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MAARTEN VAN ROSSUM
VOOR ANT'UTERPEN
(r542)

Op de helde, halfweg Antwerpen en Hoogstraten stond ten iare
1542 eene klelne hut, van plaggen opgebouwd en met stroo gedekt.
Ze werd bewoond door de weduwe l(athelline en haren achttieniarigen
zoon Rolf.
mlddag van de maand funl was de vrouw alleen thuis.
Haar versleten zetel stond bii het vensterke, vanu/aar de weduwe, dle

Op

een

... was de vrouw alleen thuis.

zlch mct naaiwerk onledlg hleld, een ver gezlcht over de bruine vlakte
had. Nu en dan zuchtte ze, Ongerustheld lag over haar gelaat verspreld.
Het hutje schoon zlndelijk, getuîgde nlet van weelde. De weinlge,
nuwe meribels waren wrak en versleten. Maar de weduwe (atheliine
had er zich reeds lang aan gewend, tevreden te zijn met zwart brood,
water of melk en boonen. De armoede drukte haar niet.
Gevoetde ze zlch bekommerd over haren zoon. Was deze welllcht
verpllcht dlenst te nemen in het leger van den heer, onder wiens
gebied ze woonden ? Neen, Rolf mocht ziine moeder steunen en helpen
en de brave borst deed het met een blij en dankbaar gemoed.
Maar de schaper, die ginds zline kudde bewaakte, had eenlge
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-1oogenbllkken aan 't vensterke gestinn. De grljsaard wtst nleuws, droevlg
nieuws. Er was een rvoest leger in aantocht, een troep bandelooze
boeven, geleld door een eerloozen kerel, wlens lust het was te rooven

en te stelen.
Eilacie, eilacie, welke rampen dreigden er ! En wa lc,tn trok dle
schurkenbendc door 't arme l(empenland, waar slechts nedertge stulPen
stonden ? Waarom krvam ze den vrede der helde verstoren ?
dle weg
Op weg naar Antwerpen I had de schaper gezegd. Jllaar dle
moest zwart zljn van asch, rood van bloed I En vrouw Kathelline zuchtte I
Rochus, zoo heette de schaper, zat aan den zoom van een denne'
boschie. De man was aan de eenzaamheld gewoon of llever' hlj gevoelde
zich nooit eenzaam. Sommlge heidebewoners flulsterden, dat hli rnet
de bleën en andere kerfdlertjl, ia zelfs. met de bloemen en krulden
sprak. En dit was inderdaad zoo, hoewel ln een anderen zln, als de

'

bijgeloovige lieden dachten.
Diertjes, bloemen en kruiden waren Rochus' gezellen en uren lang
bleef hij in hunne beschouwlng verzonken, llij kende honderde gehelmen
der rijke natuur, allerlei bijzonderheden, welke hlj met elkaar in verband
bracht. En ook nu was hij aan 't mijmeren, tot hli plotsellng opgeschrikt
werd door iemand die zljn naam ultsprak.
Ha, Rolf, zijt gij het ? zei hii, den zoon det weduwe voor

zich ziende.

Slecht nicuws, Rochus. Itlaarten van Rossunt is te Hoogstraten !
I{aarten van Rossum, ja zoo noemden de kooPlleden, dle mlj
dezen morgen naar den weg vroegen, den aanvoerder der vreemde
bende. En hij is te tloogstraten I
lk ben haastig van daar gevlucht, want men zegt, d^t de
soldaten herwaarls zullen komen. o, ze zien er zoo wreed ult !
Er is ook ccne afdeeling te paard bti, welke men de Zwarte

-

Ruiters noemt.

En wat Eaat ge nu

lk

doen

2

zal moeder ln veillgheid naar AntwerPen brengen.
En de heer van Meerdal, onze goede beschermer, moet hlj
niet gewaarschuwd worden ? Mijne beenen ziin te stram, anders."
Maar, Rochus, mijnc moeder llgt mlj toch naurver aan 't harte"'
- En tle goede vrouwe Jtteerdal, die tlidens uwe moeders zlekte
zclve in uwe hut kwam en uwe moeder van den dood redde !

-

Maar...

Lulster, Rolf,

lk

zal naar uwe ftoeder gaan en haar zeggen'
dat ze zlch voor de rels moet gerced maken. LooPt gii lntusschen
naar 't kasteel en waarschuw onzen heer. De vljanden zullen nog
.wel een nacht ln Hoogstraten
blljven, (om, aarzel nlet.

Welnu, lk zal ,t doen. Maar haast u, Rochus, en
zeg moeder,
dat ze zlch toeberelde voor de vlucht naar Antrverpen I
Wees gerust, brave jongen, en gii ook, spoed u
!
Als een pijl uit den boog snelde Rolf heen.,t.ivas of de zrvarte
ruiters hem reeds op de hlelen zaten. Maar hij mocst
ziine moeder
in veiligheid brengen Weldra zag hii in cle vcrte de torenties van
een kasleel. Sneller nog, 't gevaar was dreigend. Âdemloos
krvam
hlj voor de ophaalbrug aan. Lambrecht, de portier, zlg verwondercl
naar den jongeling, die daar in schuim en zweet

-
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voor hem stond.
ls of de dulvel u achtervolgt ! zci hli lachend. ,t ls nog
't
wat vroeg voor de spoken en de geesten. 's Nachts,
dan zou
ia
ik ook niet gaarne alleen over de heide dwalen, nraar...
Lach niet, Lambrecht, er is een duivel te Hoogstraten.
De portier schrok, De kwade tiijdlng van een naderend
leger was
ln het kasteel niet onbekend.
Vertel op I sprak hlj geiaagd.
In enkele woorden verhaalde de zoon der weduwe de aankomst
van Maarten van Rossum,
En mijn heer ls nlet thuis. Hij bevindt zich te Antwerpen !
rlep Lambrecht op spljflgen toon.
Ecne schoone vrouw, met een kind aan iedere hand, kwam
over
het voorhof, 't Was van Meerdal's gade. Ze herkende den jongeling,
ls uwe moeder weer krank ? vroeg ze vriendeliik.
Nu vertclde de portier, wat hij zoo iuist vernomen had,
De edelvrouw verbleekte.

te

Spoedig
waarschuwen

Mag

I

gebood ze, temand naar de stad,

om

!

lk

onderdanig opmerken, dat het veiliger
mljne genadige meesteres aanstonds naar Antwerpen
l-ambrecht eerbledig.

-

uwen. heer

ware, zoo
relsdet, zei

Eerst moet uw heer hler zijn, we zullen zijne beslissing
afwachten. Onderwiil kan lk mij voor de rels gereed maken. En u,
Rolf, dank lk voor uwe spoedlge komst.
Eene gedachte schoot den ionkman door ,t hoofd. Hii wllde lets
vragen, maar durfde nlet. tllj werd bleek en rood. De edelvrouw

bemerkte het.
Welnu, sprak ze mlnzaam, wat deert u?
Edele.,., edele.,., stamelde Rolf.
I(om, kom, spreek vrlj uit.
Mljne moeder... we zouden ook naar de stad willen.
Ha, lk begrljp u Zeker, jongen, breng uwe moeder maar
hler. Ze ls te oud, om dle groote rels te voet te doen. Welllcht
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stelt voor, hoe burgemeester
Van Urselen
scharen aan schepen
Van Spangen

-lt
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bevet over de burger,
toevertrouwd (Leyszaal).

Armoede..,, wilde de zoon antwoorden,
onderbrak hem, zeggende

-
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Ilndeltjk, op den
d.e-n 24.n futi, verscheen de gewel.
denaar. Van Rossum"::^ll-y"
vesilgde zijn trootaï*artter

op den hulze
Vordensteln, bli lterxem..
o" uoorporten 'Brr
Pothoek, op het St-Willebrordsv.iu.-'-"
''"rr leger lagen ln den
Nu verwachtte men den aanval.
.ttaar een dag verllep, zonder
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rpeeworpen,

oversren op vordesteinl

rverd. Geen enkete

""*r"r,ïloopgracht
de geringste
gesraven.
_niet
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.t::: I11""^"verwinning.had hij,;.j;;J;;.'0.,n,.,un châlons,

pnns van Oranje, had
kwartier
't
een legertje van
.!^
3000 voetknechten en soo
""ï-gr.O",
ruiters Jerr"î.,i'"io.n
htj beproefde,
dit in de bedreigde stad. te
ur.næn,-'ilî-n,i

0"", de Gelderschcn
op de Brasschaetsche helde
overvafen. a,".nË,rît weinige getrouwen
kon de prlns Antwerpen berelken.
rleen, op vreemde hurp
moest Àntwerpen nlet rekenen,
wer waren
er 1200 Vtamingen uit het tand
van-#;r";;""."gekomen, maar
de meesten waren onbekrvaam
ln
fret hanteeren Ln ,t geweer. Doch
vol moed, stonden de br

tot
poort (d:-i: i,,ii,,Jl']'î;"fl
:il .p.g'l
,",','J:::,,
poort,
tot St.forispoort ; tangs a"
ci"rtriià"1'ït.lorispoo*,

î:rili:

vetterstoren, Kipperpoort.

tfuide,

o,tl i,',,ï;;fi ,''i" j [:#::ï:"
:ï1ï h.]rîî:i'], :;
langs den waterkant , H.rron 'H;;;;;;, 'îir"nrnurur,
"
Bierhoord,
Ro

ïl'

ou"po

S1-fansvllet,

tot l(ronenburgpoort). Maar
Van Rossum bleef werkeloos.
Hlj dacht aan verraad. Men
wist het ln de stad.
*t

Op den avond van de
aankomst der vlianden, zat Rolf met
zljne moeder ln 't eenig
vertrek hunner kleine wonlng. Eensklaps,
zonder geroep of geklop,
trad lemand blnnen. De bezoeker was ln
een wiiden mantel gehuld
en een neervallende hoed verborg grooten,
oeels zlin gelaat.

- yi.

ztjt gij ? vroeg Rolf verbaasd.
antwoordde de ander, zonder echter zljn
te nemen of zelfs maar te
verschulven. Blljkbaar wllde

hoofddeksel af
nr; onbekend blljven.
CU

llidt armoede, vervolgde
hlj, lk weet het en ,k zal u helpen.

mrnr de zonderllng

fa, ik weet wel, dat men u nu en dan een stuk brood

toewerpt, gelijk men hct een hond doet, maar den klank van 't geld

L
j
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kent ge niet, zooals Ik. En de vreemdeling liet goud rammelen.
Doch, ging hii voort, lk wil u een mlddel aan de hand doen, om
uw toestand en dien uwer moeder te verbeteren.
Een eerliik ? vroeg Rolf snel.

- ongellng, ge beleedigt mii door deze vraag. It{aar lk wil
dat onbezonnen woord vergeten. De ieugd denkt niet' alvorens te
spreken. fa, een eerliik mlddel I Wilt ge in miin dienst treden
Maar ik moet toch eerst weten, wie ge ziit, wat ik bii u
moet verrichten en nog veel meer.
f

?

Dat alles zal ik

u

mededeelen,

zoo ge om negen ure

ten

mijnent kornt.

nu niet zeggen
't
- Weeral dat wantrouwen ! Zie, ten teeken dat ik het goed
met u meen, geef lk u reeds een voorschot. En eenlge kronen op
Kunt ge

?

de tafel werpende, vervolgde hlj : Men heeft mli verteld, dat ge een
flinke iongeling ziit, een goede zoon, Zoo lemand heb ik iulst noodlg.
Maar hier kan lk alles nlet uitleggen. Kom op het bepaalde uur
ten mijnen hulze.
Maar wat eischt ge van mii ? Dat ten mlnste kunt ge toch
zeggen, heer. Alles is zoo raadselachtig, zoo geheimzinnlg I
gaarne geld verdlenen, om uwe moeder
ge
Wllt
dan
nlet
van het noodige te voorzien ? lk bemerk hler genoeg, dat uwe moeder
gebrek lijdt. En ik bled u de gelegenheid, dat te verhelpen, maar
ge stribbelt tegen.
geen gebrek, zel de weduwe, en wat uw aanbod
lk
liid
betreft, ik ook zou gaarne weten, welke dlensten ge van miin zoon
verlangt.

Welnu, lulster dan. Vooreerst heb lk hem noodlg

der stad.

ln 't

belang

Ha, ik begln u te begrijpen, hernam Rolf driftlg. Ce zlit
geen-afgezant der stadsoverheid, want wat zou deze van mli verIangen ? Bovendlen lk heb mljne plaats op de wallen, want lk dien
een heer, aan wlen

ik

trouw

zal blljven.

tloe, ge dient een heer ?
Zeker, ik sta onder 't bevel van van Meerdal.
- Een mllde heer, die u hler verbant, in deze stulp ! En ge
wilt nlet veranderen I Ce weigert een drle', vler', vljfdubbel loon te
wlnnen

?
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-12Heer, houd uw geld I kreet de iongeling, terwijl een blos
zline wangen kleurde. Uwe handelwiize lijkt mij nlet eerllik ioe trk
bid

Met een vloek snelde de aanvaller weg'
poniaard moest
De
arm'
den
pijn
in
Rolf voelde eene snerpende
want
in,
ziistraat
eene
raP
hem getroffen hebben. Hij vluchtte
't lletst werd hij nlet opgehouden'
ze
loopen
komen'
we
als
Eerst roept men om hutp, en
aan
makker
ziin
met
die
burger'
beiden als hazen heen, zei een
kwam gestapt.
meendc
ander'
de
dan
ziin
geweest
De een zal al nlet beter
geboefte zooals
en'
vreez
schout
den
de gezel. 't Waren gasten, die
naar
moeten
we
kom
Maar
is'
er blnnen de muren ve;scholen
tegen dat
en
stad
de
vôôr
ligt
g.i."tit
Grootste

u, ga heen. lk laat mli nlet tot verraderswerk verlokken.
Verraderswerk ! siste de vreemdeling.
- Ik verzoek u heen te gaan zoo nlet roep ik om hulp I
;

Met een vloek verliet de man de woning.
Weeral mislukt mompelde hij. En toch, men had
zekerd, dat rJeze arme drommel goed wat geld gebruiken

I

m{

ver-

kan, dat

hij voor zijne moeder door een vuur zou vliegen. En hii

weigert
zelfs naar mij te luisteren lk moet elders zoeken, want Maarten
van Rossum zal ln de stad geraken. lk wil de hooge som verdienen.
En bovendien, in troebel rvater ls het goed visschen. Als soldaat
verkleed, kan ik met de Gelderschen meeplunderen. Doch dle melk,
baard doorgrondt mij. Laat ik even ln de nabijheid blliven.
Was een verrader I verzekerde Rolf aan zijne moeder. Ge

!

-'t
weet toch, dat

de vesten. 't
gespuls vermag de schout nlets.

*r *
boevenwreede
ziine
met
Rossum
fa, de gevreesde Maarten van
roovers
de
sloegen
Begeerig
bende lag voor het riike Antwerpen'
beschrijvingen
ongeloofliike
zij
*uuiun
Loopstud,
den blik op de riike
I
schatten
waren
ginds
goud'
geld en
gehoord hadden. Ot"o,
te

kooplieden in de stad ziin. Vele
werden uitgedreven, andere legden den eed van getrouwheid af.
Maar wie weet ziin er geen verscholen I En van Rossum ls een
Gelderschman, moeder, lk snel naar mijn meester ; hii moet het
weten, Ik zal dlt bloedgeld meenemen, als bewijs miiner woorden,
ofschoon hij mii toch gelooven zou.
doe dat, mijn zoon, maar voorzichtig op straat.
fa,
- Wees gerust, moeder, ik ben dra weer.
-Rolf verllet de woning.
er

Geldersche

Lantarens bestonden

zlch vastgegrepen.
Help, help I rlep hli.
Uw laatste uur ls geslagen slste de aanrander.
Maar Rolf wrong zlch om, geraakte met eene hand

-

griipen, die handen bevlekt met bloed'
moed' Ieder
en
vastberadenheld
Doch binnen U" tr,"n- ftttrschte
men
waakte
waarschuwing
stond op ziin post. rn Junr,
-.anaan Rolfs
met zjine
welke
politieoversten
der
tegen verraad. Zoo oof,
'
Spookachtlg
was'
gevallen
dulsternis
mannen de ronde a".4, to.n'a"
pinkten aan de woningen de lantaarns'
zelven'
zlch
bli
gerechtsdienaar
Wie sluipen daar ginds ? zei de
gingen' Om
muur
den
iangs
dle
toen ziin oog viel op t*i.' rt""rs,
inslaan
zijstraat
eene
mannen
ziine
geen vermoedens te wekken, liet hii
zoo veel mogelljk
zich
keerde,
en daar halt houden, r.*i;i';i;;;iiterug

ln dien tlid nog niet. De meeste burgers,
glngen, droegen zelt licht mee, wat zeer

avonds op ult
taadtaam was met 't oog op den slechten toestand der straten.
Maar nu, ln dezen onrustigen tlid, had de overheld geboden,
voor elk huls eene lantaam of eenen fakkel te hangen.
De jongeling spoedde zich snel voort, Eensklaps sprong een
man, die zich tegen 't wiingaardloover eener wonlng verborgen had,
naar hem toe. Eer hlj zlch verweren kon, voelde de jongeling

dle er 's

*"t
metaal
kostbare
het
naar
om
h;;;"de
En reeds ieukten

I

vrii, gaf

den booswlcht een slag op den arm, zoodat het drelgend wapen
zlin doel mlste. De zoon der weduwe verweerde zich ult alle macht
terzelfdertijd om hulp schreeuwende.
Hii wlst, 't was een strijd op leven en dood, want hli herkende
den bezoeker van daar straks, den eerloozen verrader.
Glnds naderden menschen.

r

tegen de hulzen drlngende.

De
!
brandstichten
wilden
Zle daat grom vu;r I De bandleten
vlucht
de
schelmen
twee
de
onderschout rlep zijne h;p;tt tn,

verhoor
"t'
Hun
gegrepen'
kraag
den
bii
konden ncmen, rverden iii ,u*
baten'
nlet
hun
liegen
t<on
duurde nlet lang. op n#.ta""a tetrapt'
;tit*'' it wu"n handlangers van den

De waarheid kwam ras',""
zou
verwarring
de
Van
stichten'
vliand, die ln de stad uru-"J mo"sttn
te
doen'
veste
de
op
aanval
een
de veldmaarsctratt< geuruli riur..n
gebleven'
verscholen
Gelderschen
had gelll'k er waren

ot

Rolf

;

niet' hier die
mii
Lust
't
De verraders ttti;;;;";;;tnotera'
zeggen' dat
lk
wll
Àlleen
barbaarsche strafuttvoerin-g tl it'"tttiiutn'
den

werd :'tzii dat men
uttg"uoerd
vlerendeeten op versctrttteTa"-*li'"
ln
bond
kruis
een
oP
hem
schuldlge met vter paarden ulteentrok of

-16durfde, daar de landvoogdes er zlch met eene goede ftacht bevond,
naar Leuven, dat hlj opelschte.
Voor eene groote som geld en wljn, benevens eetwaren wllden de
maglstraten 't beleg der stad afkoopen en Van Rossum stemde toe.
Maar de studenten, dlt verdrag als vernederend voor hunne stad
beschouwende, verzetten zich er tegen, sneden de strengen der paarden
af van de wagens, die de wijnvaten moesten vervoeren, losten het
geschut op dc woeste benden en noodzaakten den aanvoerder tot
vertrekken.

*tr
Later ging Maarten van Rossum over ln dienst van Keizer
(arel, dle hem legeroverste maakte. Doch in 't kamp te Glvet door
de pest aangetast, werd hii naar Antwerpen gevoerd. ln de stad,
waar voor hii eens het hoofd stootte, dank aan der burgeren moed,
stierf hii in. 1555.
***

Toen het gevaar geweken was, wilde de weduwe (atheliine weer
naar de heide terug. Rolf, wiens arm geheel genezen was, volgàe
haar. Voor zlin kloek gcdrag, had de iongeling eene flinke belooning
ontvangen. Van Meerdal had hem aangesteld als boschwachter. Vol
van nleuwe plannen vergezelde onze vriend dus zijne tnoeder. llet
oude hutje stond er nog ongedeerd, Àlaar wat de woeste benden
gespaard hadden, zou Rolf zelf afbreken. lmmers een boschwachter
kon niet in eene stulp wonen'
Op zekeren dag over de heide dwalende, deed de iongeling
eene akelige vondst. Met eene siddering door al zijne leden herkende
hlj het half vergane liik van den schaper'
tlij achtte het een duren pllcht, den doode te begraven.
Ândere heidebewoners konden hem eenige inlichtingen geven
over de lotgevallen van den ongelrrkkigen griisaard.
Ziine kudde werd aangeslagen, om als voedsel te dienen voor
de Celderschen. Van den herder zelf eischte men allerlei diensten'
die hli weigerde. Hij wilde niet mee werken aan het ongeluk van
landgenooten. En daarom werd hii door een der boeven neergeveld'
Rolf bracht eenige gelukkige iaren door in de nieuwe wonlng'
Na den dood zijner moeder, nam hlj dienst onder 't vaandel der
scharen, welke tegen Spanie streden voor de vrljheid.

