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DE ITALIAANSCHE VUURWERKMAKER

tuigende stem te verheffen en naar ztln vertrouwden vriend, Marnlx
van St-Aldegonde, die sedert 1583 als burgemeester Antwerpen bestuurde, werd niet geluisterd.
Weldra was het te laat.
Parma liet, nog vôôr het eigenlijke beleg, door troepen die stellingen innemen, vanwaar hij den stroom beheerschen kon.

OP

HET BELEC VAN ANTWERPEN IN

1585

't Was een der eerste dagen van 1585.
tn eene taveerne bij de Werf zaten eenige burgers in druk

ge-

sprek.

.

Nimmer had de kans onzer vaderen in hun strijd tegen Spanje
ongunstiger gestaan dan in 1584.
De landvoogd en veldheer Alexander Farnèse, hertog van parma,
veroverde de eene stad na de andere. Turnhout, Hoogstraten, Diest,
Duinkerken, Nieuwpoort, Dixmuiden, Vy'ynoxbergen en nog andere
plaatsen waren rn zt,ne macht.
Door verraad speelde de prins van Chimay hem Brugge in handen. Toen moest ook leperen, dat zich zoo dapper verdedigd had, de
poorten openen, terwijl Sas van Gent, Hulst, Axel, 't slot van Rupelntonde en Aalst volgden.
Dan kwam de beurt aan Dendermonde en Vilvoorden. In 't voorjaar van 1585 bezweek Cent en den lgn Maart Brussel. Nu loercle de
vijand op de machtige Scheldestad. Viel Antwerpen, dan was het met
de Zuidelijke gewesten gedaan.
Reeds tijdens't beleg van Cent en Brussel had de landvoogd

voorbereidende maatregelen genomen. Antwerpen was belangrijk
door de ligging aan de Schelde, die zich eenige mijlen verder in
breede stroomen vertakte, waardoor zij met de zee in gemeenschap
slond. Tusschen de zee en de stad strekte zich het vlakkJhnd uit, dit
door zware dijken tegen de golven beschermd werd.
Oranje had den raad gegeven die dijken door te steken, om het
water voor de veste te brengen. Over deze verdronken landen zouden
tijdens het beleg de ingeslotenen voortdurend van levensmiddelen
voorzien kunnen worden.
Nu was de prins niet meer daar (t), om zijne krachtige en over(l) Itij werd in

1584 te

Deltt vermoord.

Is er nieuws ? vroeg een hunner, die zoo juist binnen kwam.
. Ceen belangrijk toch, antwoordde zijn makker, die Dirk
werd genoemd. . Zooals wij allen weten, heeft Parma ons ingesloten.
Een zijner.boodschappers is in de stad gekomen, om de overheid te
bewegen onze veste over te geven. De landvoogd wiist op al de

'

'

ellende van een beleg en getuigt nogmaals van de vergevingsgezindheid en welwillendheid des konings.
. En welk antwoord heeft men hem gezonden ? vroeg een
derde, die met den naam van Mathijs aangeduid werd.
. Nog geen. Men zat natuurlijk weigeren.
. Tot alle antwoord had men den bode aan de galg moeten
riep Mathijs oP ruwen toon.
hange

'

'

'

nl,

Neen, o hernaln Dirk, o dat zou in strijd zijn met de krijgsgewoonten. Boodschappers moeten van weerskanten ongehinderd

blijven.

'

juist alsof Parma zoo
Mathijs
in,
viel
woorden,
schoone
Al
"
'
"
eerlijk zal zijrr in zijne krijgsgewoonten. Wij weten, wat we van de
Spanjolen te wachten hebben.
" Wat drommel, moet Parma ons boodschappers zenden, om ons
te bewegen geene ellende over de stad te brengen Hij is het, die
jamnter over ons wil uitstorlen. Als hij zoo menschlievend is, dat hij
dan met zijne vervloekte huurlieden naar ztl n eigen land trekt en ons
met vrede laat.
. In alle geval, o sprak een ander, ' de overheid zal wijs zijn en
de Spanjaarden niet vertrouwell. Beter op onze wapens gerekend dan
op hunne beloften.
.Ja, ntakkers, zei Dirk, . de strijd zal zwax worden. Men
zegt, dat Parma de geheele rivier wil alsluiten.
. Men zegt het niet alleen, hernanr Mathijs, " maar ieder kan
er zich vân overtuigen. Niettegenstaande de landvoogd ons vriende-

I

'

'
'

'

'
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werken zijne mannen toch dag
en nacht aan her
|li:.|":::l:chrijft,
eener brug van cailoo

Hij besloot tle belegerden door.honger te dwingen en wij hoorden
uit het gesprek in cle taveerne, dat hij met eene brug de Schelde

:olttl

naar den unoo.i-à.u.r. En eenrnaar
wij gevangen, nietwaar f lan OelanUzijde
11t^g:d,uir:zitten
en den
waterkant

afs loot.

orr'ffi

door troepen
nf i11t
iU*** meer moge_
lijk en niet een schip zal"r.:î_*0,
ons kunnen bereiken. ,
. Maar er zijn middelen,
om oie arsluiiint te verbreken, , sprâk
nu een man, klein van sestalte,
'ùi,u,
maar nret
o,u

;;g*

tafet tje. gezeten,

noor;:1"

aan

geiprek r,io rù.i,
",
-het
vreemde tongval verried,
"t.r;."".,,
àat hij
niet in deze gewesten

'Iegen't einde van Febnrari was

deze voltooitl.
Van het tJorp Stabroek liep naar den Scheldeoever de dijk Kau'wcttstcin, welke bij de brrrg aansloot. Van Calloo tot Beveren strekten

zich ook d rJ ken uit.
Overal lagen Spaansche wachtposlen, orn le beletten, dat de
Zeeurven tle dijken zouden aanvallen en doorsteken, terwijl de brug
zelve aan de schippers de vaart lraar Antwerpen onnrogelijk nraakte.

een

flruis

.

Wat bedoelt gij ? , vroegen
allen, den zonderling verwonderd
aanstarende.

.

Ik zeg, dat er middelen zijn
om die brug te verdelgen,, hernam
d,e vreemdeling, ierwijl
hij opstond en zich gereed

.

maakte de herberg

Îe verlaten.

..
.:.?oo gij die middelen kent, zegze ons dan. Spreek op I
Mathijs ruw.
'
.

riep

Ik zal spreken als

rarm, .

maaiî,jï;i

riJll,

versterken en door dade
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wel wij zeer zeker gereclrtigd
zijrr, sarnen .un, oua, den
toestantl te
spreken, mogen wij toch n
belangert der stad te bevorderen. Er i,
i.'oà.,,'o|iJi:iij':e
Spoedig"..r
verliet dan
rr.t g.r.i..rrap de herberg.
"àr.

" Ja, jong en, 'k vrees, dat ik weldra den oven zal rnoeten slu iten.
sprak Pieter Te nrruernran tot zijn kneclrt, toen beiden brootl aau ,t
knctlen rvaren
T emrrernran, tlien onze lczers zekcr wel kcnncn, door zij n heldhafiig geclrag tijclens de Franschc Furie (l ) worindc I n eene welbeklante bakkcrij o1l rJe St-Jaeobsrrrarkt.
yoort,
n tegen tlen honger is 't kwaad veclrten,
ja,
girrg
hij
Ja,
"
hoor ! ls cr eennraal hongersnood, dan volgt er spoedig verdeeldheid
en, r'ooral bij een beleg, moet er eensgezinriheid heerschen. Dat begrijpt ge wel, niet rvaar ? Harj lnen naar rvijzen raad willen luisteren
en de dijken doorgestol<en, dan zaten we nu niet als ratten in eene
val. Maar neen, dat mocht, d at kon niet. 't Been hourversgilde kwam
er tegen op ; 't vee liep in de rveiden en zou verdrinken. Dus niet aan
de dijken komen En nu is de stad te weinig voorzien van het noodige. 85,000 nlenschen kunnen wat op, Filips Honger is een scherp
kwaad, scherper van dat der Spanjolen.
n 't Is te hopen dat de Zeeuwen er in mogen gelukken, den dijk
te vernietigen. Van ons behoud hangt voor hen veel af. Valt Antwerpen, dan ligt hun gewest bloot, ' antwoordde de knecht,
. De Zeeuwen zijn van goeden wil, Filips, maar in dit geval is

I

'

Ër

willen niet altijd kunnen. Tegen overmacht doet men weinig. Doch
men mompelt op straat van een ltaliaan, die de brug zou kunnen ver-

'

*.,,1'd:.'Jfi"i,

i lfl .îîËï.:ï,i:i,:, l#,i:f

'

:,

Jii.iiïiï, i;.îi;

De landvoogd wendde
dan ook andere middelen
aan onr Antiver_
pen te bemachtigen.

breken.
" Men zegt dat hij met de zwarte kunst omgaat, meester.
. Nu, we zulleg zien, zooals de blinde tot zijne vrouw zei . ln alle
geval, we zitten in 't schuitje en moeten dus mee, ,

(l) Zie ons vcrhotl
$'erpen,
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De striid
manschapPen'
de
met
ztln
sPaarzaatn
Maar nten moet
is zeer ongelijk' ntltllt-;,r. de ingenieur kalmer-, ik wil volstrekt

-8's nachts op een bezetnsteel door de lucht
allerhancle dieren veranderen kan.

,

rij oi mij in de

'

gestalte van

gij weet, Bory, troe al mijne uitvindingen rle meest natuurlijke verschijningen zijn.
n Zeker, nteester, , antwoordde de jongeling, . doch ge zrrlt niet

;#il;;;
;#ii'iil;:"'
o.TïJ*

E,n

'

-

",.,
iliï;':".s''ï,ilîl{ii:.'".r#:-ff

T'i

ontkennen, dat vele zôogenaatnde geleerden onbescltaatnde bedriegers
zijn. En daaruit kan ik verklaren, en zelfs billijken, dat de aanbiedingen van cen vreemdeling eenigszins met wantrotllvigen blik be-

sclioulvd worden.
, Bovendien, hetr ik u niet gezegd, dat de onderhandelingen afgesprongen zijn. Integendeel, burgemeester Marnix wenscltt u morgen
te sprekeu. o
. Om rnii uit te hooren, en mijne plannen door anderen te laten
tuitvocrcn I " sprak Gianttibclli scltatttper. . Maar ik lreb tnii nog
nirnmer laten bedriegen, dat lrii dat wete t "
Zie; meesler, nret allen eerbied u en uwe geleerdheid verscltuldigd, rroet ik u toch onder't oog breugen, dat gc nu zeli wantrouwend zijt. Het verzoek van den burgemeester is alleszins hillijk.
Waar ik henr slechts oppervlakkige inlichtingen kon gcven, is't natuurlij k, dat hij van u grondige uitleggingen vordert. "
Nu, ik zal gaan. Hoe laat wensclrt de voorname heer den nedefrgen geleerde te ontvangen ? n
" Het onderhoud is vastgesteld op elf uur. Marnix is een zeer
welwillend man en in 't geheel niet trotsch.
. Hij mag dan ook zeer welwillend iegens mij zijn I lk kom hent
geene gunst verzoeken, doclr eene weldaad aanbieden. lk kan de stad
redden. Waarlijk, als ik het middel verschaf, orn Parma's brug te
vernietigen en aldus de belegerde veste in gemeenschap te stellen met
de buitenwereld, dan gelool ik toch wel recht te hebben op eene minzame ontvangst. Dat is niet te veel gevraagd. Hadde ik niet eene
rekening te vereïlenen met den eigenwijzen en trotschen Filips, dan
zou ik hier miin tiid niet verspillen in langdurige onderhandelingen
met wantrouwende overheidspQrsofl ên. r
n Marnix aarzelt, om kostbare menschenlevens op te olleren in
eene onderneming, van welker uitslag hij niet de minste zekerheid

. Hierop zou ik kunnen

antwoorden, dat de Spaniaarden zoo
angstvallig niet ziin op 't punt van opoffering, maar moedig den dood
onder de oogen durven zien.
n In rvaarheid,
sprak Bory snel en vurig, . ten dien opzichte
hebben de Spaniaarden aan de Nederlanders niets te leeren. lk was
getuige van menig geveclrt, onder lneer van de Fransche Furie, en
zag met eigen oogen, hoe de bevolking den dood tartte,
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overder
rvanirouwen
oogenblik't
De ltaliaan verrvenschte in dit
lilaarom
was'
pian bijgetreden
heid, welke slecnts geoeeiitiilft ti;n
Post en De
De
Oranie'
ol
had zii hem niet d. gtvî;Ë;;'"ttitptn'
Nu zou
?
afgestaan
t"ândttt
Goudett Leeuv,benevent ttn-ttttigtuf
had men zijn ontt'"ft
hij toonen, dat hij zeker """ 'ii""
Yt:^T.":,:
gevernield
al
en
gansch
brug
wero seheel aangenomen, dan zou de
*..rt"ti1n en tet Itaat het kanrp der Spanlaaroen' ,boden een schoon
wateren
opït-oont<eie
verlichte,.rttptn
De

IIet was het plan van den ltatiaan de brug door vuurschepen te
doen springen. Daartoe wilde hij eenige vaartuigen vullen met buskruit, steenen, ijzerbrokken en andere stoffen.
Het kruit moest ontvlammen op het juiste oogenblik, als de
schepen de brug waren genaderd. Die tijd werd door kunstig uitge'
dachie uurwerken geregeld. Bij de ontplotling zouden de steenen en
ijzerbrokken de brug vernielen.
Op de vaartuigen wenschte Giannibelli mutsaards te stapelen, om
ze het uitzicht te geven van gewone branders en aldus den vijand te

de vlammende vaartuigen'

-schouwspel. Langzaam utiJlOttA"n'ich
heen'
stillekens
daar
àreet
vloot
r,.rt.it.
n.
kon dan
vloot
Zeeuwsche
De
Straks nroest Ot r'iug uttnielen'
naandenlange
Parma's
en
langs de vriigemaakte bu;;?;;iu; "aderen
zijtren plicht deed t
maar
ieder
nu
Zoo
arbeid was teenemaal nutiejoos'

misleiden.

"

Na lang beraad besloot de overheid den vreemdeling gelegenheid te verschaffen, zijn ontwerp uit te voeren. Zij stelde twee
schepen, De Hoop en De Fortuin, tot zijne beschikking. (1)
De Italiaan bracht ze in gereedheid en intussclten nam Marnix
tt
voor
de noodige maatregelen, om van de vernieling partij te trekken
behoud der stad.
Twee en dertig kleinere vaartuigen rnet terpentijnolie en hout ge'
vu ld, gewone branders dus, moesten De Forhtitt ei De Hoop vooral
ga an, om de vlotten bij de brug uit den weg te ruimen.
Admiraal Jacobszoon kreeg bevel uit te varen en onnriddellijk na
de ontptoffing aan cle Zeeurven op de Beneden Schelde te seinen, dat
de doortochivrij rvas, om in de belegertle stad de vurig verlangde
levensmiddelen aan te voeren.
De gemeenschap rnet de buitenwereld zou dan hersteld zijn.

stroom
den
suncpçrr
schePen
vlammende
De Spanjaarclen zagen de vlammenqe
vreemde
beter't
om
brug,
de
op
zich
alvaren. Nieurvsgierig lr.g;;;r ;il
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''--ri13
verlichte--scheenlesI
eenige van die
zt1
Meenen
t
dwaze Antwerpenaren
spottende
hunner,
een
'
in onze eenzaamons
z.ij
'
willen
of
waarliik zoo onze brug te
op het water is wel
verlichting
heid wat vermaken ?
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jammer, nu tt'nntn'*]iil;tnii
uiteen I Welk schoon vuurwerk ! "
tegen den
en
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haren
tn
Inderdaad was De
schade aan te
ontptofte'
Jcttç
1o1derHoop stevende
linkeroever gedreven,
De
oocn
uit'
rttg'i"n
richten. De branders o"Jioti
n Hoe

'tWas 5 April, de dagbestenrdvoor het groote plan' Bij de Boerenschans, dicht onder de rvallen, lagen 's avonds de vaartuigen gereed. Admiraal Jacobszoon had lastie al te zenclen. Dan moest hij
volgen, eene roeiboot uitzetten met verkenners, orn te zien ol de brug
beschadigd was.

De admiraal beging echter eene grove fout. In plaats van de
branders bedaard te laten wegvaren, stuurde hij ze holderbolder door
etkander heen, zonrler de tussihenpoozen, welkà Ciannibelli gesteld
had, in aanmerking te nemen. Ôok maakte hij De Fortuin en De
Hoop veel te spoedig los, zoodat alle schepen bijna tegelijkertijd wegdreven.
Met groote spanning verbeidden Marnix en de werktuigkundige
den afloop van den geweldigen tocht.

(l) Giannibelli

haal 3 schepen eu 60 platge[o ourde vû?rltuigen gevruagd.

o sprak een ander'
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der schepen stoot tegen
van nabii zien' zie het spat
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Was een vreeselijk oogenblik.
op de helle vtam vârndeîl;;;.n.
diepe duisternis.
Alles was voorbii.

Maar een groot Ëedeelte der
brug rnet de 500 Spanjaarden,
erzich tijdens de ontf,loffing
die
op o.uorio.n,
soldaten lagen zwaar gekwetst'of
Talrijke
ooàà
0.,,,
îiii."*enen'
Toen parma het iiit v
page. naast ziih
zag, sidderde hij
nii a.-iloaii*ri'*'liu"il-zijn
een vreeselijken dood
hij ternauwerlood
De sluwe ltaliaan had niet
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Men wist dus te Ant'rverpen niets. Het volk echter riep luide, dat
alles mislukt rvas.
Giannibelli werd zelis bedreigd door de teleurgestelde nenigtc.
Maar na tlrie dagen hoorde men van eenen stoutntoedigen bode,
die onder de brrrg doorgezwonrnren was, het gebeurde. IJij vertelde,
dat bij de ontploffing't rvater in zoo 'n grootc ltoeveelhcitl over den
dijk spatte, dat het in 't veld tot aan tie knieën reikte ; hoe de zware
steenen rrit het schip ver weggeslingerd rverclen en wcer tot acht,
negen voet (ongeveer 3 nr.) dicp in tle aarde ttrongen ; hoe cr wel
800 Sprnjaartlen doorl blcven, waarorrder vcrscheitlene oflicieren van
hoogen rang.
Maar Parnra, tot zijne grootc vreugcle tnerkendc, dat er geen
aanvnl gedaan werd, noch van den kant der Zecurven, noch vân dien
der slad, liet onrrriddellijk de schade herstellen. '
Men korr nu de brug openen, otn de vnarluigen, welke nog
Irrochten afgezondcn u'orden, tloor tc laten, a,todat ze nict tegen het
paalwer k zoutlen stooten.
ftat alles vernarncn de lelerrrgestelde Antrverpenaren.
O lroe verwenschtc rnen tlen laffen Koppcn l-oppen, zooals nteu
ad nr iraal Jacobszoon noemde !
Ciannibelli krvarrr rveer in eere.
Neen de ltaliaan was gee dwaas, geen avonttrrier, die ltersenschimmen vervolgde. Hij had bewezen, dat hij niet le veel belooftle.
En onnriddellijk verzocht men hem andere helsche schepen te
vervaardigen, orn de poging te lternieuwen.
Doch Parma was op zijne hoede.
Hij liet kleine booten kruisen, ont de verraderlijke vaartuigen
van zijne brug te houden.
De Spaansche landvoogd wist nu, dat hij net geduchte vijanden
te doen had.
. Ze zijn nooit lui in de stad, schreef hii, " altijd zijn ze gereed
ons met hunne vuurschepen te bestoken. n
Ja, de schrik zat er in bij de Spanjaarden.
Toen drie jaren later Filips eene machtige vloot, de Armada,
tegen Engeland en Nedertand uitzond, werd deze nabij Calais aangevallen door eenige branders.
Er dienden op de vloot krijgers welke in 1585 voor Antlverpen
gelegen en de uitwerking der Hoop gezien hadden.
. De Antrverpsche vuurschepen riepen ze verschrikt.
'Er ontstond eene geweldige paniek aan boord.
Bij die rvanorde leed de Armada meerdcltade, dan de Engelsche
of Nederlandsche vlootvoogden haar toegebracht hadden.
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door de schrikkelijke
ontptoffing keerde hij lafnrr,,fiÏrrbË:teesd
wachtte zich wel, den

weer, doch. hare bemanning
toestand;;;;;;
te gaan onderzoeken.
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De verslagenheid was groot in de
Scheldestad.
"

Watnu?

,illen bezat trog graan voor vijf
weken
&lafnlx Werd in zijn
ziin plannen
nlanno, rôdÀ--^,
tegengcwerkt door weifelaars.
Moest de stad dan vailen ?

ill';;t"i:iï.tï
".r

*t*

nreer over' Den Kauwenstein bemac'tigen.

Hiertoe werd besloten.
En toen, lezer, werden heldendaden
verricht, veel te weinig onder
ons beken<|, lnaar zooals de geschiedenis
er niet veel aanstippen kan I

Men had nauwelijks ruimte genoeg, om den arm uit te strekken,
teneinde't geweer af te vuren of het zrvaard te verheffen. 't Was eene
worsteling, man tegen nran, waarbij de strijders elkander onrkneld
hielden en van den glibberigen dijk in 't water rolden.
't Was een afvuren van muskelteu in elkanders gelaat ;'t was een
stooten met speer en dolk. Een gevecht aangezicht tegen aangezichtr
borst tegen borst, voet tegen voet.
En onderwijl groeven de arbeiders dapper voort.
Eensklaps steeg een nrachtig gejuich op. De dijk was doorgestoken. Het zee'lvater stroomde krachtig door de opening. En met
nrachtclooze rvoede nroesten de Spanjaarden hct aanzien, da t een
Zeeuwsch schip nret levensrniddelen door de bres voer en koers zeite
naar Antwerpen.

Twee hontrertl schepen ragen op de
rivier
onder bever van
Hohenlo,

Justinus van Nassau .i tvtnrni* uun'St_ÀlU.gonA..
Sommige waren celaden
i..li..i,t,
lakken, zanrt,
zakken, korven, om verschansi"g."
",.t
i;
Ë;;r";",;
Vier branders moesten. cfen v-iianrf
verrurr.n".n'r.,lril*
aanjagen ;
intusschen konden de Antwerpenuorc
opïu""
tanUen. Op Oe
benedenrivier wachtte d.
ct,I!,ï,iitil,tig
..n ounuor
wagen moest. Zoovan beide. zijden
U.riooti-r,,oopte men, dat de
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toc-h' arres
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Om half twee's nachls zagen de
Spaansche wachten op de brug
en den Kauwenstein vier veriicrrte
vil;;;;;"d;Ëchelde
afkomen.
Nu voelrlen zij geen lust tot spotten
; O.
van Ciannibelli,s
hun nog u.,'.i, in't'
"iiir.rtirg
zij wachtten die
ïl:T:.]l_c.
a u tve I svaar tulgen angstig
af .
ue branders botsten hevigtegen ,t paalwerk,
waar zllultdoofden,
zonder de minste schade te^verooizaken.
fvfuu, tili ioel werd bereikt.

;;Ë;;ïi

ve rsch
g n,
Ï':i:ffi :J::1' ;f,iî,l' te worden "op een ilil
regen van steenen en
ijzerbrokken.
en Anrwerpenaren. rn arerijr
*d:lïi9i:T,li:i!;1":: !1uyen
terwijl eene menigte
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p* j' ;'d' ;;;Ë;

ansin

e

arbeiders deï

diik begonnen door te fi;i.;:'

Drie duizend vadeiianders waren
gekomen om den
Antwerpen in gemeenschap
i.,t.'un
:l*:1,:",

iiàii.

dijk door te

,.., van waar
net ontzet dagen moest.
De Spanjaarden wilden dit beletten.
Een vreeselijke strijd
o ntstond dus op den smallen
dijk.

Eene eerste overwinning ; tloch nog niet de eigenlijkc zegepraal.
De dijk was genornen ; hij nroest behouden blijven.
Nu begingcn twee der bevelhcbbers eenc groote fout. In plaats
van aan 't hoofd hunner troepen te blijven, die zij tot nu toe zoo
dapper en beleidvol aaltgevuurtl haclden, bestegen Aldegonde en
Hohenlo het Zeeuwsch schip ,onr gedreverr, ja, door overnratige blijdschap, rnaar die toch lnrnne roekeloosheid niet verschoonde
de

-

overwinning in Antwerpen tc verkondigen.
" Luidt de klokken t , beval de burgerncester, toen hij de opgewonden menigte op de k aai begroetie. Dat het heden feesklag zij I
Ontsteekt vreugdevuren, Het ontzet nadert. De verlossing onzer stad

'

ls zeker.,

En terrvijl de klokken luidden en er toebereidselen gemaakt
werden tot feestvieren, worsteldert daar ginds op den smallerr dijk de
burgers en Zeeuwen met leeuwennroed.
Helaas, het tooneel was veranderd t
Bij den nachtelijken aanval bevond Parnra zich in zijne legerplaats te Beveren. Cewekt cloor het kanongebulder gespte hij onnriddell ijk het harnas aan en besteeg zijn paard, om naar den strijd te
sne llen. Spoedig vernam hij 't gebeurdc. Bij de brug aangekonren, zag
Irij, hoe zijn arbeid van acht maanden in enkele uren vernield was,
Doch al stond de veldheer een oogenblik versteld, wanhopen
deed hij niet. Met een enkelen blik overzag hij den toestand. Kalm
gaf hij zijne bevelen. Zijne verschijning moedigde de Spanjaarden
aan.

Parma trok rnet zijne troepen van het Westen ; de soldaten, die
in Stabroek gelegen hadden, naderden van het Oosten, en beide afdeelingen richtten zich naar't rnidden van den dijk, tvaar de onzen
hunne stellingen hadden.
Nog bloediger werd de strijd.
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.karnpten meer clan
Op een smailen

,,rnlU..î::"!:,

nauwetijks zes sctrrcrJen breert,
5000 nrarr op leverr .1, _
Zoo eng was het
dat de gesneuvelden scrrier ,.r;i
:li1.tp..r,k,
gronct konclen
vnllel. Van weerskanten rtreigCe rte zee
Vele brrrgers hadclen de g:.foft. nfg.l.g,f
orn den dijk te vcrnielen
en Antwerpe' ie verlossen, ot...
re steiveri.-E;; ,,;;;,,_, rverd er
hartlnekkiger gevoclrten tlan op..'lere,,
u,nrr"l
-' -""''"' brassig tftxrr,t
water err glibllcrig van bloerj
Herarrgière harl 200 rnarr tr:n strijrle
gevoerd. Daar stond
,.,,
.Kopt,.'1
ntJ, nog
onrringcl van slcchls rlertien luakkerr'i' "-'
Wii hcllbetr lret i.lewonncn
riep parrna, clen arrn rraar het
,
-..
water strekkerr.c : l)i zee laat
o'ze uijo,,U.n'i",,fàn steek. Ontwel_
"
digt hen nu de laatste hoor en
snijdt hrtn den terugweg naar tle vertr"îl.u,i,rl
Eilaas I de ebbe viel in. Het
afloopende water voertle tle Zeeuw_
sche laartuigerr rnee.
't Liep op ,t eind !
wirde jacht ontstolr; op rreri dijk.
.Een
Dc orrze rvcrderr rroor
sabelhorrwen
oI lanssteken atgertraakt, i,,,t,"t.r. gcrlreven,
waar
zij in den nodder verstikten .,i'io,,,,,,orli;k';.;;;;r;;,l.
"f
Met het zwaard in den
t er i,,g. n
;,rl. l,p.o;
li:,il
ir?î
J:ï : I :
]
Acht uren had't gevecht geOuuiA.
crtaas, 't leven van zoovele burgers,
al tlat kostbaar llloed ,t welk
dcn dijk kleurde, 't was alles.
nuttelôos. parma
fr.f,i.i.f A. ,.g..
' --'- *'"'!r
Antwerpens lot was

,f*i.

warrordelijkheden zij, die te laf waren geweest om mede te trekkert,
't hoogste woord,
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Bakker Temmerman zat somber in zijne woning. Hij ook had
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beslist.
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oÏ,ii,:',:i T|ll,iliî;î'akten

,".,Li:;;lî:evethebber

aanstarten tot reesten.'.

en't leger

Jusrinus van Nassau, kon zich stechts
net

De Kauwenstein bleef in 't bezit der
vijanden. Een enkel

was
was otnnengevaren,
b
Eén schip
schrikkelijken nacht en morgen.
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schip
Dat was al het voordeel van
dien

medeg estreden, doch lvas der slachting, schoon zwaar gekwetst, ontsnapt. Hoe hij op een der schepen geraakt was, wist hij zelf niet.
Thans droeg hij den arm in een doek.
Zijne echtgenoote zuchtte van tijd tot tijd.

.

Ook droevig, vrouw ? " sprak de bakker.
. Ach, zou ik niet droevig ztltl, als ik denk aan al de ellende
onzer stad.
En zij wilde voortgaan met klagen, toen cen Iuid st raatru nroer
Itoorbaar werd.
Temrnerntan ging snel naar de deur.
Eene dichte nrenigte ging voorbij. De burgers schenen hevig opgewonden. Zij trokken in de richting der Croote Markt.
* We zullen eens zien of onze stad den Spanjolen in handen zal
gespe eld worden t
tierde een dikke man, d reigend de vuist verhelfende en goed rondziende.
Wat is er gaande ? , vroeg de bakker aan éen uit de hoop.
" Aldegonde en de andere heeren willen ons verraden, Men zegt,
dat de burgemeester door Parma omgekocht is' ,
. Welk een laster, welk eene verregaande onbeschaarnheid
rnompelde de bakker toornig. o Zulke lage aantijgingen tegen Marnix I
Waar gaat het heen I "
" En ik zeg, ! riep een ander burger, . dat wij die lafheid zullen
verhinderen I Meent de overheid, dat wij ons woord niet willen meespreken en ons als schapen ter slachtbank laten leiden ? Welhoe, al
dat bloed zou vergoten zijn, om tot zulk een uitslag te komen ? Dart
hadden de heeren maar op den Kauwerlstein ntoeten blijvcn, in plaats
van ons te laten strijden zonder aanvoerders t
n Maar welke rcdenen hebt gijlie, om aldus te sprekcn ?
vro€g
Ternnterman aan een der grootste schreeuwers.
dat een trontpetter van Partna in de
_" Hebt ge dan niet gehoord,
stad is geweest en ntet den burgenteester een langdurig onderhoud
heeft gehad ? ,
. Welnu, wat beteekent zulks ? Is dat een reden onr funloer te
verwekken ? , sprak de bakker afkeurend.
. Welzoo, sedert wanneer is Ternmerntan ook van lten, die net
den vijand heulert ?' hernant de andere ruw'
Onze vriend werd oprecht toornig.

'
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Voor de tweede maal ondervonden
de Antwer
hevigc
teleursteiling. Nu scheen purro
rteil.il;;i;:*",nenaren
De feestvreugde was op uien
rrlei,ruj-.ùJi* verstoord gewor.
h add e n groie îooioin"
jËil;
n,ou t e rr h oore n,
ngen geweest, door eene
geheinre Ueu, OË
leestzaal le
Wanhopige burseressen en burg_ers
eischten rekenschap van
de
kostbare levens op dàn dijk g.rrt.r.i""
spraken bij de

îjj,'iiili;i.i".:ï'1"
verlaten.

àoiiiï;,i

r

-19-

ls -.
.

Hebt gij reeds eene wonde bekomen in dienst vantt vaderland,
burger ? Draagt gij uwe hand in een doek, zooals ik, oI hebt gij een
litteeken ? Meent ge dat moed in roepen en tieren bestaat ? Dient ge
aldus de stad, waar er zoo behoeite is aan eendracht ? antwoordde
hij schamper.
. Maar moeten wij ons dan laten overleveren ? hernam de
ander kalmer.
. Neen, vriend, daar is geene vrees voor. Aldegonde zal de stad
niet overgeven zonder otts, burgers, te raadplegen. En dat hij een
boodschapper van Parma ontvangt is zijn plicht. ,
Een nieuwe oploop maakte een eind aan dit gesprek.
Uit eene der aanpalende straten verscheen eene bende, Mannen,
vrouwen, kinderen, haveloos gekleed, tierden ltrid * Brood, brood I

'

'

'

.

Zult gij ons brood geven

,-a\
.'b

antwooidde men vân deanderè

hielden
ziide, en terwijt de vrouwen hunne kinderen in de hoogte
voeden en voor den
vôrvolgden zii " Zult gij deze arme schâPen
bewaren ? "
honserdood
""""ôîi*.tund
werd dreigend. Moest burgeroorlog de ellende nog
?
verhoogen
'-"'nfâ.gonA.

"-

verscheen op de pui van het stadhuis om de menigte

toe te
'. sPreken.

t " riep hii op plechtigen toon, toen de stilte heerschte'
. zult gij irze taak nog *otiiiiktt maken ? Berokkend dè vreemdemuren wanordelijkfinc o;ïog geen last genoeg, dat ge binnen.de
u herwaarts drijlt'
tr.i.n
"---' u.r*".tlt I lk weet wat
Wii beoogen het heil der stad en ik meen, dat onze naam u
ziin rekenschap van onze
tieOen wet borg'is, dat wii in staat zullen
daden
----' af le leggen. huiswaarts, burgers.; ge zult volkomen op de
xeert fJrust
en besluiten'
hooste eehou-clen worden van al onze handelingen
;;o;den, op kalme wijze gesproken, hadden eene goede
uitwerking oP de burgerPartij'
. fnliltieden' vervolgde Aldegonde, ' die om brood roept'gijis
is.geen overvloed' doch
uw g.Orffiaurdig ? Neen, wil weten, er
wat"u toekomt van de uitdeelingen' Menige stad heelt
en toch stand gehouden' Geduld I
gekentl
irààLi.rr.nO.
. Ceen belolten, maar brood I ' tierde de oproerige menigte, die

irigurt
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;;ftîi".h
' niet
' wilde toegeven.

'

begriipende datzij teler qegaan was' trok zich
En toen
on waardise wiize terug, véitrouwende op Marnix' woorden'
en tieren'
à! .'no.ài."uË weigeioe te vertrekken, maar bleel roepen krijgsu..ràJ O. overheici korte wetten te maken' Eene afdeeling
lieden rukie aan en joeg den volksltoop uiteen'

E*--;-+

ô; burgeipartij,

verzocht' Lang en
Parma had dus om een mondeling onderhoud
de regeering de voorstellen en eindelijk besloot zij
frr..i
naai het kimp van den Spaanschen bevelhebber te
..";

î.tpi"fi

"t".tiaiging
zenden.
--"-lià.SonOe

Ook deze menigte naderde het stadhuis.
Daar stonden nu twee partijen: de eene, vastbesloten het uitersle
te wflgen tot behoud der stad, de andere, van de overheid de onmiddellijke overgave eischende.
. Lafaardsl ' klonk het van den eenen kant, n schaamt ge u niet,
u aldus le gedragen ?

'

en drie andere magistraten- verlieten op zekeren
op
om zich naar den hirtog te begeven' Zij werden
legeroverste ge'
"r"r;;;;;i;à,
r,nffËtiit<e wiize ontvangen en aan de tafel van den
Marnix vroeg
i""iilJ. p".i de onderÈandtingen wilden niet vlotten.
ffi;i".iltii;;itl voor Antwerpèn en vrijstelling van spaansclte gariiro.n .n dit was tegen 't gebod des konings'

20Hunne zending bleel dus vruclrteloos, en teleurgesteld keerden
de aigevaardigden rraar de belegerde stad terug,
Nogmaals l.iadden er beraadslagingen plaats. De nood steeg.
Toch werd er besloten den strijd vol te houden, hopende op hulp van
buiten, vooral van Engeland. Àlaar ioen tijdens de vergaderiugen
weer volksoploopcn plaats vouden, toen eene oproerende rnenigte de
zaal binnenstormde onder den kreet . Brood, brood I toen was
Antwerpens lot beslist. Àlen besloot tot de overgave.
Den l7n Augustus werd het vertlrag getcekend en de rneest vrije
en rijke hooidstad van Europa viel terug onder 't Spaansch bestuur.
Marnix van St-Aldegonde was gedlvongen, ongetwijteld tegen
zijnen zin, in alles toe te geven. Parma beloofde algemeene vergiffenis. Docli uitsluitcnd de katholieke godsdienst mocht beleden rvorden.
Den Hervornrden werd vier jaar toegestaan om de stad te verlaten.
Velen vielen Marnix wegens die overgave hard. Doch de wakkere burgemeester schreef eene nteesterlijke verdediging, otn zijne
handelwijze te verantwoorden. Na dien tijd trok ltij zich uit't werkdadige leven terug en vestigde zich op zijn landgoed te Souburg, rtabij
Vlissingen, waar thans eeue naald zijn graf aanwijst.
En nocht Marnix eenige iouten begaan hebben, boven alles heelt
hij kloekmoedigheid en dapperheid getoond. 't Was voorwaar geen
gernakkelijke taak geweest, de uitgestrekte en dichtbevolkte stad te
regeeren. Bovendien had't Noorden ook schuld. Terwijl in rle belegerde veste de honger dreigde, terwijl de dappere burgers hun leven
opollerden op den Kauwenstein en Marnix worstelde tegen allerlei
ranrpspoed, lieten de Staten den kostbaren tijd verloren gaan in langdurige onderlrandelingen. Zij vroegen hulp aan de Engelsche vorstin,
Elisabeth, " Al had ik duizend tongetr, Mijne Heeren, ik zou u niet
genoeg kunnetr verklaren, hoe innig ik ruij aan u verbonden gevoele.
Tot mijn laatsten adern zal ik u verdcdigen tegen de vorstetl, die u zoo
krvalijk behandelen. Zoo sprakde koningin tot de Nederlartdsche
gezanten, Maar schoone woorden en fraaie beloiten hielpen Anlwerpen niet. En toen eindelijk besloten werd, deg raaf Leicester nrct
6000 nran hulptroepen Iterwaarts te zcndetr, had Parnta reeds zijne
prooi benraclttigd.
Arrn Antrvcrpen ! Van wereldstad daalde het tot provinciestad al.
De voorname kooplieden verltuistlen en ntet den ltandel verdween
ook de rijkdont en welvaart. Weldta boden de straten een ellendigen
aanblik. Ledige pakhuizen, lcdige kattiorett, ledige rvoonhuizen...
Parnra gaf geld toe aalt hett, die deze gebourven rvitden betrekken'
De Schelde gcsloten En zij, die vroeger rijk waren geweest
vochten nu rond vuilnishoopen onr algeknaagde beenen ett anderen
alval. De annocde was afgrijselijk. Arrn Ântwerpen I
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