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't IVu" in Septemb"r i 572. De strijd woedde
tu'sschen de Noor& en Zuid-Nederlanders en de
Spanjaarden.
De Nederlanders, onder Lodewijk van Nassau,
waren nu meester te Bergen in Henegouwen.
Maar de hertog van Alva, die landvoogd was voor
den Spaanschen koning Filips II, tegen wien men
in opstand was gelcomen, kwam mret een sterke
macht Bergen belegeren.
Nog andere troepen verschenen voor de stad.
Ze stonden onder bevel van prins Willem van
O,ranje, broede,r van Lodewijk van Naseau. En
prins Willem wilde zijn broer helpen.
't 'Was een donkere nacht. Dre schildwachten
van prins 'Willems leger waakten. Een van hen,
die geheel aan de buitenzijde stond, was een Gentenaar, Maarten Meeus, een man van ongeveer
vijf e n twintig jaar. Hij dacht aan zijn ouders, die
een hoexe ber roonden ten, Zulden van Genf . Hij
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gansche Spaansche macht hun op

irad hen in langen tijd niet meer gezier,
qeen nieuws van hen. Hij kon zoo naar"n'ir*rdÈ;
hen verlangen, maar zijn clienstverbintenis duurde nog
bijna een jaair.

Maarten was van huis weggegaan omdat 't
boerenbedrijf zoo slecht ging. En ook nog onr een
art'dere 'r'ed'en. De Spanjaarden speelden' mreastef
in ons land en Mlaarten Meeus -wilde meernrerken,
om ze te verjagen. Orn die redenen had, hij dienst
genomen in. 't leger der Nederkinders, waarbij
re'cirter c,ok ve'el soldaten van andere naties vraren,
die van den ,oorlog een arnbacht maa,kten en voor
geld vochten.
Plots werd lVlaarten N4eeuç uit zijn gemijmer
opgeschrikt. Ffij Lloord,e geroelr en geschreeuw.
Overvielen de Spanjaarden 't leger van prins

Willem]
Maarten had den ti3'd niet meer zijn zwaard'te
verheffen. tHij kreeg een slag, tuime,lde neer en
rolde in een gracht. Toen wist hij van nièts meer.
Ja, de Spanjaarden waagden een stout stuk.
Zes honderd koene rnannien, wilden het ieger van
den prin's verrassen. Ze hadden hun hemd over
hun wapenrusting.aangetro,kken om elkaar in de
,duisternis te h,erkenrnen. De veldheer Juliaan
Rornero ',,oerde hen .arr. En 't leger werd in den
slaaçr verrast. F,r heerschter groot. verwarring,
toen d,e soldaten ontvraakten en rn€rcïrden dat de
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't liif viel. Ve-

len werden in hun verdwazing nûg gedood. An
vluchtten. Maar velen grep,en de wapenen.
Romero dron,g rrret de stoutmoedigsten naar
'Willem van Orranje, die rtrstig sliep'
de tent rran
Hij merkte niets van al het geweld. Nlaar ziin
hond,je : was waalczarneï. Het }:egreep het gevaar,
en spro,n,g op 't bed; hct krab-te zijn meester in
't gelaat, en wekte hem zoc.
De prins hoorde 't larvaai, sprong ontsteld op,
en ri'ep zijn bedi'bnde,n.'t)e Sp,a:rj,3svflsn in 't eigen
der,en

!
Ieger
*Prirrs

Will.- snelde naar buiten. Rernero
was reeds vlak bij met zijn man'nen. Een dienaar
hielp den prins op eed paard. Nog juist bijtijd's
kon Willem van' Or,anje in 't duister ontonappen
Zijn dienaren werden gedo,od.
De prins meende dat all'es r.erlcren was- Maar
in brand werden gestoken en de
vlammen het gevecht veriichtten. zag'en de Nederlancl,ers ho'e klein de macht der Spanjaarden
was. De tegenstand we,rdi heftiger. Romero tr,ok
zich met zijn Spanjaarden terug. Er war,en wel
6.000 man van 't pr,insenleger gesneuveld.
Maar d,e orde werd herstelcl en Willem -van
Oranje bleef nog bij Bergen.
't Was morgen... 't RegenJe en de Cruppels,
die Maarten Meeus op 't gelaat vielen, brachten
toe,n tenten

-;*J*

den.jongpn so,ldaat-tot bezinning. Hij
voelde pijn
in den schouder. 'Wat was JI"-i*h gebeurdl
",
Maarten_spande
g.dr.it.r,in. O, ja...
.
lijn
gistreravond viel de virjand"ar"-.,-;i'Was
een verrassing. Zouden, de Spanjaarden al
meester zijn
,rqn.- t prinsenleger, enr misschien
zelfs van Bergen )

Maarten richtte zich op. 't Ging moeilijk.
Ftret
heele,lichaam scheen getr<nreus.d,
ma.ar clat was
vooral stramheid door l" m"al
en van de nachtlucht.
""" a"" grond
Maarten keek boven de gracht uit.
Hij zag de
kleuren van oranj". N;;;-â""àËUrarden
warcn n'og niet meester... Maarten
was
verheugcl
over die onrrdekkins: Toen t,l ;i,
i. gr."ht g.lcropen was zaq hiiop;rj;
;i;J àr, b.k*nd.n
eoldaat staan. b.uu *"f.r.'".*
Jen dreigende
bewegilg met zijn wapen.
Toon, i,tr< ben h"tl ,i"p Maarten
uit
- Voor den
d,rom--.I, M";;;'.-"4ift
t
gij darl
tr"eeft
{i:j 'roel klonir i;;1.;;;:-"'
J", rnaar 't heeft *.iilg=g.ucheeld of ik
- do^od
lag
daar
in. d.e- grachr. W.i'i"".ïiî"h
g"b".rrd
I
* Als schildwacht rnoest
,t
ufl'a"i
best
van
al weten. Gij stondt tach op
;:rt-.'
* Ja, rnaar 't leek.*"t-ifîtoorr"ril
g,ebeurde,.. IL hoorde lawaai, ,.g _ir,;ledaanten
en
teselijl. kreeg ik een
a" wereld

k6U;^i""L
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niet meer af wist, tot

ik

zoocven

tot bezinning

kwam.
De Spanijaarden hebben ons aângevallen.. '
- En werden ze terug gesk'gen) vroeg Maar.
ten.-

Nadat ze er wel zes duizend'van dc onzen
ge- ood hadden, hernarn Toorr. 't Is een, schande
voor ons... ,Er waren maar zes honderd vijan.
den... En zoo liete'n wij ons rnisleiden... De prins
is bijna gevangen of vermoord geworden.
Toon vertelde de geheurtenis met het hondje.
:Hij loerd,e voortdurend of hij niet door ean
-overste bespied werd, want hij mocht niet babbelen op zijn post.
Meeus, zei hij dan, maak u uit de voeten,
jongen.
De meeste schildwachten zijn wel dood
geslage,n door de Spanjaarden, ,maar drie die nog
leefden, hangen ginder ai aan de galg, omdat ze
geen' alarm gegeven hebben. De oversten zijn
woedend en beweren, dat ze sliepen...
Iir sliep niet...
- J", maar kerel, de,oversten zijn niet aan te
-.
spreken. Denk eens, 6.0û0 van de onzen gedood
droor 600 Spanjaardent. Ze maken zond'ebokken
van de schildwachten. Geh.rlckig kan ik u nog
waarschuwen. Maak d,at ge weg komt, als ge
niet door de sirop wiit kijkenl
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'1 Leger on,tvluChte,n...

- Qç[, vriend, binnen een week is heel ons
- toch uiteenr... De, soldaten worden niet be'
leger
t;H. De prins heeft geen geld" Vlamingen, ais
wij, willenwel wachten; wij

vechten' niet alleen
orn. getrd, maar de vreemcielingen zuilen aan het
muiten sl,aan. Meeus, gij zijt toch te jong om tp
steyven en boven'dien, zulk een schandelijken
dood ve,rdirent gij 'niet... Daavvoor zi.it gij altijd
een te flinlç s'oldaat geweest.
--- Ik zal alles aan d'en hopman uitleggen'
De hopm,an is een brave vent, maar hij
moet u bij de groote baz'en breng'en en ih voorspel u, dan gaat ,ge aan een touw de hoogte in,
juist als drie an'dere schiidwach.ten.
Ik ben ,gewon,ctr...
- Ze zullen zrsg,gen' dat ge u niet hadt mo- laten verwond'en. Ge moest alarm gemaakt
gen
hebben...
Toen ik voor dood in de gracht lag!
- Een schildwacht mag niet in een gracht
- Nu, ge moet het zelf weten, Meeus...
rollen.
Maartein hacl echter ge'en verlangen naar de
galg. En hij wist, hoe het in het leger t'oeging,
na een n,aderlaag.. '

Dan zal ik maaï vertrr:klien, zei hii'
-' En talni niet te lang, want als ze u in de
- krijgen, zou het te laat z:ijn... Ga naar uw
gaten
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ôuJers... gil h"tt tenminste nog een huis' eh' gê
hehceft seen l,andlooper te zijn'
Maarten voel'de' plots vrer:s voor zijn leven'
nu hij aan vader err moeder herin'nerd' werd'
Toon, b,edankt v\o'or uw waarschuwingi':'
Vaarw,el! Misschien zien we elkaar nog terug'
hij.
sprak
Ssst mogelijkl L{'oud' u'l<loek'
-Maarten vertrok. Hij volgde een binnenweg'
Hij moest nu ook op zi'jn-hoede zijn voor rond,*"trr.td. Spaniaaràen. Hij had zijn zwaard
*..g..,o*"n. Ziin' linkerscho'uder scheen te
branden.
Maarten voetrde z'ich afgemat' Hij zou zich niet
f link lcu,n'nen verdedi'gen.
Sorrber trok hij voort. Hij voeld'e het als een
gnoote vernedering zoo het leger te moeten verÉt*r. Het was on,verdiend en onrechtvaardig.
Tegen den middag voeld'e Maarten zich zoo
uitgeput en ziek, dat hij naar een'kleine h'oeve
stapte om er te rusten..' Hij was tran,g dat hij
andels neer zou vallen.
Een meisje van ongêvêer achttien jaut was
water a,an 't putten. Angstig keek ze den soldaat
aan.

-- Gij rnoet voor mij geen schrik hebben, zei
Maarten in 't lF,riansch, wanit hij was nog iin de
l<;": wat eten' en drinken
Waalsche strqek.
5

VtàSeh, dat ik zal betalen eh een plaatsje orn een
beetje te rusten. Ik ben gewond.

Uit de schuur kwam cle boer. Hij had
hoord, wat Maarten zei en vroeg of deze in het
leger der Nederlanders diende.
Kom dan binnerr, vrierid, noodigd,e, hij.
Men zegt, d,at er vannacht harC gevochten is. We
zagen vluchtelingen.
Ja... en ik ben gewo,nd' geworden...
- Gij
zijt ook op den dool ? Hier zullenl we
u wat helpen. Valerrtine, zet den soldaat brood
en kaas voor en een lcroes bier. Vriend, vervolgde hij, ik zie bioed aan uw h,alskraag. Is dat van
een wonde?
Ilc zou me wel eens willen wasschen,
- Ja... Maarten.
gntwoordde
Kom mee naar mijn kamer... Ik ken wel
iets van wonden. I,k leef hier met mijn dochter
en met een ouden knecht, die nu op 't land
werkt.
Maarten trok zijn jas uit. Op zijn linkerschoudpr had hij een wondie. De boer wiesch ze uit en
legde Ê,r een verbandr om. Verfrischt keerde
Maarten in de keuken terug. Het brood, de kaas
en het bierr smaalcte;n hem. Maar hij was vooral
ge-

moe.

De boer bracht hem naar de schuur op stroo.
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Slaap nu rnaar gerust, zei hij. Hier ir geen
gevaar.
Gij hebt geen Spanjaarden in de buurt gszien )

Wel, neen... Die komen hier niet...

-Met 'een welbehaagl'ijk

gavoel legde Maartelr
zich neer. Even soesde hij en weldra sliep hij in.
Doch hij had nog gËen half uur geslapen, toen
hij wakkelgernaakt werd. Verdwaasd richtte hLij
zich op. Valentine, het meisje, boo,g zich over
hem.

_-

in

'Wat

i's

er) vroeg Maarten. O, ja, ilc lig hier
ik ben op de vlucht... Is er ge-

een schuur...
vaar?

__ Nog niet, maar ge moet toch vluchten,..

_-

'Waarorn)

De Spanjaarden zullen komen...

- Zijn ze dan in de buurt)
- meisje aarzelde even.
Het

De boer is er om, zei ze dan,

- Uw vader?
_Hij is mijn vader niet, maar miin oom..,
En- hij levert vluchtende soldaten a,an de Sp.t

jaarden uit. I-lij is ook ,spiorïr voor hen.
Maarten spro,ng op.
flsg gemeen! ,lcreet hij" En daarom ontving
hij- rnij zoo vriendelijk!
Ja... Maar nu kunt giy' nog vluchten...

-

-?

I-lier zijn andere kleeren... Als sol'daat zoudt gij
niet ver loopen. Talm niet... Als ge verkleed' zijt,
kom dan in de keuken. Ih zal u brood mee geven...
Gij zijt een hraaf meisje. spratr< Maarten
ontroerd.
O, ik ben zoo beschaamd over ooms werk
- spoed u nu !
Maar
Valentine verliet de schuur. Toen Maarten in
de k'euken kwam, leg er brooal en kaas gereed.
Nu lijkt gij op een,boer, ze,i Valentine. Ik
zal- uw solclatenkleeïen wel verstoppen. 'Waar

-atiiiïË1",,",

eerst. .,
den' weg uitduiden...
- Maar waarom blijft gij bij zulk een g,emeenen kerel wonen) vrc,eg ft4aarten.
Ik ben ee,n wees... Vad,er en moeder zijn
al -lang dood. Oom en tante hebben mij opgevoed. Tante was ee n goede vrouw. Ze is verleden jaar gesiorven...
-.- Maar als uw o,orn rnerict, dat ik wee ben,
zal hij tr misschien mishandelen.
.- Ik vertr,ek straks ook..; Ik zal een heel eind
van hier een di,enst zoeken op een h, eve, want ik
kan die valschheid van mijn oom rriet tranEer zien,
Vertrek nu.. .

Ik zal u

tq

-

Ver lçan ik vôoreerst niet gerEken... da"t.
- ik wel, hernarrr Maarten somber.
voel
Valentine clacht evren na.
Kom, zei z.e dan, ilc zal u op een hofstede
-.
waar g€ veilig zijt en rusten kunt. Als
bre,ngen,
ik u 266 lùt gaan, halen ze u in. En dare zou ik
u nùg niet gered, hebben. Ga mee!
TVat

zijt gij

braaf

I

- Jsnlg in de,n Hremel zal me zegenen, omd.at- il< d,e booze aanslagen van haar man te niet
doe.

Valentine en Maarten volgden een dreef en
kruisten dan een bosch'je. ,Aaa de an,dere zijde
stond een hoeve.
Daar wonen oude, brave iieden, zei Valen- Ze zullen u herb,e,rgen, als ik het hun vraag.
tine
'Winter heib
Verleden
ik de vrouw opgepast, toen
ze zielc was.
Iù< voel dat ik niet veel verder zou kunnen.
- of er een qroot gewicht op mij dïukt! kloeg
't Is
Maarten.
-- Gij rno,ogt d,aar gerust eenige dagen blijven, verzekerde Valentine.
Ze bereikt,en cl,e hoeve. In huis zaten twee ou,
de lieden, rtrraar dte, rnan, was nûg lçras en, sterk.
Genegen groetten de boer en de boerin Valen
tin,e.

*-

Mtraar

"* *Tlrfen, ik niet, zei de man.

:.:

'
r'l'ist wel'h een ro'l Valentinels
Het echç€Ër
hoo'd"" nu' hoe het rechtscha-

Maarten legtie zich neet.
Het kan toch wond,erlijk gaan, mompelde
hij.- Gisteren nog soldaat en nu: op de vlucht.
eerst voor m'ijn eigen oversten en dan, door de
Spanjaarden. Ik ben toch nooit een lafaard ge

"#-;;;i;;;"
..
*"i-:e den armen soidaat w-ilde re<lôen'
I.""'t' la;;l hem op den hooizolder verbergen'
kind' koin
l'lj-dien
;;^E;;'ïi'
-veilig'.M3u'
schelm niet langer
"*f-.
bij ons inwonen 'en blijf
l

weest.

dienen.
* Oo'm zour mii terug halen"'
* Dat recht heeft hij niet"'
* D;" zou hij de Spanjaarden kunnen oP
stoken uw hoeve te Plunderen.'
-volk!
Zoo iets wage"nr tegen eigen
Èo*t van kwaad tot er-

ger'

6;-B;t'.d,îo-

r
u
Dat is waar! Maa'r wat zal uw oom met
itl
tfi merkt, dat de vogel gevloge'n doen,

"ft

mijn moebliiven...'"E, *t""t nog een nicht van voorloodaar
i;; ;-i;ilwe'lz' E" iÈ zal vragen direnst heb' Ik
ik een nieuwen
;i; i" blijven. totvan
tijd tot tijd bez'oeken' Nu
kom u dan toch
**, ik terug, om te zien' wat oom en de Spaniaarden uitvoeren'
''-viJ"r.l" J""t." ontroerd het brave meisie' En
hooizoldertje'
a"'i""t f.idde hem clan naar een
.ig"r"h"id"n vân den grooten schuurzolder'
*"-io"'n geheim plàatsje komt te pas' zei hij'
ze u niet'
RuEt nu maar goed "it' l-lier vinden
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Thans lag Maarten nog lang wakker, luisterend of hij geen verdachte geluiden hoorrda. Toch
sluimerde hij in.
Plotseling ontwaaL.te hij. Ër klonken stemmen
beneden.
De vent kan ,niet ver loopenr... hij was
gewond en moe... en gij zoudt hem wel duwen
weg stoppen, zei iemand nijdig
Angstig herkende Maarten de stem van Valentine's oom.
'Wel,
zoeùr dan I sprak boer Bernand,
-_. De kraam... in brand steek... da'n zal dc
kerel wei piepl riep ruw een Spanjaard, die ge
broken de taal der streek sprak.
Maarten huiverde. .. Zou hij zo<l ellendig om
't leven rnioeten komen?

Hil' zocht naar e,e,n middel tot behoud. Hij
had zijn kort zwaar.d nog bij zich en stak het
door het strooien dak, vlak boven zich, Vlug
wo,elde hij ee n opening en trrlom er door, Zoo
kwam hij op het dak... De schuur was maar laag.
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Ën Maartet Lon zich veilig op d.t groni iaiert
vallen.
;Eensklaps ston,rl Valer"rtine bij- hern" Ze was
wei gevlucht, tcen zc bii haar ter'ugkeer op de
eigen hoeve, rnerkte, dat haar oorn er zich reeds
rnet Spanjaarden bevond. Ze wilcle echter zien,
wat ,e,r t"rd", gebeurde. En zonder zich te vertoonen, vergez,elde ze d.e bende, haar weg kie'
zend achter hegen en boschjes' Aldus stond' ze
nu op deze hoe've. En van achter een rnijt zag ze
MaarteÀ dioor 't gat in 't dal: klauteren en op
den grond teve,:ht komen.
--- Fle'bben ze u ontdekt? vroeg ze, gejaagd.
_.-. De Span,aarden willen de schuur in brand

steken... Ik rn:et vluchten...
Valentine zag ronrl. Haar bl'ik viel op een 'ouden, hcilen boorn.
-.- R.p, in ..lien starn, daalzo,eken, ze u niet,
fluisterde ze"
En ze hielp'llaarten in.den boom. Als de jo"tr man zich ïrreeîrhriïkte, was hij geheel verborgen.
Valentine verscho'ol zich weer achter de mijt.
De Spanjaarden stichtten echter geen brand.
toen Valentine's oom hun Cit plan afnaadde. De
verrader vond h:t L,lijkbaar toch t: erg. Hij was
vrcegey rirret b'i.e r tr3elnard lbevriend geweest. De
hooizolciel r,verd afgezocht.
Dan is ie vluchteling hier niet, zei de ver-

-
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rader lk rneende, dat hij op dit hof kon zitten,
omdat hij niet in sta,at is ver te lc'open.
Tege'n'over de Span'j,asrden wili{e hij toch n,cg
verzwijgen, hoe hij vermoe,Cde, diat Valentine
den soldaat gehrolpen had. En hij ',vist, dat zij met
deze oude lied.en beVriend was.
BrommenC trok de bencle :.f . [Je Spanjaartlen

zouden zich niet zoo orn een vluchteling

be-

zorgd gemaâkt hebben, als ze hern nie'r- 1ree1 sr3rl
snion of boodschapp'er hadden grehouden.
Valentine kwam te voorschijn.
Gij hier) vrioeg boer BernarC verbaasd.
-Valentine vertelde wat er gebeurd was. Maarten verliet den hollen boom.
Nu kunt gij ve ilig leenige lJagen ,hier uitïu'sten, zei Bernard. Bij o,ns zullen ze u niet meer
zoeken.
Gaa.rne rr,am N4aarten
aan.

dit vriend*:lijk

aanboti

Maar Valentine, blijf gij ook L,ij ons, herBernard.
Uw oom zag er woedend uit. 'Waar
nam
zoudt gij dolen) In deze slechtc tijd'en is er moeilijk een dienst bi3' bo,eren te vinde.n. En we kunnen u vorcï uw oom ook ,wei verstoppen alÀ hij
hier nog ete,ns lçomt loeren.
*- Ik weet b,eter, spra,k Maarten. Ik ga over
Brussel naa,r Mechelen, vraar rnijn zuster woont.
Als zij hoort, wat Valentine vcror mij gedaan
t- 15
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heeft, zal ze haar gaarne in hui.s nemen en helpen om te ,Meohelen, dat een rijtr<e stad is, een
goede n dire,nst te zoelcen.
\ù7e kunnen daarover
nog wel eens nader
praten, zei Bernard. Vriend, ik gelo,cf, dat de
koo-rts u op 't ljf ligt. Kom mee Lar den hooiz,older... Ik zal het gat dicht stoppen en nog een
deken mee brengen.
Eindelijk kon Maarten Merus ongestoord sla.
pen.

II.

bij de Fonreinebrug re Mechelen stond
.deDiaht
woning

van Frans Co.rrË, d.rr-l".rU"werker.
Op een donkeren Septernber";.;j- van ,t jaar
1572 werd er op d. à"u, geklopt.-Frans
Coene
was nog niet te be,d, daar zijn vrouw
Truida tor
laat kleeren moest herstellen.
Wie kan daar nog zijn? vïoeg Frans ver_
- t.
Hij $ond op om te,gaan zien.
Wees toch v,ootichtig. verrnaande zijn
vrouw.-l\4pt
al die ,rr,."*d. .Jla.t.rr-ln de stad.
Ik
zal
ee,ns vragen wie er is.
:Frul:..C":r.
op"rJ. .."" I"iL:.
ip de d"utr,
J- -:* '\{ie d^ar) vroeg hij.
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Goed,

volk, Frans... Ik ben uw schoonbroer

Maarten
Meeus.

Dadelij,k werd de deur ontsloten.
Ik ben niet alleen, ,hernam Ma'a.rten. Een
- braaf meisje vergezelt rre... Gij zult alles
zeer
hooren.
Vrouw Coene kwam ontroerd aan de deur der
huiskamer.
Nl3s11gn, mijn hroerl riep ze uit.
-Hartelijk kuste ze hem.
Ik breng u hier een *:delmoedig meisje,
- ze spreekt Waalsoh. Ze l-ieeft mij het leven
maar
gered, spra,k Maarten. Daarvoor moest ze vluchten. Ze wil nu een dienst zoeken, hier te Meche-

len...

Is Bergen gevallen? vroeg Frans Coene.
Was zijn eerste gedaohte. nu zijn sch,oonbro,er hier als e€n zwervqr aankwam.
Nog niet... Maar de toestand is ongun- Ik heb u veel te vertellen.
stig...
Valentine bleek zeer verlegen, maar Truida,
die ook wat Fra,nsch kende. sprak haar eenige
vrien,Cel-jke woorden toe" Ze.zette haar gasten
spijze en drank voor" En Maarten begon dadelijk
te vertellen. Frans Coene en Truida keken Valentine d'ankbaar aan.
De toestand,van ihet land is slecht, beweerdB Maarten. Het leger van d,en prins verloopt,
=- 17 ;-
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door gebr,ek aan gel . De Spanjaar'den bliiven
baas. Alva's ,gruwelijke rechlbanli, zijn 'bloedraad, zal nog meer on,iLqr burgers naar de galg of
.
schavot zenclen. I-tret zal het best zijn, orrt als zoo
velen het lanrd te verlaten.
Maar hier te'Mre,chelen zijn er soldaten van
- prins, sedert de Spanjaarden weggehaald
den
werden voor het beleg van Bergen, spna'k Coene.
Aert van Dorp, die heer ,van Temsche, die hier
in den Bruul een groot huis hee'ft, liet mr:t Brose
van Nuffei, cle solclaten van ctren prins b'innen. De
heer van lVlerodle voerde ze aan en dwong de re'
geerders der sta den e1:d van trouw te zweren. D,e schout en eenige heeren, die dit weiserden, zitten gevangen.
Als Bergen valt, k,an Mechelen het niet

hernam, Maarten.
houden,
fv{661 zijt gij niet mismoedig door uw on'
rechtvaardige
behandeiing) vroeg Frans Coêne.
Onze legers bestaan uit veel vr,:emdelin- die alleen voor geld ve,chten en niet betaald
gen,
worden. Ik heh er'weinig'horo1: op, dat Alva met
zijn Spanjaarden verjaagd zal '.vorden. En onderwege heb i,lc'besloti:n rna,ier en rnceder naar Gent
te halen en bij hen aan te dringen sam,en naar Engeland uit te wijken, Hoe gaar het met oDZê our
ders, Truida?

"- Ze hebben rhet arm, De Spanjaarden

rond

Gent, maken het de boeren lastig.
\ffs61ç1m er dan te b'lijven? sprak Maarten'
O, we hebben het vader Cikwijls hootren vertellen
hoe de vrijhe,id verdwe en, toe'n Kan: V Gent
zoo onrechtvaardig strafte en grootvader Meeus
met andetre brave rburgers cp hei schavot stierf'
En nu is het nog erger. De Spanjaarden zijn
meestlerr. Gaat ook mee naar Engeland, Frans en
Truida. [k weet van solrdaten, ,-{'at er ginder werlc
genoeg is, voor vlijtige menscÏtenEr is voor ons geen reden om Mechelen te
verlaten, beweerde Coene.
Hij was e'en Meoheiaar, die vroeg-or ook te
Gent in zijn bedrijf ge-rwerkt had en toen Truida
daar lee',rde kennen.
Er werd nog lang gepraat. Truida zei, ddt ze
voor Valentine gemakkeljik een diienst zou vinden. Mechelen was toen feitelijk de hoofdstad van
de Noor'delijke en 'de Zuidelijke Nederlanden' Er
verbleven veel ad,ellijke fami!.ies in groote huizen en er woonde ook veel rijke burgerij. De arbeiders verdienden er flink h'"rn brood, al begotrnen nijverheid en handel nu te kwijnen. Sedert
eenige jaren was N/lechel'en ook de zetei van het
aartsrbisd,om. En dit alles hracht veel beweging en
welvaart in de stad.
Den volge"U."jî;*en w'"rd oom Maarten

ôoi. t.groet door joost, Àrrru
i{.eirtje, d" Lirr"r,
deren van F.rans en Truida
Maarten bleef twee dagen en reisde toen naar
zijn ouders bij Gent.
Een week verliep. Valentine verblee-f nog bij
Coene. Tru,ida zei, dat ze eerst eens goed uitr,us-

ten rnoest.
Op een avond lcwam Joost, de veertienjarige
zoon, binnengestormd.
Vader, moeder, de,, prins is in de stad ! riep
hij.- O, 't rkrioelt van soldaten.
Prins Willem van Oranje in de siad, her- Frans Co,ene. Wat mag dat beteekenenl
haalde
Zouden de Spanj,aarden bij Bergen vle,rslagen
zijn of hehben ze Bergen ver,overd )
Coene gin,gaan de deur aie n" En weldra kwam
een sto,et van krijgsvolk voorbij. Willem van
Oranje reed vooraan n,aast heer. Aert van Do,rp,
Veel r,uiters volgden... De prins steeg a;rn à*
wonig van Aert van, Dorp in d,:n Bruul af.
De prins heeft Bersen in den steek moeten- laten, zei ,een burger tot Coene. Een groot
deel v-an zijn leger liep weg, omdat er geen soldij
betaald wordt. Bergen ra.l gauw in de r-nacht ,r"r,
de Spanjaarden zijn. En dan kornen ze naar hier!
Er heerscùrte nu nog gr.orctere drukher te Mechelen.

Twee dagen later keerde Maarten teïug

en

hij' had zijn cuders mee, die door Truida meù
vreugde crrtvângen werclen. Maar grootvader
en grpotmceder ha.,dden droevig,e verhalen te
doen. De Spanjaa,rden plunderCen veel rond Cent
en de landlieden hadden veel te lijden. Door ar^
moede was de h'oeve vervallen ren de oude lieden
hadden niret ve,el meer te verko'open. Ze steunden nu op hun zo,on Maarten en waren dadelijk
bereid geweest hem te volgen.

.grootvader nog eens vertell,en
uit
Joost liet
den tijd van Karel V, toen grootvaders vader,
de bee nhouwer Meeus zoo fler tot keizer Karel
sprak over de recht'en van Gent ,en onbevreesd
het schavot beklom (l ).
Maarten wilde naar'Engeland, maar Coene
had geen zin om Mechelen te verlaten. En Truida
lie,t haar man besl.ssen. Ze zag err echter zeer tegen op, dpt haar o,uders ac,o ver zouden weg reizen.

Daags na de ;aanlcomst vr.rr de grootouders,
werd Mechelen door allerlei ni:uws:beroerd. Bergen was door de Spanjaar,,Cen verover,rl. De prins
van Oranje had Mech,elen verlatee ,en moest do,or
geldgeib,re'k zijn l,e ger ontbinden.
D,e Spanjaari,en zulien i.'v,eral de baas zijn.

-
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Keizu

T;,,j

seR, om raan

vûûrspelde Maarten. Frans, verlroop nu uw huis
en uw meubelen. F-Ïet is nùg tijd.
Maar Coene kon daartoe nict T:esluiten. Ëeni
ge dagen verliepen, in gepraat orer en $/eer... 'De
toestand was zoo onze,l<er.".
Den len Octob'ér 's, avonds kwam. Maarten
vârl r€r€r! tooht in de stad terug^

Nu hebhen'we het, zei hij gejaagd. Alva
leger te N4uiisere, dicht bij ^Je stadr...

ligt- met zijn

Ieder is rhier droor schrik aangegrepen,... De heer
van N4erode is al ,me,t zijn soldaten vertrokken,
&a rlog op rondzwerven'de Spanjaarden geschoten te heibben... Wat zullen we nu tbieleven!
Alleli luisterdren angstig toe. E:r iVtraarten voorspelcle dat Alva ,zeker vtrraak ;.ou ïleffren op Meohelen, omdat hei de solclaten van den prins en
Willern van Oran'je zeif ingelaten ha<i.
Waren ** ,"^u, l:l;tl'1ds r.e;itrol<kren ! riep
Maarten
spijtig uit.

iiep de straat op om nadbr
nie,uws. t-trij had l<ennisscn op het stadhuis. Na
een uur keerde hij terug.
_- Alles zal rnissqhien, nr:g goed verloopen,
sprak hij. De i:'isschop van Atrecht, clie ,hier is,
heeft reeri brief aan Alvâ .gezonden ,c,rn hàrn te
srneeken, h,4ecFr,elen ie sparen. En rnorgen ochtrend vroeg vertrek.t eerl gezalttschap na,ar MuiFrans

rCorente
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Alva te rnelden, dat de stad zich on-

derwerpt.

*_ Wat is ,e,r van onze oude vrijtreid gewor
deni? Wij zijn de slaven van vreerndelingbn!
kloeg grootvadrer M,eeus.
Laat :ons vânnôcht vertrekken. Ik vertrouw
niet op rnnoie wo'orden van Alva., di,e reeds zooveel bloed liet v1:rgi,eten, sprak Maarten.
dl,rrr,, h,ernam grootvader. Ftret is dezelfde
valschaard,
die 'in 153û lceizer Karel vergeze'lde
na,ar Genit en he,m tot wrebde s,traffen ophitstre.
Niemand kan nu no,g de stad verlaten, zei
'We moeten
Coen,e"
rDe poorôen zijn gesiot'en.
toch 't ergste, nitet denken !
't 'Werd ,eren angstige nacht. W,einig,en sliepen
toen te Mechelen. Men irad het gerucht v€rspreid, dat Alva zijn soldaten in langen tijd niet
betaald had. En ,orn ze sch,adelo,os te stellen, zou
hiij hun to,elaten het rijke l\4ech,elen te plu,ndreren.
En C,it was waar, al geloofden v1e'l,en dat gruwelijk nieuws nog niet.
A,l vroe,g waren Frans Coene en Maârten
M,eeus den volgen'den morgen buiten. Ze begave,n zich nraar de,Le",,lvensche Poort" 'Weldra kwamen d,aar voornarne h,urgers, het gezantschap, dat
zich n,aar Alva te h,luisen zour begel"ienr. De pensionarris 'der st.iad, Joris Claer}:out, was bij hen.,
Maar de poort was gesloten err de wachter bezat

den sl,eutel der poort niret. Hij beweer'de. dat de
heer van Merode dien me,egenomen ha'd,
Claerbout zag dehr een zanger van Sint-Rom
bouts.

L,oop naar het stad,huis. diaar is nog e€n
- beval hij.
sleutel,
De bode snrelde heen. Intusschen naderden veel
geestelijken met kruisen en vaan,dels, Zii zoude,n
g'enade vo'or de , stad, afsmee,ken, w,ant hardnelçkiger li,ep h,et nieuws, rond, dat Mechelen geplunderd zou worden.
Men hoorde ââû de andere zijde der muren lawaai.
p33v zijn dre Spanjaarden al, zei Maarten
tot- Frans Coenre.
De geestelijken heklommen de murett. Maarten, Frans en andere br.lrgers vellgden. En ja, een
gansche bend,e Spanrjaarden stoncl xeeds voor de
vest. Ze bleepten taklcenbossch'en dan van eien
pottenbakker, d,i,e buiten d,e poort woonde en
wierpen die in d,e gracht om aldus een darn te
vormen en langs d,aar d1e rnuren, te beklimmen.
-- Wij zull,en d,e poort clpenen, en u vrij binnen hte n! riep de pensionaris. Wij ontvangen u
als vrienden. Er is geen enkele soldaa,t van,den
prins me,er in de stad.
Maar de Spanjaarden grijnsden en gingen voort
met het werprenr van takkenbosschen.
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Ôok de geestel-jken bpraLerr ten b'este Voor

d,e

stad.

De zangqr was daar met ien sleutêl en de
poort werd geopend. Maar reeds hadden solda
ten de mur€n lb,ekiomm,en. Daar verscheen de
overste Rome'ro met eien legerafdeeling. pe afgezanten bogen voor hern ,en zeiden, dat ze de
sleutels der stad kwamen aanbieden.
Ge moert naar .den hertog te Muisen çiaan,
zai- Romero.
De geestelijken hieven de kruisbeelden om.
hoog en vroegen 'o,rn barmhartigheid voo'r het
volk van Mechelen.
Ga ilaar die'n hertog, herhaalde Romero
- tot h,en. Ik mroet de stad bezetten.
ook
Kom, sprak Maarten toî Frans, 't is hoog
tiid om de ,enz,en te beschermen. Er zullen hier
vreeselijke dingen gebeunen. Ik zie het aan de
blikken der Spanjaar.d,en.
De twee bur,ge'rs spoedden zich heen. En ja,
't was h,o,og
'tijd. De Spanjaarden rnarchoerdln
doon d,e poort. N'ogrntatals plaatsten de geestelij*
lçen zich v66r hen en smeekten om g"t àd".
_. Ç,231 naar uw rn'oningen... De stad wordt
gestraft ! riep Rom,ero uit.
En pl,ots veribraken de soldaten d,e orde. Ze
srn'el'dien in groep'en heen,. 'F{et plunderen begon.
En 't werd verschrikkelijk. De deuren, werden
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bpe,ngekapt, d,e ivoeatelingen u,,*id*r, tinnèri,
grepen rnannen ,en vrûuwen vas't, eischrten geld,
juweetren;

wijn.

\X,/i'e ,verztet ï:o'od,

n"iËff;1"Tltï$,'",

werd' 'onfil€e-

waren thuis gekc,men. Ën
Coene luistierde nu ndar zijn schoon'b,roer.
J,u, we rno,eten' ciadelijk viuchten, zei hij

tot--Truida.

Haastig ;nam hilj zij" g"lct en eenrige kostbaarheden. Truida pakte lw'at kle'ed.eren"
-- falm niet, waarschurwde Maarten. Ik
weet, LÏoe het ,er toegaâ]i,,^ 't Zal 'dadeli,jk te lbat
zi1n... Valenitinie, gij ga,at oiok nree. Gij behoort
voortaan bij ons.
De groep vluchtte' naa'r 'de Adeg'ernpo"oa en
kon de stad v'erlaten. Aran deze zijde wist
men nclq niet, r:lat het g'eviaat zo'o gro'ot wasM,aar Maarben wis\ hoe het bij plundering toeging. Hij was irnrners lang soldaat geweest. En
zoo ,redde hij zijn farniliel'eden'
Allen trokken naar Aniweïf)en. Frans Coene
zei dat hij daar zrou blil'vten,.
Maar Maarten weifeide niet" Hi'j begaf zich
naiar een sche,e'pvlaarrùlçantoor en had het geluk
een kennis te ontrno,eten, die hoptnan in 't leger
gewees't wgs.
N4aarten verteld,e h,em, hoe
lieledien n,aar Engeland wilde.
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hij

rnet zijn fami-

Wij hebben een schip, dat ,overmo'rgen uit-

- zte,i de m,an, die familie was var! d,en r,e,ezeilt,
der. Ik zal zo,rgen dat ge rnee kunt.." Maar de

reis is tegenwoordig oo'k gevaarlijk.
Maarten vertelde, wat er te Mechelien voorviel.
J", 't is gedaan rnet onze vrij:heid, spralc
d,e irlerk" En wi,e niert onder verdrukkinrg kan le
ven, rn'ijkt beter uit n'aar den,vre,ernde.
l\4aartt'en keerde n,arai 't logement terrug, waar
zijn fam'ilieleden osr"1osf{,en en vertelde dat hij
scheepsgelegenheid had gevono-le'n.
-- Maar ik kan niet 'besluiten, Brabant te v,e--^r-

laten, zei Frans. 't Zal ,misschi,en te M,echelen
rzoo erg niet zijn.
Maar hij hoorde het anclers. 't L,e,ek wel of
oen bendo duivei'en lVlechelen overro,mpeld had.
Zoo ;afschuwelijk gingen .dr, Spanjaarden te
werk. Ze àrongen ieerst de gror:te huizen binnen
en stolen-er ,alles, wat hun 'aanstond. Er waren
v,ooïname in\,,vroners, die al vr,o,erger, om de onrust der tijdlen, ,kostbaarhed'en hadden verstopt
rbij arme lied,en, 'rneen'errcl, clat plund,eraars daatr
niet kornerr ,zor-,den. N/[a,ar nu ze ni'et geno,eg tbuit
konde'n ler,.e,ren, pijnigd,en Cie. rvil'de Sp,anjaarden
hen. Ze slereptenr s,:rnrnig'en nlet de voeten in het
vuujr rom hun t,e dwingen de rbewaarplaats van
echatten aan te toonen. En de gefolterden leid.

*
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den dan de soldaten naar een i<iein huis en haal=
den hi'n schatten te voorschijn. Zao doorzoch
rten de Spnnjaardi:,n ook d'b woningen d,er armen.
Ze braken vloeren,op en dolven in den bodem.
Hun begeerlijkheid w'erd nog rrie t voldaan.
De Spanjaarden drongen in d.e kerken, ro'of,den de gouden en zilve,ren vaten, kruisbeelden,
de kleed,eren der be'el'den, hakten tabernakels
opsn. Ook in de ktro,osters ge droegen ze zich even
wreed.
la, ze stormden in de gasthuizen en wierpen
de zieken van de beclden ,orn matrassen op,en te
snijden €fl nrâ te gaan of zich d,aarin geen schatten b'evonden.
Nog gruwelijker werd,e n de tooneelen, toen
de Spanjaarden drcrnlç.en werden van wijn. Veel
inwoners we,rden mishand'eld en verrne'oordr, men
stichtte lbrand, rr,en doo'lkruisie razend en vloekend de ongelul"-kige stad.
Nieman,C werd ontzien. De blsschoppen van
Atrecht e'n Nam,en b<vonden zich te Mechelen.
Ze bezaten hier geen gce'deren, maar ze wer'den
gevangen sezet, tot voor ieder van' hen duizend
'kro,nen hiieen sebracht wa ren.
De Spanjaa.rden mcchte n den ieersten dtg
plunder,en. D'en tweeJ,en dag was het de beurt
,van de Wal,en, en den 'derden d,ug, d'ie van de
Duitsche,rs, welke in Alva's leger dienden. En
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tioen qrgg-,het weer even wrË€d toe. Meubels,
ùruisraad, bed,degoed, alles werd gestolen en o5
schuiten geladen, orn elde'rs, vo,oral te Antweipên, verkocht te word,en. De uitgeplunderde
burgers ,konden niets m,e,er gr3ven re,n velen werden daarom op vyr,eede wijz,e gedood. Slechts drie
huizen bleven in de stad gespaard.
En Alva zat kalm in rij"'lege,rpla,ats te Muizen, en. l,iet de ,woeste b,enden b,e,gaan.
Ja, na de driedaagsche plundering d,ee d hij nog
al het ove rgelbleven gïaan, zolt, o,lie, e1 un1CurË
war€n vo'or zijn trcepen opeischen.
Zo'o was het lot van Mie,c,he],en,
De gebeurtenris *",çt.e rhert giansche land" door
afschuw.
Zulk nieuws h,o,orCe Frans Coene. Hij wist,
dat zijn huis en have vernield waren. fi;j f,"a
toch nog zijn geld bie,houden. En to,en stemàre hij
toe mee te vert,relrken naar Engr land. Als ban.
,n'elingen voeren allen heen... 'i Wu, een treurige afrreis". .
Mechelen stond bloot aan Longrersnood,
Maar Alva had z{jn soldar"r, op die wijze betaald.

_ De bu,rgers van Biussel, Antwerpen en an
dere steiden .zonden schepen met brood, I;aas.
boonen, rerwten naiar 't arm* M""helen. Vroe-

spr riike burs"r-
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ontvangen. De bisschop Sonnius van Antwerpen ging met C'e geestelijken van huis tot 'huis
àm geld te verzramelen 'en zonC tot Kerstmis toe
alle wek,en gr'oote so.mmen naar Mechelen om
den nood te lenigen.
Antwerpsche, kooplieden Jqochten den buit
van d'e Span,jaardeh en ga\ren, wa,ar 't rnogellijk
was, de eigendommen aan de Mechelaren terug'
,De voorspoed van Mechelen was ge'broken. Het
had de Spaansche furi,e ondevvonden... Velen
verlieten de ongelukkige stacl. ' '
Maarten, ren lijn farnilieleden lcwamen veilig
in Engeland, aan en vestigden zich te Kent.
Maarte'n kton er een hoeve huren, waar hij zich
met zijn:ouders vestigde. Fr,ans Coene vond werk
te Canterbury, want hij was een kundig leerbewerker ,en die Vlaarnsche ren Braibantsche am"
bachtslieden werdbn ze'er gewaardeerd.
Maarten trouwde met Valerttine, die 'ook 'door
zijn ouders innig biemind werd,
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BERIcHI
De volgende week v,erschijnt als Kerstboekje,
een boeiend verhaal, uit de wildernis ,nu., È.-
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BRABANT.

$ 1. lnlnam IN LrE xIIte !nuw.
De geschieilenis van Brabant in de XIII' eeuw
merkwaardig door de belangrijkheid zijner
steclen, iloor clen algemeenen vooruitgang der
beschaving en cle uitbreiding yan 's lands in-

is

stellingen.
De leenroerigheid rvas

in Brabant langer dan
in Ylaanderen levendig gebleven: de gemeente-

lijke insiellingen yonden in Brabant
plaats, lang nadat zij

slechts

in

Vlaanderen, eene groote
uitgebreidheirl verkregen hadden. Hendrik I de
Twistzoeker, narn den eersten, ilentitelvan Hertog

van Brabant aan en zijn avontuurlijk bestaan
hield na den slag van Bouvines op; hij rvijdde
gansch zijn leven aan het welzijn zijner onilerdanen

toe.

Hij

maakte Diest en lVavre

vrï,

vetmeer-

derde de voonechten van Antwerpell, yan Leuven

en yan Brussel en stond den brabantschen hanclel, groote voorcleelen toe.
Zgn zoon, Hentlrik II, regeerde maar clertien
jaren. Op zijn dooilsbed schreef hij een testament
voor, waardoor hij in gansch het hertogtlom het

recht der doode hand afschafte en de rechterlijke macht overliet aan de schepenen, behalve
voor de gevallen van brantlstichting, van moord
en andere groote misdaden. De toegevingen, die
langen iijd het voorrecht der steden hailden uitgemaakt, werden het nationaal recht.
Hendrik III volgde het voorbeeld van zijn

yader en zijn grootvader; zijn tesùament bevrljdtle de brabandels yan buitengewone belastingen, uitgenomen lvanneer de hertog het land
moest vercledigen, zijne kiud.eren moest uithuu'en, of zijne zonen, de riililerorde geyen moest.
Hij bepaalde ook, dat niemand in zijne staten
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