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I}E FTAI{SCNEI{ TE ÂNTWENPEN.

HEl' PLANTEN VAN DEN VRIJHEIDSBOOM,



DE FRANSCHEN TE ANTWERPEN.

EEN WOORD TOT INLEIDING.

In I 71 6 verauderden wq van meester. Belgie, dat een speelbal
was det Europeesche staatkunde, werd aan de Spaanschê ûy€r-
heersching onttrokken en onder de Oostenril'ksche gesteld. Dank-
baar herinneren wij ons de keizerin Maria-Theresia ( I 740- I 780),
welle hier nuttige hervormingen invoerde. Haar zoon, Jozef II,
-wa$ hervormingsgerind, rnaar hii gïng te haastig te werk en
verwekte met al zijne nieuwigheden zulk eene hevige onteweden-
heid, dat ons volk opstond. De Oostenrijkers werden verdreven,
doch keerden terug. Evenwel smeulde 't vuur onder de assche.

In 1789 ontstond in Fraùiik eene geweldige revolutie. De
gansche nnaatsehappij werd omgekeerd. Het zoo lang gekwelde
volk kreeg de overhand. De ontevredenen in Belgie zagen vsr-
langend naar het Zuiden, yan T4raar zij htr"ue verlossing ver-
wachtten. De Oostenrijksche keizer eischte, dat in FrankrijL de
or.tde orde der samenleving hersteld zou worden, en verbond
zich met den koning van Pruisen, om met een sterk leger het
oproerige land binnen te vallen. Frankrijk maakte zich tot den
oorlog gereed. Dumouriez, de aanvoerder der republikeinsche
troepen, viel Belgie, immers eene Oostenrijksche bezitting, binnen
en behaalde bij Jemappes eeûe overwinning (6 Nov. 1792],
waardoor ons land in ojou macht kw"-. De uitgehongerde
Franschen hadden met razernij gesheden, wetende dat Belgie
goeden buit bood. Alle steden openden hunne poorten, ook
Antwerpen, ofschoon er op ons kasteel nog eene Oostenrijksche
bezetting was.

De Frànsche omwenteling mag beschouwd worden als een
ontzettend onweer, dat groote verwoestingen aanrichtte, maar
waardoor de lucht gezuiverd werd. Immers wij genieten nog de
goede vruchten dier revolutie; om er maar eene, doch eene
beste, .te noemen: de gelijlùeid vopr de wet.
echter moesten veel slechte vruchten smaken.

Onze vaderen























-24-
- Volg mij, zei de

mantel, maar zal ze bij
moeten goed oppassen.

heb eene m{n
maar te voorschijn We

men er achter komen.. .

volledigde Mie Peeters.

n onder
halen.

[antaarkoster,
't graf

Moest

- Dan waren we er aan !
me niet schelen.

Daar stonden ze voor 't altaar der H. Lucia.

- De zerk ligt nog zeer los, fluisterde de koster. Jan, help
mij; met dit breekijzer zullen we 't graf gemakkelijk openLrijgen.

De kerkdienaar plaatste zijne lantaarn op deu grond, en, ge-
holpen door den zoon van den timmerman, verwijderde hij den
steen, die door de wrijving over den vloer een gerekt geluid
verwekte, hetwelk akelig de stilte van den tempel verbrak,.

De koster en Jan haalden dan de kist naar bovèn. De eerste
schroefde de vijzen los. . . en beschenen door 't weifelend licht
der lantaarn, lag daar voor 't oog der aanwezigen het liik van
den man, die in de Scheldestad zoo gehaat werd.

De zak ! vezelde Jan.
Peeters haalde 't gevraagde van onder haar mantel.

doode werd er in gestoken, de kist weer gesloten, in de
gelaten en de zerk terug op zijne plaats geleid. De kerk-

r en Jan droegen samen de akelige vracht en't gezelschap
langs den zelfden weg, als het gekomen was, de kerli.

Op de Melkmarkt stond het Choraal-huis, dat het eigendom
det O.-L.-V.-kerk, alwaar de zangers der kathedraal onder-
werden.

Het was nu verlaten, maar de koster
van. Men bracht er het lijk van Verrières
in een kelder, onder een hoop rommeling,

Dan keerde ieder naar huis terug.
Maar den volgenden nacht kwamen allen terug in den kelder,

en naaiden 't lichaam in een zak, die naar de Schelde gebracht
werd. Achter het Steen verdween 't Generaaltje in den stroom,
terwijl zijne aanhangers meenden, dat hun Verrières in de
kathedraal rustte.

- Neen, we dulden niet, C[at zulke gasten de O.-L.-V.-kerk
onteeren, zei vrouw Pietersz.
' - Nu heb ik weer rust, sprak Mie. Ge ziet het kan te pas

komen, als men een kozijn heeft die koster is.
de zoon van den timmerrnan heette weer Jan.

't Kan

Mie
De

groeve
dienaa
verliet

was
richt

bezat er een sleutel
heen en verborg het

En
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TWEEDE BOEK.
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- Doen Tijl, zei Lamme. Ik ga met u mede.

- 
En ik ook, sprak de smid. Ik zou met pleizier zoo'n

Sansculot onder de handen hebben.

- De voorzichtigheid is de moeder van de porceleinkas,
zei Pot. Stelt u niet nutteloos aan het gevaar bloot.

Noch de smeekingen der beide vrouwen, noch de wijze
raad varr Jan Pot, konden Tijl weerhouden en 's avonds begaf
hij zich met zijne twee makkers naar de woning van Peer

Janssens, een landbouwer-tuinier, die op den weg van de
Kipdorppoort naar Borgerhout woonde,

De man wist dra van wat er sprake was en bracht de
vrienden bij den boom, die 's anderendaags als zinnebeeld
der vrijheid op onze Markt moest geplant worden.

Als ze veilig terug thuis waren, wreef Lamme zich ver-
genoegd de handen en de beide vrouwen en Pot lachten als
Tijd hun mededeelde wat hij gedaan had. . .
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Dat waren geene soldaten, dat leken meer manschappen -eener
dievenbende. Ei warén er van allen aard en vorm' gewapend met
geweren, sabels, messen, pistolen; de_ sch-oeisels hlngen aan flarden om
Ëunne voeten of bestondèn uit hoileblokken en die kerels, met woeste
gezichten, de meeste ruigbehaard, iiepen, in wanorde door elkander, de
"Carmagnole of de Marseillazia ruw en schor uitschreeuwend'



-r90-
De burgers drukten elkaar de hand en fluisterden elkan-

der een blijde tijding in het oor.
Te zeven uurwas er veel volk bij de Kipdorppoort

verzameld, om de Franschen de stad te zien verlaten,
langs denzelfden weg, dien ze genorn'etr hadden om er
binnen te rukken.

Er heerschte eene doodsche stilte op den doort'ocht der
l-ransche soldaten en het gespuis dat rnet hen de stad
verliet.

De menschen vreesden nog een laatste wraak.

Niet zoodra echter was de laatste Sansculot verdwenen,
of een luid gejubel steeg uit de menigte op en allen
zwaaiden met hoeden en do,eken, omhelsden elkaar en
spoedden zich naar huis, om aan hunne huisgenooten en
buren, die het verdwijnen d'er Fransche ratten niet hadden
bijgewoond, te ,gaan melden dat Àj de verdrukkers de
stad hadden zien verlaten.
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De koster reikte Claes een breekijzer over en de sterke

:=id, na den steen opgelicht te hebben, schoofhem terzijde.
Het langgerekt gescharrel van den steen over den vloer

eaakte een akelig, door den echo weerkaatst geluid.
-{llen bleven een oogenblik stil, met ingehouden adem.
\iets roerde. . .
\ele was op de knieën gezakt, op de trap van het altaar,

::- 'ead halfluid :

Door Lamme geholpen haalde Claes de kist op.

- Het is geene zware vracht, sprak de smid.

- En zeggen, dat de kerel nochtans dacht een man van

ç:*:cbt te wezen, zei Uilenspiegel.

- Ik zie hem in de Sodaliteit nog de vuisten ballen.

- En den keizer den oorlog verklaren.

- \u ligt hij daar overgeleverd aan de wormen.

- En zijne ziel steekt in het diepste van den ketel van
1:::=r.

- Als ze in de heT zoo'n deugniet binnengelaten hebben.

- Soort zoekt soort.
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