


Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1924 van Wassenaar. Deze partijgenoot van den Bisschop en de llol-landsche regeering had een list v^fillen te baat nemen, die menin den loop der geschiedenis telkens aantreft; 't oudste voorbeeldervan is het Paard van Troje, 't beroemdste bij ons het Turfschipvan Breda. Doch een eeuw voor de list van turfschipper Adriaanvan Bergen probeerde Egbert van Wassenaar iets soortgelijksom de Haer te verrassen. Met zeven dappere Kabeljauwschenverborg hij zich tusschen de meelzakken, die de burcht werdenbinnengebracht en plotseling overviel hij de niets kwaads ver-moedende bezetting, twintig man sterk. Tegen deze overmachtkon hij 't toch niet volhouden en nadat vijf van zijn makkers wa-ren gesneuveld, gaf hij den strijd op en werd hij gevangen ge-nomen. Met groote vreugde werd de tijding van 't mislukkenvan dezen aanval door van Groenenberch en zijn gasten verno-men, ja, de zoon des huizes,Reinier van Groenenberch, stelde zelfseen

dronk in ter eere van Jan van Harmeien, den wakkeren ka-pitein op de Haer : Leven de ridders van Montf oort!. . . . Doodaan den bisschop en allen die met hem zijn. Leve Jan van Har-melen! de dood aan van Wassenaar&quot;. Allen ledigden hunne ^lazeral waren ze ook allen niet in even groote mate moorddadig ge-stemd, behalve zijn zuster Anthonia. Reinier, die dit wel verwachthad, maakte er dadelijk aanmerking op, doch zij wist zich zeergoed te verontschuldigen: voor haar, een vrotiw, was 't niet welmogelijk, met 't groote aantal dronken in te stemmen. Doch ditwas de eigenlijke reden niet. yVnthonia, die Egbert van Wassenaaral uit haar kinderjaren kende, had hem in stilte lief. Wat bekom-merde zij zich om Hoekschen of Kabel jauwschen, om bisschops-of stadsgezinden, ja zelfs om haar vader en zijn partijgenooten.Niet zoodra had ze dan ook het gebeurde vernomen, of ze over-legde bij zichzelf, hoe ze Egljert zou kunnen redden. Ze vreesden.1., dat hij in gevangenschap niet veilig was, en nam zich

daaromvoor hem zoo mogelijk te bevrijden. Eenigen tijd na het gebeurde kon men in de buurt van de Haer'twee wolfsjagers zien, die zich naar het kasteel begaven en dieop hun verzoek, al was 't met eenige moeite, toegang tot deburcht kregen. Een van hen, de trouwe dienaar Godert, zettezich in de wachtkamer neer. terwijl zijn makker naar den slot-voogd werd geleid, die hem al zeer weinig vriendelijk ontving.Hoe groot was echter zijn verbazing, toen de jager hem metzachte stem toesprak en meedeelde, wie hij was en wat hij kwam



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1924 doen. De jager was...... een meisje, 't was...... Anthonia van Groenenberch, die kwam probeeren, wat zij met haar over-redingskracht op Jan van Harmeien vermocht. Nog waren zijniet klaar met hun gesprek, toen er plotseling een hevige beroe-ring in 't slot ontstond. Wat was n.1. 't geval ? Gebruik makende van de heerschendemist, was Joost van Lalaing, de stadhouder van Holland, meteen leger de burcht onverwachts genaderd om haar op te eischenvoor de Kabeljauwsche partij. Dit werd natuurlijk geweigerden nu ontstond er een geregeld beleg. Jonkvrouw Anthonia ver-keerde wel in een eigenaardige positie; daar was zij, als eenigevrouw, in mannenkleeren, zonder medeweten van haar vader, ineen belegerd kasteel, te midden van mannen, die ze eigenlijk vij-andig gezind was. Hoe goed had Jan van Harmeien ervan kun-nen profiteeren, dat hij haar en Egbert van Wassenaar in zijnmacht had! Dit heeft hij niet

gedaan. Anthonia schijnt er zelfs ingeslaagd te zijn om hem te weerhouden van de bedreiging, datEgbert in het gezicht van de Hollanders zou worden ter doodgebracht, als 't beleg niet werd opgebroken. De veertig man be-zetting konden het kasteel toch niet houden; den I4en Juli 1482waren zij eindelijk genoodzaakt om tot onderhandelen over tegaan. Dienzelfden dag werd tot de overgave besloten. De bezet-ting werd krijgsgevangen gemaakt, het kasteel verbrand, Egbertvan Wassenaar bevrijd en met vreugde door zijn partijgenootenbegroet, terwijl jonkvrouw Anthonia naar zijn tante in Den Haagging. Zij waagde het niet, na wat ze gedaan had, naar haarvader en broer terug te keeren. Drie jaar later werd het huwe-lijk tusschen Anthonia van Groenenberch en Egbert van Was-senaar voltrokken. Het duurde nog 10 jaar, voordat er voorgoedeen einde was gemaakt aan de Hoeksche en Kabeljauwsclietwisten.


