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ALVA'S STANDBEELD
Alva ! Welke aandoeningen verwekt de naam van den tiiger ln
menschengedaante op leder Neerlandsch hart I
Alva ! en men denkt aan bloedige schavotten en rookende brand,
stapels.

Alva I en 't is, alsof gesnik, gegil, tandengeknars ons schril ln
de ooren klinkt, alsof wij bloed zien vloeien, bloed van een Egmont,
een Lloorne, een Van Stralen, bloed van edele zonen des lands, van
vriiheidslievende burgers, van eerbiedwaardige grijsaards, van kloeke
jongc lieden, van.., vrouwen zelfs I
]llaar Alva was verdwenen, teruggekeerd naar Spanje, beladen met
den vloek van het onderdrukte en gemartelde volk I Doch andelen,
niet zoo wreed 't is waar, doch ook gezonden om onze gewesten te
verdrukken, hadden hem opgevolgd.
***

Don fuan heerschte als landvoogd in de Nederlanden, Hli had
trouw en bescherming beloofd, doch schandelijk ziin woord gebroken.
Het kasteel van Namen was door ziine trawanten met list veroverd.
Een aanslag op Antwerpen mislukte echter.
Toch werd de Scheldestad voortdurend bedreigd en wel door het
versterkt kasteel, door Alva opgericht,
Daar nestelde Spaansch garnizoen onder 't bevel van Treslong,
een onvoorwaardellik aanhanger van Don luan. Dat kasteel moest
verdwljnen

!
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Op zekeren avond liet een geheimzinnig man, dlep in ziin mantel
verborgen, den zwaren klopper vallen op de poort der rulme wonlng,
dle Lleer van Liedekerke, gouverneur van Antwerpen, toebehoorde,
Zoodra de poort geopend werd, trad hii snel binnen en zei tot
Is de heer gouverneur thuis ?
den portier :
antwoordde de andcr achterdochtig. Doch glj klest een
fa,
slccht uur om hem lastig te vallen.
zegt meer, dan u toekomt, rekel I hernam de bezoeker
-Ge
driftlg. Meld uw heer, dat kapitein De Bours hcm wenscht te spreken.
De knecht rvilde zline verontschuldlging maken, doch de ander
viel hem in de rede:
ls al wel. Doe wat lk u zeg en ontroof mlj nlet nutteloos
den tlid.
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-2Eenlge oogenbllkken Iater werd De Bours, zooals wli hem zlch
zelven hoorden noemen, een rulm en smaakvol gemeublleerd vertrek
blnnen geleid.
' De gouverneur, nog eene kloeke gestalte, drukte hem minzaam de

hand, zeggende:
Welkom kapitein ! Ga zitten in dten gemakkeiiiken zetel. Ge
hebt mij ongetwlifeld eene gewlchtige tijding mede te deelen.
Kan ik hier vrii spreken, heer gouverneur ? vroeg de bezoeker

beschelden.
Niemand zal ons hooren, en voor alle voorzichtigheid zal lk
de deur met den sleutel

sluiten, zoodat men ons niet storen kan,
FIct doel van mijn bezoek ls het kasteel, heer.
- Het kasteel ? rlep Liedekerke
verschrikt. ls het daar roerlg ?
- Stel gerust.
u
Voor 't oogenblik denken de Spaniolen slechts
aan drank en spel. Maar dle stichting van Alva ls een voortdurend
gevaar voor onze goede stad.
Helaas ia, doch wic zal er ons van bevrijden
- Ik, heer gouverneur ! sprak de
- Gij ! riep de ander verwonderd.kapitein kort.
- Tenmlnste om niet voorbarig te spreken, lk zat het wagen.
wil mij eenîge oogenblikken uwe aandacht schenken.
Volgaarne, Ik weet, dat de dappere kapitein De Bours het heil
van 't vaderland en van Antwerpen beoogt.
De ander boog en ging voort:
Gij weet, heer gouverneur, dat er onder de Spaansche bezet
ting vele Walen en Dultschers ziin, dle alleen voor geld konlng
Flllps dlenen, Zoo wlj meer bieden, zullen zii ons toebehooren.
hla I glj wilt hen ornkoopen ?
fulst, Dan is Treslong van eigen kant bedrelgd en zoo lk een
aanval pleeg, bestaat de grootste kans, dat het kasteel ons ln handen
valt. Wat lk noodig heb, is geld dus.
En dat.zullen onze wakkere kooplieden voor de goede zaak
veil hebben, viel Lledekerke tevreden ln.
Kapltein De Bouis ge kunt
op miin steun rekenen. Morgen reeds wll ik uw plan voorberelden.
geruimen tiid bleven beiden mannen tn gesprek en, toen
_Nog
De Bours het huls verliet, was hij zeker, dat
hlj zlin stout ontwerp
volvoeren kon.
De gouverneur hleld woord en ln zline voorb ereldlng gelukte hli
zoo wel, dat de aanstag op ,t kasteel op
den ler Augustus bePaald
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werd,

**

Nlets voorspelde den Antwerpenaren' dat deze dag striid brengen
zolt.

Maar eensklaps werden de burgers gestoord in hunne werkzaam'
Men vecht op 't kasteel !
heden door den kreet:
Wat is er gaande ? klonk het van alle kanten.
Kapitein De Bours heeft het garnizocn aangevallen'
De stad verkeerde in spanning. Hoe zou de striid eindlgen ?
Bestond er hoop, dat 't gevloekte rooversnest verdween of werd de
stad nog ecns overgeleverd aan de plunderende en moordende Span'

-

-

iaarden,
En rillend dachten allen aan de gruwelen der Spaansche Furle ! (l)
De hoed met witte pluimen van De Bours is dobberend in de
Schelde gevonden I De kapitein moet verdronken ziin. Alles ls mislukt I
Zoo klonk de ongelukstiidlng.
Maar neen, ginds kwamen burgers aangesneld met den iulchkreet:
Kasteel ls ons, 't kasteel is ons I
Later bleek het, dat de hoed die tot zoo veel misverstand aanlel'
dlng gegeven had, den kapitein in de worsteling van 't hoofd geslagen was.
't Kasteel is ons, kasteel is ons ! vloog het iubelend van
mond tot mond en zoo bereikte die vreugdevolle tiiding ook de Meir.
Itlaar wle naderden ginds ?
Er lag in de stad ook Duitsche bezetting. 't Waren deze kriigers
dle de Meir oprenden ! Men wist, dat hunne bevelhebbers door

-

- 't

't

Don fuan omgekocht waren'

Wat voerden de huurlingen ln 't schlld Q Zouden zii zlch tegen
de stad keeren ? Het oogenbilk was vreeseliik dreigend. Er diende snel
gehandeld te worden.
Talrijke voorname kooplleden waren bii de Beurs vergaderd. Geiaagd
bespraken zij wat er hun te doen viel. ln een oogwenk werden 300.000
kronen bijeen gebracht en dit geld zou men den soldaten aanbieden,
op voorwaarde, dat zii onmiddellijk de stad verlleten.
lntusschen hadden de Duitschers de Melr verlaten en zlch ln de
Nleuwstad achter wagens, karren, klsten, balen verschanst.
gezicht der troepen en toonden
De kooplleden stelden zlch
hun de met goud gevulde beurzen.
Goud, goud ! tierden de huurlingen en begeerig strekten zli
de handen naar het verleldellik metaal.
Hunne overheden twelfelden.
Goud, goud I helhaalden de soldaten bulten zlch zelvcn van

in't

-

opgewondenheld

en begeerte.

t

De morgen van den l.n Augustus was
aangebroken.

lt, zL

oyet dô Sprall.cbo Furic onr Yc]haal

: llct Spârnrche SchrilÔowind tc ÂtlPcrPcn'
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-4Wij wlllen het ! rlepen zij tot hunne bevelhebbers, vast besloten
deze te vermoorden,

lndien zij weigerden het geld aan te nemen.
Er werd van weerszijden onderhandeld, cn de besprekingen duurden
_
lang, tot eensklaps eene onverwachte gebeurtenis schrik
en ontsteltenis
in de gelederen der Duitschers verspreidde.
De Watergeuzen, cle Watergeuzen I klonken verlarde kreten.
-En waarliik glnds op
de Schelde doemden zeilen op.
Schepen waren in aantocht en de vlaggen en wlmpels verkondig,
den, dat de gevreesde Zeeuryen ze bemanden.
De Watergeuzen ! herhaalden de Duitschers rillend
en, door hevigen
schrik bevangen, vlogen zij over wagens, balen, zakken, iilings heen.
Zij zagen nlet meer naar het gelcl, zii hadden niet langer vertrou.
wen ln de burgers. Zii dachten alleen aan
de zeeleeuwen, die zulk een
gevreesden naam verworven hadden.
Velen wierpen hunne u'apens weg; anderen, geheel bulten zlnnen,
_
liepen de Schelde in, en kwamen
iammerliik om.
De overlgen zochten hun heil in de vlucht en ijlden ademloos
't veld in. De schoten van de vaartuigen verhaastten nog hunne passen.
Antrverpen war van 't dreigend gevaar verlost en van vreemd
krijgsvolk ontslagen.
Of er dien avond ook vreugde heerschte I
En hoe kwam Admiraal hlaultain, zoo heette de bevelhebber van
't Zeeuwsch smaldeel, zoo onverwachts voor Antwerpen ?
Heimelijk had hii bericht ontvangen van De Bour,s
voorgenomen
aanslag en onmiddelliik besloten
't ziine tot dit wapenfeit bij te dragen.
tlij krvam ter gepaster ure.
,***

(asteel moet verdwijnen

I Zoo klonk het eenigen tijd Iater
-'t
ln Antwerpens straten.
W.g
met het vervloekte rooverskrocht, dat een bestendlg
gevaar voor

onze stad oplevert I riepen de burgers.
En gewapend met hourveelen, mokers,
bljlln, haken,
zekeren morgen meer dan fien
duizend rn.n.ah.n'naar de
hen zoo lang gekweld had.
Edelen met hunne dames, burgers
met hunne vrouwen,
soldaten, ia zelfs bedelaars,
allen irbeidden onvermoeid en

de slooping.

trokken op
sterkte, dle
werklieden,

ijverig aan

leder wllde deel hebben aan
de vernleling van het gevloekte kasteel.
o":. dagen geschiedde er een"zonderling
schouwspet.
1:_.:l
eene zljde was
4an
.de afbreking reeds gevorderd tot aan .de
-kelders. Eenlge werklieden
haalden daar uit. een .gewelf .het. oude

.

I

standbeeld, dat Alva zich zelven opgericht had, maar dat op bevel
van Requesens neergeworpen was. Vergeten lag het in dien donkeren
kelder, tot het nu op onverwachte wijze weder te voorschiin krvam.
Alva's standbeeld lriepen de arbeiders en die woordcn vlogen van
mond tot mond.
Plotseling doemden voor die menschen de vreesellike dagen van
den bloedraad op, Voor hun geest verscheen de schlm van den bloed.

hond, den beul der Nederlanden.
't Was alsof de vcrwenschingen der slachtoffers, de angstkreten
van vrouwen en kinderen hun in de ooren klonken.
En eensklaps waren honderde handen gereed, om dat beeld door
de straten te sleuren, honderde mokers opgeheven om het te verbrli.
zelen.

De opgekropte haat, de razernii, verwekt door den wreeden tiran,
uitte zich in een algemeenen, onweerstaanbaren aanval op het beeld.
Men dacht er niet aan, dat men de gramschap koelde op gevoelloos metaal ; men overlegde, men redeneerde in die oogenblikken niet.
't Was de uitwerking eener plotselinge wocde, die de burgers
handelen deed.
Zeg, bloedhond, kreet een griisaard, rvierts oogen van een
onnatuurliik vuur fonkelden, waarom hebt ge rniin zoon in het Steen
doodgemarteld, en ziin liik in de Schelde geworpen ?
Beul, gilde eene vrouw, wat had mijn man u misdaan, dat
hli zijn hoofd verliezen ntoest op urv vervloekt schavot ?
En onder hoongelach, onder schinlp en verachting rverd de
bronzen klomp langs de straten gesleurd, tot hli eindeliik onder de
mokers verbrlizeld was.
Met meer ijver nog werd daarna aan de vernieling der sterkte
gearbeid.

Wat eene voldoening, het trotsche gebouw dag aan dag te zlen
verdwljnen ! En toen het kasteel tot aan den grond toe geslecht was,
steeg een machtige iuichkreet uit Antwerpens bevolklng.
ta :k

ln de

kathedraal bevlndt zich

r*

een Christusbeeld, dat,

naac de
brons, voortkomende van
1635.

overleverlng luldt, gegoten werd van het
Alva's standbeeld, door foannes Couthals ln
ln ons museum van schoone kunsten hangt een tafereel, het
standbeeld van AIva, hetwelk voorstelt, wat wij u daarboven beschreven,

-7BAKKER TEMMERMAN
OF
1

DE FRANSCHE FURIE
Geene bakkerlj ln geheel Antwerpen bezat een beteren
naam dan
dle van Pleter Temmerman op de St.Jacobsmarkt.

_

Of men rijk dan wel arm, uoorn"", of eenvoudig

burger was,

altljd werd men bii hem eerliik en trouw bedlend.
't Geld van den edelman weegt niet zwaarder dan dat van den
burger of arbelder, zel Temmerman.
Wie betaalt, wordt bij mli gerlefd,
zooals 't zljn moet.
Nu moogt ge nlet denken, dat onze
vriend nimmer crediet gaf.
la, a I kon hij heel goed begrijpen, dat hii nimmer munt zou zlen,
toch werd noolt iemand, die buiten schuld
tot armoede gedaald was,
ledlg van ziine deur gezonden.

't Zou mline nachtrust rooven, dacht hlj dan, moest ik weten,
dat er In onze goede

stad honger geieden worât, terwijl mijne schab.

ben van 't brood kraken.
fa, de stoere bakker Temmerman en ziine krachfige echtgenoote,
vrouw Adriana, werden in gansch Antwerpen geacht
en bemind.

Maar nu, in de Septembermaand van ,t;uu,
f Saewas, onze vriend
toch slecht geluimd, wat ln ,t minst nlet
tot ,i;n" !"ruoonten behoorde.
De Franschen nestelden ln Antwerpen. lk "zou u kunnen eene
lange uitlegging geven van hunne tegenwàoratgierJ
arhrer, doch ik wil
't llever ln eenige woorden vertellen.
Gii wcet uit de vaderlandsche geschiedenls,
dat
onze voorouders
-'
-der 160 eeuw tegen Spanie waren o-pgestaan-

.

ln

dlen striid hadden zlj de nulp van den Franschen koning
-lngeroepen, die ziin
broeder, den hertog uun Al.nfon, gewoonlijk Aniou

geheeten, herwaarts gezonden
had meI

."n" i.g"rl.na..

En daar onze bakker dle vreemdellng.n
nËt u"*rouwde, was hli
zoo slecht geluimd.
Fillp, ziin knecht, sprak menlgmaal
zuchtend :
Waren dle vreemdelingen toch
weggebleven.
zag zlin meester liever vroolljk.
't ls al Fransch wat nu de klok slaat, fierde de bakker, terwiil
hlj met zline stevlge knuisten het brood
kneedde. Zeker omdat er nogl
nlet genoeg van die bllnkende heeren
ten onzent vertoeven, zlin er nu
glsteren nog bezoekers aangekomen.
Zll makei eene drukte, alsof zlj

-tlli
-

hler thuls waren en zoo zli zich at eens verwaardlgen ons, burgers,
aan te zlen, kan men ln hun blik de verachtlng lezen, julst alsof wii
van slechter deeg waren dan zli. Eén Antwerpenaar geldt tlen
Franschen, al kqnnen die vreemde gasten ook nog zoo schoon
bulgen en zulke lleve complimentcn verkoopen. lk vertrouw al dle
beweging niet.
En at glngen er lederen dag manden vol brood en pastelen uit
Temmermans wlnkel naar het St'Michaêlpalels, waar Aniou verbleef,
toch meende de bakker van ganscher harle ziine verzuchting:
Waren dle Franschen mrar wcg geblcvcn I
7*lls voor de ktandizie van geheel Fransche hof' had hii
niet zljn vaderlandsch gcvoel verloochend.
fa, er was bezoek in 't hertogeliik palels- Vele edelen van hoogen
rang hadden de reis uit Frankriik herwaarts gemaakt, om den broeder
huns konings hunne hulde te bieden.
Àniou was zeer ecrzuchtig. Toen hii naar de Nederlandcn toog,
deed hlj dit ln de hoop hier onbeperkt te heerschen. Doch onze

-

't

vaderen streden om de vriiheid, en hadden geen lust het Spaansche
Fransche te knellen. Zii hadden een
onder
zlch
't
om
werpen
af
te
iuk
helper, geen verdrukker gevraagd'
En de hertog van Alençon zag ziine macht aan allerlei bepallngen
gebonden, zoodat hii slechts de dienaar dcr Nederlandsche regcering,
der Staten was.
Toen nu de hooge bezoekcrs dit alles vernamen, verborgen zij

hun ongenoegen niet.
Zli fluisterden Aniou in 't oor eene andere rol te spelen.
Waarliik er was maar weinlg noodig, om de eigenliefde en heersch'
zucht van den vorst op te wekken. En nu, opgehitst door de listlge
woorden zljner gasten' trllde zijne zlel van begeerte naar het onbeperkt
gez,'g.

Nauweliiks waren de bezoekers vertrokken, of op zekeren nacht
ontbood Anjou ziine vertrouwste aanhangers ln zlin slaapvertrek.
Hii wlst, dat deze edelen hem slaafs dlenden en onvoorwaardellik
zline besluiten en plannen zouden goedkeuren.
En terwlil Antwerpen rustig sllep' werd daar ln de stille kamer
een laag ontwerP bereld.
De hertog had besloten oP een en denzelfden dag zlch meester
te maken van de voornaamste steden'
Dulnkerken, Dixmulden, Brugge' Gent, Dendermonde en andere
gewlchtlge vestlngen nog' zouden tegeliikertiid door zijn volk aange'
vallen worden, terwijl hli zelf den aanslag op Àntwerpen wllde besturen.

al

trt

-8ln den nacht van den 15"n fanuarl zaten eenige soldaten ln het
wachthuls bij de (lpdorppoort. zl i kortten den tlid met gezellig gekout.
Allen hadden reeds veel onder vo nden en zoo was er dus geen stol
te kort.
ls een slappe tijd nu, morde een kloek kriigsman, ats gold
-'t
het hier eene handelszaak en niet een striid op leven en dood. Waar
zlin de dagen, dat wlj vochten man tegen man op den diik van
Austruweel ?
Ach ! zuchte een ander, toen viel
behalen, ook voor den gemeenen soldaat.

-

'k Was er bij ln

er

nog eer en roem te

't iaar 1572, toen te Vlissingen 't

Spaansch

garnlzoen bulten de stad gehouden werd.
'k Heb bij de Zeeuwen gediend onder foos de Moor en had aan'
deel in
gevecht bii Sluis, waar wii de vloot van Medina Cellna
verstrooiden en de vaartuigen, die op de Paardemarkt vastraakten, ln
brand schoten.
fa, ia, vrlenden, (oert heeft al meermalen de dood voor oogen
gehad en toch, die tijd beviel mii beter, dan 't lui leventie van tegen'
woordlg.
Doch viel een ander in, denkt gij dan, dat wij verschoond
zullen bliiven ? Ge spreekt alsof de vrede geteekend ware. Parma is
ln 't land en men zegt, dat hlj geen katje ls om zonder handschoenen
aan te pakken. cij hebt toch hooren spreken van den Ninoofschen

't

-

hongersnood

?

Wat wilt gii daarmede zeggen ? vroeg Koert belangstellend.
Wel wat ik daarmee zeggen wil ? Een veldheer, die zlch door

honger niet

laat verjagen, is geen zwakhellng. En toen de Spanjaarden
voor Nlnove lagen, kwamen zii door gebrek van toevoer bijna om.
De paarden werden zelfs verslonden. En toch ,t beleg werd daarom niet
afgebroken en eindeliik viel de stad I
la, hernam (oert, ik zal nlet ontkennen, dat Parma eeq kloeke
bevelhebber is. Maar er ziin er meer geweest, dle staat ln 't bloed
hadden, doch wii hebben 't ook I en de krijgsman sloeg met zijne
vulst op de tafel, dat het dreunde door 't wachthuis.
Nlnove en Oudenaarde, vervolgde hii, zlin kleine steden, maar
- beurt aan 't groote Antwerpen kornt, dan zal er spannen.
als de
't
longens miine handen ieuken al. lk zeg maar, een waar soldaat
hoort gaarne wapengerammel en geschut, Voor den drommel, wii zlin
toch geene vrouwen zeker ! lk rulk niets llever dan buskruit, dan stroomt
mlin btoed nog eens zoo krachtig door miine aderen.
Maar (oert, viel nu een ander, meer vredelievend in, gij denkt
- al de
nlet aan
iammeren en de ellende van den oorlog. Zeker als 't

-9gevaar dreigt en de trompet wordt geblazen, dan ben ik op mijn
post. lk heb wel een sabelhouw op de wang gehad, zie maar het

litteeken, maar nlmrner kreeg ik een kogel in den rug.
Toch rnogen wii nlet naar oorlog verlangen, ats wij denken a n
al die bloedbaden, aan't angstgeschrei van vrouwen en kinderen.
I{oert was gereed een ruw antwoord te geven, toen plotseling
aller aandacht opgewekt werd door het openen der deur. Een man,
geheel in een mantel gewikkeld, 't gelaat bovendien door een masker
verborgen, trad sluipend binnen.
Weest gewaaischuwd, er wordt eene misdaad tegen uwe stâd
beraamd, fluisterde hij.
En eer de wachters van hunne verbazing bekomen waren, was de
zonderlinge bezoeker verdwenen.
Voor den drommel, riep Koert, zagen we een mensch of een
spook 2 en ijlings snelde hij de deur uit.
Maar de geheimzinnige gestalte vertoonde zich niet meer.
Toen de soldaat terugkwam, vond hii zijne makkers nog irnmer

-

-

verbaasd.

Wat zeide hij ? riep een hunner,
- Hii waarschuwde ons; dat er eene misdaad tegen de stad
beraamd werd, ik heb het zeer wel verstaan, sprak de. hoofdman.
Maar rnakkers kunnen wij onze oogen wel gelooven ? Was het
een mensch van vleesch en bloed, riep Koert, die niettegenstaande
zijne dapperheid, toch bijgeloovig scheen. Blijkbaar vertrouwde hlj de
zaak maar halî.
Zouden wij niet verplicht zijn de overheid kennis van dlt voorval
geven
te
? zel nu iemand, die weinig aan het gesprek had deel geno.
men. Mij dunkt die rnan sprak met een Franschen tongval en ik vermoed,
dat deze waarschuwing in verband staat met al de geruchten, die sedert
eenigen tijd over Aniou de ronde doen.
Nu gaat mij een licht op, riep de hoofdman uit. Hij is een
onbekende vriend onzer stad, Zoo zal
zlin, de Franschen hebben
't
iets kwaads in den zîn, Zeker onverwijld zal lk de overheid van deze
verschijnlng In kennis stellen.

-

-

*
**

Het verhaal van den vermomden persoon was den volgenden
morgen 't onderwerp aller gesprekken. Een onbeschrijfeliik gevoel van
vreeze greep de bevolking aan,
Had men geweten,

wat er op dlt oogenblik in

andere 'steden
voorviel, hoe Duinkerke, Oostende, Dixrnuiden, Dendermonde en Aalst
door de Franschen bezet waren geworden, dan zouden de burgers
onmlddellljk naar de wapens ge$epen hebben.

1l
-

-t0Maar nu had men geen zekerheid. 't Gerucht van den gehelm.
zlnnlgen Franschman was zoo raadselachtig, Moest men dit ernstig
opnemen ?
Eenige dagen geleden

had Aniou talriike troepen vereenigd te

Borgerhout. Wekte dit eerst eenige achterdocht, deze was spoedig ver'
dwenen, toen de hertog verklaarde, dat die krligsbeweging alleen geschled'
de met't oog op een aanslag op Elndhoven,
Doch nu tees weer vermoeden. Àfgezanten gingen den vorst spreken
over de loopenCe geruchten,
Nooit had ik eene kwade bedoeling tegcn Antwerpen, verklaarde
Anjou plechtig; lntegendeel ik ben bereid miin laatsten druppel bloed
voor 't heil uwer stad te plengen.
Dit antwoord werd onmiddelliik aan de burgerij bekend gemaakt
en stilde eenigszins de ontroering.
Den volgenden morgen verzekerde de hertog nogmaals ziine goede
trouw en beloofde, de stad gedurende den ganschen dag niet te verlaten.
Op schandeliike wlize schond hii ziin woord.
't Was het uur van het noenmaal. De burgers zaten rustig aan
tafel. De straten boden een verlaten aanblik.
De wacht der (ipdorppoort bevond zlch op haar post. 't Waren
echter dezelfde krijgslieden niet als den avond der vreemde verschljning.
Rustlg zaten of stonden de mannen bii elkander.
Ginds komt de hertog t rlep een hunner en allen keken ln de
aangewezen richting.
Aniou verscheen aan 't hoofd van ziine lijfwacht en eene bende

-

-

ruiters.

De stoet telde ongeveer drle honderd man.
tlij gaat zeker ziine troepen inspecteeren, meende de sergeant

Keyzer.

Zii wlsten niet, de goedgeloovlge krligslieden, dat de hertog
hevlge spannlng verkeerde, dat het bloed hem koortsachtlg dool

in
de

aderen ioeg.
Schiinbaar was

hii kalm, maar lnwendlg stormde het.
Nu zou 't groote oogenblik slaan ; nu meester of nooit t
Even buiten de poort hleld de troep stll. Aniou, de hand

Antwerpen strekkend, riep

gewonnen.

Maar, Aniou had niet gerekend met de dapperheid der wakkere
Àntwerpsche burgers !
In hun maal gestoord, verschenen de goede lieden nieuwsgierig
aan deuren en vensters, om naar de oorzaak van al dat rumoer te
vernemen, Toen zii bemerkten, dat de Franschen naar alle ziiden vuur'
den en winkels en magaziinen bestormdelt, begrepen zli ten volle welk
gevaar er dreigde,
op'
Plotselings doemde de herinnering aan de Spaansche Furle
Ieder vloog te waPen' De kettlngen werden gespannen en de brug'
gen opgehaald.
ons !
Ten strlide, ten striide ! klonk de kreet. De Franschen verraden

-Edellieden en burgers, Roomschen, Lutheranen, Calvlnisten, soldaten,

werklieden, nlemand bleef achter.
geweer
Wie geen harnas bezat, vocht in ziin wambuls' Wie geen
riik was, greep hamer of biil. Ieder wapen kon dienen'
Vrouwen en kinderen hlelden zich niet schuil'
potten'
pannen'
steenen,
iii
rvierpen
vensters,
uit
en
daken
Van
meubels zelfs, alles wat maar onder de hand viel, op de voortrukkende
Franschen.

naar

:

(lnderen, daar hebt ge uwe stad I

-Dan gaf hli ziin paard de sporen en reed lillngs voort naar Borgerhout.
Een ongeval ! rlep sergeant l{eyzer, die edelman ls door zlin
paard tegen den muur gedrongen en heeft zeker zljn been gekwetst !
De brave soldaat wllde het vermecnde slachtoffer hulpe bleden,
maar plotsellng ontvlng hlj van den Franschman een geduchten stoot

-

met het rapler. Gelukkig beschermde zlin iizeren borstharnas den me'
delljdenden krligsman. Zoo niet, had hlj ziine dlenstvaardlgheld met
den dood mocten bekooPen.
Dat schijnbaar ongeval was nlets anders dan een teeken, om den
aanval te beginnen en de kreet: been gebroken ! door den trouweloozen
edelman geuit, dlende als seln tot een algemeenen storm'
In een oogwenk was de wacht wreedaardlg afgemaakt'
Onder den kreet: Ville gagnée, vitle gagnée ! Vive te duc d'Aniou !
renden de ruiters, versterkt door ongeveer 3000 musketiers, op het
gegeven teeken van bulten genaderd, de straten in'
Het plan was goed voorbereid. Een gedeelte der bende had tot
de
terwlil
trekken,
te
stadhuis
het
naar
de
St'facobsmarkt
last langs
overigen hun weg moesten nemen over de Meir' Beide afdeelingen
was
stad
de
en
vereenigen"'
Markt
Groote
de
op
dan
zich
zouden

De gedachte aan den verraderliiken Anjou, dle 's morgens nog
plechtlg zljne trouw verzekerd had, deed de woede stligen.
Zwaar hadden de vreemdelingen het te verantwoorden

'rl
Op het oogenbtik van den aanval stond bakker Temmerman half
naakt voor zlin oven.
Hli vernam het straatrumoer.
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Wat is dat nu weer ? zei hii tot ziin knecht Filip.
-Maar op zelfde oogenblik ijlde
't
ziine vrouw binnen, roepende:
De Franschen, de Franschen! Zij tieren en moorden en ver,

raden onze stad

En aanhoudend rees dle bloedige hoop

Graaf de Rochepot, de aanvoerder der Franschen, met tranen van
spiit en woede in de oogen, trad den vluchtenden in den weg'
Ellendige lafaards ! bulderde hii tot ziine krijgslieden. aii, sol,
- vlied voor ongeoefende burgers En in ziine razernii sloeg
daten,
hij eenige van zijne eigen mannen neer.
Staat dood, slaat dood I galmde weder eene vervaarliike stem.
-Als door een plotselingen schrik aangegrepen, stormden de sidderende Franschen weg, de wallen op.
Zii herkenden den kreet van dien vreeselijken, naakten man en'
liever dan zich bloot te stellen aan ziine heftige slagen, wierPen zii zich
in de gracht.
De strijd liep ten einde. Bijna geheet Anjou's leger was gesneuveld'
Edelen van hoogen rang, kenbaar aan hunne prachtige kleedii'
Iagen te midden der lijken van. gewone soldaten.

!

De bakker mompelde eene verwensching, greep eene zware oven,
schop, die trilde in zijne krachtige vuist, en in ziin bloote Lovenlijf
snelde hij de deur uit.
't Gevecht was in vollen gang.
Daar vervloekte verrader ! buldercle Temmerman en de VeîVaar.
lijke ovenschop trof zoo geweldig een ruiter, dat deze dood van ztln
paard stortte.
De bakker besteeg het ros, nadat hij de kling van den verslagene
gegrepen had en roepende : Slaat dood de verraders I Volgt mij burgers I
rende hii voort.
Onophoudelijk rees en daalde ziin zwaard en ledere maal viel
een vijand,
'
Moed mannen ! Dood aan de vreemdelingen I galmde het boven
alles uit.
En met ziin vreeseliik lvapen baande Temmerman zich een weg
door de Franschen, schrik en verwarring in hunne gelederen versprek
dende. Naar alle ziiden deelde hii hevige slagen uit.
Ziine oogen fonkelden, zijne aderen rvaren gezwo en.
't Was eene versch rikkelijke verschijning, die halfnaakte man te
paard, met zijne borst bespat door het bloed der Franschen en onophoudelijk riep hii :
De zege is ons, burgers ! Dood aan de verraders ! Leve Antwerpen !
Woedend was de strijd. De burgers, aangewakkerd door Ii Lt:r
stadgenoot, vochten als razenden.
Niemand bleef werkeloos.
Zli, die hunne kogels verschoten hadden, laadden hunne geweren
rnet zllveren knoopen, welke zii van hun wambuis rukten, of verbeten
gouden en zilveren muntstukken tot patronen.
De Franschen weken al, Zii bleken niet bestand tegen zulk eene
wakkere bevolklng,
Nog geen uur was verloopen en reeds waren bijna 2000 man van
's hertogen leger gevallen.
In eene wanordelijke vlucht trachtten de overlevenden zich te redden.
Maar vluchten scheen onmogeliik. Overal werd den soldaten de pas

I

-

-

***

In
zicht der stad, doch ver genoeg, om verschoond te bliiven
de wrake der burgers, stond Ànjou met eenlge edellieden'
Allerlel gewaarwordingen bestormden ziin harte; nu de hoop op

't

van

-

afgesneden door de fioedige verdedigers.
Met hoopen stortten de viianden neder.
Velen wierpen zich van de wallen In de veste. Anderen probeerden
de poort te berelken,.maat zagen zich weerhouden door liiken, dle tot
tlen voet hoogte opgestapeld lagen.

I

welgelukken, dan weer vrees, dat de onderneming falen zou'
lllaar al was hii niet blootgesteld aan 't gevaar, dat binnen de
muren heerschte, toch bracht hij pijnlijlte oogenblikken door'
Niet alle volgelingen waren vleiers I
Eenigen, onkundig gehouden van den voorgenomen aanslag, ver,
weten den hertog op heftige rvijze ziine ontrouw.
Wat de uitslag ook ziin moge, 't zij overwinning of nederlaag' ik
ben onschuldig aan deze laffe en schandeliike onderneming sprak
driftig de hertog van Montpensler. Mijn naam is tot heden toe
onbezoedeld en tot den laatsten snik zal ik dien in eere houden.
Nimmer zal men kunnen getuigen, dat ik de hand leende tot snood

-

t
I

I

verraad.

Cii hebt schandelijk misbruik gemaakt van ons goed vertrouwen'
riep maarschalk Biron op bitteren toon, en ik schaam grii miiner zonen'
die in dezen laffen aanslag gemengd ziin'
Maar reeds luisterde Àniou niet meer naar deze welverdiende be'
schuldigingen. Ginds op de muren zng hii Inensclten in de veste storten'
Victorie, victorie ! De stad is ons iubelde hii in uitbundige
vreugde. Zie mijne kriigslieden rverpen de burgers in de gracht' Zii hebben

-

-

!

overwonnen.
Maareen der bijstanders, scherper zlende dan de opgewonden vorst' riep:
Mii komt het voor, alsof de onzen de slachtoffers en niet de

overwinnaars ziin.

t5-
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! galmde

de bliide tlidlng te brengen.

Anicu, Zie daar komt reeds een bode, om

En toen de vluchtellng nader trad, vervolgde hii :
Niet waar dappere strljder, de stad is ons ?
- flelaas I klonk het antwoord, alles is mislukt ! Geheel uwe
macht ligt verslagen ln de straten.
Voorwaar, eene rechtmatige ontknooping voor zulk eene laffe
onderneming, rlep Biron. Zoo bliift tenminste onzen edellieden de
schande bespaard, als trouweloozen uitgekreten te worden.
Anjou, verstelpt ter neer geslagen, ontmoedigd, verpletterd, ziir.
toestand volkomen begrlipende, steeg iilings te paard en ontvlood zoo
snel mogeliik de verwiitlngen der heeren.
Zoo eindigde deze aanslag op Antwerpen, dle In de geschiedenls
den naam Fransche Furie bewaard heeft.

-

**

Allen geluk gewenscht ! riep bakker Temmerman woolijk, toen hlj
den morgen, volgende op de slachtlng der Franschen de huiskamer
van zijn buurman Pcter, den bterbrouwer, blnnentrad. Dat hebben
wli er gisteren eens goed afgebracht niet waar ? Aniou zal vooreerst
wel afzien van de inneming onzer stad.
De gelukwenschen zijn wederkeerig, antwoordde Peter, terwiil
hlj zijn gebuur stevig de hand drukte, maar gii, dappere Temmerman,
verdient boven allen lof, want door uw moedig gedrag hebt glj het
meest tot onze roemrijke zegepraal bijgedragen.
Kont, kom, al genoeg, hernam de bakker. 'k tleb miin plicht
gedaan, zooals trouwens alle burgers, en burgeressen niet te vergeten.
gebuurvrouw, ik zag u wel met uwe dochter in het bovenraam,
fa

-

-

-

Fllnk hoor I
Waar de mannen ons zoo moedlg voorgingen, moesten wii
wel volgen, antwoordde Peters gade, bescheiden.
Hoeveel burgers zljn er gevallen ? vroeg de dochter.
- Hun aantal is nog niet
gekend, antwoordde Temmerman.
iuist
Toch bedraagt het geen honderd. Hoewel het zeer weinig ls, want
van de Franschen vlelen er 1500, IS de zege toch duur genoeg betaâld.
Het leven van honderd Antwerpsche burgers ls meer waard dan geheel
Anjou 's leger, den hertog nlet daargelaten.
gij
Och,
moet
zoo
hard
niet vallen op die kriigers, zel Peter
vetgoellikend, zli waren slechts werktuigen en volgden den weg, dle
hun aangewezen werd. Maar Anjou en zline aanhangers en wellicht
dlo edellleden, welke ontangs bli hem te gast waren, zlj zlin
de schuldlgen van dlt laf verraad op hen daalt de dubbele

de trouwloosheid en die van de nederlaag.
En duizend zljner mannen zijn nog buiten de stad gevallen,
hernam de bakker.

schande neer,

die van

-

Hoe zoo ?

- Wel de hertog wilde naar Dendermonde irekken met de overige
troepen. Doch de burgers van Mechelen, die ziine trouweloosheld
vcmomen hadden, staken de dijken der Dlile door. De rivier over'
stroomde de velden en de watervloed verzwolg, naar nlen zegt, wel
duizend kriigslieden. Aniou heeft nu zlin leger bij Berchem neergeslagen'
Dus nog onder de muren der stad ?
het gerucht loopt, dat hii zelfs een onbeschaamden brief
fa,
naar den Raad heeft gezonden.

tloe durft

verontwaardigd uit.

hlj

nog met ons te

onderhandelen

? rieP Peter

Hii beweert, dat hij hier zilverwerk en kostbare kleinoodiën
achtergelatcn heeft en elscht ze terug.
't Zilverwerk bii onze iuwellers geroofd, bedoelt hii zeket, zei de

-

brouwer schamper. tlebt ge wet opgemerkt, hoe spoedig de musketiers
de goudsmidswlnkels binnenstormden ?
Maar of zij spoedig buiten waren en daar ontvingen zli andere
kleinoodiên, vervolgde Temmerman. Doch om weer ernstig te spreken,
men moet wel een laag hart bezitten, om na zulk een snood bedrljf
nog een toon van onbeschaamdheld te durven aanslaan.
Hler werd het gesprek gestoord door Filip, den knecht, die geheel
verbauwereerd de kamer blnnentrad, zeggende:
Meester, men heeft u op het stadhuis ontboden'
op 't stadhuis ontboden rlep Temmerman verwonderd.
-M
Welke zaken kan ik daar hebben ?
Waarschlinlijk wil de overheid u bedanken voor uw moedlg
gedrag van glsteren, meende Peter.
Als het daarom te doen is, dan blijf lk zeker thuls' Zeg maar
tot den stadsbode, dat ik geen behoefte aan dankbetulglng gevoel'
Wel, ik deed slechts miin ptlcht' Wat rare parten ziin dat nu ?
Filip draalde en had bliikbaar nlet veel zln in 's meesters boodschap'
Wat welfelt gii nog, knaap ? zei Temmerman ongeduldlg' lk meen
het hoor I Ge staat daar op urve hielen te draaien, alsof lk u verteld
had, dat de schelmachtlge Aniou straks bli ons komt noenmalen.
Voorult naar huis en uw woord gedaan !
Maar nu bemoelden de anderen zlch met 't geval.
Waar zijn uwe zinnen, buurman ? vroeg de brouwer. Weet ge
dan nlet, dat gij door zoo te handelen de heeren zwaar beleedlgt ?

-

-

li

I

-

-

-

(om ga spoedlg naar hen toe ;

men

zal u nlet ln

boelen slaant

.-16-

-17 -

;

en ge hebt waarllik wel recht op een woordie van lof,
Zoovele edelen gaan onverdiend striiken met eerbetuigingen ;
dus mag er ook wel eens een burger de roem toekomen, dien hii
integendeel

waardig is.

? Dat is al
wel voor heeren,'dic kunnen buigen en striikages rnaken. lk zeg maar,
Wat maalt gii daar al over eer en roem en lof

de gansche bevolking heeft haar plicht vervuld en ik moest wel den
naam van Antwerpsch burger onrvaardlg ziin, zoo ik achtergebleven

Ledeganck in ziine Ode aan Antwerpen herdenkt geestdriftlg het
heldenleit, als hli zingt:
< O 'k voeldc me in verrukking
Toen vroeger 'k haar den haat
De woede en't laag verraad
Van d'onbezonnen Gal, steeds vlammende op verdrukking,
Zag straffen mct een heldenmoed,
Die aan Oud Rome denken doet I >

ware,

,lllaar ge ziit ons voorgegaan, viel de vrouw des huizes nu in.
,t
(om, gebuur, wees nu niet halsstarrig,

doch voldoe aan

van den

-

verzoek

Nu als 't niet anders kan, dan moet het maar, sprak de
grommend. 'k Zal miine beste plunie aanschicten en hooren,

bakker
wat onze vroede vaderen op

't

ê--

.E

Raad.

gewcten hcbben.
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Bakkersgild was op gang,
J\{et muziek voorop trok het door Antwerpens straten om den
waardigen meester Temmerman te huldigen.
't Was eene groote eer voor 't gild, dat hun makker openliik op
't stadhuis ontvangen en er door de overheid bedankt was geworden
voor zijne dapperheid.
De Raad had hem levenslang een pensioen van 300 gulden toe-
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gestaan.

En al stribbelde hii tegen, Temmerman moest rnede in triomf de
stad door. En overal op de Meir, aan de (ipdorppoort, op de St,Jacobsmarkt, aan de Scheldekaai werd hij levendig door de schare toegeiuicht.
Eere wien eere toekomt I

En hoe liep het af met den hertog van Alençon ?
De onbeschaamdheid verre drlivende, onderhîndelde hij met de
stad. Zelfs liet hii het voorkomen, alsof de bevolking door achterdocht
en wantrouwen, de aanleidende oorzaak was van den aanslag.
De overheld bevond zich in een rnoeiliiken toestand.
Aniou was de broeder van den Franschen koning. Àlen diende de
voorzlchtigheid ln acht te nemen, om een dreigend onweer ult ,t Zuiden

wÊldra de dood de Nederlanden van den ontrouwen vorst.

De voormalige (lpdorppoort verdween met de oude versterklngen

in

1865-1866.

De burgers, zegt Max Rooses, die hunne poort tegen d'Alençon

,***

af te weren,
De onderhandelingen duurden dan ook lang. Gelukkig

De oude Kipdorppoort

verloste

en zline wapenknechten hadden weten te verdedlgen, waren niet bli
machte ze te beschermen tegen den stedelljken lngenleur, gewapend
met zijn waterpas en wlnkelhaak.
flelaas de poort, dle aan 't einde der St facobsmarkt stond, verdween.
Doch het bronzen monument van Geefs en Frans Van Dyck op de
Gemecnteplaats, herlnnert ons aan 't heldenfeit der vaderen.
Op een zijtafereel den wij den moedlgen bakker aan 't wcrk.

