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BIJNA EENE TWEEDE SPAANSCHE FURIE

't Was in de Augustusmaand van het jaar 1598' Albertus

ingesluimerd ziin.

de laatste dagen'
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veel
ook
hen
Nu wii hadden
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Oostenrijk was landvoogd over Belgiê en stond gereed naar Spanie
te vertrekken, om Isabella te huwen.
hlebt ge'tal vernomen, Antonio? vroeg een Spaansch soldaat
ln 't Antwerpsch kasteel aan een makker, met wien hii lui tegen den
muur van een binnengebouw lag. De opperbaas gaat naar Spanie'
Ge bedoelt den aartshertog. Ah, dle gelukkige I 't Schoone Spanie
weerzlen I 't Zonnig land I
Maar 't is hler ook zonnig, hernam de eerste, Petro genaamd'
Bti San lago, 't ls of wii heete lucht lnademen !
la, tot straks weer die verwenschte nevels terugkeeren' Brr'
Ik l^ulver als ik aan al den waterdamp, aan den regen, den iizigen
wind denk. Een vervloekt land hier ! Maar om nog eens terug te keeren
tot den aartshertog, zou hij met al ziine trouwe plannen vergetcn hebben'
dat wii nog betaald moetcn worden ?
Betalen I riep nu een derde, dle slenterend nader kwam en
zlch nevens het tweetal vallen liet. Ge spreekt ctaar van betalen, glng
hii voort. ln Spanie, noch ln Brussel kennen ze dat woord. Maar wii
moeten ons zelven betalen t Luistert, ik zal u een klein verhaal doen'
Braal zoo leronlmo, zel Petro, aldus gaat de tijd wat voorbii'
weet, zoo begon de verteller, dat ik reeds lang in de
Nederlanden ben. lk heb hler al menlgen kamaraad zien vallen' maar
nog meer van deze verwenschte oproerlingen.
Nu twlntlg jaar geleden lagen wii onder aanvoerlng van onzen
dapperen veldheer, Alexander Farnèse, voor Maastricht in Limburg. De
burgers dler stad wilden van ons niet weten en hunne wiiven geleken
wel dulvelinnen. Als wii over de muren van hun verwenscht nest wllden
krulpen, trakteerden ze ons met kokende olie, gesmolten lood, zware
steenen, ia met alles wat rnaar hard was of piin veroorzaakte' Dit
duurde zoo vler maanden. Wij hadden de stad fllnk beschoten' naar
't scheen of men daar blnnen onkwetsbaar was,
Op zekeren nacht sloop lk behoedzaam langs de muren. Miin
oversle had mii eene groote belooning toegekend, zoo ik iets van de
gesprekken der Maastrlchtsche schlldwachten kon afluisteren. Maar In
dien nacht leek het mii toe, of er geen mannen op de wallen stonden,
zoo stil was alles, Eensklaps bleef ik verwonderd staan. ln den muur
onldekte lk eene scheur, zoo groot, dat ik er gemahkelijk mljnen vinger
kon lnsteken. De steenen zaten los; lk rukte ze zonder dc minste
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-4Dat weet lk ook, zel Antonlo. Oh
gelegenheid geweest zlin, om
in korten iljd
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-5dat moet eene schoons

rlik te worden.
't Hangt van ons af, om dle gelegenheld weer te krljgen,
vervolgde leronimo llstig. Daar llgt de
stad, dé aartshertog vertrekt naar
Spanie. In 1576 was de landvoogd dood. Maar dat toÀt op,tzellde
neer.

En onze kasteelbevelhebber, Augustyn

hli zal daar nlet van

Mexla ? vroeg Petro

I beaamde Antonlo. En ia, dan ln
in de huizen,
Nlets

de stad, In de wlnkels'
dan ons zelven betaald ! Blj San
om die oProerige
lago,
burgers in bedwang te houden,
moeten ,"i:; 1.,i", llggen; dat ze ons dan

maar betalen ook I
De anderen traden dle zonderlinge
redeneerkunde bij.
Wli moeten een anderen oversten kiezen, hernam
leronlmo.
Een, dle het met ons eens
ls en onze plannen steunt.
Een Electo zal ons aanvoeren
I sprak petro.
En gij feronlmo moet dat zijn ! llulsterde
Antonio.
van den genoemde fonkelden. Hli, Electo, opperste der
_?: ,oogen
-^^.
rootzuchtige
soldaten, heerscher, die hen ,ou uunuo.r"n.
welnu, zel hli, oP uw steun mag lk rekenen. Laat alles aan
*,,
ml, over. We zullen betaald
worden t
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De meeste soldaten waren
het eens, dat ze betaald moesten worden.
Geen langer uitstel I De kasteleln
van ,t kasteel was er de man nlet
n"ut':::'.,1 doo.r de krijgers de wet
te laten stellen. Hij moest dus weg.
ue muiterli begon, toen de bevelhebber
gaf, welke
eenlge
bevelen
nlet gehoorzaamd

^

werden.

Eerst onze achterstalllge
soldlj van 2g maanden rlep men.
W.g met Mexla I klonk tret van
eene andere ziide.
De kastelein wilde zljne
ondergeschlkten tot de orde terug brengen.
feronlmo ls onze overste ! schreeuwde
men.
Onze Electo I
Leve feronlmo I Weg
met Mexia !
toen de laatste nog eene poging
,t verloren getag
waagde
om
terug te wlnnen, werd
hli ruw vastgegrepen en ult de sterkte gejaagd.

].En

Furle herinnerden en de anderen die schrikkeiike moorderij bii overlevering
kenden ?
We zullen hen wees aan,agen rlep de Electo op trotschen
toon. Voorult, schlet ln de stad I

-
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wlllen hooren.
Kan Ik u vertrouwen ? flulsterde feronimo.
- Zeker ! zeide
Antonio snel.
- Ik
- Er zwijg als een graf, beloofde de derde.
zljn rnakkers genoeg, om met ons Mexla naar buiten te iagen.
Wat kan hii doen, als wij de
handen ineen slaan ? Wat beteekent ziin
gezag dan nog?

,,

Plan om ln de stad te trekken werd verworpen. Duchtte men den
verwoeden tegenweer der burgers, waarvan velen zich de Spaansche

't

***

De nacht was gevallen. De burgers sllepen gerust en dachten aan
geen gevaar, lmmers sedert de overgÂve van 1585 was Antwerpen
Spaansch en van elgen meesters moest men toch geen kwaad duchten I
Maar plotsellng werd men wakker! Was dat eene dondervlaag ? Hoor
weer, dat gerommel I Neen, geen geluid van den donder, maar geschut I
Angstig llep men de straat op.
Er wordt van 't kasteel in de stad geschoten I Zoo klonk de
schrlkwekkende kreet, t1a, van dat moordersnest had de Scheldestad
reeds veel jammer ondervonden I De burgers liepen te wapen. Weer
eene Spaansche lurle ? Er moest snel gehandeld worden,
llen besloot eene afvaardlglng naar de sterkte te zenden, om te
vragen wat dat geschut beduldde.
Wle zou d^t denken van den kasteleln llexla ? rlep er een.
Mexia is geen bevelhebber der cltadel meer I klonk het antwoord.
Hler ls hii I
Er ls multerlj onder de bezettlng, sprak de verdreven overste,
dle naar de markt gekomen was, waar de gewapende burgerii zlch
opstelde. Ze hebben glnds een Electo gekozen I
Een Electo tlelaas, men wlst nog ult 1576, wat men van dlen
Electo te duchten had I Eenlge moedlge mannen boden zich azn om
naar de oproerllngen te gaan.
ln spannlng verbeldde men hun terugkeer. Gelukklg eindelijk waren
ze dafi weer, Er werd eene vergadering belegd. De multers eischten
betallng van hunne achterstalllge soldij, verder eene dagelijksche uit.
keerlng van twaalf en een halven stulver aan iederen soldaat en het
dubbel aan elken rulter, en ten slotte de noodlge levensmlddelen.
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eronlmo wachlte ongeduldlg het antwoord der stad.
AIs ze nlet rap komen, zullen wu ze eens wakker schudden
met eenige bommen, gromde hli.
Ginds zljn ze, Electo I rlep een soldaat.
De afvaardlging werd onmlddellijk binnen gelaten.
laat ons lang wachten, sprak de Electo ongeduldlg. En
welk nleuws brengt ge mee ?
f
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-6De overheld zal haar best doen, om u 't achterstalllge geld
te verschaffen en een gezantschap naar het hof zenden. Verder zal
ze uwe andere eischen inwilligen.
Goed, we zullen dan nog wat geduld hebben, ofschoon niet
lang'-En luister nu goed I ,t Verveelt
o*, t"lk"n. een bode naar de
stad te zenden, als we icts moeten vragen.
En daarom heb lk een
ander middel beclacht. lndien wij ..n
."f,lt lossen - wel te verstaan
zonder gevaar voor u
stuurt ge ons onmlddelliik een aigezant,
- willen, Goed begrepen, nietwaar ?
om te vernemen, wat we
De burgers bogen toestemmencl.
Eilaas, rvas dat het eens zoo fiere
Antwerpen, dat nu aan de
grillen vari eenige Spaansche
huurlingen moest voldoen ?
't Nieuwe middel werd dikwiils loegepast. Boem I Haasilg liep
er een bode, om te hooren, rvat de
heeren soldaten wllden.
Vierhonderd Filips.daalders in specie
I
En de som werd snel gebracht,
Boem I
Eene koets met vier fraaie paarden
voor den Electo.
't Schoonste riituig werd uitgezocht. lmmers de Spaansche Furie I
Boem !
Eene slerlijke bedstede, met
zijden gor diinen , voor den Electo I
De burgerneester bezat geen schooner
leger, dan leronirno nu

-
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kreeg.

Boem

!

Een
den Electo

verguld rapier, een gouden keten, zilver eetgerief voor

!

Qe hebt maar te gebleden, heer
Spaniaard,

-Boenr

I

Pannen, potten, ketels, schotels
voor onzen kok.
Uwe keuken zal van het noodige
voorzien worden,

-Boem
-- Wii rnoeten een
I

taarten, wiin.

banket houden

:

nleuw tafelgerief,

pastelen,

heerliikste spiizen, kunnen
drinken ult fraaie bekers de lekkerste wijnen.
En Jeronimo bezorgde zijnen
makkers een lustig leventie, terwlil

hli. zelf

al de geneuchLn uun een rijken
Out.*1:

ederman smaakte. Erecto,
nu nog eens een baantje I Een nleuw gezantschap kwam
op. 't.(asteel mclden,
dat er zeven maanden achterstallige soldii zou
betaald
worden.

Zeven maanden I dep de
,twlntig,
. : ntet alleen
Electo schamper. Neen, twee'en'
voor dlensten aan onzen vorst hler bewezen, maar

ook in ltalië en elders. En zorgt, dat het er komt I Maar toch, ge
hebt ons reeds uwen goeden wil getoond. Wii zijn ook van de
kwaadsten niet. Luistert : Dat boem, boem D van ons geschut zal
"
u ongetrvijfeld telkens opschrikken en ook voor vrees:rchtlge en
zieke menschen deugt het niet. Daarom heb lk er wat anders op
gevonden. W'e zullen beleefd zijn. De eene dlenst geldt een anderen.
Als wii iets noodig hebben, zullen we een onzer lakelen zenden met
een brief, gerlcht < À los della Casæ della Vllla " (1), En we verwachten daarop steeds hetzelfde vlugge antwoord te verkriigen.
Er werden nu evenveel brieven afgezonden als vroeger schoten
gelost. En <( zii van het stadhuls > moesten zorgen voor het onderhoud der heeren van het kasteel. la, dikwijls was de eisch zeer
overdreven, zooals dle van 40.000 veertelen horen, maar het schrlkbeeld
eener Spaansche Furie dreef tot gehoorzaamheid.

+**

De Spanjaarden van Lier ziin op het kasteel toegekomen I
-Deze tljding bracht de stad ln onrust. ln 1576 hadden de
oproerlingen van Aalst en Maastrlcht zich bij de muiters gevoegd !
ln 1576 I De burgers sidderden. Velen verlieten met have en goed
iilings de bedreigde stad. De overheld stelde alle poglngen in 't werk,
om de achterstallige soldii van de regeering los te krijgen. Het hof
deed beloften, zel, d,at men de oproerige Spaniaarden door Walen
zou vervangen, maar liet het hierbli. En de Electo sprak tot de
krijgers van Ller :
Welkorn, gezellen, welkom blnnen ons kasteel ! W t, lelden hier
leven
een heerlijk leventje en de stad is riik genoeg om oo k
van den gewonen soldaat wat te verzachten,
De brieverr < A los della Casæ della Villa > werden menlgvuldlger.
Eenige maanden verliepen aldus. Elndelijk had de overheid 50.000
guldens biieen en bood ze den Electo aan,
Neen, zel deze kopplg, dat ls niet genoeg. De gansche som

u't

er mag niets aan ontbreken !

Zooals we reeds zeiden, de Spaniolen wachtten zlch wel de stad
binnen te trekken, want feronimo wist, dat de burgerlj wel gewapend
was. En bovendlen, 't glng goed zoo I ln de stad daarentegen moest
men eene beschleting duchten, zoo men de eischen niet lnwllllgde
en de muiters tot orde brengen, bleek ook onmogelijk' wlil ze velllg
achter de kasteelmuren zaten. Deze drukkende toestand duurde tot
November, toen ten laatste al 't achterstalllge betaald werd.
Zoo was van Augustus tot Slachtmaand de Scheldestad met
eene tweede Spaansche Furie bedreigd geweest.
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De oorlogvoerende landen hadden ln 1609 een verdrag gesloten.
Twaalf iaren zouden de wapens rusten, maar velen hooPten, dat
de vrede bestendig zou zljn,
{r*

:t

die iongens, die verwenschte bengels ! kreet bakker Rolf'
die een welbeklanten winkel op de Lombaardevest bezat. Wanhoplg
stond hli voor zijne toonbank, die met broodjes bedekt lag. Ziet
gisteren was eene groote bestetling, waarop hij zoo sterk gerekend
had, hem nlet gegund, zoodat hij met eene gansche vracht kleine
broodies bleef zltten. En nu eenlge oogenblikken geleden, trad een
iongen binnen, die met de muts ln de hand, beleefd zel :
Bakker, hebt ge nog oud.bakken broodies ?
- Zeker, mijn
iongen, antwoordde Rolf haastig. Hoeveel moet
ge er hebben ?
Geef me rnaar alles. Laat mli zien, hoeveel ge er nog bezlt.
De bakker haastte zich om zline waar voor den dag te halen.
Weldra Iag de toonbank vol.

-o

Zooveel

de toonbank vol

broodies.

Die verwenschte rakkers I bromde hli. Glster avond dat
- op miine deur geplakt,
versie
en nu weer deze poets. Maar 't moet
elndlgen. Straks ga

op weten.
Ontstemd glng

lk naar den schoolmeester, dle

zal

hli aan de deur. Ginds llepen de

er

wel

raad

iongens.
hem woonde,

ln het huis genaamd s De Gulden Sonne ,, kent gii dle rakkers nlet ?
Er loopen zooveel bengels, antwoordde Verhoeven (t), zoo
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mlnder afstaan.
Bakker, ge zljt ruim voorzien. Zorg nu maar, dat ge uwe
heele vracht kwijt geraakt.
En met een spotkreet snelde de bengel heen, den bakker ver.
bluft achter latende. Daar stond de verontwaardlgde burger nu met
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-toEene som van 250 gulden, evedeens uit dle belasting getrokken,
vormde 't gezamenllik loon der Zondagschool-onderwijzers.

't*
De mlddagschool zou beginnen en meester Reinier opende de deur'
Onder wlld geioel, stootende, duwende, trekkende, vechtende, geraaktc
ionge volkie holdederbolder binnen en de magister moest eenlge
malen de plak zwaaien, atvorens iedere scholier op ziine ruwe bank
had plaats genomen.

't

Meester, lacob heeft miine broek gescheurd, rieP er een.
Meester, Wauter heeft me geschopt, kloeg een ander.
Maar Reinier maakte een elnd aan al die beschuldlglngen, door
gebledend te roepen
Bidden I
Allen vlelen op de knleên en lazen met luider stemme een gebed.
Dan moest de klas beginnen. Maar Willem, een havelooze knaaP,
maakte van
opstaan gebruik om Lieven, met wlen hij nog een
appeltje schillen moest, aan de ooren te trekken, waarvoor hij van
den meester een fermen slag op de hand kreeg met eene geduchte
lat, de zoo gevreesde plak. Daarop volgde eene strenge vermaning,
waarbii den schuldige voor de zooveelste maal herinnerd werd, dat
hij een schrik der straten was, iemand, die opgroeide voor galg en
rad. Deze vreeselljke voorspelling scheen echter weinig indruk op het
toekomstig slachtoffer vau den beul te maken, want toen Reinier zich
atwendde en Lieven een neus maakte tegen Willem, als eene soort
van bespottlng .r ge hebt er van langs gekregen n, stak de laatste
drelgend de vuist omhoog.
Lezen ! kondlgde de magister aan. Maar hii wikte, doch de
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bengel, dle Roli van de Lombaardevest

gespeeld had, beschlkte in
en de bakker trad blnnen.

dlt

dien morgen eene Poets
geval. Want de deur werd geoPend

De aanblik der jeugd wekte zijn toorn weer op, want zonder
eerst te groeten en het doel ziiner komst bekend te maken, rlep hli oP
boozen toon :
Meester, er zltten hier boeven I
< De bakker van den hoek, die heeft van nacht gebhzen,
De vellen van zljn broek, ze hangen voor de glazen ! >
Zoo neuriëden de iongens, want 't was algemeen bekend, dat Rolf
zljn versch gebakken brood door getoeter aankondlgde, waarbli hli
zoo hard blles, dat ziine wangen drelgden te barsten.
Relnler zag verblult den verontwaardigden burger aan.
la, meester, lk herhaal het, er zitten hier boeven I
Dat behoeft ge me waarlljk nlet te vertellen, antwoordde de
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maglster. Hebben

ze

u

l1

kwaad gedaan

Kunt ge mii de schuldlgen

?
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-12zoodat Rolf maar stlllekens rvegsloop, de opmerklng makende c dat,
wle zlin vader en zline moeder vermoord had, nog te goed was,
om met zulk volkie opgescheept te worden. >
De meester bleef ln zljne moedelooze houdlng. O, dle iongens !
dacht hlj. lk wll goed zlin voor hen en 't ls of ze me sarren. Dle
hartelooze bengels, ze brengen me naar 't graf. Alles beeft ln me ;
dezen avond ben lk weer ziek. fa, In waarheld, ze zljn nagels mliner
doodkist

!

De knapen zaten voor eene wijle stll, zeker onder den lndruk
van de smarte huns onderwiizers. De maglster kon soms zoo vreemd
doen, iulst alsof hii plotsellng dronken werd en alles moest griipen
om zich te steunen... Eensklaps vernam men belgerlnkel.
Sacrement ! fluisterden de iongens. En gehoorzamende aan
't
-

de ordonnantle der schooloverheid, des eerw, heeren Schotaster, kanunnlk der O. L, V. kerk en der heeren commissarlssen, schepenen van
Antwerpen, knlelden meester en leerllngen op den vloer, biddende

dle berecht zou worden, een Ave Salve mundl,
een Pater Noster en een Ave Marla.
Elndelijk werd er aan 't elgentiike onderwtis begonnen. Beurtellngs
kwamen de iongens naar voren om hunne leesles op te dreunen,
terwljl de onderwiizer pennen vermaakte of uit ganzeveders nleuwe
vervaardlgde, want Relnler bezat in dle kunst eene groote befaamd,
held, zoodat hlj zlch ln 't genot van talrlike klanten mocht verheugen.
Evenals later bli de catechlsmuslus moest nog at dlkwiils de plak
voor den stervende,

gehanteerd worden, zoowel voor het verfrisschen van ,t geheugen, als
voor het handhaven der orde. Want de meesten konden hun verlan.
gen naar elnde der school nlet bedwingen en hun ongeduld ultte
zlch ln allerlel streken, dle ln de klas nlet geduld mochten worden,
Elndeliik kwam de laatste vermanlng.
Morgên, zoo sprak Relnler, gaan we weer naar de leerlng

't

ln de kerk. Ofschoon ge allen weet, dat het tachen en

babbelen

daar streng verboden ls, zijn er telkens ongehoorzamen, Maar lk
waarschuw u I De schuldigen zullen het bezuren. lk zeg het nu reeds
en zal het morgen nog herhalen, want 't ls of ge hoorende doof
zljL Denkt er maar eens over na I
Weer drlngende en duwende geraakte ,t joellg volkie bulten,
waar de rust der straat weer voor eenlge uren gestoord was,
En glj, lozet, naar den zolder. Ge moest u schamen uw
vader zoo ln schande te brengen I
De knaap werd naar zline gevangenls gebracht, van waar hli
echter alras wegvluchtte, door ,t dakvenstertie en langs de goot, op
gevaar af van belde beenen te breken. Ja, er zat een slechten aard
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soldaat in de wieg gelegd was
makkers zijn weggetrokken
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hli had gelijk. Maar al onze
wij rnoeten hier met ons droevig hoopje

ach terblijven.

De Hollanders moesten nog
eens komen, zooals twee
iaren
geleden.
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fa, maar wat verdcr dan toen. Gc wcet toch,
dat ze Antwerpen
niet gezien hebben.
Over wat spreekt ge nu eigenlijk
I
vroeg een jonge rnan.
Ach, antwoorclde Cea, gij .iit
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pas komt zlen. Welnu
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Horranoers la ;, ; ;;
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storm, die de vaartuigen tegen
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anders een goed pran gesrneed.
luoltl
ze
hadden
een honderdtal
kerels herwaarts gezondcn,
om op den opgegeven

;;;"
rf.i

Ë.,uJ;; ;ïil;.

Het Hollandsche lcger zou
van de verwarring gebruik maken om ln
de stad te dringen. Daarop hadden
de branct-stilhters tot last zooge.
naarnd als bevreesde burgers
ln
ons kasteel bescherming te komen
zoeken, nraar eigenlljk om
de bezetting ou., a* îling te jagen,
luist alsof we ons als weerloo."- ..f,rp"n"ter aooa
hadden laten
brengen ! vlel Bernard ln
de rede't Geheim was ontdekt grworden
! (:)
Dus ze zljn nlet tot Antwerpen
gekomen ? vroeg de nieuwellng.
- Neen en
ze zullen het wel laten ook.
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in oflloop, wordt door dc

Onderweg legden de kriigers hunne blauwe en oranje sierpen af en
deden er roode om gelijk de Spanjaardcn, Volgens de gewoonte
der Spanjaarden voorzag men wagens en karren van het Bourgondische
kruis, Zoo konden de Hollanders goed aanzien worden als Spanjaarden
en de boeren, aan wie men vertelde, dat deze troepen levensmiddelen
naar Lier haalden voor het leger der aartshertogin (de hertog was in
1621 overleden) kregen dan ook geen vennoeden, welke gasten door
hunne streek trokken, Maurits' soldaten voerden allcrlei werktuigen
mede, om de muren van het kasteel te beklimnren. Zoo geraakte men
ongestoord over de heide, trok de stad om en naderde de sterkte.
*,i
Andreas Cea, de ons reeds bekende oude krijgsman, had de nachtwacht, toen de Hollanders voor het kasteel verschenen, Daar de wind
den aanvallers gunstig was, vernam de Spaniaard geen gedruisch, ook
niet wanneer men rceds de schuitjes in de vesten legde, Cea stapte
heen en weer, verdiept in mijmeringen. Eensklaps vernam hii een
zonderllng gerucht, Zeker een verwoeste weerhaan, of een steen dle
losgeraakt is. Maar nogmaals trof een geluid ziin oor.
Wat kan dat ziin I mompelde de krijgsman over den muur
bllkkende. Wat verschrok hij I Daar bemerkte hli talriike gedaanten.
De tlollanders, bij San Jago I kreet hlj en onmiddellljk sloeg
hii 't alarm.
De belegeraars, hun plan ontdekt zlende, weerden zich om naar
boven te geraken. Reeds waren vier ladders aan den muur gehecht.
Maar de slotvoogd en de bezetting vlogen naar de rvallen. De laatste
was niet talrijk, doch verzon eene list. Ze maakie zooveel geraas,
schreeuwde zoo luid, dat de Flollanders meenden duizende vijanden
voor zlch te hebben, waarna ze ijlings de vlucht namen.
Den volgenden morgen werd 't gebeurde in de stad druk besproken.
En zoo groot was de verwarrlng, dat nlemand er op lelte, hoe een
vermagerde en uitgeteerde man Antwerpen binnentrok, die schijnbaar
moeite had op de been te blijven, Andres Cea was fler op ziine ont,
dekklng. De aartshertogin schonk hem eene maandelljksche toelage
van vijftlen kronen en het maglstraat vereerde hem rnet een schoon
kleed en een draagband.
De tweede aanslag op Antwerpen was dus mislukt.
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tijd later werd de Scheldestad door eene pestziekte

Zij, die door de vreeselijke ziekte aangetast waren, lagen
ln de pesthulzekens, welke nablj het huldlg Stulvenbergplein stonden.
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Wat verder, op den Dam, verbleven de leprozen, voor wie de
St-lobskapel gebouwd was. Gelukkig \varen er edele menschen, dle
met verheven zelfopoffering de ranrpzaligen verpleegden. Onder deze
goede engels bevond zich ook Elza, de vroegere verloofde van fozet,
den zoon des schoolmeesters, Op zekeren avond trad ze weer een
der hulzekens binnen. FIet schemerde reeds, Vol medeliiden bleef zii
blj een leger staan. Eensklaps schemerde het voor hare oogen. Ze
moest zlch tegen den muur steunen. Dat afgeteerd gelaat, wlt als
was, waarln de lletse oogen zoo hol stonden... kon het mogeliik ziin...
De maagd herstelde zich.
ozef , murmelde ze,
-De kranke
schrok en wilde zlch oprlchten. Maar hij viel terug,
f

! fluisterde EIza, weenend bii het bed knielend.
- lozef
Elza, antwoordde de pestlijder, ach, laat mli hler liggen...
ga heen, ik ben een onwaardige... een ellendellng... miin vader heb ik
vermoord... nu ontvang ik mijne straf,.. laat mli maar sterven... ga heen.
fozef, ik vergeef u alles. Ach, spreek zoo niet Alles is

vergeten !

I

De liider weende. En nu vernam Elza ziine geschiedenls.,. een
treurig verhaal van omzwerving in den vreemde, tot hij dienst nam
in het leger van Maurits en bii de troepen, die Antwerpen moesten
aanvallen, ingedeeld werd. Doch na de mislukte poging had hli de
bende verlaten, was achtergebleven. ln de Pandstraat had hii alles
vernomen,.. den dood zljns vaders ! En gekweld door wroeging,
zwlerf hii rond, tot de vreeseliike ziekte hem aantastte. En nu lag
hij hier stervende. De gedachte, dat de maagd hem alles vergeven
had, verlichtte ziin heengaan. En toen alles was afgeloopen, sloot de
diepgeschokte Elza de oogen van den doode. De afgrlisellike zlekte
spaarde haar. De vroegere bruld van den zoon des schoolmeesters
eindlgde haar leven ln het Falconsklooster.

