
LIJST DER BOEKJES DIË VOORRADI(i 7l,lN'
,. Drie maanden onder de sneeuw; z. Zwarte Koo; 5. A.ttt rle Mrrlrlrl'o'L ' t' I'le*

moedig mersje; 8, Het v'onderlijk gezelschap; 9' De .longc vltltltlçllrtg; r r ' llt't
ffermiimeisje; rz. Willem Tell' r3. Beter een lap dan cçn trltrttti | 4 llrtt",, rr:t
Goud; rq.'t Verdronken land van Saaftrnge; r7. De Zinncl(l{ltln t, (rlrr'l ' rll lJa

hut op de Heide; zr. Dr Landlooper; zz. En toch fe03t; rl' lrl NlLlrr,rr irt 't
Veerhuis. 23. De Vriczeman aan 't Fronti 26. Verdwaalrl rn trtrr ltt ; t .' l)e
jaogens'.an West-Roozebeke; lo, De verdronken stad; J2.'t Wrcrir trtt ltrrrtlËt;
15. He <ildje van de Zee; 36. De Roovers van de Moeren i 17, I l1 ltrlritrl'rrrrltte
vao Klertl 38. De vluchc in de Koffer; 4L' De Gierigaard; 4(r. lllrthrllrl,lr. .1 ll.
terlijk duurt frer langst; 5 t, Eefl lastig geschenk; 52. Zondcr Qtttlrttr rtr lir 't
ûosch van Houthulst; 5Z.Nog gered; i8, Uit de oudc Doosi 5g l)ollrt 'l'rr,'.' c,'t

Jenny; 6r. Strenge lù/inters; 64. De kinderen van dtn Zeeloodtt fiir, l)s hrr,lrrer:
can den Smokkclaar; 67. De Paascbklokkcn; 68. De Landverhuirtrrt fru, I rrrrrrr jr:

Van Damme; 72. Een moedige Kermisjongen; 76. Het Bultje; ZZ. l)r ltrrt,',', ",1
Lu,pscheure; 78. $amen uit; 8o. Goed voor kwaad; 82. Vaderlrntlmhc V,rlrrlrrr;
lraastenliefde: 86. De overwintering op Nova-Zembla; 89. Hoe SlnrrLlarr lrr"lp;
ço. In Grooten Nood; 9r. Kerstmis aan Zee; 94. Het Spook; 95. D. twl. W,"r1,r:
97. De Vlucht; toz. Reinaeri de Vos; ro4. Denk aan moed€rl; tnt, I lr,rr', je :
rr<1. Robinson Crusoë; rrz. De Rooversjongcn; Ir3. De Descrtcutl tti ()n-
ri:uldig veroordeeld: r r 8. De Spion van den Molen; r 2r. Hoog bczork 1 r l l)r
ronderiijke Zwaan; I23. Uit bange dagen; r 25. De flinke Baenw,rrhtrtrl. r rll
ùe gelaa:sde kat; r 29. De Docbter van den Blauwer; r 3o. Mer Vrklntrll , 1 -:

finneke: r3l. De Heldcn van Stekcne; r34. Een onrechtvaardige gertrtftt tlt (),,'..
l-om; rrr. Op't oud krstcel ; r43. De reis in de Wildernis: ra4. Bij dr KDr',,..,
'45. De Spionnen op den Toren; r46. De Jongen van Gaver; r48. Dr rrlrrr r,,,1
l-ruinen; r 5o. Dc srnokkelaars van de Zee; t5z. De schat in dc mijni r t t 'J { ,r.rt
r. 't Bosch; r54. 't Bcrouw van den Strooper; r55. 'r Kasteel Hoogrltrrrl] ,,,t,
van de bur naar'r Palcis; r5g. Karel de Goedcl r6o. Na veel avonturcn; rfrr (,rrr,l
iioor een l\ap; r 62. Jan Breydei: r63, De Slag der Gulden Sporen; tô{, V.rrr rler
I)ood gercdi r6i.'t Bocbeljongenrje; t67. Van drie Roovers; r6l, lirn 1,,rr1,,
l.'leld: r6g. Jacob van Artevelde; r7r. Gencveva va'r Brabant: t72. Etn tyrrrrr,r
li3'ke Reis; t74. Een vreeselijke avond; t7S. Dc gevluchte slaaf; t7h. l1 ri
virrqmacbine; 177. Een moedige vrouw; r78. Onrsnapt; t79. Valsch berrhulrlry,tl
r Bo. De Zoon van dcn Torenwacbtcr; r 82. De reis van Columbusl l Btr, ,l,rr L ,i
Cow-boy: r89. De Hcld van Tremeloo; r9r. De Corv-boy van Fort-l}ll ; r,r r
.leanne d'Arc; r g1. De wandelende Deur; r g4. De avonturen van Gclt,trrr i ,,1 i
Geeraart in Rusland; I9q. L)s Wolf van Gbistel; -zoz.. De Spaansche Furicl ,rrr r L
3ce reling van Vcurnc; z r o. Her vcrwoesre Vlaanderen; 2 r r. De vonrle lrng r.rr Regimenr; :r:,, Betoonde Naastenliefdei ?r j. De _IJslandvaarders; lt4, J,,iig.,,,
herren; z, t6. Een dappere vrouw: zr7. Ali,Baba en de veerrig Roovers; f tll, tir,,,rr.
l-'roeer; zr9. De jonge vcrstooieling; zzo. Etn kerstavond op de prarier trr, I c,,'.,
lolieuwjaar; zzz. 't Gcsrolcn kind: 213. De Roovers gestraft; zz4, Dc Wilrl'rr.,ir;rz5. Het clolend mclkm.eisje; -226. De lotgevallen van. den. Wild.tràuj.r; ,,7!'/erdreven uit zijn land; .:28.- Moeder gered 

-z.zg,. 't Dievenhuisi 'l;,, 
l)y

Schaigravers; z3 r. Een siechre Kamer;:d: z3z, Bij de zakkenroller$i tl l, Klrrn,i)orlcg; 274. I)t Hcldendood van Anneessens; 2)_5,: 
-De 

Wandelcntl J.',1 irVrr,rnrleren ; :3 6. Nelly van de n Mijnwerker: 217. De Geldduif el;_-- EI-T(Ë WEEK VERSCHIJNT EEN NIEUW ROÈKJE. _. ,

l-lprk R. $ra"Ir-Vap Çça-1 Rarrrodo, Uitgave Hans"Van dcr Meulen, Gontich.

A, HANS' KINDERBIBLIOTHEEK.

Tweede druk. Nr, 202, A. HANS.

Ile an ssh espa Furie



A. HANS

Nr.202.

Tweede druk.

[}e SpaansshE Furie

I,

Zaowat drie honderd vijfti{ jaar geleden, woon
cle te Antwerpen, aan de Scheldekaai, T(/illem Je-
roens, Hij laadde en loste schepen, maar nu de Span
jaarden meester waren in ons land, kwamen er niet
veel vaartaigen. 't Was giedurig striid, hier en daar.
want ons volk werd de Spaansche heerschappij moe
en kwarn er tegen in verzet.

ïTillem Jeroens stond clus dikwijtrs met zijn mak-
kers werkloos op cle kade. Gelukkig verdiende Ma-
ùike zijn vrouw nog iets : ze bewaakte overdag
kleine kinderen, waarvan de moeders uit werken gin-

Éen.
De moeders brachten 's morgens de kleinen bij Ma-

rijke en haalden ze 's avonds weer af.
Eigen kinderen haclden Sfliliem en Marijke niet

TiliXtrern hoopte,op betere tijden i't leep loopen gin{
hem niet.

-1,



'L*Ler"n morÉlen stoncl hii weer op de kade' Uaar

kwam de riike kooprnan, Hij wenkte Silillent Je-

1 Oens.

-- Gii zilt zonder wetk ? vroeS hij'

-- Ja, heer, tot mijn spijt, want het is nu schrap

thuis.

-- I{om mee, ge kunt bii mii wat verdienen De

i,aken gaan wel siecht, maar vandaa{ heb ik een kar

v;eitie voor u,
'Willem Jeroen,. was bliide dit te hooren'

Hij vergezelde mijnheer Stevens naar diens wonin$

En hij wercl in een kleine kamer $eleid.

- 
Js1çsn.ç, zei âe koopriran, ik weet dat Sij een eet

lifk man zijt, en ik u een gewichtige boodschap rna$

toevertrnu-,ven. trJeze som $eid moet naar een han .

clelaar te Mecheien o"rerÉebracht worden' ik kan zelf

niet giaan, miin vrouw is ziek' Miin bedienden heb

ik door den slechten lii<-l aigedankt op twee na' maa-1

z"tj ziin,:ttde mensehen, ongeschikt voor de reis. lk
zal de treurs goud wegstoppen in een pakje liinwaacl.

Dan lillrt het of gij een kramer zttt' En niemand zal

denken dat Cij znç veel dcld bii rr hebt. Durft ge het
aan,

Sflillem was ,:ntsteld i z<lo veel goud had hij nooit
lrijeen gezien. En dat moest u hij nu vervoeren ! De

eerlijke man vond het een ?.ware taak. Maar hi i stem

cie toch toe c1e boodschap tè verriehten.

*2* æs-*.

' ** 't Is nu neSen uur hernarn rniinheer Stevens. Ge

kunt ronci twee uur te Mechetren ziin" En als Se Sin-
iier en paar uilr rusl, zijt ge nog voor het poortsluiten
teruS, Ge brengt me dan de kvrittantie van clen Me
chelschen hanc{elaar, en ge moost op e'eu goede be-

looning reiienen, I.iier i:r al vast een flinire reispenning
.icor onc{erweÉe.

I)e L,eurs mei goucl vrerci in een rçl lijnwaacJ weflge'
stoken. Mijnheer S'tevens rnaande Ti/iilerns aên zeer"
-. o',rziclrtig le ziin.

"leroens vertrok. Vh:g ging hii even bii ziin vrotlw
4.411,

$fat hebt Se nu 'toch onc{er dèn arm vroes Marijk*
verwondercl.

lffiliem verteicle haar welke trooclsctrra.p hil '\r(xlr

den koopman verrichten rnoest-

De vrouw ontroerde er ook van.

-- Er is wat rnee te verdienen, zei \X/'illern
-- Hoeveel ?

- 
Dat weet ik niet... Mijnheer heeft hei nog niei

gezesd.

-- Ge hadt a.kkoord mreten ruaken over het troon

I)ie koopman Stevens is ra/el zeer riik, maË.r erg gierig
I)e rnenschen die altiici trou.,v voor hem ge"werlct hebben
z:ijn algedankt en krijgen geen duit steun van hem.
Gisteren vertelde vroriw Fieterse het rne r:og. Haar:
rnan heeft al tien iaar bij Stevens gewerkt. \Vie weet



rnet welk een kleinigheid hij n vanavond afsaheept I

En vcor zoo'n -zerre reis'
-- Kom kom ! 't ZaI vtel meevallen, En aile ver-

Cienste is rvelkom !

rùTillem *ok ziin warnbuis aan, want het w-as een

gure Ociob,erdag. FIij groette zijn vrouw, die toch niei
gerust was over dien tocht.

À{aar welgemoed stap're Wiliem heen' Buiien de

stad, op de Mechelsche baan, nam hii een ilinken stap'

En al ging hij voor een marskramer cioor ner$ens booil

hii ziin waar aan. Twee uur late-r was hil Konticir
,roorbii. Van hier tot aan de lTethe rva.s hel eew'ame

streek. Wiilem moest door een bosch ciat bil een kas'
teel behoorde, Reeds vielen de bladeren van de boo-

men, De rfinter naderde en't werd somber in't woud.

- 
ik z,al me te l4echelen niet lan$ ophouden, be-

sioot de rcizîger. Bii donker in zoo'n bosch beval';

rne niet. Iir lcan l'an avoiid rrrsten in rnijn hed" 'h Za.l

v.'el heeriiik clapen dan.
Aan 't eind .,.an de di:eef, slrrilngen eenskilps 'leni

ge Spaansche solCa,ien cii het sLruii"gievras. Ijii he'r was
een soort .r,'nn landiooper, . een \ilarnitig. . . die heL

woord nam,

- 
Boertf c, zei ht'i, ne- zijt zorr haastig.., lile zou-

clen toch rvel eens een oogenbiil'" mei u rriileri trlap-
pen,

Jeroens rchrol" geweldig, rnaar beheerschte zijn
an5!st.

,""- 4 -...
-5*

- Vriendschap, laat me door sprak hij. Ik moel
dit rolletie lijnwaad te Mechelen leveren. En op het
geld zitten ze thuis te wachten, orn te kunnen eten.
Ge weet, dat het een slechte tijd is.

-- Ja, voor ons ook, hernam de landlooper. I)e land.
vooSd Requessens is dood en hii heeft vergeten ziin
soldaten te betalen. En als mijn vrienden, de Span
jaarden, geen duiten hebben, is het voor mij insfeliiks
schraal.

- Maar ge wilt toch aan een armen man als ih
geen geld vragen !

-- Dat rolletje lijnwaacl kan ik ook verkoopen !

- Ware ik bemiddeld, ik gaf het u ! Toe, houcl
rrre niet langler op. Ze hebben thuis honger.

- Baasie, 'k zos maar dadelifk gewillig dat liin_
waad afgeven, want als ge ons kwaad maakt, ziel het
er leelijk voor u uit.

De Spaansche soldaten, havelooze en vervrilderde
kerels, zeiden iets in hun taal.

- Heeren, ik ben een arme drommel I klrieg
!(/illem Jeroens, wien nu het zweet van an6ist uitbrak

De landlooper strekte zijn hand, naar het lijn_
waad uit.

ITillem werd boos en gaf den dief een duw"
-- Ik laat me niet bestelen I riep hij.
Maar'nu vielen de Spanjaarden op hem aan en .Ie_

roens werd op den grond geslagen. Krampachtig ecl.
ter hield hii de rol linnen vast.



Er zit iets in dat liinwaad I beweerde de land-

looper. De mensch"t iuUt"ift*n nu allerlei listen' En

een eerlijke clief als it*i*o"t ook siim ziin' om aan wat

buii te geraken' .. .s, geel ik niet* Vefmoord rne, maar wa't van mrJ I

af, schreeuwde \0illem
V/at kon hii tegen;; overmacht doen' Weldra had-

clen de Spaniaarde" f'"* gaa in hun bezil' 7e trokken

<-le rol oPen'

-- Geld I iuichten ze'

-- \(iat een dikke it"" t' zei de landlooper' Ha'

ik heb wel goed geraden ! Foei leuÉenaar' om ons r+'iis

te willen maken, dat Se een alme man ziit' en ze bii u

thuis van honSer kl;;;t' Ge hebt dat Seld natuurliik

ook er{ens Sestolen' ,

De Spanjaa"lu" ope"tlen cle beurs'" kl'n ze tierden

en iubelden vall n'*ugtl"' ntl ze $oud za$en !

- 
Vililt"* lag uitgeput op den grond'

*- 't BeSt is, dai we clen vent maar uit de wereid'

lagen !-oordeeide de landlooper' Doode menschetr

i.onrr"t, ons niet verklikken'
rû(/illem ,".. op" ' F{ii spande zich in' Hii dachf

aan Mariike' En nu lokte hem toch het leven' dat meer

waardrvasdandebeursgottdvandenriikenSte.
vens'

Hii spande ziin krach[en in en spronS eensltlaps in

bet kreuPelhout en vluchite'

- 
lùfe moeten hem van$en I riep de landlooper'

*7*

Ivtuu, ,rrr*ancl hacl hist het gioud te .:eriaten, waiit
bij dit rooverstroepie verlrorrwde de een den anc{ere

niet.
En zoo kon Jeroens ontsnappen, I{ij geraakte uit

het bosch in het veld en za{ in de verte een hoevd.

Hij spoedde er zich heen.
De menschen van de boerderij keken hem achter-,

ctochtig aan, lVien kon men in dezen beroerden tijd
no5! vertrouwen ?

- IVlenschen, ik ben door: Spaansche soldaien aan-
gerand geworden, kloegi Jeroens.

- Ziin er dan Spanjaarden in de buurt ? r'roeÉ de
hoer.

-- Ginder in het bosch.,.
En Silillem vertelde zijn wedewaren. Maar cle land-

man, ziin vrouw err gezin keken hem ongeloovig aan.
Er waren veel zwervers, doch Spanjaarden hadden ze
in de streek nog niet {ezien. Die bevonden zi.ch op het
hasteel bij Antwerpen.

---: Gaat mee om de roovers aan te vallen, srneekt"
Willem. Ik moet het geld terug hebben. Het is 't miine
niei,

-Als er Span jaa rden zijn, kunnen wii niets tegen
hen doen, beweerde de boer. Ze zotrden wraak nemen
en ons hof in brand steken.

Willem rnoest hier geen hulp verrvachten. Men wees
hem hoe hij te Kontich kon geraken, zander zich iu
't bosch te wagien.



--- i)uu, is een schottt, vraaS hem biistand ! ried dc

boer aan.

T(/illem .Jeroen beSaf zich naar het dorp welks

spitse toren welclra zichtbaar werd'-'- 
O, Mariike had geliik, ik had die boodschap niet

moetenaanvaarden,zei\flillembi.lzichze1rÏ.Alsmiin.
heer Stevens me maar gelooft ! Hii is zoo gierigi err

*"ntrorr*"nd, 'k Had dat eer moeten bedenken' Iets

v;illen verdienen " ' En nu zôô varen !

' Te Kontich kwam Jeroens bii den schout terechi'

reeds een oude man'
Hii luisterde naar 't verhaal en schudde dan 't $riize

hoofd.

- 
Een rare vertellin{ ! oordeelde hii'

* $7e1, voor den drommel, denkt $e dan dat ik sta

te liegen ! riep cle eerlijke Willem niidig uit'

--- Een rare vertellin$, herhaalde de schout' di':

kort van zeg$en was' Geen Spaansche soldaten in clc

buurt gemeld.

- 
Ga mee naar 't bosch ! 't Is uw plicht mij te

helPen"' 
eerbied v'or- Gii onfatsoenliike kerel" ' Seen

schout' ..

- 
Eerbied, eerbiecl I Als $e te banf ziit' die roo-

vers achter de hielen le zitlen ! En mii voor eeÏl

L'edrieÉer uitmaken !

- 
Een rare verlellinÉ" "

- 
Raar' '. raar" ' Gii ziit een rare schout"' eell

banÉerik. _ g *

-- Gij... dronken...
--- Wat durft ge beweren dat ik dronken ben ! stool

Villem op.
' -- Zeker geld verdobbeld... in herberÉ1... en n1-t

die rare vertelling I

*- Nog al beter ! Oude kikker ze moesten u irr
plaats van sehottt te laten in een kinderstoel zetten., '
Ha, ik heb het geld verdobbeld ! Zoo ieLs moet een

eerlijk mensch van een lafaard als gii hooren I Schout
van Jan Kallebas... met uw voeten in clen haard zit-
ten... en u een rooden neus drinken...

- Ik u in gevangenis zetten...
--_ Kerel, ge moet nog leeren spreken, stotteraar !

Wat let me ol ik sla u tegen den groncl, Nu begrijp ik
dat eerlijke menschen hier bestolen worden. Knuppel
schout weet nogi van geen Spanjaarden af, al zilten ze
cip een kwartier van hier eerlijke reizigers te beloe-
ren I Ze hebben vrij spel, waar een Jan Klaas als
gij gerechtsdienaar ziit...

En kwaad liep Willem de deur uit.
Hij begreep dat de Spanjaarden al lang weÉl zou-

den zijn met hun buit. En er zat voor hem niet an-
ciers op dan naar Antwerpen teru6i te keeren.

In treurige stemmingi legde lù(lillem den weg naar
cle stad af, 't \)/as bij drieën toen hij door de poort
ÉinÉ.

Zou hii eerst alles aan Marijke vertellen ? tVillem
zou recirt naar mijnheer Stevens piaan.

Met bonzend hart stond hij voor het deftige huis.

- 
q -"--.



Miinheer Stevens moest hem algauw door een der ven

sters giezien hel-rben, want zelf deed hii de deur open

en wenkte I(illem binnen'
En in 't portaal vroeg hii i

.- Nu al terug, Jeroens ! Dan hebt ge zeker kuu-

nen meerijden. Of is er wat $ebeurd ! Ge kiikt zoo

raar,
.- Mijnheer, ik ben door Spaansche soldaten aan-

gevallen, zei lù(/illem.

--- En miin geld !

- Ze hebben het Seroofd.

- Is het goud weg'.'
-*-.Ja, heer. Ik.heb me zo<-r dapper moÉeliik verde'

digd, rnaar ze waten met velen. 't is in een boseh bii
Kontich gebeurd.

Miinheer Stevens was eerst bleek en dan rood ge-

worden. Hij opende een ziikarner en duwde er \T/il-
lem binnen.

- Wacht hier even, sprak hii.
De koopman ging dan eenige oogenblikken heen.

Hij droeg een knechI een boodschap op.
_. Vertel me nu eens het gebeurde, vroeg hij.
Jeroens deed dit.
__ En ge denkt dat ik uw verhaal Seloof ! snauwrle

de kooprnan hem dan toe.. . Gii ziji. een Semeene be-

drie{er...

- 
Maar mijnheer I kreet Wiilem.

- Er zwerven nrr geen Spaniaarden rond , .. Ze

*10-

ziln op het kasteçl i,nder flink gezag. Mto, eii hebt

clit verzonnen, om rnijn gelcl te behouden. Ge zijt
arm, ge hebt geen werk, en nu wildet 5ie u zoo ver-

rijken. Beken dadelijk, waar ge de beurs goud ver-
stoken hebt.

--*- O, mijnheer Stevêns, denkt ge ntr waariiik, dai
ik zoo slecht ben ! riep de arme !Ûillem Jeroens uit'
Ge hebt mij uitgekozen vaar de boodschap, omdat Se

rveet dat ik een eerliik man ben, En nu beschuldi$t
ge me van diefstal. Zie m|'in kleeren ziin vuil en hier
is een scheur van de worstelingl.'.

- Ge kunt u gemakkelijk over den grond rollen
en een scheur in uw wambuis trekken. Maar zoo mis-
leidt ge me niet ! Jeroens, waar is het Seld ?

_-- Gestolen !

- Neen ! Ergens verborgien ! Bedenk, dat ge zwaat
Lunt gestraft worden !

- 
Ik durf er een eed op doen, dat ik de waarheid

zeé |

-- Een valsche eed...
'--- Maar mijnheer Stevens I

De eerliike lfillem riep dit weenend. Doch te-
vens werd hii kwaad.

-- Het is een schande, mii voor zoo slecht uit te ma
ken ! sprak hii. Liever liet ik mijn handen afkappen
clan iets wegi te nemen.

_- Aan die groote woorden heb ik niets. Ik wil
rrtr gelooven, dat ge voor de verleiding bezweken ziit.

- 11 -



7,eg, waar het $oud is' Stort u niet in het on$eluk I

- 
De Spanjaarden ziin met uw goud we$ | Al

moest men mij op de piinbank le$$en, ik zou niets

anders kunnen verklaren.
-- Wel, ge zull op de piinbank liggen, tot $e ver-

telt, waar mijn geld verbor$en is !

- 
't Is 6!emeen, miinheer Stevens, mij van zulke

oneerlijkheid te betichten.

- Spanjaarden zouden u doodgeslagen hebben i

- 
Ik kon nog vluchten, maar 't heeft weinig ge'

scheeld, of ik hacl het leven verloren !

- 
En ge hebt geen enkele wonde. Ha, $e hondt

vluchten". en er waren veel van die roovers beweerr;

Ée. O, ge liegt, dat $e er zwart van ziet...

- 
En dat moet een eerlijk rnensch hooren ! kloeg

I7illem. Ik, die altijd trouw gewerkt heb'..
Jeroens verdedigde zich tegen die aanklacht. Maar

daar kwam de knecht rnet twee schoutsdienaren.

- 
Ha, Se laat mij gevangen nemen ! riep Jer renr

uit. O, wat zal mijn vader ze$Sen ! Mannen, vervolgdr:

hij tot de schoutsdienaren, ik ben geen dief.

En weer deed lù(/illem het verhaal, van het gebeurde.

Maar hij werd vast$egrepen. En toen hij in ziin ver-
ontwaardiginSverzet wilde biedeu, bonden de schouts-

dienaren, geholpen door den knecht van den heer Ste-

vens, hem.

- O, Eii zi,jt onrechtvaardig en slecht ! schreeuw

-12- -13-

tle \X/illem tot den kooproan. Ge iLristeri nu alleeir
rjaar uu/ gierigiieid er: geiulzurh; I

ieroens werd gevarige;l over straat $cieicl.

II.

À'larijke claclit voorisurend aan baai: nlan. Ze -aras

niei gerust, Iiiet speei traar dat ze bij Wiliem niet
sterher haei aangedrongen, ciie i:oodscliap iraar Me-
eheien maar rla le laieir. Ze werd zelis alngstig. Z*>

rvist zelf nial rvtrardoor, Eigenlifh raras Mechelen zoo
.,er i:iet. En l,Villem had soms r,tel groote reizen {r:
rledaan,

't lfercl na den middaS. De kirrderen die Mariike
i,ev:a.akte hropen over den vloer. 't Was nl:noerig in
lruis, gelijk altiid over dag. ftiarijke verlainÉde naâr-
<ien avond.

lir kvrarn bezoetrç". De scleout traci binnen laet deri
rijken mijnheer Stevens, À{arijke schrolc zoo, dat ze et:
bleek van werd., en eerst niets zeggen kou,

- 
Ze verraadt zi.eh zel"ve al, fluistercle de koopmar

t+t den schout.

- 
Ja... Ik zal ze gauw doen bekennrn.

-- Vrouw .Ieroens, sprak de schout, vyai.rr- heeft uw
man c{e beurs goud verborgen ?

&tarijke keeh hem aan, alsof ze de vraag niet be"
greep.



-- Geen leu{ens
rleliik de r,i,'aarheid
goud van mijnheer

-- rff/eggestopt 
I

rnelde de rrrouw.

verzinnen, hernam de schout. Ua
bekennen. W'aar heeft uw man hr)i.
Sievens rveggestopt ?

Goud van mijnheer Stevens, sta.

-- Ge r erslaat rne heei goeci.

-- Willeni is irirners naar Mechelen, milnheer.

-*14._ .",* 1q -_"

--- l.Jeen... rleen... Willem is niet ie Meihelen gie

weest J

- 
Maar waar is hij dan ! O, ik had er cen voorge'

".,oel van, dat er iets zou Sebeuren !

De heer Stevens en de schout keken elkaar aan

- 
Veins nu niet, zoo maakt ge het noÉ erÉier voor u

en voor uw man, beweerde de schout.
-- Ma.ar wat bedoelt ge dan toch ! krt:et Marijkr,,

is lffillem verongelukt i O, zeg het me I Ge staat
claar beiden zoo raar.

*- Uw man zit in de gevangienis, en Sij gaat er ooii
lieen, als ge niel dadelijk bekent, waar hij het goud
ciat hii naar Mechelen rnoest dragen, r'erborgen hee{t.

-- S;jn \)fi!lem in cle Sevangenis ! schreide Marijke
En enkele kinderen L-e6ionnen nu ook le weenen

omdat ze vrouw Jeroens het za$en doerr.
'-* &laar wai heeft Willem dan Sedaan ? vroeg

Marijke.
-- Uvr man wil rne wijs maken, dat er{ens bij Kon-

trch Spaansche soldaten hei geld a{genomen hebben.
&laar dat gelool ik natuurlijk niet, zei nu mijnheer
Sievens. Ik weet dat ge armoede hebt, En T/illern is
in de verleiding gekomen mijn geld te houden... '

-- Is Willem gewond ?

--- Neen... Hij kwam ongedeerd terug.

- 
Goddank ! Die Spanjaarden hadden hem wei

ku.rineir vermoorden. En gij dtrrlt nu beweren" dat hi;
lregt, miinheer...



- 
Ja... natuurlijk liegi hij... Er r"ijn Seen rûove!1f

ce Spanjaa.rden. t{et ir mstig en ordelijk rcncl ./trnl-

rverpen... Ge n'eet $1eer van, eiat geld, Ttr< zag r,vel,

lioe erg ge schrokt, foerr rve hier binnen traden.

-- Dat is waar... Ik vreesde dat er een ongeluk rneI
Wiilem gebeurd was. Ik had zr:ro'n ra;ir Sevoel. En ge

elenkt dat ik schrok om het geld, mijntrreer Sievens
Ge kent ons. Ge weet dat we eerlijhe menschen zijn
tr{et is erg voor u, dat het goud geroofel is. Maar nu in
uw gierigheid mijn rnan betichten, het is schandeliik I

Gocl hoort me, als ik verklaar dat ik niets van het Soucl
weet. En Willern is Seen ieugenaar.

--* Ik rnoet uw huis dr:orzoeken, beweerde cie schr,'uf "

--- Kiik overal f FIier is geen goud te vinden.
De schcut spet-rrcle in of onder de rneubeis.
-_ Hier onder den vloer is een keidertje, dat hcor

ik aan den klank, als il.c stap, zei hij.
-* Ja, er is een leelcl*ertje, oprak Marijke. De ingang

i" daar in clen hoek.
Ze trok een val open. Ze:r'iloest een kaars aansteken

En met iiet lich{. zocht cle schotil ook in den kelder
Maar hij vond er naturrrlilk geen Souc{,

-- Dan heeît Jeroens Jrei geld erSens anciers ver
stopt, hieid mijnheer Stevens vol"

- 
Dat is leugen en laster ! riep fi4arijke rrit. Ik hei:

Willem sr.deri zijn terudkeer nog ni,ei; Éezien, Maar wat

-* lft '-* -1?--

irii u zeÉt is waarheid" En ge wilt mijn tnan in de $e
vangerris irouden ? vroe$ ?e &an den schout.

"-* 't CInderzoek moe[ zijn gan$ $aan, antvrçordr]e
cl.eze.

T-iii verv;ijder,ie zi{rh ru'*t clerr h*er Sievens, Marijka
'was diep bedroefcl.

III.

Champignl,, eiie in .[5i6 $paai,,scir l;'ev;ihebirer 'ia'as

.{* Àniwerpen, t.rari 'sii n:ryt. liureel. }-Jen Spaansch of-
fi.ei.er lçlvarn er iliisi âir.$, o'rn fiem no$ even tr: si:re-
iien,

*-- 1,Val is er' 1 vroeÉ Charupi.gn;-, ongeduldig.

-- Gouverneur, ik heb een ernsfig hericFit ,r,eee tc
rlee3.en. Er is vanmicl'ja.q ee:n man in cle -*i"ad aanÉieko-
men, Cle hervrszerii ilç;-r:: zrs.srvende Spaansche sotrdater'
beroofci ie zijn gewcrden,

En cTe cfiicier terk:lcie wat er rnet T{1i.llem Jeroens
vra.o ,feheiird. FIii itad" lae+- r,ari den schout lrernûmcîl

--- Dus i,le iaeer Stever:s derrkf elal die kerel heI goud

terstcpi heeft en ctr{e vertelling van cle soldaten ','er-
zon ?

--- .Ia.". En de schout Tree{t d.en rna.n op$esicten.
*- Dat is |reel gor:d, Zoo'n vent rnoet hier geen val -

sche g.eruclaten uitstrooien, orn onze soidaten een kwa-
cien naam te geven, hernam Chanepigny"



---.[taar als hei ntt icch eer]-c rïaar ra'ar..$7e rve{.itt

c{af na den doc,r-l '!,-rl orrzen iaiiclvot.!id Re,:icr:irr.:l'is, ,.eei

solclaten ,.rnie.;reclel zi jn, ontdat er geen solclij betualti
is. En misschien is el' elders rnuiterij befonnen ert

zakkcn er soi ,laten naa,r hier a.i.

- Gelqheid I ilc zon er b*rich1. r,an ,€ekrcÉen i:eblicn
En leugens als van clierr kr*'aden burger, brengen kv'a-
cle gertrchl.er-r in r>i.nlor-r1:. Ik wii rust in de slad. 'k Zai
rlien man s.l-r'en5[ doerr straflen. I{et is dan een voor-
treclcl voor hen. clie ook vau rlie praatjes uiistrocien.

Charnoigrr''' ginli naar zijn woning. Err irij ontboocl
,l':;r sc!.ior.rl" lle Spaanschr g,Tuverireur had Ie A r-it

11.er"pe!r nr.eer: l.t-. verieIien C;in het staclsbestirur.
De nchoul i<;r:cç bevel V/iliern ,leroens te trrchtigen

Âi:; die mlrr gn:lcl roclcie, n.;oest hii de schrrlrj niet oo
lipan jaar:den leg,{en.

-"l'{ijnhcer Sieven:r L,etichL clierr ,Jeroens, iriet
t,aai' ? r,'rrieg Clia-mpigny.

- .Ta, bi; Leelt cle klrcht bii mii ingedienrJ.
' l)r,l; iiro:i i;rijnheer Ste.ren; qelooiC u.orcir?n en

rriei dien h;raiitlr;-,rr. 1i'r z,',1 tc;r aIdeeliug sr-,lcialerr rraar
Koii'rich;:cncle'r or. na ie iaien gaan o[ er riaai Span-
j aarderr 71ry Ç!"..r{J,:\.

't Zafi er sle.1it irii ,roor \Viiieln .Jeroens.
Ilr:n volgcnr.le n rcrrÈen werd hij weer veriroorcl o:rr

tiu doll irrt gere;ill" r'l',.i*:t;chaal-. [Jii verklaarde't
zeildc als c{en vorigen riag.

Charnpiguy was zelf aanwezig.

-* 1,{ -

te lie$t ! snauwde Ch;rmpign1, hem l.ce. ik heb ee,t

onctrerzoek doen insteilen rond Kontich. Er ziirr claar
geen Spaniaarden. Gii hebt het foud gestolen.

-*' God is mijr:r gluige, clat ik cle waarheici spreek
zei l(iillem. Ik ben altif d eerlijk geweest.

-- I)eel ons iiever ffiee, waar gij het geld verstopt
i'ebt. bel'al een der rechters.

Wil'iem hield vol c{at Spanjaarclen het gesiolen hacl

cten.

Charlpigny werrci woedend.
--- {}e dur{i onze solciaten belasteren I riep hij uit

!ile.lnrr,..vc zullen er 1l !/oor straffen.'t Zal eeir vo*r
f.eelci ziin voor allen in 'ie:t-e strid, die tegien onze trsir
peri s;token. ChampiSny eischte c{en gevarrgeile op,

- De kerel rvordt aan den galg gehanflen, verze-
kercle hii. Iiij hrijgt een urir om zich op den clooci voo,
te i:ereiden.

* T(/illem Jeroens zei Loen oJr waaldigen loon :

--- 'Zot't lang ik 1eef, zal ik .ùerklaren, dat ik niet.:
clan de waarheic'l heb gezegcl, Gocl weet dal ik on"
schulclig ben.

,tiaar hij wel'd naar liet Slcen, aan de Schelde tert*i
llebracht. En rnen haalde een Tlriester.

't Nieuws van de aanstaande teiechtstelling lier:
rcncl. Op de Scheldekaai troepte het volk samen. Her
r,zas veroniwaarciigd ovr:r dit onrecht, Men kende Je-
roerrs a-ls een eerlijk man en Stevens a1s een Sierig-
aarcl, Daar ltwan j\'tariike. Weenend ging ze lan€rr
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cje menschen. Ze Sing naar lret huis van koopman Ste-

vens.

--- Wat wilt ge rlu weer ? vroeg lrrrilanl cen knecht,

- 
.Vlijnheer spreken...

-*- Kom dan binnen...
Marijke behoefde niet lartS t* rsachien. Da.delijk ver-

scheen de heer Stevens.

- Konrt ge rne rrlt zeggent r.Taar hei Seid yerborgen
i; ? vroeg hij haastig.

-- Mijnheer, wij hebben uw gei<l niet. verborgen'..
û, ze willen rnijn Wiileni oplian5ien... Ga ioch aan

cie l'reeren ze{St+n, rJat wij eerlijke n-eenschen zijn,
--- iloo, eeûijtl'e. rnenschen i Ë; is celu enkei-; sr-.1-

daat te Kontich te zien. urq' llian heeit zictr da;: ook
brutaal Sedragen {.egen den :choui, orndat die cven
min ziin leugens rvilde geloove!:'...

.- Dus gii wilt \I/illem laten sterven !

.- Ik kan er niets aan doen !

-* Ja wel ! Gij hebt hem beschuldigci... Gij wist
dat we eerliik" zijn en toch kloegt ge TiliXlem aan. 0,
vreest Se dan Gods straf nieb over zulk groot on-r'ectrrt.. .

Llonderden menschen op siraat roepen het uit, dar
Wiliem geen dief kan zijn !

-- Dat hij mij 't foud ierugi geelt !

- Het is Sestoien. . . Naturrrliik ziin de Span jaarden
niet in dat bosch gebleven ! En mijn man wordt zon,
d.er ,bewiizen van schuld gedood ! O, miinheer Ste-

*^.24 -* -2t-

vens, gij hebt veel macht ! Red !ilillem ! FIeb me-
delijden met lVillem en met mij !

-- Waar is mijn geïd" ? hernam de koopman.

- Altijd dezellde vraag !

- Ga aan uw man zeggen dat hij het bekent, als
gii het niet weet...

- 
Ik mijn braven l(/illem ook beschuldigen ! Neen,

niiinheer Stevens ! O, de geldzucht heeft u zoo doen

handelen.
-* Vertrek dan ! Ik kan niets voor Jeroens <Ioen

Liij verdient zijn straf.

- Ge lieSt ! schreeurvde Marijke op heftiSen toon..
Maar de koopman haalde zijn knecht en vrouw Je

roens werd buiten geduwd.
Ze begal zich naar 't Steen. .. Ze wilde !{iillem zien

cn daar aan de oversten, om zijn leven smeeken.
Nabij de Schelde verdrong zich een dichte menigt,.r.

- Jeroens wordt a1 weg gebracht naar den {alg
hoorde Marijke iemand zeÉgen,

- ïflillem ! gilde de vrouw".. O, menschen traat me
cloor... Ik wil bij miin man ziin I schreide ze.

Medeliidend maahte men plaats voor haar. De nlan
nen balden de vuisten.

- Laten we dat onrecht, 6iebeuren ! schreeuwde
een schipper. Ziin we geen koene Antwerpenaars
meer !

En in een oogenblik borstte een oproer los. De man-
nen drongien naar de kar waarop ï/illern zat, Eenige



Spaansche soldaten liepen er naast. Eer ze ltun wa-
pens konden gebruiken, waren ze we{gedrongen.

Tflillem Jeroens werd van de kar Setild en van zijn
banden bevrijd, Eenige oogenblikken later zat hij in
een schuitje en schippers roeiden dit weg,

De Spaansche soldaten wilden ook naar 't watër
maar de menigte sloo'i hen irr en bevorderde de vlucht

- Marijket ween niet rneer, uw man is giered !

klonk bel. Ze brengen hem aar: den Vlaamschen oever
Marijke naar huis. En de Spaansche soldaten troklçe r

I edremmeid naar de wacht.
Maar T7illem .Ieroerrs vlood het Waasland in.
De gouverneur Champigny zai op ziin bureel, tr:er,

cen ollicier hem het gebeurde kwam melden.
-* Àtisschien heeft het volk een misclaad verhoed

zei de gouverneur. De br.rr$er kan wel cTe waar,heid ge

zegd hebben.
Ik ben te haastiS geweest. Nu krijg ik juist berichi

dat er soldafen uit Aaist aan't muiten en't roncl
zwerven zijn. Ze vallen de boeren lastig.

--- Dus, kan die Jeroens beroofd ziin.
-*- tk denk het... We zullen van dat opr.oer nicl

meer gewagen, hernam Charnpigny. En ik heb grooter
zor{en".'k Vrees een opmer onder ons eigen troepen.
Er is geen geld om hen te betalen en die van Aalst
zeggen dat ze nu zichzelf zullen betalen. Ik moet
r:aatregelen nemen om te verhinderen, dat ze Aniwer
pen komen plunderen.

En nieuwe berichten brachten meer onrust.
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De spaansche landvoogd in Nederla.nd, Requesenrwas giestorven en koning Fitip II ;, Sp"ni" i-oJïoSgeen anderen aangesield, Er was wanorde hier. Encle Spaansche.troepen kregen g"";roi;i;. Ze beponnettcproer te maken.
Champigny kreeg den volgenden clag meer nieuv,,ser over.
De Spanjaarden eischten pieicl.
Ze overmee.sterdel Aalst e-n declen van daar allerleiplundertochten. Ze kfg:n u"rrt"rking en wierpen ziclrtoen op Maastricht. De burçiers a"r"? *t*a wildien demuiters beleften om de ,iui", 

"uu, te trekken. Dochredere soldaat hielcl een vrouw t it de 
-Joorstad 

<Wijk,als een schild voor zich. Dua.door-_.J",, du verdedi_gers machteloos want wilden ze de Sfaniaarden tref_Ien dan moesten ze eerct die *""rlror" vrouwenwelke ze als bloed verwanten en staclsgenooten heri.enden, neerschiete_n. Zaa trokku,, 
-i" 

oproerbendenc'ver de brug" En Maastricht ,r"rd 
-op 

vreeseliikcrvijze geplunderd en uitgemoorcl.-- 
- "

Maar nu kwam a",b",r.t au" hut rijke Antwerpen IFlier was een kasteel, lrur*t ,1"o, ir"rillro"n. De plun-cieraars van Maastricht kwame;;;#;o naar dezcArrtwerpsche citadei, uitro"pu,rdl-,'.r'i., ze zich ir^de_rijke stacl wilden ver6iasten o{ sneven >.IJe bevelhebber van Antwerpen, CiJ*pign y, zonrttroepen af, om die nieuwe b*r,den Jun***g naar hetka.steel af te sniiden, maar, ziin troepen voe6iden zichbij de muiters en onder ', g"r""O i.rr < Naar Anf_
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rverper... geld, geld ! > kwamen ze op't kasteel aan.

i)e huurlingen rverden aangevoerd door hun hoof
C.en zell, electo's geheeten. Airtwerpen zou boeten, ont
clat de honin$ zijn hrruriingen niet betaalde ! Zoo
rverd het onrust in de stad. I-let rvas Zondag 4 Novem'
ber 1,576, één uur na den middag. Vijfduizend Span-

iaarden veriieten het kasteel. Onzebezetting moest dc

{racht verdedigen tusschen de stad en de sterkte, He'
laas, een iroot deel der troepen 

- 
huurlin$en als

cie vijanden ze|[ 
- 

liepen naar de muiters over, Eti
Antwerpen was onmachtig om den stroom te weer"
houden en... het lot der rif ke koopstaci werd beslisr.
Antrverpen zou verschrikke[ike uren beleven. Dc
Spanjaarden hadden een plan gemaakt voor het bin'
nentrekken der stad" Iedere afdeeling moest een wiilç
plr.inderen en ?"ee viel gansch Antwerpen onder de
klauw der roovers.

Daar kwamen ze dan, de woeste soldaten, gevolgd
cioor $eb,oefie met vlarnmende toortsen en strooibus-
sels, cm brand ie stichten. Ze rukten voort door de
straten ; telkens wanneer ze eene dwarsstraat kruis-
ten, beschoten ze deze, tot allen te$enstand over-
r.rrorlnen wae. Waar de soldaten voorbij waren, stichten
ce schelmen brand. De trurgers stelden zich hevig te

'n'eer. Maar wat vermochten ze zonder gioede leiders,
tegen de geoefende krijgsbenden, die met voorbeel-
clige orde te werk gingen ? Ze konden niet verhinde.
ren, dat de aanvallers het midden der stad bereikten
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Op de Groote Markt was de strijd hardnekkig' 'fai-

rijke burgers onder aanvoerin6i der schepenen Jan

Vàn de Werve, Geeraard de Porumereaux en Nico'
laas van Bouchout, hadden zich op het stadhuis teru$-
getrokken en wilden dit, zells ten koste van trrrrn leven,

verdedigen. Maar eenige Spaniaarden geraakten bin-
nen an staken 't prachtig gebouvr in brand. FIet stad-
huis geleek spoedig eene vutlrzee en deelde de vlam-

men aan de omstaande huizen mede. Meer dan zes hon-

derd woningen op de Suikerrui, cle Boterrui, de Zoatrur,
de Kaasstraat, de Zilversmidstraat, de Hoo$straat, de

Vlasmarkt, enz' '. w"ercien een prooi rier vlaint:rcn.
't Was ijselijk, 't Seloei van 't voortrukkencle vuur. 'l

B,ekraak van binten, 't gedruisch van instortende mu-
ren, en bovenal... '1 gegil, van stervenden en Sekwet
sten, want dc Spanjaarden rnoordden onbarmhartig.

Na de inneming der stad breion cle ontzettende
plunderinS. De Spaansche oversten trokken naar hei
hun aan$ev,zezen $edeelte, en rnet barbaarsch $eweld
hegonnen de verschrikkelijke moorderiien. Geen eer-

bied voor ouderdom of geslacht ; griisaarcls, vt'oui^/etl

kinderen, niet mincler dan de rrannen en jongelin$en

vielen onder 't zwaard der soldaten. Onder 't getrrr.ril :

<r Gelcl, geld, Croonen, Dineros | > storrndetr cle mui-
ters er op los" Àls duivels gingien de mirïters te keer.
Om vermeencle schatten te ontdekken, pleegclen z.e de

5iruwelijkste schelmstukken. Hier kwanren bttrgers en

hurgeressen in de vlammen ol onder de puinen om,



girnds werden ze door de Spanjaarden geloiterd en te,i
laatste verrrro<lrd. Veie siraten waren À*t lrlo*dspor*n
bedekt, op andere plaatsen lagen de lijken hoog op
gestapeld. De burgers lieten ze het leven ul, ," oot-
soen opbrachten, maar die van eenig aanzien was, en
r:iet veel geld hadden, deden ze veel pijnert aan, zao-
wel mannen als vrouwent ze opha.rgenje, brandende,
geeselende, zeifs de kinderen niet sparende. Evenrnin
als voor de wereldlijke, had tle opstandelingen voor
godsdienstige gebouwen zelfs *u*, *"n klein*greintie
eerbied.In dnlie woede drongien ze in kerken 

"r,- 
t too,

ters, roovende wat hun beSeerlijk toescheen en de
monniken en nonnen mishandelend en doodend.
spaansche soldaten drongen ook irr anze r.ieve vrou-
we kerk en ledi$den ctre kassen, eischten rantsoenen
voo-r de voorwerpen tot den eeredienst bestemd, ja
zelfs voor de pateene" vele inwoners waren in crckloosters {evluc}rt. Konden ze geen losprijs geven,
cian werden ze vreedaarc{ig neergisabeid.

Miinheer Stevens had aan de verdediginS.geen deelgencmen. I{ii had geen vrouw of kindËrert, liet ziinhnechten en meiden aan hun lot over, en vluchtte met'{; geld dat hij in huis had, de straa.t op, M"". t*u"Spanjaarden hielden hem aan.
-* Uw geld ! riepen ze.
Bevend reikte de koopman alles over...

*- 26 ** *27 *

-- Mee naar uw huis'. ' daar hebt ge zeker nn.{

meer ! schreeuwde een der woestelin$en
Doodeliik beangst liep Stevens en zijstraat in' Daar

za{hij het huis van Jeroens. En hii dacht aan het kel'
de*ie onder den vloer'

Mariike paste angstig op de kinderen wier moeders

met de mannen afgetrokken waren om de stad te ver-

dedigen, want de vrouwen hadden naast de mannerr
gestreden.

Plots stormde de heer Stevens binnen.

-- Red me ! smeekte hii. Spanjaarden achtervolget
me. O, l.aat mij in rJat keldertie !

Gii durlt mij dat vrallen I kreet vrouw Jeroenn.
Gi die mijn man liet gevangen nemen gn ueroordeelen
tot de galg ! Hadt gij toen rnedelifden... Maar ik wil
kristelif ker ziin dan gij waart.. .

Err Marijke operrde de val en liet den koopman in
het keldertje.

Het eenvoudige huis werd ook hedrei6ld r{aar d ;
brand zich uitbreidde

Marijke wierp kleeren van haar n:an in 't keldertje.

- Mijnheer, sprak ze, *ek die aan, 7e z,'tl.len u dan
niet als een riikaard herkenrren. We moeten vh.rch-
ten.". Ook mijn huis zal in brand 6ieraken"

lVat later waren cie moeders om hun kincieren
Weenend namen ze hen nree.

---- Kom, Marijke, drongen ze aan, we mogten de
stad uit... Heel Antwerpen glaat er aan.



Sameii trokken ze heen. Miinheer Stevens volgdc in

iie kleeren van Jeroens,
En de Spaansche furie cluurde voort' Ze woedde

drie da{en lanS.
Overai laSen lijken. Brandende huizen stortten in,

Gruwelijk was het, .Ia, drie dagen duurde die ijseliike '

slachting. In een woning vierde men iuist bij <len aan-

val bruiloft. Bruid en bruidegom waren van gioeden

huize. In de wonng der eerstê zott de bruiloft plaats
i:ebben, maar daar vernam tnen, da't de Spanjaarderr
cle stad overrompeld hadden. Een bende muiters viel
cl,a woning hrinnen, alie kostbaarheden eisehende. Men

fal ze bereidwillig, maar noÉi waren de r,:overs niet te-
r,reden, Zii eischLen meer, en toen de ongelukkigeu
niets anders te geven hadden, sloeglen ze den bruide-
gorn dood. En ook de vader van de ionge vrouw.
Krankzinnig van smart en angst dwaalcle de bruid
door de straten tot ze cloor andere woestelin{en ver-
moord werd...

Mevrouw Fabry, grootrnoeder van den beroemden

schriiver Hooft, hacl zich met haar oude moeder in
clen kelder opgesloten. De Spaniaarden die de woning
plunderden en ook in den kelder wilden dringen, lie-
ten de geslot,en deur met een vaatie buskruit sprin-
gen, I)e vreeselijke ontpio{fing doodde de moeder, Me'

'rrôuw Fabry werd woest aangeSrepen. Men wilde haar
clwingen de andere juweelen en schatten te voorschiin
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te brengen en cle sci:oui iplaais van trraar echf-lgenoot be'
kencl te maken. I{aar antwoord dat ze geen geid o!
Icostbaarheden lrteÊr bezai ett aiet wist, waar haar rna,t
zich bevond, bracht de beu.ien tot vcoede. Ze hingen
Ce ongelukkige aan c1e zolciering op, tof ze bijna ver-
srnachtte, sneden haar tlan los en herhaalden de vraag.
hlolimaals, ja, voor den clérden keer, hervatten zij de'
zelfde marteling. Eindelijk gelo,rvende dat de vrous/
de waarheid sprak, iieten de plunderaars haar hangien
en trokken weg. Wel rrerdl- rnevroilw Fabry door een
c,ucl.e rneid veriost en 'coi 't leven lcl'u{ giebracht, n'iaar
sedert dien vreeselijken c ag rvail ze krankzinrrig. Ge'
rlurigi sloop ze in den hof cm naar c{e schatten te zoe-
ken ,welke de Spanjaarclen van haar geeischt hadden

Een Engeisch koopman, die zijn rantsoen niet kon
i.elalen ',,rerd opgehangen, tol hi.j reeds halfdood was.
Dan v,rerd hii vyeer 1os' desneden. Waanzinnig van
a.ndst srneekte de ongelukkige om Senacle, Zijn beulen
lieten hem toe, ztjn losprijs van anderen te Saan lee-
iren, maar toen de koopman het vereischte geld niel
vinrlen kon, moest hij in ire!: strop sterven.

Anclere burges om de rvoede der Spanjaarden te
ontgaa.n verkazen der dood in ,1e Schelde en sprongen
in hun wanhoop in flr.rn stroorn.

}In {ehuld in cle kostbaa.rste hleederen, betraden
anef. gestolen foeder:en, rnet de schitterenclste iu*'eelen
z,wiewen ie moorclenaars door de bloederige straten,
struikelden over verminkten en doo<len. Ze begave,,



zich naar de Beurs, die in een speelhol veranclerd wal

Op trommets verdobbelden ze hun buit, al die schatten

die van Antwerpen een .der rifkste steden gemaakl'

hadden.
I)e Spaansche Furie kostte aan Ineer dan tiendui'

runcl inwoners het leven. Oncler de slachtollers bevon':l

zich cNrk cle burgemeester Jan Van cler Meeretr, di':

met het zwaatd in de vuist sneLlvelde' Smitsaert' een

iuweiier bood tienduizend gulden voor ziin leven'

Maar de woestelin$en eischten meeï en urk deze bur'

ger viel onder hun staal. On$eveer 700 huizen lagen

in puin. Het was onmogelifk de waarde der $esfolen

iuweelen te schatten. Aan $eld had rnen meer dan 20

rnillioen geroo{d, Vele Semeene soldaten lieten trii de

iuweliers $evesten, scheeden en zelfs wapenrustin$err

l,an fr:ud maken en dit met vernis overstriiken' orrl

alles later te gelde te maken, De Soudsmeden echter

rnaakten van deze gelegenheid gebruik om veel koper

in het goud te meogen, en aldus een deel van het

geroofde teru{ te nemen. (1)

A{ariike en veel van de lieden uit haar straat wa-

ren naat den Vlaamschen oever overSevaren' I)aar ont-

moette Mariike den volgenden da$ haar man, die op 't

r.ieuws der lurie terugi kwam om ziin vrouw te helpen

Bii al de ellende waren ze gelukkig weer samen tc

ziin.
-0en week later keerden zë flaar Antrverpen teru,{'

iJe muiterii was bedwongen. Miinheer Stevens was
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ccn afnle nran geworden, alles werd
. Zijn huis lag in puin, En aan Àlarijke
nam dankte hii het leven.

,1
hetn ontrootut

die geen wraak

EINDE.

(1) In de ttapzaal van het stadhuis liet het {e'
rneentebestuur in 18?6 een gedenksteen plaatsen ter
irerinnering aan die verlvoestingi van Antwerpen, wel.
ke het volk, en daatna cle geschiedenis. de Spaanscli*
Furie noemden.
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Vuortclur-end herclrukken wij vroeger verschener;
I unlnlcls.

Vraag ze in cle hoekwinkels o{ aan cie dagbinclver
koopers.

Er zijn steecXs veel vroefere boekies voorradig.
Elke week verschijnt een nieuw"
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