesepen en het korte hout, waaraan ze was 'bevestigd, was uit eiken geschulpt en 'precies
door 'den smid uitgebalanceerd en op goedgewicht gebracht. Velen van de mannen hier hadden een of meer
werpsperen naast zich liggen; op het geschikte oogeniblik
zouden deze door 'de lucht worden geslingerd te midden
van het vijandelijk 'h'eir,
Peter Meinesz sprak nog eenmaal tot 'de Stell'ingwervers.
,M'a,nnen, denkt er aan, als wij deze bende niet verslaan en terugjagen, dan zullen vanavond uw vrouwen
en dochters geschandvlekt zijn, zullen uw woningen verbrand en zal uw vee 'geroofd zijn.
,,Past op; laait u niet zien, vôôr 'dat de roep ,,Stel'lingwerf" weerklinkt."
Deze boodschap werd de rijen links en rechts door~
gedragen.
Het was alsof de tijd voortsnelde en de kolonne daar tin
de verte 'maar niet naderbij wilde komen. Maar toch, ja,
duidelijker werd nu ook het 'gebeel; men 'kon de afzonderlijke gestalten reeds onderscheiden, 0, het waren vele
mannen, die 'daar naderden en de afweer zou zeker moeilijk zijn en veel bloed en misschien veel' dooden kosten.
Maar niemand dacht er aan, het lot niet te aanvaarden,
dat hem werd opgedrongen; wel 'dachten velen thans nog
aan hun vader, hun zoon of broeder, die daar in Friesland
een,zel fden strijd moesten strijden.
En terwijl alle nog aanwezige weerbare mannen daar op
de heide op hun post waren, zaten in angst en spanning de
vrouwen in hun woningen, wachtende op de blijde of missohi'en ook droeve 'tijding. De oude Toon de wever zat
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voor het ruitje op de zoldering te tu!retn; naast hem zat een
kleinzoon, 'die betere oogeri had, want grootvader was al
bejaard en zijn ooigen waren niet meer scherp. De jongen
vertelde aan Toon, dat daar 'in de verte een heeleboel men~
sdhen naderden en dat de 'donkere gedaanten in de grac'h
van de 'landweer allen naar het Zuiden gingen.
Aleid en Irmgard zaten met de kleine zusjes in de kamer
bijeen. Ze 'hadden, gelijk zoovele huisvrouwen, alle goederen, die ze gemakkelijk mee konden voeren en die waarde
'hadden of waarvan ze moeilijk konden scheiden, bijeen
gepakt, om die, als 'het 'mis'liep, bij hun vlucht nog te redden. De kleine meisjes speelden en beseften weinig of
niets van hetgeen dreigde, maar zooveel 'te 'meer 'had Ale'iid
te dragen. Haar man en haar eene broer zwierven in Friesland, wie weet waar en hoe; haar vader en haar andere
broer zetten thans op de heide beoosten Elsloo hun leven
in. En ook lumgard's hart klopte gejaagd, hoe dapper en
kordaat ze ook was,
Peter Me-inesz en de andere voormannen lagen naast
elkaar door beschuttende heidestruiken den naderenden
troep 'te bespieden. Ze wilden deze 'latten naderen, totdat
de eerste rij op dertig pas was genaderd'. Dan zouden ze
opspringen en het sein tot den aanval geven; dan zou de
heele 'manschap losstormen, haar speren werpen en haar
vuurwapenen afschieten. Het blanke wapen zou dan verder moeten beslissen. Mocht de vijand niet terug gedreven 'kunnen worden, 'dan zou men op bevel der leiders
weer 'achter den wal van de landweer terugwijken.
,,Mannen, 'het is tijd", waarschuwde eindelijk Peter. Met
één sprong stond hij op 'den wal en brulde ,,S'tellin'gwerf!"
Direct hierop stormden alle mannen vooruit en uit tientallen
vuurwapenen knalden de kogels. Vele werpsperen suisden
door de lucht. Men zag reeds vele kerels uit den zadel val149

len en verschrikt geworden, ruiterlooze paarden stoven de
heide in.
Het was, alsof eensklaps een paniek de Zwarte Hoop
had bevangen. De aanval der Ste:lLin'g'wervers was gekomen als een 'donderslag bij helderen hemel, De leiding, die
hier op heit eenzame veld 'al geheel niet aan een ov'er'v.ail
had gedacht, scheen al dadelijk het hoofd verloren te hebben. Tijd om het 'leger in slagorde op te stellen, was er
ook niet, want een groote menigte vijanden :kwam van
voren, van links en rechts, de wapens thonteerende, aangierend. De 'aanvoerder van dein Zwarten Hoop gaf dan
ook spoedig het bevel 'tot .terugtrekken en droeg een deel
der ruiters op om deze te dekikein. Het werd nu een hevig
vechiten htss'cihen deze actec;hoede en de SteILi'ngwervers,
waarbij de laatsten de ove'ihancL verdvreen en behielden.
Toen dan ook 'de grootste massa van den Zwarten Hoop
met dein 'tros ver genoeg was betruggetrokkein, staakten
eenklaps die achtergebleven ruiters 'dien strijd en joegen
op hun paarden terug, den heideweg af, het gros van den
troep achterna.
De Stellingiwerve'rs bruld-en hun overwinning luid uit
over 'het veld, dansten en zongen van vreugde. Maar toen
gingen ze zich met 'h'uin dooden en 'gewonden bemoeien.
Want 'hoewel ze er trotsch op mochten zijn, dat ze den
beruchtein Zwarten Hoop op de vluchit hadden gedreven,
dit bedrijf had ook bloedige offers van hen geëischt.
Acht hunner mannen legen levenloos op de aarde; twee
hunner waren stervende. Meer dan dertig van de strijders
hadden meer of minder ernstige wonden opgeloopen.
Peter 'die smid lag met een zware en sitenk bloedende
wonde in de dij in de gagelstruiken aan den weg; hij had
zooveel bloed verloren, dat men eerst voor zijn leven
vreesde. Een lanspunt was dwars door zijn dijbeen gegaan.
In Elsloo had men het knallen der vuurroeren gehoord
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en het rumoer van het treffen. En na een tijdje van de
ergste spanning had men den zegeroep der mannen vernomen. Blijdschap en opluchting was toen in de harten der
wachtenden gekomen, maar daarop was angstig de vraag
gerezen: zal mijn man of mijn zoon wel weer met de levenden mede terugkomen?
Men haalde wagens, waarop dikke lagen stroo waren
gelegd. Hierop werden de dooden en gewonden voorzichtigd neergelegd. De ernstig gekwetsten van den Zwarten
Hoop werden gedood en de lichter gewonden en gevangenen werden ten getale van negen aan de takken van den
ouden eik op het kruispunt van den weg Elsloo—Wateren—Boijl opgehangen.
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zijn 'hanepooten nog een heeleboel achteraan gepend;
vooral in de laatste woelige jaren hadden zijn beverige
vingers er gansche brokken aan toegevoegd. Zoo stond
daar, geschreven door zijn trillende hand: ,,Ende op heden
20 Maart 1515 is mijn kleinzoon Gerhard uitgereden voor
den strijd 'voor Stellingwerf."
Zoo echt kinderachtig kon grootvader zijn, wat toch
heelemaal niet bij zijn natuur paste. Hard was hij, hard
was hij altijd geweest, daarbij dan ook eerlijk en rechtvaardig. Hard was hij voor zich zelf geweest en hard en
rechtuit voor een ander. En steeds haalde hij, als het ging
om grootere zaken, dingen aan uit zijn oude geschiedenispapieren, Maar aan den anderen kant dan weer, zoo kinderachtig kon hij ook soms zijn. Want zoo nu en dan, ja
zoo vaak, ontsnapte er aan zijn mond: ,,Hoe zou het met
onzen Gerhard zijn?"
Misschien, dat grootvader wat naamziek was; hijzelf
heette toch ook Gerhard, Gerhard Arendz. Ja, dit zou het
zijn, meenden zijn huisgenooten.
,,Grootvader, het is tijd, de klok heeft negen uur."

XXVI.
Februari 1516.
In den avondstond, toen buiten een dikke koude mist
hing, zat in een hoeve van Oldeberkoop, aan den weg
naar den Kuinderovergang, een hoogbejaard man te turen
op verbleekte letters van oude perkamenten en papieren.
Zijn trillende, knokige vingers hielden de vellen zoo voordeelig mogelijk naar het wapperende licht van een raapolie-lampje gekeerd.
,,Grootvader, wilt ge niet nog wat eten?" klonk een
stem van de tafel, waaraan een twaalftal personen, jong en
oud, was gezeten.
De oude schudde zijn witten kop.
,,Ge wilt toch honderd jaar worden, vader, maar als ge
niet meer eet, haalt ge dat niet", meende een stem. ,,Eet
wat pap, 't is volle melk met grutten."
,,De honderd lhaal ik wel, daarvoor zorgen de bruine
boonen met spek, die ik daar straks nog genuttigd heb",
antwoordde de grijsaard met zijn oude stem, ,,En laat me
nu met rust. Ik wil nog even lezen."
De familie kende grootvader te goed, om hem nog
verder lastig te vallen, vooral nu hij zijn geliefde oude ge~
schriften weer voor den dag had gehaald, waarin de
familie van ouder tot ouder de belangrijkste gebeurtenissen
uit -haar bestaan en die van Stellingwerf en de andere
woudstreken had neergeschreven. Honderdmaal had de
oude de papieren uit het mooie eikenhouten kabinet gehaald, gelezen en herlezen en dan weer zorgvuldig in de
daarvoor bestemde lade geborgen. En zelf had hij er met
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Buiten baste eensklaps fel de heemhond. Er was geluid
van hoefslagen en van menschenstemmen. Toen werd er
op de deur gebonsd.
,,Arend, past op, zie eerst wat er gaande is", vermaande
de vrouw haar man, die opstond om zich naar de buitendeur te gegeven.
In de kamer hoorde men stemmengeruisch daar buiten;
de man des huizes kwam weer naar binnen en zei tegen
den knecht: ,,Er staan twee paarden op het erf; breng ze
in den stal en verzorgt ze met water, haver en hooi."
Hierop verdween hij weer in de donkerte. Nu kwamen in
het spaarzame licht van het raapolielampje en de bran-

1

153

dende houtblokken een tweetal mannen de kamer binnen,
gevolgd door den huisheer.
Oude Gerhard Arendz zag met verwonderde oogen de
onbekenden naderen naar het midden van het ruime vertrek. Het waren twee mannen, in 'krijgsmanskleedij. De
eene, een groote, sterke man, had zijn arm om den schouder
van den anderen geslagen. Voorzichtig bracht hij dezen
naar een ruime, oude Friesche stoel, die door den boer
werd aangewezen. Hij, die daar door zijn makker werd
neergezet in den gemakkelijken zetel, was naar het scheen,
eenige jaren jonger dan deze. Zijn bleek gezicht en zijn
langzame, vermoeide bewegingen verrieden. dat hij gewond of ziek was.
Toen de jongere gezeten was, richtte de oudere zich tot
de huisgenooten, die verbaasd en een weinig onthutst hadden toegezien.
,,Vrienden, we vragen voor éénen nacht onderdak, Ik
ben Markward Portenga, boer te Elsloo en mijn vriend
hier is Meindert Peters, zoon van den smid Peter Meinesz,
eveneens van Elsloo. Op onze tochten tegen de Saksen is
hij gewond geraakt in de borst. Nadat hij drie weken heeft
gelegen bij vrienden te Sneek, wilde hij graag weer naar
huis om daar verder geheel te herstellen. De heelmeester
verzekerde ons, dat hij vervoerd kon worden, omdat zijn
herstel thans snel intreedt, is 't niet, Meindert, jongen?
,,Maar, zoo zeide de heelmeester, het zal voor hem het
beste zijn, dat hij niet meer dan enkele uren daags aflegt.
Vannacht hebben we onderdak gehad bij Douwe Martens
in Nijehorne. We hebben vandaag tot den avond moeten
wachten om verder te reizen, omdat een deel van den
Zwarten Hoop den ganschen dag langs den grooten heirweg trok. Ja, Meindert," zoo richtte de krijger zich weder
tot zijn kameraad, , ,we zijn nu nog slechts een paar uur
van Elsloo. Morgen zijt ge weer bij uw vader, broer en
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zuster, mijn jongen. En," zoo richtte de spreker zich nu
tot het hoofd van het gezin, ,,is het mogelijk, dat hij vannacht in een goed bed hier mag slapen? Ik zelf ben tevreden met een stoel of met wat hooi in den stal."
Grootvader 'had zich uitgerekt in zijn leunstoel, toen
Markward sprak; ja, hij was met zijn stoel steeds meer
naar dezen opgeschoven. Hij had zijn vleeschlooze handen
achter zijn oorschelpen gelegd om des te beter te kunnen
hooren. Toen de krijgsman had uitgesproken, stond hij met
trillende beenen van zijn zetel op en trad naar de tafel en
met emotievolle stem sprak hij: ,,Mîjn zoon zal jullie zoolang onderdak geven, als je wilt, daarvan ben ik overtuigd.
Maar anders, dan zou ik nog baas 'zijn, al ben ik ook
negentig jaren oud. Markward Portençja, geef me je hand,
ik heb je grootvader nog gekend...... en Meindert, jouw
vader ken ik ook zoo goed ...... rustig maar, ik kom wel
naar je toe om je de hand te drukken."
Op Meinderts gelaat lag een glimlach toen hij den
ouden man een hand toestak, maar onmiddellijk daarop
vloog er 'vluchtig een pijnlijke trek over zijn gezicht. De
zware wonde in zijn borst kon nog geen buitengewone beweging van de bovenste ledematen uitstaan. Het berijden
van het paard was voor hem dan ook één groote marteling
geweest, maar als zoon van den ijzeren snorrebaard wist
hij goed zijn pijn te verbijten.
De vrouw des 'huizes bleek eenigszins geraakt door de
woorden van grootvader.
,,Grootvader, je behoeft je niet zoo druk te maken.
Denkt ge, dat we deze mannen niet zullen huizen en
hoven?"
De vrouw richtte zich nu tot de beide krijgers.
,,Mannen, het eten staat nog op tafel en mocht er te
weinig zijn, het wordt gebracht. Eet tot ge niet meer kunt."
Voor de beide aangekomenen werden borden, vorken en
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lepels gebracht en de meid kwam met nieuwe porties eten
aandragen. Terwijl de beide mannen zich te goed deden
aan het avondeten, werd er geen woord gesproken; de
jongste kinderen werden inmiddels naar bed gestuurd.
Toen de gasten klaar waren en voor het gastvrije onthaal hadden bedankt, schoven de ouderen rond den haard.
Grootvader had zijn zetel ook dichter naar het vuur getrokken en in zijn 'handen 'hield hij krampachtig de vergeelde vellen historie-papieren, waarmee hij zich zoo
straks had 'bezig gehouden.
Markward stond nu op.
,,Vrienden, ik heb nog geen slaap; deze komt niet eerder
dan wanneer ze ook over jullie komt. Maar mijn kameraad, die tevens mijn zwager is, is moe; hem komt nu wel
rust toe."
De boerin opende een paar bedsdeuren in de groote
kamer.
,Hier kan hij goed rusten; bed en kussens zijn met ganzenveer gestopt."
Geholpen door zijn zwager, ontdeed Meindert zich van
zijn zware bovenkleeding. Nadat hij de gastvrije familie
goeden nacht had toegewenscht, beklom hij 'het trapje en
verdween in het ruime bed. De deurtjes werden daarop
gesloten.
Toen Meindert Peters zijn moede leden had uitgestrekt
tusschen het frissche linnen en gedekt was door de warme
wol, riep grootvader: ,,Markward Portenga, zoon van
Herman Portenga, komt naast me zitten."
Markward ontdeed zich van zijn leeren jas en legde zijn
wapens in een hoek van de kamer. Hierop nam Ihij plaats
naast den oude.
,,Portenga, weet ge dat mijn kleinzoon, die heet gelijk ik,
ook met jullie meestrijdt? Kent ge hem en leeft hij nog?"
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Markward dacht even na. ,,Gerhard Arendz", mompelde hij.
Toen legde hij zijn hand op de knoken van den oude.
,,Ik moest even nadenken, want er zijn zoovele jonge
kerels van deze streek, die met ons 'hun leven wagen.
Maar ja, ik ken ook hem, en voor een paar weken was 'hij
met ons voor Oldeklooster. En nadien is er niet weer
door onze mannen gevochten; uw kleinzoon zal dus nog
in goeden welstand zijn."
,,O" Tranen weiden op in de oogen van den oude.
,,Ja, ik ben wat kinderachtig ...... ik word ouder...... als
Gerhard valt ...... maar ja, het gaat voor de Stellingwerven ........
,Och grootvader, laten we er aan denken, dat de Almacht alles bestiert en dat wij ons hiernaar hebben te
richten," viel de zoon in.
,Markward Portenga", begon nu weder de grijsaard,
,,hier heb ik oude geschriften, die alleen ik bezit. Ik heb
ze van mijn grootvader, die eenmaal stelling was in
Wolvega."
Grootvader legde de bruin-gele stukken voor Markward
op de zware eiken tafel. Hij rangschikte ze, zoo goed dat
ging, naar den ouderdom.
De magere wijsvinger van den negentigjarige ging over
de verbleekte letterrijen.
,,Hoort, Portenga, dat hebben jouw en mijn voorvaderen gedaan, de vrije mannen van Stellingwerf.
,,Anno 1227. Ende vele van de huislieden van Stellingwerverland zijn met mij mede naar die van Drente getogen
ende hebben daar in het moer van Ane den bisschop verslagen. Vele zijn niet naar hun haardsteden teruggekomen.
Maar het land is vrij gebleven van de kluisters van de
kerke. Ik heb dit laten neerschrijven voor mijn kinderen en
allen, die na mij zullen komen."
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„Anno 1309. Ende die van Steilinqwerf hebben het huis
van Guido den bisschop geslecht. Deze wilde onze landen
knechten. Datzelfde jaar zijn wij naar Vollenhove getogen
om Guido te straffen en het :huis daar te nemen. Vele van
onze mannen zijn den dood ingegaan. Bisschop Guido
heeft den ban gelegd op de huislieden ende deze zijn
daarop van de kerke gegaan. Ende vele van de priesters
hebben de partij van de huislieden gekozen.”
De oude man hield even op met lezen en scharrelde
tusschen de papieren. Daar had hij wat hij zocht en illij
vervolgde:
,,In 't jaar 1361 viel bisschop van Arckel met een groot
heer in Stellingwerf ende hij verbrandde vele huizen en
dorpen der arme lieden, onderwijl de huislieden zich vromelijk weerden. Ik Arend Gerhardzoon laat dit opteekenen.
Mijn broeder is door de Stichtsche knechten dood geslagen
en onze huizinge is verbrand."
De zoon, Arend Gerhard, viel nu in: ,,Vader, laat af,
wat heeft heer Portenga hier mee van doen?"
Markward suste lachend. ,,Laat grootvader vertellen;
het 'boezemt me veel belang in. Mijn oom Gerloff zaliger
wist ook zoo veel van dien ouden tijd. En de strijd van
onze voorouders is de strijd van het bloed van ons vrije
Germanen."
De oude greep de hand van Markward. ,,Goed zoo, mijn
zoon, gij zijt nog van het oude ras,"
Toen dreunde hij weer op, bladerend in de pergamenten
en papieren.
,,Anno 1396 vielen de Hollanders in het land en doodden vele van de landzaten.
,,Anno 1408 deed bisschop Frederik de Stelling-werven
veel leeds.
,,Anno 1413 brandde bisschop Frederik wederom in de
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landen. Onze hoeve ging in den brand op en daarmede zes
koebeesten en drie varkens."
Grootvader had nu zijn geschriften doorbladerd en wilde
van voren beginnen om andere bijzonder'heden op te
delven. Maar zijn zoon voorkwam hem. Met een knipoogje
naar Markward sprak hij: ,,Grootvader, het is nu tijd om
te gaan slapen. Heer Portenga is ook moe. Morgen kunt
ge weer met hem praten. Ziet, de olie in de lamp raakt
reeds op. - Grootvader, we gaan nu slapen."
De oude man keek vragend naar Markward. Deze
klopte hem op den schouder. ,,Grootvader, het is al laat nu.
We gaan thans slapen en voor ik morgen verder reis, zullen we samen de oude stukken nog eens doorkijken."
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Het was een helle Julidag, toen Markward weer door de
landouwen reed op weg naar het Noordwesten. Er was
weinig strijdlust en weinig hoop meer in hem. Toen hij
door Oldeschoot reed, herinnerde hij zich, hoe hij hier voor
eenige jaren reeds aan Jancko Douwama zijn twijfel aan
den goeden afloop van den strijd had kenbaar gemaakt.
Ziet, wat was er de laatste vijftien jaren uit de eertijds
zoo bloeiende landouwen geworden, en wat zou het land
nog meer moeten lijden.
Waar waren de rust en de orde gebleven? Wie regeerde
eigenlijk in de dorpen, in de grietenijen, de gouwen? Vandaag was de een heer en meester, morgen een ander.
Waar was eenig 'hoopvol teeken, dat er spoedig een verandering ten goede zou intreden? De gewone man wist
bijkans niet meer tot welke partij hij behoorde; hij was
als afgestompt door de eindelooze beroerten.
Markward liet links en rechts zijn blik dwalen over het
landschap.
Hier lagen nog de puinen van een platgebrande hoeve,
daar overwoekerde weer de heide of het onkruid de voor
vogelweide liggende akkers, omdat de bebouwers èf verdreven ?if in den dood gejaagd waren. Het aantal stuks
vee, dat in de weiden graasde, was zeker tot op de helft
verminderd.
Nu zelfs, in midzomer, liepen nog tallooze 'bedelaars en
havelooze bedelwijven langs den weg. De doodgraver
alleen had een drukke praktijk, want naast de krijg en de
hongersnood haalde ook de pest vele slachtoffers.
In de samenkomst te Sneek was de algemeene stemming
op zijn hoogst neerslachtig. Had Jancko Douwama, die de
vergadering leidde, reeds het voorgevoel, dat hij spoedig
de Geldersch-Friesche zaak als verloren zou moeten opgeven?
Velen van de Friesche en Stellingwerver en Schoter-

XXVII.
De woning van Peter den smid was nu een ziekenhuis
geworden. Wel was de wonde in het been van den ouden
snorrebaard weer spoedig zoo goed als genezen, doch
Peter Meinesz bleef voor de rest van zijn leven op een
kruk aangewezen om zich te verplaatsen. De lanspunt
bleek een pees te hebben doorgesneden, want Peter kon
den linkervoet nog geheel niet gebruiken.
En als tweede wrak lag daar zijn zoon Meindert. Wel
knapte deze langzamerhand wat op, maar de smid vreesde,
dat Meindert voor zijn verder leven een zwak iemand zou
blijven, die nimmermeer den voorhamer zou zwaaien en uit
het ruwe ijzer de leppen en schoppen en 'hoefijzers en
andere zaken zou smeden.
Bij de Portenga's was wederom de ooievaar verschenen
en had aan Aleid het vierde meisje gebracht.
Markward was den laatsten tijd veel thuis. De krijg
verflauwde, maar de toestanden in het land werden van
dag tot dag ellendiger. Wel hadden de verbondenen de
Saksen in het nauw gedreven en bijkans geheel het
Friesche land van de vijanden gezuiverd, doch hertog
George had nu voor 100.000 guldens zijn rechten op het
gewest aan Karel V, koning van Spanje, hertog van Bourgondië verkocht. Het uitgeputte land kon zich nu weer gereed houden voor een nieuwe krachtmeting!
Midzomer kreeg Portenga een verzoek om zich naar
Sneek te begeven, waar de kopstukken van den vrijheidskamp zouden beraadslagen over den nieuw geschapen
toestand.
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werver voormannen voerden het woord, maar 'het was,
alsof boven hun redeneeringen de groote aarzeling reeds
hing.
Portenga had er lang het zwijgen toe gedaan. Toen
echter Jancko Douwama vroeg: ,,En heer Portenga, hoe
luidt Uw raad?" toen sprak hij: ,,Heer Douwama, reeds in
Oudeschoot had ik mijn bedenkingen, niet omdat ik voelde,
dat wij een groote verantwoordelijkheid op ons zouden
laden, maar omdat ik eigenlijk weinig hoop 'had op een
goeden uitslag. Ons land is nu geheel uitgeput, ja voor
een groot deel vernield en daar naakt weer een nieuwe,
een zeer sterke vijand. Maar wat mij betreft, ik heb in
Oldeschoot mijn besluit voor mijn leven genomen, en voor
den ouden Stellingwerver is er dan maar één weg meer.
Wij zullen behooren' vol te houden; onze voorvaderen, zij,
die dit land hebben ontgonnen en bebouwd en door de
eeuwen van indringers hebben vrijgehouden, zouden ons
vervloeken, indien we ons erfdeel zouden prijsgeven ........
De vergaderde mannen zwegen een wijle, nadat Markward Portenga had gesproken. Toen gaven ze te kennen,
dat ze het volkomen met hem eens waren. Maar de onbestemde neerslachtigheid bleef op hen allen drukken. Ook
Jancko Douwama vermocht deze niet weg te nemen; hij
was ook niet meer de man van Oldeschoot, die het zoo
vurig voor de Gelderschen opnam. Had hij reeds visioenen, waarin hij een Jancko Douwama met de Bourgondiërs zag landen op de Friesche kust, om den hertog van
Gelre èn diens aanhangers als zijn vijand aan te vallen?
Na den nacht in Sneek te hebben doorgebracht, reed
Markward den volgenden morgen weer naar huis, in
gezelschap van de andere gevolmachtigden der woudlieden.
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Dagen kwamen en dagen gingen; maanden verstreken.
Burgerkrijg woedde in alle felheid over de Friesche landen. Blijheid en vroolijkheid was uit de menschen verdwenen, uit de dorpen en uit de steden. Legerafdeelingen en
troepen bewapende landlieden zwierven van oord tot oord.
Men wist niet meer wie vriend en wie vijand was, want
de Gelderschen plunderden en brandschatten even hard als
de Bourgondiërs.
Markward, Franke Roelofs en andere Stellingwerfsc'he
aanvoerders, ze trokken nog als steeds .met hun mannen
tegen den vijand op, maar langzamerhand 'was alle verband tusschen de Friesche macht in zijn geheel verbroken
en de vriendschapsbanden met de Gelderschen waren verslapt door de wandaden, die deze bedreven.
Portenga was niet meer de man van enkele jaren geleden, de man met een zeker geloof in de vrijheid van zijn
volk. Hij was nog wel de onwrikbare en vastbeslotene,
maar zijn hoop op een gunstigen keer in den strijd was vrijwel vervlogen. Hij zag te goed den chaos, waarin het land
was gedompeld en hij besefte te goed, dat de nieuwe
vijand, die nu was komen opdagen, een macht beteekende,
waartegen de Friesche landen niet opgewassen zouden 'blijken te zijn.
Toch kon dit nimmer een reden voor hem zijn den strijd
op te geven, en als altijd 'bleef hij trouw aan zijn eens gegeven woord om te strijden zoolang (hij strijden kon.
Aleid had nimmer gemord en zich nimmer beklaagd over
het zware leven, dat ze had als echtgenoote van den man,
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die als aanvoerder in den strijd haar zoovele dagen en
nachten alleen moest laten met haar kinderen. Markward
was voor haar heilig, heiliger dan een kaarsje op het altaar
of een heilige ouwel ooit voor haar was geweest. Zoo zij
al eens zuchtte over de zware taak, die op haar rustte, dan
waren haar broeders er wel geweest, die haar over de
moeilijkheden hielpen of haar vader met zijn gehavende
gezicht en zijn beukenhouten kruk.
Toch eenmaal, haar broer Berend en haar vader waren
daarbij ook tegenwoordig geweest, had Aleid aan haar
man gevraagd: , ,Maar, Markward, hoe lang zal dit vreeselijke leven toch nog moeten voortduren? Kunt ge den krijg
er niet aan geven? Vijf kinderen hebt ge hier, en ik, ik ben
soms zoo moe, zoo moe......
,,Ge zijt er God zij dank nu nog, maar ik kan langzamerhand het gevoel niet meer van me afzetten dat ook
jij door dezen rampzaligen oorlog zult omkomen. En waarvoor? Het schijnt toch een hopelooze strijd te zijn, die
steeds meer huisgezinnen in rouw en ellende dompelt."
Uit het zoo overvolle gemoed van Aleid kwam nu de
bede: ,,O, Markward, blijf bij ons en maak een einde aan
dit cvreeselijke leven!"
Portenga antwoordde niet en zag somber voor zich uit.
Irmgard ging naar hem toe; ze sloeg haar armen om zijn
hals en kuste haar vader op beide zijn wangen. Met haar
handen op zijn schouders bleef ze naast hem staan..
Berend bleef kalm maar Peter de smid hinkte onrustig
van het eene eind van de kamer naar het andere.
Eindelijk sprak Portenga:
,,Aleid, ge weet, hoe alles me smart, hoe ik zelf dit leven
verafschuw. Wist ge dit niet, mijn trouwe wijf. dan hadt
ge me voorheen al vele keeren lastig gevallen met dit verzoek. Maar ge zijt gelukkig een vrouw, gesneden uit het
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puurste harde hout der Stellingwervers. Moed, kracht en
volharding, ze zijn alle van jou.
,,Als ik uitrij en een enkele keer den dood onder de
oogen moet zien, dan beteeken ik - ik weet dit - nog
veel minder dan jij, die e!ken dag, elk uur, elke minuut
hebt te zorgen voor vier kleine kinderen, die van jouw en
mij zijn, terwijl gij daarenboven nog de verantwoording
draagt voor het meisje, dat van mij is en dat ge steeds hebt
verzorgd, vertroeteld en opgevoed als eigen kind.
,,Aleid, ik weet dit en voel dit zwaar wegen. Wel honderdmaal als ik eenzaam over de wegen reed of in den
troep, dan gingen mijn gedachten naar jou en de kinderen;
dan zag ik in gedachten in vrede onze landouwen en onze
akkers liggen, die vragen om bearbeid te worden, ook
door mijn hand, voor onze kinderen en voor ons volk. En
dan is honderdmaal de wensch in me opgekomen, om terug
te gaan, naar jou en ons kroost.
,,Maar Aleid, boven dit gewone, dit kleine persoonlijke
gebeuren staat het groote, dat onze sibbe, ons geslacht,
ons land raakt.
,,Als kind der oude Stellingwervers ben ik verbonden
aan den Stellingwerver bodem en aan den band, door de
eeuwen heen in ons bloed gelegd. De misschien laatste
mannelijke nazaat der Portenga's kan en mag nimmer ontrouw worden aan dezen band des bloeds.
,,Het 'bloedvergieten door den krijg, het staat me tegen,
ik walg er van. Zoovele dooden heb ik zien liggen en of
ze van vriend of vijand waren, telkens was het of ze me
vroegen: waarom? Biedt de aarde dan geen ruimte genoeg
voor ons menschen? - Maar het feit ligt er, buiten onzen
wil, en wij hebben den geschapen toestand te aanvaarden.
,,Op het kerkhof, Aleid, staat een paaltje, dat vertelt, dat
mijn vader gestorven is in zijn strijd voor de vrijheid. Mijn
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lieve oom Gerloff ligt daar, omdat ook hij onze zaak
trouw bleef.
,,Aleid, ik voor mij heb het gevoel, dat de zaak van Stellingwerf verloren is, maar tot het laatste toe zal ik stand
houden met de enkelen, die Friesland en onze streek nog
verdedigen. Misschien, ik hoop het hartgrondig, komt er
voor ons een vroolijker, gelukkiger tijd. Maar hoe het ook
zij, ik voel het als mijn plicht om stand te houden."
Markward was uitgesproken.
Irmgard barstte in tranen uit; nogmaals sloeg ze haar
vader de handen om den hals en Fluisterde ze hem in het
oor: , ,Vader, ge hebt gelijk."
Portenga tr&k haar naar zidh toe en kuste op zijn beurt
het meisje.
Vader Peter kwam nu vlak voor Markward staan.
,,'Markward, jongen jij hebt gesproken, zooals alle goede
Stellingwervers dit steeds hebben gedaan. 0, mijn jongen,
mijn poot, mijn poot. Kon ik mijn kruk maar weggooien,
dan trok ik er morgen weer met je op uit, zooals we zoo
vaak tezamen deden op Odin en den hengst."
Berend knikte bedaard, en zei alleen: ,,Jij hebt altijd
gelijk gehad, Markward."
,,En jij Aleid," vroeg Markward nu.
Aleid zweeg nog een oogenblik. Toen sprak ze:
,,Markward, ik wist alles en ik weet alles; ik voelde
alles en ik voel al-les...... weest niet boos - en ge zijt dat
niet, omdat ge ook mij begrijpt - maar ik deed deze dwaze
poging, omdat ik soms zoo angstig ben ......zoo angstig...
voor jou, Markward........
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Een paar dagen later werd er alarm gemaakt, omdat de
Bourgondischen in Haule waren binnengevallen. Het was
hun doel geweest om den Stellingwerfschen aanvoerder
Franke Roelofs gevangen te nemen. Deze was echter nog
tijdig gewaarschuwd en had met zijn gezin de wijk genomen naar de moerassen van Veenhuizen. Zijn hoeve was
echter verbrand en zijn vee door de krijgsknechten meegenomen.
Mtt een inderhaast saamgeraapte troep uit verschillende •dorpen •had Markward de achterhoede van den
vijand nog bestookt. Bekend met de terreinen hier, gelukte
het den Stellingwervers om eenige hunner vijanden neer te
schieten, de rest op de vlucht te jagen en hun het geroofde
vee weer af te nemen.
Weer ging de tijd voorbij als in de vervlogen jaren.
Toen kwam daar een ijlbode van Peter Speelvogel als
een wildeman de poort van Portengahoeve binnen rennen.
Markward, die bij den stal bezig was, beschouwde met
eenige verbazing de haast van dezen ruiter. Maar uit de
boodschap, die door dezen werd gebracht, bleek wel, dat
er haast geboden was.
De bisschop van Utrecht, een bloedverwant van den
Bourgondischen vorst, had een leger gezonden, om deze
tegen Friesland te helpen. De benden waren al in Kuinre
geland en wilden thans ook Stelling-werf brandschatten.
Peter Speelvogel verzocht nu door zijn bode aan Portenga om hulp. Hij was thans met zijn troep in Noordwolde
gelegerd en wilde graag, dat de dorpen hun manschappen
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ook daarheen zonden. Hij verzocht nog, om ook de andere
dorpen in den Oosthoek te waarschuwen; die van het
Westelijk deel waren reeds door hem op de hoogte gebracht.
Portenga's besluit was onmiddellijk genomen. Spoedig
klonken weer de zware tonen van de torenklokken over
de velden, die de .huislieden ter vergadering riepen.
Toen het volk zich verzameld had, liet hij den bode verslag doen. Daarop nam hij zelf het woord. Hij schetste den
zeer ernstigen toestand, waarin Stellingwerf zich bevond,
Dan vroeg hij: ,,Wie van jullie wil meehelpen, om dezen
lagen aanslag van een bisschop van Utrecht te keeren?
Wie van u heeft den moed om een halt toe te roepen aan
den verraderlijken aanslag van een geestelijk heer, een
waardig opvolger van de lange rij van bisschoppen, die
steeds onze voorvaderen hebben gepijnigd, mishandeld en
uitgeplunderd?
,Huislieden van Elsloo, wie volgt mij?"
Talrijke forsche, vastbesloten stemmen klonken nu uit
den hoop. Portenga, we gaan dadelijk met u mee!"
Nu het weer zou gaan tegen den ouden vijand van het
land, scheen alle matheid, die over de mensc!hen had gelegen, te zijn geweken.
,,Kameraden,"
sprak Portenga nu, ,,onmiddellijk trekt
naar elk der dorpen van onzen Oosthoek een boodschapper. Hij laat daar de klokken luiden en doet den volke
kond. En alle mannen, die zich met ons tot den strijd willen aangorden, dienen zich zoo spoedig mogelijk naar
Noordwolde te begeven."
Toen Markward weer in zijn woning was teruggekeerd,
gooide hij zijn werkkleeren uit en kleedde zich in zijn leeren pak. Na zijn zwaard, zijn beide pistolen en een lans bij
zich te hebben gestoken, kuste hij zijn vrouw, zijn Irmgard
en zijn vier jongere meisjes tot afscheid. Daarop ging hij
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naar den stal. Hij liet zijn oogen dwalen over zijn paarden.
Welke zou hij nemen? Odin leefde niet meer, maar de
bruine hengst waarop zijn eerste vrouw van Sneek was
gereden, was er nog. Oud was hij reeds, dat was waar,
maar hij was nog sterk en monter. Met een vroolijk gehinnik begroette hij Markward nog steeds, als deze zich in
den stal vertoonde.
Markward liep voor de vier paarden langs en maakte
Baldur los. ,,Kom, mijn jongen!" En de hengst liep hem als
een kind na tot buiten den stal. Met een ongeduld, alsof
hij nog maar vijf jaren telde, liet hij zich opzadelen. Nogmaals zou de oude bruine met zijn baas ten strijde trekken,
gelijk zoo vele keeren in de vergangene jaren. Toen Portenga hem goedkeurend op den nek klopte, richtte de
hengst zijn fiere hoofd op zoo hoog als hij kcrn en hij hinnikte van levenslust en vreugde, dat het ver over de landen klonk.
Toen Markward bijna klaar was, verschen ook Berend,
in krijgsgewaad gestoken. Zijn zwager liet hem de goed
afgerichte zwarte bestijgen. Bij hun vertrek was ook Memdert aanwezig, die na zijn verwonding nimmerweer de
jonge, sterke kerel van vroeger was geworden.
Het waren ruim twintig mannen, meest jonge kerels, die
met Markward meereden naar Noordwolde. Eenigen
waren bovendien naar de andere dorpen vertrokken, om
daar de bewoners te waarschuwen en op te wekken tot
den strijd. In Boiji sloot zich nog een aantal huislieden aan.
Peter Speelvogel had zijn kwartier opgeslagen in de
grootste herberg -van Noordwolde. Toen Markward met
zijn manschappen aankwam en de stofwolken van den mul~
len zandweg, opgegooid door de paardenhoeven, waren
opgestegen tot over de naalden van de rieten daken der
huizen, begroette de lange, magere gestalte van den vrij169

buiter Peter zijn ouden vriend en zijn troep met groote
vreugde.
,Ik wist wel, Markward, dat jij een der eersten zoudt
zijn om me bij te staan, nu we den Utrechtschen hemelbewaarder een afstraffing zullen toedienen. Er zijn er zoo~
velen, ook onder de onze, die een heeleboel belooven, en
toch weinig doen. Maar op jou heeft Stellingwerf nimmer
een vergeefsch beroep gedaan.
,,Ja. Markward, Filippus van Bourgondië, bisschop van
Utrecht, die in de kunst van menschenslachten zijn in der
eeuwigheid zalige voorgangers Jan van Arkel en Frederik
van Blankenheim nog wil overtreffen, tracht nu de laatste
bloeddruppels uit zijn ,,lieve kinderen" in Stellingwerf en
Friesland te persen. Maar, jongen, we zullen morgen een
flink aantal van zijn gebroed doodslaan,
,,Maar kom mee naar binnen."
Markward gaf nu order aan zijn mannen om de paarden
een goede plaats te bezorgen; daarop konden ze zich ook
naar de herberg begeven.
Noordwolde beleefde een dag als misschien slechts eenmaal te voren. Dat was geweest meer dan honderd jaar
geleden, toen de huislieden van gansch Stellingwerf en
Schoterwerf hier langs waren getrokken op den krijgstocht naar Vollen'hove, om daar den gehaten hisschopsburcht aan te tasten.
Telkens kwamen nieuwe benden aan. Oldeberkoop was
na Elsloo en Boiji het eerst op zijn post, toen volgden
Olde- en Nijehoitpade. Pas laat in den avond verschenen
de verstafgelegen dorpen van den West- en Oosthoek.
Noordwolde geleek een legerkamp; daar was schier
geen woning, of men had voor legersteden voor een paar
krijgers te zorgen en voor stalling van een of meer paarden.
In de herberg „Het Saksische Paard" ging het vroolijk
en rumoerig toe; er was daar geen plaatsje meer onbezet,
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zoodat ook de andere gelegenheden een ruim bezoek
kregen.
Bier en brandewijn konden door den waard en zijn helpers niet vlug genoeg worden geschonken.
Weer een keer werd de deur van de gelagkamer geopend en een oogenblik heerschte er 'toen stilte bij de rumoerende sdhare. Plechtig en kalm schreed in zijn zwarten
rok de heilige Martinus over den drempel, 'het vertrek
binnen.
Vele jonge kerels zagen met verbazing deze zwarte gedaante naderen tot midden in de gelagkamer. Aan een
tafeltje ging deze staan en de priester wenkte geruststellend als in de kerk met zijn hand, waarom de ruime mouw
van zijn toga fladderde.
De heilige Martinus keek met zijn montere en goedmoedige oogen een wijle in het rond, toen zei hij tot den
waard: ,,Beste vriend Alef Gerbrands, breng mij een
kroes bier."
Daarop liep hij naar Mar-kward Portenga, Peter Speelvogel en de andere aanvoerders van de Stellingwervers
en schudde hen de hand. Toen ging hij weer terug naar
het tafeltje in het midden van de 'zaal en nam kalm een
flinke teug van zijn bier. Nu begon hij een korte redevoering af te steken, terwijl de geheele zaal in spanning
luisterde.
,,Mannen van Stellingwerf, gij gaat morgen de benden
bevechten van hem, die mijn heer is in het geestelijke. In
dezen strijd sta ik geheel aan uw zijde. Ja, ik wilde gaarne,
dat ik dit zwarte kleed nu niet behoefde te torsen en dat
ik, zooals mijn voorvaderen tijdens een lange reeks van
geslachten, nog de boerenkiel droeg. Ik zou dan morgen
vooraan in uw rijen staan, om hem te weerstaan, die God
predikt, maar den Duivel dient,
.j
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„•Mannen, vraagt me niet om den hemelschen zegen op
uw 'tocht; evenmin als de bisschop te beschikken heeft over
den zegen en den vloek, kan ik dit. Evenals gij en ik, is
hij sterfelijk; 'hem en den paus zelve zullen ook eenmaal de
wormen verteren. De groote macht, die alles bestiert,
wordt evenmin bevat door hen als door ons, kinderen van
het oude Stellingwerf.
,,Vrienden, het smart me diep, dat misschien velen van
jullie aantonds je leven zult moeten laten.
,Ook mijn gemeente heeft naar 'haar krachten bijgedragen aan dezen veldtocht. Zelfs de wankelmoedigen komen
thans aangeloopen. Ja, de inwoners van Noordwolde zijn
nog niet vergeten, dat 'hun grootvader of overgrootvader
hun verhaalde, hoe eenmaal een bisschop van Utrecht hun
dorp had verbrand en hen tot den bedelstaf had gebracht.
,Ik heb gezegd.”
De heilige Martinus 'wilde gaan zitten, doch het stormachtige bijvaIsgeroep, dat losbrak, noodzaakte hem, nog
even te blijven staan.
Nogmaals wenkte hij met zijn hand tot de mannen en
toen zocht 'hij zijn vrienden, de aanvoerders van de Stellingwcrvers, weer op.
Een oogenblik nadat de pastoor had gesproken, was er
weer groot rumoer op den weg. De deur werd met geweld
opengegooid. Een krijger posteerde zich aan den ingang
tot d gelagkamer en verkondigde: ,,Zijne Majesteit de
koning-keizer van Friesland en alle omliggende landen
treedt binnen.'
Met een ironischen trek op zijn geheel met baardharen
begroeide en in de laatste jaren snel verouderde aangezicht verscheen nu in het deurkozijn de bendevoerder
Douwe Doest.
Een gejuich ging op onder hen, die den onverzettelijken
vechter Douwe Doest kenden, Peter Speelvogel vloog op
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om zijn ouden strijdmakker de hand te drukken. Naast den
heiligen Martinus, Markward, Franke Roelofs en de
andere aanvoerders kreeg Douwe Doest een plaats ingeruimd.
Tot middernacht hielden de Stellingwervers hun vroolijk
festijn; toen had dan ook Alef Gerbrands geen druppel bier
of brandewijn meer in zijn woning.
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Het was nog vroeg in den morgen toen het heir opbrak.
De algemeene leiding was aan Peter Speelvogel opgedragen. Deze eer kwam Peter dan ook toe; hadden keizer en
bisschop ook niet den hoogsten prijs gezet op diens mageren kop, zoodra deze gescheiden zon zijn van den skelet~
achtigen romp?
Lang was de stoet der ruiters, die over de droge, zandige wegen trok; in verscheidene dorpen, door welke men
trok, werd het leger nog aangevuld door voetvolk, dat daar
op de hoofdmacht had liggen wachten.
Peter Speelvogel had den vorigen dag reeds eenige van
zijn mannen als verspieders uitgezonden, om te weten te
komen waar het vijandelijk heir zic'h bevond en in welke
richting het zich verplaatste. Ze kwamen zich nu met hun
berichten bij hem melden.
Toen de aanvoerder voldoende van de positie van de
bisschoppelijken op de hoogte was, en men deze tot op
enkele kilometers was genaderd, hield hij beraad met zijn
medeaanvoerders. Het landschap eigende zich goed, om de
benden van Fi'lippus van Bourgondië van drie zijden aan
te vallen. Er werd daarom besloten om de troepenmacht
in drie kolonnes te verdeelen, en het bisschoppelijke leger
zoo mogelijk van drie zijden op hetzelfde tijdstip aan te
vallen. Het voetvolk werd ingedeeld bij de groep, die den
kortsten weg naar den vijand 'had af te leggen.
Markward was met zijn mannen van Elsloo en Boijl met
eenige andere dorpen ingedeeld bij den troep, die onder
bevel stond van Douwe Doest. Zij hadden opdracht om
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de bisschoppelijken van het Noorden uit aan te vatten.
Toen hun afdeeling van het Noorden uit het vijandelijke
leger in zicht kreeg, was de strijd reeds ontbrand. Markward schatte al dadelijk, dat het 'bisschoppelijke leger
ruim tweemaal zoo sterk was dan de troepenmacht, die de
Stellingwervers op het laatste oogenblik bijeen hadden
weten 'te brengen.
Alleen de onstuimigheid der Stellingwervers en het verrassende van den aanval zouden in staat zijn om de
Utrechtsche huurlingen terug te drijven.
Gezeten op Baldur, die zich trots zijn jaren hield als
een jong dier, joeg Markward met Douwe Doest aan den
kop van den legertroep op de linkerflank van het heir van
den vredevorst in. Hun mannen volgden ditht achter hen.
Toen ze den vijand van nabij waren genaderd, wierpen ze
hun handsperen en schoten hun buksen af in den hoop en
ze stieten wild hun strijdkreet ,,Stellingwerf" uit.
Hoewel de vijand in getalsterkte ver in de meerderheid
was, begon hij na dezen onverwachten aanval in de linkerflank te weifelen en eenige afdeelingen begonnen zich
reeds spoedig terug te trekken.
Markward Portenga en Douwe Doest streden zijde aan
zijde. Hun aan den 'krijg gewende paarden baanden zich
een weg door de vijanden en hun zwaarden sloegen met
felle slagen op hun tegenstanders.
Van de linkerflank drong een andere schare Stellingwervers tot hen door; het waren mannen van Wolvega en
andere dorpen uit den Westhoek. Douwe Doest en Markward groetten vluchtig hun aanvoerder.
Dan ging het weer los op het dichtst van het strijdgewoel.
,,Daar, Douwe, dat is onze man", schreeuwde Portenga,
terwijl hij met zijn zwaard voor zich uit wees naar den
aanvoerder van het bisschoppelijke leger, den man van de
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Stichtsche Zwarte Hoop, Heer Nicolaas van Willestorf.
En terwijl de huurtroepen van den bisschop al meer
begonnen te wijken, drongen Markward en Douwe Doest
aan het hoofd van hun troep steeds verder op.
Daar, eensklaps, werd Douwe Doest door een speer in
de borst getroffen en stortte van zijn paard. Markward
hield een oogenblik Baldur in, om naar zijn ouden vriend
om te zien. Dit werd hem evenwel noodlottig. Een slag
van het zwaard van een vijandelijken ruiter deed hem ook
van zijn trouwe bruine storten.
Een oogenblik weifel'den nu hun volgelingen. Dan klonk
de zware stem van Karste Luythies, die met zijn bende van
Oosterwolde hen was gevolgd, boven het strijdgewoel uit:
•,Mannen van Stellingwerf, wreekt hen, wreekt Douwe
Doest en Markward Portenga.
Karste Luythies met zijn schare wierp zich weer met
wilde woede vooruit op den vijand en de van hun aanvoerders beroofde mannen van Elsloo en die van Douwe
Doest sloten zich bij hen aan.
Het leger van Filippus van Bourgond.ië, bisschop van
Utrecht, week nu over de geheele linie terug en dit wijken
werd spoedig een vlucht.
De Stellingwervers 'hadden den slag gewonnen. Hun
landje was in ieder geval voorloopig gevrijwaard voor de
brandschatting door de bisschoppelijke benden.
Het was een heldere voorjaarsdag. Warm scheen de
zon uit den blauwen hemel en ze joeg een golfvan vruchtbaarheid over de gouwen van Friesland.
Maar op het veld, waar de Stellingwervers hun overwinning hadden bevochten, lagen vele dooden en nog meer
gewonden, die krompen van pijn en ellende.
Markward Portenga en Douwe Doest lagen dicht bij
elkaar, dood op den door de zon verwarmden grond.
Naast het lijk van Markward stond de oude Baldur. Zoo
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nu en dan zonk het zware hoofd van den bruinen hengst
naar den grond en met wijd geopende neusgaten snoof hij
de lucht op van den man, die daar onbeweeglijk voor hem
op de aarde lag. Baldur begreep niets van het geval. Sliep
zijn meester? Sliep hij thans, terwijl de wereld vol licht,
leven en rumoer was? En dan de lucht, die van zijn lichaam
uitging. Het was nog wel dezelfde vertrouwde lucht van
al den tijd, dat Baldur met hem was geweest, maar het
wonderlijke donkere vocht, dat over den leeren jas van
zijn baas was gevloeid en dat de grassprieten rond diens
hoofd een eigenaardigen tint had gegeven, •dit vocht gaf
een zoo bijzonderen, ja angstwekkenden geur.
Baldur rook en snoof, nog eens en nog eens en schudde
zijn machtig hoofd.
Maar hier lag zijn heer en zijn vriend en hier wilde hij
blijven wachten, totdat deze weer zou opstaan.
Mannen kwamen, die den hengst bij zijn teugels grepen
en hem wilden wegvoeren. Maar Baldur verzette zich hier
tegen; ja, hij kon soms koppig en onhandelbaar zijn. Hij
sloeg wild om zich heen met voor- en achterbeenen en
beet naar alles, wat in zijn nabijheid kwam. Hier wilde
hij wachten, tot zijn vriend weer zou opstaan en hem op
den hals kloppen en hem vriendelijk toefluisteren in zijn
oor; dan zou hij onbeweeglijk staan, tot ze beiden weer
één waren geworden; en hij - Baldur - zou op zijn sterken rug zijn meester weer dragen overal waar deze hem
wilde hebben; in milden zonneschijn, bij regen en bij wind
en sneeuw; bij dag en bij nacht ......
De mannen, die hem wilden wegvoeren, waren weggegaan en later weer teruggekomen; toen stond hij nog
altijd naast den man, die daar onbeweeglijk lag in het gras.
Ze hadden hem nu met rust gelaten, maar zijn vriend hadden ze opgenomen en dezen gelegd in het stroo op een
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boerenwagen, waarin ook reeds een andere man stil
heen lag.
De bruine hengst was de mannen op den voet gevolgd,
had zijn groote hoofd over de kar uitgestrekt en nog eens
goed de lucht van zijn baas ingesnoven.
Toen hadden twee paarden den wagen in beweging gezet en voortgetrokken. En achter den wagen draafde, zijn
hoofd gestrekt over het stroo en den dooden man, de oude
Baldur,
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Weer luidden de torenklokken van het dorp Elsloo.
Markward Portenga zou naar zijn laatste rustplaats gedragen worden en naast hem zou Douwe Doest een legerstede krijgen.
Geheel het dorp was aanwezig en volgde de baren en ook
velen uit andere dorpen waren gekomen om Portenga en
den anderen onvermoeiden strijder voor de Stellingwerven
de laatste eer te bewijzen.
Elsloo had nog niet weer een pastoor gekregen, en
Peter Meinesz 'had niet 'het plan gehad een priester uit een
andere parochie te vragen voor den voorgang. Hij zeide
kortaf, dat dit tegen den wensch van zijn sdhoonzoon zou
zijn geweest. Maar zoodra het bericht van den dood van
Markward Portenga over het land was gedragen, was de
heilige Martinus"bij hem, Peter Meinesz gekomen en had
hem gevraagd of hij Markward tot aan diens graf mocht
voorgaan.
Vader Peter had toen niet zoo dadelijk woorden kunnen
vinden, maar tranen waren hem in de oogen gesprongen,
toen hij hangende op zijn kruk tegenover den Noord~
wolder pastoor had gestaan, - en hij had dezen alleen
innig de hand gedrukt.
Eigenlijk had Aleid over een dergelijke aangelegenheid
te beslissen gehad, maar zij had haar vader gevraagd, om
alles wat de begrafenis betrof, te willen regelen.
Onder het gebeier der klokken werden de beide kisten
neergelaten in Moeder Aarde in de lange rij der grafsteden
der Portenga's. Aan weerszijden van Peter den smid ston-
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den met bleeke, betraande gezichten Aleid en Irmgard en
beiden hadden ze een der oudste meisjes van Markward
en Aleid aan de hand. Om de uitvaart van Douwe Doest
bij te wonen, waren twee van diens zusters en een broeder overgekomen.
Aanwezig waren nog, behalve de inwoners van Elsloo
en vele mannen uit naburige dorpen, Franke Roelofs,
Karste Luythies en al de andere stellingen en dorprechters,
die steeds met de beide gestorvenen hadden gestreden. En
achteraan in de schare, tegen een post van de kerkhofspoort geleund, stond de magere gestalte van Peter Speelvogel. Om diens smalle kaken lag een moede, matte uitdrukking.
Toen de beide kisten waren neergelaten en een schepje
aarde er op neer was gestort, trad de heilige Martinus
naar voren. Tot groote verbazing van allen was de pastoor
van Noordwolde niet gekleed in zijn geestelijk gewaad,
doch droeg hij dezelfde kleeding als alle mannen van het
platteland; de grove dracht, geweven door eigen dorpswevers.
Terwijl hij daar stond naast Peter Meinesz tusschen de
beide nog geopende graven, sprak de heilige man:
,,Bloedverwanten van Markward Portenga en Douwe
Doest.
,Vrienden en krijgsmakkers van deze beide helden en
verder allen gij, inwoners van Elsloo en aangrenzende
dorpen, die hier tegenwoordig zijt.
,Tot u wil ik eenige woorden richten.
,Gij ziet mij hier voor u staan in de grove linnen kiel
van den Stellingwerver huisman. Ik heb, vrienden, mijn
priesterkleed aan den kapstok gehangen en trek het nimmer weder aan.
,,Lange jaren heb ik geleefd in twijfel en met tweedracht
in mijn ziel. Thans, eindelijk heeft de oude band des
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bloeds, die mij met ons volk verbindt, het gewonnen.
,,Ik kan niet langer een kerk dienen, welker grootwaar~
digheidsbekieeders, gelijk de 'bisschop van Utrecht, als
sluipmoordenaars een klein volk trachten te vernietigen,
een volk, dat zich reeds tot het uiterste geweerd had in
een gerechten strijd tegen andere vijanden.
,,De leer, die door deze kerk wordt uitgedragen, is ng
slechter dan die van den Farizeër.
,,Markward Portenga en Douwe Doest, edele doodn,
op uw graven doet de heilige Martinus de gelofte, dat hij
voortaan de ploeg door de akkers zal sturen en dat hij
morgen het zwaard zal opvatten, dat uwe handen is
ontvallen.
,,Gode zij dank, nu behoef ik niet meer mijn blik naar
den grond te wenden, doch kan ik weer Vrij Cfl rechtop
gaan, met mijn handen en blik naar boven gericht naar de
Almacht, die is en zal blijven, overal, ook in onze ziel.
,Vrienden, noch Markward Portenga, noch Douwe
Doest, hebben bij hun leven om kerk en priester gegeven,
omdat de heerschende kerk en haar priesters geen plaats
konden vinden in hun hart. Daar zetelde immers reeds de
liefde tot de Almacht, de Onbegrepene, den God hunner
vaderen. £n de liefde tot hun land en hun volk was verankerd in dit rotsvaste geloof der vaderen, zooals dit ook
nog ligt besloten in u, die hier tegenwoordig zijt.
,,Ziet wat een goddelijke boodschap kon volbrengen.
Terwijl vorsten en bisschoppen strijden om macht en een
weelderig leven, en daarbij in den grond der zaak, door
hun handel en wandel, blijk geven, dat ze de geschiedenis
van Jezus en de heiligen, die ze u voorzetten om u er aan
te benevelen, als een fabel beschouwen, - ziet, daar zijn
deze beide mannen ten strijde getrokken, gelijk zooveel
anderen van ons volk, niet om macht en gewin, niet om
goud en eer, maar uit waarachtige liefde tot hun arm, be~
'1
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laagd volk en ter verdediging van den grond, waarop zij
en hun voorouders in alle vrede en eerlijkheid hebben geploegd en gezaaid.
,Douwe Doest, ge zult hier moeten rusten op den hof,
maar niet naast uw vrouw en uw bloedverwanten, omdat
daar geen plaats voor u was; de vijanden, die daar regeeren, zouden zelfs uw doode lichaam nog geweld hebben
aangedaan. Maar gij, Douwe, ge zult hier rusten naast
uwen trouwen vriend Markward, met wien ge ,zooveel
gelukkige en ongelukkige, maar altijd groote dagen hebt
beleefd.
,,En nu, Markward Portenga, zoon van mijn ouden
vriend Herman Portenga. Het doet mij goed voor uw nabestaanden dat zoovelen zijn gekomen om nog in uw nabijheid te vertoeven op het laatste oogenblik voor dat Moeder Aarde uw lichaam heeft opgenomen. 0, hoe lief ware
het mij geweest, wanneer ik dezen dag niet had behoeven
te beleven; dat gij met uw sterke lichaam nog trotsch den
ploeg mocht besturen, en ik oudere man stijf op het stroo
in uw plaats zou liggen. Het heeft helaas niet mogen zijn.
,,Bloedverwanten en vrienden, verwacht geen kwezelachtige woorden van troost van mij. In de plaats hiervan
zeg ik: Leeft verder in den geest van deze beiden, die u
zijn voorgegaan. Hun heldhaftig leven en sterven moge
u een baken zijn op uw ver-deren weg door het harde
leven. Weest trotsch op hen, maar daarnevens, richt u
naar hen, tracht hen te evenaren. Dat is de grootste
liefdedaad aan hen.
,,Ik heb gezegd."
De klokken begonnen nu weer te beieren, en de menschen, voorafgegaan door den heiligen Martinus, verlieten
den doodenakker.
De doodgraver stortte de aarde op de kisten van Douwe
Doest en Markward Portenga.
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