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Nr. 298,
A. HANS.

I!E BEtE[iEMtDE $TAD.

I.

-- Die ltaliaansche tooveuaar blijft zel<er
r,r'eer den ganschen -nacht op; zèi balcker Tem-
rnerman, di'e in 1583 op de St. Jacobsmarkt te
Antwerpen een druk beklanten winkel had.

't Was al over mid'dernacht, maar Temmerman
kon vooreerst nog niet naar bed. Hij moest aller-
iei pasteien en taarten bakken voor een vo,or..
name bruiloft.

- 
Is e,r nog licht bij den ltaliaan? vroeg zijn

vrouw, die in de'keuken zat.

- J., hoor... Wat zou clie geheimzinnige
vent toch altijd uitvo'eren?

-. Men zegt, dat hij de kunst zo,ekt om goud
te maken.

- 
Dat hij werkt voor zijn brood net als ieder

fatsoenlijk mensch. Hij zit daar zeker met aller-
lei fleschjes vol wonderlijk goedje boven vuur-
pntten. Ik ben maar brg, dat heel zijn hok nog
eens in de lucht vliegt en dan krijgen wij ook
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tut i. brokken mee' Ge weet nog, dat we eens

een knal hoorden en zijn ruiten aan stukken

sprongen.^ __ -Of ik het nog weet! hernam vrouw Tem-

merrnan. Ik schrok geweldlg'

- 
Oclr, er zitten allerlei vree,mdelingen in-de

stad. Dat is zoo in een handelsplaats' Maar den

meesten hekel heb ik aan de Franschen, die hier

nu zô0 baas sPelen.

- 
Ze zijn toch gekomen om on's te helpen

tegen de Spanjaar'den, merkte vrouw Temmer-
man op.

_- Ju, zeker... Maar er locrpen zulke rare ge-

ruchten, over hun' baas, den hertog van Anjou.
Hij kropt zijn hals als een duif van hoogmoed.
En rnen beweert, dat hij gaarne geheel meester
zov zijn in Brabant en Vlaan,Jeren en misschien
nog wel'verder ook.

'_- Maar d,e menschen praten zoo veel.
Temmerman dronk een k::oes bier en rustte

even trit. Zijn knecht Flip was in de werkplaats.
't Waren zorgelijke tijden.
De bewoners der Noord- en Zuid;Nederland-

sche gewesten waren opgestaan tegen den
Spaanschen koning, die ook hier regeerde. En
onze overheden hadden hulp gevraagd aan den
Franschen koning, die zijn broer, den hertog
van Anjou, met een legerbende zond.

2

Anjou vertoefde te Antwerpen. En velen in
deze stad vreesd,en, dat ze met hem een sluwen
vos in huis hadden gehaald. Men verdacht An-
jou er van zelf een vorst te willen worden, al
was het dan niet over een groot land als zijn
broer. Aan zulk een helper zou men dan niet
veel hebben.

Bakker Te,mmerman bleef niet lang in de

keuken. Er zat een schat van pasteien en taar-
ten in den oven...

- 
Vrouw, l.g.u te bed.. ge hebt u\,r' ruEt

noodig, zei de bakker.

- 
fl6s lang hebt ge nog werk )

- 
O, een paar uur... Maar ik kan er tegen.

Gij ziet wat bleek...

- J.,, ik ga slapen. Ge hebt niets rneer noo-
dig?

- 
N€'en... ik zal een kroes bier mee nemerr

naar de bakkerij...
FIip, de knecht, lette daar op den oven. FIii

was een jongen van zestien jaar en kwam van
den polder. Daar hij hinkte, kon hij geen boe-
renwerk verrichten. Hij wilde toen bal<Icer wor-
den, en kwam bij Temmermen in de leer. Deze
was ze€r over hem tevreden.

- 
Flip, drink eens, joneen, want hier wordL

de keel droog, zei de baas.
Door een raam van rle bakkerij zag nren over
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den hof de achterzijde van huizen eener ander,'
straat. En v66r een venster was nog licht. Dant
woond.e de ltaliaan, over wierr Temmerman tot
zijn vrouw gesprohen had. Hij verbleef daar
sedert ,eenige maanden, in een bouwvallig huisje
en kwam alleen op straat om haastig zijn levens.
middelen te koopen

=- Die ltaliaansche goochelaar blijft maâr
op, zei Temmerman.

- J., baas. Kee van hi,ernaast beweert, dat
ze verled'en nacht uilen hoorde schreeuwen.

- 
Kee hoort en ziet altijd meer dan een

an'd,er en, hoe minder ge naaï haar luistert hoe
beter, jongen.

Na een tijdje mochten de pasteien en taarten
uit den oven gehaald worden en T,emmerman
r^,as zeer tevreden. Het gebak was prachtig ge-
lukt.

Alies werd zorgvtrldig weg gezet. Baas en
Icneclet hadden nog 't een en arder gerqed te
maken voor den 'rolgenden morgen. Ze zouden
maar een paar rrur rust hebben.

-_ Taarten voor de bruiloft, doch onze klan-
ten moeten ook hun broodje hebben, zei Tem-
nrerman.

Hii merkte, dat €r voortd'urend menschen
voorbij gingen-. En te A.ntwerpen ging men
toen toch vroeg ter ruste. De bakker moest eene

4
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loeren d'r:or een luik, dat op de St' Jacobs-
markt uitgaf.

- 
Frutrohen 'die nog op stap zijn, zei hij

tot Flip. Wat hebben die kerels zoo laat te ver-
richten? lk vertrouw den boel niet. Anjou is ge-

komen ons ons te helpen, doch, als hij ons maar

niet van den oever in de graclit helpt !

EindelijL konden Temmerman en Flip zich ter

ruste begeven. Een paar uuï later echter waren

ze weer aan den arbeid' In den voormiddag
bracht Flip de pasteien en taarten weg; een jon-

gen uit de buurt hielP hem.
't Was een drukke dug' Temmerman had

nauwelijks den tijd om te noenmalen' Om een

uur stond hii weer voor den oven. Flip was

klanten aan 't bestellen. Maar eensklaps storm'
de hij de balçkerij binnen.

- 
C|, baas, de Franschen ! riep hij uit.

- 
Wat is er, jongen? GaaP zoo niet, maar

spreek...

- 
De Franschen, die te Borgerhout waren,

zijn door de Kipdorppoort bin'nen gevallen, en

sÀi"t"r, in de huizen.., Maar de burgers ver-
weren zich...

Ook vrouw Temmerman kwam aangeloopen
en riep:

- 
De Franschen, de Fraltschenl Zii verra'

den onze stad ! Ze schieten en moordren.



De bakker mompelde een verwenaching,
greep een zware ovenschop, d'ie trilde in zijn
krachtige vuist. En in zijn bloot bovenlijf zo.,-
als hij v66r dbn oven had gestaan, sneld,e hij de
deur uit. 't Gevecht vras in vollen gang.

- 
Daar, ellendige verrader'! bulderde Tem-

merman, en de ve rvaarlijke ovenschop trof
zoo geweldig ee4 ruiter, dat clez'e d,ood van ziin
paard rold,e.

De bakker sprong nu zelf cp het paard, nadat
hij 't zwaard van den Franschman gegrepen
had en roependb: << Slaat dood de verraders!
Volgt mij, burgers!>> rende hij voort.

Hij was als e,en aanvoerd,er geworden.
zwaaide zijn zwaard en iedere maal viel
vijand. 't Werd ".r, .rr""i"lijk tooneel.

- 
Moed, mannen! Leve Antwerpen!

Temmerman boven alles uit.
Ti; scheidde de eerste bende Franschen.

schrik en verwarring in hun gelederen versprei-
dend. Naar alle zijden d'eelde hii hevige slagen
uit. Hij kencle geen vrees. En allen schenen bang
voor hem. FIij was dan oolc een verschrikke-
lijke verschijning, die halfnaakte man te paard,
met zijn borst bespat door het bloed'; en onop-
houdelijk riep hij:

- 
Wij overwinnen, burgers! Dood aan de

verraderel Leve .A.ntwcrpent

F 6 -

Hii
een

riep

,tr

lt.

ii
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De turgers, ââr,gewakkerd door hun 'stadsge'

noot, vochten als razender;, veïontwaardigd
over de trouwelooze handelwijze.

De Franschen weken al. Zii bleken niet be-
stand tegen zulk een wakkere bevolking. Ze
hadden aan zulk een tegensta.nd niet gedacht,

Nog geen ur-rr lvas verloopen en reed's waren
bijira 1.000 man van Anjou's leger gevallen.

'ln een wanordelijke r'lucht trachtten de over-
ievenden ri.h te redCen. Overal stuitten zij op
burgers. Veel Frarrr.h"r, wierpen zich .r.n d.
wallen in de veste. Anderen 1:robeerden de p,oort
te bereiken, maar zagen zicl, weerhouden door
iijken, die tot tien voet hoogte opgestapeld la-
gen.

Ja, Anjou had verraad gepleegd. Hij was hier
gekomen in dienst van de regeering, en nu wilde
hij zelf heerscher zijn. Met zijn edellieden had
hij het plan beraamd, Antwerpen door zijn sol-
daten te bezetten. Hij had die krijgslieden uit
verschillende plaatsen te Borgerhout samen ge'
bracht.

Een Fransch edelman kwam door de poort ge-
reden. Hij drong zijn paard tegen den muur en
't leek of hij een ongeluk kreeg. De wacht wilde
hem helpen.

Dat schijnbaar ongeval was niets anders dan
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êen teei<en, om den aanval te beginnen un d*
kreet: << Been gebroken i >> door den edelman
geuit, dienCe als sein tot een :.rlgeme,enen aanval.

In een oogwenk was de wacht overvallen en
gedood.

Onder den kreet: <<tGewonnen stad! Leve An-
jou!>> rende cie ruiters, versterkt door ongeveer
3.Û00 musketiers; op het gegeven teeken, van
buiten gegeven, de straten in.

Het plan was goed voorbereid. Een gedeeite
der bende moest langs de St. Jacobsrnarkt naàr
het stadhuis trei<ken, terwijl de overigen hun
weg moesten nemen over de Meir, Beide afdee,
lingen zouden zich dan op de Groote Markt
veree'nigen... en de stad was gewonnen. De sol-
daten zouden mogen plunderen.

Maar Anjou had niet gerekend met de dap-
perheid der flinke Antwerpsche burgers!

In hun maaltijd gestoord, verschenen de
goede lieden nieuwsgierig aan deuren, en ven-
stersi, om naar de oorzaak van al dat rumoer te
veïnemen. Toen zij bemerkten, dat de Fran,
schen naar alle zijden vuurc{en en winkels en
magazijnen bestormden, begrepen zij wat er ge-
beurde. En ze dachten aan de Spaansche F,rri",
toen _te An,twerpen gemoord, gebrand en ge-
roofd werd.

Ieder vloog te wapen. De kettingen werden
gespannen en de bruggen opgehaald.

- 
Ten strijde, ten strijde! klonk de kreet.

De Franschen verraden ons!
Edellieden en burgers, sololaten, werklieden,

niemand bleef achter. Wie geen gewe€r rijk
was, greep hamer of bijl. Iedcr wapen kon die-
nen.

Vrouwen en kinderen hielCcn zich niet schuil,
maar van daken en uit vensters, wierpen zij
steenen, pannen, potten, meubels zelfs, alles
wat maar onder de hand viel, op de Franschen.

En we zagen hoe Temmerman de bende op
de St. Jacobsmarkt bestookte.

Een van hun aanvoerders, graaf de Rochepot,
trad woedend den vluchtenderr in den weg.

- 
Ellendige lafaards! bulclerde hij. Gij, sol-

daten, vlucht vo.or ongeoefende burgers!
Hij sloeg eenige van zijn eigen mannen ne€r.

- 
Slaat dood, siaat dood I galmde weer een

vervaarlijke stem; en daar was de bakker.
De Franschen herkenden den kreet van dien

vreeselijken man te paard. Liever dan zijn hef-
tige slagen te krijgen, wierpen zij zich in het
water van de gracht.

De strijd liep ten einde. Bijna heel Arrjou's
leger was vernietigd. Edelen van hoogen rang,

;
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kenbaar aan hun
midden der lijken

prachtige kleeren, lagen te
van gewone soldaten.

hi; t.ri. nu weer i. rr..drume burger. Eenige
i<ennissen zaten bij hern.

- 
Ieder heeft zijn best geclaan, zei de bak-

ker. Mijn knecht hinkt, maar hij was ook op
straat met een ovenhaalc. En wat me plezier
doet, is dat de ltaliaan van hierachter zich ook
duchtig voor onze stad weerde. Hij liet uit een
buis telkens iets knallen, dat wel de kracht had
van tien musketten. De kerel heeft -toch hart
voor Antwerpen.

- 
O, ge bedoelt Giannibelli, zei een burger.

- 
Hoe hij heet, weet ik niet, maar ik heb

vriendschap voor hem.
Flip, de knecht, kwam binnen.

- 
Meester, men vraagt r: op het stadhuis,

zei hij.

- 
Waarschijnlijk wil de overheid u bedan-

lcen voor uw moedig gedrag, eei een buurman.

- 
Als het daarom te doen is, dan blijf ik ze-

ker thuis. Zeg rmaar tot den stadsbode, dat ilc
geen dank noodig heb. Ik deed slechts mijn
plicht. 'Wat rare streken zijn dat nu?

Flip had niet veel zin in 's meesters boodschap.

- 
Toe, knaap I zei Temrrerman ongeduldig.

Ik meen het, hoor! Ge staat daar op uw hielen te
draaien, alsof ik u.verteld ha"d" dat de schelm-
achtige Anjou straks bij ons komt avondftalen.

In 't zicht der stad, doch ver genoeg van het
gevaar, stond Anjou met eenige edellieden.

Niet alle Fransche edelen waren vleiers t

Eenigen, die van den voorgenomen aanslac
niet geweten hadden, verweten den hertog op
heftige wijzé zijn gemeenheid.

Anjou zag ginds op de muren menschen in
de veste vallen.

- 
Victorie, victorie! De stad is aan onsl ju-

belde hij, Zie, onze soldaten werpen de burgàrs
in de gracht. Zij hebben overwonnen.

Maar een der bijstanders riep:
* 't Is juist omgekeerd... de burgers werpen

ons volk naar beneden. We lijden 
"en echande-

Iijke nederlaag!

- 
Neen, neen! riep Anjou,

Maar een vlu-,chteling zei het hem, dat alles
mislukt was.

Anjou spïong te paard en vluchtte.

- Z?o eindigde deze aanslag op Antwerpen,
die de Fransche Furie werd, g*rro.md.

De Franschen hadden l5-00 dooden, cle bur"
gers nog geen honderd.

I emmerman rustte van de vermoeienis
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Maar nu bemoeiden de 
"rrd"r"r, 

zicir met iret
geval.

- 
Waar zijn uw zinnen, buurman) vroeg

èen brouwer. 'Weet ge dan niet, dat gij door zoo
te hand,elen, de heeren beleedigt) Toe, ga spoe-
dig naar hen toe ; ge zljt toch niet verlegen. Dat
hebt ge tegen de Frans,chen getoond. En ge ver-
dient lof.

- 
Wat kalt gij daar al over lof l Dat is al wel

voor heeren, die kunnen buigen. Ik zeg maar,
de gansche bevolking heeft haar plicht gedaan,
en ik zou wel geen eerlijke Antwerpenaar zijn,
zoo ik achtergebleven ware.

- 
Maar ge zijt ons voorgegaan, hernam de

brouwer. Ge moet naar 't stadhuis en als {e niet
gaat, brengen wij er u heen!

*_ N,r, als 't niet anders kan, dan moet het
maar, sprak de bakker gromm,end. Vrouw geef
mijn beste wambuis. Al dat gemier van die hee-
ren,!

't Bakkeysgiide was aan 't stadhuis en vond
het een groote eer, da.t hun makker plechtig op't stadhuis on,tvangen en er door de ov"rh"iJ b"-
dankt werd voor zijn dapperheid. De raad van
de stad kende hem levenslang een pensioen van
300 gulden toe.

Het bronz"" -.ïîît van Geefs en Frans

V^r, Dy"L op de Victoriepiaats, irerinnert ons
aan de Fransche furie.

Op een zijtafereel zien wij rlen moedigen bak.
ker aan 't werk.

II.

Eenige maanden waren vocrrbij gegaan. Flip,
de knecht van Temmerman, was eenige dagen
afwezig geweest, daar zijn vader in den pold,er
ziel< lag. Thans kwam hij terug.

._ V"/el, jongen, hoe is het met uw vader)
vroeg vrôuw Temmerman.

Flip barstte in snikken uit.
__ Vader is van nacht overleden, antwoord^

de hij.

- 
'Wat 

zegt gel
Temmerman had de stem van zijn knecht ge-

hoord en kwam vlug in de kamer"

- 
Flip vertelt me, dat zijrr vader van nacht

overleden is, sprak de vrouw.
*_- Ja, aan'hevige koortsen...
En Flip vertelde van de ziekte en het overlil-

den
Ternmerman en zijn vrour+ luisterden mee-

warig toe.

- 
En nu zal ik moeten rhuis blijven, baas,

vervolgde FIip. Moeder zit daar alleen. Ze wil

*
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niet naar de ptad. We hebberl ginje, orr" t..tye
land en een wei...
. : Ju, jongen, uw moeder heeft u noodig,
dat begrijp ik. En al spijt het :nij, dat ge orr" lr"i-
laat, roch is het uw 

- 
plicht "# *.1a., îii t.

staan. Gij hebt mij tràuw ged,iend en gu ,.rit
voor uw moeder een.goede zcon zijn. Maur ho.
kunt ge ginder .r* k.rt verdien,en )

* Il< zal bakken en brood leveren aan de
soldaten in de ",,erschansingen en aân de s.hif-
pers op de Schelde. IV* hJbÏren een beetl. larid
en twee geiten.

-- O, ik hoor het a1... ,t zal best gaan. Ja,sla er u door...
Flip bleef nog eenige urên. :

. Toen hij zou vertrekken g.rf de brave bakker
hern een som geld.

- 
Daarmee i<unt ge een ,arerkplaatsje en een

oven bo'wen e n een pgrtijtj,-, meel k";p;;, ,;ihi.j. Zc,o stelt ge u in gang. i\..r,, ,r"*rr, stribbelniet tegen... 't is mijn eerste jaar pensioen, datil< tcch eigenlijk niet verdi.r,â h.Ë, *.r,, metdie Fransche furie deecl iederuijn plicht. W;
Ll zeer missen...
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- 
Overmorgen te Oorderen...

- 
Ik zal komen... en dan korn ik ook ulv

moeder bezoeken.
Zoo verliet Flip Antwerpen. Hij begaf zich

door de Koepoort, zoo geheeten, omdat langs
daar het vee uit de Noorderweiden binnen de
stad kwam. 't 'Was voorjaar en d,e natuur her-
leefd,e Als een groen,e zee van gras strekte zich
daar uit, zoo ver men zien kon.

Flip had een langen tocht Eindelijk kwam
hij aan een hoefie bezijds.Oorderen. Daar woon-
de moeder, daar lag vader op zijn doodsbed.

De boodschap van Flip bracht moeder toch
wat troost èn ze was baklcer Temmerman zeer
dankbaar. Dat toonde ze ook, toen de brave
man twee dagen later de begrafenis bijwoonde
en daarna met de weduwe praatte Er waren twee
jongere kinderen. Die konden ook een handje
toesteken op 't land en in den stal. Maar Flip
t /as de groote steun. 'De bakker had moed en
vertrouwen in de nederige woning gebracht.

FIip werd bakker en hij verdiende Cen kost"
Maar een jaar later kwamen er nieuwc zorgen.

De Spaansche veldheer, de hertog van Parrna,
die de opgestane Nederlandsche gervesten rnoest
onderwerpen, kwam Antwerpen belegeren. FIij
sloot de stad in, om ze uit te hongeren. En om
te beletten, dat schepen uit Z"eeland levensmid-

.- Dat is waar, stemde de
-* Maar'r_lw moeder heeft

Temmerman. Wanneer wordt
ven,?

14*

vrouw toe.
u noodig, hernam
uw vader begra-
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delen zouden brengen over de Schelde, liet hij
een schipbrug bouwen, van Calloo naar den an'

deren o.t.t, bij den dijk Kauwenstein. Zoo kon
er geen schip door en Spaansche soldaten hiel-
den op de brug en de dijken de wacht. '

Flip werd gedwongen voor de Spanjaarden te

balcken. Ze leverden' hem het meel, maar be-
taalden zijn arbeid slecht. En het was zorgelijk
thuis.

Flip dacht veel aan Tentmerm-an en zijn
vrouw. Hoe zouden zij het stellen in de bele-
gcrde stad) Hij kon er niet heen' Antwe.rpen,
aan alle zijden docr soldaten omringd, leek wel
een groote gevangepis.

Burgemeester Marnix varl St. Aldegonde,
had verzekerd, dat hij Antwerpen niet zou over-
geven. En de burgers waren Lrereid hun stad tot
het uiterste te verdedigen, onr er de Spanjaardèn
buiten te houden'Er 

kwam te Antwerpen we ldra gebrek aan le-
vensmiddelen.

ilt.

V66r het open raam zat Elza Bory, de dochter
van een koopman. Ginds verrees statig de Onze
Lieve Vrouwetoren. En hij le ek wel 't symboc,l
yan de fierheid der Antwerpsche burgers,
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- 
De toren wijst Hemelwaarts, dacht Elza.

Van boven rnoet de hulp kcmen. De nooâ is
groot in de stad.

Dagelijks had ze levensmiddelen gebracht naar
arme lieden. Maar ze kon het thans niet meer
doen. Er was in het groote huis wel nog geen
gebrek, doch geen' voorraad rneer om uit te dee-
len.

Een ingesloten stad, dat was akelig. De han-
del had toch al veel geleden in de laatste jaren.
Nu kon er geen schip meer vertrekken of aan-
komen.

En jonge man trad c{e karner binnen.

- 
Zoo, Gerard, terug van uw post? vroeg

Elza.

- Ja... Ik heb den heelen nacht dienst gehad
op de, wallen. Maar de Spanjaarden vallen niet
aan. Zij hongeren ons uit. En tegen honger .kun
nen we niets doen. Ik ga nu wat rusten. F.lza,
wek mij, als rneester Giannibelli komt.

*- Verwacht gij hem ) Komt hij weer eens
uit zijn kluis)

- J., hij wil mij spreken. Giannibelli schijnt
een rniddel bedacht te hebben om Parma's brug
te vernielen. En hij zou wensche n, dat ik er me,t.
den burgemeester over s,preek.

- 
Maar zou hij dat kunnen,)

- 
Hij is een bekwaam werktuigkundige. Ik
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heb al veel van hem geleerd' En als hij iets be-

loqft, is het niet lichtvaardig.

-- O, als de Schelde weer open kwam' zou-

den de 2..,.r*r"he schepen ons levensmiddelen

brengen, zei Elza.
-*- Had men de dijken doorgestoken, het ware

al water van 'Bergen op Zoom tot hier, over de

weiden. En dan konCen platte schepen ons be-

reilçen, zo'oals het te Leider,. in Holland ge'

beurde, toen die stad beleger.l werd' Ik hoop nu

op het rniddel van Giannibelli'
Cerard legde zich ter ruste. Broeder en zuster

hadden geen moeder meer. Hun vader was meest

op zijn kantoor, al werden eï geen zalcen meer
gedaan.

Gerard en Elza moesten vooral aanspraak bii
elkaar zooken. De broer hield zich gaarne met
werktuigkunde bezig. En zoc was hij in kennis
geraakt met den ltaliaan, die aan de achterzijde
van Ternmerman's bakkerij woonde.

,F{ij verwachtte dezen dus op bezoek. Pas na
den middag kwam Giannibelli. Lang praatte hii
met Gerard.

Toen hij heen was, zei Gerard tot Elza:

- Ju, Ciannibelli kan de brug vernielen. Ik
ga dadelijk vragen om d.! burgemeester !$
spreken.

r1r l0 *

Ë" hil d,.eld. een en 
^rrd., 

mee over het piarr
van den ltaliaan.

v.

-: Ja jongen, it ore." dat ,lc *.idrt d.r, oven
zal moeten sluiten, zei bakl;ci Pieter Temmer-
man tot zijn nieuwen knecht, toen beiden brood
âan 't kneden waren. Tegen Cen honger is het
kwaad vechten, hoor ! Is er eenmaal honger-
snood, dan volgt er spoedig verdeeldheid ê1r,

vooral bij een beleg, moet er eensgezinclheid
zijn. Had men naar rvijzen raad willen luisteren
en de dijken doorgestoken, dan zaten we nu
niet als ratten in een val. Dan was er water over
het Noorderland en konden rl,e schepen toch ko-
men Maar neen, dat mocht, dat kon niet. 't
Beenhouwersgilde i<wam er tegen op; 't vee liep
in de weiden en zou verdrinken, Dus niet aan de
dijlcen komen ! En nu is de siad te weinig voor-
zien van het noodige. 85.û00 menschen kunnen
wat op ! Honger is een scherp kwaad, scherper
dan dat d,er Spanj,aarden.

- 
't Is te hopen dat de Zeeuwen er in rnogen

gelukken, den dijlc door te stetr<en. Dan komi er
toch water over het land.

- 
De Zeeirwen zijn van g,:eden wil, maar in

dit geval is willen niet altijd kunnen. Doch men
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praat op straat dat de ltaliaan, de brug zou kun'
nen verbreken.

- 
O|, die hier achter woont) Men zegt dat

hij met de zwarte kunst omgaat, beias"

- 
De Italiaan zit tot in derr nacht te prutsen

aan bokalen en potten. En hij teekent en meet.
Als hij Antwerpen kan helpen, doet hij het. Hij
toonde het bij de ,Fransche furie. Nu, we zullen
zien, zooals de blinde zei.

In zijn achterkamer zat de ltaliaan, geen too-
venaar, maar een knap werkiuigkundige.

Giannibelli heette hij.
Hij zat bij stapels registers en boeken, allerlei

glazen, flesschen, potten, bekers, bokalen en
werktuigen. Ingespannen h'eld de ingenieur
zich met berekeningen bezig. Nu en dan liet hij
het hoofd peinzend rusten en mompelde:

- 
De uitkomst is juist. Mijn plan moet ge-

lukhen!
Plotseling werd er kort, maar krachtig op de

deur geklopt. En e,en jonkmarr van ongeveer vijf
en twintig jaar trad binnen.

- 
H., Bory, gij zijt het. sprak Giannibelli.

- Ja, heer. De burgemeester liet me lang
wachten, alvorens mij te ontvangen en hield mii
dan nog geruimen tijd bezig, antwaordde de be-
zoeker, ook in 't ltaliaansch.

-2û-

- 
Zal men eindelijlc mijn diensten aanvaar-

den? vroeg Giannibelli.

- 
De burgemeester heeft mij nog geen be-

paald antwoord gegeven. Ik geloof dat d,e over-
heid weinig vertrouwe n in uw plannen stelt.

- 
Altijd die eeuwige slenter, die langdurige

onderhandelingen ! Als ieman.{ met iets vreemds,
iets nieuws voor den dag komt, denkt de over-

.heid, zoowel als het volk, dat d,e uitvinder met
den duivel in betrekking staat. Ze denken dat ik
toover, en gij weet, hoe alles op be,rekeningen
steunt.

- 
Màar ik heb u niet gezegd, dat de onder-

handelingen afgebroken zijn. Integendeel, bur-
gemeester Marnix wenscht u morgen te elf uur
te spreken. FIij is zeer vriendelijk, zei Bory.

- 
Hij mag dat ook zijnl Ik kom hem geen

gunst verzoeken, doch een weldaad aarrbieden.
Ik kan de stad redden. Toen ik om mijn p';6sfns-
mingen in Italie voor een toovenaar werd gehou-
den en moest vluchten, kwam ik naar Antwer-
pen en hier leefde ik rustig. Ik zou Anfwerpen
in zijn nood willen helpen. Ge zijt nu al drie-
maal bij de heeren geweest, en nog slenti.ren ze.

Giannibelli had een
ma's kunstige brug te
kundige was zeker van

pian ontworpen om Par-
vernielen. De werktuig-
de uitvoerbaarheid zijnet

2t



pi.rrrr.rr, maar ontmoette lvantrouwen bij de
overheid.

Al moest zulk een onverwacht aanbod van
den zon'derlingen vreemdeling eenigszins ach-
terdocht inboezemen, toch was de regeeriirg der
stad te laks.

Het was het plan van den ltaliaan de brug
door vuurschepen te doen springen. Daartoe
wilde hij eenige vaartuigen vullen met buskruit,
steenen, ijzerblokken en ande"re stoffen. Het
kruit moest ontvlammen op het juiste oogen.
blik, als de schepen de brug waren genaderd. Die
tijd werd door kunstig uitgeclachte uurwerker,
geregeld. Bij de ontploffing zouden de steenen
en ijzerbrokken de brug verwoesten.

Op de vaartuigen wenschte Giannibelli hout
te stapelen, om ze het uitzicht te geven van ge-
won'e branders en aldus den vijand te misleiden.

Na lang beraad besloot de overheid den vreem,
deling gelegenheid te verschaffen. zijn ontwerp
uit te voeren. Zij stelde twee schepen: <<De
Hoop >) en << De Fortuin >> tot zijn beschikking,
Twee en dertig kleinere vaartuigen met terpen-
tijnolie en hout gevuld, moesten << De Fortuin >>

e,n < De Hoop >> vooraf gaan, om de vlotten bij
de brug uit den weg te ruimen

Admiraal jacobszoon kreeg bevel uit te v*ren
en onmiddellijk na de ontploffing aan de Zeeu-
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iven op. de Beneden Schelde te reinen, dat de
doortocht vrij was, om in de belegerde s(ad de
vurig verlangde levensmiddelen aan te voeren.

V.

Flip lcwam uit zijn huis, 't Was .avond..'Wat 
was dat ginder voor een helle klaarte?

De verliehte schepen zakren met het tij de
Schelde af.

* Branders, dacht Flip.
Uit Antwerpen liet men wel meer brandende

schepen naar de brug vlotten, in de hoop, dat ze
het houtwerk zouden aansteken. Maar à. Spur-
jaarden wisten ze dan te verwijferen.

De soldaten zagen ook de vlammende sche-
pen den stroom afvaren. Nieuwsgierig begaveu
zij zich op de brug.

- 
Daar kornen weer eenige van ie verlichte

scheepjesi riep er een. O, die dwaze Antwerpe-
nllen ! Meenen zij waarlijk zoù onze brug te ver-
nie]en? Y9l, zaor' verlichting op het water is
wel vroolijk.

- 
Zie, een der schepen stoot tegen den wal,

sprak een ander" Het spat uiteen I Welk schoon
vuurwerk I

Inderdaad was << De Fortuin > uit haar koers
geraakt en tegen den linkeroever gedreven, waar
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het schip ontplofte, zond,er schade aan te rich-
ten. De . branders doofden langzaam uit, doch
<< De Hoop >> stevende recht op de brug aaq.

Parma, van zijn page vergezeld, verliet zijn
tent en kwam ook kijken. Wat deed dat vreemde
vaartuig hier)

Ook hij besefte het dreigend gevaar niet,
maar meende dat de AntwerDenaars slechts een.
voudige branders hadden afgezonden. Doch
eensklaps klonk een geweldige ontploffing. De
grond' beefde, het water der rivier overstrqomde
den dijk, zware steenen vlogen in de lucht.

Parma en de soldaten, die zich op den oever
bevonden, vielen op den groird.

FIip ook ontstelde.
Een groot gedeelte van de brug met 500

Spanjaarden, die er zich tijdens de ontploffing
op bevondêri, was verdwenen. Talrijke soldaten
Iagen 7w_aar gekwetst of doocl op den dijk.

De Italiaan had niet te veel beloofd. Had metr
hern maar meer schepen gegeven. Jacobszoon
had nu moeten handelen.

Zelf bevreesd door de schrikkelijke ontplof-
fing, keerde de admiraal lafharrig rerug. Hij gaf
geen seinen aan de Zeeuwen. Hij vaarde wat
heen en' weer, doch onderzocht den toestand der
brug niet.

Temmerman stond met burgers op de kaai,te
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Antwerpen. Men hoorde d.r, 
"iag. 

En het watet'
spatte zelfs hier over den o'ev'eï. Maar er volgden
geen seinen. Men wachtte te vergeefs.

Men wist dus te Antwe'rpen niets. Het volk
echter riep luide, dat alles mislukt was.

Maar na drie dagen hoorde lnen van een stout-
moedigen bode, hoe er 800 Spanjaarden doocT
bleven; Waaronder verscheidene officieren van
hoogen rang.

Maar Parma; tot zijn grcote vreugde, mer.-
kende, dat er geen aanval gedaan werd, noch
van den kant dsr Zeeuwen, noch van dien der
stad, liet onmiddellijk de schade herstellen.

- 
't Is om radeloos te worden, zei Temmer-

man. Onze admiraal heeft laf Koppen Loppen
gespeeld. Hij is gaan loopen. Ha, neen, de lta-
liaan is geen, dwaas, geen avonturier. Hij heeft
bewezen dat hij niet te veel beloofde.

De overheid ve,rzocht Giannibelli andere sche-
pen te vervaardigen, om de poging te hèrnieu-
wen. Maar Parma was op zijn hoede.

Hij liet kleine booten kruisen, om de verra-
derlijke vaartuigen van zijn brug te houden. De
Spaansche landvoogd wist nu, dat hij met ge-
duchte vijanden te doen had.

En de nood steeg in de stad. Men bezat nog
graan voor vijf weken I

Er bleef maar een weg meer over. Den dijk
_25_



Kauwenstein t"mu"irtig"rr, h"* jooreteken en
zoo het water over het land brengen.

VI.

Twee honderd schepen lagen op de Schelde;
bnder bevel van Hohenlo; Justinus van Nassau
en Marnix van St-Aldegonde.

Vier branders moesten der: vijand verrassen
en schrik aanjagen; intusschen konden de Anr
werpenaars op den dijk landen. Op de beneden-
rivier wachtte de Zeeuwsche vloot; die gelijktij
dig een aanval wagen moest, Zoo van frlaË 

"i1_den bestooi<t, hoopte nren, dat de Sp.rjuardul
wijken zouden.

Om half tweer 's nachts zegen de Spaansche
wachten op de brug err den K.,rwenstein vier
verlichte vaartuigen de Schelde afkomen. N;
voeld_en zij geen lust tot spotten,; de uitwerking
van Giannibelli's schepen lag hun nog versch ii't geheugen en zij wachtten di" u duiveisvaartui-
gen >> angstig af.

De branders botsten hevig tegen 't paalwerk,
waar zij uitdoofden, zonder de minste schade te
veroorzaken. Maar het doel werd,ber,eikt. Hevig
verscb.rikt vloden de Spanjaarden achter h,ri
verschansingen, vreezende weer on,thaald te
worden op een re,gen van steenen en ijzegbrok.
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ken. Intusschen landden de Zeeuwen en Ant-
werpenaren. In, allerijl wierpen zij verschansin-
gen op, terwijl een menigte arbeiders den dijk
begonnen door te graven.

Drie duizend vaderlande,rs waren gekomen
om den dijk door te stekep en Antwerpen in ge-
meenschap te stellen met de zee, van waar hulp
komen moest.

De Spanjaarden vielen, hun aan.
En onderwijl groêven d,e arbeiders dapper

voort aan den dijk. Flip, die daar dicht bij woon-
de, hielp ook mee.

Eensklaps steeg een machtig gejuich op. De
dijk was doorgestoken. Het water stràomde
krachtig door de opening. En met machtelooze
woede mo,esten d,e Spanjaarden-het aanzien, dat
een Zeeuwsch schip met levensmiddelen door je
bres voer en koers zette naar Antwerpen.

De dijk was genomen; hij moest behouden
blijven.

Maar het tooneel veranderde.
Parma t'rok met zijn troepen van het Westen;

de soldaten, die in Stabroek gelegen ha.dden,
naderden van het Oosten,, en beide afde.elingen
richtten zich naar het midden van den dijk,
waar Antwerpen hunne stellingen haclden.

Op een smalle strooh gronds, nauwelijks zes
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schreden breed, kampten meer dan 5.000 man
op leven en dood.

Vele burgers hadden de gelofte afgelegd om
den dijk te vernielen en Antweïpen te verlos-
sen, of... te sterven. En nimrner werd er hard-
nekkiger gevochten d,an op dezen morzel gronds,
drassig d,oor 't water en glibberig van bloËdit.

Kapitein Héraugière had 200 man ten st,rijde
gevoerd. Daar stond hij nog omringd van slechts
dertien makkere;

Eilaas! de ebbe viel in. Het afloopende water
voerdë de Zeeuwsche vaartuigen mee. 't Liep op
't eind!

Een wilde jacht ontstond op den dijk. Dp Ant-
werpenaren werden, door sabelhouwen of lans-
steken afgemaakt, of in 't wa.terr ge&reven, waar
zij in den modder vers,tikten en jammerlijk ver-
drônken.

Met het zwaard in den mond zwomm;g:n de
Spanjaarden de vluchtelingen achterna, die op
de schepen een wijkplaats wilden zoehen,

Acht uren had het gevecht geduurd.
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Flip had bakker Temmerma.n gewond in het
wa.ter zien vallen en, hem in een boot kunnen
trekken. I-lij redde nog eenigê mannen. En ge-
holpen cloor een paar burgers, roeide hij heen
over het overstroomde land tot aan een dijk. Op
een kar bracht men de gewondlen naar de stad.
't Zeeuwsche schip was daar aangekomen en de
klokken luidden. Men wilde feest.vieren. Doch
de waarheid raakte nu bekend. De strijd was
mislukt en Antwerp,en w'erd niet bevrijd.

Bakker Temmerman dankte innig Flip, toen
hij veilig te bed ïag, liefderijk verpleegd door
ziln vr,ouw. Een, heelmeester verzorgde zijn
wonde, cloor een sabelslag in den arm toege-
bracht.

Flip zat nu ook in de belegerde stad, waar zoo-
--eel rouw was om de gesneuvelde burgers. Hij
kon niet meer weg.

Temmerm,an qenas. De bakkerij was verla-
ten. Men had geen meel meer om te bakken. De
nood steeg in de belegerde stad. Vrouwen kwa-

'men voor het stadihuis, staken hun kinderen om-
hoog en riepen:

- 
Broodl Geef ons brood!



Er was ook een partij die van geen overgave
wilde weten.

Temmerman zette eveneens tot volhouden
aan. Maar Parma sloot Antwerpen nog nau-
wer in.

De burgemeester maande dle bevolking tot
kalmte.aan. Men hoopte op hulp van Engeland.
Die hulp kwane niet.

Par,ma deed, voorstellen tot overgave. De
Antwerpsche overheid wiide nog volhouden.
Een oproerige inenigte stormde de zaal binnen
en schreeuwde om brood. Er heerscht.e meer en
meer verdeeldheid.

En Antwerpen mo'est zich overgeven. Dien
dag weend,e Temmerman.

De Spanjaarden trokken bin,nen.
Flip verliet de stad. Hij vond zijn moeder op

het hoefje. De goede trrrouw had al dien tijd ge-
dacht, dat haar zoon gevallen rvas in, het ge-
vecht-op den Kauwe,nrstein. Met welk een vr€ug-
de zag ze FIip terug en hoe vurig dankte ze God
voor zijn behoud.

De Spanjaarden waren weer me€ster te Ant.
werpen. 1\4aar de oorlog rnet andere Nederland-
sche gewesten duurde voort.

Arm Antwerpen! Van wereldstad daalde het
tot een doodsche plaats af. De voorname koop-
li,eden verhuisden en met den handel verdwèen
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oot i. rillio- en weivaart. \Ùeldra bod.r, i"
straten een ellendigen aanblik Ledige pakhuizen,
ledige kan'toren,, ledige woonhuizen... Parma gaf
geld toe aan hen, die deze geb,onwen wilden be-
trekken.

De Schelde geslotenl En velen, die vroeger
goed hun brood verdienCen, zochten nu rond
vuilnishoopen om afgeknaagde beenen en an-
deren afval. De armoede was afgrijselijk. Hei
grootste d,eel der bevolking w,eek naar Noord-
Nederland, ook de koopman Bory met Elza en
Gerard gingen heen. Ze vestigden zich te Lei-
den. Daar was nu een hoogeschool. En Gerard
kon er zijn vak d,er werktuigkundige beoefe-
nen. Van den ltaliàan hoorde men niet meer.

Temmerman kon niet besluit,en Antwerpen te
verlaten. Maar zijn vroolijkheid was geweken.
Hij voelde zich niet vrij meer.

Flip bleef in den polder. Nu en dan bezocht
hij zijn ouden meester.

Meer dan twee eeuwen bleef Antwerp€n êêfl
stille, doodsche plaats. Burgemeester Marnix van
St-Aldegonde vestigde zich later op zijn kasteel
te Souburg, tusschen Vlissingen en Middelburg,
in Zeeland. Op zijn graf aldaar: staat e"r, g.d"nk-
teeken, door Antwerpen,aren opgericht. Het kas-
teel zelf is verdwenen.

EINDE.



DE OUDE STAD.

In Cud'België.
Op de t,entoonstelling van 1930, te Antwer-

pen heeft men een oude stad nagemaakt. Ge
kunt u daar een denkbeeldl vormen van 't uitzicht
onzer plaatsen in vroegere tijden, met hun ge.
vels, straten, pleinen, taveernen, winkels, poor-
ten, belfort, kapel, grachten.

Maar te Antwerpen zelf zijn er no,g buurten,
die sterk van dat ver,leden getuigen, evenals te
Brugge, Gent, Mechelen en elde,rs.


