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DE ZWARTE RUITERS
I.
Op een Junidag van het jaar 1642 zat Rochus, de
oude schaper, bij ziin kudde op de heide, tuss,chen
Hoogstraten en Anl,werpen.
't Was na den noen. Rochus, die op zijn honden
kon vertrouwen, wilde zijn gewoon slaapje doen, in
de schaduw van een boom. Maar 't lukte niet. De
oude man was ongerusl. Hij had van een marskranrer onrustwekkende tijding gehoord. En al dikwijls had hij zijn blik over de heide laten glijden, als
verwachtte hij vijanden.
Hij richtte zich dan ook dadelijk op, toen hij zijn
naam hoorde. Een knaap van achttien jaar stond
voor hem.
Ha ! Rolf, zijt gij het ? vroeg hij.
Slecht nieuws, Rochus. Maarten van Rossum
is te Hoogstraten I
Maarten van Rossum, ja, zoo noemde de kra- die mij dezen morgen naar den weg vroeg, den
mer,
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aanvoerder van een rooversbende. Die van Rossum
kwam van Den Bosch. En is hij nu al te Hoogstraten?
Ja... Ik ben haastig van daar gevlucht, want
- zegt dat cle soldaten naar hier zullen komen. O,
men
ze zien er zoo wree d uit I Er is ook een afdeeling te
paard bij, u'elke rnen de .,Zrvarte Ruiters,t noetnt.
Men zegt dat zij stelen en moorden.
-- En u'at gaat gij nu doen ?
Ik zal moeder naar Antrverpen brengen.
- En de heer varr Meerdal, onze goede bcmoet hij niet geu'aarschuwd rr,rorden ?
scherrner,
Mijn beenen zijn te stram, anders liep ik er heen.'
Doe gij hcl, Rolf.
Maar, Rochus, mijn moeder is mij toch nauwer aan 't hart....
Bn de goede vrou\À/ Meerdal, die tijdens ulv
ziekte zelve in urn' hut klvam, en u\ / moeder
moeder's
van den dood redde !
.---- Maar...
Luister, Rolf, ik zal naar u\M moeder gaan etl
haar zeggen, dat ze zich voor de reis moet gereed

gij inlusschen naar 'L kasteel en
waarschurv onzen heer. De vijanden zullen nog wel
een nachf in Hoogslraten blijiren. Kom, aarzel niet.
Het is uw plichl,.
Welnu, ik zal 't docn. Maar haast uç Rochus.
Bn zeg moeder, dat ze zich gereed maakt voor de
vlucht naar Antwerpen !
maken. Loopt

-&-
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\Mssc gerust, brave jongcn, en gij ook, spoed
uJRol{ snelde heen; 't Was of cle <rZwarte Ruiters"
hem reeds op de hielen zaten. IVIaar hij moest zijn
moeder in veiligheid brengen. Weldra zag hij in de
verte de torentjes van een kasteel. Hijgend hwarn hij
voor de ophaalbrug aan. Lambrecht, de portier, zag
hem verrvonderd aan.
't Js of de duivel u achtervolg,t, ! zei hij lachend
't -Is nog u'at, vroeg voor de spoken en de geesten.
's Nachts, ja, dan zou ik ook niet gaarne alleen ovcr
de heide drvalen. I\u schijnt de zon.
Lach niet, Larnbrecht, cr is een duivel te Floog-

straten.
De por',lier schrok. De kr,vade tijding van een naclerend leger u.as in het kasteel niet onbekend.
Vertel op ! sprak hij gejaagd.
-In enkeie r,voorden verhaalde Rolf de aankomst van
Maarten van Rossum [e Hoogsirateu.
En mijnheel is te Antllerpcn ! riep Lambrecht
op-spijtigen loon.
Een schoone vrou\,\r, met cen kind aan iedere hand,
krn'am over het voorhof. 'i Was vrouw van Meerdal.
Zij herkerrde Rolf.
Is ur,v moeder r,r'eer ziek ? rrroeg zij vriendelijk.
Gij- ziet er zoo angstig uit.
N-u vertelde cle portier rvat hij zoo juist vernomen
harl. De edeivrourv verbleekûe.
_b_

Spoedig ! gebood ze. tremand naar de stad, om
te waarschuwen.
Het ware toch veiliger zoo gij zelve rne[ de
kincleren
aanstonds naar Antwerpen reisdet, zei Lambrecht eerbiedig.
Eerst moet mijnheer hier zijn. Wij zullen zijn
beslissing
hooren. Intusschen kan ik mij voor de reis
gereed maken. En u, Rolf, dank ik voor uw mededeeling.
Een gedachte schoot Rolf door 'l hoofd. Hij wilde
iets vragen, maar durfde niet. I{ij werd bleek en
rood. De edelvrouw bemerkie het.
\Melnu, sprak ze nrinzaarrr. Wat is er ?
- Mijn moeder... wij zouden ook naar de siad
- stamelde Rolf.
willen,
Ha ! ik begrijp u ! Zeker, jongen, breng uw
moeder
maar hier. Zij is te oud om die grooie reis te
voet te doen. Weliicht zullen rn'ij ons kasteel verlaten.
Er zal in ônze koets een plaatsje voor uw moeder zijn.
Rolf dankte de vriendelijke vrourv, en voorl, spoedde
hij zich \\reer naar moecler, om haar te behoeden voor
't gelveld van den vreemdeling.
Ik zal Hu'go naar Antwerperl zenden, hernam
vrouw van Meerdal, en zuchtend ging zij naar de
woning.
Iln wel lvas er reden tot ongerustheidi. Karel V
was toen heer van ons land. Hij vertoefde nu in
Afrika, om de roovers van Algiers te straffen. Frans I

koning van Frankrijk, wilde Karel land ontnemen
en had zich verbonden met den hertog van Gelderland, die nu ziin veldheer. Maarten van Rossum naar
hier zond. Van Rossum voerde het bevel over de
,<Zwartue Ruitersr en een leger voetvolk, allen ruwe
kerels, die strijd voerden om te plunderen en te roo-

mijnheer

ven. Van Rossum wilde nu naar Antrverpen, toen een
rijke stad, waar veel buit te behalen was. En waar de
<<Zwarte Ruiters, reden, lieten ze sporen van hun verwoesting achter. Dat rvist men ook in de l(empen.

II.
Y
I
l

{
I

l

Kathelijne, de moeder van Rolf, zat met, een jonger
kindje in de plaggen hut. Zij was weduwe, maar bezat wat land en een koe, en met de hulp van Rolf, kon
ze haar brood verdienen. Rochus, de herder, \r/as geweesrt met de slechle tijding. Moeder moest zich gereed maken voor de vlucht, had Rolf laten zeggen.
Maar vrour,v Kathelijne kon zoo gauw nog niet besluiten haar huisje te verlaten. Misschien kon dat
leger een anderen weg volgen...
Zij dacht hierover na, toen ze gerucht hoorde. Haar
Liesje krn'am binnen geloopen en zei verschrikt :
Daar zijn vreemde mannen, moeder.
-Vrouw Kathelijne ging naar buiten. Ze ontstclde.
Er stonden eenige soldaten. Een man had de lroc al
uit de kleine weide gehaald.
_
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O, wal r,vilt ge ? vroeg vrouw Kathelijne.

- Die koe moet met ons mee. En houd u maar
- Gij hebt me,t mannen van mee-"ter van Rossurn
stil.
te doen, antr,voorclde tle aanvoerder.
Ik ben een arme weduwe.
- Dat kan ons niet schelen !

-Kathelijne barstte in tranen uit.
Heb medelijderi ! smeekte ze. Ik heb niets
- dan die koe...
anders

Onze soldaten moelen eten... en stop nu uw
- dicht, anders lvorden we krvaad ! klonli het
mond
terug.
De solda[en dreven de koe heen, die droevig loeide.
Er zwierven reeds groepen rt-rnd, om vee naar
Iloogsiraten te drijrren.
Schreiend keercle Kathelijne in huis terug. Zij r,vas
nu een doodarme vrouw. Maar ze dacht aan Rolf. Als
hij de soldaten onimoette en de koe herkende, zou hij
niei zrn'ijgen... En ze zouden hem dooden I Zlj rnoest
Rolf rvaarschuwen.
Bn nret Liesje trad zij weer buiten. Zij volgde de
ro0vers.

***
Rolf krvam van 't kasteel. Eerst zag hij

een

andere groep, die de schapen van Rochus rnee voerden. Rolf bemerkte den herder niet en meed de bende.
I{ij bcgreep dat er reeds voorposten van Maari,en van
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Rossu,m door de Kempen zrnuierven. Het rnas dus hoog

tiid om le vluchten.
Toen Rolf door een dennenbosch rvas gegaan, bemerkte hij eensklaps de mannen, die zijn moeders koe
meevoerden. En toen zag hij ook zijn moeder en
Liesje. Waren ze gevangen genomen ? Hijsnelde naar
hen toe.
Rolf, zeg niets... laat die kcrels gaan ! sprak
- Kathelijne. Zij hebben onze koe mee... Nllaar
vrou\\r
zij zouden u dooden....
Onze koe ! kreet Rolf.
-Hij liep naar de soldraten.
O, geei ons de koe terug ! -qmeekte hij. \\iij zijn
- lieden !
arme
Nog een die ons de ooren van 't hoofd
- ! bromde de aanvoerder. Wel, gij zijt zou
zagen
een
kloeke knaap en kunt in ons leger rlienen als girls,
vervolgde hij.
Bn op een wenk, grcpen de andcren Rolf vas{.
Als gij u verzet, dooden x'ij u ! dreigde clc geweldenaar.
Vrourv Kalhelijne ku'arn nader.
Houd de koe, maar geef rnij rnijn zoon terug !
smeekte
ze.
Wij nemen ze alle tnree mee ! spol.te de aanvoerder.
Moecler, ga naâr'vrou\l, rran Meerclal I liep tlolf
nog.
o

Dan staple hij met de soldaten mee. O, wat was dit
alles gauw gegaan. Hij hoorde het geschrei van zijn
moeder. Maar tvat, kon hij anders doen dan gehoorzamen I
Verschillende groepen vereenigden zich. Zij hadden koeien, schapen, geiten. Rolf moesf evenals
andere gevaligenen helpen om de dieren naar [Ioogsiraten te drijven.
I{oogstrater} was vol soldaten. Velen waren dronken. Er heerschtg groote verlvarring. Plots zag Rolf
de lians om een zijstraatje in le loopen. Hij klom over
een haag en kn'arn in een verlaten tuin. Hij verborg
zich in cen prieel tot 't geheel donker was. Hij bad
oni ïrulp aan God. Hij lviide naar rnoeder terug.
Einclelijk r,vaagde hij zich weer buiten. En spoedig
rr't:, hij op de heide. Verheugd snelde hij voort. Maar
hij moest zijn haast matigen. Hij r,r'as al zoo moe na
al cle avontllren van dezen vreemden dag.

III.
Op dien zeliden zomeravond \\'as een voornaam gezelschap bijeen in heI huis van den edelman Happaert,

bij de Kipdorppoort

ùe Antwerpen. De heeren zaten

aan den rnaaltijd. Daar waren de burgemeesters Lancelot van Ursel en Nicolaas de Schermere, de hecren
van Immerseele, Crombach, en ook de heer van Meer-

dal, bij wiens kasteeltje de hut van vrpuw Kathelijne
siond.
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Men sprak over Maarten van Rossum. Men had ge-

hoord, da,[ de Geldersche veldheer naar 't bisdom
Luik trok. Maar anderen ber'veerclen, dat hij het rijke
Antr'r,erpen wel eens tot doel kon kiezen...
Kom, kom, sprak de heer Happaert, laten wij

de -toekomst nu niet te donker inzien, want wij weten
dat van Rossum zich voor het bisdom Lr-rik en dus nog
verre van ons bevindt.
Gij zegt de waarheid, heer llappaert, ant\r,oordrde burgemeester van Ur-sel. Doch 't is met dien
rooverhoofdman als met de sprinkhanen, waarvan ons

I
l
ii

de reizigers, die in Tunis rrertoefden, vertellen. Men
weet niet, welke richting ze zullen nemell) doch de
weg, dien ze achter zich laten, is des te beter kenbaar!
Wij allen hebben gehoord, hoe die zelfde van Rossum
naar Den Haag trok en nicts naliet, dan afgebrande
dorpen en puinen van hoeven en kloosters, en veel
lijken.
Meenl gij, viel nu de Schermere in, dat de
bisschop
van Luik deu Gelderschen veldmaarschalk
door zijn land zal laten trekken, om hem toe te staan
zich met Frans I te vereenigen ? De bisschop weet
even goed als wij, wat zulk een doortocht beteekent.
Dat is de ondergang ! En dan ligt voor die troep spitsboeven slechis één rveg open : door de Kempen naar
Antwerpen,
Blijft gij dezen nacht hier, heer van Meerclal ?
- de gastheer aan den edelman uit de Kempen.
vroeg
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Van ganscher har,l,e dank voor Llw gastvrij aanin deze roerige tijden mag ik tles nachts
niet uithuizig zijn. Slraks rijd ik terug.
Ook al bang voor dien Nlaarten ? schcrt_cte

-

bocl. Doch

Crornbach.

Gij u,eet, hernanl van Meerclal, clat ntijn huis
op-zijn rveg ligt, zoo de gerveldenaar naar Antivcr.pen
rr'il.
\ierrvacht gij hem dan nog dezen avond ? lilon- eenige venvarde stemmen.
ken
De vergelijhing met die sprir-rkharren rn'as juist,
antr;r,oordde
de ridder. 't Is ol dergelijl<e bandiclen
rcuzcnpassen kunnen afleggen !
Een half uur later zei een page :
I'leer van Meerdal, iemand ulvei'bedienden lr,,il
u spreken.
Ecn bode ! Wat mocht clat beteekenen ? De hcer
van À4cerdal ging bij hem.
Hugo ! riep
ridder verwonclercl. Wat is er ?
- Wij ontvingendebericht,
dat Maarten van Rossunr
Itroogstraten
ingenomen heeft. Mevrouw zendt mi.j om
u dit, te zeggen. Br ziin reeds soldaten in cle Kernpen
aan 't stroopen.
-_ i\,'Iaarien van llossum heeft Hoogstraten verovertl I riep de heer van Meerdal het gezelschap in de
groote zaal toe.
Deze tijdting was het sein to[ een algemeen opbreken. De burgemeesters en alle edellieden begrepen
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volliomcn dat er in cleze oogenblikken gehandeld
moesl worder), om hel dreigend onheil af te keeren.
I'Iaartcn van llossum en zijn leger van spitsboevelr te
Iloogstralen, op weg naar Antrverpen dus !
lVcinige cogenirlikkerr later reclen van l,Iect',lal eri
z.ijn clicnaar Hugo, snel den grooten landrveg naat'
's ÉIertogenbosch op.
Zonrl,et' buitengewone ontmoetingen bereikten ze
het kasteel. De brug was opgehaald, maar de portier
rvaakte. Ilugo floot op een bekende wijze.
I{eer, zijt gij dlaar mei Hugo ? klonk hel,. uit
een- l.orenraam.
Ja, Lambrocht, antwoordde de edelman. Alles
w'el met mevrouw en de kinderen ? vroeg hij.
Ja... [4aar pas op, heer ! Een half uur geleden
- ik een man rond sluipen. Ilij ber,r,eetlde, dat hij
zag
llolf r,vas van vrouw Kathelijne. Dai kan niet", r;rrant
die jongen is al gevangen genomen en mee gevoerd
naar Hoogstraten. Het is voorzeker een spion, die me
rvilde verlokken de brug neer te laten, en wie lveet
hoeveel kerels er in den omtreh trerdoken zil,ten om
dan binnen te dringen.
Daar is iemand, fluisterde Hugo, en hij troli
- zwaard.
zijn
iVlaar 't was Rolf, die de stemmen gehoord trad en
nu uit het gras oprees, lvaar hij doodelijk verrnoeid
neergezonken was, toen Lambrecht hem niet binnen
rvilde laLen.
+
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Ik

vluch'ten.

ben waarlijk Rolf,

Ik kon uit

Hoogstraten

Ja, '[ .is de jongen van vrouw Kathelijne, zei
Hugo.
Larnbreclit, was al tre wantrouwig geweest. De
-brug
zonk neer. Rolf zag zijn moeder àn ï,iesje terug.
En hii deed zijn verhaal.
, - Dadelijk naar Antwerpen ! besliste de heer van
Meerdal.
Wij kunnen hier niet bli;ven... De c<Zwarte
Ruiters, zijn veel erger dran de voorposten en zij
spâren niemand.
-_

ry.
. . Eenige dagen later verbleven vrou\v Kathelijne en
haar kinderen in een achterbuurt van AntwLrpeno

want zoo mocht de Arme Beuckelaers{raat mel recht

genoemd rvorden. De scheiding van de heide was
aan
Maar
zij
verheugde
É{evallen.
zich
1. Y.1:tY._zwaar
dat Rolf zich weer bij haar bevond.

't Was druk in de Scheldestad. Al liet de ge_

vreesde van Rossum nog op zich wachien, toch rniist

hij op de loer lag. Hier goot men geschu,t*"r. ,*""e steeùn naar
de vesten. Men vervaarcligde pekreepen, welke
men,

d'at-

en kanonkogels, daar voerde

moesten dienen om brandende, den vijanàen om den
hals gern'orpen te worden. Op de rvallen zelfs rvas een
groote schare arbeiders aan 't werk. De tuinen van
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vele huizen kr'vamen op de vesten uit ; deze hoven
moesten vei'nield $'orden, lvanl, 't was noodig dlal men
van alle zijden de vesten bereiken kon. En aan den
buitenkant eveneens wierp men eenige woningen
neer ; rnrant hierin zouden de vijanden zich kunnen
verschujlen en beveiligen. De vrou\^,'en ook staken
een handje toe en groeven, kruiden, maakten hoepels,
kapten kogels, zoo ijverig als de mannen.
De poorters, de ambachten, de kooplieden, met het
hrijgsvolk door hen aangeworven, lverden in tq'aalf
groepen verdeeld en ied,ere groep werd een post op
àe wallen aange\Mezen. De adel der stad voerde hen
aan. Mannen als Happaert, Crombach, Van Ranst,
Van lJrsel, Van de 'Werve, weken ter naurvernood
van de vesten. Br heerschte de grootste eensgezindhcid. Met alle krachten zou men beletten dat de geliefde stad een prooi der roovers tl'orden zou.
Cornelis van Spangen, een bekwaam krijgsman,
over de gewapende burgers' Een
had't opperbevel'op
het sTadhuis van Antwerpen
muurschildering
Van Llrselen 't bevel
burgemeester
hoe
stelt voor,
Van Spangen
schepen
aan
over de burgerscharen
toevertrouwde (Leyszaal).
Eindelijk, op den avond van den 24en Juli, verscheen de geweldenaar. Van Rossum vestigde zijn
hoofdkwartier op den huize Vordenstein, bij Merxem.
De voorposten van zijn leger lagen in den Pothoek,
op het St.-\Millebrordusveld.
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I{u verwachtte men den aanval. Maar

Een eerlijk middel ? vroeg Rolf snel.

een dag vcr-

- Ja, een eerlijk rniddel I Wilt gij in mijn dienst
- ?
treden
Maar ik moet toch eerst weten wie gij zijt,
- ik bij u moet verrichten en nog veel meer, hernam
rvat

liep, zonder dat er van de zijde des vijands iets verricht rverd. Geen enkele verschansing werd opgeworpen, niet de geringste loopgracht gegraven. De
maarschalk van den Gelderschen hertog hield feest
met zijn ovel'sten op Vordenstein, al was hii toch
zeker van ziin riike prooi.
Op den avond uun

lIoif.
Dat alles zal ilc u mededeelen, zoo gij 'met mij

- gaat.
mee
* Kunt gij 't nu niet zeggen ?
Weeral dat wantrouwen I Zie, Ten teeken dat
ik -het goed rnet u flc€n, geef ik u reeds een voor-

*-"*f.o*., der vijanden, zat
't eenig vertrek van hun

Rolf met zijn moeder in

kleine woning. Eensklaps, zonder geroep of geklop,
trad iemand binnen. De bezoeker was in een wijden
mantel gehuld en een neervallende hoed verborg
grootendeels zijn gelaat.
Wie zijt gij ? vroeg Rolf verbaasd.
- Een goede vriend, antwoordde de ander, zon- echier zijn hoofddeksel af te nemen of zelfs maar
der
te verschuiven, want blijkbaar wilde hij onbekend
blijven. Gij lijdt armoede, vervolgde hij. Ik weet het.
Ge zijt uit de Kempen naar hier moeten vluchtcn.
En dat is hard. Maar ik kan u helpen. Ja, ik weet r,rrel
dal men u nu en dan een stuk brood toewerpt, gelijk
men het een hond doet, maar den klank van 't geld
kent ge niet.
De vreemdeling liet goud rammelen.
Ik wil u een middel aan de hand doen, om geld
te -verdienen, vervolgde hij.
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schot. NIen heefl, mij verteld, dat, gij een fiinke "jongeling zijt, een goede zoon. Zoo iemand heb ik juist
noodig. Maar hier kan ik alles niet uiileggen. Korn
met

t

mij

mee.

De man legde eenigc kronen op de tafcl.
Maar r,vat rvilt gij van mij ? Dat l,en minstc kunt
gij- toch zeggcn, heer. Alles is zoo raad.qelachti6;, zoo
geheimzinnig, zei Rolf.
Wilt gij tlan nicl gaarns gcld verdicnel], om uw
van het noodige tc voorzien ? Ik bemerk hier
moeder
genoeg dat.gij gebrek lijdt,. l1n ik bied u de gelegenheid aan geld te verdieueu en gij stribbelt tegen.
Ik lijd geen gebrek, zei de weduwe, en rvat
urv eranbod betreft ik ook zou gâarne \xeten rvelke
diensten gij van mijn zoon verlangt.
Welnu, lui-.ter dan ! Vooreerst, heb ik hem
- in 't belang van de stad.
noodig
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Ha ! ik begin u te begrijpen, hernam Rolf drifstadsoverheid, rri'ant
wat zou dcze van mij ver:langen ? Bovendien ik lieb
rnijn plaats op de n'allen, want ik dien een heer, aan
wien ik trouw zal blijven.
Hoe, gij dient een heer ?
- Zeker, ik sta onder 't bevel van hcer r,an lïeerdal- .
Een milde heer, die u, hier in deze slulp stopt !
- toch niet dom ! Wat kunnen u de heeren
Wees
scht'len I l)ie laten u draven als een hond I Nlijnheer
van iïeer't!al zal niei in zulk een krot zitten als dit !
Heer', houd uw geld ! zei Rolf. IJrv handelwijze
- mij niet eerlijk toe ! Toe, ga heen. Ik laat mij
lijkt
niet tot verradersrryerk verlokken. Want dat is het.
Vei'raderswerh ! Gij durft...
- Ik verzoek u heen te gaan, zoo niet roep ik
om- hulp I
Met een vloek verliet de man de woning.
Weeral mislukt ! mompelde hij. En toch, men
- mij verzekerd, dat deze arme drommel goed .lvat
had
geld gebruiken kan, dat hij voor zijn moeder door
een vuur zou vliegen. En hij weigert zelfs naar mij te
luisteren J Ik moet elders zoeken, want Maarten van
Rossum zal in de stad geraken. Ik wil de hooge som

tig.- Gij zijt geen afgezant der

verdienen.

Moeder, nu weet

ik wje die man is, zei Rolf.

Het- is de koopman uit de andere straat.

*lE*

Hij speelt voor

verrader ! Gij weet toch, dat er Geldersche koopIieden in de stad zijn. Velen werden uitgedrevei,
andere legden den. eed van getrouwheid a"f . Hij i;
een Gelderschman juist als van Rossum. Ik ga nlar
mijn meester ; hij moet het rveten. Ik zal dit bloed_
geld meenemen, als bewijs mijner woorden, ofschoon
hij mij loch gelooven zou.
Ju, doe
mijn zoon. Maar voorzichtig op
- nietwaardat,
straat,
?
gerust, moeder, ik ben weldra terug.
;-pees
Rolf verliet d'e woning. Eensklaps sprong een mân,
die zjch tegen een r,uonirlg verborgen'had,-naar hem
toe. Eer hij zich verweren kon, voàlde Rolf zich vast_
g€grepen.

-: Help, help ! riep hij.
Uw laatste uur is geslagen ! siste de aanrander.
-N{aar Rolf vvrong
zich om, geraakte

met een hand
den booswicht een klap op den arm, zoodat
het u,apen viel. Rolf verweerde ii.t uit alle macht ter_
zelfdertijd om hulp schreeuwende. Hii wist het, ,t was

vrij, gaf

een sh'ijd op leven en dood, want hij herkende den
bezoeker van daar straks, dien eerloozln verrader.

Ginds naderden menschen. En de aanrander
vluchtte.
Rolf voelde een snerpende pijn in den arm. Maar
hij hield zich goed. Hij liep vtlg een zijsr"raat in. Hij
wa_s_llu bevrijd en wilde niet opgèhouden worden.
Hij krvam bij de Kipdorppoort aan het, huis van
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van l\'Ieerdal en zijn
den heer IJappaert, bij
"vien
vroulv en kinderen verbleven.
De porlier kende Rolf, en liet hem in een zijkarner.
Weldra verscheen de heer van [,Ieerdal.
Wel, Rolf, u,at is er ? vroeg deze vrienclelijk.
-Dc iongen vertelde urat er hem overkomen was.
Dat is ernstig, zei de hcei' van Xileerdal. X'Iaar
er vloeil bloerl uit uw rnouw....
Ja, ik ben gervond...

- Larl. zien....
-__ Beii clolksteek...
_- Konr mee ! hernam de heer rran Nleerdal.

Hij bracht Itolf bij den heer Happaeri. Deze hoorde
nu ook de zonderlinge geschiedenis. Hij ontbood een
heelmeester.

En gii meent dien man te kennen ? vroeg de
- Happaert.
ireer
Ja... FIij lvoont achter onzen hoek.
- Hij moet ook u min of meer gekend irebben,
- hij wist dat gij uil de Kempen gevlucht rvaarl".
daar
Wel, ik zal den burgemeester rn'aarschuwen. Verraad
binnen in de stad is erg. Als die kerel helpers vindl,
kan hij rnet zoo'n groep helpers zich aanbieden orn op
een avond de u'acht, te houden op de lvallen en den
vijandl binnen laten. Wie \lreet, hoeveel schelmen hij
reeds omgekocht hecit ! Gij zijt een llinke knaap.
De heelmeester krvam en reinigde en verbond de
wonde, welke gelukkig niet zeer diep was.

-m-

'[

Duurde niel lang

of bui'gcureester Van

Lirse]

kr'vam zelf om het geval te onderzoeken. Rolf toonde
hern het geld, door den vreemdeling achtergelaicn en
deed

neer zijn verhaal.

Iioif ging toen met den burgerneester. mee oni het
huis te [ooneu, \\raar, naar zijn meening, de schLrlciige
verbleef. Zij bespiedden het zeer omzichtig.
Ga nu naar urv moeder, zei tle burgerneester,
- zij r,vat verder \\raren. Ik geloo{
toen
dat gij gelijk
hebl, rvant in dat huis'rvoont inderdaad een Gelderschrnan. Hij heeft [rour'v gez\\'oren aan .,\nlr,r,er.pen, traar
hij kan zijn rvoord schenden. Ik rveet, dat hii in
den laatsten tijd in zijn zaken verliezen heeft geleden
en rnisschien u,il hij door verraad veel geld verdrienen. Gij hebf de stad een grooten dienst bervezen.
Ik zal uw huis lalen bewaken, want die schurk is
in staat u nog te dooden.
Rol{ keerde naar de kleine woning terug, r,vaar
moeder hem met ongeduld verwachtte. De goede
vrou\v schrok zeer, toen zij den verbonden arm van
Rolf zag en ire[ verhaal hoorde.
Beven later klopte iemand op de deur. Hij maakte
zich bekend als een schoutshnecht, een politieman van
dien tijd.
Ga maar rustig slapen, zei hij. Ik houd hier in
de-buurt de lvaclrt.
Liesje lag al lang te bed. En Kathelijne en Rolf
begaven zich ook ter rusie. Maar Rolf lag lang r,vak-
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ker. Hij had trouwens nog pijn in de wonde, al kloeg
hij niet.
Den volgenden morgen rn'erd hij op het stadhuis
ontboden.
Rolf rnas pas op. Hij gevoelde zich duizelig, al had
hij tot zijn moeder gezegd dat hij niet ziek was.

Biijf niet te lang weg. Gij kunt vanclaag niet

- de vesl,en, gij ziel er bleek uit, sprak
naar

vrouw

Kathelijne.

Rolf ging heen. Hij rnoest in de burgemeesterskamer komen. Daar schrok hij toch even. Er bevonden zich twee gevangenen.
Welnu, Rolf, vroeg de burgemeester, kent gij
clezer
mannen ?
een
Ik ken ze alle twee, antrvoordde de jongen,
zonder aarzelen. Die eene is de koopman, die bij ons
achter den hoek rnroont en gisteravond in ons huis
kwam.
Ik ben niel bij u geweest, berneerde de beklaagde.
Bn wie is de ander ? vroeg de burgemeester.
- Een soldaat in het, leger van Maarten van
._
Rossum.

Ik ? Waar

gevangene.

haalt gij het uit ! spotte de tweede

Hij was tegen

den morgen

in het huis van den

Gelderschman met diezen aangehouden.
Gij waart den aanvoerder van de mannen, die

-
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mij rnee voerden naar Hoogstraten, hernam Rolf. Ik ben zeker, dai moeder u ook
zal herkennen.
Wel, ik zal om uw moeder zenden, zei de
burgemeester.
De frvee gevangenen beweerden, dat Rolf loog.
Uw spraak is toch ook Geldersch, sprak de
burgemeester
tot den tweeden gevangene.
-_ Ik ben een Geiderschman? een neef van Gerrit,
en ik rvas voor zaken bij hem gekomen, nog voor
Maarten van Rossum in Hoogstralen aankr,r:am.
Wij zullen '[ onderzoeken, hernam de hurgeonze koe r,veg haalden en

meester.
.Wat

later kwam vrouw Kathelijne bjnnen. Zij rvist
nog niet, lvaarvoor zij hier geroepen was.
Kenl gij deze mannen ? vroeg de burgemeester
naar de gevangenen rvijzend.
Vrouw Katheliine keek ze aan.
Die eene, is gister avond bij ons geweest, zei
ze-dan. Ja, ik herken hem, al drukte hij ziin hoed
diep over zi.in hoofd.
En die ander...
- Ik heb hern nog gezien... Wacht eens... Waar
- dat ?
was

Denk maar rustig trâ, vrouwtje, sprak

burgemeester.
O, n,u weet

ik het... Ja, kerel, gij waart

de

het,

die- met de roovers mee kwam om onze koe te stelen.
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En toen ik u vroeg mijn koe te.mogen houden, snauwdet gij mij toe, dat ik zr,vijgen moest. Gij hebt dnn
ook mijn zoon gevangen genomen. O, het is zoo.. ik
vergis mii niet !
Uu,' zoon herkent hem ook, hernam de burgemeesler.
Ja, hij is het, nietrn,aar,
- Vast en zekcr, moeder I Rolf ?
- Dat rvijf wist al wat zij zeggen moest, voor ze
hier krvam, zei d,e soldaat van Maarten \ran Rossum.
Men heeft haar de les opgelegd !
Dus gij blijft ontkennen ? vroeg de burge-

-

,meester.

Ja I Ik ben nooit in dienst van Maarterl vân
Rossum
gelveest.
Dan zullen rvij eens op dc pijnbank probeeren
,of -gij daar oprechter wordt.
De pijnbank rvas vreeselijk. Daar martelde men
,gevangenen, om ze lol bekentenissen tc brengen.
En de soldaat van Nlaarten van Rossum scheen dat
goed te weten, r,vant onmiddlcllijk veranderde hij.
Geen pijnbank zei hij, Heer Gerrit, rnrij zijn er
- Maar liever dadelijk
aan.
dood dan de helsche pijn'bank, waar ze uw lichaam breken om u dan toch
op te hangen of het hoofd af te slaan. Welnu, ja,
burgemeester, r,vij moesten hier mannen zoeken. die
van Rossum in de stad zouden laten. 't Spel is mislukt.
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Koopman Gerrit rverd nog bleeker.
Gij zijt bij mij gekomen om me i,e vragen voor
- mannen l.e zorgen, zei hij iot zijn medeplichtige
zulke
Zoo, zoo, zoudt gij de schuld op mij rn'illen
s[eken
? hernam de tr'veede gevanger]e. Gij zijt
's avonds bi i mijnheer Maarten van Rossum gekomen
en hebl gevraagd, wat er te verdienen was als gii ons
in de siad hielpt. Nu, meesler lVlaarten bood u een
hooge sorn, die hij toch uit de kas vair deze rijke
slad zou halen. En ik moest mee om u te helpen. Ik
beken alles, rvant ik r,r,il niel op de pijnbank !
Ilolf en zijn moeder konden riu heen gaan.
Gij moet naar bed, zei vrouw Kathelijne. Gii
zijt- niet goed, mijn jongen...
'1 Is waar.... Ik ben crg duizelig.
-En Rolf nam den arm van zijn moeder. Hij sukkelde naar huis,'r,vaar hij zich daclelijk te bedr legde"
In den namiddag krvam mevrouw van Meerdal,
rvant al lvoonde vrouw l{athelijne in een eenvoudig
huisje, toch zorgden de edelman en zijn vrouw goed
voor hen. Eruvilren niet veel rvoningen rrrii te Antwerpell, rvaar talrijke rrluchtclingen uil cie Kenpen
verJrleven.

Vrourve rran l\{eerdal zond \Àreer om den heelmcester, r'rrant llolf uras koort,sig. Hij kreeg nu gcede
geneeskurdige hulp.
Gerrit en zijn medeplichtige lverd,en ter dood gebracht. l'faar nog sloop hel verraad rond.

v.

De gevrcescle Maarten van Rossum met zijn
wreede boerienbende lag voor het, rijke AntwerpÀn
en begeerig sloegen de roovers den blik op de rijke
koopstad, rn'aarvan zij ongelooflijke beschrijvingen
gehoord hadden. Ginds was geld en goud, ginds
waren schatten ! En reeds jeukten de handen om te
plunderen.
Doch binnen de muren heerschten vaslberadenheid en moed. Ieder stoncl op zijn post. En clank aan
Rolf's rvfiarschuwing, waakte men strenger tegen
verraad.
Eens deed een der politieoversten met zijn mannen
de ronde, toen de duisternis gevallen was. Spookachtig pinkten aan de woningen de lantaarn., die
daar op bevel van de stad uitgehangen waren.
Wie sluipen daar ginds ? vroeg de gerechtsdienaar
bij zich zelven af, toen zijn oog viel op trvee
kerels, die langs den muur gingen.
Om geen vermoedens te rryekken, liet hij zijn mannen een zijstraat inslaan en daar halt houclen, terwijl
hij zelf ter:ugkeerde, zich zooveel mogelijk tegen de
h'uizen dringende.
Zie, daar glom vuur ! De bandieten rn ilden
- stichten ! De ondbrs,chout
brand
riep zijn helpers, en
eer de twee schelmen de vluchi konden nemen, werden zij rurv bij den kraag gegrepen. Hun verhoor
-%-

duurde niet lang. Op heeterdaad belrapt, kon liegen
hun niet baten. De waarheid kwam r,veldra aan het
licht. 't Waren handlangers van den vijand, die in de
stad brand moesten stichten. Van de verrvarring in de
stad zou de veldmaarschalk dan gebruik maken om
een aanrtal op de veste te doen. Er waren nog Gelderschen ver-qcholen gebleven.
De veruaders werden gevierendeeld, een barbaarsche strafuitvoering, 't zij dat men den scliuldige met
vier paarden uiteentrok of hem op een kruis bond in
deu vorm eener x en hem de handen de voeten en
het hoofd afkapte.
Dii ongeval was du-. gelukkig afgewend. Nog meer
hield men thans de wacht.
Den volgenden dag verscheen. een heraut voor de
muren. Aan zijn trompet hing een vlag met het Geldersche wapen.Hij moest een boodschap doen van
Maarten van Rossum.
Uit naam van ds koningen van Denemarken (1)
en-Frankrijh eischt mijn meester de siad op. Hij zet
u aan, de poorten te openen en niet langer" op den
keizer te vertrouwen, die als Jonas door de visschen is
opgeslokt, zoo sprak hij.
Burgemeester Van Ursel trad naar \ioren, en antrvoordde :

(I) Ook Denemarken had een verbond
Frans l.

gesloten met

Z"g ulv meester, dat rvij zullen r,vachlen tot
- 'onzen keizer weder op land zal uitspurven,de
visch
zootrls hij mrt Jonas deed cn dan zijn bevelen zullen
hooren. Zeg hei-n verder, dat hij een landroover is, en
dal, urij zijn l;oden voortaàn âan een boom zullen op-

Daarom besloot men die stichtingen aan de vlammen prijs [e geven. En 's nachts zagen de r'vachters
op de wallen, hoe de hemel zich rood kleurde door
dezen vrijwilligen brand. De monniken en begijnen
waren veilig binnen de muren.

hangen, om ook cle vogcls rvat spijze te geven.
Bn de hcrant kon vertrekken.

Den dag ti.p ,orA..,
ten eincle.
",i"ru.,,r*hedcn
Van Ros,sum lag nog lrrerkcloo,q
le llerxem, terrvijl
zijn voorpo-.ten nief verder tlan dcn Polhoek en St.-

Willebrordusveld genaderd rffaren. Doch den volgenden avoncl rnraagcle dc vijand een aanval, die gericht
rverd op dg rrRotpoort)).
De strijd, rvas heftig, maar duurde niet lang. De
belegeraars rnerden zoo ongenadig door de dappere
burg^ers ontvangen, dat zij u'eldra cle jrestorming op€fa\lcn, een groot aantal dooden en gekwetsten achterlatencle. En toen r,r'eer de duisternis viel, mochten de
Antr,r,crpenaren elhancler gcluk .ivcnschen over hun
eerste overlvinning.
![aar er diende ger,vaaki [e rvr:rden. De ovcrheid
hield een krijgsraad. Voor de Roode Poorl stonderr
trnree kloosters en een begijnh of . Zoo fls vijand de
poort bemachtigde, zou hij zich in deze gebour.vcn
nestelen en \ran daar een groot qecleeltc der stad bestlijl<en.
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VI.
Statig verrees de zon. Zij beschcen een voor de
burgers verheugend schour'vspel.
Kunnsn wij onze oogen gelooven ? zoo vroegen
zij-elkander af. Geeft dc t'oover het bcleg op ? Trekt

hii rveg ?
Eir ja,

'l

scheen zoo, rvan[ reeds waren de voor-

posten verdrveuen en ginds, langs Berchem, I)ettrne
en Merxem maakte de r,ijand zich voort.
Anlr;verpen u-as clus bcr,rijd, dank aan den moed
der burgers.
Omdat hij geen geschut genoeg bezat, staakte
À{aarten van Rossum 't beleg. Hij ùrok Brabant in,
langs Mechelen, da[ hij niet aandoen durfde, daar de
landvoogdes er zich met een goede macht bevond,
naar Leuven, dat hij opeischte.
Voor een groote som geld en rvijtt, benevens eetwaren wilden de magistraten 't beleg der stad afkoopen en Van Rossum stemde toe. Maar ds studenten, dif verdrag als vernederend voor hun stad beschouwende, verzetten zich er tegen, sneden de stren-
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gen der paarden af van de wagens, die de wijnvaten
moesten vervoeren, losten het geschot op de woeste
benden en noodzaakten ze zoo tot vertrekken.
aaaa

Later. ging Nfaarten van Rossum over

in dienst van
keizer Karel, die hem legeroverste maakte. Doch iir
't kamp te Givei door de pest aangetast, werd hij
naar Antwerpen gevoerd. In de stad, waar voor hij
eens het hoofd stootte, dank aan den moed der burgers, sl,ierf hij in lbbb.
ta!}*

Toen het gevaar ger,veken was, wilde de lveduwe
Kathelijne weer naar de heide terug. Rolf, rviens arm
geheel genezen was, volgde haar. Voor zijn kloek gedrag, had de jongeling een flinke belooning ontvangen. Van Meerdal had hem aangesteld als boschwachter. Vol van nieuure plannen vergezelde onze
vriend dus zijn moeder. Het oude hutje stond er nog
ongedeerd. Maar wal de woeste benden gespaard
hadden, zou Rolf zelf af.breken. Immers, een boschwachi,er kon niet in een stulp wonen.
Op zekeren dag over de heide dwalende, deed Roll
een akelige vondst. Hij zag een geraamte met flarden
van kleeren, \/âaraan hij het overschot van Rochus,
den herder, herkende.
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Hij achtte he[ een duren plicht, den

doode te be-

graven.
A.ndere heidebewoners konden hem eenige inlichlingen geven over de lotgevalien van den on-

gelukkigen grijsaard.
Zijn kudde rn'erd aangeslagen, om als voedsel te
dienen voor de Gelderschen. Van den herder zelf
eischte men allerlei diensten, die hij weigerde. Hij
wilde niet mee werken âan het ongeluk van landgenooten. En daarom werd hij dloor een der boeven
necrgevcld.

Rolf deed trour,v zijn werk. Hij had een belangrijke
taak. In dien tijd kwam er veel grof rvild in de Kem-pen voor, en er verschenen zelfs zoo veel wolven, dat
men een bijzonder loon betaalde aan hen, die deze
schadelijke dieren dooden.
Rolf zorgde goedi voor moeder en Liesje. Maar de
vrede bleef niet duren. Toen Karel V stierf en zijn
zoon Filips regeerde, brak in de Nederlanden een opstand uit. Dikwijls zwierven er door de Kempen
vreemde benden. Rolf was een trouwe dienaar van
zijn heer en beschermde ook zijn moeder en zuster.

EINDE.
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