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EERSTE HOOFDSTUK .

Vier jongens en een stadstimmerman .

De oude of Catharinakerk in de stall B r i e 11 a sloeg half twaalf,
teen een drietal knapen op het plein voor de thans afgebrokene,
maar teen nog bestaande Noorderpoort, bezig warm met knikkeren . 't Was Vrijdag, de acht-en-twintigste Maart van bet jaar
1572, en, ofschoon het ijs reeds sedert eenige woken nit de
rivieren was weggedooid, nog koud en guur . Sneeuw en regen,
mist en wind, bagel en zonneschij n wisselden elkander schier
dagelijks af, zoodat bet oude versje ook bier toepasselijk was :
,,Maert room zijn staert ."
Eer wij echter de jongens zien spelen, willen wij ze alle drie
wat nader beschouwen : 't goon u zeker niet onaangenaam zal
wezen . Bedenkt echter daarbij, dat bet knapen van voor bijna
drie honderd jaren zijn, ofschoon ik u vooraf kan verzekeren,
dat de jongens van de zestiende eeuw even geed jongens waxen
als gij, en dat doze ten minste alle drie bollen warm in liet
knikkeren, balslaan, haasjeover, en dergelijke . Ook meet ik u
nog zeggen, dat ik hen zal laten spreken, zooals men dat tegeuwoordig doet, ofschoon bet toenmalige Nederlandsch geheel
antlers word uitgesproken dan bet tegenwoardige, dat men teen
verscheidene woorden gebruikte, die men thans bijna niet meer
kept en een menigte miste, welke wij nu alle oogenblikken in
den mood hebben . Omdat gij echter mijn boekje dan moeilijk
1
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zoudt verstaan, heb ik gemeend, dat het beter was, om ons
tegenwoordig spraakgebruik to volgen.
Beschouwen wij thans onze knapen wat nader : wij zullen later
nog gelegenheid genoeg hebben, om kennis met hen to maken .
De oudste der drie, GOVERT JANSZOON, JANSZ of JANZEN, was de
zoon van JAN GoVERTSZ, en heette GOVERT naar zijn grootvader
en JANszooN naar zijn vader ; want vroeger was het de gewoonte,
dat men den mensehen, behalve hun doopnaam, den voornaam
huns vaders bijzette met het woord zoon of dochter er achter.
Gij weet, dat dit thans antlers is en elk zijn familienaam of van
heeft .
GOVERT JANSZ dan was de zoon van een kleedermaker, toenmaals snijder geheeten, en woonde niet ver van 't weeshuis,
toen eerst kortelings door ANGELA MERULA uit eigen vermogen
gesticht. Hij was de oudste van zeven kinderen en een ferme,
stevige knaap van veertien j area, wel wat ondeugend en vol
guitenstreken, maar met een hart als goud . Bijna dagelijks had
hij ruzie met den een of ander, en gebruikte daarbij zijn stevige
vuisten ; maar als hij dan braaf aan 't bakkeleien was geweest,
dikwijls met een gescheurd wambuis thuis kwam en braaf knorren
van moeder of slang van vader kreeg, dan had hij er duchtig
spijt van (want hij wilt zeer goed, dat zijn ouders niet'rijk waren,
en hem dus niet dagelijks nieuwe kleeren konden koopen) en
beloofde beterschap . Maar, hoe vast hij zich ook had voorgenomen,
voortaan bedaarder to wezen, 't duurde gewoonlijk geen week,
of hij had weer den een of ander een blauw oog geslagen en
zelf dikwijls een bloedneusje of een paar builen er bij gehaald .
Niet, dat hij juist een twistzoeker of ruziemaker was . 0, neen !
Maar 't bloed stroomde hem wat driftig door de aderen : en hij
was zulk een woelgeest, dat het hem onmogelijk was, een uur
na elkander op de kleermakerstafel to blijven zitten ; waarom
zijn vader, die wel inzag, dat hij nooit een snijder van hem zou
maken, hem bij den stadstimmerman RoCHUS MEEUwiszooN in
de leer had gedaan . Ook deze kon niet veel met hem voortkomen, en zei altijd, dat GOVERT beter voor soldaat of matrons
was dan voor eenig burgerlijk yak . Maar, dat moeten wij zeggen
was er een jongen, die een ander plaagde of mishandelde, dan
nam GOVERT altijd de partij van den verdrukte, en ontmoette
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hij een arme of ongelukkige, hij zou zijn laatste stuk brood
met hem hebben gedeeld .
De tweede jongen was een paar maanden jonger dan GOVERT,
en, ofschoon hij zoo weinig met hem in leeftijd verschilde, zou
men hem zeker wel een paar jaren minder gegeven hebben . Hij
was tenger van gestalte en fijn besneden van aangezicht en heette
FRANS BARENDSZOON of BARENDSZ. Hlj was een neef van GOVERT,
dock dat zijn vader, BAREND JAPICKSZ, de huisschilder, bet ruimer
had dan de ouders van den eerstgenoemde, toonden zijn wambuis
van beter Leidsch laken en zijn fijnere hoed duidelijk aan . Was
hij in lange na niet zoo stevig als zijn neef, hij was vlugger en
sluwer dan deze en een eerste bass in het knikkeren en balslaan ; grooter nog in het beentjes draaien ; ja, dikwijls, als zij
aan 't vechten waren, stak hij onverwachts zijn hoofd tusschen
de beenen van zijn tegenpartij en deed die zoo over zich been
buitelen . Hij was in de leer bij zijn oom GoVERTSZ ; veel aanleg
voor 't yak scheen hij echter ook al niet to bezitten .
De derde jongen was Been Brielenaai van geboorte ; sedert
twee jaren woonde hij bij zljn oom KOPPESTOK, die handel dreef
in haring, een ijverig prinsman was, een eigen soup bezat en
daarmede als veerman de menschen over de Maas zette .
't Was een kregel en moedig man, die KoPPESTOK, die al
eens met den Spaanschgezinden magistraat overhoop had gelegen .
Ook was hij bij de Hervormden zeer gezien, daar hij reeds drie
jaren vroeger tot ouderling zijner gemeente benoemd was . Zijn
neef, van wien ik bier spreek, was een Leidenaar, die, daar hij
een wees was, door zijn oom, na den flood zijner moeder, bij
zich in huffs was genomen . HIj heette GERRIT BARKER, was een
half jaar jonger dan GoVERT en een goede knaap . Ieder Meld
veel van hem ; maar bijzonder GOVERT en FRANS, en wanneer
zij om half twaalf van bun werk kwamen om to gaan sehaften
(eten), 't geen in dien tijd bij rijk en arm om twaalf uren .plaats
had, dan werd er gewoonlijk wat geknikkerd, met den bal geworpen, haasjeover gespeeld of ook wel wat gebabbeld, en daar
't veer van oom KoPPESTOK dicht bij de Noorderpoort was en
BOCHUS MEEUwISZOON de stadstimmerman ook daar in de buurt
woonde, zoo ontmoetten zij elkander gewoonlijk aldaar, en gebeurde 't menigwerf, flat de klok der St.-Catharina twaalf sloeg
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en alle drie op een drafje naar huffs renden, om geen gevaar
to loopen van den hood in de pot to vinden .
Jij moet sehieten," wide GoVERT tegen GERRIT . ,,Mis, man !
Jongens, nu ligt hij juist mooi voor mij om to raken . Wacht
maar. . . ,"
En juist toen hij wilde schieten, kwam er een knaap den
hock der straat om en schopte bij ongeluk tegen het mooie spel
aaTi, zoodat de knikkers door elkaar rolden en de kans voor
r VERT op eenmaal verkeken was .
Wat wonder, dat de driftkop vreeselijk opstoof . Hij snelde
met gebalde vuisten naar den knaap toe en wide
,,Lompe viegel ! Zie je niet voor je voeten? . Waar drommel
heb je antlers naar to kijken?"
De aangekomene was een knaap van ongeveer GoVERTS leeftijd. Zijn wambuis van fijn Leidsch laken en dito korte broek,
zijn kanten kraag die op de welgevormde sehouders of king, zijn
hoed met zilveren Reap en zijn schoenen met zijden rozetten
deden terstond zien, dat hij tot een hoogeren stand behoorde,
dan ons drietal . En al had men 't daaraan niet bespeurd, dan
nog zouden zijn fijn besneden gelaat, zijn zorgvuldig gekemd en
naar achter in krullende lokken eindigend haar, zijn witte, nette
handen daar de duidelijkste bewijzen voor zijn geweest . Wie hij
was, zullen wij later hooren . Thans antwoordde hij bescheiden,
maar met waardigheid
Ik wist niet, dat ik uw spel stoorde : want ik zag de knikkers niet liggen . Maar, al had ik dat ook gezien, dan nog heb
je geen recht om zoo driftig to worden, daar 's heeren straten
vrij en voor ieder toegankelijk zijn ."
,, Dat zal ik j e wel antlers leeren !" riep 0-OVERT uit, die door
de bescheiden toespraak van den knaap nog driftiger was geworden .
,,Geef hem wat op zijn fijn bakkes !" riep FRANS BARENDSZ.
,,Zulk groot yolk denkt maar, dat het alles mag doen, wat het wil."
,,Last hem loopen," wide GERRIT BARKER . ,,Hij heeft, het
immers niet met opzet gedaan ."
En 't is geen Brielsche jongen ook !" schreeuwde FRANS,
,,'t Is een Haarlemmer ! Weg met al de Haarlemmers !"
Gij moet weten, dat er in vroegere dagen tusschen de ver-
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schillende steden een vreeselijke ijverzucht bestond, en dat,
wanneer iemand uit een andere stall zich in een pleats met ter
woon kwam nederzetten, het vrij lang duurde, alvorens men
hem als stadgenoot erkende . En dear nu de kinderen 't van
hun ouders hoorden, zoo moisten zij niet beter en beschouwden
elken jongen van een vreemde stall als een indringer, even als
de kippen Been vreemde in hear ren kunnen verdragen . Gelukkig dat wij in onze dagen dear verstandiger over denken ;
ofschoon het kwaad er nog niet geheel en al nit is .
» Als j e hem wilt ranselen, omdat hij een vreemdeling is,
GOVERT," hernam GERRIT, ~dan heb je met m~j to doen . Ik
ben ook geen Brielsche jongen en zal niet verdragen, dat hem
daarom molest wordt aangedaan ."
n Dat 's laf van je, GERRIT," wide FRAxs, n dat je een kameraad gaat afvallen ."
GOVERT, die den Haarlemmer had vastgehouden gedurende
dat gesprek, hetwelk veel spoediger in zijn werk ging, den ik
het hier ken nederschrijven, lichtte juist zijn hand op om den
knaap daarmede een duchtigen vuistslag to geven, toen eensklaps
een barsche stem hem den jongen deed loslaten en drie passen
deed achteruit springen . 't Was een man van forsche gestalte,
ongeveer zeven-en-veertig jaren oud, in een werkbuis gekleed,
die zich in den twist tnengde .
,,Zoo, kwade jongen !" wide hij . ,,Weer aan 't ruzie waken !
Wat heeft die knaap je gedaan?"
» Meester," wide GoVERT, ,,die Haarlemmer heeft mijn spel
bedorven ."
,,Moedwillig?" vroeg de man .
» Dat is hetzelfde," gaf GoVERT ten antwoord . ,,Hij schopte
tegen de knikkers, juist toen ik zeker was van mijn schot ."
» Dat is niet hetzelfde," hernam de man, » en ik moil het weten .
Want heeft hij het moedwillig gedaan, den zal ik hem een pear
oorvegen geven, die hem zullen leeren geen ander mans spel to
bederven . Maar is het een ongeluk, den zou je slecht doen, hem
een hand aan to raken. Spreek, knaap ! Waarom deedt ge het?"
n Ik kwam hier den hoek om, sinjeur," antwoordde de aangesprokene .
n Noem mij geen sinjeur, jongen ! Zie je niet aan mijn kleedij,
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dat ik maar een werkman ben? Daarom is ROCHUS MEEUWISZOON
er echter niet to minder om, al steekt hij niet in een fijn gewaa& Zeg, waarom bedierf je hun spel?"
» Ik kwam her den hoek om," herhaalde de knaap, n en
schopte bij ongeluk tegen hun knikkers, die ik niet gezien had .
Ik heb 't dien jongen reeds gezegd ; maar hij schijnt naar geen
rede to willen hooren ."
n Foei, schaam je, GOVERT," hernam ROCHUS MEEuwISZOON
want het was de stadstimmerman, bij wien de knaap op den
winkel was . ,,En jij, knaap ! ga met mij mee en verhaal mij,
wie je bent en wat je her komt doen ."
,,Borgen is geen kwijtschelden !" bromde GoVERT, toen de
stadstimmerman met den knaap de vest opsloeg om naar zijn
huffs to gaan . ,,Hij zal mij 't verloren spel nog eens betaald
zetten, dat verzeker ik hem . Maar zeg mij, FRANS, hoe weet je,
dat hij een Haarlemmer is?"
n Wel, hij logeert met zijn moeder tegenover ons bij GERRIT
HEINSZ in de ,,Twaalf Apostelen" en is daar verleden week gekomen . Zijn moeder moet heel ziek zijn, naar ik hoor, en met
hem en zijn zuster uit H a a r 1 e m zijn gekomen, omdat zijn vader
bier op de poort gevangen zit en eerstdaags naar B r u s s e 1 zal
worden overgebracht, waar hij voor den Bloedraad zal worden
terechtgesteld."
» Is dat het geval," zeide GoVERT, bij wien 't goede hart weer
boven `kwam, n dan zou 't me spijten, dat ik hem een haar gekrenkt had, want dan heeft hij zeker al verdriet genoeg . Die
arme jongen ! Hij zag er zoo neerslachtig uit ! Ik ben nu blij,
dat de bass er tussehen is gekomen ."
,,Je bent toch een malle jongen, GOVERT," zeide FRANS . » Wat
kan 't jou schelen, of zijn vader een kop kleiner gemaakt wordt
of niet . Hij heeft het zeker verdiend ."
,,Zeg dat niet, FRANS," hernam GOVERT met een ernstig gezicht. ,,Mijn oom ELDERT had ook nets gedaan en dien hebben
ze toch ook ter dood gebracht als een misdadiger . Maar last
ons liever over iets antlers praten . Ik spreek daar niet graag
over : want ik hield zoo veel van hem ."
,,Last ons nog een spelletje doen," zei FRANS, n Wij hebben
nog tijd genoeg."
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n Neen, ik heb geen lust meer," hervatte GovERT . Ik ga naar
huffs ."
Ik ook," zei GERRIT .
,,Nu dan, als je 't niet anders wilt, vaarwell" zeide FRANS
en de drie knapen scheidden van elkander .
Wij laten hen naar huffs gaan en slaan gauw de vest op, om
den stadstimmerman en den Haarlemschen knaap to volgen en
hun gesprek to beluisteren .
,,Mijn vader," antwoordde de knaap op de vraag van MEEUwiszooN, » is een geacht poorter (burger) van de goede stad
H a a r 1 e m . Wij leefden zeer gelukkig, toen er, nu eenige dagen
geleden, midden in den nacht aan onze deur werd geklopt,
eenige Spaansche soldaten onze mooning binnendrongen en mijn
vader in naam van den Hertog VAN ALVA gevangen namen.
Wat hij gedaan heeft, weten wij niet ."
0, daar vraagt men tegenwoordig niet naar," gaf Roonus
MEEUWISZOON ten antwoord . ~Uw vader was zeker rijk ."
Ik geloof ja," hervatte de knaap .
n Juist, dan zullen ze zijn bezittingen wel verbeurd verklaren,
zooals ze reeds die van zoo menigeen gedaan hebben ."
,,Wel mogelijk," gaf de knaap ten antwoord . Ik heb moeder
hooren zeggen, dat wij nu arm warm en dat er voorloopig beslag op ons goed werd gelegd ; moat dat laatste beteekent, weet
ik echter niet ."
» Dat moil zeggen, dat er niemand aan mag komen," zeide
MEEUwlszooN. ~En wanneer de Bloedraad het verbeurd verklaart, dan komt alles aan den Hertog VAN ALVA, en gij houdt
niets over. Doch ga voort ."
Men liet mijn armen vader nauwelijks den tijd, om zich behoorlijk to kleeden en afscheid van ons to nemen . Wij zijn hem
tot hiertoe gevolgd ."
n Dus hij is her?"
„Hij zit op de Noorderpoort en, naar wij hebben vernomen,
zal hij bij de eerste de beste gelegenheid met eenige anderen
naar B r u s s e 1 worden overgebracht."
~Dat zal misschien nog wel zoo spoedig niet zijn," meende
MEEUwlszooN ; n want morgen vertrekt de Spaansche bezetting
van her naar U t r e c h t, om daar met kracht den tienden en
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twintigsten penning in to vorderen . Maar hoe beet gij, knaap ?
En hoe beet uw vader ?"
,,Mijn vader beet Ec BERT DOVENSZ en mijne moeder MARIA
HASSELAAR . Ik beet ADOLF en mijn water CLARA."
,,Nu, ADOLF DOVENSZ', " hernam de stadstimmerman, ,,bier zijn
wij this . Ga met mij binnen. Uw verhaal heeft mij belangstelling
ingeboezemd ; want weet, mijn jongen," vervolgde hij, toen hij
de huisdeur achter zich had gesloten, »dat ik een land ben
van dien Hertog VAN ALVA en zijn Eloedraad, maar een vriend
van den Prins v a n 0 r a n j e ."
,,Mijn vader hield ook zooveel van den Prins, en daaroln
hebben zij hem gevangen genomen, zegt moeder ."
,,Ja, ADOLF . Die WILLEM VAN ORANJE is een knappe kerel .
't Is maar jammer, dat hem alles zoo tegenloopt . Ach ! er is
geen hoop meer voor 't lieve vaderland ."
» En als nu de Heer daarboven, die toch de Koning is der
Koningen, ons arme land eens wilde bevrijden?"
,,Voor Hem is nets onmogelijk, dat is waar. Maar 't is nu
reeds ruim vier jaren, dat wij onder de verdrukking zuchten .
Onze edelsten zijn bet land nit en zwerven als zeeroovers op den
wijden plan. Wie zal ons helpers?"
» De Almachtige," antwoordde ADOLF . ,,Moeder heeft mij
altijd geleerd, dat or voor Hem nets to wonderlijk is, en dat
Hij dikwijls die middelen kiest, welke wij zouden hebben ver*tirpen ."
»Uw moeder is een brave vrouw, ADOLF . Als gij en weinig
tijd hebt, wil ik u eens vertellen, hoe de taken gegaan zijn, en
dan zult ge mij wel gelijk moeten geven, dat er voor ons lieve
vaderland geen hoop op redding meer is."
~Ik moet flu naar huffs, meester," antwoordde de knaap .
,,Moeder zou antlers ongerust worden . Maar als ik van middag
bij u mag terug komen ?"
»Volgaarne, mijn jongen . Kom om zes uur, dan scheiden
wij uit met werken . Ik wil u alles verhalen . Het is goed
voor den zoon van EOBERT DoVENSZ, dat hij wete, wat de
Spanjaards ons reeds gedaan hebben, opdat hij eenmaal zich
iaoge opgewekt vinden, bet zwaard voor de goede zaak aan to
gorden."
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,,Daar kunt gij zeker van zijn, meester," antwoordde ADOLF .
~Dus tot van avond ."
» Dat blijft zoo afgesproken . Dan kun je me ook nog jets
meer van uw geschiedenis vertellen, en ik zal zien, waarmede
ik u van dienst kan zijn . Elk rechtgeaard Nederlander is een
vriend van zijn verdrukte landgenooten en verfoeit hun verdrukkers ."

TWEEDS HOOFDSTUK .

Hot verhaal van den atadstimmerman .
Toen de klok zes slagen bromde, stood ADOLF DOPENSZ op
den stoep voor het huffs van Rocnus MEEUWISZOON en liet den
zwaren klopper op de deur nedervallen . Gij moet weten, dat
men to then tijde geen schellen had, maar groote ijzeren kloppers op de deur, die echter hetzelfde nut deden als de tegenwoordige huisschellen . Een dienstmaagd deed de deur open en
ADOLF werd binnengelaten . De guile stadstimmerman zat reeds
to wachten .
» Je past op uw tijd," wide hij, ,,neem plaats, wij willen terstond beginners ; maar eerst een glas Haarlemsch bier, he? dat
zal je toch wel smaken, denk ik ."
n O, volgaarne, meester," antwoordde de knaap, terwijl hij het
ingeschonken glas aannam . Men brouwt bij ons zeer goed en

lekker bier ."
n En dat geet't geen geringen bloei aan uw stall," hernam
MEEuwISZOON .
n En nu zoudt gij mij eens de oorzaken en de geschiedenis
verhalen van de tegenwoordige troebelen, niet waar?"
,,Juist, mij n j ongen, en dan moet j e maar eens goed luisteren .
Je hebt zeker wel eens gehoord van Keizer KAREL V, die in

1543 al de Nederlandsche gewesten onder zijn bestuur had vereenigd?"
» O, ja," wide ADOLF . » Dat was die man met drie namen
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I als koning van S p a n j e, keizer van M e x i c o, P e r u,
Chili, KAREL II als heer van al de Nederlanden en
KAREL V als keizer van D u i t s c h 1 a n d, en die daarenboven
koning van N a p e 1 s en S i c i 1 i e, hertog van M i 1 a a n en
graaf van F r a n c h e- C o m t e was. Bat moet een goed vorst
zijn geweest."
,,Juist, dat was hij," verzekerde RoCHUS MEEuwIszooN . n Hij
was to G e n t geboren ; dus een Nederlanden en ons zeer genegen . Jammer, dat hij her to lande de ,,inquisitie" invoerde
(welken naam hij op verzoek den Landvoogdes in dien van » geestelijk gerecht" veranderde) en bloedplakkaten tegen de hervorming ui vaardigde ."
,,Maar wat is dat eigenlijk, inquisitie?"
Inquisitie is een rechtbank van geestelijken, ingesteld om
over de geloofsbegrippen den menschen to oordeelen en elk, die
niet zuiver de roomsch-katholieke leer is toegedaan, to verbranden of op eene andere wijze van het leven to berooven ."
» Dat was dan toch zoo mooi niet van KAREL V," meende AnoLF .
,,Mooi was 't niet ; dit moet ik toestemmen," zeide de stadstimmerman . ,,Maar hij begreep, dat de roomsch-katholieke kerk
de eenige ware • is, en, ofs~hoon het alles behalve christelijk is
om de menschen, die omen lieven Heer op een andere wijze
dienen, to verbranden, zoo meenden KAREL V en de inquisiteuren er omen lieven Heer een dienst merle to doen, als zij
zulks deden . Doch ik wil voortgaan . Op den 25sten October 1555
deed KAREL V, op het hof to Brussel, pleclitig afstand van de
regeering over de N e d e r l a n d e n aan omen tegenwoordigen
graaf FILIPS III, die meest onder den naam van FILIPS II,
welken hij als koning van S p a n j e draagt, bekend is . In Januari
van het yolgende jaar gaf hij hem S p a n j e, M e x i c o, P e r u
en C h i t i, en in Augustus daaropvolgende stond hij D nit s oh1 a n d en de Italiaansche Staten aan zijn broeder FERDINAND af."
„0, nu begrijp ik, van waar het komt, dat D u its c h 1 a n d
thans niet meer aan omen graaf behoort ."
~Dat hebt ge zeer goed begrepen," zeide meester Rocnus .
,,Maar laat ik voortgaan
,,FILIPS III, in S p a n j e geboren en dus een Spanj aard, houdt
niet van de Nederlanders ; hij deed de bloedplakkaten tegen de
KAREL
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hervormden met meer strengheid uitvoeren, stelde daartoe vreemdelingen in 's lands bestuur aan, en zond Spaansch krijgsvolk in
't land, al hetwelk tegen de handvesten en privilegien was, ons
door zijn voorgangers geschonken . In 1565 verbonden zich vierhdnderd edelen om de inquisitie to weren, en in 1566 trokken
driehonderd van die edelen, met LODEWIJK VAN NASSAU, een
broeder van PRINS WILLEM VAN ORANJE, en HENDRIK VkN
BREDERODE aan hun hoofd, naar de Landvoogdes, MARGtARETJIA
VAN PARMA, die to Brussel haar hof held . Zij boden haar een
smeekschrift aan, waarin zij haar verzochten
lo, vrijheid van geweten op het punt van godsdienst ;
2o, de afzetting van alle vreemdelingen die hooge posters bekleedden, en
3o, de verwijdering nit het land van het Spaansche krijgsvolk.
n MARGtARETHA was niet erg op haar gemak over dat bezoek ;
to meer, daar zij bericht had ontvangen, dat er 3500 man gereed stonden, om met geweld vrijhehl van godsdienst to verkrijgen, 't geen echter onwaar was . Doch de raadsheer BARLAIMONT,
Stadhouder over N a m e n, die juist bij haar was, stelde haar
gerust, door haar in het Fransch, de hoftaal, toe to voegen
n Ne vows inquietez pas, Votre Altesse ! ce n'est qu'une troupe
de gueux ." (Wees maar niet bang, Uwe Hoogheid ! 't is maar
een hoop bedelaars!)"
~En' warm de Edelen niet heel boos, omdat die BARLAIMONT
hen bedelaars noemde ?" vroeg ADOLF .
,,O, neen, zij hadden 't gehoord, en schaamden zich niet om
voor het welzijn der landzaten to bedelen. Zeus namen zij den
naam van ,, Geuzen" aan als een eeretitel, lieten penningen
slaan, waarop aan de eene zijde 's Konings beeltenis en aan den
anderen kant het opschrift stond : n Fidelles an roy jusques a
la besace" (getrouw aan den koning tot aan den bedelstaf),
terwijl anderen een napje op hun hoed droegen, waarop stond
,,Vivent les gueux" (levee de geuzen)."
,,Maar ik meende, dat het woord ,,geuzen" een scheldnaam
was voor de hervormden ?" zeide ADOLF . ,,Bij ons. in H a a r 1 e m
scholden de roomsche jongens ons voor ,,geuzen" en wij hen
voor ,,papers, papisten of kardinalisten . Ware,, dan al die edelen
protestanten?"
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,,Wel neen, dat mocht wat . Een groot gedeelte was goed
roomsch, zoo ook toen nog PRINS WILLEM VAN ORANJE (die
echter later tot de protestantsche kerk is overgegaan), EGMOND,
en vele andere . Verkeerdelijk he' ft men dus later de hervormden geuzen genoemd."
~En waaroln noemen wij de roomschen papisten en kardinalisten ?" vroeg ADOLF .
n Papisten of papers naar den Paus (papa) van Ito m e, en
kardinalisten naar den kardinaal VAN GRANVELLE . Be Landvoogdes antwoordde, dat zij er nets aan kon doers . Maar zij
ried den Edelen aan, een paar hunner naar S p a n j e to zenden,
om 't den Koning zelf to vragen ."
n En deden zij dat ?"
,,Ja, zij zonden FLORIS VAN MONTMORENCY, Baron van M o nt i g n y, den broeder van den Graaf van HoORNE, en JOAN VAN
GLIMES, Markgraaf van B e r g e n naar S p a n j e 1) . Terwijl deden
in S p a n j e warm, gebeurde her to lande iets, dat den koning
vreeselijk verbitterde . Het yolk, opgezet door eenige dweepende
predikers, drong in de roomsche kerken en verbrijzelde er de
beelden, altaren en sieraden ."
Bat was niet mooi," zeide ADOLF . n Zij vroegen zelf vrijheid
van godsdienst en gunden die niet aan andersdenkenden ."
,,Juist. Ook de Edelen, vooral ORANJE en EGMOND, keurden
deze ,,beeldstormerij", zoo noemt men die gebeurtenis, af, en
deden zelfs in hun gewesten enkele dier beeldstormers met den
dood straffen. Maar dit alles help niet : de koning van Spa n j e
was schrikkelijk boos bij 't vernemen van hetgeen hier gebeurd
was, en zond in 1567 FERDINAND ALVAREZ VAN TOLEDO, Hertog
van A lv a, met een talrijk leger naar de Nederlanden, waar hij
half Augustus van genoemd jaar aankwam . Eerst toonde hij
zich heel vriendelijk jegens de verbondene Edelen ; dock op den
¶den September noodigde zijn zoon, FREDERIK VAN TOLEDO, de
graven van EGMOND en HooRNE to gast, en liet zijn trouwelooze
vader hen na den maaltijd gevangen nemen . EGMOND zag het
I) Deze manners zijn nooit teruggekomen, en hebben beiden in Spanje in de
gevangenis den dood gevonden : BERGEN door vergif, MONTIGNY door beulshanden .
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flu, maar to last, in, dat het waarheid was, wat de Prins van
ORANJE hem eens had toegevoegd, toen de graaf de vriend
wilde blij yen van den koning van S p a n j e : r EGMOND, EOMOND !
gij zult de brag zijn, over welke de Spanjaards het land zullen
binnentrekken ."
~En waar was de Prins van ORANJE ?" vroeg ADOLF verwonderd.
» Naar D u i t s c h l a n d vertrokken, op zijn landgoed to D i 1e n b u r g," antwoordde de stadstimmerman . n Men verhaalt, dat
hij door zijn overhaast vertrek zijn hoed in den steek liet, waarop
EGMOND hem zou hebben toegeroepen : ,,Dag pries zonder hoed!"
en de pries hem zou hebben toegevoegd : ,, Dag graaf zonder
hoofd !" Deze voorspelling kwam slechts al to wel uit, zooals ik
u straks zal vertellen .
,,De gevangenneming van die edele manners verwekte zulk
een schrik, dat meer dan 200,000 menschen het land verlieten :
behalve de 100,000 die reeds vroeger waren uitgeweken . En zij
mochten zich gelukkig rekenen, al hadden zij hue bezitttingen
moeten Achterlaten : want nog voor het einde van de maand
stelde ALVA een n raad van beroerten" in, die spoedig den
scheldnaam van ,,bloedraad" verkreeg, en aan welks hoofd de bekende DoN JUAN DE VARaAS zich bevindt . Ook is er een zekere
JACOB HESSELS in, die onder de verhooren gewoon is to slapen,
en als men hem naar zijn oordeel vraagt, wakker wordende,
altijd stemt : ,,hangers, branden," of iets dergelijks 1). Talrijk zijn
dan ook de doodvonnissen, door dien bloedraad geslagen ; gelukkig wie er met verbeurdverklaring van zijn goederen afkomt ."
~En dat is dus die bloedraad, voor welken mijn arme vader
zal moeten komen. 0, meester, het hart krimpt mij ineen van
schrik, als ik er aan denk," zeide de arme jongen met tranen
in de oogen, nu hij dacht aan het lot, dat zijn vader wachtte .

1 ) Men verhaalt, dat, toen het yolk later tegen den bloedraad opstond en
de leden daarvan vervolgde, eenige der opstandelingen ook in het huffs van
JACOB HESSELS kwamen, die zat to slapen . „Wat zullen wij met den schurk
doers ?" riep een uit hue midden . - „Hangers !" zeide HESSELS half slaperig .
„Hij heeft zijn eigen vonuis uitgesproken !" riep men, en king hem aan der
boomers op den weg naar K o r t r ij k .
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,,Geen wonder, mijn jongen! Maar houd cooed . Wie weet of
't niet beter floopt dan Hij denkt," zeide R,OCHUS MEEUWISZ .
op een toon, die al to duidelijk deed blijken, hoe weinig geloof
hij aan zijn eigene woorden sloeg .
,,Maar ik heb wel eens hooren spreken van wilde geuzen en
watergeuzen . Wat zijn dat?"
~Dat wil ik u even verklarrn," zeide MEEUWISZOON . » Wilde
of boschgeuzen was een hoop yolks in W e s t-V l a a n d e r e n die,
door de vreeselijke tirannie van den bloedraad tot wanhoop gedreven, zich vereenigde, in de kloosters viel, die plunderde, de
monniken mishandelde en allerlei baldadigheden bedreef . De
watergeuzen zijn uitgewekene Nederlanders, edellieden, kooplieden en burgers van allerlei snort, aan wie de Prins van
ORANJE kaperbrieven heeft gegeven, om den Spanjaards zooveel
of breuk to doen als mogelijk. Jammer maar, dat er onder hen
zijn, die de zeerooverij ook tot andere natien uitstrekken, en
zich niet ontzien, allerlei wreedheden to begaan . Hun tegenwoordlg opperhoofd is admlraal WILLEM graaf VAN DER MARCK,
vrijheer van Lumey, van moederszijde een afstammeling van de
WASSENAARS ."

„En hoe ging het nu verder met de zaken des lands?" vroeg
belangstellend .
,,De oudste zoon van den Prins van ORANJE, PHILIPS WILLED, graaf van Buren, die op de Hoogeschool to L e u v e n studeerde, was door ALVA opgelicht en naar S p a n j e gevoerd,
waar hij nog gevangen zit 1). De Prins, die bij zijn vertrek nit
de N e d e r 1 a n d e n verklaard had, nets tegen den koning van
S p a n j e to zullen ondernemen, dock nu tot verrader en oproermaker verklaard, van al zijn bezittingen in ons land, ja, wat
erger is, van zijn zoon beroofd was, aarzelde niet langer om de
wapens op to vatten . Hij nam de hervormde leer aan, wierf op
eigene kosten in D u i t s c h l a n d een leger, waartoe hij zijn goederen en kleinoodien moest verpanden ; hoewel dit hem nauwelijks
genoeg opbracht, om zijn leger to bezoldigen . Een gedeelte van
dat leger, onder 's Prinsen broeder LODEWIJK, viel in G r o n i nADOLF

1 ) Hij heeft daar achtentwintig jaren gezeten en zijn vader nooit weder
gezien .
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g er

1 a n d, en lev erde in 1568 bij 't klooster to H e i 1 i g e r 1 e e
aau de Spanjaards, onder JOAN DE LIME, graaf van Aremberg
en stadhouder over Groningen, Friesland en Overijsel,
een veldslag then wij wonnen ."
Was dat die slag, waarbij 's Prinsen jongste broeder, graaf
ADOLF VAN NASSAU, sneuvelde?"
,,Julst," verzekerde ROCHUS MEEUWISZOON, y en met dezen
veldslag kan men rekenen, dat de oorlog is begonnen, die nu
reeds bijna vier jaren geduurd heeft ~) . Ook AREMsERO had het
leven verloren iu dien slag. ALVA, woedend over 4it verlies,
wilde nu door dubbele gestrengheid toonen, hoe weiuig hij de
Nederlanders vreesde. Hij liet verscheidene gevangene edelen ter
dood veroordeelen, en onder deze ook de graven van Ec MoND en
HQonNE, die op den 5aen Juni van datzelfde jaar op het schavot
to B r u s s e 1 werden onthoofd 2) . - Doch daar wordt geklopt ; er
komt bezoek . - Ha, KoPPESTOK! zijt gij het? Wat komtgij her
jagen ?"
„Ja, meester RoCHUS !" zeide de binnentredende, een forsch
man, de veerman bij wien GERRIT BAKKER in huffs was. Ik
heb uw hulp noodig. De ijsgang heeft mijn veerhuis vrij wat
beschadigd, en dat heb ik eerst heden gemerkt. Gij moet maar
eens komen kijken, en mij spoedig een paar knechts zenden ;
want bij een ergen storm reken ik mij niet meer veilig ."
5 Ga zitten, KOPPESTOK," zeide de stadstimmerman, terwijl
hij den veerman een bankje toeschoof . » Ik ben daar juist aau
't verhalen van den dood der graven van EOMOND en HOORNE .
Glj waart op dat tijdstip to B r u s s e 1, en kunt ons daarvan
zeker iets meer vertellen ."
,,Volgaarne," gaf de veerman ten antwoord, terwijl hij een
teug uit de aangeboden bierkan nam, » ofschoon ik er eigenlijk
nooit van moest spreken, daar zulks mij het bloed to veel doet
bruisev en wij tegenwoordig niet weten, hoe stil en bedaard wij
ons zullen houden, opdat ons ALVA of zijn lieve bloedraad niet
bij de kleeren krijgt ."
1) En nog zes en zeventig jaren na 1572 : want eerst in 1648 werd to
Munster de vrede gesloten, en eindigde de tachtigjarige oorlog .
2) Op de pleats, wear zij onthoofd zijn, de groote markt to Brussel, vlak
voor 't broodhuis, staan hun levensgroote standbeelden .
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,,Wat gij her spreekt, is immers volkomen veilig ."
n Dat weet ik en this luister," zeide KoPPESTOK, ,,'t Was een
treurige dag, die vijfde Juni van 't jaar 1568 . Doodsche, akelige
stilte heerschte in geheel de stall B r u s s e 1 . Op de markt voor
het stadhuis was een schavot opgericht, geheel met zwart laken
bekleed, waarop twee staken met ijzeren pinnen stonden, ben&
vens twee zwarte kussens en een tafeltje met een zilveren kruis
daarop . Reeds vroegtijdig werd de markt door twee en twintig
vendels Spaansehe soldaten afgezet .
„'s Morgens om tien ure werd de graaf van EGMOND op het
schavot geleid door den kolonel JULIAAN RoMERO, kapitein
SALANIS en zijn biechtvader, den bisschop' van Y p e r e n, alien
in diepen rouw gekleed . De provoost van 't hot', SPELLS, zat
met zijn roode roe in de hand voor 't schavot, de scherprechter
stond er oeder. De graaf was gekleed in broek en wambuis,
en had zelf reeds des morgens zijn kraag van zijn wambuis en
van zijn hemd gesneden . Daarover droeg hij een damasten kamerjapon, en daarboven nog een zwart manteltje met goud omboord,
terwijl een hoed met zwarte en witte pluimen zijn hoofd dekte .
In zijn handen had hij een zakdoek . Onder 't gaan las hij den
5lsten psalm .
Op 't schavot gekomen, ging hij eenige malen op en neder
en vroeg aan ROMERO, of er geen genade zou worden verleend .
De kolonel trok zijn sehouders op, en antwoordde van neen .
Daarop ontdeed hij zich van zijn mantel en kamerjapon, knielde
neder en bad. Vervolgens wierp hij zijn hoed en zakdoek weg,
trok een zwart zijden mutsje over de oogen, wenkte den bisschop om to wijken, en riep uit : ,,Heere ! in uw handen beveel
ik mijn geest!" Terstond kwam de scherprechter op 't schavot,
en sloeg hem met een houw 't hoofd af. Lijk en bloed werden
terstond met een zwart laken bedekt ."
0, hoe vreeselijk !" riep ADOLF nit, en dat een man, die
aan vorsten en prinsen vermaagschapt was ."
,,En aan wien de koning zooveel to danken had," vervolgde
de veerman. ,,Daarna kwam de graaf van HOORNE op 't schavot,
met een zwarten mantel om en een wollen muts op 't hoofd .
Deze, protestant zijnde, had niets met den bisschop to waken,
beleed openiijk zijn zonden, en verzocht den omstanders, met
ADOLF EN CLARA.
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hem to bidden . Daarna legde hij zijn mantel af, en stond nu
in een katoenen lijfrok en op zijn kousen, knielde op 't kussen
neer, trok de wollen muts voor de oogen, vouwde de handers
en riep luide dezelfde woorden als EaMOND, maar in 't latijn .
En slag en 't was ook met hem gedaan .
,,De hoofden der beide edele manners werden nu op de twee
staken genet, waar zij twee uren lang bleven, terwijl een menigte
yolks het schavot bestormde en hun zakdoeken in het bloed der
edele slachtoffers doopte . Twee uten later werden de hoofden
afgenomen, en bij de lijken gevoegd, die op hun heerlijkheid
ter aarde werden besteld . Mij gaat nag steeds een koude rifling
over 't lijf, als ik er aan denk! -- 't Was een vreeselijke dag!"
~En hoe ging het nu verder met de taken des lands ?" vroeg
ADOLF .

„Allertreurigst," hernam MEEuwISZ00N, ,, Graaf LODEWIJK VAN
was, na den slag bij H e i l i g e r l e e, tot de stad G r on i n g e n doorgedrongen, voor welke hij 't beleg sloeg . Doch
zijn yolk begon to muiten en de achterstallige soldij to eischen,
waarom hij 't geraden oordeelde, het beleg op to breken en~
terug to trekken . ALVA was intusschen zelf to G r o n i n g e n
gekomen, en stelde zich aan 't hoofd van een talrijk leger . Hij
viel LoDEWIJK op den 21sten Juli aan bij J e m m i n g e n, en
deze, wiens soldaten niet wilden vechten voor zij betaling kregen,
werd geslagen en redde zijn levers alleen door over de Eems
to zwemmen en to vluchten . Hij verzamelde het overschot zijner
troepen, en voegde zich bij zijn broeder, den Prins VAN ORANJE,
die met zijn leger in 't land viel en in het gezicht van den
vijand, bij Stockum, tusschen Maastricht en Roermonde,
de M a a s overtrok ; een meesterstuk van krijgskunde, hetwelk
ALVA, toen hij deze tijding vernam, deed uitroepen : 't Is onmogelijk, tenzij 's Prinsen soldaten vogels zijn, die de rivieren
kunnen overvliegen ."
» En gelukte het den Prins beter dan zijn broeder LODEWIJx2"
vroeg ADOLF .
0, neen," antwoordde de stadstimmerman . ,,ALVA moist behendig
elken slag to ontwijken, en de Prins was eindelijk door geldgebrek
genoodzaakt, zijn leper of to danken en zijn geschut en krijgsbehoeften
to verkoopen, om zijn yolk een deel hunner soldij to betalen .
NASSAU
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trotschheid steeg flu ten top . Hij liet zich door zekeren
van het bij J e m m i n g e n veroverde geschut
een standbeeld gieten, en ontving van Pans PIUS V, tot loon
voor zijn trouwe diensten aan de kerk van R o m e, een hoed
erg een zwaard ten gesehenke . De toestand van ons land was
hopeloos . Wet rustte de Prins niet ; maar alles seheen hem tegen
to loopen. Zoo nam in December 1570 zekere HERMAN DE
RUITER, een ossenkooper uit 's-H e r t o g e n b o s c h, het slot L o ev e s t e i n in, dock ook deze onderneming liep, door gebrek aan
de noodige hulp, vruchteloos af."
,,Daarvan heb ik wel eens gehoord," zeide ADOLF . ,,Indien
gij mij nog die historie wildet vertellen, meester ROCHUS . "
Dat zult gij wel eens voor mij doer, KOPPESTOK, " zeide
ROCHUS MEEUWISZOON . ,,Gij zijt beter met de bijzonderheden
bekend ."
Dat ben ik," antwoordde deze ; ,,want een veerman spreekt
allerlei menschen, en hoort het nieuws dikwijls nit de eerste
hand . Weet dap, dat op zekeren donkeren avond in de maand
December, voor de poort van het slot L o e v e s t e i n, drie
mannen kwamen, in monniksgewaad gekleed, die den kastelein
D'ALVILA om een nachtverblijf verzochten . Pit werd hun toegestaan ; dock nauwelijks ware,, zij binnen het slot, of zij overrompelden den kastelein, maakten de bezetting of en lieten de
geuzenvlag van den traps waaien . Eenige anderen voegden zich
bij hen, en zoo deden zij hun best, om de wallen to versterken .
Maar ALVA zond ALONZO PEREA met drie honderd man naar
L o e v e s t e in, die bet slot in naam van den hertog o peischte .
DE RUITER, vast vertrouwende op de belofte van graaf VAN DEN
BERG, die hem zou komen ontzetten, weigert de overgaaf, en
verdedigt zich met de zijnen dapper . Eindelijk bestormt de
vijand het slot, dringt het binnen, en al de makkers van DE
RUITER sneuvelen . Hij alleen houdt nog stand, zwaait zijn vreeselijk zwaard en klooft daarmede menigen Spanjaard den kop .
Zoo komt hij al vechtende in een vertrek, waar hij den vloer
met buskruit had bestrooid . Wetende, dat hij voor de overmacht
zal moeten bezwijken, neemt hij een vlammende lout, steekt den
brand in 't kruit, en springt met den vijand in de lucht . De
Spanjaards hadden bij deze belegering veel geleden . Wel 150
,,ALVA's

JACOB

JONGELING
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gekwetsten kwamen met schuiten to G o r k u m aan . ALVA liet
DE RUITERS hoofd uit het puin opgraven, en aan de galg spijkeren. Of het werkelijk HERMANS hoofd geweest zij, is grootelijks
to betwijfelen ."
n En nu eischte ALVA verleden jaar opnieuw den tienden
penning, then men hem twee jaren vroeger tegen aanzienlijke
sommen had afgekocht," hernam MEEuwIszooN .
,,Wat is tat toch, de tiende penning?" vroeg AnoLF .
~Dat zal ik u zeggen," antwoordde MEEuwlszooN. Van al
wat men bezit, wil de hertog den honderdsten penning hebben ;
tat is van elke honderd een ; van elk huffs of land, tat men
verkoopt, eischt hij den tienden penning, tat is van elke then
een ; en van andere dingen die men van de hand doet, den
twintigsten penning, tat is van elke twintig een ."
5 En ik hoorde van middag van een man uit B r u s s e 1, dien
ik overvoer," hervatte KOPPESTOK, „tat in die stall algemeene
verslagenheid heerscht . De hertog wil aldaar de zaak met gestrengheid doorzetten . Alle brouwers, bakkers en slagers hebben
hun winkels gesloten, en zeggen, tat zij bij zulk een drukkende
belasting nets to koop hebben . De overlieden der gilden 1 ) zijn
toen op het stadhuis geroepen, waar men hun bevolen heeft,
hun gildebroeders aan to zetten tot het hervatten van hun bedrijf. Deze hebben geweigerd en zijn gevangen gehouden, dock
door een oploop van meer tan vier duizend gewapende burgers
verlost. Nu heeft de hertog besloten, eenige der voornaamste
kooplieden in hun deuren to laten ophangen, om tot schrik voor
de andere to verstrekken ."
n En morgen verlaat de Spaansche bezetting onze stall, om
de burgers van U t r e c h t tot het betalen van die hatelijke belasting to noodzaken," hernam RoCHUS MEEuwiszooN . ,, Gij ziet
dus wel, mijn jongen, tat de taken allertreurigst gesteld zijn en
tat er een wonder zou moeten gebeuren, wanneer de Heer ons
to hulp wilde komen ."
1 ) Vroeger warm alle neringen en bedrijven gilden, en kon niemand zoo'n
bedrijf uitoefenen, als hij niet als gildebroeder was aangenomen. Tegenwoordig
is tat niet meer zoo. Men neemt een patent, en kan elk bedrijf uitoefenen, of
men er verstand van heeft of niet .
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n Het is waar, meester, dat de taken slecht staan . Maar moeder
heeft mij geleerd, dat dikwijls, wanneer de nood het hoogst is
gerezen, de hulp des Heeren 't meest nabij is. Wie weet, wat
er gebeuren kan ."
,,Redding is onmogelijk," wide KoPPESTOK . ,,Stil zijn, betalen
en niet morren ; dat is 't verstandigst ."
5 1k dank u wet voor 't geen gij mij hebt medegedeeld," wide
ADOLF . ,,En thans ga ik naar mijn arme moeder . 0, zij is
zoo ziek."
~Ik zal haar morgen ook eens komen opzoeken . Gij logeert
blj GRIET HEINSZ In de n Twaalf Apostelen," niet waar?" vroeg
meester ROCHUS .
,,Juist, meester, en nu, vaartwel !"
Met deze woorden verliet AnoLF DOVENSZ de beide mannen
en snelde, als op de vleugelen des ongedulds, naar zijn moeder
in de ,,Twaalf Apostelen ." Eerst echter begaf hij zich naar de
Noorderpoort, waar hij zijn reeds verscheidene malen gedaan
verzoek om bij zijn vader to worden gelaten, herhaalde ; dock
to vergeefs . Er was streng bevel, niemand bij de gevangenen
toe to laten .

DERDE HOOFDSTUK .

Hoe gevaarUjk 't soma is eon brief to bezorgen .
't Wordt tijd, dat wij onze jonge lezers eens in kennis brengen met CLARA en hare moeder ; vooral onze jeugdige lezeressen
zullen daar wel nieuwsgierig naar zijn . Wij verzoeken hun this,
ons to vergezellen naar de herberg de n Twaalf Apostelen,"
vroeger een zeer beklant en welvarend logement, maar sedert
de troebelen geducht vervallen, omdat de waardin GRIET HEINsz
in den reuk staat van de zijde der geuzen to houden . En zij
heeft daar reden voor, de goede vrouw : want haar man, die bij
gelegenheid van den dood der graven van EaMOND en HooRNE
daarover luide zijn ongenoegen had to kennen gegeven, was
daarom gevangen genomen en niet los gelaten, voor men hem
news en ooren had afgesneden, (een straf, welke men in dien
tijd meer toepaste) ten gevolge waarvan de goede HEINSZ was
gestorven en zijn weduwe een eeuwigen haat had gezworen aan
al wat Spanjaard heette .
Geen wonder dus ook, dat de goede waardin de ongelukkige
Mevrouw DovENsz met haar beide kinderen volgaarne en met
alle liefde in haar huffs had genomen ; ofschoon zij, indien dat
verblijf lang mocht duren, verzekerd kon zijn geen betaling to
ontvangen van een dame, wier goederen verbeurd verklaard
waxen en die dus nets meer op de wereld bezat, dat wat zij
in het oogenblik der verwarring had kunnen medenemen : eenige
juweelen. Toch was de goede herbergierster vol liefderijke zorg
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voor de ongelukkige vrouw, die zij beschouwde als een zuster,
omdat ook de echtgenoot flier dame, evenals haar man, een offer
was van S p a n j e s tirannie . Wij groeten dus de brave vrouw
die dear in 't voorhuis zit, en gaan den trap der gelagkamer
op, vervolgens links om en nog een trap hooger, en staan in
een ruime achterkamer, geheel met bruin eikenhout beschoten,
hetwelk gevoegd bij de zoldering van dezelfde donkere kleur,
met haar kolossale eiken balken en de kleine in lood gezette
ruitjes, aan het vertrek een somber en treurig aanzien geeft.
Het ameublement is alles behalve sierlijk of prachtig, integendeel zeer schriel en veel verschillende van 't geen de familie
DoVENSZ in H a a r 1 e m gewoon was . Op een grooten ziekestoel
met gelapt tiijp bekleed en die blijken draagt van beter dagen
to hebben gekend, zit mevrouw DoYENSZ . Haar doodsbleek gelaat,
haar doffe, kwijnende oogen, haar matte gestalte die in den ziekestoel ligt uitgestrekt, toonen duidelijk aan, hoezeer het gestel
van die vrouw is geschokt door den nachtelijken schrik bij de
gevangenneming van haar echtgenoot, den angst en de vermoeienissen, de uitgestane koude en ongemakken op de toen niet zeer
gemakkelijke refs van H a a r 1 e m near B r i e 11 e . Zij had gehoopt, het lot van haar man to mogen deelen en hem in zijn
kerker gezelschap to mogen houden ; den zulks was haar geweigerd : dear het, op last van den hertog, aan elkeen en in elk
geval verboden was . Dagelijks den ook herhaalde AnoLF vruchteloos aan de Noorderpoort de belle, om bij zijn vader to worden
toegelaten ; zelfs den brief, waarin den gevangene de gevaarlijke
toestand zijner vrouw werd gemeld, moest de arme knaap onbezorgd
weer medenemen, dear men volstrekt weigerde, dien aan zijn
adres to overhandigen .
Op een laag bank] e mast den ziekestoel zit een allerliefst
dertienjarig meisje, flat een der handen van de zieke in de hare
houdt en haar met weemoedige en met tranen gevulde oogen
aanziet, terwijl de kranke langzaam en met zwakke stem tot
haar spreekt. Wie flat hooge voorhoofd, flat fraai blonde haar,
die blauwe levendige oogen, flat fijn besneden neusje en flat
kleine welgevormde mondje opmerkt, en zijn oogen daarna op
de kranke vestigt, behoeft er niet near to raden, of flat meisje
is CLARA, de eenige dochter van de vrouw die dear nederzit .
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Haar kleeding, niet minder keurig dan die van haar broeder,
toont aan, dat ook zij niet in deze kamer thuis behoort en dat
zij beter omgeving gewoon is .
n Zoudt gij niet eens gaan zien, CLARA, waar ADOLF blijft?"
vroeg mevrouw DoVENSZ. ~Ik maak mij ongerust over, zijn lang
wegblijven ."
Hoe zou ik dat kunnen, moeder lief?" gaf CLARA ten antwoord . »Vooreerst ken ik her weg noch steg, daar ik de deur
niet ben uit geweest, en ten tweede, wij weten waar hij is, en
behoeven dus niet ongerust over hem to zijn ."
,,Bij meester Rocnus MEEUWISZOON, de stadstimmerman,
niet waar?"
,,Ja, en de waardin zegt, dat de stadstimmerman een zeer
braaf mensch en een groot vriend van den Prins is . Hij heeft
ook aan ADOLF beloofd, alle pogingen to zullen aanwenden, om
mijn brief aan vader in handen to spelen . Een man als hij is
nog al eens in de gelegenheid om overal to komen ."
~Dat last zich hooren," antwoordde de moeder. „Dock als
men weet, dat hij een vriend is van den Prins, zal men wel wat
voorzichtig to zijnen aanzien wezen ."
Op dat oogenblik werd er aan de deur geklopt .
,,Binnen," wide CLARA, en een knaap van veertien jaren, de
ons bekende GoVERT JANSZ, trad de kamer in .
n Wie ben je? Wat wil je?" vroeg Mevrouw DoVENSZ.
,,Wie ik ben," antwoordde GoVERT met drieste vrijmoedigheid,
komt er weinig op aan . Intusschen durf ik bet u wel zeggen . Ik
beet GOVERT JANSZOON en mijn vader, JAN GOVERTSZOON, is snijder
her in D e n B r i e l . Maar wat ik wil, en waartoe ik her kom, is
eene andere zaak . Ik weet, dat uw man op den Noordertoren
gevangen zit, en dat gij hem gaarne een brief wildet zenden ."
,,Hoe
weet je dat?" vroeg CLARA .
n Dat zal ik u zeggen, jufer," gaf GoVERT ten antwoord .
» Gij moet weten, dat wij van morgen aan 't knikkeren bij de
Noorderpoort waren, toen uw broeder juist den hoek omsloeg,
en, ofschoon hij 't niet kon helpen, mijn geheele spel bedierf."
,,Zoo, dan was jij bet, die hem zoo mw aanpakte, en hem
zeker een frisch pak slaag zoudt hebben gegeven, indien meester
Rocnus MEEUWISZOON 't u niet had belet . Trouwens, ADOLF
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zou zich zoo maar geen pak hebben laten geven, dat verzeker
ik u," voegde zij er met zusterlijken trots bij .
,,Ik was die driftkop," antwoordde GoVERT, terwijl hij een
kleur kreeg als bloed . ,,Maar," ging hij met beminnelijke openhartigheid voort, » toen GERRIT BAKKER van KOPPESTOK mij
vertelde, hoe ongelukkig hij was, en dat zijn vader door die
leelijke Spanjaards gevangen was gezet en op de Noorderpoort
zat ; - kijk, juffer ! toen had ik er spijt van, dat ik hem een
hand had aangeraakt . Want, lieve juffer ! al last uw broer zijn
kaas niet van zijn brood eten, tegen mij is hij niet opgewassen .
Kijk eens, wat een paar handen ."
En hij liet zijn groote, stevige timmermansknuisten zien ;
hetgeen CLARA, ofschoon zij 't niet zeide, bij zich zelf deed bekennen, dat het toch maar beter was, dat meester RoCHUs
tusschenbeiden was gekomen : want dat GovERT geen katje was,
om zonder handschoenen aan to pakken .
~Ga voort," zeide zij tot GovERT . » Je zoudt ons zeggen, hoe
j e wist, dat wij vader een brief wilden doen toekomen ."
» Wel, flat is flood eenvoudig," hernam GOVERT, n Toen ik
van avond van mijn winkel kwam (want gij moet weten, flat
ik bij meester Rocnus als krullejongen werk) ontmoette ik toevallig uw broer . Ik liep naar hem toe, drukte hem de hand,
en zeide, flat hij mij mijn drift van dezen middag moest vergeveil, flat het mij speet en flat ik alles gaarne goed wilde waken,
als ik 't maar kon . Hij moest naar meester Rocnus, en zoo ging
ik een eind met hem wee, en vertelde hij mij, flat zijn vader
op de Noorderpoort gevangen zat en flat hij hem zoo graag
een brief wilde doen toekomen . Ik zeide daarop nets ; maar
terwijl ik naar huffs wandelde, kwam 't zoo in mij op, en dacht
ik : flat kon jij wel eens doen, GovERT ! Je kunt klimmen als een kat,
en bent voor geen klein geruchtje vervaard . Dat akkevietje kon
jij wel eens op je nemen . En nu, daar ik van mijn werk kwam
en van GERRIT heb gehoord, flat gij in de » Twaalf Apostelen"
zijt gehuisvest, kwam ik maar eens aan, om 't u voor to stellen ."
Na deze ellenlange vertelling, waaruit wij den geheelen GovERT van top tot teen leeren kennen, zweeg hij, en wachtte
bedaard eenig antwoord af.
,,Maar wat bewijzen kun je ons geven, GOVERT JANSZOON,"
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vroeg Mevrouw DOVENSZ, ~dat wij u zulk een brief kunnen toevertrouwen ?"
,,Bewijzen, Mevrouw !"

antwoordde GoVERT, the op zulk een
vraag niet was voorbereid . » Wel. . ., dat weet ik niet . . . .1k ben
een eenvoudige Brielsche jongen, wel wat driftig, maar niet
kwaad, zooals de menschen zeggen . Ik . . . ."
,,Maar dat bewijst nets," hernam Mevrouw DOVENSZ .
„Dat bewijst veel, Mevrouw ! neem mij niet kwalijk . En als
gij naar mij wilt vernemen, vraag er dan meester HOCHUS maar
naar. 0, Mevrouw, gij weet niet, hoe ik die leelijke Spanjaards
verfoei, en hoe gaarne ik burs een poets zou willen spelen . Zij
hebben mijn armen oom ELDERT opgehangen, omdat hij had
gezegd, dat bet jammer was, dat HERMAN DE BUTTER L o e v es t e i n niet had kunnen houden, en dtarbij op den Hertog van
ALVA had gescholden."
En de knaap wischte een traan uit zijn oog ; want als hij van
zijn oom sprak, werd hem altijd bet hart week .
n Dat laatste is mij een beter bewijs dan al uw vorige, GoVERT," zeide Mevrouw DoVENSZ . n Gij zult ons een grooten
dienst bewijzen, als gij onzen brief aan mijn echtgenoot weet
to bezorgen. Maar ADOLF is op dit oogenblik niet thuis, en hij
heeft den brief ."
0, Mevrouw, dat is nets . Dan kom ik straks wel terug .
Of liever ; - ik kom hem morgen wel eens balers : want gij
begrijpt, dat ik eerst eens over de middelen moet denken, hoe
ik't zal aanleggen . Vader zegt altijd : haastige spoed is zelden goed ."
,,Je bent een voorzichtige knaap," zeide Mevrouw DoVENSZ,
er kan nog iets groots nit je worden . Dus tot morgen ."
En terwijl GoVERT heenging, viel zij uitgeput van vermoeienis
in haar stoel neder . Dat weinige spreken had haar afgemat .
,,gust nu wat, moeder," zeide CLARA, terwijl zij de zieke
eenig drinkers gaf, n en spreek niet meer . 't Vermoeit u to veel."
Toen Mevrouw DOVENSZ wat bedaard en in een zachte sluimering gevallen was, trad ADOLF binnen, en verhaalde aan
CLARA 't een en antler van zijn gesprek met HOCHUS MEEUWISZ .

en KOPPESTOK . Ook vertelde hij haar de ontmoeting met'GovERT
en dat GoVERTS plan veel kans had van to slagen, omdat de
Spanjaards op morgen D e n B ri e 1 zouden verlaten.
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,,Dock zij zullen wel eenige der hunnen overlaten, om de gevangenen to bewaken," zeide CLARA.
„Dat vrees ik ook," hervatte AnoLF . ,,Maar 't ruimt toch op,
als er zooveel uittrekken . En 't heerlijkste van de zaak is, tat
vader vooreerst her zal blijven, omdat er flu Been gelegenheid
zal zijn om hem to vervoeren ."
„De Hemel geve het," zeide CLARA .
Den volgenden tag reeds vroegtijdig, ten minste voor den
tijd van 't jeer, trok de Spaansche bezetting van D e n B r i e l de
poort nit, en nam COVERT zijn kans wear, om van den schildwacht iets to vernemen aangaande de pleats, wear de gevangenen zaten . Gelukkig was de soldaat een Luikerwaal, en konden
zij elkander dus verstaan . COVERT speelde schijnbaar met FRAxs
balspel, en wierp, zoo als 't moest verbeelden toevallig, den bal
vlak tegen den muur der poort . Hij snelde heen om then to balm,
toen de schildwacht, juist zooals hij 't gehoopt had, hem toeriep
,,Dear vandaan. Niemand mag dear komen ."
nNu, mask toch zoo'n leven niet. Ik wilde maar even mijn
bal krijgen."
,,Last
then bal maar liggen, knaap !" hernam de andere .
„Welnu, ik zal dear Been kwaad doen ; ik wil mijn bal maar
hebben, en tit is alles ."
En hij deed, alsof hij toch wilde doordringen . De soldaat gaf
niet op, en held hem tegen met zijn roer (geweer) .
n Je komt er niet door, en als je niet terug gaat, neem ik je
gevangen ."
,,Nu, tat zou zoo'n vaart niet loopen" zeide COVERT lachend .
» Maar wet kwaad ken ik nu aan zoo'n blinden muur doen ?
Kom, last mij door . De gevangenen zitten toch aan de voorzijde
van de poort ."
~Dat zul jij wel weten," hernam de schildwacht .
Is 't tan zoo niet?" vroeg COVERT .
» Dat gaat je niet aan ."
» Zie je," zeide COVERT tot CERRIT, ,,hij weet zelf niet, wear
ze zitten ."
Ten minste niet op de voorpoort," hernam de schildwacht .
,,Ei, dear wil ik wel wet onder verwedden," riep COVERT .
,,Op de achterpoort heeft nog nooit iemand gevangen gezeten ."
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,,Ja, jij zult wat weten, en je ben je weddingschap kwijt ;
want joist her boven in de ijzeren kamer zitten zij ."
FRANS had zich dew twist ten nutte gemaakt, om achter den
schildwacht om to sluipen en den bal weg to nemen, en lachende
en juichende verlieten de beide knapen den Waal, die allerlei
vloeken uitbraakte, en het geheel voor een jongensgrap Meld,
zoodat hij er verder niet aan dacht .
n Nu is 't zaak, om op bet dak der poort te,komen, en dan den
brief met een kogel er aan door 't raam to krijgen," wide GoVERT .
,,op de poort to komen ? Hoe zul je dat avonturen?"
~Dat zull~n we zien . We moeten van avond zorgen, een sterke
lijn met een kogel er aan, hier to hebben ; dien kogel tusschen
de kanteelen zien to werpen, en dan klim ik langs de lijn op ."
» Om armen en beenen to breken?"
„Geen nood. Als de kogel goed vast ligt, klim ik naar boven
als een kat . Je weet, dat ik daar niet bang voor ben, en zie
je, dan ga ik vlak boven bet raam, in de Boot zitten, en tracht
den brief met een touw en iets zwaars er aan, door 't raam to
krijgen."
„Neen, COVERT, dat mag j e niet doen . Ik zal 't j e vader zeggen ."
„Dat zoo drommelsch valsch van je zijn, FRANS," hernam
COVERT . ,, Eerst beloof j e mij geheimhouding, en nu wil j e 't
gaan klikken ."
~In vredesnaam dan . Maar hoe kom je aan de lijn?"
» O, die zijn er genoeg bij ons aan den winkel ."
,,Nu, dan tot van avond acht our. 't Is to hopen, dat bet
weer meeloopt ."
Ads 't niet genoeg regent en waait, stellen we 't uit . Maar
er is alle verwachting van," meende GoVERT . ,,Vaarwel ! en
mondj e dicht, boor."
~Dat beloof ik je," antwoordde FRANS.
's Middags om half twaalf begaf COVERT zich naar de ,,Twaalf
Apostelen." Mevrouw DOVENSZ lag nog to bed ; zij beyond zich
veel minder dan den vorigen dag ; ook ADOLF, die den ganschen
nacht bij zijn moeder had gewaakt, lag wat to slapen . CLARA
legde haar vinger op den mood en fluisterde
Spreek wat zacht ; want moeder heeft zoo'n onrustigen na~ht
gehad en is flu wat in een sluimering gevallen ."
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» Hebt gij den brief, juffer CLARA?" vroeg GovERT .
n Maar 't zal u in gevaar brengen, GOVERT JANsz, " wide
CLARA . » We molten 't daarom niet aannemen ."
Gevaar ? Bah ! Welk gevaar ? Ik heb de zaakjes zoo overlegd
dat, als wij 't van avond zoo stormachtig hebben als de lucht
zich laat aanzien, alles uitmuntend zal gelukken . Is het weer
niet zoo als ik het noodig heb, dan stel ik 't uit . Gij hebt
immers groot belang bij de bezorging ?"
,,Belang? 0, het hoogste. Moeders toestand verergert zoo, dat
wij er vader volstrekt kennis van moeten geven . Hij malt er
niet langer onwetend van blijven ."
n Welnu, en daar er geen antler middel is dan 't mijne, waarom
aarzelt gij dan nog ?"
n Omdat ik vrees voor uw veiligheid. Hoe wil je het stuk ten
uitvoer brengen ?"
» Dat is mijn geheim, juffer CLARA," gaf GOVERT ten antwoord, ,,Vergun mij alleen, u to vragen of er gevaarlijke taken
in den brief staan ?"
,,Wel neen, geen de minste . Al viel hij ook den cipier in
handen, dan zou hij u toch geen kwaad doen ."
Welnu dan ; waarom zoudt gij nog warren? Geef mij den
brief en, als er niets in den welt komt, heeft uw vader hem
heden avond om acht uur ."
n En leest hij dien morgen . 0, GOVERT JANSz, waarmede zullen
wij u vergelden, wat j e voor ons waagt ?"
Waarmede ? Wel juffertj e lief! Hoe kunt ge zoo spreken ?
Moet men dan alles om loon doen ? Daarenboven ; 't zal mij reeds
belooning genoeg zijn, als ik die Spanjaards eens kan beet hebben ."
» Daar, beste GovERT, daar is dan de brief. Goed geluk op
uwe onderneming !"
't Weer liep onzen knapen echter niet wee ; zij moesten wachten
tot den avond van den 3leten Maart, die vrij stormachtig was .
Omstreeks acht ure slopen zij langs den hoogen stadsmuur,
dien men toen aan de Noorderpoort had . Deze poort, thans of
gebroken, was laag gebouwd, en 't plan van GOVERT was dus
zoo kwaad niet bedacht . Langzaam en voorzichtig slopen zij
voort ; terwijl de een een rol touw droeg, en de andere vooruit
liep, om bij mogelijk gevaar to waarschuwen . Aan den zijmuur
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gekomen, hielden beiden stil en nauwelijks had GovERT zijn
touw op den grond gelegd, of FRANS kwam terug.
,,De schildwacht staat onder de poort voor den regen to schuilen,"
fluisterde hij . » Alles hangt nu maar of van een gelukkigen worp."
Tweemaal wierp GOVERT mis ; de derde maal echter bleef
het touw er aan zitten, alsof 't er aan was vastgebonden . Na
zich to hebben overtuigd, dat het hem kon ,iouden, klom hij
als een kat naar boven, ging de goot achter de kanteelen langs,
haalde een touw met een kleineren kogel nit den zak en liet
dien naar beneden tot op de hoogte van het raam . Daarna begin hij to slingeren, en werkelijk gelukte het hem na eenige
moeite den kogel, waaraan de brief was, tusschen de tralien to
krijgen . Nu liet hij het touw, dat hij in de hand had, los, ging weder
naar de plaats waar hij was opgeklommen, nam den kogel in de
hand, en wilde zich zoo nederlaten, om er dan later den kogel of
to nemen en het touw om het kanteel heen, terug to trekken . FRANS
zou het andere einde vasthouden, opdat hij niet to gauw zou zakken .
Maar tot zijn verbazing ging hij veel speller naar omlaag dan
hij gewenscht had . Ware de poort hooger geweest, hij had zeker
een ongeluk gekregen . Ook verminderde de wrijving van het
touw langs de steenen wel eenigszins de snelheid van zijn val .
Genoeg -- hij kwam ongedeerd omlaag en wilde juist op FRANS
knorren, toen hij zich in de kraag voelde pakken, en de norsche
stem van den schildwacht hem toevoegde
,,Dat zullen wij jou afleeren, maatje . Vooruit naar den toren E"
En eer GoVERT recht tot zijn zinnen was gekomen, zat hij
al achter de tralien, op dezelfde poort, waar hij een gevangene
had willen vertroosten .
En waar was FRANS ? vraagt gij . -- Toen de schildwacht, die
gerucht had gehoord, to voorschijn was gekomen, had FRANS
zich achter een "boom verscholen, hopende dat alles goed zou
afloopen . Had hij nu GovERT maar kunnen waarschuwen, dan
zou alles wel goed zijn gegaan . Maar nu kwam onze mast juist to
voorschijn, toen de schildwacht daar nog stond to kijken, en de
arme jongen was zoo doodelijk verschrikt, toen hij zijn makker
gevangen zag nemen, dat hij 't op een loopen zette, om zijn
oom en tante de tijding van 't gebeurde to brengen .

VIERDE HOOFDSTUK .

De eerste April 1572.
De volgende morgen brak aan . Het was Dinsdag de eerste
April 1572 . Ik verzoek mijne lezeressen en lezers mij eerst to
vergezellen naar de Noorderpoort. In een der beide zijvleugels
vinden wij een tamelijk ruim vertrek met gemetselden vloer,
mw gepleisterde muren en weinig verlicht door een raampje,
zoo hoog, dat een volwassen mensch even met de hand aan de
tralien kan reiken . Drie mannen liggen char uitgestrekt op
stroo ; een van hen is EGBERT DOVENS2 van H a a r 1 e m . Gij
kunt hem terstond herkennen aan zijn fijnere kleeding, aan zijn
edel, nu verbleekt gelaat, aan de wanhoop die er in zijn trekken
is to lezen. Met verlangen heeft hij de eerste stralen van het
daglicht afgewacht : want toen gisterenavond de kogel met den
brief door de tralien heenkwam, begreep hij, dat die voor hem
was, en zijn beide lotgenooten warm er zoo ver af, eenig
schrijven to verwachten, char zij zelf die kunst verstonden nosh
beoefenden, dat zij hem den brief lieten .
Nauwelijks dus vallen de eerste stralen der zon door de nauwe
opening, die tot licht en luchtgat tevens diem, of hij neemt met
sidderende handen het papier van zijn borst, waar hij het had
verborgen en herkent met innige aandoening
g de hand zijner
lieve CLARA .
Diep bewogen kust hij dat dierbare schrift en vreest bijna,
den brief to openen . Eindelijk verbreekt hij het zegel en leest

32
niet zonder flu en dan to snikken en terwijl heete tranen fangs
zijn wangen biggelen, het volgende
n Lieve, beste Vader !"
n Eindelijk zal het ons gelukken, u eenig bericht van ons to
zenden . AnoLF heeft reeds verscheidene malen, maar to vergeefs
beproefd, u een brief van mij to doers toekomen . Deze, hoop ik,
zal u geworden . Wij zijn gehuisvest in de ,,Twaalf Apostelen"
bij een zeer goede vrouw . Moeder is ziek ; de schrik bij uw
gevangenneming, de vermoeienissen en geleden koude op de rein
'hebben haar gestel zoodanig aangetast, dat wij voor haar behoud vreezen . Wij zijn vol onrust over haar . De goede Vader
in den Hemel moge zich over ons, arme kinderen, erbarmen .
Hem zij ons lot aanbevolen !
» Ik ben als altij d
Brielle,
29 Maart 1572 .

Uw lief hebbende
CLARA . "

Tweemalen had DoVExsz den brief gelezen en nog zat hij
roerloos met het papier in zijn handers geklemd ; terwijl zijn betraande oogen rich ten hemel hieven en hij uitriep
n Mijn arme, arme vrouw! Mijn ongelukkige kinderen! Wat
moet er van hen worden !"
Daarna scheen hij zich to bezinnen, borg den brief tusschen
zijn kleederen en bleef eenigen tijd onbeweeglijk zitten, tot de
cipier binnentrad en grof brood en water voor de gevangenen
bracht. De beide anderen waren intusschen van hun strooleger
opgerezen en hadden zich bij hun makker in het feed gevoegd,
bij rien zij to vergeefs aandrongen om de oorzaak to weten
van zijn diepe droefheid . Hij zweeg en antwoordde nets op al
hun vragen, ; zijn ziel was to vol van hetgeen hij had vernomen,
dan dat hij een woord had kunnen uiten .
Keeren wij thans even terug naar de herberg de ,,Twaalf
Apostelen" en zien wij wat daar gebeurde .
Het was nog vroeg in den morgen, en CLARA, die then nacht
aan het bed harer moeder had gewaakt, had juist haar broeder
geroepen, om zich, wanneer hij gekleed zou zijn, ter ruste to
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begeven, toen er aan de deur geklopt werd, en op haar ,, binnen !"
Rocxus MEEUwIszooN de kamer intrad . Zij kende hem niet en
keek vreemd op over zulk een onverwacht en vroegtijdig bezoek .
De stadstimmerman evenwel liet haar niet lang in de onzekerheid ; maar begon terstond :
Mejuffrouw ! zou ik uw moeder niet kunnen spreken a"
• I ndien gij 't noodig oordeelt, ja," antwoordde CLARA . Zij
is echter zoo doodzwak, dat het haar moeite zal kosten, u to
antwoorden . Indien gij mij dus de reden uwer komst wilt zeggen,
misschien kan ik u inlichtingen geven ."
• Kent gij, lieve jonge juffrouw ! ook zekeren Brielschen jongen,
GovERT JANSZ 2"
,,0, ja, sedert verledene week Vrijdag . Toen heeft hij zich
bij ons aangemeld ."
» En heeft die knaap een brief voor u bezorgd aan een der
gevangenen op de Noorderpoort ?"
n Eer ik u op deze vraag kan antwoorden, dien ik toch to
weten, wie gij zijt," antwoordde CLARA .
n 't Is meester Rocxus !" riep AnoLF, die half gekleed voor
den dag kwam . ,, Hem kunnen wij gerust vertrouwen . Ja, meester
ROCHUS . GovERT heeft een brief voor ons aan vader bezorgd .
Maar waarom vraagt gij zulks ?"
n De arme jongen is gepakt, en zit op de Noorderpoort ."
• H emelsche goedheid !" riepen CLARA en AnoLF bijna tegelijk uit .
• 0 , goede Vader in den Hemel, ook dat nog !" wide Mevrouw DoVENSZ uit het bed, terwijl zij alle moeite deed om
zich op to richten .
• St aat er nets gevaarlijks in den brief a" vroeg de stadstimmerman .
Niets," antwoordde CLARA . ~Ik heb vader slechts deelgenoot
gemaakt van den zwakken gezondheidstoestand onzer moeder ."
• Dus is er geen gevaar bij 't vinden van 't geschrift, nosh
voor u, nosh voor den armen jongen ?"
n Daarvan kan ik u de plechtige verzekering geven," wide
CLARA .

» Dan zal 't, hoop ik, wel losloopen," ging ROCHUS MEEuwISZOON voort ; ,,ofschoon onze stadsregeering spaanschgezind genoeg
AAOLF EN CLARA .
3
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is, om zulk een vergrijp gestreng to straffen . 1k zal den rentmeester JAN VAN DUYVENVOORDE wel eens gaan spreken . Hij is
mij nog al genegen en zal misschien GOVERTS vrijstelling wel
willen bewerken ."
0, indien gij dat wildet doen," wide CLARA . » 't Zou vreeselijk zijn, als die goede jongen om ons moest lijden . Doch is
't onze schuld? Hij bond het zelf aan ."
5 Gij hebt er geen schuld aan," wide MEEUwISZOON, haar
geruststellende, n 't 1s een goede jongen, die GoVERT, maar een
recite waaghals . De knaap is nergens goed voor dan om 't zeegat in to gaan ; ik zal er nooit een knappen timmerman van
waken . En gij, Mevrouw DovENSZ," grog hij voort, terwijl hij
naar het bed der kranke ping, ,, gij moet u maar kalm en rustig
houden . Het zal misschien nog wel eenigen tijd duren, eer uw
echtgenoot naar B r u s s e 1 wordt vervoerd . Wie weet, wat in
dien tijd kan voorvallen ."
n Aan Hem geef ik 't over, in Wiens hand onze lotgevallen
zijn," hervatte de kranke met zwakke stem .
n Dat is ook het eenige, wat u overblijft, Mevrouw !" wide
MEEuwISZOON.

En het beste," hernam Mevrouw DoVENSZ . » Wanneer alle
menschelijke hulp ontbreekt, gevoelt men zoo ten voile, dat
alleen daar hulp en troost to erlangen is."
,,Wel waar," hernam de timmerman . ,, Doch, ik wag u nu
niet langer vermoeien. Ook moet ik naar mijn werk ."
En dit zeggende, en na Mevrouw DO ENSZ en haar kinderen
gegroet to hebben, verliet ROCHUS MEEUwiszooN de n Twaalf
Apostelen ."
't Was dienzelfden middag tegen twee ure, dat de stadstimmerman bij KOPPESTOK den veerman kwam, om eens op to
nemen, hoe ver de knechts met het werk aan 't veerhuis gevorderd warm. De veerman was in zijn schip, gereed om over
to varen .
Zoo, bass ROCHUS, gij daar?" wide hij, » wel, wat heb ik
van GOVERT JANSZ gehoord : dat die zit ?"
Op de poort," antwoordde de stadstimmerman . ,, Hij heeft
een gevangene een brief bezorgd en is zelf in den knip geloopen ."
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Die arme jongen !" wide de veerman. » En zou 't slecht
met hem afloopen ?"
Ik vrees 't. Ik sprak er van morgen VAN DUYVENVOORDE
over en legde hem 't geval bloot ; dock die wilde van nets
hooren . 't Is dan ook tegen den uitdrukkelijken last van den
Hertog ."
En daar is men her zeer bang voor," gaf KOPPESTOK ten
n
antwoord . ,, Maar zie eens, meester ROCHUS . Daar komen twee
schepen de Maas op. Wat wonderlijke vaartuigen ."
» 't Zullen koopvaarders zijn," gaf MEEUwiszooN ten antwoord,
» die zich bij gindsehe vloot van koopvaardijschepen willen voegen,
om to zamen naar S p a n j e to zeilen, of door tegenwind zich
genoodzaakt hebben gezien de Maas in to varen ."
Ik geloof het niet, meester Rocnus," antwoordde de veerman,
n
» koopvaarders zijn 't niet . Weet gij wat? 't zijn de watergeuzen
Doch ik moet overzetten ; men seint ."
En hij begaf zich in 't veerschip en voer naar de overzijde,
waar zich eenige kooplieden bevonden, die naar D e n B r i e 1
wenschten to worden overgezet . Intussehen was het aantal der
schepen tot zes en twintig aangegroeid, en stevenden zij, door
den wind begunstigd, moedig voorwaarts .
n Wat zijn dat voor schepen, KOPPESTOK ?" vroeg een der
kooplieden .
„Ja, sinjeur ! wat zal ik u zeggen," antwoordde deze . ,,Koopvaarders zijn het niet, oorlogschepen nog minder. Maar aan alles
wat ik zie, geloof ik, dat het nets meer of minder zijn dan de
watergeuzen ."
De watergeuzen !" riepen alien bijna to gelijk. » De Hemel
zij ons genadig ! KOPPESTOK, weet gij dat wel?"
» De heeren zullen toch niet meenen, dat ik den gek met hen
scheer," gaf de veerman ten antwoord . n lnderdaad, hoe nader
zij komen, hoe meer ik er van overtuigd ben : 't zijn de watergeuzen onder LUMEY en geen andere ."
Wend dan terstond den boeg, en vaar ons terug," riep een
der kooplieden .
n Ja, ja, terstond !" hernamen de anderen . ,,Wij verlangen niet
door die zeeroovers to worden uitgeplunderd ."
n Zooals de heeren willen," hervatte KOPPESTOK zeer bedaard,
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en voer hen terug naar M a a s 1 a n d s 1 u i s, waar hij hen aan
wal zette.
Gij moet u niet verwonderen, dat de schrik voor de watergeuzen zoo algemeen was . Zij hadden clan ook onder burs vroegere aanvoerders DoLHAIN en LUMBRES menige ongeregeldheid
gepleegd, en even goed Hollandsche als Spaansche schepen gekaapt . Ook onder hun tegenwoordigen admiraal WILLEM VAN
LUMEY, graaf van 'der Mark, die gezworen had haar en baard
to laten groeien, tot hij den flood van EGMOND en HooRNE
zou hebben gewroken, hadden zij nog 't vorige jaar M o n n ik e n d a m ingenomen, welke stall zij hadden geplunderd en verlaten, daar zij zich to zwak rekenden om haar to behoud .en .
Geen wonder dus, flat deze kooplieden en later ook de inwoners van D e n B r i e 1 met angst en schrik warm vervuld voor
't geen in hun oog niets antlers was clan een troep zeeroovers .
„Ik wil toch weten wat er van de zaak is," zeide KoPPESTOK
bij zich zelf. ,,'t Mogen clan zulke zeeroovers zijn als 't willen,
ik wil er 't mijne van hebben. Doodslaan is 't ergste, wat zij
mij kunnen doers ; en zoover zal 't wel niet loopen, in alle geval zijn 't Nederlanders en geen Spanjaards . Mogelrjk is er de
zoon van omen voormaligen baljuw BLOYS VAN TRESLONG bij ."
Zoo in zich zelf sprekende, voer KoPPESTOK naar de schepen
en klampte de twee voorste, waarover MARINUS BRAND van
Veere en DAAM VAN HAREM, een Luiksch edelman en medeonderteekenaar van bet Smeekschrift, kapiteins warm, aan boord
met de vraag
,,Is 't vaartuig van kaplteln WILLEM BLOYS VAN TRESLONq er
ook bij ?"
5 Dat is ginds," antwoordde men hem van een der schepen,
terwijl de spreker een schip wees, flat dicht achter hem lag .
KOPPESTOK was weldra op zij .
» Wat moet je ?" riep hem een stem van 't verdek toe .
„Kapitein TRESLONa spreken," gaf KoPPESTOK ten antwoord .
Men wierp hem een lijn toe, waaraan KoPPESTOK zijn vaartuig vastmaakte en waar langs hij tegen 't schip opklom .
» Zoo, KOPPESTOK ! Ben jij daar ?" rlep WILLEM BLOYS VAN
TRESLONO uit, fl En wat kom je bier doers?"
n Ik wenschte mij to overtuigen, of gij op de vloot waart,
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heer kapitein," zeide KoPPESTOK . ,,Uw komst zal omen goeden
Briellenaars geen kleine onrust veroorzaken ; 't zal hun echter
grootelijks geruststellen, wanneer zij weten, dat de zoon van
hun voormaligen Baljuw er bij is, en zij dus met geen vijanden,
maar met vrienden to doen hebben ."
,,Zijn dan mijn goede Briellenaars zoo bang voor ons, watergeuzen ?" vroeg TRESLONG .
r Geen wonder, na 't geen de uwen to M o n n i k e n d a m
hebben verricht, mijnheer TRESLONG ."
» Dat zal met mijn vaderstad nooit gebeuren, zoolang ik 't
verhinderen kan !" rlep TRESLONG nit.
,,Als gij 't zoo meent," hernam KoPPESTOK, ,, dan heb ik nog
Hollandsch bloed genoeg in mijn lijf, om het to wagen voor
den Prins en zijn zaak ."
,,Je bent nog altijd de oude, eehte Brielsche jongen, KOPPEsTOK," gaf TRESLONG ten antwoord . n Ga met mij mee naar den
admiraal ; wellicht kun je ons van dienst zijn ."
Op een wenk van den kapitein werd de trap uitgezet, en voer
hij met KOPPESTOK naar het admiraalschip, dat echter in grootte
en bouw weinig van de andere versehilde . Terwijl men voortroeide, gaf de veerman hem de noodige inlichtingen aangaande
de sterkte van D e n B r i e 1 en haar bezetting .
~Ik breng u hier een man, die ons van dienst kan zijn, admiraal," zeide TRESLONG . „Gij zoudt hem met een boodschap
naar D e n B r i e 1 kunnen zenden . De Spaansche bezett~ng heeft
haar verlaten en is naar U t r e c h t getrokken, om den tienden
penning to eischen. Voor den man zelf sta ik borg : ik ken
hem en ben overtuigd, dat de Brielsche Magistraat hem geen
gehoor zal weigeren ."
Den Briel veroveren ?" zeide LUMEY verachtelijk, ,,Gij weet
wel, kapitein, dat ons doel is gindsche koopvaardijvloot to nemen,"
,, Die ons ontsnappen zal, admiraal," zeide TRESLONG, terwijl
hij naar de schepen wees, die de lucht hadden gekregen van de
komst der watergeuzen, en de zeilen hadden gespannen, om voor
It o t t e r d a m bescherming to zoeken tegen het hun dreigend
gevaar,
n Dan zeilen wij de Maas nit," hernam LUMEY .
,,Met uw verlof, admiraal," zeide KoPPESTOK . » De wind
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blaast vlak uit het westen . Gij kunt dus de zeegaten niet uit."
,,Indien gij dezen man wildet belasten met een boodschap aan
den magistraat, admiraal," hernam TRESLONU, die zijn zegelring
van den vinger trok en hem LUMEY overhandigde, n dan kan
hij mijn ring medenemen tot teeken van de goede bedoelingen
zijner tenders."
,,Nu, 't zij zoo," zeide LUMEY, nadat hij zijn vice-admiraal
BARTELT ENTES VAN MENTHEDA en de kapiteins JAKOB SIMONSZOON DE RIJK en DIRK TUIVEL, beiden Amsterdammers, die
zich juist op zijn schip bevonden, had geraadpleegd, fl Ga naar
de vroedschap, KOPPESTOK, en zeg dat ik, de admiraal LUMEY,
mitsgaders TRESLONq en de andere hopluyden des Prinsen, u
gevergd hebben, to verzoeken, dat de magistraat, om met hen
to spreken, twee gemachtigden willen buiten schikken ; den
welken nets misschieden zal. Want die u gezonden hebben, verklaren alhier to zijn, om de burgerij van den tienden penning
to verlossen, en tegen de dwingelandij van ALVA en de Spanjaards to beschermen."
,,Zeer goed, admiraal," zeide KOPPESTOK en voer in allerijl
terug naar Den B r i e l .
Terstond begeeft hij zich naar de Noorderpoort en vindt die
gesloten . Want Roenus MEEUWISZOON was teruggekeerd, en had
de tijding in de stad gebracht, waarop zich daar een algemeene
schrik verbreidde, alzoo de veste zonder bezetting was . Terstond
had men alle poorten gesloten, en begaf de overheid zich naar
het stadhuis, om to beraadslagen, wat men in dien nood zou
doen . Dadelijk wordt de poort voor KoPPESTOK geopend en hij
aan alle kanten door angstige burgers ondervraagd . Maar hij
geeft slechts korte antwoorden en gaat naar het stadhuis, waar
hij zich van zijn last kwijt . Burgemeester JAN PIETERSZ NICKER
vraagt hem naar het aantal der watergeuzen, en de veerman,
minder met opzet dan wel om, zooals de menschen gewoon zijn,
de dingen to vergroaten, antwoordt dat er wel vijf duizend man
zijn, ofschoon er zich nauwelijks de zesdepart op de vloot bevinden .
Na lang beraadslagen gaan er eindelijk twee regeeringsleden,
NICKER en JAN JANSZ KOEKEBACKER merle ; terwijl de raad den
zegelring van TRESLONq behoudt tot onderpand van hun veilig-

39
heid. Beide heeren begeven zich naar een huffs tusschen het
havenhoofd en de stall, waar de admiraal hen waeht en D e n
B r i e 1 in naam van den Prins opeischt, terwijl hij hun twee
uren tijds geeft om zich to beraden . De afgevaardigden keeren
ongedeerd in de stall terug, om den eiseh van LUMEY aan hun
mederegenten over to brengen. De admiraal last intussehen zijn
yolk ontschepen, zendt TRESLONC met een gedeelte van het
yolk naar de Zuiderpoort, en zijn luitenant-kolonel ROOBOL naar
de Noorderpoort, met bevel om, als de twee uren verstreken
zijn en de stall haar poorten niet heeft geopend, haar stormenderhand in to n,emen .
Intusschen is de verslagenheid in D e n B r i e 1 zoo grout, dat
niet alleen de g eestelijkheid, die wel weet welk lot haar van
LUMEY en de zijnen to wachten staat, maar ook al de burgers
die iets to verliezen hebben, en zelfs de magistraat op wagens
en to paard de Zuiderpoort uitvluchten, zoodat er (volgens BOR)
niet veel meer dan vijftig burgers in de stall overbleven .
Terwijl de magistraat beraadslaagt, de burgers hun tilbare
have bijeenpakken en de watergeuzen tot voor de poorten oprukken, willen wij eens een bezoek afleggen bij onzen vriend
GOVERT, die sedert gisterenavond in de gevangenis zit to brommen .
Toen hij daar zoo onverwachts wend gepakt en in den kerker
genet, was hij eerst verdrietig . Maar spoedig troostte hij zich
met de gedachte, dat hij een goede daad had verricht, en begun
eindelijk to lachen, omdat het hem gelukt was den wachthebbenden soldaat toch bij den news to hebben . Hij zocht dan ook
een plaats om zich neder to leggen, toen juist de cipier boven
kwam en hem een bus stroo bracht. Getroost strekte hij zich
op 't harde bed nit en sliep, vermoeid als hij was, welds in .
Toen hij den volgenden morgen ontwaakte en men hem zijn
ontbijt bracht, vroeg hij den cipier, hoe lang hij daar nog 2ou
moeten zitten, en trok een vrij Lang gezicht, toen deze hem
zeide, dat hij niet moest rekenen in de eerste maanden los to
komen, als hij ooit zijn vrijheid terugkreeg . Dan, spoedig vergat
hij zijn verdriet, en, nadat hij met gretigheid (want hij had
hunger) zijn zwart brood had opgegeten, liep hij zijn kerker op
en neer, en flout een deuntje op de wijs van ,, ilhelmus van
Nassouwen," een lied, door MARNIX VAN ST .-ALDEG}ONDE, een
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der medeonderteekenaren van het Smeekschrift, gemaakt . Maar
spoedig verveelde 't hem en begon hij op middelen to denken,
om door 't raam, dat hem to hoog was, wat naar buiten to
zien . Na lang peinzens (want hij- had bank noch tafel in zijn
eel) verzon hij, om het stroo, waarop hij gelegen had, als een
touw to vlechten, hetgeen hem zees goed gelukte . Zoo maakte
hij nu een koord, dat hij niet dan na veel moeite door een
der tralien stak . Vervolgens knoopte hij de beide einden aan
elkander, en maakte zoo een snort van zitplaats, die hem in
staat stelde, om alles to zien wat er buiten voorviel. Daar hem
echter deze positie nog al lastig viel, klom hij tusschenbeide
eens naar beneden .
Omstreeks vijf urea na den middag hoorde hij zulk een geweld voor de poort, dat hij zoo gauw als hij maar kon, naar
boven klauterde, en daar ItOOBOL met dims geuzen zag aanrukken . 't Was een woeste troep . Daar warm er onder, wien
de Spanjaards news en ooren hadden afgesneden . Dit was het
geval met een hunner kapiteins, GAUTHIER HERLIJN, die, nadat
zijn vader en oudste broeder door den bloedraad warm onthoofd, met zijn twee overige broeders gevlucht, en onder de
wilde geuzen was gegaan . Gevangen genomen zijnde, werden
de beide anderen terstond gehangen, terwijl GAUTHIER er met
verlies van news en ooren of kwam . Wel werd hij naar V a 1 e nc i e n n e s gevoerd, om daar levend to worden verbrand ; maar
hij ontsnapte en wreekte zich sedert op een oninenschelijke
wijze, door aan alle priestess, Spanjaards zoowel als Nederlanders, die hem in handen vielen, insgelijks news en ooren of to
snijden en hen daarna to laten verbranden . Andere geuzen hadden slechts een arm of een been, kortom, de meesten hunner
droegen de kenteekenen der Spaansche tirannie, of de likteekens
van de in den krijg ontvangen wonden .
Omstreeks acht use brengen de belegeraars, ziende dat hun
de poort niet geopend wordt, rij s, stroo en tees to zamen, stapelen dat voor de poort opeen, steken het in brand en nemen
een mast om haar open to rammeien . Meer kon GovERT niet
zien : want de opstijgende rook noodzaakte hem, het raam to
verlaten en drong al meer en meer zijn vertrek binnen .
Voor negen uur trok LUMEY zelf met de zijnen de Noorder-
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poort binnen, to gelijk met TRESLONG, die aan de Zuiderpoort
juist den vluchtenden baljuw en rentmeester JAN VAN DUIVENVOORDE met de stadskas, groot f 6000, tegenhield en hem dwong,
merle in de stall to gaan . Zoo was B r i e 11 a zonder bloedvergieten aan de zijde van den Prins gebracht .
En wie zou hierin niet een hoogere hand zien ? Laat mij u
even vertellen, hoe de zaak in elkander zat . De watergeuzen,
door Koningin ELIZABETH, die bevreesd was voor den koning
van S p a n j e, uit de Engelsche havens verdreven, warm van
plan om 't Gat van T e x e 1 binnen to loopen, en daar eenige
Spaansche schepen to nemen . Doch de wind liep west en noodzaakte hen de Maas in to stevenen ; niemand echter dacht aan
de inneming van D e n B r i e 1, wel, zoo als wij hoorden, aan 't
veroveren van een koopvaardijvloot, die in 't gezicht der stall
lag . Een eenvoudige veerman gaf het denkbeeld aan . B r i e 11 e
was door de Spaansche bezetting verlaten . En, ofschoon de Prins
andere plannen had, moest hij er zich in schikken, weinig denkende, dat die inneming de eerste steep zou zijn aan den tempel
der vrijheid, welken hij ging stichten . Toen ALVA er de tijding
van ontving, gaf hij bevel, de terechtstelling van de Brusselsche
kooplieden, waarvan in ons tweede hoofdstuk gesproken is, to
schorsen : en zooveel moed gaf deze gebeurtenis aan de ingezetenen, dat alle steden in 11011 a n d, behalve A m s t e r d am, en
verscheidene in andere provincien het Spaansche juk afwierpen,
de Spanjaards uit hun vesten verdreven, en zich voor den Prins
VAN ORANJE verklaarden .
Niet ten onrechte maakte men op dit feit het volgende versje
Op den eersten April
Verloor ALVA zijn bril ."

VIJFDE HOOFDSTUK.

Vreugde en smart.
Welk gedruisch boor ik toch op straat ?" vroeg Mevrouw
DoVENSZ aan CLARA, die bij haar bed zat.
n Ik weet bet niet, moeder," antwoordde CLARA. » Spoedig
echter zullen wij bet weten : want ADOLF is er op nit, om to
gaan zien wat er van is . Daar komt bij juist binnen. Wat hebt

gij gehoord, AnoLF ?"
,,De stall is vol onrust," antwoordde deze . ,,Alle menschen
vluchten de Zuiderpoort uit . Beladen met pak en zak, op paard
en wagens, zoeken zij een goed heenkomen : zelfs de leden van
den magistraat verlaten de stall ."
~En waarom?" vroeg Mevrouw DoVENSZ .
,,De watergeuzen staan voor de poort, en hebben de vest in
naam van den Prins VAN ORANJE opgeeischt . En daar nu de
burgers vreezen, bet lot van M o n n i k e n d a m to zullen ondergaan, 'twelk zij uitgeplunderd en daarna verlaten hebben, zoeken
zij een goed heenkomen ."
5 En wij kunnen niet vluchten," zeide CLARA . » Arme moeder!
Wat zal er van ons worden !"

,,Wij zijn in de hand van Hem, bij wien hulp en ondersteuning is in nood, die de zijnen niet verlaat, als zij op Hem vertrouwen !" zeide Mevrouw DovENSZ . ,,Daarenboven, 't zijn Nederlanders en die zullen toch een weerlooze vrouw met twee kinderen
wel ontzien ."
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De klok der Sint-Catharinakerk had negen geslagen, en nog
had ons driettal verger niets vernomen, dan dat de waardin, die
zoo even boven geweest was, hun verhaald had, dat de watergeuzen reeds door de Zuiderpoort de stag binnentrokken en dat
de Noorderpoort weldra zou moeten bezwijken . Mevrouw DOVENSZ,
die misschien door het gevaar dat haar dreigde, zich krachtiger
gevoelde, zat in haar ledikant overeind, en CLARA en AnoLF
stonden aan haar bed . Een lamp wierp haar flauw schijnsel op
de omringende voorwerpen, en scheen ze met een treurig wags
to overdekken . Allen zwegen en hoorden hoe langer hoe meer
gedruisch op de straat, toen zich eensklaps zware voetstappen
op den trap lieten hooren, en de deur der kamer werd geopend .
Alle drie zagen naar dien kant en bemerkten twee mannen en
een knaap, wier gelaatstrekken zij echter door het flauwe licit
niet konden onderscheiden . 't Waren watergeuzen, daarvan hielden zij zich verzekerd . Pooh stelt u hun blijde verrassing voor,
toen een der mannen nader trail, met den vroolijken uitroep ;
,,Lieve vrouw ! Dierbare kinderen !" in de armen van Mevrouw
DOVENSZ snelde, en daarna zich nit haar omhelzing losrukte, om
zijn lieve kinderen aan 't hart to drukken .
De plotselinge vreugde deed Mevrouw DovENSZ bezwijmen ;
dock spoedig was zij weder bij . Intusschen warm ook de beige
anderen nader getreden, en herkende men in hen niemand
angers dan RoOHUS MEEUWiszooN en GovERT JANSZ .
~O, mijn dierbare echtgenoot !" riep Mevrouw DOVENSZ uit .
Hoe wonderbaar heeft de Heer omen angst in vreugd verkeerd
Wij vreesden door de watergeuzen to worden overvallen, en
juist hun komst brengt ons redding aan ."
~De watergeuzen," zeide Roonus MEEUwiszooN, » zijn zoo verschrikkelijk niet als men zich voorstelt . 't Is waar, zij hebben
gruwelen bedreven en doen 't nog. Maar men moet niet vergeten, dat het getergde leeuwen zijn, evenmin als dat er zich
oader hen van de edelsten en braafsten van ons land bevinden ."
n En hoe zijt gij verlost ?" vroegen AnoLF en CLARA .
» Dat zal u deze edele man beter kunnen zeggen dan ik,"
gaf EGBERT DovENSZ ten antwoord .
,rlk ben zoo bang niet voor de watergeuzen," zeide RoCHUS
MEEUwiszooN, n en daarom bleef ik rustig in de stall, terwijl
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de anderen voortliepen . Zelfs begaf ik mij naar de Noorderpoort,
our to zien hoe 't daar zou afloopen, in de hoop, mijn trouwen
GOVERT en uw braven vader to verlossen . Ik vond de deur
van den kerker aanstaan . Met een brandende lantaarn gewapend,
grog ik den trap op, en kwam aan een deur, van welke ik de
zware grendels afschoof . 't Was hoog tijd : want de kamer was
geheel met rook gevuld, die van buiten was binnengedrongen,
en bij de deur lag onze goede GoVERT geheel bedwelmd ; de
arme jongen zou zeker gestikt zijn, ware ik hem niet bijtijds to
hulp gekomen . Spoedig kwam hij bij, en door zijn aanwijzing
vonden wij binnen weinige oogenblikken de deur van den kerker
uws vaders . Doch daze was gesloten . Gelukkig had de gevangenbewaarder in zijn angst en haast our to vluchten de sleutels
achtergelaten, en weldra waren de drie gevangenen in vrijheid
gesteld . Wij brachten uw vader herwaarts . Mij dacht, ik mocht
die eerste ontmoeting wel zien, als hat loon voor mijn moeite ."
» Hartelijk dank, edele man !" zeide CLARA, ,,Waarmede zullen
wij u vergelden, wat gij voor ons gedaan hebt ?"
» Ik zeg u, dat ik mijn loon reeds heb ontvangen," hernam
Rocxus MEEUWISZOON . » En thans ga ik heen : ik wensch eens
kennis to waken met die gevreesde geuzen."
,,Goede GoVERT," hervatte CLARA, terwijl zij hem de hand
reikte . » Je hebt veal, zeer veal voor ons gedaan en geleden .
Mochten wij in staat zijn, u naar waarde to beloonen ."
,,Dank
sours aan mij, lieve juffer !" zeide GoVERT, ~En vergun
mij, u nog eens to komen bezoeken ."
,,Je zult ons altijd hartelijk welkom zijn, baste jongen," zeide
Mevrouw DOYENSZ .
En ADOLF drukte hem hartelijk de hand .
» Ik zal uw knikkers niet wear omschoppen, GoVERT," zeide
hij schertsend .
» 't Zou u ook tamelijk moeilijk vallen, ADOLF," zeide GoVERT .
» Ik knikker voortaan niet anders dan met looden ballen ."
n Hoe dat?"
» Ik neem dienst onder de watergeuzen . Ik heb dat volkje
uit mijn venster gezien, en 't bevalt mij . Reeds sedert lang
heeft mij dat stadsleven tegengestaan . Naar zee moat ik ; dansen
op de rollende baren . De lucht van hat kruit is zoo heerlijk,
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en de muziek der kanonnen is voor mij de schoonste die ik ken ."
n En uw ouders?"
,,Zij zullen 't mij niet beletten, dat weet ik to goed."
n En Meester Rocnus ?"
,,Hij is een to warm vaderlander, om een jongen terug to
houden, die zijn vaderland wil dienen . Neen, ADOLF, voortaan
zal 't mijn lens zijn : Leven de Geuzen !"
» En je zult Been onwaardige onder hen zijn," hervatte ADOLF .
,,Mij dunkt, ik zie u reeds tegen den Spanjaard vechten ."
„Ja, liever Tnrksch dan Spaansch !" riep GoVERT nit . n Dat
is de spreuk der dappere Waterleeuwen en 't zal ook de mijne
wezen . En flu, vaarwel ! Voor mijn vertrek zie ik u weder !"
» Vaarwel, GOVERT . Tot wederziens ."
Den volgenden dag plunderden de watergeuzen kerken en
kloosters . Daar velen van hen gebrek aan goede en warme plunj e
hadden, moet het u niet verwonderen, dat vooral de kleederen,
die zij daar vonden, hun welkom warm . 't Was dan een vreemd
gezicht, die ruwe en gebaarde mannen in grauwe en bruine
monnikspijen to zien loopen en hen in die kleedij het gewone
scheepswerk to zien verrichten . De kostbaarste stukken echter
werden onder de opperhoofden verdeeld . Wat den burgers aangaat, hun goederen ontzag men ; hetgeen ten gevolge had, dat
de meesten der uitgewekenen terugkeerden .
Gaan wij nu dienzelfden Woensdag naar het raadhuis, waar
wij de hoofden der watergeuzen vergaderd zien . Die man daar
met zijn lang gezicht en krullend haar, met zijn grooten snorbaard en sombere oogen is hun opperhoofd, WILLEM, Cxraaf van
der Mark, Vrijheer van Lumey en admiraal der vloot, ,,een
krijgsman, met wien niet to schertsen viel ." Naast hem zit BARTELT ENTES VAN MENTHEDA, een Ommelander en vice-admiraal,
die het huffs van den gevluchten schepen KAREL GANSZ heeft
betrokken, en aan zijn andere zijde RooBOL, LUMEY'S luitenantkolonel over de zeesoldaten . Daar mast de ons reeds bekende
WILLEM VAN BLOYS VAN TRESLONG, w1enS vader vroeger baljuw
van D e n B r i e 1 is geweest en wiens broeder JoHAN op den
eersten Juni 1568, met zeventien andere edellieden op de paardenmarkt to B ru s s e 1 zijn hoofd op het schavot heeft verloren .
Hij, benevens de man die mast hem zit, de welbekende Am-
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sterdamsche koopman . JACOB SIMONSZOON DE RIDS, waren de
edelste onder de watergeuzen . Verder zien wij er een anderen
Amsterdammer JAN SPIEGEL, den Haarlemmer NICOLAAS RUICHAVER en den dapperen JACOB CABILJAUW, ,,een vroom ende
deughelyck man, van eenen zachtmoedigen en gemakkelyken
aart," den grijzen HOMME HETTINGA, om zijn hooge jaren Oom
HEDDINq genoemd, den Frieschen rechtsgeleerde en dichter
FREDERIK VAN INTHIEMA, den edelen JACOB MARTENS, die, ofsehoon zijn vader lid van den bloedraad was, als vaandrig van
LIMEY op de vloot der watergeuzen diende, LOOP en GILLIS
STELTMAN, beiden Brusselaars, die hun doeken hadden gedoopt
in het bloed van EOMOND en HooRNE, en gezworen hadden, den
flood flier edele mannen to wreken . Verder den ons reeds bekenden HERLIJN, flan nog DIRK DUIVEL, en eindelijk ook den
j eugdlgen JAN VAN DUIVENVOORDE, Heer van W a r m o n d, toen
nog nauwelijks zestien jaren oud .
Wat zullen wij flu met de stad aanvangen ?" begon de admiraal . „Mijns bedunkens is het best, het nest in brand to
steken en weder scheep to gaan ."
,,De stall in brand steken?" vroeg TRESLONG .
,,Waarom niet?" zel HERLIJN . ,,Wij kunnen 't eens gewonnene
toch maar niet zoo zoetsappig aan den Spanjaard overlaten ."
» En dan de arme burgers?" hernam TRESLONO, n Heb ik
daarom mijn zegelring ten beste gegeven, flat men later zou
zeggen : the TRESLONG is een valsch edelman en zijn afkomst
onwaard . Hij zendt zijn zegelring, om ons to misleiden en ons
des to zekerder to verstrikken ."
,,Wat mij aangaat," merkte DIRK DUIVEL aan, ,,ik ben het
volkomen met HERLIJN eens, flat wij de stall niet aan den
Spanjaard kunnen overlaten . Maar niet, flat wij haar in brand
zouden steken . Verre van daar. 't Zou to dwaas en to laf hartig
zijn, om een zoo schoone gelegenheid buiten nooddwang to
laten varen ."
,,Gij hebt gelijk," sprak de vice-admiraal BARTELT ENTES .
» Wat moed toch zouden de verlangende landzaten, wier hoop
op de beloofde en telkens gemiste verlossing ten einde van adem
is, overhouden, indien wij dus een sleutel des lands willens uit
de hand wierpen ? Veeleer moeten wij, nu 't geluk ons in den
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mond loopt, den Prins bericht geven, die den misslag niet zal
begaan, ons verlegen to laten ."
,,Wij moeten de stall behouden en haar behoorlijk versterken,"
zeide de edele DE RIJK. ,, Wat mij aangaat, menigmaal heb ik
-God gebeden om een graf op het strand van mijn vaderland .
Na zal er mij een binnen de wallen worden geschonken . Doen
wij . bns uiterste best om die wallen to versterken . De mensch
is altijd sterfelijk ; maar 't is niet hetzelfde of hij 't leveii last,
terwijl hij in suffend nietsdoen is verzonken, of dat hij 't verliest in 't doen van iets goeds en lofwaardigs ."
Door zulke edele taal, ons door den historieschrijver P . C.
HooFT getrouwelijk geboekt, lieten LuMEY en de anderen zich
overreden, en terwijl men een boodschap zond aan den Prins
VAN ORANJE, zat men niet stil, en versterkte de wallen met
het geschut der schepen, waarbij men haringtonnen vol aarde
plaatste, die de kanonniers moesten beveiligen . De burgers van
D e n B r i e l, die nu zagen dat het hier het behoud hunner stall
voor een goede zaak gold, hielpen trouw en ijverig mede ; ja,
de vrouwen scheurden zich de voorschoten van 't lijf en draaiden
er lonten

van voor

de

kanonnen

en de geweren (want men

kende toen nog geen sloten met vuursteenen of met percussions) .
De goede Briellenaars waren dan ook geheel en al van hun
angst voor de watergeuzen genezen. Zoo onder andere, kwamen
de jonge dames MAYKEN en AAGJE HEERMANS, dochters van een
lid der regeering, meermalen op de maaltijden, welke ENTES in
het huffs van KAREL GANSZ gaf, en bij welke maaltijden LUMEY
en verscheidene andere bevelhebbers tegenwoordig waren .
Intusschen had Bossu, die zich juist binnen U t r e c h t beyond,
het bevel van ALVA niet afgewacht, en zich met al het krijgsvolk van het regiment van L o m b a r d ij e op weg begeven . Van
Schiedam en Maaslandsluis stak hij over naar 't eiland
V o o r n e, in welken overtocht hij niet den minsten tegenstand
ontmoette, dewijl LUMEY zich daartoe to zwak oordeelde . Zoozeer was Bossu overtuigd van zijn zegepraal, dat hij niet eens
grof geschut had medegenomen .
Aan de stall komende, vonden zij de huizen voor de Zuiderpoort afgebrand, en werden door het geschut der watergeuzen,
die zich in de boomgaarden hadden verscholen, begroet. In een
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dier boomgaarden vinden wij GovERT JANSZ, met een vuurroer
(geweer) gewapend, op den vijand schieten . Hij heeft dienst
genomen onder het yolk van JACOB CABILJAUW en is mede uit
de stall getrokken met de schutters van ROOBOL, om den vijand
door een aanhoudend peletonvuur op to houden . Naast hem
staat RoCHUS MEEUwiszooN, die, even als de andere burgers,
dapper helpt om de stall to verdedigen .
't Is jammer van onze paascheieren, Meester RoCHUS," zegt
COVERT, fl Ik had er nog al zulke mooie paarsche . Maar daar
zal nu van geen tikken 1) komen."
Bat weet je niet," meent IIOCHUS MEEUwiszooN . ,, A1& wij
't geluk hebben, den Spanjaard to verdrijven, kun je er morgen
uw hart nog fiksch aan ophalen ."
n Buiten de poort zullen wij het toch niet doen ; want de
stall zal wel gesloten blijven ."
„Wel mogelijk ."
,,Wij zullen 't her niet lang uithouden, Meester RoCHUS,"
zegt COVERT, eenige oogenblikken later, terwijl hij zijn vuurroer
laadt : ,,z a komen to talrijk opzetten ."
fl Je hebt gelijk, COVERT, " antwoordt de stadstimmerman .
,,'t Zal 't best wezen, dat we bij tijds het veld ruimen, en ons
naar de stall begeven ."
1 ) Sedert onheuglijke tijden was het in ons land de gewoonte, om op
Paaschzondag buiten de stall to gaan op 't een of ander open veld, ieder
voorzien van een netje of zakje met hardgekookte gekleurde eieren. Daar hield
men dan feest . Sommigen wierpen met eieren, anderen rolden ze, om tegen
partij to schieten, weder anderen tikten eieren op elkander, het puntige tegen
't puntige of het roride tegen 't ronde. Wiens ei gekneusd werd, was het
kwijt. Dit was een vermaak voor kinderen niet alleen, maar ook voor volwassenen . Somtijds was er onder hen een, die zijn ei kunstig uitgeblazen en
met lood gevuld, of een houten ei gemaakt had, waardoor hij alle eieren won,
die op het zijn werden getikt . werd zulk een bedrieger ontdekt, dan werden
hem een aantal rauwe eieren op 't hoofd stuk geslagen, zoodat hij letterlijk
met struif overdekt was. Bit eierfeest, waarvan nog bij ons de sporen overig
zijn, schijnt van heidenschen oorsprong to zijn, en wel van 't feest ter eere
van ASTARA of VENUS, aan wie de maand April gewijd was . Later heeft de
Christelijke kerk dat feest overgenomen op haar Paschen, zijnde het ei, waarin
een schepsel (het kuiken) slaapt, om later nit zijn schil to voorschijn to
treden, bij baar het beeld van de opstanding nit den dood .
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Was 't l ieut lands'che sluisje maar open," herneemt GoVERT,
dan
verdronken ze als katten, en moesten een goed heenkomen
,,
over den dijk zoeken ."
n Jongen, dear zeg je zoo wat," roept meester ROCHUS nit ;
» dat i een goc'd denkbeeld."
En terwijl hij hog spreek't, werpt hij zijn geweer weg, en
springt in de gracht, die hij to midden van de kogels der
vijanden overzwemt . GovERT kijkt hem met gespannen aandacht
na, en zf et hoe de timmerman, aldaar gekomen, een bijl nit zijn
gordel trekt, en to Chidden van de op hem gerichte kogels flood
bedaard lief sluisje openhakt . Eensklaps dringt het water met
geweld naar binnen en de Spanjaards, ziende flat al de binnenwegen onderlaopen, redden zich al zwemmende en wadende naar
den Nieuwlandachen dijk en trekken op de Zuiderpoort af .
,,Terstond to scheep !" roept ROOBOL ; en GoVERT met eenige
anderen springen in een paar vaartuigen, roeien nit alle macht
naar de schepen, waarmede de vijanden aan wal zijn gekomen,
borers er eenige van in den grond, steken andere in brand en
brengen, omdat alles met haast moet geschieden, de overige van
den never af. Ik behoef u niet to zeggen, hoe dapper GOVERT
help .
Intusschen worden de Spanjaards aan de Zuiderpoort zoo
duchtig met grof geschut ontvangen, flat zij op de vlucht slaan
en naar de midden op de rivier drijvende schuiten zwemmen,
waarbij velen het levers verliezen . De zegepraal is volkomen .
's Avonds, ofschoon het ,, Stille Zaterdag" was, werd deze overwinning met groote blijdschap in Den B ri e 1 gevierd, en geen
geringe zelfvoldoening smaakte Rocxus MEEUWISZOON, die met
gevaar van zijn levers de stad had verlost. Ter belooning van
zijn dapperheid gaven hem de Staten van Holland een jaargeld
van 72 ponders vlaamsch (432 gulden) . De laatste van de kwitantien voor de ontvangst van flit jaargeld, gedateerd van den
5den November 1609 en door hem eigenhandig onderteekend,
is nog in de archieven van D e n B r i e 1 aanwezig, zoodat de
moedige man 84 jaar is geworden en het twaalfjarig bestand
heeft mogen beleven .
Twee dagen daarna, op Paaschmaandag, zwoer LUMEY der
burgerij, flat hij de stad zou houden voor den Prins VAN ORANJE.
ADOLF EN CLARA .

4
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't Wordt intusschen tijd, dat wij ons op denzelfden Zaterdag
eens begeven naar de ,,Twaalf Apostelen" waar we een treurig
tooneel zullen aanschouwen .
Op de kamer, welke wij een week to voren verlieten, als het
tooneel van de gelukkige ontmoeting van EaBERT DoVENSZ met
zijn vrouw en kinderen, wacht ons thans geheel iets anders .
De brave en trouwe gade, de zorgvuldige moeder ligt daar op
sterven. Sedert de laatste dagen is haar kwaal zoo toegenomen,
dat men ieder oogenblik den dood wacht . Haar gelaat is bleek,
haar oogen zijn meestal gesloten, of vestigen zich treurig op
haar man en kinderen . Zij spreekt weinig en dan nog in afgebrokene woorden .
Aan haar bed, met de klamme hand der stervende in de zijne,
zit EGBERT DoVENSZ, het betraande oog ten hemel geslagen ;
naast haar sponde staan de bitter weenende CLARA en ADOLF .
0, lieve kinderen ! Gij, die uw beide ouders nog bezit, gij kunt
u niet voorstellen, wat er in de ziel van die arme kinderen
omging, die binnen weinige uren geen moeder meer zouden
hebben ; gij kunt u de smart niet verbeelden, die in hun borst
huisde .
Het gedruisch op de straat deed de zieke opschrikken .
n Wat is er to doen, EGBERT ?" vroeg zij .
Ik weet het niet, vrouw lief," antwoordde hij . ,, ADOLF, ga
eens even vernemen ."
ADOLF grog, en kwam terug met de tijding van den aantocht
der Spanjaards .
fl De Heer geve de omen de overwinning !" zeide de zieke .
Dan alleen kan ik gerust sterven, als ik weet, dat gij veilig
.
zi t .„
n Gij zult niet sterven, lieve moeder !" snikte CLARA. » 0, wij
wenschten u nog zoo gaarne bij ons to houden ."
» De Heer wil het anders, mijn kind . Ik gevoel het : ik moet
u verlaten . God wil het, - Zijn wil geschiede !"
Spreek niet to veel, lieve vrouw," zeide EGBERT DOVENSZ .
,,'t Zal u to zeer vermoeien ."
Geenszins, EGBERT," antwoordde zij . » 0, ik voel mij op dit
oogenblik zoo zichtbaar gesterkt, en wil die weinige heldere
oogenblikken gebruiken, om tot mijn kinderen to spreken ."
A
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Zij wenkte CLARA en AnoLF, om bij haar to komen .
Lieve kinderen," wide zij, n 1k gevoel het maar al to wel,
dat ik niet lang meer bij u zal zijn . Maar ik troost mij daarin,
dat het de wil is van mijn Hemelschen Vader, die het best
weet wat noodig is voor het geluk zijner kinderen . De Heer
geve, dat gij eens moeder met uw vader gelukkig moogt zijn !
Maar moat er ook gebeure in deze troebele tijden, belooft gij
mij, dat gij elkander steeds zult lief hebben en malkaar in nood
en flood getrouw zult bijstaan ?"
5 Dat beloven wij, lieve moeder !" snikten CLARA en AnoLF .
n Nu flan, ontvangt den zegen uwer stervende moeder, die u
overgeeft aan Hem, die de Vader der weezen is ."
Uitgeput door deze inspanning, viel zij achterover in de kussens en sprak den geheelen flag geen enkel woord meer .
's Avonds kwam GoVERT de kamer binnen .
,,Wij hebben de overwinning behaald," wide hij fluisterend .
De Spanjaard is op de vlucht . B r i e l 1 e is vrij !"
De Heer zij geloofd !" riep mevrouw BovENSZ eensklaps uit,
die de blijde tijding had gehoord . n Mijn echtgenoot, mijn kinderen zijn veilig !"
En als hadde zij slechts daarop gewacht, om gerust to kunnen
sterven, nauwelijks had zij deze laatste woorden geuit, of haar
mond sloot zich voor altijd : zij gaf den geest .
Gij kunt u de smart voorstellen van EGBERT DOVENSZ, die
in haar zulk een trouwe gale verloor, en de bittere droefheid
van ADOLF en CLARA, voor wie zij steeds een zoo liefderijke
moeder was geweest .
Brie dagen later werd zij in alle stilte begraven .

ZESDE HOOFDSTUK .

Hoe Butphen en Naarden warden uitgemoord .

Alvorens wij de geschiedenis van CLARA en ADOLF voortzetten, is hat noodig, dat wij een kort overzicht given an hetgeen er vender in den laude voorviel .
Dear Bossy door hat Overlies zijner schepen niet near de overzijde kon komen, trok hij met zijn Spanjaards near D o r d r e e h t,
wear men Oval weigerde hem binnen to laten, dock hem van
schepen voorzag, met welke hij near R o t t e r d a m voer . Ook
bier ward hem de toegang geweigerd ; alleen veroorloofde men
hem, ijn manschappen bij vijf-en-twintig to gelijk met doove
(uitgedoofde) lonten de stad to lateen doortrekken . Reeds bij
bet inkomen der eerste vijf-en-twintig man ontstond er twist
tusschen hen en de burgers, aangevoerd door zekeren amid,
ZWART-JAN genoemd . Bossy doorstak met eigen hand den brayen amid, en door 't onordelijk binnenstormen van zijn lager
kwamen er verseheidene burgers om 't liven .
Dit voorval, hetwelk spoedig door geheel bet land ward verbreid, deed Bossy de genegenheid der Nederlanders verliezen,
en wakkerde den heat tegen de Spanjaards aan ; zoodat men er
aan twijfelt, of niet daze dead bun mien nadeel hebbe gedaan
den de verovering van D e n B r i e 1 .
Thans zond ALVA den bevelhebber van B r e d a, KWAREBBE,
en zijn bloedverwant BE TAssIs near D o r d r e c h t, en DON
OsoRio BE AUGULO near V 1 i s s i n g e n . In laatstgenoemde stad
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had JAN V N Kuix, Heer van E r p t, the er de tijding van
't verrassen van D e n B ri e 1 had gebracht, hat yolk aangezet
om zich vrij to waken . Het was op den Eden April, toen de
schepen van AUaULO voor de haven kwamen. Kun stopte een
uit den hoop, wiens hoofd door den drank was beneveld, een
pear daalders in de hand, en daze brandde hat geschut van de
wallen op de Spaansche schepen los, the daarop de wijk namen
near M i d d e 1 b u r g . Eenige burgers van V 1 i s s i n g e n echter,
beducht voor de wraakoefening der Spanjaards wanneer zij de
stall mochten hernemen, scheepten zich in om to vluchten ; loch
in zee ontmoetten zij JACOB SIxoNSZOON DE RIJK, die nit E n g eland terugkeerde, wear hij krijgsbehoeften had gehaald . Zij verhaalden hem 't gebeurde ; maar hij sprak hun cooed in, en
stevende met hen near V l i s s i n g e n terug . Jammer maar, dat
zijn komst aldaar door een schanddaad vergezeld grog, dear
hij den Italiaanschen ingenieur PEDRO PACIOTTO met twee edellieden zonder genade liet ophangen. Ik wil u al de wreedheden
niet opnoemen, waaraan men zich van beide zijden schuldig
maakte, en welke de glorie van die roemrijke dagen aanzienlijk verminderen . Wel had ALVA aanleiding gegeven tot zulk
een weerwraak ; maar de leer van JEZUS gebiedt ons, onze vijanden lief to hebben, en to zegenen die ons vervloeken ; zulk
een handelwijs was dus zeer onchristelijk .
Ofschoon de Prins weinig in zijn schik was met de inneming
van D e n B r i e l, dear hij geheel andere plannen had en vreesde,
dat ALVA nu op zijn hoede zou zijn, begreep hij toch wijselijk, dat
hij van de behaalde zege de best mogelijke partij moest trekken,
en stelde Sovov tot gouverneur over W e s t f r i e s 1 a n d (tegenwoordig N o o r d- H o 11 a n d) aan .
Daze aanstelling beantwoordde volkomen aan de verwachtingen van ORANJE . Reeds den volgenden dag verklaarde E n kh u i z e n zich voor den Prins en plaatste de vlag op den toren .
Gij kept hear, die vlag van rood, wit en blauw (de drie kleuren van 's Prinsen vaandel 1). Zij is nog onze vlag . LUMEY had
1 ) 's Prinsen kleuren waxen o r a n j e, wit en b 1 a u w ; zijn zegels brogan
aan koorden van oranje, witte en blauwe zijde, welke kleuren hear oorsprong
ontleenden nit hat Wapen van den Prins ;
zijn wapenschild was een good
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intusschen eenige zijner Watergeuzen gezonden, onder welke
ook JACOB CABILJAUW, en dus onder hem ook omen GoVERT
JANSZ, the wat blij was, dat hij nu eens meer zag dan D e n
Briel, en zich zeer goed in zijn nieuw beroep kon voegen .
Ik wil u niet vervelen met de opnoeming van de steden,
welke den Prins toevielen ; waartoe veel bijbracht de omstandigheid, dat Graaf LODEWIJIC VAN NASSAU B e r g e n in H e n eg o u w e n had verrast door middel van een twaalftal mannen, die zich voor wijnkoopers uitgaven . Daar nu ALVA het
grootste deel van zijn yolk bijeenverzamelde, om die belangrijke
vesting to herwinnen, kozen de meeste steden in 11011 a n d en
Z e e 1 a n d, thans Been overval to duchten hebbende, de zijde
van den Prins VAN ORANJE .
Ook in G e 1 d e r 1 a n d en O v e r ij s e 1 werden vele plaatsen
door den Prins veroverd, terwijl in F r i e s l a n d enkele het juk
afwierpen, andere den geuzen in handen of elen .
Het verheugt mij, dat ik u een trek van edelmoedigheid kan
verhalen, die gunstig afsteekt bij al de wreedheden, welke onophoudelijk werden gepleegd .
De Schout van G o u d a had zich door het streng vervolgen
van de protestanten den haat zijner onderhoorigen, vooral van
het gemeen, op den hall gehaald . Toen nu de stad zich voor
den Prins verklaarde, vluchtte die overheidspersoon, door het
woedende gepeupel vervolgd, op goed geluk in een huffs, waarvan hij de deur vindt openstaan en smeekt de vrouw des huizes, hem to verbergen . Zwijgend voldoet deze daaraan ; de
woedende menigte dringt de mooning binnen, maar vindt den
Schout niet . Toen deze, na zijn bevrijding~ haar daarover zijn
veld, waarop de jachthoorn van lazuur (blauw), 't beslag of de banden van den
hoorn zilver (wit) en het snoer of koord van lien hoorn keel (rood) is. - In
den eersten tijd zag men dan ook vlaggen van o r a n j e, w i t en b l a u w en
rood, w i t e n b 1 a u w . De klenren oranje of rood maakten echter geen verschil in beteekenis en beide vlaggen werden door het yolk begroet als 0 r a n j e,
Blanje, Bleu!
Toen in de vergadering der Staten-Generaal in 1653 besloten werd tot het
voeren der Staatsche- of Statenvlag in plaats van de aloude Prinsenvlag, werd
het oranje vervangen door rood, de kleur van den Hollandschen Leeuw, en
de vlag samengesteld zooals die heden nog is, uit rood, wit en b 1 a u w .
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verwondering to kennen geeft, zegt zij : ,, Zij konden u onmogelijk vinden, mijnheer de Schout : want het is dezelfde plaats,
waar ik altijd mijn man verborg, wanneer gij hem door uw
rakkers deedt zoeken ."
Intusschen was de Prins weder met een nieuw geworven
leger in 't Land gevallen . Het was in dezen veldtocht, dat het
volgende, u missehien welbekende, voorval plaats had.
De Prins was to N i v e 11 e en ' u d daar zijn leger de teeters
doers opslaan, hetgeen men kampeeren noemt . Midden in den
nacht werd de legerplaats door de vijanden overvallen . Reeds
waren een paar hunner ORANJES tent binnengetreden, om hem
in den slaap to vermoorden . Niemand was er, om den Vorst
to bewaken ; maar het Alziend Oog, hetwelk nimmer slaapt en
ook in het donkey ziet, waakte over het levee, dat nog zoo
nuttig was voor 't veege vaderland . 's Prinsen hondje, hetwelk
onder zijn bed sliep, werd wakker en kefte zoo luid tegen de
aanvallers, dat de Prins ontwaakte en de sluipmoordenaars op
de vlucht joeg .
Hoeveel voorspoed ORANJE in 't begin van zijn krijgstocht
had ondervonden, geldgebrek noodzaakte hem echter weldra, zijn
troepen of to danken en de behaalde voordeelen to laten varen ;
waarna ook B e r g e n opnieuw in Spaansehe handers viel . De
Prins, nu begrijpende dat zijn tegenwoordigheid in Holland
werd vereischt en daartoe aangezet door het verzoek der Hol=
landsche steden, begaf zich naar E n k h u i z e n, waar hij eenige
dagen bleef, om later nog andere plaatsen to bezoeken en eindelijk to D e l f t zijn hof to vestigen .
En nu moet ik u twee gebeurtenissen verhalen, die, hoe droevig en mensch-onteerend zij zijn, evenwel veel toebrachten tot
de vestiging der Nederlandsehe vrijheid : omdat zij alle steden
in 11011 a n d deden besluiten, liever het uiterste to wagers dan
den vij and binnen haar muren to laten .
DON FREDERIK VAN TOLEDO, ALVA'S zoon; was met een gedeelte van zijn leger naar G e 1 d e r 1 a n d vertrokken, om de
door de geuzen veroverde plaatsen to herwinnen . In November
1572 sloeg hij het beleg voor Z u t p hen, hetwelk spoedig door
de onwillige bezetting werd verlaten . De burgers, daardoor geen
kans meer ziende om de wallen to verdedigen, wilden zich nu
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overgeven ; dock de Spanjaards waren de stall reeds bi uien en
vermoordden, plunderden en mishaudelden hen op de cha delijkste wijs . Men verhaalt, dat, teen de Stadhouder HIERGES DON
FREDERIK om genade smeekee en deze bij.na overgehaald was
om die to verleenen, een franciskaner monnik here oevoegde
sla de eiere in de pan, an jers mochten er kwade kiel .ens
van komen," en dat deze woorden den veldheer van zijn betere
voornemens deden afzien .
Alle Geldersche steden, beh_aive B o mm e l, onderwierpen zich
K op N a r den
flu aan den Spanjaard ; terwijl DON FIEDJ
aftrok, dat hi, wilde vermeeste en, om naar A m s t e r d a m to komen .
Zoodra, Mj in de nabijheid der stall was,, liet hij haax opeischen ; dock de Naardenaai, vertrouwende op burs bezetting
van 120 roan Duitschers, en denkende dat bet slechts een der
benders van Bossu was, gaven eel weigerend antwoord . Teen zij
echter hoorden, dad bet DON FREDERIK met zijn leger wa ys,
zonden zij, twee hunner regeeringspersonen naar den veldheer,
om hem de sleutels der stall aan to bieden . Deze wilde die
manners zelfs niet zien en liet hun gelastena bet leger tot voor
de poort van N a a r d e n to volgen, waar zij antwoord zouden
bekomen . Hier werd bun bevolen, een aantal afgevaardigden
naar den veldheer of to zenden, om hem plechtig genade to
smeeken . Pen volgenden dag (1 December) begaven zich dezen
naar DON FREDERIK, die hun Been verhoor verleende, maar hen
zond naar RoMERO, wien zij ge nield de sleutels der stall aanboden. ROMERO weigerde die aan to nemen en eischte, dat meu
ze aan de poem zou aanbieden en daar vernemen, welke genade men to wachten had. Dit gebeurde en, op hun aanhoudend smeeken, gaf hij zijn woord, dat aan burgers noch bezetting eenig leed zou geschieden, waarop men hem met vier
honderd man inliet, die alien door de burgers gul onthaald werden .
Daarop last RoMERO met trommelslag aankondigen, dat burgers en bezetting zich ongewapend moeten begeven in de Gasthuiskerk, teen bet stadhuis, om den eed van getrouwheid aan
den Koning to hernieuwen . Enicele burgers, die jets kwaad~
vermoeden, verbergen zich ; de meeste echter voldoen aan deze
oproeping . Niet lang zijn zij daar, of een priester, die eenigen
tijd voor de kerk op en neer heeft gewandeld, treedt binnen
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on koiidigt den niets kwaads vermoedenden aan, dat zij zich ter

dood moeten bereiden, want dat hun laatste uur heeft geslagen .
Genoegzaam op hetzelfde oogenblik stormen Ro ao's soldaten
het gebouw in en vermoorden de ongewapende en nets kwaads
vermoedende burgers ; waarna zij de kerk in brand steken, om
ook de ongelukkigen, die zich in de bindten en op andere plaatsen
van het kerkgebauw hebben verscholen, to dose sterven . Vier
l onderd burgers, een aantal soldaten van de bezetting, ook de
Schepen GE$RIT PIPTER AARTSZOON, een der twee afgevaaM gden
en bjj wise ROMERO zelf het middagmaal had gehouden, vonden
bier den dood . En nog waren zij gelukkig to rekenen bij hun
medeburgers, die in hun schuilhoeken werden opgezocht en onder
de vreeselijkste martelingen den geest gaven . Men ontzag noch
jeugd, noch ouderdom, men mishandelde en vermoordde wie
men vond, en dat met een wreedheid, die men eer bij. tijgers
din bij menschen zou hebben gezocht. 1k wil u een paar bijj
zonderheden van dien moord mededeelen, en dan stappen wij
van dat bloedige tafereel af .
Onder andere woningen drongen de Spanjaards ook die van
een smid binnen, genaamd HUIBERT WILLEMSZ00N VAN DEN
EIEEN, die hen aan de deur zijner woning ontving met zijn
houten driestal als schild in de sees, en een zwaard in de andere
hand . Langen tijd verdedigde de dappere smid zijn levee, en
velde verscheidene Spanjaards ter aarde . Maar de aandrang werd
to groot, en met wonders doorboord, zonk de moedige VAN DEN
EI$EN nnder en greep stervende in bet vallen twee der hem
bedreigende zwaarden, die hij zoo sterk in zijn forsche handers
klemde, dat de beulen ze niet konden losrukken, zonder zijn
vingers of to snijden .
Het tweeds voorval is dit . De vijanden drongen bet huffs van
den geleerden en edelen rector LAMBERTUS HoRTENSIUS binnen,
vermoordden voor zijn oogen en op de schrikkelijkste wijs zijn
zoon en nog vier zijner huisgenooten, en stonden op bet punt,
om ook hem van bet levee to berooven ; toen een Spaansch
)ongeling bet huffs kwam binnen stormen, den rector, wiens
leerling hij eertijds was geweest, onder zijn bescherming nam en
dus hem 't levee redde .
Van al de inwoners van N a a r d e n ontkwamen er slechts
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veertig door de vlucht, terwijl twintig op hoop van een aanzienlijk losgeld werden gespaard en gevangen gehouden . De
lijken mochten niet begraven worden, eerst den 20~ n December
werd zulks veroorloofd.
Maar -- verspreidde de moord van Z u t p h e n en N a a r d e n
ontsteltenis in 't land, een andere tijding verlevendigde den
moed der ingezetenen . Daar wij hier echter omen ouden kennis
GOVERT zullen ontmoeten, moet ik u verzoeken, eens met mij
to gaan op de vloot der Enkhuizenaars, die in 't IJ niet ver
van den D i e m e r d ij k ligt vastgevroren .
Op een der schepen vinden wij GoVERT JANSZ tegen de verschansing leunen .
n Bar koud, JAN !" zegt hij tegen den zeeman, die juist op 't
dek komt, een stoeren kerel, JAN HARING geheeten, en een
Hcornsman van geboorte .
Ongemakkelijk, GoVERT, en als we hier nog langer zoo moeten
liggen, dan vallen we den Spanj cards of den Amsterdammers
in handen ."
,,Ja, JAN, daar zullen we nets tegen kunnen doen . 't Windje
blijft maar stevig Oost, en 't zal van nacht weer een koekje
bakken. 't Is wat to zeggen, om zich maar zoo als lammeren to
moeten overgeven ."
~Ho wat, GOVERT. Bat doet geen watergeus . Weet je dani
niet, wat het plan is?"
,,Nu, wat dan?"
~We zullen de kanonnen over boord gooien, 't draagbare
meenemen en den boel in brand steken. Dan zal de vijand er
niet wel mee varen ."
,,'t Was warempel het beste, JAN . Zoo kunnen we het toch
niet houden . Je zag 't van middag wel can't yolk, dat de schepen
wilde verlaten . Gelukkig, dat er victualie kwam ; anders was 't
mis geweest . En dat door-ijzen heeft niet veel geholpen."
n De kleine schepen zijn er toch doorgekomen," wide HARING .
~Nu ja, en wij blijven met de groote hier liggen," antwoordde
GOVERT . ,,'t Is een hard ding, als men zijn eigen vaartuig in
brand moet steken . Jongens ! dat had ik weinig gedacht, toen
wij die schepen voor 't IJ lieten zinken, om to beletten dat de
vijandelijke vloot er uitkwam ."
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» Wat zal ik je zeggen, GOVERT . Ongelukken zijn kwade kansen .
We kunnen er nets tegen doen . lk vind bet in alle geval beter
zoo ; want om me zoo zoetsappig to laten gevangen nemen, daar
heb ik 't land aan ."
Met deze woorden verliet JAN HARING omen GOVERT, en deze,
die de wacht op 't dek had, zeide bij zich zelf : » Er is geen
redding mogelijk, tenzij de Heer in den Hemel een wonder
doet ; maar de tijd van wonderen is voorbij ."
Doch de tijd van wonderen was niet voorbij, en is nog niet
voorbij, als wij het slechts willen opmerken : want daar regeert
een machtige Heer, aan wiens wenk wind en zee gehoorzamen .
In denzelfden nacht, dat de vloot op bevel van SoNOY in brand
moet worden gestoken, draait op eens de wind naar bet Noordwesten, maakt zulk een scheur in bet ijs en jaagt bet water zoo
geweldig op, dat de schepen over alle ondiepten been, nog
dienzelfden dag to H o o r n en E n k h u i z e n binnenloopen . En
nog eer de vijandelijke vloot gereed is om hen to volgen, keen
de wind eensklaps in zijn vorigen hoek terug en vriest de sleuf
weer dicht .
Nadat EGBERT DovENsz de tijding, had ontvangen van bet
overgaan van H a a r 1 e m naar 's Prinsen zij d e, had bij zich met
zijn kinderen derwaarts begeven, en werd door zijn vrienden
met opene armen ontvangen . Hij betrok weer zijn huffs en hoopte
flu geruster dagen to beleven ; dock ook voor H a a r 1 e m sloeg de
Spanjaard bet beleg . Dit evenwel in een volgend hoofdstuk .

ZEVENDE HOOFDSTUK .

Wat er alzoo in Haarlem gebeurdei
„Jij her,
riep ADOLF

FRANS

BARENDSZ !

hoe komm j e - bier verzeild ?"

verbaasd uit, toen hij op weg naar zijn
een zijner oude bekenden uit D e n B r i e 1 ont- O

DOVENSZ

nieht HASSELAAR
moette
n ADOLF DOVENSZ, geloof ik," zeide de aangesprokene .
,,Juist. Ik herkende je dadelijk, al hen je wet ouder geworden . Hoe maakt GOVERT JANSZ bet ?" vroeg ADOLF .
Van hem weet ik nets . Hij is onder de watergeuzen gegaan,
en missebien' al kapitein ."
~Dat kan je begrijpen . Maar vertel mij flu eens, hoe 't komt,
dat jij hier bent."
r Dat zal ik doen ;" autwoordde FRANS . ,,Dock eerst moet gij
mij eens vertellen, hoe bet uwe lieve zuster CLARA maakt . Ik
heb menig boodschapje voor hear gedaan, nadat GoVERT vertrokken was . Denkt zij nog wel eens om mij ?"
~O, zij spreekt flog dikwijls van je . Overigens is zij zoo gezond als een visehje . Maar ga met mij mee, den zul je hear
zien . Zij is op dit oogenblik bij nicht HASSELAAR, naar wie ik
mij ook wilde begeven ."
HASSELAAR, HASSELAAR ! Is dat die mevrouw KENAII SIMONSZ
HASSELAAR, die zich aan bet hoofd heeft gesteld van drie honderd vrouwen om H a a rl e m s vest tegen de Spanjaards to verdedigen ?" vroeg FRANS .
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» Dezelfde . 2ij is een nicht van mij van moeders zijde ;
moedige, onverschrokkene vrouw en die voor geen klein geruchtje
vervaard is ."
En uw water CLARA ? Zal zij ook mee vechten ?"
» Zij is vaandrig bij de bende van nieht HASSELAAR," wide
ADOLF . ,Op 't oogenblik heipt zij hear aan 't waken van 't
vaandel . Maar, hoe kom jij in dienst?"
,,Dat zal ik u zeggen . Op zekeren nacht, flu vier maanden
geleden, werd ik eensklaps wakker door een vreeselijk geweld,
dat onder mijn ramen plants had, en toen ik opstond, bemerkte
ik, dat onze mooning in lichtelaaie vlam stond . Er was geenn
blusschen aan ; ons huffs brandde tot aan den grond af, en mijn
arme vader verloor er het leven bij ."
» Vreeselijk . Arme FRANS !" wide ADOLF .
,,Daar stond ik, arme jongen nu," hervatte FRAxs . » Onze geheele bezitting was verteerd ; ik was doodarm en had nets den
hetgeen ik aan 't lijf had, niet eens bovengoed . Mijn oem
GOVERT had mij wel bij zich willen nemen, maar hij heeft nog
zes kinderen thuis en ken dus het zevende best missen. In 't
weeshuis to gaan was mij niet near den zin . Toen nam ik
dienst als soldaat en ben nu als zoodanig 't vaderland nuttig,
zoo ik hoop."
~En hoe ben je her in de stall gekomen?"
„Dat zal ik u ook vertellen, dock eerst moet gij mij eens
vertellen hoe de zaken bier staan ."
5Met alle genoegen," hernam ADOLF . ~Doch hier zijn wij bij
nicht HASSELAAR . Wij willen echter niet binnengaan, maar even
pleats nemen in 't koepeltje in den hof. Dear kunnen wij een
oogenblik rustig zitten praten ."
En terwijl hij dit wide, suet hij de tuindeur open en gingen
zij in 't koepeltje zitten .
» Wet ziet er die hof kostelijk nit!" wide ADOLF . 5 Nlcht
HASSELAAR was er altij d zoo netj es op. Maar flu wordt hij tot
exercitieplaats gebruikt . 0, je moest eens zien hoe grappig dat
staat, als dear al die vrouwen exerceeren ; nlcht HASSELAAR
voorop ."
5 En zijn zij gewapend?"
„Dat zou ik meenen," antwoordde ADoLF . ,,Sommige hebben
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spiesen, andere roeren en_ alle hebben zij rapieren 1), die aan
een gordel om het lijf hangen ."
,,Maar nu, ADOLF, vertel mij eens hoe 't u gegaan is?"
,,Volgaarne. Je weet, dat wij in de maand Juni naar H a a r1 e m vertrokken . Toen wij hier aankwamen, werd ons dadelijk
al ons goed, waarop, zooals gij weet beslag was gelegd, teruggegeven ; ofschoon ge wel kunt begrijpen, dat er heel wat gemist werd. De vroedschap 2) was Spaanschgezind en alles behalve
tevreden met den nieuwen stand van taken, zoo zelfs dat onze
Schout VAN DoRT, voor een maand of wat, de stad aan Bossu
wilde verraden . Gelukkig echter werd deze toeleg ontdekt . Zelfs .
zond men, een paar weken geleden, JONKER CHRISTOFFEL VAN
SCHAaEN, den oud-Burgemeester DIRK DE VRIES en den StadsPensionaris ADRIAAN VAN ASSKSDELFT naar A m s t e r d a m om
met Bossu over de overgaaf der stad to onderhandelen ."
„Wel, dat was schandelijk !" riep FRANS verontwaardigd uit .
En hoe liep dat of?"
» Onze dappere kommandant WIJBOUT VAN RIPPERDA kreeg
er de lucht van, riep op denzelfden dag, des namiddags om twee
ure, de schutters en burgers bij elkander in den Nieuwen Doelen,
verhaalde hun, hoe de vroedschap tegen haar eed had gehandeld, hoe dwaas het zou zijn, om op genade to hopen ('t geen
men aan N a a r d e n en Z u t p h e n had gezien), en hoeveel edeler
en lofwaardiger, om de stad tot het uiterste to verdedigen ."
~Dat moet een ferme aanspraak zijn geweest !" wide FRANS .
~'k Won dat je die gehoord halt," hervatte ADOLF . ,,Jongen,
mijn hart werd warm bij die taal, en als tk den Spanjaard zoo
voor mij had gezien, zou ik mijn leven hebben gewaagd."
En wat deden de burgers?"
5 Door die manmoedige taal aangevuurd, dwongen zij de regeering, om de wallen in staat van verdediging to stellen, en een
boodschap aan den -Prins to zenden, terwijl LAZARUS MULLER,
die de schansen over het IJ bezet hield, met zijn yolk binnen
de stad kwam ."
~En hoe liep het met de uitgezondene heeren of?"
1 ) Lange zwaarden, later degens .
2) Stadsregeering.
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,,Den vijfden December keerden SCHAGEN en ASSENDELFT,
nadat zij DON FREDERIK bekend hadden gemaakt met den zwakken
toestand onzer stall, terug, om de burgerij tot onderwerping aan
to manen . Doch zij hadden deerlijk buiten den waard gerekend
want nauwelijks waren zij binnen de poort, of zij werden gevangen genomen en Daar D e 1 f t tot den Prins gezonden, die
hen voor de rechtbank heeft gedaagd ."
" Hun verdiende loon !" zeide FRANS .
Ja, en toch hadden ze 't Diet gedacht," hernam ADOLF .
» Want toen zij to L e i d e n waren, had SCHAOEN gemakkelijk
kunnen ontkomen . Zij waren namelijk in het huffs van WILLEM
VAN OUDEVLIET, die daar achter de Sint-Pieterskerk moet woven
en een herberg doet . Terwijl hun bewakers braaf aan het drinken
waren, moest SCHAOEN op het heimelijk gemak, 't geen hem
werd veroorloofd, terwijl er Diet een aan dacht, om met hem
mede to gaan ."
fl En waarom ontvluchtte hij toen Diet a"
,,Omdat hij steunde op de rechtvaardigheid zijner zaak, zooals
hij 't noemde . Want hij had, zeide hij, slechts, gehandeld volgens
last van de vroedschap . Hoe het nu met hem zal afloopen, weet
ik nag Diet 1) . 1k vrees echter Diet best . Nog kwam er op
dienzelfden vijfden December een brief van DIRK DE VRIES,
mede onderteekend door eenige uitgewekene Haarlemmers, om
de vroedschap tot de overgaaf to bewegen . DOCK RIPPERDA liet
den brenger terstond ophangen, om anderen van 't bezorgen
van zulk een snort van brieven of to schrikken ."
n Daar had hij gelijk in," zei FRANS .
Dat had hij," hervatte ADOLF, fl Daar de Prins begreep, dat
er met zulk een Spaanschgezinde vroedschap weinig was nit to
richten, zond hij zijn vriend, den Heer MARNIX VAN SINT*
ALDEGtONDE, den dichter van n 't Wilhelmus van Nassauwen",
herwaarts, die de vroedschap afzette en Jonkheer JAN VAN VLIET r
KLAAS VAN PER LAAN, GERRIT STUIVER en PIETER KISS tot
burgemeesters benoemde . Vooral STUIVER en KISS zijn een paar

1)

ASSENDELFT

vangenis gestorven.

is den 24eten December onthoofd, SCHACEN is in de ge-
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flinke kerels, en vader zegt, dat zij liever de Spanjaard over
burs hjk zullen laten gaan, dan de stall aan hen overgeven .
Nu begreep Don FREDERIK, dat h niet langer moest wa+chten .
Ongelukkig voor ons vie! de vorst spdedig en sterk in . Boor
eenige boeren geleid, trokken nu de Spanj*ards de bolwerken
om, versloegen MAART N PRUIS oaet driehonderd ±ljner th*r schappen en dreven de rest rap de vlucht. Daarop list `OLEDO
de veroverde schansen to S p a r e n d a m bezetten, en trok zelf
met zijn hoofdleger, groot 30 ;000 than, op de stall af, terwijl hij
zijn hoofdkwartier op bet huffs to I leef vestigde . Loo zijn de
Spanjaards bier voor de stall gekomen .
Maar nu most jij
vertellen."
n wij verzamelden ons;" zeide nu FitANB, ,,onder Lv~Er met
een vrij sterke macht van vijftien vendels voetvolk, vier kdtnetten ruiterij en . zes veldstukken bij de stall L e i d e n, en
trokken op, met bet doel om versterking van krijgsvolk in uw
stall to brengen. Den 1Oden December gingen sij op marsch .
Bij Hill e g o m werd otis bevolen halt to makers en zdnd de
graaf acht ruiters uit, om de sterkte van den vijand to bespieden .
Het schijnt, dat eenige dier ruiters door ToL nO gevanger zijn
genomen en den toeleg hebben ontdekt . Eensklaps ten minste
werden wij door de vijanden overvallen ."
» Et mart ge daarop niet voorbereid ?"
Niet in 't minst . De graaf zelf had ternauwernood den tijd
zijn harnas aan to gespen . 't Was vreeselijk weer en 't sneeuwde
geweldig, zoodat wij onmogelijk konden oordeelen over 't aantal
der vijanden, die zich overal achter de boomers hadden verscholen. 't Was een dntzaglijke verwarring. Aan den eenen
karat bet vuur der musketten, aann den alideren de Spaansche
ruiters, die er zonder genade op inhieuwen . Dat alles veroorzaakte zooveel wanorde, dat wij ons niet in slagorde konden
scharen ."
De dappere graaf streed als een leeuw ; twee paarden werden
hem onder 't lijf doodgeschoten . Ook verscheidene zijner vaandrigs, onder andere mijn hoofdman JACOB MARTENS, wilden ,
liever op de plaats dood blijven dan de vlucht nemen . Maar
wat hielp bet? Wel duizend van de omen sneuvelden, vier van
onze veldstukken en bijna al onze vaandels vielen den vijand
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in handers, en mij is bet ternauwernood gelnkt door de steels
diehtvallende sneeuw to ontkomen ."
» En hoe hers je nu in de stall geraakt?" vroeg ADOLE .
n Met ongeloofelijke moeite fangs den Meerkant, die door de
uwen nog vrij gehouden en met schansen beset is . In den nacht
ben ik de graeht overgezwommen, en terstond gevangen ge .
nomen . Pooh van morgen heeft uw kommandant RTPPRRDA mij
scherp ondervraagcl, en nu ben ik in dienst van de besetting
bier ter stele ."
Op tit oogenblik kwam CLARA bet buds nit, den tuin in . Zij
scheen demand tie zoeken en keek near alle zijden rond .
» Zoek je demand, CLARA ?" riep ADOLF hear nit 't koepeltje toe .
~O, ben jij dear?" zeite zij . ,, Jij waart bet then ik zocht .
Je bent last gekomen ; je bath mij beloofd . . . . Poch wien heb
j e dear bij u?"
FRANS BARENDSZ was opgestaan en groette CLARA .
• Kent ge mij niet moor, juffer CLARA?"
• H a, goede FRANS BARENDSZ ! Hoe kom jij bier? En zoo in
dienst ?"
» Van mij is 't minder verwonderlijk tan van u, j ffer CLARA.
Maar gij handelt braaf en edel, en sulk eon mood zal Riot
zonder loon blijven ."
» Hoe kom je zoo last, ADOLF ?"
n 'k Weet Riot, hoe hot komt . Maar als men druk aan 't work
is, tan vergeet men de klok ."
• W at heb je tan zoo druk gewerkt?" vroeg FRANS .
» Onze wallen zijn Riot heel stork ; want H a a r 1 e m werdt to
recht de zwakste stall van H o 11 a n d genoemd . Nu zijn wij druk
bezig, om de noodige herstellingen to doers . Teller, die handers
aan 't lijf heeft, helpt zooveel bij ken ."
n Je moot ons vaandel eons zien, ADOLF," zelde CLARA, n We
hebben er zoo straks de laatste hand aangelegd ."
,,Wet
graag, CLARA," antwoordde hear brooder.
En door de beide jongens gevolgd, begaf CLARA zich 't huffs in.
Wat zijn tat voor dingen ?" vroeg FRANS, toen bij eon menigte
hoepels sag liggen, die met pek besmeerd warm .
n Pat zijn pekkransen, die her vervaardigd worden en die
wij in brand sullen steken en den Spanjaard om den hals hangers,
ADOLF EN CLARA,

5
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wanneer hij 't waagt de stad to bestormen. Een menigte ketels
met olie en lood zijn ook reeds naar de wallen gebracht, zoodat
wij den vij and goed ontvangen zullen, als hij 't waagt ons to
naderen ."
Op den 18den December 1572 begon DON FREDERIK de Kruispoort, en den volgenden dag de Sint-Janspoort to beschieten .
Groot was de schade aan de poorten en de muren aangericht,
maar de belegerden stopten de gaten met wolzakken, steep, hout
en andere dingen ; terwijl anderen dag en nacht bezig waren, om
achter den muur een tweeden wal , op to werpen, die zich van
de Sint-Janspoort tot aan de Katharijnebrrug zou uitstrekken .
Drie dagen later vinden wij ADOLF en FRANS op den wal .
n Ze zullen vandaag 't schieten hervatten," zegt de laatste .
'7 't Schijnt zoo . Nu, als zij bres willen schieten, zullen we
hen ontvangen . Ik hoop, dat de een en twintigste December
hun zal heugen .'
fl Ik ook . Zie, daar beginners zij reeds ."
En inderdaad begon het schieten opnieuw, en wel zoo geweldig, dat er op den middag een zware bres (een gat in den
muur, waardoor de vijand de stad binnenrukt) geschoten was .
Nu krijgt FRANCISCO DE VAR(AS . bevel, met zijn vendel een
tonnenbrug (dat is een brug op ledige tonnen gebouwd, die
men op het water last drijven) over de gracht naar de bres to
brengen. Hoezeer door een kogel getroffen, gelukt het hem, de
brug over de gracht to slaan . Drie aan drie gaan de Spanjaards
in gesloten rijen er over, en pogen op den verbrijzelden muur
to klimmen . Maar daar de toegang nauw en steil is, kunnen er
slechts weinigen to gelijk opstijgen .
Intusschen beginners de klokken to luiden, en ieder van de
bezetting en van de burgers begeeft zich naar den hem aangewezen post . Zoo ook ADOLF en FRANS . Met cooed worden de
Spanjaards ontvangen . De kanonnen, geladen met kogels, spijkers, stukken glas en scherpe ijzeren punters, en de kogels der
musketten richten groote verwoestingen onder de belegeraars
aan . Doch meer en meer naderen zij de bres . her kunnen
hen de kogels en het schroot niet bereiken . Maar nu beginners
de burgers hen to werpen met gloeiende kolen, kokende olie,
gesmolten lood en brandende pekkransen . De belegeraars deinzen
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terug. DON FREDERIK doet nieuwe en versche troepen aanrukken .
Ook deze ontmoet Been beter onthaal . Eindelijk wordt er bevel
tot den aftocht gegeven, waarbij RoMERO zijn eene oog verliest,
dat door een musketkogel wordt uitgeschoten . De belegerden
vervolgen de Spanjaards tot beneden aan de bres, waar zij een
menigte geweren en wapenen vinden . Hopman STEENBACH wordt
door een kogel in de hand gekwetst . ,, Houdt cooed, spitsbroeders,"
roept hij, ,, zoo lang bet niet door 't hart gaat, bezwijk ik niet ."
Tweehonderd Spanjaards hadden het leven verloren, de Haarlemmers betreurden slechts het leven van een tien- of twaalftal,
terwijl er nog eenigen gewond warm . Onder deze laatsten beyond
zich ADOLF . Een kogel was hem door den linkerarm gegaan
en had hem achterover geworpen . Lichtelijk zou hij in 't krijgsgewoel zijn vertreden, zoo niet FRANS BARENDSZ ware toegesprongen en zijn vriend nit bet gedrang had gesleept .
CLARA was juist thuis gekomen . Zij had met de bende van
op de markt stand gehouden, om
gereed to zijn, indien de Spanjaard de bres mocht binnendringen .
KENAU SIMONSZ HASSELAAR

Juist had

zij haar harms losgegespt en den stormkap van

't hoofd gezet, toen eenige burgers ADOLE bloedend en bewus-

teloos binnenbrachten . Eensklaps was de fiere vaandrig van zoo
even in de liefderijke, zachte zuster hersehapen .
,, Hemel ! ADOLF ! Wat deert hem? Hij bloedt ? Hij is flood !"
riep zij nit.
Hij is slechts gewond, jufer CLARA," zeide FRANS BARENDSZ,
nadat de mannen, die hem hadden nedergelegd, vertrokken
warm . ,,Wij moeten hem uitkleeden en to bed brengen . Dan
zal ik zien, of ik een barbier 1 ) kan vinden om hem to verbinden ."
,, Doe flat, goede FRANS !" riep CLARA uit, ,, Doe flat, maar
terstond. Dan zal ik hem intussehen uitkleeden . Arme ADOLF !"
zeide zij, terwijl zij zijn lokken wegstreek en hem een kus op
t bleeke voorhoofd drukte . „Den Hemel zij dank ! Hij leeft !
Ik voel zijn hart kloppen . Stook bet vuur wat op," grog zij
voort tot de dienstmaagd, die binnen was gekomen . ,,'t Is bier
antlers to koud ."
') In then tijd oefenden de barbiers bet yak der chirurgie uit.
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De dienstmaagd deed, wet haar bevolen was en wierp een
pear groote blokken op de open vuurplaat, die, door een blank
geschuurd ijzeren hekje omgeven, zieh onder den grooten, hoogen
schoorsteen beyond . Want onze voorouders kenden geene kachels
of haarden, maar stookten hun vuur op de liggende pleat, evenals
gij 't wel eens bij de boeren zult gezien hebben . Weldra flikkerde
de vlam liefelijk op, en verspreidde eon aangename warmte
door 't vertrek .
Nadat CLARA hem voorzichtig het wambuis had uitgetrokken,
tornde zij de sneeuwwitte hemdsmouw van Vlaamsch linnen open,
nam een kom water en azijn en legde er een natte kompres op .
ADOLF sloeg de oogen op.
,,Wear ben ik?" wide hij . CLARA! hoe kom jij bier?"
n Je bent in ons huffs, ADOLF," antwoordde bet meisje .
r Wat brandt mijn arm, 't is of er vuur in zit," grog ADOLF
voort, n Een kogel op den wal
"
Spreek niet to veel, lieve ADOLF ; hot bloedverlies heeft u
to zeer afgemat ."
Op dit oogenblik kwam FRANS met een barbier binnen, die
de wood onderzocht en beyond, dat de kogel, dien hij or uithaalde, gelukkig niet door 't been was gegaan, maar slechts in
bet vleesch was geschoten . Hij legde een verband en bevel de
grootste rust .
CLARA, die begreep dat thans plicht haar aan bet bed hears
broeders riep, zond den volgenden morgen FRANS near haar
nicht HASSELAAR, met de boodschap, dat zij, zoo lang ADOLF
haar hulp noodig had, niet in de wapenen kon verschijnen .
Niet lang daarna kwam de moedige vrouw zelf near haar
neef zien .
,,Wel, ADOLF, zoo gekwetst!" begon zij . ,,Nu, jongen, dat is
nets ! 't Is in alien gevalle een teeken, dat ge uw plicht hebt
gedaan . Maar last mij eens near dat verband zien . Die barbiers
zijn dikwijls onhandige wondheelers . Waarom liet gij mij gisteren
niet roepen, CLARA ?"
n Omdat ik to goed wilt, hoeveel gij nog to doen halt,
nlcht."
„Nu ja, dat is wel wear ; maar al gorden wij bet zwaard aan
voor H a a r 1 e m s vrijheid, den nog blijven wij altijd vrouwen,
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en als de vijand stil is, keeren wij tot onze vrouwelijke bezigheden terug. Gij hebt u gisteren goed gehouden aan de wallen,
ADOLF . Wij stonden reeds gereed, om u op 't mlnste seen van
gevaar hulp to bieden . Dan zouden wij den Spanjaard eens
geleerd hebben, wat een Hollandsehe vrouw vermag, wanneer
bet de bewaring barer veste geldt . Maar wat in 't vat is, verzuurt niet. Wij zullen hem nog wel eens met ijzeren monden
toespreken ."
Terwijl zij zoo sprak, had zij 't verband van ADOLFS arm
losgemaakt, en onderzocht met den blik eener kenster de
kwetsuur .
n 't Is gelukkig afgeloopen, mijn jongen . Een duim verder en
gij waart den arm kwijt geweest . Maar 't verband ligt niet
goed . Maak wat pluksel, CLARA, en geef mij dan wat witten
wijn en olijfolie . Dat goot de barmhartige Samaritaan ook in
de wonden van den gekwetste . Er js Been meer verza htend,
geen meer zuiverend heelmiddel . "
CLARA deed hetgeen haar gezegd was, en nadat KENAU bet
verband beter had gelegd, beval zij de grootste stilte .
n Den derden dag zal hij wel wat koorts krijgen, de gewone
wondkoorts," zeide zlj tot CLARA, n Maar gij behoeft u daarover niet to verontrusten . Ik kom nog wel eens naar hem zien .
Doch laat den barbier maar van hem of blijven . Waar is uw
vader2"
,,Vader is uit, om 't opzicht to houden over de herstelling
der wallen . Hij is tegenwoordig bijna in 't geheel niet thuis ."
Dat behoort ook zoo," gaf Mevrouw HASSELAAR ten antwoord, n Groet hem van mij en pas goed op uw broeder,
boor ."
Drie dagen later zat CLARA bij ADOLFS bed in groote onrust .
Hij had zware koorts en ijlde vreeselijk . Nu eens wilde hij bet
bed uit om naar de poort en den wal to gaan, dan riep hij
om kokende olie en gesmolten lood ; op een anderen tijd wilde
hlj CLARA niet zien en schreeuwde, dat zij met den Spanjaard
heulde . Kortom, hij had allerlei schrikbeelden, bet eene al zonderlinger dan bet andere . Doch CLARA bracht hem met stille
zachtmoedigheid telkens tot bedaren . Trouw werd zij geholpen
door FRANS BARENDSZ, die haar flu en dan afloste, wanneer zij
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rust moest nemen, en door haar vader die, ofschoon hij den
geheelen dag in de weer was, om het herstellen der muren en
het voltooien van den nieuwen wal to besturen, een gedeelte
van zijn nachtrust opofferde, om bij het ziekbed van zijn lieven
ADOLF to waken .
Bat jaar waagden het de Spanjaards niet meer, de vest to
bestormen .

ACHTSTE HOOFDSTUK .

Wederzijdsche Verbittering,
Kerstmis en de Oudejaarsavond waren voorbij en de Nieuwe •
j aarsdag van 1573 had geen verandering gebracht in den toestand der belegerden ; ook de maand Januari was heengetogen,
zonder eenige verbetering of verlichting aan to brengen . Wij
willen ons dus nog eens naar ADOLF begeven, en zien hoe hij
't maakt . Wij vinden hem ('t is de 16de Januari 1573, dus reeds
bijna vier weken, nadat hij gekwetst was) bij het vlammende
vuur op de plaat zitten in een grooten ziekestoel, door CLARA
met kussens omgeven . Zijn bleek gelaat toont duidelijk aan, dat
hij veel heeft geleden, en de sillier waarin zijn linkerarm hangt,
dat de wond nog niet geheel is genezen . CLARA is in de kamer
bezig, om een krachtige vleeschsoep voor hem to warmen, toen
de kamerdeur opengaat en FRANS binnentreedt .
„Hoe gaat het, CLARA ? Hoe is 't met ADOLF ?" vraagt hij
belangstellend,
,,'t Zelfde . Hij wordt echter sterker en kan reeds van zijn
stoel naar 't bed loopen ."
n Komaan, dat begint to schikken, ADOLF," zegt hij, terwijl
hij zich mast hem neerzet, fl Jongen ! j e zit daar zoo kwaad
niet bij dat knappend vuurtje . En dan zoo'n oppasster als uw
zusje CLARA ! Man ! daarvoor zou ik wel eens een kogel door
mijn arm willen hebben . 1k hoop echter, dat je spoedig weer
de wapenen kunt hanteeren ."
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» Bat zal nog zoo gauw niet gaan, FRANS," wide ADOLF .
Missehien als 't zoo voortgaat, binnen een dag of veertien .
Maar wat meows breng je mee ?"
Nieuws? niet veel bijzonders . Toch moet ik u een grap vertellen. Gij weet, dat de Spanjaards ons gisteren bet hoofd van
hopman Fiu s DE KONIN( over den wal hebben toegeworpen,met het bijschrift, dat dit bet hoofd was van hem, die met
2000 man de stad had willen ontzetten ."
» Ja, dat heb je me vertae}d, of ik heb 't van CLARA gehoord,"
wide ADCLF .
n Welnu, van nacht hebben ze bier in de stad ears elf Spanjaards, die in de gevangenis zaten, de koppen afgeslagen, die in
een ton gekuipt en daarop eon papier geplakt, met de woorden
Aan ALVA ; den tienden penning en den elfden op den koop
toe ." En die ton hebben zij over den muur gerold en zoo naar
de Spanjaards geworpen ."
~, Zij zullen rear opkijken, die Done, als zij dat presentje
krijgen. Zij denken missohien, dat bet een vat Haarlemsch bier
is, door Burgemeester Kiss I) voor hen gebrouwen ."
,,Waarom zulke noodelooze wreedheden," wide CLARA . „Dat
moesten ze niet doers ."
» En den de moord to Zutphen en to Naarden? Die is
bun nog niet half vergolden," hernam FRANS .
Bat heeft ons de Heer JEZUS niet geleerd, toen Hij wide,
dat wij onze vijanden mesten liefhebben," hervatte CLARA .
Nu, dadt joist niet," gaf FRANS ten antwoord, terwijl hij
verlegen z n hoed tusschen de knieen draaide . ,, Maar den
moeten wij ons maar laten doodslaan en de Spanjaards binnenlaten : want den mogen wij hen ook niet doodsehieten ."
» Nu trekt gij 't weer to ver, FRANS, " zelde CLARA . ,, Nergens
wordt ons geleerd, dat wij ons niet mogen verdedigen . Hadden
de Zutphenaars en Naardenaars 't gedaan, wie weet of bun
grijze vaders en schuldelooze kinderen niet nog in levee warm .
Maar van noodelooze wreedheid heb ik eon afschuw,"
Joist trail mevrouw HASSELAAR 't vertrek binnen, om naar
hear patient to zien . Zij vond hem veel vooruitgegaan, ook in
?)

hizs was een bierbrouwer,
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krachten, en wide, dat hij wel gauw beter zou zijn, als 't weer
maar wat minder koud • was en 't begon to dooien . Ook zij gaf
CLARA gelijk, dat het gedrag der Haarlemmers met die ton
noodeiooze wreedheid was en sleehts diende om den vijand nog
meer to verbitteren.
En zij maken al de gevangenen flood, die zij van ons in
n
handen krijgen, ja martelen hen op de schandelijkste wijs," wide
FRANS.
n Daarom moeten wij hen niet navolgen in 't gees wij in hen
berispen," wide KENAU, want flan stellen wij ons met hen gelijk ."
En met flew woorden vertrok zij .
De een en dertigste Januari was aangebroken . Don FREDERIK,
die zag, hoeveel zijn yolk leed door de zware koude en hoe
velen zijner soldaten deserteerden, had besloten opnieuw de stall
to bestormen. Doch, daar hij bij den vorigen storm bemerkt
had, flat de Haarlemmers geen katjes waren om zonder handschoenen aan to fasten, lief hij zijn yolk in het hoist van den
nacht doodstil naderen en, nog voor de flag aan den hemel was,
de wallen beklimmen . Over de dicht gevrozen grachten slopen
de Spanjaards langs de sehoeiing heen tot aan de Sint-Janspoort .
De belegerden, op geen naehtelijken storm verdacht, moede van
den onophoudelijken arbeid aan den nieuwen wal binnen de
poort, en uitgewaakt, doordien zij in verscheidene nachten niet
uit hun kleeren waren geweest, werden den vijand niet gewaar,
alvorens hij boven op den muur stond . Zoo zeker was Don
FREDERIK van den goeden uitslag deter onderneming, flat hij
al de wegen met ruiterij had doen bezetten, opdat er niemand
zou ontkomen, en lief geheele leger in slagorde had gesteld,
om de veroverde stall binnen to trekken .
Onze FRANS BARENDSZ lag met de wacht bij de St .-Janspoort,
en stond op schildwaeht . 't Was geducht koud en hij zou liever
in 't warme wachthuis zijn gebleven, waar men een ferm your
had aangelegd van groote blokken hoot ; maar hij moest in de
opene lucht schilderen . Hij dacht aan zijn vrienden in D e n
B r i e 1 en hoe zij lief toch wel mochten maken, toen hij eensklaps een donkere gedaante boven op den wal ziet verschijnen .
,,Wat zou flat zijn ?" zegt hij bij zich zelf, ,, Zeker een Spanjaard . Wat zou 't antlers wezen a"
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En in 't zelfde oogenblik legt hij zijn vuurroer aan en 't schot
rolt door de stille lucht . Terstond ontwaken de soldaten en
vliegen met hun bussen en roeren naar buiten. Eenige char
dichtbij wonende burgers voegen zich cra bij hen en, ofschoon
niet meer can vijftig of zestig man sterk, weerstaan zij de steeds
vermeerderende Spanjaards. Hun schieten en schreeuwen doet
de burgers ontwaken en menig Spanjaard bekoopt het met den
flood. Velen, met hun ladders omgeworpen, storten speller naar
beneden can zij opgeklommen zijn, anderen met opgespleten hoofd,
en het duurt niet lang, of de geheele gordijn (wal) tusschen
de Sint-Janspoort en het oosteinde der halve maan is gezuiverd
van Spanjaards . Eenige uren later wordt de storm met grooter
aantal aan de Kruispoort hervat, en nu verlaten de belegerden,
die wel zien, cat zij 't her niet kunnen houden, den muur en
begeven zich achter den nieuw opgeworpen wal . Gij kunt begrijpen, hoe verwonderd de Spanjaards staan, toen zij, van den
muur afstormende en denkende binnen de stall to zijn, her
een nieuwen wal vinden . Men last hun echter Been tijd tot
verwondering . In de Bevels der naaste huizen heeft men sehietgaten gemaakt en uit deze en van den wal, begroet men de
belegeraars met kogels en schroot uit de kanonnen, zoodat zij
niet weten, waar zich to bergen . En tot overmaat van ramp,
terwijl zij char beneden tusschen de oude en nieuwe vestingwerken beramen, hoe zij den aanval zullen hervatten, doen de
belegerden onder hun voeten een mijn springen (zij hadden
namelijk in den grond eenige eaten buskruit verborgen, die zij
aanstaken) en de vijanden vliegen met verbrijzelde ledematen
in de lucht .
Deze ontplofling, waarvan de stukken gelukkig buiten den
wal geslingerd worden, verspreidt zulk een schrik onder de
Spanjaards, cat, toen hun bevelhebbers hen aanzetten tot een
nieuwen storm, de soldaten zulks weigeren . Driehonderd van
de belegeraars kwamen bij dezen storm om 't leven .
Thans wil ik u een edele clod van broederliefde mededeelen, die bij deze gelegenheid voorviel, en die u zal toonen, hoe
ook de borst van den Spanjaard niet van verhevene deugden
ontbloot was .
Zekere FERNANDO D'AY LAS DE GUALAFARA, die merle storm
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had geloopen, mist zijn broeder. Zonder zich to bedenken,
hangt hij zijn schild - aan den hals, gaat onverschrokken, to
midden der' fluitende kogels, terug naar de vest, keen verscheidene lijken om, en vindt onder hen zijn broeder, nog in levers,
maar zwaar gewond door een kogel en het springen der mijn .
Hij neemt den dierbaren last op zijn schouder, en, ofschoon
zelf door een kogel van den wal getroffen, brengt hij den geliefden broeder in veiligheid . Don FREDERIK zorgde voor beider
genezing .
De moedeloosheid, door het afslaan van dezen derden storm
in het Spaansche leger veroorzaakt, deed Don FREDERIK aan
zijn vader sehrijven, dat hij het geraden vond, het beleg op to
breken. Doch ALVA antwoordde hem, dat, indien het hem verveelde, hij (ALVA) zelf 't wel zou komen besturen, of antlers
daartoe zijn moeder nit S p a n j e ontbieden . W at moest Don
FREDERIK nu doers ? Hij besloot, daar het bestormen toch geen
vruchten opleverde, der stall alien toevoer of to snijden, en haar
door uithongeren to dwingen .
Eer wij nu verder met de geschiedenis van de belegering
van H a a r 1 e m voortgaan, zal ik u twee kloeke laden vertellen,
die omtrent dezen tijd voorvielen .
Sedert eenige weken held zich op het IJ een geuzen-vrijbuiter op, 'T HOEN genaamd, die door zijn moed en zijn koenheid
de wateren onveilig maakte . \T ernomen hebbende, da .t een
bende van honderd en vijftig speerruiters van A m s t e r d a m
naar H a a r 1 e m trok om het Spaansche leger to versterken,
vormde hij 't besluit, die honderdvijftig wel gewapende manner aan to tasters en to vernielen . Met twee roeijachten en
achttien man vaart hij naar den smaller dijk, die van A ms t e r d a m naar H a a r 1 e m loopt, en lien zij dus over moeten .
't Dooiweer (want het was in Februari beginners to dooien)
heeft den dijk zoo week gemaakt, dat de paarden dikwerf tot
aan den buik toe in den molder zakken . Eensklaps worden zij
door 'T HoEN en een deel der zijnen met musketkogels begroet,
zoo goed gemikt, dat schier iedere kogel zijn man vindt . Terstond vellen de voorste der vrijbuiters hun spiesen, zonder to
vreezen voor de sperm der ruiters, die veel korter zijn, en drijven hen terug . Zij wij ken, dock worden door de andere helft
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van 'T HoENS manschappen op dezelfde wijs begroet . Door het
heen en weder zwenken, 't geen telkens aan de anderen gelegenheid geeft, hun musketten to laden, wordt de grond hoe
langer hoe weeker, terwijl de vrijbuiters niet ophouden met
schieten, totdat al de honderdvijftig Spanjaards gesneuveld zijn .
De baron DE LIQuES, een der bevelhebbers van Don FREDERIIC,
verlangde den man to zien, die zulk een stout stuk had bestaan .
Hij zond hem een vrijgeleide ; 'T HoEN kwam in 't Spaansche
leger . M'aar hoe verbaasd stood de veldheer, toen hij een eenvoudigen boer voor zich zag . Hij bond hem gesehenken aan ;
'T HoEN weigerde ze en verzocht aclleen om zijn guest, indien
hij die noodig moeht hebben . LIQuES beloofde hem die, en
werkelijk was het op zijn voorspraak, dat 'T HEN, later gevangen genomen, zonder losgeld werd ontslagen .
Een andere, niet minder koene en zeker meer edele daad
had plaats op den 1 gdeu Maart door den zelfden JAN HARING,
dien wij vroeger op de Zuiderzee in gesprek met GOVERT ontmoetten . De Pries, die alle pogingen in 't werk wilde stellen
om Haarlem to ontzetten, zond SONOY met eenige goedbemande schepen naar den D i e m e r d ij k, om den weg tusschen
M u i d e n en A m s t e r d a m to versperren en zoo den Spanj aard
alien toevoer van levensmiddelen of to snijden . A m s t e r dam,
nog steeds Spaanschgezind, zond twintig schepen derwaarts, die
de galeien van SONOY verdreven, en de schans, door hem op
den smallen dijk tusschen het IJ en de I) i e m e r m e e r opgeworpen, met zwaar geschut aantastten .
Na zich dapper verdedigd to hebben, moesten de benden van
SONOY de schans verlaten . Sommigen vielen den vijanden in
handen ; anderen ontvluchtten in een galei, die zij, zoodra zij
den Waterlandsehen wal hadden bereikt, in stukken sloegen.
Doch ook her achtervolgd, zouden zij zeker alien zijn omgekomen
of in 's vijands macht zijn geraakt, indien niet ooze moedige
Hoornsman zijn levee had gewaagd voor 't behoud van dat
zijner makkers. Op een uiterst nauwe plaats van den dijk keert
de onverschrokkene JAN HARING zich eensklaps om, en houdt
(evenals eertijds de Romein HoRATIUS COCLES de Etruriers) de
vijanden zoo lang tegen, tot zijn krijgsmakkers ver genoeg zijn .
Toen springt hij in het water, bereikt onder de vijandelijke

kogels, die hem our de ooren fluiten, den overkant, en begeeft
zich, dwars over de weiden naar I o n n i k e n d a m, wear hij
op 't schip van CORNELIS DIRKSz00N in dienst treedt en alwaar
wij hem later zullen terugvinden.
Na tat uitstapje keeren wij naar H a a r 1 e m terug .
Dapper kweten de belegerden zich bij hun versehillende uitvallen . Bij een daarvan versloegen zij met hun galeien de
Spaansehe sehepen, die op h e t M e e r kruisten ; bij een anderen,
waarbij de bende van KENAU SIM0NSz HA SELAAR uittrok, maakte
deze het den Spanjaards zoo bang, tat zij uitriepen : ,,Hoe!
zijn de vrouwen her mermen geworden, of zullen wij ons van
vrouwen laten kloppen ?" Bij een derden uitval, met duizend
man ondernomen, versloegen zij meer tan achthonderd vijanden,
verloren er zelf slechts vier en voerden verseheidene kanonnen
en rijken buit merle in de stall . Doch weldra liet Bossy den
dijk bij H a l f w e g doorsteken en braeht daardoor een veertigtal
schepen op het H a a r 1 e m m e r m e e r, waardoor hij der stall
alien toevoer afsneed .
Daar men nu ook Been brieven binnen kon krijgen, liet men
door vertrouwde

personen 1 )

tamme,

hokvaste duiven nit de

stall brengen . De duff heeft de eigenschap, tat zij steeds verlangt naar hear hok terug to keeren, hoe ver zij daarvan ook
verwijderd is . Reeds bij de Romeinen maakte DECIus BRUTUS
er gebruik van bij 't beleg van de stall M u t i n a ; en nog in
onzen tijd bezigde men ze, voor de uitvinding van den electromagnetisehen telegraaf. Wanneer nu de Prins een brief aan de
Haarlemmers wilde doen toekomen, deed men then in dun geslagen loot en omgaf tat met was, opdat, wanneer de duff sours
wilde drinken, het papier niet net zou worden . Dan hing men
't beest den brief met een band aan den hats, en liet het zoo

1) Onder andere werd er op den 17den Juni een geheele korf met duiven
uit de stall gebracht door TsERAARTs en GOUTIN, die twee maanden vroeger
krijgsvolk in de vest hadden gevoerd. Onder een vreeselijk geluid van trommels,
trompetten, klokken en gesehut, waardoor men in 't Spaansche leger en op
de vooot meende, tat men nit de stall op verschillende plaatsen een uitval
zou doen, roeiden zij met een der snelste jachten, van goede roeiers voorzien,
de F uik uit, tusschen de voott van Bossu door .
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dicht mogelijk bij de stall uitvliegen. Zulk een duff flu bracht
dan het schrijven over den vijand en de muren heen binnen de
vest . Daar echter de Spanjaards spoedig de lucht van deze snort
van briefwisseling kregen, durfde de Prins aan de duivenpost
geen belangrijke depeches toe to vertrouwen . En daarom moesten
de zoodanige door • vertrouwde en koene lieden worden overgebracht.
Zoo onder anderen werd ook eens PIETER DIRxsz HASSELAAR,
een neef van de ons bekende KENAU, afgezonden . Alvorens
men hem echter den brief gaf, moest hij zweren, dat hij, als
men hem betrapte, den brief, die in een looden koker was gedaan, in 't water zou werpen en zich om 't levers brengen, opdat men hem niet door pijniging mocht dwingen om to bekennen, waar hij het stuk had geworpen . Hij deed dien eed, vast
voorgenomen hebbende hem to houden, nam de refs aan, flu
eens to voet, dan zwemmende, kwam gelukkig door den vijand
heen, en bracht zijn boodschap in de stall . Deze HASSELAAR
was een der moedigste verdedigers vary H a a r 1 e m . Ofschoon
eerst achttien jaren null, heeft hij als vendrig over een deel
der Haarlemsche burgerij zich dapper gekweten, en menigen
Spanjaard in het zand doers bijten . Hij was zeer bekwaam in
het schieten met allerlei snort van geweer, en zoo gaarne op
den wal, dat zijn moeder hem daar dikwijls zijn eten moest
brengen .
Begeven wij ons nu eens naar het huffs van EGBERT DovENSZ,
waar wij onze nude kennissen zullen aantreffen en tevens 't een
en antler zullen hooren .
In den tuin achter 't huffs vinden wlj CLARA . 't Is in de
eerste dagen van Mei, dien schooners bloeitijd, wanneer alles
begint to ontluiken, wanneer het eerste groen aan de boomers
komt en de vroege bloemen haar jeugdige knopjes openers, als
de leeuwerik van het veld hoop in de lucht stijgt en zijn morgenlied zingt, en de nachtegaal in de ure der duisternis nog
zijn schoon gezang doet hooren . Maar al die schoonheden boeien
thans het hart van CLARA niet . Somber staart zij voor zich en
een traan rolt langs haar wangen . Waaraan denkt zij, meent gij,
mijn jeugdige lezeressen ? - Zij denkt aan haar moeder . 't Is
heden juist een jaar geleden, dat zij D e n B ri e 1 hebben ver-
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laten, en voor 't laatst haar graf hebben bezocht . Zij herinnert zich
al de liefde van die goede moeder, hoe deze haar stervende
heeft vermaand, om ADOLF lief to hebben, en hoe zij gestorven is
met de hoop op vrijheid voor haar vaderland . En nu -- de nood
stijgt al hooger en hooger in de stall . Sedert Bossu's schepen het
M e e r bezet houden, kan er geen voorraad meer worden ingebracht .
Wel wagen het sommigen om met zakjes om den hals, waarin
meel of buskruit is, met polsstokken door de vijandelijke wachters heen to komen ; dock wat wil die aanvoer zeggen voor een
stall als H a a r 1 e m ? Daarenboven and ergaan die mannen, als
zij gevat worden, van de Spanjaards de schandelijkste mishandelingen : news en ooren worden hun afgesneden en zij (dikwerf
aan een been) zonder genade in 't gezicht der stall opgehangen .
Reeds een paar dagen geleden is ook bij haar vader gelijk
bij alle burgers huiszoeking gedaan, en opgeschreven, hoeveel
voorraad van levensmiddelen elk in huffs heeft ; terwijl men, om
den leeftocht zoo lang mogelijk to doen strekken, heeft afgekondigd, dat ieder man 's daags niet meer mag eten dan een
pond brood, een vrouw een half, een kind een derde, terwijl
de jongens zich met moutkoeken moeten behelpen, waarmede
ook hij, die aan 't bepaalde gewieht van brood niet genoeg heeft,
zijn buik mag vullen . Bier (want zooals Vader CATS zegt : het
Water was den ouden Hollander „te sehraal, to killig op de
borst") mag niet zwaarder gebrouwen worden dan een gulden
de ton . En hoe lang zou die voorraad strekken? - Aan dit
alles denkt CLARA, toen zij eensklaps in haar gepeins wordt
gestoord door FRANS BARENDSZ, die den tuin binnenkomt .
,,Gij hier, juher CLARA !" wide hij . n Dat is goed . Ik heb iets
aardigs voor u meegebracht ."
„Voor mij ?" vroeg zij, terwijl haar gelaat ophelderde .
o m u to laten zien ."
n En wat is dat ?"
,,Een nieuwe noodmunt," hernam FRANS. ,,Gij weet, dat
H a a r 1 e m geen recht heeft om geld to munten . Maar de nood
heeft er onze regeering toe gedwongen . Zij hebben zilveren
stukken laten slaan, die zij ver boven de waarde uitgeven, met
belofte om die in to wisselen, als 't beleg zal zijn opgebroken .
Zie, hier is er een ."
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,,Last zien," zeide CLARA. ~Ha, dat is list wapen der stall :
list zwaard under 't kruis, met vier zilve3ren starren omgeven,
en aan de andere zide de spreuk : Vincit vim virtus, dat bex
teekent : De deugd verbreekt de kracht . -- Wat good nieuws
breng je mee ?"
»Niet veal bij onders," antwoordde FiuNS . n De Spanjaards
hebben veer een hoofd over den muur geworpen, dat van Hopman OuvIRns, die kort geleden op den D i e m e r d ij k is gesneuveld . Gok hebben zij van morgen wader eenige gevangenen
opgehangen, vlak in 't gezicht van den wal, op de K a t, sommigen aan den hall, anderen aan de beenen. Nu zijn de omen
ook bezig om een galg to planters, maar wie zij or aan zullen
hangers, west ik nog niet ."
~O, dat die wederzijdsche wreedheden Been erode nemen !"
zeide CLARA . ,,Hoe kunnen H a a r i e m s ingezetenen op hulp
van God hopen, zoo lang zij den Hemel met lion wreedheden
tergen ?"
nMaar de Spanjaards makers 't nog erger dan wij," merkte
FRANS aan. ,,Dock last ons daarover niet twisters ; ik kwam niet
alleen om u de noodinunt to laten zien, maar ook cm u to
vragen, of gij niet wat voor mij to stars hebt. Ik rammel van
den hunger ."
Goede FRANS !" zeide CLARA met medelijden . „Je west, hoe
ook wij op rantsoen zijn genet. Doch ik zal flog wel iets voor
j e hebben ."
En zij grog met hem in huffs en gaf hem een dikke snee
brood met ham, die de jongen als 't ware verslond .
n Bijloo, dat duet mij goad, juffer CLARA," zeide hij, n 't Wordt
flu wat erg, om zijn maal met moutkoeken to moeten doers . Een
mensch zoo haast een dief warden . 't Gemeen is dan ook vrij
oproerig ."
» Alsof 't hun wat hielp . Maar wat is dat?" riep CLARA op
eens angstig uit . ,,Zie ADOLF eens, hij bloedt . Hemel, wat scheelt
u?" grog zij voort, terwijl zij op haar broader toesnelde, die
met een geheel bebloed gelaat den tuin inkwam . ,,Wat is er
gebeurd, ADOLF ? Ben j e gevallen ? Toch niet gekwetst ?"
n 't Is nets, CLARA," zeide ADOLF . » Geef mij slechts wat water
om mij of to wasschen ."
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En nadat hij dit had gedaan en de neusbloeding was gestelpt,
begon hij, niet zonder drift, to verhalen
,,'t Is schande en zonde, zooals 't gemeen dear heeft huffs gehouden . 't Schreit ten hemel en zal op ons hoofd nederkomen ."
,,Wet is er den gebeurd?" vroeg CLARA .
,,'t Gemeen, verwoed over de vernieuwde terging der Spanjaards van dezen morgen, heeft ook een galg opgericht, onze
Spaanschgezinde Oud-Burgemeesters Q,UIRIJN DIRKSZOON en LAMBERT JACOBSZOON, benevens onzen stadgenoot ADRIAAN VAN
GROENEVEEN, die in dienst der Spanjaards in een schermutseling
in onze handen is geraakt, uit de gevangenis gehaald, en dezen
met een priester, vijf soldaten en een jongen van vijftien jaren
aan die galg opgehangen ."
En heeft onze regeering dear niets tegen gedaan ?" vroeg
CLARA verontwaardigd.
,, Onze vroedschap kantte zich met alle kracht daartegen, vooral
deed VAN VLIET alle moeite om de woedenden tot andere gedachten to brengen . Niets hielp . Ja, zoover ging hun wreedheid, dat zij de dochter van QUIRIJN DIRKSZOON, een bagljn,
die hear vader tot onder de galg volgde en hem moed insprak
om vroom to sterven, benevens zijn vrouw, die hem kermend
volgde, zoolang gestooten en met steenen hebben geworpen, tot
zij eindelijk in de stadsgracht zijn geplompt en jammerlijk verdronken ."
n En jij . . . . ?" vroeg FRANS .
Met eenige anderen trachtte ik de arme vrouwen to ontzetten," vervolgde AnoLF ; „ dock wij beliepen slagen en, hadden
wij 't veld niet geruimd, zij zouden ook ons in de gracht hebben
geworpen ."
» Goede AnoLF," zeide CLARA . ,,Maar je bent ook aan 't hoofd
gekwetst . 't Is een heele buil ."
~Dat is niets . Een steep die mij tegen 't hoofd vloog . Maar
weet je, wet mij voornamelijk leed deed? 't Was, dat de vendrig
KASSELAAR, die thrIRIJN DIRKSZ00N tegenkwam, nlet alleen
geen poging deed om hem to bevrijden, maar hem wrevelig heeft
gevraagd, of hij er nu wel aan dacht, hoe hij zijn vader DIRE
HASSELAAR, toen die voortvluchtig was, door aan den schout
van K a m p e n to schrijven, om 't leven had willen brengen ."
ADQLF EN CLABA .

6
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~En was dat gelukt?" vroeg FRANS.
,,Neen, want de schout was een edel man," hernam ADOLF.
,,Hij waarschuwde DIRK, die daarna onder het leger van graaf
LODEWIJK van N a s s a u dienst nam, en in 1568 bij J e m m i ng e n door den lansstoot van een Spaanschen speerruiter sneuvelde ."
» Dat was niet edelmoedig van den vendrig," wide CLARA.
~In 't geheel niet . Doch hoe zouden wij misschien in zijn
geval gehandeld hebben? Toch blijft zijn daad onchristelijk . Intusschen : de Heer komt op zijn tijd 3 en QUIRIJN DIRKSZOON zou
zeker nooit zoo ellendig aan zijn eind zijn gekomen, als hij zich
niet steeds zulk een trouw handlanger van den bloedraad had
getoond ."
De verbittering tegen de Spanjaards was nu zoo hoog gestegen,
dat men de beelden der heiligen uit de kerken haalde en daarmede de bressen in de wallen stopte . Geschiedschrijvers nit dien
tijd verhalen van een Spaanschen soldaat, die den moed had,
om to midden van een kogelregen, een heiligenbeeld uit de
tires to balm, en dat behouden in 't leger to brengen . Indien
dit waar is, toont het in den man, al was hij een vijand, een
groote mate van moed en koenheid, een verhevene opoffering
voor hetgeen voor hem godsdienst was .

NEGENDE HOOFDSTUK .

Hoe Clara tilt Haarlem vluehtte .
Wij willen onze jonge lezeressen en lezers niet to lang bij
het beleg der stall H a a r 1 e m ophouden en hue dus kortelijk
verhalen, wat verder gebeurde .
Op den 28eten Mei leed de vloot van den Pries de nederlaag
op het H a a r 1 e m m e r m e e r en werden er twee en twintig
van onze vaartuigen genomen, zoodat nu van dien kant alle
toevoer was afgesneden . Ook andere aanslagen om H a a r 1 e m
to ontzetten, mislukten, zoodat nu de nood er den hoogsten trap
bereikte . Daar er bijna geen tarwe of rogge meer in de stall
was, held men dat weinige voor de bezetting, bakte brood van
hennip en raapzaad, gebruikte het vleesch van paarden, honden
en katten ; terwijl de armen het onkruid, dat tusschen de straatsteenen groeide, als voedsel nuttigden .
't Was dan ook op den eersten Juli, dat de belegerden voor
de eerste maal met

DON FREDERIK in onderhandeling wilden

treden, waarschijnlijk hopende, daardoor tijd to winnen dat er
ontzet zou komen opdagen . Daar ALvA's zoon echter van overloopers vernomen had, dat er voor geen zes dagen eten in de
stall was, wilde hij daarvan niets hooren, maar ging voort de
stall to beschieten . Den Eden Juli kreeg men een brief van den
Pries, waarin hij de belegerden aanmaande nog twee dagen vol
to houden, als wanneer hij een looze aanval zou doen op de
F u i k, een water tusschen de stall en het H a a r 1 e m m e r m e e r,
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om de aandacht der Spanjaards of to leiden . Dan zou hij van
den kant van den H o ut bet ontzet doen oprukken en een
seinvuur ontsteken ; waarop de belegerden een uitval nit de
bres zouden doen, en de Spanjaards zoo tusschen twee vuren
worden gebracht.
De achtste Juli kwam en de Haarlemmers stonden gewapend
en tot den uitval gereed op den wal . Maar DON FREDERIK had
bericht van een en ander gekregen . Hij liet bij bet aanbreken
van den nacht een menigte nat stroo aan de bres opstapelen
en dat in brand steken, opdat de belegerden door den rook de
seinvuren niet zouden zien . Achter dat stroo stonden 5000 Spanjaards, gereed om den uitval of to weren, en DEL MoNTE en
ROMERO werden Tangs verschillende wegen afgezonden, om den
Heer BATENBURG VAN SASSENHEIM, die met 4000 man en 600
ruiters onder GASPAR VAN DER NOOT, Heer van C a r 1 o, tot
ontzet aanrukte, onverwachts aan twee kanten aan to vallen .
Omstreeks drie ure des nachts had bet leger van BATENBURC
bet M a n n e n p a d bereikt en wilde de veldheer zijn troepen in
slagorde stellen, toen zij zich eensklaps aan twee zijden zagen
aangetast . Vreeselijk was de slachting bier aangericht : 't was
geen gevecht, maar een moord . Duizenden sneuvelden en daaronder BATENBURG en CARLO . Wapenen, geschut en levensmiddelen, alles viel den vijand in hadden . Onder de weinigen, die
ontkwamen, beyond zich de later zoo bekende JOHAN VAN OLDENBARNEVELD, dien gij toch wel uit onze historie zult kennen .
De belegerden, die to vergeefs op bet seinvuur hadden gewacht,
kregen den volgenden morgen de tijding door een gevangene,
wien de Spanjaards neus en ooren hadden afgesneden en zoo in
de stall gezonden, welke tijding spoedig daarna werd bevestigd
door de hoofden der verslagenen, die men over de muren wierp
en door een schrijven van den Prins, waarin hij bun red, thans
zoo goed mogelijk voor zich zelf to zorgen .
Nu nam de burgerij bet wanhopig besluit, om een algemeenen
uitval to doen en door den vijand been to slaan . Zeven vendels
zouden de voorhoede uitmaken . Daarop zouden de magistraat en
de burgers met bun vrouwen en kinderen volgen ; terwijl negen
vendels de achterhoede zouden uitmaken en de Prins van den toeleg
bericht zou ontvangen, om hen op alle mogelijke wijzen to helpen .
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DON FREDERIK, van dit voornemen kennis gekxegen hebbende,
begreep niet dan al to wel, wat hij van zulk een wanhopige
poging to duchten had, en liet der burgerij weten, dat er nog
genade to wachten was, mits men de stall terstond overgaf . De
Duitsehe troepen luisterden naar deze taal en verkozen niet uit
to trekken . Vijf vendels Walen daarentegen maakten zich gereed, om met een groot deel der burgerij de Sehalkwijksche
poort nit to gaan en langs het M e e r de schepen van den Prins
to bereiken . De twist, daardoor veroorzaakt, liep zoo hoop, dat
zelfs de wacht tot last in den nacht onbezet bleef en het den
vijand, indien hij 't geweten had, Been moeite zou hebben gekost, de stall to verrassen . Niet minder wanorde gaf het, toen
de uitgetrokkenen terugkeerden . Eindelijk, den l2den Juli (dus
nadat H a a r 1 e m zeven maanden en twee dagen het beleg had
uitgehouden) des morgens om negen ure, kwam het verdrag tot
stand, waarbij de stall zich op genade of ongenade overgaf, dock
de burgerij kon zich van de plundering vrijkoopen voor tweemaal honderd veertig duizend gulden .
Gaan wij den volgenden dag, dien waarop de Spanjaards
H a a rl e m binnentrokken, naar de woning van EGBERT DovENSZ
en zien wij, wat daar gebeurde .
Met een Meek gelaat zat de Heer DovENSZ in zijn stoel met
hooge leuning ; tegenover hem stonden ADOLF en CLARA, even
zwijgend als hij . Den geheelen nacht warm zij niet naar bed
geweest . Al hun geld en kostbaarheden hadden zij in een ijzeren
pot geborgen en in den twin begraven . Thans verwachtten zij
elk oogenblik de Spanjaards . PIETER DIRKSZ HASSELAAR, de ons
reeds bekende vendrig, trail de kamer binnen .
„Gij hebt uw wapens niet op 't stadhuis gebracht, EGBERT
DovENSZ," begon hij, ,,hoewel 't a door 't gelui der groote klok
is aangekondigd ."
n Zoo als gij ziet," antwoordde DovENSZ, op twee geladen
ruiterpistolen wijzende, die met brandende lonten voor hem
op de tafel lagen . „Ik weet, hoe ver de genade van den Spanjaard gaat, en meen mijn leven en dat mijner kinderen zoo
duur to verkoopen, als mogelijk is . Ongewapend als een lam
ter slachtbank to worden gevoerd, daartoe zou deze arm eerst
verlamd moeten zijn ."
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n Ik geef u geen ongelijk," hernam HASSELAAR . n Doch wat
zult gij tegen de overmacht ?"
n Gij weet immers, hoe DON FREDERIK gezegd heeft, dat geen
der in 1566 uitgewekenen zal worden gespaard. Ik ben erger
dan een van die : want ik ben uit hun kerker ontvlucht . Zijn
de Spanjaards reeds in aantocht?"
Op dit oogenblik is RoMERO in de Bakkenessekerk, waar
zich de vrouwen bevinden . Men verwacht DON FREDERIK met
Bossu ."
~En de Spaansche soldaten?" vroeg DOVENSZ .
n Zij trekken reeds de stall binnen," zeide HASSELAAR, ,,De
Duitsche en Schotsche knechten, die tot hiertoe hun roeren hebben
mogen behouden, hebben bevel ontvangen, die in bet SintCatharijne- en Sint-Ursuleklooster to brengen en daar of to
wachten, wat geschieden zal . Ik kwam bier voorbij, om u to
waarschuwen . Thans moet ik naar huffs ; mijn moeder en broeder
wachten mij . De Hemel zij met u . Waarom ook niet gevlucht?"
,,Heb ik 't niet beproefd, HASSELAAR?" antwoordde DoVENSZ .
„En ben ik met mijne kinderen niet mede uitgetrokken uit de
Schalkwijksche poort? Maar wij moesten onverrichter zake
terugkeeren . Wie kan vluchten nit een zoo nanw ingeslotene
stall? Vaarwel ! mijn vriend," vervolgde hij, den vendrig de hand
drukkende .
God zij met u!" Met deze woorden spoedde de vendrig zich
naar zijn woning . Niet lang was hij daar, of CHIAPPIN VITELLI,
een Spanjaard die met DIRK HASSELAAR bevriend was geweest,
snelde naar dims woning, om hem aan to spore» tot vluchten .
Ongelukkig warm hem de krijgslieden op de hielen gevolgd, en
stove» de huisdenr binnen ; dock, daar zij den vendrig niet kenden,
grepen zij zijn ouderen broeder NICOLAAS . Daarop kwam PIETER
vooruit en zeide : n Zoo gij den vendrig zoekt, laat dezen los ; ik
ben 't ." Hierop werd hij gegrepen en benevens andere hoplieden
en vendrigs naar 't huffs to k 1 e e f gevoerd en daar gevangen genet .
EUBERT DOVENSZ was na 't vertrek van HASSELAAR weder
in somber stilzwijgen verzonken .
n Zou er dan geen kans zijn om to ontvluchten, vader?" vroeg
CLARA .
~Er is geen middel, CLARA," antwoordde DOVENSZ, » Maar
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verlaat gij beiden dit huffs en begeeft u naar nicht KENAU . Bij
haar zult gij veiliger zijn dan bij mij ."
,, En wij zouden u verlaten ?" wide CLARA, ,, Neen, vader,
dat nooit."
„Wij blijven bij u, al moeten wij ook met u sterven," verzekerde ADOLF .
n Zoo als gij wilt, mijn kinderen, dan zullen wij ons samen
verdedigen ."
Op dit oogenblik trail een der burgers binnen, die gedurende
het beleg onder DOVENSZ had gestaan .
,,Vlucht," riep hij, „men zoekt u en is reeds op weg naar
uw woning ."
,, Waarheen ?" vroeg EGBERT DOVENSZ .
,,Volg mij slechts en ik zal trachten, u nit de stall to helpen .
In de verwarring zal dit wellicht mogelijk zijn ."
,, Spoedig dan," wide DOVENSZ . Juist warm zij op den drempel
der huisdeur, toen vier Spaansclae soldaten binnenstormden . De
burger nam ijlings de vlucht.
„Gij zijt onze gevangene !" wide een der knechten van TOLEDO,
terwijl hij de hand naar DoVENSZ uitstak . Doch deze sprong
onverwachts eenige passen terug en riep, met een pistool in
elk e hand
,, De eerste, die mij aanraakt, is een kind des floods !"
Een oogenblik deinsden de Spanjaards achteruit, dock om in
't volgende op hem aan to vallen . Eensklaps echter schoot
EGBERT DOVENSZ een zijner pistolen of en de aanvaller zonk
doodelijk getroffen neder . Nu mikte een der andere soldaten op
den moedigen Haarlemmer, en wentelend in zijn bloed stortte
de ongelukkige man op den grond .
ADOLF, zijn vader ziende vallen, greep de andere ruiterpistool,
en zonder to bedenken, hoe hij zijn ieven in de waagschaal
stelde, schoot hij het op den moordenaar zijns vaders af . Doch
de kogel snorde dezen slechts langs de ooren en spoedig was
de jongeling overmeesterd en werd hij door twee der Spanjaards weggesleurd, terwijl de derde zich van CLARA meester
maakte . Het ongelukkige meisje gevoelde zich door de stevige
vuist van den soldaat omklemd . Wat moest er van haar
worden a
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Op eens boom zij een schot en de Spanjaard last haar los
hij stort achterover op den grond.
Juist bijtijds !" klonk een stem, en FRANS BARENDSZ stond
voor haar . ,,Waar is uw vader? Waar is ADOLF?" riep hij rondziende .
CLARA wees zwijgend naar den grond, waar het lijk haars
vaders lag . Zij kon nie t spreken : de schrik en ontsteltenis
hadden haar tong als verlamd .
Dood ! E(BERT DOQENSZ dood !" riep FRANS BARENDSZ nit .
» Beter zoo gestorven dan aan de galg !" vervolgde hij, ,, Maar
waar is ADOLF ?"
,Ge . . .van.: .gen !" wide CLARA, die met moeite de woorden
uitsprak.
„Gevangen ! Arme ADOLF !" riep FRANS BARENDSZ nit . » Maar
her kunnen wij niet blijven . Wij moeten vluchten . Doch niet
zoo . Gij moet u in een pak van uw broeder steken ."
Dit zeggende, geleidde hij CLARA in huffs . Zij liet zich zonder
tegenstand voeren waar hij wilde, en terwijl zij zich verkleedde,
ping hij naar het lijk van den Heer DoVENSZ, om to zien, of
er nog levers in was .
,,Uw vader is dood," wide hij, toe» hij weder binnenkwam,
waar CLARA, in jongensgewaad gekleed, hem wachtte . ,,Uw
broeder to helpers is onmogelijk . Wij kunnen ons alleen door
de vlucht redden ."
» 1k wil liever met vader en ADOLF sterven," wide CLARA .
,,Waarom zoudt gij sterven, CLARA ! Gij zooo jong en zoo
schoon, gij moogt niet sterven ! Gij wilt u toch niet blootstellen
aan de mishandelingen der Spanjaards?"
n Neen, bij den Hemel niet !" riep CLARA nit, en liet zich
gewillig door FRANS BARENDSZ geleiden . Deze bracht haar in
een armoedige mooning, waar zij zich verborgen hielden tot den
avond, om intusschen planners ter ontvluchting to beramen .
Reeds den dag na de inneming werd er een begin gemaakt
met de strafoefening . Al de burgers, die in 1566 warm uitgeweken, werden, indien zij wilden biechten, op het schavot onthoofd, zoo niet, opgeharigen . Vijf beuls met burs knechts hadden
dagelijks handers vol werk . Daar dit niet spoedig genoeg ging,
bond men omtrent drie honderd dier ongelukkigen rug aan rug
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aan elkander en liet hen zoo in het H a a r 1 e m m e r m e e r verdrinken . RIPPERDA, de predlkant SIMON SIMONSZOON 1), LANCELOT
VAN BREDERODE, een der veroveraars van B e n B r i e l, JAN VAN
DUIVENVOORDE, kolonel van de burgers, en SIMON SCHOOREL,
rentmeester van D e n B r i e 1, verloren het hoofd op 't sehavot .
De burgemeesters, ook enkele hoplieden en vendrigs werden
gespaard ; under andere HASSELAAR, die later Schepen en Raad
der stall A m s t e r d a m is geweest en nit wiens eigen moed de
geschiedschrijver HOOFT de meeste bijzonderheden van 't beleg
heeft vernomen . Van de bezetting, die van vier duizend man
op achttien honderd was versmolten, werd de helft door beulshanden omgebracht . De Spanjaard had niet minder dan 12000
man verloren, waarvan 5000 warm gesneuveld en de overigen
door ziekte, hunger en ongemak omgekomen . Den Haarlemmers
kwam dit beleg op f 1,283,000 to staan ; van de f 240,000, tot
afkoop der plundering beloofd, konden zij nauwelijks de helft
opbrengen .
En toch, hoe noodlottig er de afloop van was, 't gaf nieuwen
moed aan de steden, die vast besloten, het voorbeeld van
H a a r 1 e m to volgen, en zich liever tot het uiterste to verdedigen, dan den vijand binnen haar muren to laten .
Gaan wij op den avond van de overgaaf naar den wal aan
de St .-Janspoort, waar wig CLARA en FRANS BARENDSZ vlnden .
Onbemerkt warm zij tot hiertoe geslopen .
,,Wat nu to doen ?" fluisterde CLARA, toen zij op het puin
stonden, dat ten deele de gracht gedempt had .
,, Denkt gij, dat ik niet gezorgd heb voor onze ontvluchting a "
vroeg FRANS. „ loud u sleehts stil aan den muur . Er moet iets
gewaagd worden . Maar met moed en vastberadenheid komen
wij er over . Luister," grog hij voort, terwijl hij een touw, dat
hij om zijn middel had gebonden, met een strik aan een zwaren
steenklomp vastmaakte, „ik zwem naar den overkant en bind
dat koord hier of char aan vast en dan tracht gij, met beide
handen aan het touw hangende, over de gracht to geraken .
1 ) Deze SIMONszooN was een natuurlijke zoon van GRANVELLE . Had hij
gezegd, wie zijn vader was, men zoo hem gespaard hebben . Doch de eer zijns
vaders was hem liever dan het levee .
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't Zal wel een pijnlijk werk zijn voor uw zachte handen, maar
waar het levee op 't spel staat, is nets to zwaar ."
Ik wil alles doen, wat ik kan," antwoordde CLARA . ,, Maar
waartoe vlucht gij niet alleen? Mijn levee is mij tot last, sedert
vader en ADOLF dood zijn ."
„ Ho, ho ! juffer CLARA ! Wie zegt u, dat ADOLF dood is?
Kan hij zich niet gered hebben? Gij moogt den cooed niet
verliezen ."
Met deze woorden begaf hij zich to water en zwom zoo snel
mogelijk naar den overkant, waar hij bet touw aan een afgeschoten boomstam vastmaakte .
Zoodra CLARA voelde, dat bet koord strak was, waagde zij
den gevaarlijken tocht . Langzaam en moeilijk ping die : want
het touw sneed in haar teedere handen -en ontvelde ze gedeeltelijk . Maar gelukkig duurde het niet lang en overwon de zucht
om het levee to redden alle zwarigheden . Spoedig stond zij op
den buitencingel, den Heer dankende, die haar kracht tot de
volvoering van het waagstuk had gegeven . FRANS sneed bet
touw door en knoopte bet andere einde los, dat hij om zijn
middel hield .
Men weet niet; hoe 't ons to pas kan komen," wide hij .
,, Maar gij zijt doornat, FRANS ."
,, Dat is nets, juffer CLARA ."
,, Noem mij toch Been juffer meer, maar eenvoudig CLARA .
Wij zijn to goede vrienden."

„Ik zal u een anderen naam geven," hernam FRANS . „Gij
hebt thans een jongenspak aan, gij beet voortaan KLAAS . Of
wilt gij antlers heeten ?"
„ Mij goed," wide CLARA .
Nu slopen zij op handen en voeten langs den buitencingel
been, zonder to worden opgemerkt . Eens warm zij bijna ontdekt . De schildwacht aan de Sint-Janspoort, die zeker gerucht
had gehoord, riep hen wan . Reeds achtte CLARA zich verloren,
toen FRANS, met een tegenwoordigheid van geest, hem zoo bijzonder eigen, eensklaps zoo natuurlijk begon to blaffen, dat de
Spanjaard, meenende dat bet werkelijk een bond was, brommende en vloekende zijn eentonige wandeling vervolgde .
Gelukkig kwamen zij op den weg naar V e 1 z e n, welk dorp
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zij met het aanbreken van den dag bereikten . her werden zij
zeer goed ontvangen door een boer, aan wien zij hun wedervaren vertelden, en wiens vrouw liefderijk CLARA's gewonde
handen verbond en omen beiden vluchtelingen rijkelijk to eten
gaf. Ook stonden zij CLARA hun eigen bed af, en niet lang
nadat het meisje zich daarop had nedergelegd, behaalde de uitgeputte natuur de overwinning en sliep zij gerust . Ook FRANS
vleide zich in den stal neder op wat stroo . 't Was reeds drie
uren na den middag, eer CLARA wakker werd, en, na de goede
huislieden hartelijk bedankt en afscheid van hen genomen to
hebben, zetten zij de refs voort en bereikten nog voor den
avond C a s t r i c urn, waar zij hun intrek namen in een klein
herbergje en een rustigen nacht doorbrachten .
Toen zij omstreeks een ure to H e i 1 o kwamen (waar, zoo als
gij wel zult weten, het putje van WILLEBRORDUS is) vonden zij
aldaar een drukte van belang . De watergeuzen, onder CABILJAUW
en RUICHAVER, die gij u nog wel zult herinneren uit de verovering van D e n B r i e 1, warm door den Prins VAN ORANJE
met eenig yolk naar A 1 k m a a r gezonden, om dat to versterken ;
dock de stall had haar poorten voor hen gesloten en geweigerd
hen in to nemen, waarom zij zich nu to E g m o n d en to H e i 10
hadden neergeslagen . Op eerstgemelde plaats hadden zij
abdij 1), die van 't krijgsvolk van SoNOY zooveel geleden
den grond afgebroken . Jammer van zulk een vermaard
,,Wat zie ik ! Jij hier, FRANS ?" riep eensklaps een

de oude
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stem en

COVERT JANSZ stond voor hen .
„Ben je 't waarlijk, COVERT JANSZ 2" was het antwoord, ,,Wel
man, hoe singulier, dat wij elkander hier ontmoeten ."
„Wat is dat voor een knaap, dien je char bij je hebt?" vroeg
COVERT .
,, Zie eens goed, COVERT ! Herken je hem niet?" wide FRANS
BARENDSZ .

1 ) Deze abdij, door DIRK I van hout opgericht en met Benedictijner nonnen
bevolkt, werd door de Westfriezen verbrand en daarna in steep herbouwd door
DIRK II, die er, tot betere verdediging, monniken in plaatste. Zij was de begraafplaats der Hollandsche graven en zeer rijk . Zie mijn Schildknaap van
Aemstel, 2e drak . Blz . 165 .
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» Ja . . . neen . . ." zeide GoVERT, terwijl hij CLARA scherp
aanzag . » 'k Zou haast zeggen, 't is ADOLF DOVENSZ. Maar neen . . .
dock ja. . . ."
» 'k Zal je maar uit den Broom helpen, GOVERT," zeide CLARA .
Herken je CLARA DovENsz niet meer ~"
» Gij juffer CLARA ! En in Bat gewaad ! En in gezelschap van
FRANS BARENDSZ !"

Zoo als je ziet, GOVERT," hernam CLARA, n Er is veel gen
beurd, Binds wij elkander gezien hebben ."
n Dat is er, juffer CLARA," hernam GOVERT, ,, En je moet mij
eens alles vertellen, FRANS ."
Deze voldeed aan GOVERTs verlangen en vertelde hem, wat
wij reeds weten, waarop GoVERT zijn lotgevallen verhaalde, die
mijn lezers mij wel willen kwijtschelden, daar ik antlers in herhaling zou vallen . Wat zij ecbter nog niet weten, is, Bat hij in
rang verhoogd en nog altijd dezelfde driftige, maar goedhartige
J ongen was .
En j e wilt Bus naar A 1 k m a a r ?" zeide hij, n Daar zul j e
snip vangen : want zij laten er niemand binnen . We zijn er
voor de poort geweest ; maar jawel, ze sloten die voor omen
news dicht !"
,,Geen wonder, Ze zijn bang voor jelui, watergeuzen . Maar
wij zijn maar onnoozele poorterskinderen ."
» Ze hebben toch in D e n B r i e 1 wel kunnen merken, Bat we
zoo kwaad niet zijn, als onze routs wel staat," antwoordde GoVERT .
n Wat zal ik zeggen, GoVERT," antwoordde CLARA, n Wee den
wolf die in kwaad gerucht is ."
,,Gij hebt wel gelijk, juffrouw CLARA," antwoordde GOVERT .
En daarom blijft slechts zoolang bij ons tot het hun gelegen
komt, ons den intocht to gunnen ."
Dit werd goed gevonden, en FRANS en CLARA, de laatste
altijd in haar jongenskleeren, bleven dien Bag to H e i 1 o bij
GOVERT .

TIENDE HOOFDSTUK .

Waarin de lezer kennis maakt met een anderen
moedigen stadstimmerman .
Den volgenden dag, zijnde de 16de Juli, kreeg men in 't leger
to H e i 1 o bericht, dat de Spanjaards reeds in aantocht waxen,
en op de voorstad van A 1 k m a a r, die natuurlijk buiten de
poort lag, aftrokken . Terstond geeft JACOB CABILJAUW zijn troepen
bevel om op to rukken, zendt diezelfde order naar degenen,
die onder RUICHAVER to E g m o n d liggen, en verschij nt met
al zijn benden voor de Friesche poort . Na veel twisten, want
en de burgerij en de magistraat zijn 't oneens, besluit men
echter CABILJAUW, RUICHAVER en eenige bevelhebbers binnen to
laten, om met den magistraat een mondgesprek to hebben, en samen
to raadplegen over 't geen to doen staat ; dock men kan maar niet
tot het besluit komen, om het krijgsvolk binnen de muren to laten .
,,'t Is nu geen tijd om lang over een besluit to kauwen,"
zegt RUICHAVER knorrig . n Men moet het maar kort en goed
zeggen : aan of a f."
,,Als 't dan zoo moet zijn," geeft de burgemeester FLORIs
TEILINGEN ten antwoord, terwijl hij van zijn stoel oprijst,
» dan zal 't aan zijn . Ik getroost mij, om tot den einde toe
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mijn lot aan dat van den Prins en de burgers to verbinden ."
Dit zeggende, gaat hij met RUICHAVER de trappen van 't
stadhuis af, waar een groote hoop yolks is saamgerot om den
uitslag to vernemen, loopt, door de menigte gevolgd, naar de
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Friesche poort, breekt die open, en last de benden van CABILJAUW en RUICHAVER binnen . Onverwijld spoeden deze zich de
stall door, naar de Kennemerpoort, gaan die weder nit en vallen
op de Spanjaards aan, die de voorstad reeds hebben ingenomen .
Spoedig is de vijand, die slechts in geringen getale is opgekomen en gehoopt had d& stall to verrassen, verdreven, en
steken de watergeuzen de voorstad in brand, om den Spanjaard
de gelegenheid to ontnemen, zich daarin to nestelen .
Nu wordt A 1 k m a a r door hen versterkt ; waartoe zij ruimschoots tijd hebben, daar de Spaansche soldaten om H a a r 1 e m
aan 't muiten zijn geslagen en niet verkiezen to vechten, alvorens men hun acht-en-twintig maanden achterstallige soldij heeft
betaald, en daarenboven een geschenk gegeven voor 't veroveren
der stall . Don FREDERIK zendt het regiment van Don LOPEZ
D'ACUNHA op hen of ; dock de soldaten gaan op den grond
zitten en weigeren tegen hun krijgsmakkers to vechten . Toen
beveelt hij RoBLES (BILLY), met zijn Walen op to trekken .
Deze drijven er den spot mede, laden hun geweren met zand,
en blusschen hun lonten . Eindelijk, half Augustus, weet de
overste VITELLI het oproer to sussen, door elken soldaat, hoofd
voor hoofd, dertig kronen to beloven, zestien als geschenk en
veertien op rekening van de achterstallige soldij . De arme Haarlemmers moesten die som weer opbrengen .
» Zoo jong nog en reeds zooveel geleden ! Arm, arm kind!"
zelde de vrouw van den stadstlmmerman MAARTEN PIETERSZOON
VERMEY, den neef van FRANS BARENDSZ, tegen CLARA, die haar
het een en antler van haar latgevallen had verhaald . ,, Arm
meisje ! Maar wat doet gij in een stall, die nu weer door de
Spanjaards wordt aangevallen ."
n Wij moisten 't niet, nicht," wide FRANS, die zonder eenige
moeite de mooning zijns neefs had gevonden, n Hoe konden wij
't ook weten ? Maar ik reken mij gelukkig, juffer CLARA ten
minste thans een goede huisvesting to hebben bezorgd . Gij zult
haar toch wel eenigen tijd bij u willen houden?"
,,Volgaarne," wide vrouw VERMEY, n Wie zou zulk een lief
meisje, dat al zooveel geleden heeft, niet zooveel mogelijk dit
verdriet doen vergeten ?"

95

n Gij zijt wel goed," zeide CLARA vriendelijk, door haar tranen
heen de brave vrouw toelachende, ,,Als ik u maar niet tot overlast ben ."
Tot overlast, mijn kind? Geenszins . En ik zal zorgen, dat
gij dat jongensgewaad spoedig kunt uitdoen . Dat past voor Been
meisje ."
,,Maar ik heb geen geld," zeide CLARA verlegen, ,,Waarvttn
zou ik andere kleederen koopen ?"
n Ik heb geld genoeg, kind lief," antwoordde vrouw VERMEY .
n 't Ergste is, dat ik u geen kleederen kan geven naar uw stand ."
,,Wat doet er dat toe?" zeide CLARA . „Zooals gij doet, zal
't mij goed wezen ."
Eenige uren later kwam de timmerman thuis, die met de
troepen van CABILJAUW en IthJICHAVER de Spanjaards uit 'de
voorstad had verdreven .
n Dat heeft er gespannen, vrouw," zeide hij, n Zij hadden
reeds de geheele voorstad aan de Kennemerpoort ingenomen en
dachten zich daar to nestelen ; maar wij hebben hen ferm verdreven. Daarop hebben wij de voorstad in brand gestoken ."
n En die arme menschen," zeide vrouw VERMEY, n waar moeten die nu heen ?"
,,flier en daar in de stall gehuisvest worden . Zij zullen later
wel schavergoeding krijgen . Daarenboven of de Spanjaard hun
woningen verbrandt, of dat wij het doen, zal wel tamelijk hetzelfde zijn . Doch wie zijn dat?" vroeg hij, op CLARA en FRANS
wijzende .
n Een zoon van neef BARENnsz, die huisvesting vraagt voor
een ongelukkig meisje, dat door 't beleg van H a a r 1 e m arm
en ouderloos is geworden ."
n Een meisje? " zeide VERMEY, terwijl hij CLARA aanzag, n En
hoe dan in deze kleeding ?"
n Om de vervolging to ontgaan . Te voet is 't arme kind herwaarts gekomen ."
,,Wees welkom, lief meisje," zeide de timmerman, terwijl hij
haar zijn ruwe hand reikte, die CLARA met aandoening vatte .
n En jij, neefje ! je bent een heele kerel geworden . Ik herinner
mij, dat ik je nu vijf jaar geleden in D e n Brie 1 heb gezien ;
't was in dat ongelakkige jaar 1568, toen EGMOND en HooRNE
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onthoofd zijn . Je waart toen nog een recite dreumes. Hoe
waken 't je vader en je moeder?"
FRANS BARENnsZ vertelde hem 't geen wij reeds weten ; juist
toen hij gedaan had, klopte GoVERT aan .
n Ha, een onzer wakkere verdedigers, als ik 't wel heb," wide
VERMEY, ,,Je hand, mijn vriend ! Wie 't zoo met bet vaderland
meent als jij, is de vriend van elk rechtgeaard Alkmaarder ."
n Ik kom eens zien, of FRANS bier nog is, en wenschte tevens aan deze jonge juffer een behoorlijke huisvesting to bezorgen," wide GOVERT .
,,Daarvoor is reeds gezorgd," antwoordde VERMEY . ,,Zij blijft
her zoolang zij verkiest. Wij hebben geen kinderen, en zij zal
als kind bij ons in huffs zijn ."
,,Daar doe je braaf aan, meester," wide GOVERT . ~En ik
durf j e verzekeren, dat j e geen berouw over die goede daad
zult hebben ."
Zoo bleef CLARA dus in bet huts van VERMEY, terwijl FRANS
in dienst trad bij 'de bezetting, welke hem volgaarne opnam,
daar er binnen A 1 k m a a r niet meer dan 800 soldaten en 1800
weerbare burgers warm .
Den 2lsten Augustus kwam DON FREDERIK met 16,000 man
voor de stall . Ruim acht dagen later, op den 2den September,
wend MAARTEN PIETERSZ VERMEY blj den magistraat geroepen,
alwaar hij ook CABILJAUW vond .
,,Zoudt ge wel een stout stuk durven bestaan tot heil van
onze veste?" vroeg hem de burgemeester FLORIS VAN TEILINgEN .
,,Als 't voor 't welzijn van onze goede stall is, burgemeester,
spreek dan maar op . Ik heb mijn laatsten druppel bloeds voor
Alkmaar en voor den Prins veil ."
,,'t Is een bijster groot waagstuk, VERMEY, " zelde CABILJATJW .
„Wanneer gij gegrepen wordt, kost bet u den teals ."
n Al had ik tien halzen, hopman, 'k gaf ze alle tien gaarne
voor mijn land, als ik 't daarmee nit de klauwen van die hatelijke Spanjolen kon verlossen ."
,,Gij zijt onze man," wide CABILJAIIW, ,,Zie her een polsstok . De knop is hol en, zoo als gij ziet, met een houten nagel
toegemaakt, zoodat hij een geheele stok schijnt to zijn . In deze
knop nu zijn twee briefjes, een van mij en een van den magi-
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straat, waarin wij SONOY zeggen, dat gij bij monde hem zult
vertellen wat wij wensehen ."
» En deze wenschen zijn . . . . ?"
~Dat de stadhouder alle sluizen doe openzetten, opdat het
water de Spanjaards van onze wallen verdrijve . In mijn brief
heb ik daarenboven breedvoerig geschreven, hoe de Spanjaards
hun stukken richten . Zeg vooral, dat wij slecht van alle noodige taken zijn voorzien en 't niet lang kunnen uithouden ."
n Alles goed, heer hopman," zeide de stadstimmmerman . n En
wanneer moet ik vertrekken ?"
Van nacht . Er is haast bij," antwoordde CABILJAUW. n Vaarwel en kom gezond en friseh terug."
Gij kunt begrijpen, hoe vrouw VERMEY sehrikte, toen zij
hoorde, wat haar man ging wagen . Zij trachtte hem van zijn
besluit terug to houden, dock to vergeefs .
n Waartoe zoudt gij mij terughouden, vrouw?" zeide hij, n Kan
de Heer mij niet bewaren, ook to midden van de vijanden ? En
kan mijn boodschap onze stall en de geheele bevolking niet
redden van den flood? Denk slechts aan Z u t p h e n, N a a r d e n
en Haarlem ."
,,Maar flat juist gij flat moet doen !" zeide de vrouw. „Kon
men gee,, ander gekozen hebben ?"
n Veel eer voor mij, vrouw lief, flat men mij heeft gekozen,
en geoordeeld, flat een mondelinge boodschap mij 't best was
toevertrouwd . Maar al zijn er in onze stall meer, die 't zouden
kunnen doen, waartoe ben ik beter flan een ander? 't Is mij
opgelegd, 't is een roeping van Boven en ik mag mij daaraan
niet onttrekken ."
n 't Zij dan zoo, MAARTEN, " zeide de vrouw weenend, n Maar
hoe zal ik mij pijnigen gedurende uw afzijn door angst en onrust ."
Gij hebt een lief en goed gezelschap aan onze CLARA," hern
vatte VERMEY . n Niet waar, lieve, gij zult mijn vrouw troosten
en haar ten steun wezen ."
» Dat zal ik, meester," antwoordde zij . ~En voor u bidden
ook . Ik ben blijde, flat gij 't aangenomen hebt . Pat zou vader
ook gedaan hebben ."
VERMEY drukte een kus op 't blanke voorhoofd van 't meisje .
's Naehts nam hij van beiden afscheid, ging moedig de poort
ADOLF EN CLARA .
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uit, wipte met zijn polsstok, niet zonder gevaar, door de Spaansche schildwachten been, en kwam gezond en wel bij SONOY
aan, die op dat tijdstip to S c h a g e n was . De stadhouder gaf
hem ten antwoord, dat bij reeds to vergeefs zijn best had gedaan, om de gemeenten tot bet doorsteken der dijken to doen
besluiten, dock dezen schenen meer zorg voor bun gras en
beesten to hebben dan medelijden met bun landgenooten . Hij
zond VERMEY naar H o o r n, waar de 'gedeputeerden van de
steden bijeen waren .
Toen VERMEY her zijn last herhaalde, en ondanks bun weigering er sterk op aandrong, zeide een der heeren gedeputeerden
tot hem
Hoe staat gij dus en raast? Waarom zouden wij dat schoone
gras en bet to velde staande gewas bederven? Wat moeten
onze beesten dan dezen winter eten? Gij zijt nog geen drie
weken belegerd geweest en kunt bet best uithouden tot Allerheiligen ') . Die van H a a r 1 e m hebben 't wel zeven maanden
uitgehouden ."
VERMEY, door edelen toorn ontstoken, nam kloekmoedig bet
woord .
,,Weet gij dan niet, mijnheer," zeide bij, ,,hoeveel yolk daar
binnen H a a r 1 e m was, dat bet bestormen kon weerstaan, en
hoe zwak wij binnen A l k m a a r zijn ? H a a r l e m bestormden
zij slechts van een karat, maar A 1 k m a a r kunnen ze aan alle
kanten bestormen, als men 't water niet inlaat ." En toen bij
zag, hoe de gedeputeerde hem spottend aanzag, vervolgde bij
met krachtige stem : ,,Maar als gij, koeherder, binnen de muren van A 1 k m a a r waart, dan zoudt gij er zoo niet voor zorgen, wat de koeien en beesten dezen winter to vreten zullen
hebben ."
her werd hem bet zwijgen opgelegd en bij met gevangenis
bedreigd, als bij 't hart had nog langer zoo onbetamelijk to
spreken en een gedeputeerde voor een koeherder uit to schelden . Gelukkig echter was FREDERIK OTTErtsz, een der gedeputeerden, zijn voorspraak ; ja, beviel dezen de moedige taal van
1) 1 November .
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den timmerman zoozeer, dat hij hem met zich in het logement
nam en goed onthaalde ; want gij begrijpt, dat bass VERMEY na
zulk een tocht en zooveel vermoeienis braaf honger had . Men
zond vervolgens door andere boden brieven in de stall, waardoor zijn vrouw en CLARA vernamen, dat hij veilig en goed was
overgekomen, 't geen haar eenigszins geruststelde ; terwijl men
hem met eenige gedeputeerden naar den Prins VAN ORANJE to
D e 1 f t zond, om dezen bekend to waken met de gesteldheid
der stall ; waarlijk een eer, waarvan onze goede VERMEY wel
nooit zal hebben gedroomd .
Terwijl nu de Spanjaards hun schansen opwerpen en hun
loopgraven delven, terwijl de belegerden hun uitvallen doen,
waarvan die van den 15den September een der merkwaardigste
is, willen wij eens naar H a a r 1 e m terugkeeren en zien, hoe 't
met omen AnoLF DoVENSZ is afgeloopen . Gij herinnert u, dat
twee soldaten hem met zich sleepten . Weinig baatte zijn tegenstand en weldra hadden zij de Groote markt bereikt, waar zij
hem, dewijl al wat gevangenis heette reeds vol was, op 't stadhuis brachten en in een der kelders wierpen .
Daar zat flu onze AnoLF in een vochtigen, donkeren kelder,
met nog een drietal andere gevangenen, even somber en zwijgend als hij, elk oogenblik verwachtende gehaald to zullen worden
om aan den beul to worden overgeleverd . Zijn vader dood, vermoord door den kogel eens Spanjaards, CLARA ,,Waar wag CLARA toch zijn !" zuchtte hij . ,, Goede hemel !
Wat zal er van haar zijn geworden? Missehien mishandeld en
vermoord door de Spaansche beulen !"
Reeds des anderen daags worden zijn drie lotgenooten uit den
kerker gehaald, om hun leven onder beulshanden to eindigen,
en den daarop volgenden dag werd hij naar de stadsgevangenis
overgebracht. Telkens, wanneer de deur van zijn kerker geopend
werd, vreesde hij, dat men hem zou komen balm, om ook hem
den dood to doen ondergaan ; maar dat gebeurde niet. Er was tegen
hem geen beschuldiging - wellicht warm de Spaansche soldaten
reeds lang vergeten, waarom hij gevangen zat, of leefden zij
niet meer en konden hem dus niet van een aanslag op het leven
van een hunner en verzet tegen de wettige macht beschuldigen .
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Hoe het zij, ruim twee maanden had hij gevangen gezeten,
toen zijn kerker werd geopend en hij benevens eenige anderen
werd gebracht op de Groote markt, waar hij een twee- of driehonderdtal burgers der stall bij eenvond, die bij toting waren
bestemd, om naar A 1 k m a a r to trekken en daar de schansen
op to werpen en de loopgraven to delven . 't Hielp niet, of de
arme burgers al beweerden, dat hun genade was toegezegd en
dat zij hun leven en goed hadden vrijgekocht ; men gaf hun
ten antwoord, dat men hen niet gebruikte om ze to strafen of
to doers sterven, maar om hun koning to dienen, voor wien zij
verschuldigd waren, lijf en goed to wagers . Het eens bepaalde
aantal van burgers moest, bij sterfte of ziekte, telkens door anderen
worden aangevuld .
Vindt gij dat niet verschrikkelijk, die arme burgers bloot to
stellen aan de kogels banner vrienden en landgenooten, hen to
dwingen, den vijand to helpers en hun broeders in 't verderf
to storten? Behoef ik u wet to zeggen, hoe ADOLF zich daaronder gevoelde ? 0, had hij eens geweten, hoe dicht hij bij zijne
lieve CLARA was! Had hij eens geweten, dat hij medewerkte,
om ook haar ongeluk to bespoedigen ! Had hij eens geweten,
dat daar op then muur GoVERT en FRANS hun kogels afzonden,
en dat misschien bet schot van een zijner vrienden zijn borst
zou treffen ! Gelukkig wist hij dat alles niet . In sombere treurigheid verrichtte hij zijn arbeid, bet was hem onversehillig, of
de kogels van den wal, die reeds menigeen zijner stadgenooten
geveld hadden, ook hem zouden treffen of niet .
Den 18den September vroeg reeds in den morgen begon DON
FREDERIK de stall to beschieten aan de zijde van den Ilooden
toren en aan de Friesche poort . Twee duizend en zes en dertig
sehoten, waaronder met kogels van veertig pond, werden then
dag op de stall gelost . De poort en de toren waren dan ook
reeds des middags om drie urn zoozeer beschadigd en zulk een
tires was er geschoten, dat DON FREDERIK bevel gaf, storm to
loopen .
Vreeselijk was de aanval aan genoemde poort ; maar niet
minder dapper werd die afgeslagen . Niet alleen met hun kogels
en steenen dreven zij den Spanjaard terug ; maar vrouwen, jongens en meisjes, grijsaards en kinderen, alles hielp mede . Bran-
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denude pekhoepels wierpen zij den bestormers om den hals,
bernende takkebossen en stroo, kokend kalkwater en olie, gesmolten lood, ja, al wat slechts brandbaar was, staken zij aan
en wierpen 't op de Spanjaards, zoodat deze den storm moesten
opgeven en aftrekken . Maar DON FREDERIK gaf 't niet op .
Versehe soldaten rukten aan, dock werden evenzoo ontvangen
en teruggedreven . Ten derde male gebood de veldheer den
aanval, en zond nu zijn keurbende : oude gedienden, voor stall
nosh kogels bevreesd . Onverschrokken drongen deze de stormladders op, en reeds stonden er eenige vijanden op den wal,
en riepen : ,,Zege ! zege ! de stall is ons !" toen op eens een
kerel als een boom een Spaanschen vendrig, die het hardst
schreeuwde : „de stall is ons !" met een groot slagzwaard de
beide beenen afmaaide, onder den uitroep van : » Maar dat is
mijn !" Deze koene load deed eensklaps de kans keeren ; met
nieuwen cooed vielen de belegerden op de aanvallers aall, wierpen hen van den muur, gooiden de aanrukkenden weder met
al wat zij konden grijpen of vangen, en weldra was de tires
zoodanig met lijken van Spanjaards bedekt, dat er geen versehe
troepen doorheen konden, en DON FREDERIK 't moest opgeven .
Ook aan den Rooden Toren, aan de zuidzijde der stall gelegen, was de aanval niet minder geweldig en de tegenstand
niet minder hardnekkig . her hadden de Spanjaards twee stormbruggen tegen den wal opgericht en vigil den burgers nog zwaarder
tack ten deel, want van voren moesten zij de vijanden tegenhouden en van achteren werden zij bestookt door de kogels
van twee stukken gesehut, die de vijand over de Zoutketen had
geplaatst . Ook her help al wat kon, en ofschoon de storm tot
's avonds zeven ure (dus vier uren lang) duurde, moest de Spanjaard met groot verlies en sehande aftrekken .
Ook nog op andere gedeelten der stall, zoo als aan de Zoutketen en de Kennemerpoort, deden zij aanvallers ; dock die hadden weinig to beduiden . 's Nachts haalden de belegerden een
der beide stormbruggen over den muur in de stall, terwijl zij
de tweede lieten staan, char die toch to kort was en tot niets
had gediend . Deze storm kwam DON FREDERIK op meer clan
duizend man, den belegerden slechts op 24 soldaten en 30 burgers to staan .
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Nog moet ik u vermelden, dat de visschers van S c h e r m e r
en S c h e r m e r h o r n met burs pramen en schuiten voor de
Alkmaarder-ton kwamen, en door hun eenparig en vreeselijk
geschreeuw : ,,Valt aan, valt aan, slaat dood de Spanjaards !"
zulk een schrik onder de bestormers verwekten, dat zij, daar 't
reeds duister begon to worden, meenden vijanden in hun rug
to hebben en dus to eerder terugweken . De Spaansche troepen
warm door deze slechte uitkomst zoozeer afgeschrikt, dat zij
nosh door bedreigingen, noch door vriendelijke woorden tot een
tweeden storm warm to bewegen .
Gedurende den aanval op de stall hadden ADOLF en de Haarlemmers zich achteraf bevonden, buiten bet geschut van den
wal, goed bewaakt door de Spanjaards, die niet ten onrechte
vreesden, dat de geplaagde burgers in de hitte van bet gevecht
zich van hunne spaden en houweelen mochten bedienen en hen
van achteren aanvallen, waardoor zij zich alsdan tusschen twee
vuren zouden bevonden . Zwijgend zaten en lagers de ongelukkigen daar bij elkander, nu en dan den wensch uitende, dat
de Alkmaarders den storm mochten uithouden . Menigeen, en
daaronder ADOLF, bad den Heer, de benarde stall to besehermen . Het werd intusschen zeven ure en zooals wij reeds weten,
keerden de bestormers met bloedige koppen terug ; terwijl bet
geschreeuw der S c h e r m e r-visschers ook tot de plaats doordrong,
waar zich ADOLF en zijn lotgenooten bevonden . De ongeregelde
aftocht en het krijgsgeschrei der visschers vermeerderde de onrust en verwarring bij de wakende Spanjaards niet weinig, en
daar de avond reeds begon to vallen, maakte ADOLF van die
verwarring en de duisternis gebruik om to ontvluchten . Niemand
miste hem, en zoo liep hij onbemerkt voort tot aan bet A 1 km a a r d e r m e e r, waar hij door bet water werd gestuit. Juist
voer een der S c h e r m e r-schuiten vrij dicht aan den wal, en
ADOLF, die dat bemerkte, wenkte met de hand en riep uit al
zijn macht
n Neemt mij aan boord ! lk bid u, neemt mij aan boord, en
verlost mij uit de handers der Spanjolen ."
De visschers, die vreesden dat bet een krijgslist van de Spanjaarden was om hen to overvallen, wilden juist den boeg wenden, toen een hunner, een oud visscherman, die zoo wat de
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aanvoerder van den troep scheen, den stuurman in zijn Schermertaal toeriep
,,Stier aan wal, JAEPICK ! Wat zouden we bang zijn voor de
Spanj olen ? Houdt j e waepens klaer, mannen . Willen ze kwaed,
dan zullen ze weten met wie ze to doen 'ebben . Maer is 't een
die voor de Spanjaerds 'evlucht is, dan zou 't schande en zonde
zijn, 'em weer in 'un 'anden to laeten vallen ."
Terwijl hij dit sprak, had JAPICK aan . wal gestu.urd.
n Spring in, knaep !" riep TEEUWIS, zoo heette de oude man,
ADOLF toe, ,,'ezwind !"
En ADOLF sprong in de boot, die weer even snel van wal stak .
» Wie bin je, knaep?" vroeg TEEUWIS .
,,De zoon van een Haarlems burger, geprest om aan de schansen
en loopgraven to werken . Ik ben in de verwarring ontvlucht en
zag u op 't Meer . God dank ! dat gij mij gered hebt !"
Indien mijne lezers thans ADOLF hadden gezien, zouden zij
weinig in hem den knappen jongen van goede huize herkend
hebben, zooals wij hem in ons eerste hoofdstuk leerden kennen .
Twee maanden gevangenis en de ongewone arbeid aan de belegeringswerken, verdriet, kommer en ontbering hadden zijn
blozend gelaat verbleekt, zijn wangen doen invallen en zijn
oogen hol doen worden . Zijn haar in geen maanden gekemd of
gesneden, hung woest en in wanorde over zijn schouders ; zijn
anders zoo schoon linnen was vuil en wemelde van ongedierte,
dat hem vreeselijk kwelde ; zijn wambuis en broek warm gescheurd, zijn hadden viii en onooglijk, de schoenen hingen
hem aan de voeten ; kortom hij had veel van een schooier, van
een bedelaar .
Gelukkig, dat de visschers dit door het duistere van den
avond niet terstond zagen, anders hadden zij hem wellicht voor
een landlooper 'gehouden, die hen bedroog, om misbruik to waken
van hun goedheid, en hem misschien weder aan wal genet. Thans
echter schaarden zij zich om hem heen en moest hij hun zijn
lotgevallen vertellen .
„Maer eerct wat eten, knaep," wide TEEUWIS . „Je zelt wel
uit'ehongerd zijn ."
n Dat ben ik," wide ADOLF en verslond met gretigheid een
stuk brood met kaas, dat men hem gaf .
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Terwijl ADOLF zijn lotgevallen verhaalde, voer de schuit naar
S c h e r m e r h o r n, waar de visschers thuis behoorden . Daar
aangekomen, nam de oude TEEUWIs den jongen merle naar zijn
his, en zeide tegen zijn dochter
,, MAERTJE ! ik breng jou een armen knaep, die door de Spanjolen tot wees 'emaekt en niet zuinig mis'andeld is . Geef 'em
wat eten en een goed bed ."
,, Zoo als ik bier ben, mag ik geen bed gebruiken," zeide
ADOLF . ,, Ik grow van mij zelf. Indien gij mij een weldaad wilt
bewijzen, Beef mij water, een kam en eenige verschooning, want
ik ben vies van mijn eigen lichaam ."
Dat beviel den visscher, en zijn dochter niet minder . Reeds
aan de manier, waarop ADOLF zijn lotgevallen had verhaald,
had deze bemerkt, dat hij de waarheid sprak . Dit flu versterkte
hem in zijn goede meening .
,,Geef 'em een 'emd van KEES en een pak kleeren bovendien,"
zeide hij tot zijn dochter, ,, Zoo kan de jongen ook niet blijven .
Ie heeft gelijk : men zoo vies zijn, 'em aan to raeken ."
KEES was de jongste noon van den visscher geweest en op jeugdigen leeftijd verdronken . Wonderwel paste zijn kleeding ADOLF,
en een paar uren later, nadat MAARTJE hem geholpen had om
zijn verwarde haarlokken met schaar en kam in orde to brengen,
geleek onze jonge beer DovENsz volmaakt een boer, behalve dat
zijn bleek gelaat en zijn holle oogen weinig boersch hadden .
,, Krek op'eknapt, mijn jongen !" zeide TEEUWIS . ,, Dat zal je
goed doer, die frissche plunje ."
,, In geen maanden heb ik dat genot gehad," zeide ADOLF .
,, En non de pap op'ezet, en dan naer kooi !" zeide de oude
visscher .
ADOLF liet zich geen tweemaal nooden, en een our later sliep
hij op bet harde bed als een grins .
Den volgenden dag, toe,, hij aan bet ontbijt verscheen, zeide
de visscher
,,Wel, 'eb je goed eslaepen, knaep? Je ziet er 11011 veel frisscher uit dan gusteren."
,, Ik heb heerlijk gerust," zeide ADOLF . ,, Maar ik weet niet,
of ik goed gedaan heb, zooveel misbruik to hebben gemaakt
van uw goedheid ."
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n't Mocht ook wat," hernam TEEUWIS . ,,Wat past je die plunje
Die 'eit men KEES vroeger 'edraegen, toen ie nog leefde . De
arme jongen ! Ie verdronk in 't A 1 k m a e r d e r m e e r, bij een'
zwaeren 'oos, die zijn jol onverwachts omwierp . Wij 'ebben zelfs
zijn lijk niet weer'evonden," en terwijl hij dit zeide, veegde hij
met de moues van zijn wambuis een traan weg .
n Arme man !" zeide ADOLF, diepbewogen met de smart van
den ouden man . ,, En is dat reeds lang geleden ?"
n Al langer dan tien jaeren . Men braeve vrouw besturf 'et
van schrik, zij viel in een zwaere ziekte, die 'eur in weinig
daegen ten graeve sleepte . Maer ik moet om die dingen niet
denken . 't Is al zoo lang 'eleden . - Zeg mij liever eens, wat
je plannen zijn? Bij ons blijven, zul je niet willen : want zoo'n
stads'eer zen 'anden staen niet naer 't boerewerk ."
„Wat mijn plan is, zal ik je wel zeggen, vriend TEEUwIS,"
zeide ADOLF . nIk wil mijn vaderland dienen, en u, zoodra ik
daartoe in staat ben, vergelden wat je voor mij gedaan hebt ."
„Dat laetste is niet neudig, knaep," antwoordde TEEUwIS .
,,Wat we voor jou deden, was onze plicht . Maar wat 'et eerste
aangaet, 'ieraen kun j e spoedig voldoen . CORNELIS DIRKSZOON
van M o n n i k e n d a m, die aen 't 'oofd der Westfriesche vloot
staet, is bezig met yolk to werven, om zijn mansehappen voltallig to maeken . 'Em zul je dus zeker welkom zijn, en spoedig
'elegenheid 'ebben, je dienst aan 't vaederland to wijden
; want
mij is verteld, dat Bossy met dertig sehepen in 't IJ ligt, en
allienig op versterking onder BILLY wacht, om de vierentwintig
zeilen van de omen aan to tasten ."
n Een schoone gelegenheid voor mij," zeide ADOLF, ,,Wat
antlers rest den ouderloozen knaap ? Wat beter den nit stall en
erf verdrevene?"
n Je blijft echter nog een dag of wat 'ier, om wat op je
ver'ael to komen," zeide TEEDwIS . „Niet waer, MAERTJE?"
Is een
n Zeker
ie nietofschoon
naer M ovaeder
n n i kjee wel
n d amet
m .de'tschuit
'eele
refs,! zoo
mijnmagjongen,
zel brengen ."
„Dat zel ik," antwoordde TEEywIS . „Maer laet ons 11011 wat eten ."
Twee dagen later bracht de visseher ADOLF met zijn schuit
naar Monniken dam .
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De nacht van den 285ten September was aangebroken . Binnen
A 1 k m a a r was alles in de rust ; behalve op de wallen, waar
de sehildwachts elkander toeriepen . Daar buiten in, het leper
der Spanj cards was 't ook stil ; alleen de posten waakten .
't Was in dien nacht, dat VERMEY met brieven van den
Prins en SONOY naar A 1 k m a a r terug ping . Deze brieven warm
weer in den knop van den polsstok gestoken . Reeds was hij
gelukkig alle posten door, en meende joist het afgesproken
teeken to geven, waarop men hem in de stall zou laten, toen
eensklaps een wacht van verseheidene Spanjaards, die dicht
onder de wallen lag en welke hij daar niet verwacht had, hem
aanriep, en, toen hij geen antwoord gaf, hem to lijf wilde . Op
eigene veiligheid bedacht en toch geen kans ziende, de hem
toevertrouwde brieven to redden, in welke de Prins beloofde,
de dijken to zullen laten doorsteken, liet hij den polsstok in
den steek en ontvluchtte .
't Verlies van die brieven speet SONOY zeer . Terstond schreef
hij andere aan CABILJAUW, waarin hij den korten inhoud van
't schrijven van den Prins vermeldde . En toch, hoe wonderlijk
zijn de wegen der Voorzienigheid : joist het vallen van die brieven
in de handen van TOLEDO, was de redding van A 1 k m a a r
want, ziende dat hij groote kans liep om, als de Prins zijn
voornemen ten uitvoer bracht, to verdrinken, liet hij eerst zijn
zwaar geschut wegvoeren en vertrok zelf den 8sten October naar
A m 't e r d a m, waar zijn vader zich beyond ; terwijl het leper
onder FRANS BALDEZ aftrok, gevolgd door de verbitterde burgers, die de achterhoede op alle mogelijke wijze bestookten . Op
't laatst van September had de regeering nog tinnen noodmunten
geslagen, voor de waarde van tienduizend golden, alle stukken
van een daalder (honderd en vijftig cents) om de soldaten to
betalen, met belofte aan de burgers, om die later weder in .te
wisselen . Behalve CABILJAUW, heeft ook in 't beleg uitgemunt
TRIJN REMBRANTS . Deze dappere verdediging en dit gelukkig
ontzet hebben aanleiding gegeven tot het bekende spreekwoord
,,Van A 1 k m a a r begint de victorie ."

ELFDE HOOFDSTUK .

Waarin verteld wordt, hoe de dooden nog wel eens
kunnen opstaan.
CLARA in A 1 k m a a r! Dus gered. Den goeden Hemelschen
Vader zij dank ! En zij is gezond . GOVERT ! GOVERT ! Je weet

niet, hoe gelukkig je mij maakt door deze tijding!"
,,O, kon zij weten, dat ook gij behouden zijt," gaf GoVERT
ten antwoord . n Hoe gelukkig zou zij dan zijn !"
n

En ik was zoo dicht bij haar en moist het niet !" hernam

ADOLF treurig bij de gedachte, dat hij zoo nabij haar was ge-

weest .

» Trouwens, ik had toch niet bij haar kunnen komen .

En die goede FRANS heeft haar gered ! Trouwe jongen !"
n Ja, wel een trouwe en ferme jongen, en die zeker vooruit
zal komen, als hem geen kogel treft," antwoordde GOVERT .
Dit gesprek had plaats op het schip van CoRNELIS DIRKszooN,
op 'twelk ADOLF was geplaatst en waar hij GoVERT had gevonden .
Gij moet weten, dat, nog voor A 1 k m a a r belegerd werd,

de

dappere en koene RUICHAVER de stall had verlaten, om zich bij
SoNOY to voegen . GoVERT, die 't niet best in een stall kon uithouden, had hem vergezeld, en nu was hij met zijn bevelhebber
op 't admiraalschip, waarop goede matrozen altijd welkom waren .
Onze beide jongens zaten nog met elkander to praten, toen
een antler zeeman op 't dek kwam, een oude kennis, de moedige JAN HARING .
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„Wij zullen zee kiezen, jongens !" zeide hij . ,, Nu gaat bet
spoedig aan den daps . Bossu met zijn dertig zeilen is reeds
't P am p u s over. Zijn admiraalschip beet ,,de Inquisitie ." 'k Zou
wel lust hebben, er de vlag of to baler . Mijn harden jeuken
reeds, om weer met de Spanjolen to vechten."
„Nu, wat mij aangaat, hoe eerder hoe liever," antwoordde
GOVERT . ,, Mij verveelt dat werkeloos lever sinds lang . Is 't vandaag niet reeds de derde October?"
„Ja, en ik hoop dat die derde October den Spanjaard zal
heugen," zelde JAN HARING .
Zijn wensch wend echter niet vervuld . Bossu zeilde wel op
de schepen der Geuzen aan en trachtte hen order 't bereik
van zijn geschut to krijgen ; dock deze, die wel moisten, dat de
Spaansche kanonnen verder droegen dan de hunne, voeren hem
dicht op zij, waar hij telkens terugweek . Twee dagen lang duurde
dat been en weertrekken . Toen had er een schermutseling plaats
tusschen de schepen van JACOB TIL en TAAMS GELTZAK met
twee Spaansche vaartuigen . Zes voile dagen verliepen nog, alvorens bet tot een scheepsstrijd kwam . Het was op den elfden
October, dat bet admiraalschip van Bossu „de Inquisitie" de
Westfriezen nit twee en dertig kanonnen begroette . Kort daarop
voer CoRNELIS DIRKSZOON den Spanjaard aan boord en wierp zijn
enterhaken uit, zoodat de schepen nu aan elkander vastlagen .
Een oogenblik daarna kwam ook PIETER BAx van 1100 r n aan
de andere zijde, JACOB TRIJNTJES van E n k h u i z e n aan den
boeg en BOER van S c h e 11 i n c k w o u d e aan den achtersteven .
De laatste echter moest aftrekken . Zoo dreven de drie bodems
al vechtende tot achter den N e k bij W ij d e n e s s e, waar bet
schip van Bossu aan den grond raakte . De andere bemachtigde
intusschen zes vijandelijke vaartuigen, terwijl de Spaansche
order-admiraal JAN SIMONSZ ROL met de meeste schepen tot
over bet P a m p u s de vlucht ram .
Zoo bleef flu Bossu alleen, en verliet, in 't harms gestoken,
met een schild aan den linkerarm en een zwaard in de rechterhand, zijn post bij de mast niet . Den ganschen nacht duurde
bet gevecht, terwijl de Noord-Hollanders telkens versterking
ontvingen van versche troepen en voorraad, aangebracht door
kleine schepen, welke tevens de dooden en gekwetsten weg-
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voerden . Onder de nieuw aangekomenen bevonden zich verscheidene burgers nit H o o r n . Reeds begon de morgen to dagen,
nog duurde de strijd van man tegen man voort, en was het
dek van 't admiraalschip rood van het bloed der dapperen van
wederszijden .
,, Let nu eens op, GOVERT," zeide JAN HARING, die zich bij
de twee vrienden beyond en, op de vlag van het Admiraalschip
wijzende, vervolgde hij : „Nu zul je een grap zien ."
Je zult toch niet dwaas genoeg zijn, je plan to volvoeren,"
zeide GoVERT .
,, De kans is schoon en die vlag hindert mij in het vechten,"
hernam JAN HARING, terwijl hij zijn handen aan het want sloeg,
en als een kat er langs naar boven klauterde .
ADOLF en GOVERT staarden hem na .
n Hij is al boven," zeide de eerste, ,, Zie, daar heeft hij de
admiraalsvlag ."
Inderdaad, zonder door den vij and opgemerkt to worden, had
de dappere Hoornsman den top van den mast bereikt, de vlag
van de steng gerukt en zakte hij onder den uitroep : ,,Weg met
de Spanjaards !" naar beneden .
Maar handen de strijdenden den moedigen zeeleeuw niet bemerkt, nit het Admiraalschip had men zijn daad gezien ; misschien had zijn uitroep hen opmerkzaam op hem gemaakt . Hoe
het zij, een kogel, die uit een luik van 't schip op hem werd
afgeschoten, deed den moedigen zeeman levenloos op 't dek
nederstorten .
GOVERT zag hem vallen, en bevreesd, dat de Spanjaard zich
meester zou waken van de vlag, voor welks bezit HARING zij n
leven had opgeofferd, stortte hij zich to midden van de strijdenden en rnkte het groene doek nit de krampachtig gesloten
handen van den gesneuvelde, die nog in den flood het kostbaar
kleinood zoo ongaarne losliet . Zoo gemakkelijk ging flit echter
niet. Ook GOVERT zou het slachtoffer zijn geworden van zijn
koenheid, ware niet ADOLF met een paar anderen toegesprongen,
om hem to ontzetten .
Zoo eindigde de moedige JAN HARING een leven, flat nog
zoo nuttig had kunnen zijn voor het vaderland. Wel siert geen
monument zijn graf ; maar waar de slag op de Z u i d e r z e e
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wordt genoemd, zal zijn naam levee als van den dappere, die
zijn bloed vergoot in den kamp voor de vrijheid .
Eerst des middags, na een strijd van acht en twintig voile
uren en 't verlies van al zijn krijgsvolk op veertien of vijftien
man na, trad Bossu in onderhandeling, onder voorwaarde van
't levee voor al de zijnen en een grafelijke gevangenis voor
hem zelf. Zijn yolk zou naar krijgsgebruik worden uitgewisseld .
De Spaansche Admiraal en de aanzienlijkste gevangenen worden
naar H o o r n gebracht, alwaar de eerste drie jaren in 't weeshuis zat en waar men nog zijn zwaard last zien 1) . Later uitgewisseld, ping hij tot onze zide over . Van de driehonderd soldaten,
die in dezen zeeslag waren gevangen genomen, voerde men een
derde deel naar E n k h u i z e n, de andere naar H o o r n. De
admiraalsvlag, die JAN HARING 't levee had gekost, werd in
de groote kerk der laatstgenoemde stall opgehangen ; in alle
steden en dorpen hield men een boete-, vast- en bededag, om
den Heer to danken voor die uitstekende zegepraal.
Daar zou men moe van worden, GoVERT," zeide ADOLF,
terwijl hij na den strijd mast zijn vriend nederzat op 't dek
en een stuk brood met worst at .
n Geen wonder," gaf de aangesprokene ten antwoord . ,, Acht
en twintig uren na elkander to vechten, is waarlijk geen kleinigheid . Ge hebt u dapper gedragen, ADOLF, en znder u ware ik
er om koud geweest . 1k bee u mijn levee verschuldigd ."
Spreek daarvan niet, GovERT," hernam ADOLF . ,, Jij hebt
de vlag voor ons behouden, die JAN HARING met zijn levee
gekocht heeft ."
Een schoone dood van dien HARING," zeide GoVERT . ,, Benijdenswaardig is die dood . En toch spijt het mij . Welk een
victorie zou 't voor hem zijn geweest, als hij die vlag zelf aan
den Admiraal had kunnen overhandigen ."
fl Dat er ook een schot moest vallen ! Maar daar komt een
Hoornsman aan ; de kerel heeft dapper meegevochten . -- Zeg
eens, goede vriend ! weet je ook jets aangaande 't beleg van
Alkmaar?"
') Dit zwaard, vroeger to zien geweest op de Tentoonstelling van Oudheden
to A m s t e r d am, beyond zich ook in 1863 op die to D e l f t .
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» Van A 1 k m a a r ?" gaf de aangesprokene ten antwoord .
n Wel, lieve vriend ! Van A 1 k m a a r begint de victorie ! De

Spanjaards zijn met de kous op 't hoofd afgetrokken . Na den
storm van den achttienden September hebben zij Been nieuwen gewaagd en den achtsten dezer maand hebben zij de stall verlaten."
» A 1 k m a a r is dus vrij !" riep ADOLF uit .
Den Hemel zij
dank ! dan is CLARA buiten gevaar ."
Ik begrijp, dat mijn jonge lezeressen vooral zeer verlangend
zijiTi , iets naders aangaande CLARA to vernemen, van wie wij het
laatst gehoord hebben, toen VERMEY de stall A 1 k m a a r verliet .
't Is dan ook tijd, dat wij eens tot haar terugkeeren .
Gij kunt u voorstellen, hoeveel angst het lieve meisje uitstond bij de bestorming van den 18den September en hoezeer
zij bewogen was met het lot der arme vrouw, die niet moist moat
er van haar man was geworden en of hij gered, dan of hij met
de verloren brieven in handen der vijanden was gevallen .
't Was op den avond van den 13den October, dus reeds vijf
dagen nadat de Spanjaards A 1 k m a a r verlaten handen en een
dag na de overwinning op de Z u i d e r z e e . In het binnenkamertje bij VERMEY zat de vrouw van den huize, bezig met
eenigen handarbeid ; tegenover haar zat CLARA, insgelijks bezig,
en aan het einde der tafel FRANS, die zoo even was binnengekomen .
Dus is de meester nog niet teruggekomen ?" vroeg hij aan
vrouw VERMEY .
n Zoo als gij ziet, FRANS . Wij zijn in, doodelijke onrust. Zeker
is hij met den brief in handen der Spanjaards- gevallen ."
,,Daaraan twijfel ik . Gij weet toch even goed als ik, dat de
Spanjolen alle boden, die in hun handen vallen, in 't gezicht
der stall ophangen . Zij zouden hem niet gespaard hebben ."
n Maar waar mag hij dan zijn?" zuchtte vrouw VERMEY .
n Hier is hij," riep eensklaps een stem . 't Was die van VERMEY zelf, die gezond en frisch voor hen stond .
,,En waarom zijt gij niet eerder gekomen ?" vroeg de vrouw,
na de eerste ontmoeting .
,,Toeu ik in den nacht van den 2lsten September mijn brieyen in bezit van den Spanjaard moest laten, ben ik naar SoNOY
teruggekeerd, om 't hem to melden . Hij beloofde mij, mijn be-

112
houden aankomst to doen weten en zond mij met andere brieven
verder ."
» Wij hebben daarvan nets vernomen en warm in vreeselijken angst," zeide CLARA.
~Dat kan ik mij voorstellen," zeide VERMEY, n Maar flu ben
ik gezond en frisch in uw midden en heb u goede tijding merle
to deelen ook ."
En hij verhaalde hun, dat hij van H o o r n kwam, waar hij
't binnenbrengen van Bossu en de andere gevangenen had bijgewoond .
~En hebt gij GovERT JANSZ gezien?" vroeg CLARA .
n GOVERT JANSZ ? Ik moist niet eens, dat hij zich op de vloot
van CoRNELis DIRKszooN beyond ."
r Hij had ' toch verteld, dat hij n aar M o n n i k e n d a m ping,
then hij met R,UICHAVER vertrok ."
n 't Is mogelijk," zeide VERMEY ; n maar ik herinner mij daarvan nets meer . Daarenboven, hoe kort is hij in A l k m a a r geweest . Ik zou hem toch niet meer kennen ."
Den volgenden dag kwam FRANS met een ernstig gezicht
binnen .
n Ik moet vertrekken, juffer CLARA," zeide hij, n Ik moet mij
bij mijn vendel vervoegen . De stadsregeering heeft mij ontslagen
nit haar dienst, daar zij die thans niet meer behoeft ."
n Dan ga ik met u mee, FRANS," zeide CLARA, vast besloten den braven VERMEY en zijn vrouw in dezen drukkenden
tijd niet langer tot last to zijn .
n Gij, juffer CLARA ?" riep de j ongeling uit, nWaarom zoudt
gij u opnieuw aan de gevaren en vermoeienissen eener refs
blootstellen ? Gij hebt het hier goed, en men moil u gaarne
houden ."
n Goed heb ik het her, beste FRANS," antwoordde CLARA,
,y en ik durf zeggen, dat er geen beter menschen kunnen zijn
dan uw neef en uw nicht . Maar ik mag hun niet langer tot
last zijn ."
» Tot last, CLARA?" hernam FRANS . n Zoo moet gij niet spreken ."
n En toch moet ik dat . Gij weet zelf, dat het beleg veel geld
heeft gekost en dat de burgers 't moeten opbrengen . Ik mag
hen door mijn verblijf niet langer bezwaren ."
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En waar wilt gij dan been?"
,,Naar L e i d e n," antwoordde CLARA . ,,Daar woont een nicht
van mij, die bet zeer goed stellen kan ; zij zal mij volgaarne
opnemen ."
Zoo als gij wilt, CLARA," gaf FRANS ten antwoord, n Ik vrees
eehter, dat gij veel tegenstand zult ontmoeten ."
En zoo was bet ook. VERMEY en zljn vrouw wllden CLARA
zoo gaarne houden ; dock zij liet zich niet overhalen, en reeds
den volgenden dag 's morgens vroeg, vertrok zij, weder in bet
gewaad van ADOLF gestoken, uit A 1 k m a a r en kwam eenige
dagen later to L e i d e n aan, waar zij door haar nicht met opene
armen werd ontvangen, en naar haar rang werd gekleed en gehuisvest . Wij zullen haar daar later aantreffen, en keeren nog
even naar A 1 k m a a r terug .
Een dag na CLARA's vertrek werd er in den namiddag aan de
deur van den stadstimmerman geklopt, en stonden twee knapen
voor de oogen van vrouw VERMEY, die de deur had opengedaan.
n Is CLARA DOYENSZ thuis?" vroeg een der beide jongens .
CLARA DOYENSZ? Lieve jongen, die is reeds gisterenochtend
vertrokken ."
,,Vertrokken?" riep de knaap . ,,Vertrokken? 0, hemel! dan
kom ik reeds to last!"
,,Gij zijt zeker haar broeder ADOLF," wide vrouw VERMEY,
getroffen door zijn gelijkenis met CLARA.
n Die ben ik," antwoordde de aangesprokene . ,,Sleehts met
veel moeite hebben GovERT JANSZ en ik voor een paar dagen
verlof gekregen, om herwaarts to gaan . En nu, daar ik dacht,
mijn lieve zuster to ontmoeten, vind ik haar niet meer ."
n Wij hebben moeite genoeg gedaan, haar bij ons to houden ;
maar zij wilde niet blijven en is met neef FRANS vertrokken ."
nWaarheen?"
»Naar L e i d e n, waar gij een nicht hebt wonen, bij wie zij
haar intrek zou nemen ."
n In vredesnaam, ADOLF," wide GOYERT . ,,'t Is nu nlet antiers . 't Heeft zoo moeten zijn . Vaarwel, goede vrouw !"
n Gij zult toch zoo niet heengaan," hernam vrouw VERMEY.
„Komt binnen, dan zal ik heel veel van uw zuster vertellen,
en clan kunt gij mijn man, die straks thuis komt, ook eens
n
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een en andere bijzonderheid mededeelen van den slag op de
z u i d e r z e e, dien gij toch zeker hebt bijgewoond ."
,,Ja, dat hebben wij," zeide GoVERT . En daar is 't . heet
toegegaan ook . Maar wat deem u, ADOLF ? Gij staat daar, alsof
gij uw zondagsoortje versnoept hadt ."
Zoo in eens beroofd van 't blijde uitzicht, om CLARA weder
to zien !" riep deze nit. En zij heeft zich weer aan de gevaren eener refs blootgesteld !"
,,Wij hadden 't zoo gaarne anders gezien," hernam vrouw
VERMEY . ,,Dock er was nets aan to doer . Zij vreesde, ons tot
last to zijn en zij was ons integendeel tot vreugde. Ik mocht
haar echter niet terughouden, omdat zij naar een bloedverwant
.
gang .„
,,U verwijt ik nets, goede vrouw," zeide ADOLF . ,,Integendeel ik weet niet, hoe ik u genoeg zal danken voor de zorg,
welke gij voor haar hebt gedragen ."
,,Gee,, dank!" zeide vrouw VERMEY . ,,Voor uw zuster zou
ik alles opgeofferd hebben . Zij is een engel van een meisje .
Maar nu, komt binnen en weest welkom als verdedigers van 't
vaderland ."
Toen VERMEY thuis kwam, was er wat to vertellen en to
prate,,, zoodat het reeds tamelijk last was, eer onze beide knapen
er aan dachten om heen to gaan .
,,Ho, ho !" zeide VERMEY . Dat gaat zoo niet, mijn jongens !
Je hebt me van avond gezelschap gehouden ; j e zult van nacht
her slapen."
,,Maar, Meester!" zeide ADOLF . ,,Dat zou u to lastig zijn ."
,,Volstrekt niet . Waar zou je anders op deze,, tijd heen? Of
heb je een herberg?"
,,Dat wel niet," zeide ADOLF . ,,Maar . . . ."
,,Gee,, margin !" hernam VERMEY . ,,Je blijft her, en terwiji
mijn vrouw uw bed gereed maakt, babbelen wij nog wat same,, ."
Wat zij er verder tegen inbrachten, nets help, en zij moesten dien nacht bij VERMEY doorbrengen . Den volgenden morgen
vertrokken zij weer naar H o o r n .
Thans moet ik a verzoeken, mij weder naar H a a r 1 e m to
vergezellen, en u nog eens to verplaatsen op den l2den Juli,
den dag der overgaaf, in 't huts van Ec BERT DOYENSZ . Gij her-
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innert u zeker wel, hoe CLARA met FRANS bet huffs verliet, en
bet lijk haars vaders daarin achterbleef.
Een uur ongeveer na bet vertrek van bet meisje stormden
eenige Spaansche soldaten de mooning binnen en begonnen alles
to doorzoeken en merle to nemen, moat van bun galling was . Een
van die ellendelingen, niet tevreden met hetgeen hij gevonden
had, beroofde bet lijk van EaBERT DOVENSZ van moat hij van
waarde bij zich had, en ging daarbij vrij rt~w to werk . En
juist die ruwheid in het opensnijden zijner kleederen was bet
behoud van den gewonde : want CLARA's vader was niet dood,
maar lag slechts in een bezwijming, aan den dood gelijk . Bat
schudden en dat lossnijden van de hem benauwende kleeding
gaf nieuwe doorstraling in zijn bloed, en niet lang nadat de
soldaten het huffs hadden verlaten, sloeg de gekwetste de oogen
open, zonder eerst to weten, moat er met hem gebeurd was .
Doch zoo had hem bet bloedverlies verzwakt, dat hij niet in
staat was zich op to richten ; alleen zooveel kracht had hij, dat
hij een stuk van zijn hemd scheurde, en dat zoo goed hem
mogelijk was, op de plaats van de wond vasthechtte om bet
bloedverlies tegen to gaan . Nauwelijks had hij dat gedaan, of
hij verviel weder in denzelfden bewusteloozen toestand . Eerst
laat na den middag ontwaakte hij daaruit, en met moeite
sleepte hij zich naar een vertrek, waar hij moist, dat zich, in
een kast, een kruik met brandewijn beyond. Doch zouden de
plunderaars die onaangeroerd hebben gelaten? De kast was
laag aan den grond, en gelukkig 't oog der soldaten ontgaan .
Zonder moeite deed hij die open, en vond de kruik staan . Hij
nam een paar fiksche teugen van het opwekkende vocht, en
vond zich wonderlijk versterkt, zoodat hij krachts genoeg had,
zich op to richten, en in denzelfden grooten stoel plants to
nemen, in welken wij hem dien morgen vonden zitten . Daar
nu verbond hij zijn kwetsuur zoo goed hij kon, en legde er
een kompres met brandewijn op . Door die inspanning uitgeput,
viel hij weder in zwijm . Toen hij daaruit ontwaakte, was 't reeds
nacht . Hij verzamelde nu al zijn bezonnenheid, en overlegde
moat hem to doen stond . her to blijven was even doodelijk, als
been to gaan en misschien door de beweging de wond weder
to openen . Ernstig bad hij God om uitkomst en ondersteuning,
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en nadat hij op de wond, die hevig brandde, nog wat van bet
vocht uit de kruik gedaan en daaruit weder een paar teugen
genomen had, kroop hij op handen en voeten den tuin door,
waarvan de deur gelukkig openstond en beyond zich, na ongeloofelijke inspanning, aan een armoedig huisje, waar een vrouw
woonde, wie hij vroeger weldaden had bewezen . Doch hoe opp
to staan, om den klopper to bereiken? Eerst richtte hij zich op aan
de bank, die voor bet huffs was getimmerd, en zoo ondersteund,
gelukte het hem, den klopper op to lichten en to doen nedervallen .
n Wie daar?" klonk eene stem van binnen .
n Goede ANNA, ik ben bet," bracht de beer DoVENSZ met een
zwakke stem nit .
r Wie is ik?" vroeg de vrouw weder .
r EGBERT DOVENSZ, " antwoordde hij met flauw geluld . Help
mij, antlers sterf ik ."
Terstond werd de deur geopend, en, door ANNA ondersteund,
was hij weldra in bet eenige vertrek van bet huisje, dat gang,
voorhuis, woonkamer, slaapsalet, eetzaal, enz ., enz ., to gelijk was .
Veel vragen kwam bier niet to pas ; de kraehten van den gewonde warm uitgeput en, had ANNA hem niet spoedig op een
stoel genet, dan ware zij met hem op den steenen yloer gevallen .
't Was reeds last in den nacht, eer hij in haar bed lag, terwijl
zij, zoo goed bet haar mogelijk was, zijn wond had verbonden .
Maar hoe nu geneeskundige hulp to krijgen? Dat was een zaak,
die haar bet overige van den nacht bezig Meld . Ook begreep
zij zeer goed, dat bet verblijf van den gewonde in haar huffs
onbekend moest blijven . Hoe zij peinsde, zij wilt geen raad, de
goede vrouw . Maar de Heer, die de zijnen nooit verlaat, gaf uitkomst .
Een barer buurvrouwen, die bet kloppen had gehoord en
nieuwsgierig was, wie er dien nacht bij ANNA was geweest, kwam
haar reeds vroeg in den morgen een bezoek brengen, en de
goede vrouw, die bet verblijf van den kranke toch niet verbergen kon, deelde haar 't voorgevallene merle . Doodsbleek en
zonder eenig bewustzijn lag de gewonde daar neder . De buurvrouw, die gedurende 't beleg onder KENAU SIMoNsz HASSELAAR
als tamboer had gediend, beloofde ANNA stilzwijgendheid .
Zulk een dapperen verdediger als EGBERT DOVENSZ," wide
zij, » zal ak niet verraden, ANNA . Maar er moet hulp komen ."
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,,Ja, dat heb ik ook overlegd," gaf ANNA ten antwoord, ,,maar
hoe zullen wij die krijgen, buurvrouw?"
o, daar weet ik wel raad op. Mijn zoon is loop]ongen bij
den barbier MAARTENSZ . Wij zullen er hem op afsturen ; die
zal hem wel helpen ."
» En is die MAARTENSZ to vertrouwen?" vroeg ANNA .
,,Voor zoover ik weet, ja," gaf de buurvrouw ten antwoord, ,,Daarenboven, wat zou hij er aan hebben, om voor verrader to spelen ?"
Het duurde niet lang, of de barbier kwam, onderzocht de
wond, sneed er den kogel nit en wide, dat het gelukkig was,
dat het schot Been drie duim lager was geweest : want dat de
gewonde dan onvermijdelijk zou gedood zijn . Evenwel zou de
zieke nog een zwaren Jobber hebben, daar hij zooveel bloed
had verloren, dat hij hoogstwaarschijnlijk de wondkoorts niet
zou kunnen doorstaan . Die wondkoorts kwam, en twee dagen
lang lag CLARA's vader tusschen leven en flood . Gij n kraehtig
en sterk gestel behaalde eehter de overwinning, en toen de maand
Augustus in het land was, zat hij reeds eenige uren in 't bed op .
,,Als ik beter hen, goede ANNA," wide hij dikwijls, „en ik
durf naar mijn huffs gaan, dan zal ik u vorstelijk beloonen
want in den naeht, voor de Spanjaard in H a a r 1 e m kwam, heb ik al
mijn geld en mijn kostbaarheden op een geheime plaats geborgen ."
Maar die flag kwam niet zoo spoedig . Ik wil a flit verhalen .
Een Spaansch hopman, die gewoon was zich bij MAARTENSZ to
laten scheren, kwam op zekeren dag in den winkel, en, daar
hij den patroon niet thuis vond, vroeg hij zijn leerling, waar
de meester toch alle dagen zoo vroeg heenging .
M Dat weet ik niet," antwoordde deze, eenigszins bedremmeld .
De meester vertelt mij niet, waar hij gaat ."
„'t Is toch stellig een erge patient," hernam de hopman .
,,Ja, wel erg . Doch hij begint to beteren," hervatte de leerhug, die zich deerlijk versprak .
De hopman wide geen woord meer, maar liet door een zijner
soldaten den barbier nagaan, toen hij weder zijn morgenvisite
maakte . Hierdoor kwam hij spoedig to weten, wie de erge patient was, en twee dagen later werd EGSERT DovENSZ, hoe
zwak hij nog was, gevankelijk overgevoerd naar het huffs to C 1 e v e,
waar hlj Kim, STLTIVER, HASSELAAR en de andere vendrlgs vond .
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Wij slaan nu een heel tijdperk over, en verbeelden ons op
't huffs to C 1 e v e to zijn, een dag na den slag op de Z u i1erzee .
,,Heeren!" zeide de cipier, binnentredende, ,,een boer heeft
dit potje met boter gebracht, en er de boodschap bij gedaan,
dat gij ze goed moet proeven, opdat gij er later meer van moogt
bestellen."
,,Dear steekt meer achter," meende KISS, toen de cipier vertrokken was, 5 1k moet die boter eens goed proeven ."
n Ga uw gang," voerde HASSELAAR hem to gemoet, n 't Zou
mij evenwel verwonderen, dat gij goed boter kondt proeven . Bier,
ja, dat zoo beter gaan ."
,,Nu, gij zult zien of ik er geen verstand van heb," hernam
KISS, terwijl hij de boter omspitte en er een pijpje uithaalde,
waarin een briefje stak .
,,Vrienden !" hervatte hij, nadat hij 't briefje gelezen had .
,,Vrienden, dear is een kabeljauw gevangen, en zijn rob is wel
honderdduizend golden waard ."
n Een kabeljauw?" vroeg EGBERT DOVENSZ, die thans volkomen
hersteld was . » Wat meent gij daarmede ?"
n Hij houdt ons voor den gek," zelde STUIVER .
n Ja, hij wil ons wet op den mouw spelden," merkte HASSELAAR aan .
,,Dear, lees den," was 't antwoord van KISS . 5 Er is een slag
geleverd op de Z u i d e r z e e, en Bossu en vele edelen zijn gevankelijk to H o o r n binnengebracht . Gij zult het zien, mijne
vrienden ! De Haarlemsche bierbrouwer wordt nog tegen een
Spaanschen edelman uitgewisseld !"
,,'t Zal ons pleizier doe,,, KISS," antwoordde EGBERT DOVENSZ,
mits
ook wij onze beurt krijgen ."
»
,,Gij gaat mij voor," zeide KISS . ,,Dat zult gij zien . 1k ben
slechts een arme brouwer en kom achteraan ."
~Dat is nog zoo zeker niet, KISS," gaf HASSELAAR ten antwoord, n Hoe 't zij, die boter is goed, en als de boer komt,
willen wij hem meer bestellen ."
n Als hij er maar meer van die snort ken brengen," merkte
JJovENSZ lachend aan .
Eenigen tijd daarna werd dezelfde KISS near A m s t e r d a m
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gezonden, om to onderhandelen over de uitwisseling der krijgsgevangenen . Hij was op zijn woord van eer nit de gevangenis
ontslagen : dat wil zeggen, dat hij na afloop der tending in den
kerker zou terugkeeren . Zijn vrouw, BRECHT ENaELSRECHTS
PROOSTEN vergezelde hem . Reeds voor H a a r 1 e m tot 's Prinsen
zijde overging, had die vrouw blijken gegeven van huwelijkstrouw en echtelijke liefde. In 't beleg had zij zich altijd moedig
gedragen, en ook nu gaf zij een bewijs van opoflering voor haar
echtgenoot, waardoor haar naam in de geschiedenis bewaard is .
Zij was met haar man in een opene schuit gezeten, then
eenige Hoogduitsche soldaten eereschoten (zoo 't heeten moest)
losten . Een kogel trof haar in den arm . Hoeveel pij n haar dit
ook deed, held zij zich, alsof er niets gebeurd was, daar zij
den driftigen aard van KISS kende, die zeker aan wal zou zijn
gesprongen en den soldaat zijn schot betaald hebben genet ; hetgeen op zijn eigen verderf zou zijn uitgeloopen . Eindelijk wend
KISS 't gewaar door het bloed, dat nit de wood vloeide ; dock
then waxen zij to vex van wal en de Spaansche soldaat was verdwenen . De bedaardheid zijner vrouw redde hem dus het leven ;
niet lang daarna wend hij uitgewisseld tegen Jonker VAN WELDAM en kwam dus zijn voorspelling uit, 'tgeen hij ook to kennen
gaf, door to zeggen : ,,Veel eer voor een Haarlemschen bierbrouwer, tegen een edelman to worden uitgewisseld ."
Nog moet ik u een schoon gezegde van den Prins VAN ORANJE
mededeelen . Then hij, tengevolge van geldgebrek, moeite had
om den oorlog gaande to houden, ried SONOY hem, een verbond
to sluiten met een machtig vorst, waarop hij antwoordde : ,, Ik
heb dit reeds gedaan ; ik heb een verbond gesloten met den
Koning der koningen !"
In 't laatst van October had DON FREDERIK zijn krijgsoverste
FRANCISCO DE VALDEZ naar L e i d e n gezonden, om die stall
in to sluiten, terwijl RoMERO 's-G- r a v e n h a g e bezette, welke
stall, poorten noch wallen hebbende en door 's Prinsen yolk verlaten zijnde, zonder eenige moeite in zijn handen viel. Kort
daarop veroverde hij ook M a a s sin i s, bij welke gelegenheid
's Prinsen boezemvriend, de ons reeds bekende PHILIPS VAN
MARNIX, Heer van St .-A 1 d e g o n d e, door hem gevangen genomen en naar U t r e c h t gevoerd werd .
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ALVA, die wel zag, dat hij niet in staat was, de Nederlanders ooit tot onderwerping to brengen en reeds sedert lang had
gemerkt, dat hij aan 't hof to M a d rid niet langer gewaardeerd werd, verzocht zijn ontslag . De koning verleende 't hem
en zond DON Louis DE REQUESENS, een man van even groote
krijgskunde, maar veel zachter en toegefelijker van aard, als
landvoogd in zijn plaats . Deze kwam den 1'7den November in
't land ; ALVA stelde de regeering in zijn handers en vertrok met
zijn zoon en VARGAS, den 18den December 15 73 naar S p a n j e,
zich beroemende 18,000 menschen door beulshanden to hebben
laten ombrengen, terwijl hij A m s t e r d a m als bankroetier verliet. In 1580 veroverde hij voor zijn koning in tachtig dagen
P o r t u g a 1, en stierf -- de man, die zoovele moeders kinderloos had gemaakt - gevoed door de borst eener vrouw .
Eer wij afscheid van hem nemen, moet ik u doers opmerken,
dat de hertog - van ALVA gewoonlijk verkeerd en veel to hard
beoordeeld wordt . De geschiedschrijvers HOOFT, B0R en VAN
METEREN, die zijn tijdgenooten waren, zien uit de oogen van
hors tijd en beschrijven hem als het grootste monster, dat immer
in menschelijke gedaante heeft bestaan . Latere schrijvers hebben
hen daarin gevolgd . Maar dat oordeel is niet billijk .
ALVA was een trouw aanhanger van zijn vorst, een gehoorzaam dienaar van Koning PHILIPS . De Nederlanders waren in
zijn oog een oproerige bende, die tot gehoorzaamheid moest
worden gedwongen . En wat het recht van die oproerlingen betreft, dit kon ALVA niet erkennen, char hij, ijverig roomschgezind als hij was, alle hervormden als oproermakers tegen zijn
kerk beschouwde, en meende den Heer een dienst to doers met,
hen to verdelgen . Zeker had hij daarbij met minder wreedheid
kunnen to werk gaan ; dock dat was der eeuw, waarin hij leefde,
eigen, en ook onze SONOY, LIMEY en anderen hebben zich aan
geen mindere wreedheden schuldig gemaakt .
VARGAS, het hoofd van den ,,Bloedraad," keerde wel met zijn
meester naar S p a n j e terug, dock hem werd verboden aan 't
hof to verschijnen en hij stierf in verachting en vergetelheid .

TWAALFDE HOOFDSTUK .

Clara en Adolf vinden beseherming .

Mijn lieve lezeressen zullen wel reeds weer nieuwsgierig zijn,
jets van CLARA to vernemen, die wij den morgen van den
17den October L ei d e n zagen binnentreden . Zonder veel moeite
vond zij de woning harer nicht ANNA SANDELIJNS, die met den
Heer JAN ROBRECHT BARTHELS getrouwd was en een aanzienlijk
huis op de B r e e s t r a a t, niet ver van het Catrijnegasthuis, bewoonde . Nadat FRANS had aangeklopt, vroeg hij aan de dienstmaagd die hem open deed, om de vrouw des huizes to spreken,
daar zij haar tij ding van heur neef DoVENSZ uit H a a r 1 e m
hadden merle to deelen . Mevrouw BARTHELS, die zeer verlangend was jets aangaande dien neef to hooren, gelastte de meid
beide knapen (gij herinnert u, dat CLARA in jongenskleederen
was) bij haar to laten binnenkomen.
Terwijl CLARA en FRANS binnentreden, willen wij het huis
eenigszins oplettender beschouwen, opdat gij eenig denkbeeld
krijgt van een woning nit de zestiende eeuw .
Het onderste gedeelte van het gebouw, dat hoop van verdieping is, heeft lange, tamelijk smalle ramen, met kleine, in lood
gevatte ruitjes, van buiten met luiken gesloten, die nu open
staan en even als de openslaande vensters slechts halverwege
reiken . Op de helft der ramen is een luifel aangebracht, zijnde
een houten dak, dat den geheelen stoep voor zon en regen beveiligt, en waaronder onze voorouders en hun kinderen menig
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uurtje doorbrachten, tot welk einde dan ook aan weerszijden
een paar houten bankers zijn getimmerd . Treden wij nu de deur,
uit boven- en onderdeur bestaande, binnen . Hoe hoog en ruim
is dat voorhuis ! Hoe kunstig gebeeldhouwd zijn die deuren
Wij gaan het woonvertrek binneu . Staat niet verwonderd, her
een steenen vloer to vinden, geheel belegd met gladde estrikken
(gebakken steenen), die door haar onderscheidene kleuren een
ruitenveld vormen, en waarover bet witte stuifzand in kunstige
figuren is geveegd . Meent gij, dat die steenen to veel koude
opgeven, onze voorouders hebben daarvoor gezorgd : zij dragen
schoenen of toffels (muilen), wier zolen een duim dik zijn . Hoe
hoog is dat vertrek ! Wat dikke balken, waarover een menigte
kleine balkjes liggen, kinderbeentjes genaamd, op welke de zoldering rust . Beschoten zolderingen (plafonds) kende men toen
niet. De wanders zijn bemetseld met fraai gebakken tichelsteentjes,
die dikwijls geheele tafereelen nit de gewijde of ongewijde geschiedenis bevatten, en, nu eens in schuine, dan in recite ruiten gelegd, een aangename afwisseling aan het oog aanbieden .
Bij kasten of bedsteden is de muur meestal tot aan den zolder
met wagenschot (dun eikenhout) beschoten . Den grooten schoorsteen hebben wij reeds vroeger beschreven ; de gladgeschuurde
vuurplaat, met een koperen of ijzeren hekje omringd en waarin
een vierkant gat (kolk genaamd) voor de asch, is eenige duimen
boven den grond opgemetseld . Hoe verschillend is dat ameublement van bet onze : ziet eens die groote, bruin geboende eikenhouten kist voor turf en bout, en die fraai gebeeldhouwde,
dock vreeselijk lompe en zware kast van notenboomhout . Alles
getuigt van de gegoedheid der bewoners : die zwaar damasten
gordijnen voor de ramen en bedsteden, die rijke versierselen
daar boven op de kast, en dat kunstig gesneden hoekbuffet, op
welks planken keurig geslepen glazen, sierlijk gevormde drinkhorens en andere zeldzame taken staan, die wij nog op onze
tentoonstellifigen van oudheden to zien krijgen .
Op een stoel met hooge leuning, waarop een wapen was gebeiteld, tat Mevrouw BARTHELS, een dame van omtrent veertig
jaren, in zijde gekleed en met een gelaat zoo vriendelijk en innemend, dat bet CLARA terstond vertrouwen inboezemde . Voar
haar stood een fraai spinnewiel, welks rad met zijn ivoren velgen
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lustig ronddraaide : want bij onze voorouders behoorde bet
spinners tot de geliefkoosde bezigheden der dames .
,,Komt nader, mijne kinderen!" zeide zij vriendelijk, n en verhaalt mij, wat u tot mij voert ."
» Wij wilden u tijding brengen van uw neef, mijnheer DovENsz,"
gaf FRANS ten antwoord, nadat bij en CLARA zich op een wenk
der dame op een bankje met trijpen zitting hadden nedergezet .
n Pat zal mij recht aangenaam zijn," hernam de dame, n Sinds
lang heb ik nets van mijn neef gehoord . Ik heb altijd veel
met hem opgehad, daar wij als kinderen samen zijn opgevoed .
Later echter heeft verwijdering van woonplaats ons meer van
elkander vervreemd . Verhaal dus."
FRANS verhaalde nu al 't geen wij reeds weten, en de dame,
die met alle oplettendheid luisterde, kon hare oogen niet van
CLARA of houden, die bij dat verhaal nets deed dan weenen .
n Wie zijt gij, knaap?" vroeg zij eindelijk, n Gij schijnt zeer
getrofl'en to zijn over de lotgevallen van mijn neef ."
,,Geen wonder, Mevrouw !" gaf FRANS ten antwoord . ,,'t Is
geen knaap, dien gij ziet, 't is een jonge dame, 't is jufler
CLARA, de eenige dochter van uw neef, mijnheer DoVExsz, en
die bij u bescherming komt vragen ."
Gij CLARA !" riep de dame nit. » Gij CLARA, de ouderlooze
CLARA, die thans alleen op de wergild staat ! Reeds terstond bij
uw binnentreden kon ik niet begrijpen, dat dit fijne gezichtje
aan een knaap toebehoorde . En hoe meer ik u aanzag, hoe
meer ik bekende trekken in u meende to bespeuren . Wees mij
welkom, mijn kind, kom in mijn armen !"
Erg zij omhelsde haar zoo hartelijk, en bet lieve meisje had
terstond zulk een vertrouwen in de edele vrouw opgevat, dat
zij sehier meende, haar eigene moeder to hebben ternggevonden .
En waarom zijt gij niet dadelijk tot mij gekomen, lieve ?"
vroeg zij haar .
n Omdat ons daartoe de gelegenheid door de Spanjaards was
afgesneden . Gij hebt gehoord, met hoeveel gevaar wij door den
vijand been naar A 1 k m a a r zijn geraakt ."
En wie is uw wakkere beschermer ?" vroeg zij weder .
n 1k beet FRANS BAR NDSZ, Mevrouw, en hers een Briellenaar,"
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antwoordde de knaap . ,, In mijn vaderstad leerde ik juffrouw
CLARA en haar broeder ADOLF kennen en in H a a r 1 e m hebben
wij elkander weder gezien : want, toen bet huffs mijns vaders
was afgebrand en de brave man daarbij 't leven verloor, was
ik in dienst getreden van den Prins van ORANJE ."
» Beter kon je voorzeker niet doen," wide Mevrouw BARTHELS .
n En waar denk je thans been to gaan?"
Naar den Prins, om mij weder bij mijn vendel to voegen,"
antwoordde FRANS BARENDSZ .
Je zult toch wel een paar dagen her blijven," hernam
Mevrouw BARTHELS .
,,Vergeef. mij, Mevrouw !" antwoordde de j ongeling . „ Mijn
plicht roept mij thans naar elders ."
Nadat FRANS afscheid had genomen, ging bij been, om de
poort uit to gaan . Wij willen hem nog even volgen, om getuige
to zijn van een ontmoeting die bij had, en tevens jets meer
to weten to komen van 't geen er reeds to L e i a e n in dien
tusschentijd gebeurd was . .
Juist was bij op de brug over 't It a p e n b u r g, die naar bet
N o o r d e i n d e' voerde, 't welk bij door moest om de rittepoort
nit to komen, toen bij zich eensklaps bij zijn naam hoorde
noemen . Hij keek verwonderd op, en hoezeer stond bij verbaasd,
toen bij in dengeen die hem aansprak, niemand antlers herkende
dan omen ouden vriend GERRIT BAKKER, welken gij u nog wel
uit bet eerste Hoofdstuk zult herinneren . Zoo niet, dan verzoek
ik u, dat nog eens op to slaan en gij zult de kennis met hem
vernieuwen.
„Hoe, GERRIT ! Jij hier !" rlep FRANS BARENDSZ uit . » Hoe
kom jij in L e i d en? En waarom heb je uw oom KOPPESTOK
verlaten ?"
,, Dat zal ik je eens vertellen, FRANS, " gaf GERRIT BAKKER
ten antwoord, ,, Mijn oom trouwde en ik kon met mijn nieuwe
tame niet best overweg . Toen wide ik tot mij zelf : ,, GERRIT,
wat doe je langer hier 2 Ga naar L e i d e n, daar heb je nog een
oom wonen, als je dien een handje helpt in zijn broodwinning,
dan zal bij je wel den kost willen geven ." En zoo ben ik hier .
Maar vertel mij nu eens, hoe 't jou gegaan is, sedert je D e n
B r i e 1 hebt verlaten . Doch hier op straat kunnen we dat niet
6
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doen . Laat ons in deze herberg gaan en een pint bier nemen,
dan kunnen we eens vertrouwelijk samen praten ."
Nadat FRANS alles verteld had, wat ons reeds bekend is,
wide GERRIT
n 't Is her een drukte geweest, sedert L e i d e n op den
23sten Juli van 't vorige jaar van S p a n j e afviel . De regeering
heeft wat werk gehad, om de goede orde to handhaven . Eerst
begonnen de burgers roomsch tegen onroomsch to schelden en
to razen ; daarna de jongens. Dat was je een leven : geheele
straatgevechten werden er geleverd, dan scholden ze ons voor
geuzen en wij hen voor papisten en kardinalisten, en dan ging
't er op los . Menig bloedneusje werd er geslagen . Daar had je
onder andere een jongen, dien we 't n Leeuwtje" noemen, dat
was een haantje de voorste, en dan WILLEM AELBRECHTS BARKEY,
vlug als water, en dan SCHAEK, een jongen als een boom ! Ik
wou dat je er bij geweest waart, en GOVERT ook ."
En liet de regeering dat maar zoo zoetsappig toe 2" vroeg
FRANS .
n Wel neen : - reeds op den 30sten Augustus van verleden jaar
werd er een plakkaat afgekondigd, dat iedere jongen, die op
straat vocht, een driegulden boete moest betalen, en als hij
't niet kon, of zijn ouders 't niet hadden, dan moest hij in
't gevangenhuis op water en brood . Maar 't hielp niet met al ;
zoodat zij van 't jaar op den 18den Februari de of kondiging
moesten herhalen ."
En toen?" vroeg FRANS belangstellend .
,,Toen is 't wel wat beter geworden . Ook is er langzamerhand
to veel werk aan den winkel gekomen : de wallen moesten versterkt, de boomen rondom de stall omgehakt en al de woningen,
die buiten de vest stonden, afgebroken worden ; de schutterij en
werden geregeld en alles in dienst genomen, wat lust had de
wapens to dragen . 't LEEIIWTJE, BARKEY, SCHAEK, ik en een
menigte andere jongens kwamen onder 't bevel van JAN VAN
PER DOES, Heer van N o o r d w ij k, en nemen getrouw onze
plichten waar. Ook moeten alle r anspersonen boven de dertien
jaren volgens de publicatie van 10 October voorzien zijn van
schoppen met ijzer beslagen, en een spade, die bij hen aan huffs
aanwezig moet zijn ."
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,, Dus ben jij ook in dienst?"
,, Ja, namelijk in dienst van de stall," zelde GERRIT . ,,Wat
zijn er in dien tijd al vreemde soldaten geweest ! Dat heeft der
regeering ook wat moeite gegeven : want zij deden de burgers
nog al wat overlast aan . Maar wij hebben nu een fermen burgemeester, PIETER ADRIAANSZ VAN PER WERF, een braven kerel,
den zoon van ADRIAAN VAN PER WERF, die een zeemtouwerij
heeft gehad in het Marendorp aan de Achtergracht
tegenover de L e e g e W e r f s t e e g . Om de vervolging der reformatie de stall hebbende moeten verlaten, is hij verleden jaar in
't najaar her teruggekeerd, en ofschoon hij eerst voornemens
was, 't beroep van zijn vader op to vatten, heeft hij dat plan
echter ten beste der stall weer laten varen ."
,, En is hij her alleen burgemeester?"
,,Wel neen, behalven den schovt en acht schepens, hebben
wij her vier burgemeesters : VAN PER WERF, CORNELIS VAN
NOORDE, CORNELIS BROUWER en JAN JANSZ BAERSDORP . Deze
worden gekozen uit de vroedschap, bestaande uit veertig personen, terwijl wij ook nog een stadsvoogd hebben, door den
stadhouder van 't gewest benoemd ."
,,En hebben de Spanjaards reeds jets van zich doen hooren?"
vroeg FRANS .
Reeds den 26sten Juli hebben zij zich to A 1 p hen verschanst .
In 't laatst van Augustus echter hebben wij hen deerlijk toegetakeld. VALDEZ had 200 haakschutters, onder bevel van een
vendrig, naar Leiderdorp gezonden ; dock de vendrig maakte
zulk een haast, dat zijn soldaten hem niet konden volgen, en
zoo versloegen wij elk klein troepje dat aankwam . Eindelijk
kwam VALDEZ zelf en zou in onze handen zijn gevallen, als
niet een Bourgondisch edelman hem zijn eigen paard had gegeven, om to vluchten, waardoor de man zelf gevangen werd
genomen ."
„'t Wordt mijn tijd, GERRIT," wide FRANS, ,,wanneer ik nog
voor den avond D e 1 f t wil bereiken . Vaarwel dus."
» Vaarwel ! 't moge u goed gaan !"
En zoo scheidden de beide vrienden .
,,'k Moet toch CLARA DOVENSZ eens gaan opzoeken," wide
GERRIT bij zich zelf. ,, Zij is thuis bij den Heer BARTHELS op
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de B r e e s t r a a t, heeft FRANs gezegd. 1k ben benieuwd of zij
mij herkennen zal ."
Eenige dagen later volvoerde GERRIT zijn plan, en legde hij
een bezoek bij CLARA af. Deze herkende hem terstond en nam
welwillend zijn aanbod ears, om hear van dienst to zijn, waar
hij kon .
Den laatsten October begon de Spaansche bevelhebber VALDEz
de stall geregeld to belegeren .
De stedelijke regeering to L e i d e n wendde alle middelen
aan, om uitputting van levensmiddelen en het opdrijven van
de prijzen, waarvoor die worden verkocht, to voorkomen . Den
5den November vaardigde zij een publicatie nit, waarbij verboden
wend, zwaarder bier to brouwen dan 25 stuivers de ton (want
bier - onze , voorouders kenden geene kofe of thee, - was
nevens water, hun gewone drank) en stelde een lijst van eetwaren
vast met de prijzen, waarvoor zij verkocht mochten worden .
Op den 24sten_ December liet zij papieren noodmunten slaan,
ter waarde van een gulden, en toen men die begon na to
makers, deed zij alle echte munten ten huize van den chout
stempelen .
Zoo liep het jeer 1573 ten einde, en wordt het tijd, dat wij
ons eens buiten L e i d e n begeven, om to zien wet daar gebeurde . Mijn lezers gelieven mij daartoe near Z e e 1 a n d to
volgen, waar wij, op den 29sten Jannari 1574, ADOLF en GOVERT
op een der schepen van de Hollandsche zeemacht vinden, die
de Prins met de Zeeuwsche, onder LODEWIJK VAN BOISOT, had
vereenigd, ten einde aan de Spaansche vloten onder D'AVILA,
GLIMES en ROMERO het hoofd to bieden . Op dit oogenblik
zeilden de schepen van BoISOT met een N . W . wind de 0 0 s t e rSchelde op.
n Wij zullen wel weer aan den daps geen, ADOLF," wide
GOVERT, die met den aangesprokene op het dek van een der
Hollandsche schepen zat .
Mij goed," wide de andere . fl 1k ben echter dat zeeleven
moede ; 't bevalt mij niet."
Hoe is dat mogelijk !" riep GOVERT nit . n Voor mij is er
geen schooner daps dan die der golven, geen lekkerder sleep
dan gewiegd to worden op de defining ."
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,,Ieder zijn meug, GoVERT . Jij bent ook voor zeeman in de
wieg gelegd. Ik voor mij verlang weer naar 't vaste land . Pat
eeuwigdurende gewiegel verveelt mij . Ook zoo'n werkeloos levers
als aan boord kan mij niet bevallen . Doch welke torens zouden
dat zijn?"
~Dat is It e i m e r s w a a 1," antwoordde een matrons, die juist
bij hen stood. Ik geloof, dat ik daar achter die bocht de
Spaansche vloot zie, welke tegen den wind inbrast ."
,,Komaan, dan zal de .daps beginners," zeide GoVERT . » Als
zij ten minste willen toebijten ."
n Alle man op dek !" riep eensklaps een stem . ,,Ieder op
zijn post ."
't Was een vloot van zeventig smakken, over welke GLIMES
en BOMERO bevel voerden, Van B e r g e n o p Z o o m afgevaren,
em die van D'AVILA, dertig zware schepen sterk en welke van
A n t w e r p e n over de W e s t e r-S e h e 1 d e zou komen, to gemoet
to zeilen, en zich met haar bewesten W a 1 c h e r e n to vereenigen .
Bij 't L o o s d ij k s ch e g a t kwamen de vloten onder 't bereik
van elkanders geschut ; GLIMES wilde niet aanvallen, IIOMERO
echter wel . Toen nu de eerste bemerkte, dat zijn weigering aan
vreesachtigheid wend toegeschreven, gaf hij toe en nu werd er
een hardnekkig gevecht geleverd .
,,Kijk, die zal 't JAN HARING nadoen," zeide GoVERT tegen
ADOLF, naar de vlag van 't admiraalschip van GLIMES wijzende,
waar JASPER LEUNSZOON van Z o e t e 1 a n d e de vlag van de
steng rukte .
,,'t Is to hopen, dat het hem beter bekomt dan den Hoornsman," gaf ADOLF ten antwoord .
,,Hij is reeds beneden . Drommelsch ! dat heeft hij hun aardig gelapt," riep GoVERT nit, toen LEUNSZOON ongedeerd met
de vlag op 't schip van BoIsoT oversprong .
,,Maar daar hijschen ze weer een vlag op," zeide ADOLF,
toen de vreeselijke kruitdamp wat was opgetrokken .
n Dat is een brutale kerel, die Spanjaard!" zeide GoVERT .
„Nu zou ak wel lust hebben, dat doek eens naar beneden to halen ."
» Je zult het wel laten, GovERT," zeide ADOLF . » Jij zoudt
het er zoo goed niet of brengen . Je begrijpt wel, dat zij er nu
op letters ."
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Ooze vloot behaalde de overwinning, dock die strijd kostte
een zijner oogen . 't Schip van GLIMES werd in brand
gestoken, acht bodems werden den Spanj cards ontnomen, en
zegepralend keerde de vloot terug, om de tijding der overwinning
aan den Prins to brengen . Deze beyond zich intussehen to V ii ss i n g e n in geen geringe verlegenheid . D'AVILA took was met
zijn vloot reeds tot B r e s k e n s genaderd, en werd elk oogenblik met zijn sehepen voor de stad verwacht .
In dezen uitersten nood geeft de Prins zijn bevelen en sluit
zich in zijn kamer op, waar hij den Heer van Hemel en aarde
bidt om uitredding . En o, wonder ! Weldra komt men hem berichten, dat de vloot het anker voor B r e ske n s heeft geworpen .
De Prins kan niet gelooven, dat D'AvILA zulk een misslag zou
hebben begaan ; hij spelt naar het havenhoofd, ziet de waarheid
van het bericht met eigen oog, keert terug naar zijn kamer,
en dankt deli Heer voor zulk een onverwachte redding . D'AVILA,
de tijding van de nederlaag bij R e i m e r s w a a 1 vernomen hebbende, keerde onverrichter zaak xiaar A n t w e r p e n terug.
Spoedig kwam de zegepralende vloot van BoISOT voor V 1 i ss i n g e n aan . ADOLF zou den hopman vergezellen, dien BoIsoT
afzond, om de tijding der overwinning aan den Prins merle to
deelen . Denkt eens, wat er in zijn ziel omging, toen hij daar
op bet punt stood van to verschij pen in de tegenwoordigheid
van den man, wiens naam op alley lippeu zweefde, op wien bet
oog en de hoop van alle ware vaderlunders warm gevestigd .
Nauwelijks warm zij to V 1 i s s i n g e n aangekomen, of zij
werden in de tegenwoordigheid van Prins WILLEM toegelaten .
De edele vorst verheugde zich over de luisterrijke zegepraal der
dapperen en vernam zorgvuldig naar alle bijzonderheden . Minzaam ais hij altijd was en vriendelijk jegens zijn Ininderen,
sprak hij, nadat hij hetgeen hij wilde weten van den hopman
had vernomen, ADOLF aan .
n Wie zijt gij, knaap?" vroeg hij, n En hebt gij dapper merle
gevochten 2"
n Ik beet ADOLF EGBERTSZ DovENSZ," gaf de aangesprokene
ten antwoord, p en zou mijn laatsten druppel bloeds voor uwe
Hoogheid en 't vaderland opofferen ."
~EGBERT DOVENSZ?" zeide de Prins, die een onbegrijpelijk
BOISOT

ADOLF EN CLARA,

9
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geheugen had, een gaaf die in het huffs van 0 r a n j e erfelijk
is . n Uw vader moet zich dapper hebben gekweten in 't beleg
van H a a r l e m . Hoe gaat het hem?"
,,Hij is flood, uwe Hoogheid," antwoordde ADOLF, terwijl
een traan in zijn oog parelde, n Bij de inneming heeft een Spanjaard hem een kogel door 't hart gejaagd .'
,,Arme knaap! dus vaderloos!" zeide de Prins bewogen, n En
hoe bevalt het u op de vloot?"
» Om u de waarheid to zeggen, Uwe Hoogheid, het zeeleven
is mijn lust n iet . lk was den Spanjaards voor A 1 k m a a r ontvlucht, en ben zoo op de vloot van admiraal CoRNELIS DIRKSZ
gekomen . Liever wenschte ik Uwe Hoogheid to land to dienen ."
,,Onder CORNELIS DIRKSZ," herhaalde de Prins . Dan zijt gij
ook bij den slag op de Z u i d e r z e e tegenwoordig geweest ?"
Om u to dienen, uwe Hoogheid," zeide ADOLF met fierheid .
,,Daar grog het warm toe en duurde 't wat langer flan voor
Iteimerswaal ."
n Dat zou ik meenen . Doch, zeg mij, ADOLF EGBERTSZ DovENSZ, zoudt gij wel lust hebben, in mijn bijzonderen dienst to
treden? Gij bevalt mij, en ik wil, met 's Heeren hulp, een
man van u waken, gelijk uw vader was ."
,,Uwe Hooghaeid is al to goed," zeide ADOLF, n 't Zou een
mijner vurigste wenschen zijn ."
~Dat is dus zoo bepaald .
Hopman HERMANSZ," zeide de
Prins, zich tot dezen wendende, » gij zult wel zoo goed zijn,
DoVENSZ van uw rol of to monsteren ."
n Volgaarne, uwe Hoogheid," gaf de aangesprokene ten antwoord, n En ik verzeker uwe Hoogheid, flat zij geen kwade
keus heeft gedaan . Trouw is hij als goud en moedig als een
jonge leeuw ."
n Maar, hoe staat gij char zoo, ADOLF !" vroeg de Prins aan
den knaap . n Bevalt u mijn voorstel niet volkomen?"
» Mijn geluk is zoo groot, uwe Hoogheid, flat ik schier aan
de waarheid daarvan twijfel," gaf ADOLF ten antwoord . r ook
wilde ik iets vragen ."
n En wat is flat?"
n Afscheid to mogen nemen van mijn kameraden, vooral van
mijn vriend GovERT JANSZ ."
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» \raarom niet, mijn jongen?" gaf de Prins ten antwoord .
~Dat bevalt mij zelfs zeer . Ga met HERMANSZ naar de vloot
terug, en vervoeg u clan voor den avond her . Ik moet u nog
eenige vragen doen : want ik wensch u eerst nader to leeren kennen ."
Met welk een gevoel ADOLF naar de vloot terugkeerde en
hoe hartelijk hij afscheid nam van GovERT, behoef ik u niet
to zeggen . Intusschen beloofde hij, hem, zoolang de vloot voor
V 1 i s s i n g e n lag, dagelijks to komen bezoeken . Op den gestelden tijd begaf hij zich naar den Prins, die zich lang met hem
onderhield en wien hij zijn levensgeschiedenis moest verhalen .
M i d d e 1 b u rg, door 's Prinsen leger ingesloten en door
MONDRAGON verdedlgd, benevens A r n e m u i d e n, door den slag
bij R e i m e r s w a a 1 van de hoop op ontzet verstoken, spraken
van bij verdrag over to gaan . In 't eerst wilde de Prins daarvan niet hooren en eischte, dat zij zich op genade of ongenade
zouden overgeven . Maar toen MoNDRAGON dreigde, om in dat
geval Z e e l a n d s hoofdstad in brand to zullen steken, gaf de
Prins toe, en grog de stall den 2leten Februari bij verdrag
over . MONDRAGON en zijn yolk trokken, zwart van den honger,
nit en averden to t e r N e u z e n aan land genet, terwijl de Spaansche
bevelhebber op zijn eer beloofd had, zich na twee maanden
weder gevangen to geven, indien hij binnen dien tijd de vrijheid van ALDEGONDE, DE RuN en een paar anderen niet had
bewerkt . De stall moest drie tonnen gouds opbrengen, en tien
burgers werden als gijzelaars gehouden, om tegen een gelijk
aantal gevangen Haarlemsche burgemeesters en burgers to worden
uitgewisseld .
Op den vijfentwintigsten Februari deed de Prins zijn intocht
in de stall. Ook ADOLF DovENSZ was in zijn gevolg en had
diep medelijden met de burgers, evenzeer als ORANJE, die hun
twee ton van de drie kwijtschold .
Zoo verliep Februari en kwam de maand Maart in 't land .
't Was in 't begin van die maand, dat de Prins ADOLF aansprak .
»ADOLF DovENSZ," zeide hij, ,,ik heb u al den tijd, dien gij
bij mij hebt doorgebracht, laten gadeslaan en de uitslag daarvan
is, dat ik u een zaak van groot gewieht wil toevertrouwen ."
,,Uwe Hoogheid heeft slechts to bevelen," gaf ADOLF ten
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antwoord, wien door den hem toegezwaaiden lof een hooge bloc
op de wangen was gestegen .
,,Uw levee kan er echter gevaar bij loopen, ADOLF," hernam
de Prins, n en daarom wilde ik vooraf van u weten, of gij zulk
een last op u zoudt willen nemen ."
,,Mijn levee staat uwer Edelheid ten dienst," antwoordde de
jongeling. ,,Beveel slechts, en uw bevel is mij een wet, een
heilige plicht ."
~Ik heb belangrijke brieven voor mijn broeders en wenschte
die gaarne spoedig bezorgd to zien," wide de Prins. ,,U wil
ik dien last opdragen . Gij zijt nog jong en op u zal wel geen
de minste verdenking vallen . Daarenboven weet ik, dat gij
voorzichtigheid aan koenen moed paart, en dezulken moet ik
hebben . Doch hoe zult gij doen, wanneer gij den Spanjaards in
handers valt ?"
» Dan zal ik doen, zooals DIRK HASSELAAR eens beloofd heeft,"
hernam de jongeling met vuur ; ,,ik zal mijn brieven in 't water
werpen en mij zelf er bij, opdat de Spanjaard mij door de pijniging niet tot de bekentenis brenge van de plaats, waar ik uw
depeches heb geworpen."
„Braaf zoo, mijn jongen . Intusschen zal zoo iets, hoop ik, niet
noodig zijn . Wij zullen de brieven in de zolen uwer schoenen
laten naaien ; daar zal men ze wel niet zoeken, Ook is het cijferschrift, waarin zij zullen worden opgesteld, den Spanjaard niet
bekend ; zoodat hij, al mochten de brieven in zijn handers vallen,
er toch niets van begrijpen kan . Ten aanzien van den weg, dien
gij to nemen hebt, zullen u de noodige inlichtingen worden gegeven . Ook zal ik zorgen, dat men u behoorlijk van geld voorzie
voor de refs. Gij neemt het dus aan ~"
n Uwe Edelheid kan zich verzekerd houden van mijn bereidwilligheid . En wanneer moet ik mij tot de refs gereed houden ?"
vroeg ADOLF .
»R,eeds morgen . Doch gij begrijpt wel, dat alles een diep geheim moet blijven ."
n Van mijn stilzwijgen kan uwe Hoogheid zich verzekerd houden .
Niemand zal ik een woord van mijn vertrek mededeelen ."
~Dat is juist, wat ik verlang . En nu - ga naar mijn secretaris, die zal u verdere inlichtingen geven en tevens voorzien
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van het noodige. Eer gij vertrekt, komt gij nog eens bij mij ."
AnoLF begaf zich tot den secretaris, die hem ruimschoots van
geld voorzag en zijn reisroute op papier gaf . Men was toen nog
niet ver in de aardrijkskunde ; antlers had AnoLF slechts een
kaart behoeven merle to nemen .
Den volgenden dag vertrok hij, vergezeld van de zegenwenschen van den Prins, en met een vast vertrouwen op God, wiens
almacht alleen hem op den gevaarvollen tocht kon beschermen .

DEI TIENDE HOOFDSTUK .

't Beleg van Leiden.
Op den 27sten Januari 1674 zaten Mevrouw BARTHELS en CLARA
bij elkander in 't woonvertrek .
n 'k Zou toch wel eens gaarne al die verdedigingswerken zien,
waarvan GERRIT ons zooveel vertelt," begun CLARA .
,,Lieve CLARA," zeide Mevrouw BARTHELS, ~dat zou u niet
geraden zijn . Volgens een publicatie van den 1Ode 1 October
van verleden jaar, verbeurt elke vrouw, die het waagt op den
wal to komen, haar opperkleed ."
Daar zou ik weinig zin aan hebben," zeide CLARA lachend.
n
,,'t Is al dezelfde straf, als ze den 19den November hebben opgelegd aan ieder, wie het ., ook zij, die 's avonds zonder lantaarn
op straat gaat."
n Juist," hernam Mevrouw BARTHELS, » ofschoon wij ons daar
minder om to bekommeren hebben, daar wij toch 's avonds niet
op straat komen . Doch daar wordt geklopt. ANTJE is just uit.
Doe eens even open."
CLARA spoedde zich naar de deur en liet een deftig heer
binnen . Zijn ernstig en toch vriendelijk gelaat deden hem den
spaanschen kraag goed stann, die voordeelig uitkwam op het
zwart fluweelen wambuis ; terwijl de degen, dien hij op zij de
droeg, den man uit den fatsoenlijken stand aanduidde .
~Ik ben de burgemeester PIETER ADRIAANSz," zeide hij . Is
Mevrouw BARTHELS thu1S ?"
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Om u to dienen, Burgemeester . Mag ik u verzoeken, in deze
kamer to gaan ?"
,,Volstrekt niet, lief meisje," zelde VAN PER WERF . ,,Dien mij
slechts even aan . Ik wil met mijn morsige voeten bier liefst op
de vloermat wachten ."
CLARA voldeed hieraan en Mevrouw BARTHELS kwam z~lf naar

voren, om den Burgemeester in haar huiskamer to noodigen .
„Mijn nicht heeft mij gezegd, dat ik de eer heb, den Burgemeester PIETER ADRIAANSZ to spreken . Gelief mij slechts to
volgen ."
CLARA wilde zich nit bescheidenheid verwijderen ; dock VAN
DER WERF verzocht haar to bhwen, daar ook zij in 't geen hij

to verzoe'ken had, kon medewerken .
» Mevrouw BARTHELS,"

begon hij, n er is groote armoede in

deze stall . Ofschoon wij alles gedaan hebben, om den prijs der
levensmiddelen laag to houden, waartoe wij spoedig andermaal
pen prijslijst zullen of kondigen, zoo is er door de afsluiting
volslagen gebrek aan werk ; de gemeene man verdient nets en
lij dt honger ."
„Dat is wel waar, Burgemeester," antwoordde Mevrouw BAR» en hoewel velen zich beijveren, om daarin zooveel

THELs ;

mogelijk to gemoet to komen en van bun overvloed aan de
armen merle to deelen, dagelijks zien wij de ellende schrikbarend toenemen ."
„Ik weet, Mevrouw," hernam VAN DER WERF, ,,hoeveel gij
en anderen doet . Maar daar zijn er zoovelen, die 't gelaten aanzien, dat bun medeburgers versmachten van gebrek . Het is
daarom, dat wij in onzen raad hebben besloten, daartegen middelen to beramen . Gij, Mevrouw, zijt bet, op wie wij 't oog
hebben gevestigd. Wij wenschen, dat gij u aan 't hoofd wildet
stellen van eenige gegoede vrouwen, om dagelijks aan de huizen
der ingezetenen road to gaan, en aalmoezen to verzamelen, ten
erode daarvan naar eigen goedvinden onder de behoeftigen nitkeering to doen ."
„ Ik mij aan bet hoofd stellen ? Hoe komt dat bij u op 2"
vroeg Mevrouw BARTHELS verwonderd .
„Omdat de andere vrouwen dat gewenscht hebben, Mevrouw !"
hernam VAN PER WERF .
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n En

mag ik weten, wie die zijn ?"
,,Voorzeker : BAERTE DIRKSDOCHTER,

MARIE ADRIAANSDOCHTER,

MARYE SANDERS, MARIE JACOBSDOCHTER,
KNOTTER,

VINNETJEN

huisvrouw van ADRIAAN
en MARYTJE DE

GIJSBRECHTSDOCHTER

VRIJE . "

n Welnu, dat zijn alien zeer achtenswaardige vrouwen, Burgemeester," zeide Mevrouw BARTHELS . ~En hoe zullen wij daartoe in staat worden gesteld?"
,,op morgen zal er door ons een publicatie worden afgekondigd, waarbij wij u zullen machtigen, om den 29eten Januari to
beginners . Wij geven u daarenboven het recht," vervolgde de
Burgemeester, ,, om al de onder de verschillende heeren der gebuurten berustende penningen van begrafenisrechten en dergelijke 1) die anders onnut worden verteerd, in to vorderen en
tot een weldadig doel to gebruiken . Gij ziet het, wij schenken
u ruime middelen ."
Welnu, Burgemeester. Ik wil volgaarne medewerken tot het
heil der burgerij . Ik neem het aan ."
~Ik twijfelde er niet aan, of Jonkvrouw SANDELIJNS zou zich
wel laten vinden in deze zaak . En op de hulp van Mejuffer uw
nichtje molten wij ook rekenen, niet waar?" vroeg VAN PER
WERF, zlch tot CLARA wendende .
n Mits mijn naam niet op de publicatie vermeld worde, Mijnheer VAN DER WERF," zeide CLARA blozend . ,,Volgaarne zal ik
nicht dan helpers, zooveel ik kan ."
Gij kunt voor aalmoezenierster spelen, jonge dame, en dat
zal u zeker heel goed afgaan," zeide VAN PER WERF, die schik
had in 't lieve meisje . „Ik mag het er dus voor houden, dat
gij 't aanneemt, niet waar ?"
» Met alle genoegen," hernam CLARA toestemmend . » Geen
grooter genot, dan den armen wel to doers . Dat heeft mijn
lieve moeder mij reeds geleerd, en had zij dit niet, nicht BARTHELS zou er mij wel in onderwezen hebben :- want bij haar is
weldoen en levers hetzelfde ."
n Foei, CLARA, zwijg," zeide Mevrouw BARTHELS. » Gij weet,

1)
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wat ons in den Bijbel wordt geboden, dat onze linkerhand niet
mag weten, wat onze rechterhand doet . Zijnen naasten zooveel
mogelijk wel to doen is slechts een staaltje van omen plicht .
Wij blijven nog altijd zooveel ten achteren bij omen Heer,
wiens geheele leven uit weldoen bestond ."
» Gij hebt wel gelijk, Mevrouw," hernam VAN DER WERF.
n Doch ik moet u verlaten ; er is nog zooveel voor mij to doen ."
Toen Mevrouw BARTHELS hem uitliet, vroeg hij haar
» Wie is dat lieve meisje? Ik heb haar, zooveel ik mij herinner, nooit bij u gezien ."
„'t Is mijn nichtje CLARA DOVENSZ nit H a a r 1 e m . Zij heeft
haar vader en broeder bij de inneming flier stall verloren, en
staat nu alleen op deze wereld ; de arme, verlatene wees," zeide
Mevrouw BARTHELS deelnemend.
n Wie onder uw bescherming is, mag toch niet gezegd worden alleen in de wereld to zijn," gaf VAN PER WERF ghmlachend
ten antwoord, en met deze woorden verliet hij, na haar gegroet
to hebben, het huffs .
Den volgenden flag reeds verscheen de publicatie en hadden
de gecommitteerde dames bij Mevrouw BARTHELS aan huffs een
vergadering, bij welke ook CLARA tegenwoordig was. Reeds den
daarop volgenden dag begonnen zij met de inzameling .
Hoe gelukkig gevoelde zich CLARA, in staat to zijn, den nood
van zoovele armen to verzachten . 0, wanneer zij die woningen
der ellende binnentrad, en de smart lenigde van die ongelukkigen, van welke sommigen op het punt warm om van honger
en gebrek to sterven, hoe lieflijk klonk haar flan de dank tegen
van de beweldadigden, die in haar bijna een engel meenden to
zien, en hoe tevreden was haar gemoed bij de bewustheid, flat
zij nut stichtte en anderen ter weldoenster was.
Op zulk een aangename voldoening mocht haar nicht niet
bogen . Wat de inzameling aangaat, hierover had zij niet to klagen ; maar de heeren penningmeesteren der buurten warm minder gewillig dan men wel zou verwacht hebben, en weigerden
het storten der gelden ; waarom Mevrouw BARTHELS zich tot de
regeering wendde, die daarop den 4den Februari twee mannen,
MATTHIJS VAN BANCKEN en DIRK WILLEMSZ SNIJDER aanstelde,
om het geld van die buurtmeesters to ontvangen en aan de
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gecommitteerde dames uit to betalen, tot voorziening in den
nood der armen. Nog bevel de regeering zes dagen later, dat
alle wijn, die in de stall was, zou moeten worden gebruikt voor
de zieken . Toen den 17den Februari de tijding van de gelukkige overwinning bij R e i m e r s w a a 1 in L e i d e n kwam, held
men op den eerstvolgenden Zondag binnen de stall een algemeenen dankdag, die 's avonds werd besloten met het branden
van pektonnen en vreugdevuren van stadswege .
Een inval, welken men van LODEWIJK VAN NASSAU, ORANJES
broeder, vreesde, deed den Spanjaard al zijn krijgsbenden uit
oils land bijeenroepen, om dien of to weren . Ook VALDEZ kreeg
bevel, met zijn 2500 Spanjaards, ruiters en Duitsche vendels
het leper to versterken, en b,epaaldelijk LoDEWIJKS overtocht to
verhinderen . Zoo werd L e i d e n, na een belegering van vijf
maanden, ontzet, en werden op Donderdag den 25Sten Maart
opnieuw de poorten der stall geopend .
Begeven wij oils thans naar elders, om to zien, hoe de bovengenoemde inval afliep . Met Fransch geld ondersteund, geholpen
door CHRISTOFFEL, hertog van de P a 1 z, en vergezeld van zijn
oudsten broeder JAN (die zijn stille rust in N a s s a u er aan had
gegeven, en zijn huisgezin aan den landgraaf van H e s s e n had
toevertrouwd) en zijn jongsten broeder HENDRIK, trok Graaf
LoDEWIJK met een talrijk leper op, om van den M a a s k a n t in
de N e d e r l a n d e n to vallen ; terwijl Prins WILLEM, die zich
met een leper van 6000 man in den B o m m e 1 e r w a a r d opheld, hem zou tegemoet trekken . A n t w e r p e n en M a a st r i c h t zouden terzelfder tijd opstaan, waardoor de macht der
Spanjaards zou worden verdeeld. Het waen deze laatste belangrijke depeches, welke ADOLF DovENSZ moest overbrengen, en
die hij gelukkig had overgebracht ; waarna hij met nieuwe brieyen was teruggezonden, en behouden in het leper van den
Prins aangekomen . Zeer verheugde het hem, dat hij her zijn
vriend FRANS BARENDSZ vond, en van hem vernam, met welke
opene armen CLARA bij zijn nicht BARTHELS ontvangen was .
Niet minder voldoening schonk hem de tevredenheid van den
Prins, die hem voor zijn bewezene diensten tot vaandrig verhief
en hem zijn voortdurende bescherming en genegenheid beloofde .
Toen Graaf LoDEWIJK de M a a s wilde overtrekken, vond hij
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zich op het onverwachts tegengehouden door D'AVILA, denzelfden die bij V l i s s i n g e n zulk een misslag begaan had, en die,
om dat verzuim goed to maken, in allerijl M a a s t r i c h t had
verlaten, Tangs den linkeroever der M a a s den C-raaf was vooruit getrokken, bij G r a v e die rivier was overgetogen en nu to
O v e r-A s s e 1 t de Nassausche benden opwachtte . Graaf LoDEWIJK begaf zich nu naar M o o k, behaalde op den 14den April
eenige kleine voordeelen op den vijand, dock zag den volgenden dag het geheele Spaansche leger, meest uit geoefende en
geharde soldaten bestaande, op zijn uit ongeoefende en onwillige
krijgskneehten samengestelde armee aantrekken .
Vreeselijk was de nederlaag, welke de onzen in dezen slag
op de M o o k e r h e i d e leden . LoDEWIJKS yolk sloeg nog voor
den strijd aan 't muiten, riep niets dan : „geld ! geld !" (want
men was hun nog aehterstallige soldij schuldig) begaf zich met
tegenzin in 't gevecht, en nam spoedig schandelijk de vlucht .
Graaf LODEWIJK, zljn broeder HENDRIK en CHRISTOFFEL deden
wat zij konden om de kans to doen keeren, vergeefs : D'AVILA
behaalde eene volkomene overwinning . De beide graven en de
hertog sneuvelden, zonder dat iemand hen zag vallen of ooit
hun lijken heeft gevonden, en drieduizend van de onzen verloren het levee in dezen slag . Zoo heet ging het er toe, en
zoozeer werd deze slag berucht, dat hij tot een spreekwoord
werd, en men thans nog tot iemand zegt, dien men verre van
zich wenscht : „Ik wou dat j e op de M o o k e r h e i zat !"
Gelukkig, dat Graaf JAN een paar dagen vroeger naar K e u 1 e n
was gegaan, om geld to halen ; antlers ware Pries WILLEM
waarschijnlijk van al zijn broeders beroofd geweest . Van de
vijanden, die zich inderdaad dapper hadden gekweten, warm er
slechts 200 gevallen .
Nauwelijks warm de troepen van LoDEwIJK verslagen, of de
Spanjaards besloten, opnieuw het beleg voor L e i d e ri to slaan .
Zonderling genoeg, gedeeltelijk door de kwaadwilligheid van
sommigen, gedeeltelijk misschien door onachtzaamheid en de
gedachten dat de Spanjaard niet zou terugkomen, had men binnen L e i d e n verzuimd, zich den tijd van het ontzet ten nutte
to maken, om de schansen van den vijand to vernielen, en zich
behoorlijk van levensmiddelen to voorzien . Zelfs besloot men de
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kermis, die er op Zondag den 23sten Mei inviel, to vieren .
Dien dag had er een plechtige optocht van de schutterij en en
gilden plaats, waarbij zich de burgers hadden uitgesloofd, om
zich op de feestelijkste wijs op to sieren en toe to rusten . Dat
was een vreugde ; 't was alsof alle vroegere smart was vergeten,
gezang en gejuich wisselden elkander beurtelings af . Maar bitter
brak den Leidenaars die, vroolijkheid op . In den nacht tussehen
Dinsdag 25 en Woensdag 26 Mei werd L e i d e n opnieuw door
VALDEZ belegerd en maakten de Spanjaards zich van alle sehansen meester, ook van die, welke de Leidenaars nog pas to
V a l k e n b u r g hadden opgeworpen . Nauwelijks was de eerste
tijding van burs nadering binnen L e i d e n vernomen, of meester
ANDRIES ALBERTSZ trok met een dertigtal burgers den vijand
tegemoet, 't Been hem en vier der zijnen bet levers kostte . Drie
dagen later werd bet opperbevel over de bezetting der stall opgedragen aan JAN VAN DER DOES, Heer van N o o r d w ij k, terwijl de stadsvoogdij in handers van Mr . DIEDERIK VAN BRONKHORST bleef. Ik zal u niet bezig houden met de vorderingen,
die de Spanjaards voor L e i d e n maakten, ook niet met alle
verdere uitvallen van de burgers ; alleen wil ik u vermelden,
dat eenige uitgewekene Leidsehe burgers, onder anderen DE WILDS,
H00CHSTRATEN en MATENESSE, die men » glippers" noemde, met
brieven, die zij in de stall zonden, hun best deden, om de burgers over to balers zich weder onder Spa n j e s macht to begeven, waarop zij Been antler antwoord uit de stall kregen, dan
een latijnsche spreuk, die HOOFT dus vertaalt
n De

vooglaer op bedriegen uyt,
Den voghel lockt met soete fluyt ."

Om intussehen den voorraad van levensmiddelen niet noodeloos nit to putters, beval de magistraat aan al de vrouwen en
kinderen - wier manners en vaders nit de stall warm geweken
en met den vijand heulden, die daarenboven de goede gemeente
tegen de besluiten van het bestuur ten aanzien van de verdeeling van den voorraad opzetteden en tot ontevredenheid brachten, - om binnen 24 uren de stall to verlaten . Te gelijker
tijd bond men verlof en paspoort aan tot het verlaten der vest
aan alle burgers, die met de broodbedeeling niet tevreden
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warm en klaagden, dat zij met den hun toegekenden voorraad
niet toekwamen . Waren zij echter eens buiten de poort, dan
kwamen zij er niet weder in . Voor hun bezittingen zou de
stadsregeerinb zorgen .
In 't begin van Juli kwam de pest nog de ellende der Leidenaars vergrooten . De pest is een vreeselijke ziekte, die gewoonlijk begint met gezwellen, pestbuilen genaamd, en hem, die
door haar wordt aangetast, meestal binnen 24 uren ten grave
sleept. Daarenboven is zij zoo aanstekelijk, dat er geheele huisgezinnen dan sterven en dikwijls alleen het aanraken van kleederen of andere dingen, die den overledene hebben toebehoord,
de ziekte mededeelt . Deze pest en de daarop volgende hongersnood hebben in L e i d e n gedurende 't beleg niet minder dan
6000 menschen (d, i, meer dan een derde van de bevolking)
weggesleept. Om zooveel mogelijk tegen den voortgang der besmetting to waken, deed de regeering den lOden Juli afkondigen,
dat in die huizen waar iemand dan de pest ziek lag, alle deuren
en vensters, welke op straat of op het erf van andere burgers
uitkwamen, gedurende den tijd der ziekte (bij sterfgeval echter
zes weken lang) moesten gesloten blijven .
Ongeveer een paar weken na het uitbarsten van de pest,
kwam de Heer BARTHELS op zekeren namiddag thuis . Men zette
zich dan het inderdaad sobere maal.
,,Wat deert u, BARTHELS ?" vroeg zijn vrouw, n Gij eet niet .
Staat u onze sobere kost tegen ?"
» Volstrekt niet, ANNA . Maar ik heb geen honger . Ik gevoel
mij in 't geheel niet wel ."
,,Gij doet mij schrikken," hernam zijn vrouw,
n Maak u niet ongerust, lieve," hervatte de Heer BARTHELS,
» 't zal kou zijn, die ik bij de nachtwaehten op de wallen heb
opgedaan . 1k zal naar bed gaan en wat warm bier drinken,
dan zal 't wel beter worden ."
» Dat is goed, man," gaf Mevrouw BARTHELS ten antwoord .
Zou 't echter niet beter zijn, dat wij om den meester 1 ) zonden ?
't Is zulk een periculeuze 2 ) tijd."
De meester kwam en haalde de schouders op . Toen Mevrouw
I) Dokter.

i) Gevaarvolle.
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hem daarop vroeg, wat haar man scheelde, moest het
hooge woord er uit : 't was het begin der gevreesde ziekte .
Terstond werden, volgens de stedelijke publicatie, alle luiken
van 't huffs aan straat gesloten . Ja, zoo groot was in L e i d e n
de vrees voor de besmetting, dat de dienstmaagd van Mevrouw
BARTHELS nauwelijks hoorde, dat haar meester de pest had, of
zij verliet in allerijl het huffs, en begaf zich naar haar ouders.
n Lieve CLARA," zeide Mevrouw BARTHELS, toen de dienstmaagd vertrokken was, nook gij moet mij verlaten . Ga naar
burgemeester PIETER ADRIAANSZ ; die zal u volgaarne in zijn
huffs opnemen . her moogt gij geen oogenblik larger blijven .
CTij weet, hoe besmettelijk de ziekte is ."
n Wij zijn in de hand des Heeren, lieve nicht," zeide CLARA,
vol vertrouwen het oog naar boven gericht, n Zonder Zijn wil
gebeurt er nets . Hij, die de drie joodsehe jongelingen in den
brandenden oven, DANIEL in den leeuwenkuil bewaarde, kan
ook mij behoeden to midden der besmetting . Bedenk maar, wat
er in de Psalmen staat : Al grog ik ook door een dal van schaduwen des floods, ik zou geen kwaad vreezen, want Gij zijt met
mij . - En is het Gods wil, flat ook ik de ziekte zal krijgen,
die wil geschiede . Maar u alleen later, in dezen tijd van smart
en druk, flat nimmer ."
n Neen, CLARA, ik mag zulk een opofering niet van u aannemen," hernam Mevrouw BARTHELS .
,,Opoflering, lieve nicht? Gij hebt mij, ouderlooze wees, liefderijk bij u opgenomen en verpleegd ; onverplicht mij al die
liefde bewezen, welke alleen een moeder aan haar kind kan
schenken ; -- en nu, daar gij in lijden en kommer zijt, zou ik
u verlaten? Dan moest er geen menschelijk gevoel in mijn
boezem kloppen ." En met tranen van dankbaarheid in de oogen
viel CLARA haar nicht om den hals .
n Ik dank u, ik dank u voor uw liefde, CLARA," zeide Mevrouw BARTHELS, terwijl zij het meisje in haar armen sloot.
,,Uw liefde schenkt mij verzachting in het pijnigende leed, flat
de Hemelvader mij toezendt . Maar blijf flan ten minste van de
ziekenkamer af."
» Ik van de ziekenkamer of blij ven ? Integendeel, ik zal u
helper in 't verplegen van den geliefden zieke, die voor mij
BARTHELS
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steeds een tweede vader is geweest," gaf CLARA ten antwoord .
Ik zal met u bidden om zijn herstel ; ik zal met u waken,
met u de zorgen voor den geliefden kranke deelen en u, zoo
veel 't mij mogelijk is, opbeuren in uw smart ."
Reeds den volgenden dag was de Heer BARTHELS een lijk en
zijn vrouw een weduwe . De begrafenis moest met alien spoed
plaats hebben, daar de aan de pest gestorvenen even besmettelijk, zoo niet flog besmettelijker zijn dan bij hun leven . Verbeeldt
u de droef heid der weduwe en die van CLARA, die in den
Heer BARTHELS een tweeden vader verloor . Het lieve meisje
deed al wat zij kon, om haar nicht to troosten, en zeker ware
deze onder haar smart bezweken, indien CLARA haar niet ter
zijde had gestaan . Maar nog was de maat van haar leed niet
vol . Ook Mevrouw BARTHELS werd door de ziekte aangetast .
,, Ontvlucht nu dit huffs, CLARA, en laat mij alleen sterven,"
bad de kranke . » 0, doe mij dat genoegen . Antlers bezwijkt
ook gij nog ."
,, Als ik aanleg heb voor de ziekte, lieve nicht," antwoordde
CLARA vastberaden, terwiji in haar geheele houding een geestkraeht doorstraalde, die men van zoo'n jeugdig meisje niet zou
hebben verwacht, ,, als ik aanleg heb voor de ziekte, draag ik
de kiem daarvan reeds bij mij om, en ik mag geen antler huisgezin aansteken . Zoo niet, welnu, dan is her mijn plaats, mij
door den Heer aangewezen, dan is 't mijn roeping u op ' to
passen . En al wist ik ook, dat gij zoudt sterven, dan nog bleef
ik bij u - om u zegenend de oogen toe to drukken ."
,, Maar gij kunt het alleen niet uithouden," hernam de kranke .
,, De Heer geeft kracht naar kruis, nicht," antwoordde CLARA
ernstig . „Dock daar wordt geklopt . Ik ga opendoen ."
't Was GERRIT BARKER, die, van de waeht voorbijkomende,
bemerkt had, dat de luiken gesloten waren .
,,Wat is her ?" vroeg hij aan CLARA . ,,Toch niet. . . ."
,, De pest, GERRIT . \Tlucht : reeds to lang heb j e her vertoefd .
Mijn neef is er aan gestorven, en nu is nicht door de ziekte
aangetast ."
Is zij ook rziek ?"
,, En waar is de dienstmaagd ?
,, Zij is lafhartig gevlucht, toen neef ziek werd, Wij hebben
haar niet wedergezien ."
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„Gij zijt dus geheel alleen met de kranke ?"
n Ja ; maar ga dan Loch weg, GERRIT, " hernam CLARA, hem
dringende heen to gaan. ,, Je weet immers net zoo goed als ik,
hoe aanstekelijk de pest is."
fl Ik hier vandaan gaan ?" rlep GERRIT nit, terwijl hij eensklaps over de onderdeur sprong, en in het besmette huffs stond .
fl Neen, juffer CLARA, ik ga niet heen, maar zal u helpers in al
wat u overkomt . Boodschappen zal ik voor u doers, a aflossen
in 't waken bij de zieke ; want gij kunt dat alleen niet uithouden ."
n En als jij dan ook de ziekte krijgt?"
fl Ho, ho ! die krijgen alle menschen niet . Mijn oom is er
eergisteren ook aan gestorven en ik heb hem tot het laatst opgepast. Ik vrees de ziekte niet ; want ik weet even goed als
gij, dat God ons behoeden kan, als Hij wil ."
fl Nu dan, ik neem uw voorstel aan, GERRIT . Je bent een
brave jongen ."
Toen zij 't aan haar nicht verhaalde, was deze hoogst verblij d, en drukte hem de hand .
Je weet niet," wide zij tot hem, » welk een dienst je mij
bewijst . 0, ik kon de gedachte niet verdragen, dat CLARA hier
alleen zou achterblijven, als ik stierf ."
Mevrouw BARTHELS stierf echter niet . Zij was niet in zulk
een hevige mate aangetast als haar overleden eehtgenoot . Lang
echter bleef zij de gevolgen der ziekte in zich bespeuren, vooral
bij gebrek aan versterkend voedsel ; dock CLARA, die even als
GERRIT gespaard bleef, zorgde met zooveel liefde voor haar, dat
haar eigene dochter, als zij die had gehad, 't niet beter had
kunnen doers .
Toen de zieke in zooverre hersteld was, dat zijn hulp niet
meer noodig was, verliet GERRIT het huffs, om zich naar dat
van zijn gestorven oom to begeven en weder de wachten to
kunnen waarnemen . Bat hij echter de huisvriend bleef, kunt
gij begrijpen .
Ik heb u onder de Leidsche jongens een genoemd, dien men
om zijn dapperheid den naam van 't LEEUWTJE gaf. Ofschoon
eerst zestien jaren 'oud, had hij zichh in de uitvallen reeds onderscheiden ; dock den 5den Juli door den vijand verschalkt en
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gevangen genomen zijnde, sneed men hem, zonder medelijden to
hebben met zijn jeugd, news en ooren of en hung hem daarna
nan een zijner teenen op . De ongelukkige knaap, wien 't leven
nog dierbaar was, klauterde om den dood to ontgaan, langs zijn
eigen been omhoog, dock werd door de wreedaards doorschoten .
Een andere uitval, die tien dagen later op de schans buiten de
R ij n s b u r g e r p o o r t werd ondernomen, liep gelukkiger of : de
Spaansche soldaten werden uit de schans verdreven, waarbij
P . POUWELS VLIECHUYT, die 't eerst de schans had beklommen,
den daarvoor uitgeloofden prijs van 12 gulden behaalde . Van
een anderen uitval, onder hopman GERRIT VAN DER LAEN, die
merle gelukkig afliep, wil ik nog melding waken : 't was die op
de schans t e r W a d di n g, waar men de zestig aldaar liggende
Spanjaards uitdreef, en wel door middel van groote glazen tiesschen, met kruit en zwavel gevuld, en met een brandende lout
nan den hats . Het springen van die flesschen, welke er met de
hand werden ingeworpen, deed de kleederen van eenige vijanden
in brand vliegen, en bezorgde aan de omen de overwinning .

ADOLF EN CLARA .

io

VEERTIENDE HOOFDSTUK .

Een moedige Burgemeester .
Ik mag u, mijne lieve lezeressen en lezers, niet vermoeien
door u een dagverhaal to leveren van hetgeen er in en buiten
L e i d e n voorviel . Ik wil u slechts mededeelen, dat er op den
30sten Juli to R o t t e r d a m een vergadering plaats had van de
Staten van H o 11 a n d, waarin, vooral op aandringen van den Prins
van ORANJE, werd besloten, de polders van lit ij n- D e if- en
S c h i e l a n d en alle aangrenzende landen, door het openen der
sluizen en het doorgraven der dijken en kaden, onder water to
zetten en dus de vijanden voor L e i d e n to verjagen, of antlers
den schepen een weg to openen om de benarde stall to ontzetten . Wel zou die schade zes of zeven ton gouds 1) beloopen,
maar de vrijheid van geweten gold bij onze voorvaderenn meer
dan geld en goed . Reeds den 3den Augustus begaven zich Prins
WILLEM,

benevens Mr. PAULUS Buys, advokaat van H o l 1 a n d,
en eenige leden der Staten, over den IJ s e 1 d ij k naar C a p e 11 e,
waar onder hun toezicht genoemde dijk op zestien plaatsen werd
doorgestoken . Ook tusschen Rotterdam en S c h i e d a m maakte
men een gat in den dijk en zette de vijf sluizen tusschen de
laatste stall en Via a r ding e n open . Maar, terwijl de dijk, die
R ij n 1 a n d van D e 1 f l a n d afscheidt, het verder doorstroomen
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van 't water belette, scheen 't aanvankelijk, dat de gedane opofferingen geen vrucht zouden opleveren .
Keeren wij thans naar L e i d e n terug .
Verschillende brieven van de uitgewekenen, ook een van VALDEZ,
waarbij hij den Leidenaars, zelfs BRONKHORST, AN PER DOES en
VAN DER WEEP volkomene genade beloofde, werden in de stall
ontvangen en maakten daar diepen indruk, ook onder de veertigen . Doch VAN DER WERF, VAN PER DOES, BRONKHORST en
VAN DEN HoUT warm echter geen mannen om zich to laten
beet nemen . Toen echter den Eden September de moedige BRONKHoRST was gestorven, nam de vermetelheid der slechtgezinden toe .
Reeds den 5den flier maand hadden de veertigen er in een
vergadering op aangedrongen, om naar de vleiende taal van
VALDEZ to luisteren . Maar de grijze JACOB VAN DER DOES, een
bloedverwant van den Heer van N o o r d w ij k, flew laatste zelf
en PIETER ADRIAANSZOON VAN PER WERF voerden een manmoedige taal en haalden daardoor ook den Heer van W a rm o n d en den Baljuw van R ij n 1 a n d tot hun partij over . Twee
dagen later werd JAN VAN PER DOES in de plaats van BRONKHORST
aangesteld . De leden der regeering verweten VAN PER WERF,
flat » hij alleen regeerde, en zonder hem de overeenkomst met
den vijand reeds lang gemaakt zou zijn," welk verwijt inderdaad waar was, en juist diem, om den man in onze sehatting
to doen rijzen .
't Was niet lang daarna, omtrent in de helft van September,
flat CLARA door de looden ruitjes c er zijkamer naar buiten
keek, voor welke nu die sombere luiken niet meer flag en naeht
gesloten behoefden to blijven. Haar nicht zat op den grooten ziekestoel, daar zij nog altijd zwak was, tengevolge van de pestziekte .
,,Wat er to doen is, weet ik niet," wide CLARA . ,,De geheele
B r e e s t r a a t is vol yolk ."
n Misschien de een of andere brief van de Clippers," wide
Mevrouw BARTHELS, n ot een sehrijven van den Prins."
n 't Is mogelijk . Zal ik eens gaan zien, nicht, wat het is?"
Zelde CLARA .
,,Volstrekt niet, mijn kind," wide Mevrouw BARTHELS, bevreesd,
flat haar eenig kwaad kon overkomen, n Je weet niet, wat voor
een volksoploop het is . 't Kunnen wel kwaadwilligen zijn ."
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„Wacht, daar komt GERRIT aan . Hij treedt op ons huffs af .
1k zal hem even open doen . Hij zal ons zeker weten to vertellen, wat er to doen is ."
Dit zeggende, snelde zij naar de deur en deed GERRIT
BAKKER open.
n Wat beteekent die volksoploop, GERRIT?" vroeg zij .
n Een brave kerel, een ferme kerel!" riep de aangesprokene,
terwijl hij zich in de handen wreef. CLARA zag hem aan ; zij
moist niet moat hem scheelde . Was hij krankzinnig geworden ?
Was dat een antwoord, hetwelk hij op haar vraag gaf ?
Van wien spreek je toch, GERRIT?" vroeg zij verwonderd .
,,Wel, van omen Burgemeester, PIETER ADRIAANSZ, van wien
anders ?" gaf GERRIT ten antwoord .
n Kom binnen, GERRIT, en vertel ons dan, moat er van de
zaak is . Nicht is er niet minder nieuwsgierig naar dan ik ."
Dit zeggende, liet zij GERRIT in de zijkamer en deze begon
n Toevallig kwam ik daar straks de B r e e s t r a a t over bij 't
Raadhuis, toen ik een menigte burgers zag bijeenscholen . Nieuwsgierig to weten moat hen daar had gevoerd, luisterde ik naar
'tgeen zij spraken . 1k behoefde er niet hang naar to raden .
,,Hij moet buiten komen," zeide een man met een uitgehongerd
gelaat en holle oogen . ~En als hij niet durft, zullen wij hem
er uithalen ." - n Die moordenaar !" riep een ander, n mijn vrouw
en mijn kind zijn reeds van honger gestorven, en ik zal hen wel
spoedig volgen . Hij heeft het alles op zijn geweten ." - ,,Wij
zullen hem de sleutels der stall afeischen," riep een derde,
terwijl hij de vermagerde , vuist omhoog hief. n Liever in eens
door den Spanjaard to sterven, dan langzaam van honger to
verkwijnen !" - n Wat? sterven door den Spanjaard?" riep een
ander . -- ,,Weet je dan niet, dat VALDEZ volkomene genade
heeft beloofd?" - n Weet je, waarom hij en VAN DEN HOUT
en VAN DER DOES de stall niet willen overgeven ?" hernam de
eerste spreker . ,,Zij hebben to veel gestolen en zijn bang, dat
het zal uitkomen ." - n Dat heb ik ook hooren zeggen ; maar
ik geloof het niet ." - „En waarom niet ?" hernam de eerste .
„waarom geeft hij dan de stall niet over? - n Koppigheid,
anders niet," hervatte de vorige . Hun woorden werden hoe
hanger hoe dreigender .
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"Op dit oogenblik trail de man, over wien zij spraken, buiten . 't Was Burgemeester PIETER ADRIAANSZ VAN PER WERF .
Alsof er eensklaps een nieuwe kracht in de uitgeputte burgers
gevaren was, richtten zij zich op en snelden naar het raadhuis .
Hun toon was evenwel zachter, dan ik naar de woorden, die
ik even to voren gehoord had, mij had voorgesteld . ,,Burgemeester," nam een hunner het woord, n Wij weten, dat het alleen
van u of hangt, of de stall aan den Spanjaard overgaat of niet .
Wij weten, dat de geheele vroedschap die overgaaf wil, behalve
gij . Daarom zijn wij tot u ge omen uit naam der geheele burgerij . Zie omen nood en onze ellende, zie die uitgehongerde
lichamen en vermagerde kaken . De dienst op de wallen valt
ons reeds to zwaar, en menigeen die van de wacht komt, vindt
bij zijn thuiskomst vrouw en kinderen bezweken door de ellende .
Wat de pest gespaard heeft, valt voor den honger, sterft een
langzamen, pijnlijken dood door gebrek aan 't noodige voedsel ."
PIETER ADRIAANSZ had hem geduldig later uitspreken
Maar,
mijn goede vriend," begon hij . „Wat mort gij tegen de beschikkingen des Hemels? Hebben wij niet al gedaan wat ons mogelijk was, om u voor den hongerdood to behoeden ? Is er niet
dagelijks uitdeeling van levensmiddelen? Dat die uitdeeling
minder wordt, is onze schuld niet . Wat kunnen wij nog meer
doer?" -- ,,De stall overgeven I" riepen alien to gelijk, n Wij
willen liever de genade van den Spanjaard afwachten dan die
van den honger, welke van Been genade weet ." - De burgemeester liet hen uitrazen . „Ziet, lieve medeburgers," wide hij
ernstig en bedaard . n Ik heb een eed gedaan, die,, ik hoop door
den Gever alley goede gave,, standvastig to houden . Zoo gij met
mijn dood geholpen zijt ; ik moet toch eens sterven, en 't is mij
een en 't zelfde, of gij het doet of de vijand . Want ik heb
een goede zaak voor ." En zijn zwaard uit de schede trekkende,
sprak de waardige man tot het opgewonden yolk : „flier is
mijn zwaard . Stoot het mij in de borst, neemt mijn lichaam,
snijdt het in stukken en deelt het order u, zoover het strekken
mag ; ik ben getroost . Doch wat aangaat de overgave der stall,
slechts over mijn lijk zal de vijand er binnen komen ." - Deze
mannelijke taal deed de burgers schaamrood terugdeinzen . „Neon,
Burgemeester !" riepen zij . „Wij gaan naar de wallen terug, en
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liever willen wij den linkerarm opeten en met den rechter
vechten, dan de stall aan den Spanjaard overgeven ." -i
,,Welk een edel man, onze Burgemeester PIETER ADRIAANsz !"
riep CLARA uit.
,,Ja, wel edel," antwoordde GERRIT . ,,En dat to meer, daar
hij de geheele vroedschap tegen zich heeft . Na den flood van
BRONRHORST steken de kwaadwilligen en ontevredenen het hoofd
weer geducht op ."
Oordeel niet to hard over die arme burgers," wide Mevrouw
BARTHELS . n Wel lijden ook wij door het beleg, maar zooals
sommigen, ja de meesten onder hen, niet . Toch vind ik het moedig
en braaf van onzen Burgemeester . Want o, die genade van den
Spanjaard . . . ."
n Die ken ik bij ondervinding," wide CLARA, n en nog meer
hebben Z u t p h e n en N a a r d e n die leeren kennen."
» Dat laatste heeft JACOB VAN DER DOES onlangs in de vergadering der vroedschap ook gezegd," zelde GERRIT . n Hij herhaalt het bij elken vleienden brief, die er van den vijand komt .
Maar 't is alsof de burgers en de veertigen willens doof en
blind zijn ."
n Honger is een scherp zwaard," hervatte Mevrouw BARTHELS .
» Ik moet nu weg," wide GERRIT . ~Na den middag kom ik
nog eens aan ."
,,Ja, doe flat, goede GERRIT," gaf Mevrouw BARTHELS ten
antwoord . n Je bent thans de eenige, die ons troost en helpt .
Wat warm wij arme vrouwen zonder u ~"
n Spreek daar niet van, Mevrouw," wide GERRIT blozend, en na
een lichten groet snelde hij de deur uit, welke CLARA achter hem sloot.
Een antler antwoord dan VAN PER WERF gaf dims ambtgenoot BAERSDORP, toen een vijftiental burgers zich bij hem op 't
Raadhuis vervoegden, zeggende, flat zij er wel drie honderd
achter zich hadden .
n Lieve menschen ; 't is waarlijk onze schuld niet," wide hij,
n dat de stall door honger en kommer vergaat . Wanneer 't van
ons afhing, gij zoudt overvloed van levensmiddelen hebben ;
want ik en velen mijner mederegenten, wij zouden niet gaarne
de verantwoordelijkheid op ons laden, u den hongerdood to
doen sterven ."
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Al hooger en hooger steeg de nood binnen L e i d e n . Luistert, wat de geschiedschrijver HOOFT daarvan schrijft :
n Menigeen had er in zeven weken Been brood geproefd . llijke
lieden aten paardenvleesch . Juffrouwen, hoeveel zij van haar
schoothondj es hielden, deden ze slachten en op haar tafel brengen .
Men vond er, die zich behielpen met gekapte huiden, in wortelen
en karnemelk gebrokkeld ; vellen van gedroogde schol werden
van de mesthoopen opgeraapt en gekauwd . Men zag er geringe
vrouwen, die op de mestvaalten kropen, en met de huik (routs)
ever 't hoofd getrokken, de weggeworpen beenderen nakloven ;
terwijl de jongens nog die uitzogen, welke reeds door de honden
waren afgeknaagd . Kwam er ter plaatse waar 't vleesch en de
gekapte huiden werden uitgedeeld, een stukje to vallen, terstond
waren er handers, die 't grepen en rauw verslonden . 't Geronnen
bloed werd uit de goten geschept en ingeslorpt . Voorts, gelijk
armoe list zoekt, beproefde men allerlei kooksels . Sommigen gebruikten 't wijngaardloof met zout en stijfsel . De bladeren van
pereboomen dienden voor verscheidene gerechten . Koolbladeren
en stronken werden uit de vuilnis gezocht . Vele jonge kinderen
werden met paardedarmen gespijzigd . Tot meermalen zijn moeders
met haar kinderen aan de ledige borst dood op straat gevonden .
Een pond boter (als men 't krijgen kon) kostte vijftien stuivers,
een pint zoetemelk vier, een ei twee, een wortel een stuiver,
een koolstronk een halven, een peer of appel anderhalven . Voor
den dorst dronk men bier of haverdoppen, gebrouwen met wijnruit of alsem in plaats van hop ; of water met azijn . Het woeden
der sterfte was ongenadig . Brie of vier personen in een huffs,
die 's avonds redelijk wel waren, werden 's morgens dood in burs
bed gevonden . De levenden hadden ternauwernood krachts genoeg, om de lijken ter aarde to brengen . Die in 't eerst met
hun timers waakten, waren op vijf, vier of drie gesleten. Anderen,
van de wacht komende, vonden hun lievelingen den hongerdood
gestorven ."
Om in dezen nood to voorzien, besloot de regering den 2Gsten
September nogmaals een paar boodschappers aan BoIsoT to Zenden, en het gelukte aan deze boden, die zich van duiven hadden voorzien, door den vijand been to komen : waarom zij en
hun nakomelingen tot op dezen dag den naam van DU1vENBO-
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voeren ; terwijl de duiven werden opgezet, en nog op de
Lakenhal in L e i d e n to zien zijn . Twee dagen later brachtem
deze duiven bemoedigende tijding . Alles evenwel hung of van
verandering van wind, die het water moest doen rijzen . Zonder
dat moesten BoisoTS schepen werkeloos blijven .
En ziet, de wind die zoo lang Noord-Oost was geweest, veranderde en deed de benarde Leidenaars hopen op den springvloed (zeer hoog water) die op den 298ten September moest beginners . En die hoop en dat ver rouwen werden niet beschaamd .
Juist met den springvloed begon het uit het Noordwesten to
stormen, zoodat het water in het land kwam . Daarop keerde
de wind en schoot in 't Zuidwesten, waardoor het water met geweld
naar L e i d e n werd gedreven, zoodat (volgens FRuITIERS) de schepen,
die to voren slechts 9 duim waters hadden, flu 28 duim kregen .
Het was den derden October 1574, des morgens om half
zeven are, dat op de dear van het huffs der weduwe BARTHELS
luide en herhaald geklopt werd . CLARA, anders Keen langeslaapster, was nog in diepe rust. Verschrikt wakker geworden, stood
zij dadelijk op, wierp een schoudermantel om en spoedde zich
naar het venster, dat zij open deed om to zien, wie daar zoo'n
geweld maakte . Zij zag GERRIT BARKER staan .
,,Wat scheelt u, GERRIT?" riep zij hem toe, n Is er onraad?"
L e i d e n is ontzet, juffer CLARA !" riep GERRIT haar toe .
» L e i d e n ontzet ! Dat is onmogelijk, GERRIT. Men heeft u
bedrogen ."
~In 't geheel niet, juffer CLARA," antwoordde GERRIT . M Boisor
ligt reeds met zijn vloot voor 't V lie t g a t ."
» Is het dan toch waar !" riep zij uit. ~Ik kom terstond beneden . Wacht, tot ik mij even wat aankleed ."
n Ga uw gang, ju$er CLARA," antwoordde GERRIT . „Ik zal
wel wachten ."
CLARA spoedde zich naar haar nicht, die angstig op haar
terugkomst wachtte, daar zij, nog steeds buiten staat, zonder
de hulp van het meisje haar legerstede to verlaten, op haar bed
had moeten blijven liggen .
» Wat was het, CLARA ?" vroeg zij .
,,Goede tijding, nicht. 't Was GERRIT . Hij brengt goede tijding .
BoIsoT ligt voor het V l i e t g a t ."
DEN
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Mevrouw BARTHELS zat daar met gevouwen handers, niet in
staat to antwoorden . Zij dankte den Heer voor Zijn wonderbare
redding . Eindelijk vond zij de kracht om haar gedachten uit to
spreken en wide
,,Een onverwachte uitkomst, mijn kind ! Dat is de hand des
Heeren, die wonderen duet ."
Als gij er niet tegen hebt, ga ik met GERRIT merle, om de
schepen to zien binnenkomen . Dat zal een heerlijk, een treffend
gezicht zijn ."
~Ga, mijn kind . Doch hoed u voor gedrang," vermaande
Mevrouw BARTHELS . „Je zoudt licht een ongeluk krijgen . Laat
ook GERRIT eerst even boven komen ; ik wenschte wel eenige
l ijzonderheden van het ontzet to vernemen ."
Spoediger dan dezen morgen was CLARA nog nooit in de
kleeren geweest . Zij snelde dan ook terstond naar de huisdeur,
welke zij voor GERRIT opende, waarop zij hem boven bracht .
„SCHAECK," zoo begun GERRIT, nadat hlj Mevrouw BARTHELS
gegroet en naar haar gezondheid gevraagd had, „SCHAECK, die
van nacht de wacht had gehouden op de wallen, kwam van
ochtend voor dag en dauw bij den Heer VAN DER DOES, en
verzekerde hem, dat de Spanjaards de schans bij L a m m e n
hadden verlaten . Hij had namelijk 's nachts opgemerkt, dat een
aantal lumen zich naar buiten bewogen die, hoe hij ook gekeken had, er niet in terugkeerden . Hij vroeg nu aan den bevelhebber verlof, om naar de schans to gaan, en deze veroorloofde
't hem . Nauwelijks was hij aldaar, of hij wuifde met zijn hoed,
ten teeken dat de schans door de vijanden was verlaten ."
n Is dat diezelfde SCHAECK, van wien gij ons zoo dikwijls hebt
gesproken, GERRIT ?" vroeg Mevrouw BARTHELS .
n Dezelfde ; 't is een ferme jongen, die SCHAECK . Intusschen
vertrouwde de bevelhebber de zaak niet . De Spanjaards toch
hadden hem wet kunnen dwingen om dat vreugdesein to geven
en zoo de onze in een valstrik to lokken . Daarom zond hij hem
een man met een verrejager 1) na, die de schans voorbij door
het water naar BoIsoT waadde, waarna hij zich van 't ontzet
verzekerd hield. Daarop 1S GERRIT VAN DER LAEN met zijn
1) Soort van geweer, dat op verren afstand trof .
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vrijbuiters naar de schans vertrokken, om de twee eerste schepen van BoIsoT to verwelkomen ."
~O, welk een heerlijk tooneel moet dat zijn geweest!" riep
Mevrouw BARTHELS uit.
n Gij hadt het moeten bijwonen, Mevrouw! Vreemden vielen
elkander in de armen ; anderen warm als krankzinnig . Eenigen
vielen VAN DER WERF to voet en smeekten hem om vergiffenis,
dat zij hem zoo miskend hadden . Verscheidene menschen gingen
de poort uit, om toch maar het eerst bij de schepen to zijn,
nog eer zij in de stall komen .
,,Kom, last ons gauw gaan, GERRIT," zeide CLARA . » Ik wil
dat tooneel gaarne eens aanschouwen ."
0, kon ik met u medegaan," riep haar nicht uit . n Maar dat
is onmogelijk ."
n Wij zullen u versch brood medebrengen en u alles vertellen
wat wij gehoord en gezien hebben, lieve nicht," zeide CLARA,
die haastig haar falie i) omsloeg en met GERRIT het huffs
verliet .
Omstreeks acht ure 's morgens kwamen de schepen van BoIsoT
het Vii e t g a t binnen . Welk een vreugde dat in de uitgehongerde veste veroorzaakte, last zich beter denken dan beschrijven . Wilt gij weten, wat een ooggetuige ons daarvan bericht ?
Hoort slechts : Met welke innerlijke vreugde en uiterlijke teekenen van blijdschap ontvingen de Vroedschap en de gansche
burgerij den Admiraal met zijn yolk . Rijk en arm, man. en
vrouw, jong en oud, ja zieke en half doode menschen kwamen
alien naar de V 1 i e t toeloopen ; eenige burgers sprongen in 't
water en zwommen de schepen aan boord . De soldaten en bootsgezellen wierpen intusschen brood en haring aan wal ; elk grabbelde, elk greep om iets to krijgen ! Die het brood kregen,
schreiden van blijdschap, en die het brachten, weenden van
mededoogen, ziende die verhongerde en uitgeteerde menschen
zoo graag in het droge brood en den rauwen haring bijten ;
velen die den honger zoo lang geleden hadden, verloren het
leven, omdat zij Been maat in 't eten hielden ; men zag toen
zoowel den rijkste als den armste van de stall met brood in
1)

Regenmantel.
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den Farm fangs de straten loopen, en men hoorde overal met
blijdschap roepen : ,,L e i d e n is ontzet !"
De overlevering verhaalt, dat een weesjongen met een haring
en brood fangs de straten liep, uitroepende
„Haring en brood,
L e i d e n is uit den nood !"
SCHAECK vond in de schans een koperen pot met hutspot,
dien hij medebracht en die nog bewaard wordt 1) . Op dezen
pot graveerde men 't navolgende versj e

,, Doen Godes hant Dreef den vyandt
By nacht nit Lammen-schans,
Creech SCHAECK deez pot, Riep aen BoYsOT
Moocht over dammen thans ."

Een andere overlevering verhaalt, dat SCHAECK of een andere
jongen met dien pot fangs L e i d e n s straten zou hebben geloopen, onder 't geroep van
Pot, e met vet,
Leiden is ontzet !"

Zeker is 't echter, dat de Leidenaars op den 3den October,
ter gedachtenis aan SCHAECxs vondst, nog altijd hutspot eten .
Keeren wij nu tot GERRIT en CLARA terug .
Was het vreemd, dat ook CLARA, toen GFRRIT een paar brooden machtig was geworden, daar reeds op straat van at? Was
het wonder, dat zij zich met den schat huiswaarts spoedde, om
ook haar nicht daarvan merle to deelen ? Wat daar al niet to
vertellen viel ! Maar grooter vreugde wachtte haar . Omstreeks
tien ure wordt er opnieuw aan de deur, geklopt : zij doet open,
en -- ligt in ADOLFS armen .

I) Deze pot benevens de gedurende 't beleg geslagen noodmunten alsmede
verscheidene andere zeldzame overblijfselen van genoemd beleg, zijn in de Lakenhal to L e i den to zien, waar men ook interessante schilderijen vindt, die
betrekking hebben op dien tijd .
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Van haar eersten schrik bekomen (gij herinnert u, dat CLARA
er aan twijfelde of AnoLF nog wel in leven was) spelt zij met
hem naar haar nicht, om ook deze de blijde tijding merle to
deelen. Daarop moest AnoLF aan 't verhalen . Dewijl wij echter
alles reeds weten, zullen wij slechts 't einde van zijn verhaal
mededeelen 't geen tevens eenig licht zal verspreiden over 't
door Boisor verrichte .
n Ik had den Prins gevraagd," ging AnoLF voort, „mij to
veroorloven, merle op de vloot to gaan, om.dat ik brandde
van verlangen om u to zien . Toen zijne Hoogheid, pas hersteld van de pest, waaraan hij ziek gelegen had, op den 29sten
September de vloot bezocht, ging ik met hem en bleef daar op
mijn verzoek . Ik zal u niet verhalen, wat onze vloot deed ;
genoeg, nadat wij gisteren morgen na veel strijds in het P ap e n m e e r warm gekomen, brachten de omen den dag verder
door met het beschieten van de schans van L a m m e n, die, op
het vlakke veld liggende, door goede grachten omgeven en goed versterkt zonder door een andere sterkte bestreken to worden, weinig kans gaf op vermeestering . Ook was de wetering, die wij
door moesten, zoo smal, dat men niet meer dan twee stukken
geschut naast elkander kon plaatsen, die dan nog onbedekt
warm en gemakkelijk onbruikbaa~r konden worden gemaakt.
Zonder L a m m e n to nemen, kon men niet aan de stall komen .
Wonderbaar echter mag het heeten, dat de vijand, schoon er
geen reden voor was, van nacht de schans heeft verlaten . Wij
bemerkten er niets van en worden het eerst door een Leidschen
burger gewaarschuwd. Nu was de weg open en wij kwamen 't
V l i e t g a t binnen ."
n Maar hoe moist je, dat ik mij hier beyond?" vroeg CLARA
verwonderd .
~Dat zal ik je verklaren," zeide AnoLF . n Kort nadat je den
goeden VERMEY en zijn brave vrouw verlaten halt, kwamen
GOVERT en ik in A 1 k m a a r, waarheen wij gegaan warm om u
to zien . Daar zeide men ons, dat je hier naar toe waart vertrokken . Later heb ik FRANS gesproken en van hem gehoord,
dat je hier goed en wel waart aangekomen en bij nicht BARTHELS huisvesting gevonden hadt ."
Hoe maakt het onze goede GoVERT ?" vroeg CLARA .
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,,Uitmuntend . Je zult hem straks zien, en FRANS ook, die
door den Prins naar de vloot is gezonden ."
,,En nu, lieve ADOLF," hervatte CLARA, g nu ik u, na zulk
een lange scheiding weer bij mij heb, blijf je toch eenigen tijd
bij mij ."
,,Voorzeker, mijn jongen," zeide Mevrouw BARTHELS . ,,Beschouw
mijn huffs als 't uwe, zoolang als je wilt ."
n Vergeef mij, nieht, dat ik van uw aanbieding geen gebruik zal maken, lk kan niet langer blijven, dan tot de Prins
komt ."
,,Komt hij dan in L e i d e n ?" vroeg CLARA .
n Ja, en zeker heel spoedig . Er is hem reeds bericht van 't
ontzet gezonden . Gaarna had ik mij met die blijde tijding belast
maar mijn verlangen om u to zien was to groot ."
Des namlddags kwamen GOVERT en FRANS, alsook GERRIT .
De eerste bracht een lekker stuk vleesch merle en de andere
een paar brooden, een lekkernij, die sedert weken niet meer
zoo genoten was . CLARA haalde, op Mevrouw BARTHELS verzoek, een paar flesschen wijn nit den kelder, en die zes menschen warm zoo vroolijk en zoo gelukkig, als zij in lang niet
geweest warm .
De Prins ontving den brief 's namiddags om twee ure 1), terwijl hij in de kerk was . Terstond na de preek liet hij BoISOTs
schrijven aan de gemeente voorlezen, en den Heer danken voor
het blijde ontzet . Ook in L e i d e n riep de regeering de verbsten naar de kerk om (luidde de publicatie) den almachtigen,
barmhartigen en goedertieren Vader ten voile to komen danken .
Duizenden stroomden naar de St .-Pieterskerk, waaronder ook
CLARA en ADOLF . De leeraar, PIETER CORNELISZ, deed het
dankgebed, en liet zingen nit den 40eten psalm . Den lOden
November daaraanvolgenden werd er in L e i d e n een algemeene
dank- en bededag gevierd .
Den 4den October tegen den avond kwam de Prins, en bleef
tot den l5den in de stall, waar hij bij DIRK JACOBSZ VAN
MONTFOORT logeerde . Hij gaf der stall, tot belooning voor haar
1 ) De brief werd hem gebracht door zijn helbaardier HANS VAN BRUGGHE,
die daarvoor, denzelfden dag, van de Staten de som van f 25 ontving .
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volharding, de keus tusschen vrijdom van belasting voor eenig&
jaren of een hoogeschool . Zij koos het laatste en JAN VAN DE&
DOES werd, onder den naam van JANUS DOUZA, een der eerste
hoogleeraren aan deze hoogeschool, die in 1575 werd opgericht
en nog ons land tot eer verstrekt .
WILLEM ALBRECHT BARKEY kreeg voor zijn bewezen dlensten
een zilveren penning.
Al de twee en twintig schansen werden spoedig ontruimd ;
alleen die van W a d d i n g werd tot den 29eten November door
den vijand bezet gehouden .

VIJFTIENDE HOOFDSTUK .

Hoe Egbert Dovensz een Amsterdammer wordt .

't Wordt tijd, dat wij onzen lezeressen en lezers eens jets
mededeelen aangaande iemand, naar wien zij, dunkt mij, wel
eens bij zich zelf zullen gevraagd hebben : naar ADOLF en
CLARA'S vader, den Heer EaBERT DOVENSZ . Wij verlieten hem
't laatst 1 ) in de gevangenis op 't huffs to C 1 e v e, toen daar in
den pot met boter de tijding van de gevangenneming van Bossu
aankwam . Verder zullen zij zich herinneren dat, bij de inneming van M i d d e 1 b u r g 2 ), tien poorters als gij~elaars werden
gehouden, om tegen een gelijk aantal Haarlemmers to worden
uitgewisseld . Welnu, onder die tien Haarlemmers behoorde,
behalve DIRK HASSELAAR, ook EGBERT DOVENSZ . Verbeeldt u
zijn vreugde, toen de kerker voor hem ontsloten werd, en hij
weder op vrij e voeten was . Maar waar nu been? In H a a r l e m
wilde hij niet blijven, waar zijn verbeurd verklaard goed in
handen van den vijand was, waar hij, ondanks al zijn nasporingen, nets van zijn kinderen kon to weten komen . - Maar
waarheen dan? - L e i d e n was nog belegerd, in A 1 k m a a r
had hij niemand, die hem • kende .
A m s t e r d a m was nog
Spaanschgezind .
,VVaarheen, HASSELAAR?" was zijn vraag tot dezen, toen hij
hem den namiddag van dien dag op de afgesproken plaats ont1) Zie Bladz, 118 .

2 ) Zie Bladz . 131.
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moette . ,,flier kan ik niet blijven . Mijn goed is verbeurd verklaard en van mijn kinderen kan ik niets to weten komen ."
,,flier blijven9" gaf HASSELAAR ten antwoord . ~Hier, in onze
goede stad H a a r 1 e m, waar 't van Spanjaards wemelt ; waar
een enkel onbezonnen woord ons terugbrengt in den kerker,
dien wij zoo pas hebben verlaten, -- dat niet . Ik ga naar A msterdam ."
,,Naar die Spaanschgezinde stad?" riep EGBERT DOVENSZ uit .
,,Nu, ja, Spaanschgezind, omdat bet met de belangen van haar
handel overeenkomt . 't Is echter 't A m s t e r d a m niet meer
ten tijde van ALVA ."
» En wat wilt gij er
beginners?"Ik wil mij in den handel steken," gaf HASSELAAR ten antwoord .
Gij geeft mij daar een goed denkbeeld aan de hand," hervatte DovENSZ, n In trouwe, ik ga met u mee . Doch wacht tot
morgen . Ik heb dezen nacht noch iets noodzakelijks to verrichten ."
,,Goed, dat blijft dan zoo afgesproken, wij gaan dus samen, ."
hernam HASSELAAR, hem vaarwel zeggende .
DovENSZ ging naar de ons bekende ANNA . Hoe gelukkig was
de goede vrouw, toen zij hem zoo geheel en al hersteld en in
vrijheid wederzag .
MANNA, je moet zorgen, dat ik van nacht een lantaarn en een
spade heb," wide hij . ~Ik zal j e dan vergoeden, wat j e voor
mij hebt gedaan ."
Maar, sinjeur?" riep zij nit . „Waaraan denkt Uwe Edelheid?
Ik heb u nooit om vergelding gevraagd ."
„Doe slechts wat ik a zeg, goede vrouw," hervatte hij . „Ik
vertrek morgen naar A m s t e r d a m . Wil j e mij derwaarts vergezellen, dan kun je mijn huishouding besturen ."
,,Gaarne, sinjeur," antwoordde ANNA . ,,Maar mijn goed, dat
ik bier heb ; wat zal ik daarmee doers ?"
,,Verkpop bet," raadde de beer DovENSZ haar aan, n en zorg
morgen gereed to zijn . Tot uw flood ben je bij mij bezorgd . Je
hebt mij bet levers gered zonder hoop op belooning, zelfs met
gevaar van je eigen veiligheid . Wat ik voor je doe, is maar een
kleine vergelding ."
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„Zwijg daarvan, sinjeur," sprak ANNA . ~Ik deed sleehts mijn
plicht, en 'tgeen ieder mensch voor den anderen doen moet . Maar
met u medegaan, dat is to veel voor mij, arme vrouw ."
,,Je hebt mijn voorstel gehoord," hernam de [leer DovENSZ .
„Zorg nu maar voor een spade en een lantaarn en help mij van
avond. Doch zeg er niemand jets van . Men kan niet voorziehtig
genoeg zijn ."
De nacht kwam, en toen de klok der St.-Bavo'skerk een uur
sloeg, ging de Heer DoVENSZ naar den tuinmuur van zijn huffs .
Door middel van een ladder klom hij den muur over, zette
daarop de ladder aan de andere zijde en kwam zoo in den tuin .
Vervolgens begaf hij zich naar de plaats, waar hij vroeger den
pot met geld en kostbaarheden had begraven, deed alles in een
grooten reiszak, dien hij daartoe had meegenomen, en ging even
stil en behoedzaam naar de ladder, waarmede hij op dezelfde
wijs als hij gekomen was aan de andere zijde geraakte . ANNA
stond hem to wachten .
n Is alles gelukkig afgeloopen, sinjeur?" vroeg zij hem .
n Zoo als je ziet, ANNA," gaf hij ten antwoord . » Ik blijf van
nacht bij j e, en morgen gaan wij naar A m s t e r d am . Heb j e
uw goed kunnen verkoopen ?"
M Ik heb 't maar niet gedaan, om geen argwaan to verwekken," gaf zij ten antwoord .
,,Zeer verstandig van je," hernam hij . Ik zal 't je ook wel
vergoeden . Nu ik mijn schat terug heb, kan ik het je tienvoudig
teruggeven ."
Den volgenden dag vertrok hij met ANNA en HASSELAAR naar
A m s t e r d a m, waar hij zich met zijn opgegraven geld in den
handel stak .
Thans moeten wij ons terug begeven tot de taken des lands .
Met het ontzet van L e i d e n, hoeveel vreugde dat in het land
gaf, was de zaak niet gewonnen . In Maart van 't volgend jaar
1575 had er to Bred a een bij eenkomst plaats van Nederlandsche en Spaansche afgevaardigden, ten erode over den vrede to
onderhandelen . Tien gemachtigden van de Staatsche zijde, onder
welke ALDEGONDE en Bums, kwamen in de stall, toenmaals in
de macht van den Spanjaard. Opdat deze afgevaardigden geen
ADOLF EN CLARA .
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bevaar mochten loopen, begaven MONDRAGON, RoMERO, MENDOZA
en anderen als gijzelaars zich naar D o r d r e c h t . Deze vredehandel liep echter op nets nit ; want de koning wilde twee
punten niet toestaan : vrijheid van godsdienst, het voornaamste
waarover de oorlog was begonnen, en het bijeenroepen van een
vergadering der Algemeene Staten .
De oorlog werd dus voortgezet, en MoNDRAGON maakte weder
vorderingen . Onder de belangrijkste gebeurtenissen flier dagen
behoort de moord van 0 u d e w a t e r, hetwelk den 7den Augustus
door HIERGES stormenderhand werd ingenomen en, met uitzondering van de kerk, het klooster en eenige huizen, tot den grond
of brandde, terwijl de burgers meedoogenloos vermoord werden .
De Hollandsche predikant, die zijn levee voor vijfhonderd golden
had gekocht, zag zijn zoon voor zijn oogen ombrengen, en werd
toen opgehangen . De Waalsche predikant CHRETIEN DE LA
CUEILLERIE gaf zich voor een soldaat uit en kwam voor honderd
kronen vrij . De schout GERRIT VAN KRAAIENSTEIN behield levee
en vrijheid op een merkwaardige wijs . Hij wierp zich een paar
dekens over 't hoofd en mengde zich onder de plunderaars,
't geen des to gemakkelijker was, daar toen de soldaten nob
geen uniform droegen . Na eenigen tijd merle geraasd en ge .
plunderd to hebben, hield hij zich als wilde hij zijn buit bergen,
geraakte zoo nit de stall en zorgde voor een goed heenkomen
Doch genoeg van die afschuwelijke tooneelen ; gelukkig flat wij
een tijd beleven, waarin men menschelijker en beschaafder is
geworden, en de leer van JEZUS meer invloed oefent op de behandeling van vijanden en overwonnenen . Want ook aan onze
zijde beging men wreedheden . 1k mag ze u niet alien opnoemen,,
de martelingen, die SONOY aan sommigen deed ondergaan, welke
hij van samenspanning verdacht held . 1k zoo vreezen uw ge.
voelige ooren to kwetsen . HOOFT heeft ze ons, tot schande van
den Nederlandschen bevelhebber, bewaard . De gewone pijnbank
was hem niet meer genoeg, de koorden werden gespannen tot,
zij op het been raakten, ratten en torren werden gebruikt om,
onder onlijdelijke pijnen, den ongelukkigen het vleesch uit het
lijf to knagen . Een merkwaardig geval gebeurde er met zekeren
MANNING KOPPESZOON, die op 't huffs S c h a g e n zoodanig was
gepijnigd, flat hij eindelijk had bekend, wat men van hem eischte .
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GTereed om to H o o r n de doodstraf to ondergaan, herriep hij
echter the bekentenis . De * predikant JONAS EPSZOON, hierover
verstoord, viel hem, onder den schijn van hem to willen sterken
nit de Heilige Schrift, gedurig in de rede, waarop de man met
dreigend gebaar den predikant aanzag en uitriep : n Binnen drie
dagen daag ik u voor den rechterstoel des Heeren !" En werkelijk, eer drie dagen om warm, stierf EPSZOON, denkelijk door
angst en door de folteringen van zijn geweten .
Intusschen - behalve de overwinningen die de vijand vooral
in H o 11 a n d en Z e e 1 a n d behaalde - was er een andere
groote ramp : geldgebrek . Hoewel beide provincien, ofschoon
voor de helft onder water staande, maandelijks f 100,000 opbraehten, was de som niet genoegzaam tot bestrijding der nitgaven . De Prins, die niet licht moedeloos werd, wide in de
lente van 15 7 6 in de vergadering der Staten, dat er slechts drie
wegen tot behoud van het land openstonden : of vrede met den
koning van S p a n j e to waken, of PHILIPS of to zweren en zich
aan een anderen machtigen vorst to onderwerpen, of de dijken
door to steken, de Inolens to verbranden, zich in to schepen en
met vrouw en kinderen een antler land op to zoeken . Men besloot tot het tweede en droeg de souvereiniteit over het land
eerst aan koningin ELIZABETH van E n g e 1 a n d, en toen aan
koning HENDRIK III van F r a n k r ij k op, dock beiden weigerden .
Nu was er slechts keus tusschen de beide uitersten . Dock gelukkig gaf de Heer uitkomst. Op het onverwachtst stierf Don
LOUIS DE REQIIESENS op den 5den Mei aan een pestkoorts, zonder
een opvolger to hebben benoemd, en sloegen de Spaansche
soldaten aan het muiten, waardoor men verplicht was, troepen
nit 11011 a n d to ontbieden, en in dat gewest verscheidene
steden, onder andere ook H a a r 1 e m, door de Spaansche soldaten
verlaten werden en Staatsche bezetting innamen . Intusschen
richtten de muiters to A n t w e r p e n een vreeselijk bloedbad
aan, waarvan omtrent 2500 burgers en soldaten het slachtoffer
werden . Men noemt deze gebeurtenis de n Spaansche Furie ."
Den achtsten November kwam er to G e n t een overeenkomst
tot stand, gewoonlijk de Gentsche bevrediging of Pacificatie van
G e n t genoemd . Wat er van deze Pacificatie werd, zullen wij
later zien .
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Op denzelfden dag (4 November) dat de Antwerpsche furie
plaats had, kwam Don JUAN van 0 o s t e n r ij k, PHILIP'S halve
broeder, als landvoogd in de N e d e r 1 a n d e n ; dock hij werd
met wantrouwen ontvangen, en overal tegengewerkt . Om zich
van een vaste plaats to verzekeren, besloot hij den 24sten Juli
15 7 7 een onderneming to wagers op het kasteel van N a m e n .
Zich houdende alsof hij op de jacht was, kwam hij in de nabijheid van genoemd slot en noodzaakte daardoor den slotvoogd
JAN VAN BOUR(ONDIE, Heer van F r o i m o n t, hem uit to noodigen, wat nit to rusten . Met BARLAIMONT, dims vier zonen en
andere edelen trail Don JUAN het slot binnen en bleef, terwijl
men voor hem en zijn gevolg eenige ververschingen gereed
maakte, in de poort staan praten, tot op de aankomst van een
ruiterbende, die in het naburig bosch verscholen was . Eensklaps
balers Don JUAN, BARLAIMONT en dims vier zonen burs pistolen
voor den dag, drijven Heer JAN en de wachters bet slot uit
en laten de ruiters binnen . Deze daad, hoeveel reeht hij ook
daartoe had, maakte den landvoogd des to meer gehaat bij de
Staten des lands.
B r e d a kwam weder in onze handers, en wel door de volgende
krijgslist . De stall werd ingesloten door CHAMPAGNY en den
jongen Graaf van HoHENLO . De bevelhebber der vesting had
een hopman naar den landvoogd gezonden, om hem to vragen,
wat hij moest doers . De hopman kwam ongedeerd bij Don JUAN
en kreeg het antwoord merle, dat FROMBERG de stall slechts
drie maanden moest honden : want dat de Hertog binnen dien
tij d met ontzet zou komen opdagen .
Dit bevel, op zeer dun postpapier heel fijn gesehreven, werd
in den kouseband van den hopman genaaid . Reeds had men
hem tot op het hemd doorzocht en niets gevonden, toen men
op het denkbeeld kwam, zijn kouseband los to tornen en 't bewuste briefje voor den dag kwam . De Prins liet nu door WILLEM
SILVIUS, boekdrukker aan de nieuwe Hoogeschool to L e i d e n,
een dergelijk briefje schrijven, waarin de hand des landvoogds
meesterlijk was nagebootst en dat het bevel inhield, om de stall
op de best mogelijke voorwaarden over to geven, daar zij op
geen ontzet behoefde to hopen . Dit briefje, op dezelfde wijze en
met hetzelfde zegeltje dichtgemaakt, werd weder in den kouse-
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band genaaid en de hopma . omgekocht, om het aan FROMBERG
ter hand to stellen . De list gelukte en B r e d a ging aan den
Prins over. Later verloren wij het echter weer .
De Staten kozen nu een anderen landvoogd, den twintigjarigen
MATTHIAS van 0 o s t e n r ij k, die in October 15 77 hier to laude
kwam, den Staten trouw en gehoorzaamheid zwoer en den Prins,
als stedehouder (plaatsvervanger) bij zich kreeg, terwijl Don
JUAN tot vij and van lief land werd verklaard ; MATTHIAS was
echter niet meer dan een stroopop : zijn stedehouder, de Prins,
regeerde naar zijn eigen goeddunken en had dus eigenlijk lief
oppergezag in handen .
Na deze uitwijding, die noodig was om u op de hoogte der
zaken to houden, wil ik den draad van mijn verhaal weder opvatten . Bedenken wij echter, dat wij drie jaren verder zijn gekomen, en onze helden dus drie jaren ouder zijn geworden .
Wij hebben de vijf hoofdpersonen van ons verhaal den 3den
October 15 74 op de B r e e s t r a a t to L e i d e n gelaten, ten
huize van de weduwe BARTHELS, en gij zult wel begrepen hebben,
dat zij daar niet zijn blijven zitten tot in November 15 7 7 .
ADOLF bleef bij CLARA, tot de Prins den 15den October de stad
verliet. GOVERT was reeds vroeger met de schepen vertrokken
en FRANS BARENDSZ bleef voorlooplg to L e i d e n in bezetting .
GERRIT BAKKER, die de zaak van zijn oom had geerfd, legde
zich met hart en ziel toe op de wolkammerij en had veel zegen
op zijn arbeid. 1k behoef u niet to zeggen, dat en FRANS en
GERRIT steeds welkome gasten warm aan 't huffs van Mevrouw
BARTHELS, die, bij goed eten en behoorlijke versterking, spoedig
weder tot haar vorige krachten en gezondheid geraakte .
Intusschen begon FRANS langzamerhand een tegenzin in het
soldatenleven to krijgen en, daar hij voor zijn tijd tamelijk goed
lezen, schrijven en rekenen had geleerd, zoo wenschte hij zich
in den handel to begeven, nam zijn ontslag nit den dienst en
werd bij een koopman als winkelbediende geplaatst . Zoo trouw
en werkzaam betoonde hij zich her, dat hij weldra het volle
vertrouwen van zijn patroon bezat, en op den tijd, waarvan wij
bier spreken (November 15 7 7) genoegzaam op de hoogte van
zaken was, om zelf handel to beginners, had lief hem niet aan
het noodige kapitaal ontbroken .
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Thans gaan wij naar A m s t e r d a m, waar wij eens willen
zien, hoe EGBERT DoVENSZ het maakt, dien wij drie jaren geleden met ANNA derwaarts zagen vertrekken . A m s t e r d a m
was echter toen zoo uitgebreid niet als 't nu is . Wanneer wij
de stall in 1577 eens hadd en willen omwandelen, zouden wij
begonnen zijn bij de toenmalige H a a r 1 e m m e r p o o r t, die
zich beyond op de plaats, waar nu de H a a r 1 e m m e r s l u i s is .
Dan het S i n g e 1 lands, ontmoeten wij bij de tegenwoordige
Korstjespoortsteeg de Korstjespoort, bij de Torensteeg de Jan-Roodepoort, bij den Heiligenweg de
Heiligewegspoort en aan het erode van het Singel de
R e g u 1 i e r s p o o r t, waarvan nog een toren onder den naam
van M u n t bestaat. Vervolgens over de R o o d e b r u g den
Amstel over, komen wij lands den Kloveniersburgwal
bij de St .-Anthoniespoort, die nog op de Nieuwmarkt
onder den naam van W a a g bestaat, wandelen de G e 1 d e r s c h e
K a d e langs, waar wij 't W a t e r p o o r t j e vinden en komen
zoo aan 't IJ, waar wij den S c h r e i e rs t o r e n, nog in wezen,
-en den Haringpakkerstoren, toen Heiligekruis-toren
genaamd, thans afgebroken, vinden . Een derde toren, de M o nk e 1 b a a n s t o r e n, toen aan 't IJ staande, benevens de D u d e
S c h a n s warm na 1512 in wezen geroepen, om de aanvallen
der Gelderschen to wezen .
In een tamelijk deftig burgerhuis op den N i e u wend ij k
woont de Ileer EaBERT DOVENSZ. Hij heeft zijn hem overgebleven geld in den handel gestoken, en, ofschoon de ongelukkige tijd en de omstandigheden des lands niet zeer medewerken, ofschoon A n t w e r p e n nog het grootste gedeelte van
den Nederlandsehen handel aan zich trekt, mag hij toch ruimschoots zijn bestaan vinden in zijn zaak . Trouwens, hij heeft
weinig noodig, de goede man, die met ANNA alleen woont en
meent, dat hij geen kinderen meer heeft in de wereld. Wij
vinden hem op den 23sten November 1577, 's morgens om negen
uur, op zijn kantoor zitten, toen ANNA eensklaps komt binnenstormen, n Wat er is, sinjeur, weet ik niet," roept de vrouw .
n Er is echter een groot tumult in de stall ; de melkboer, die
daar zoo even was, zegt, dat de geuzen 't korenmetershuisje op
plc K o 1 k bestormen ."
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n Dan wil ik eens zien, wat er van de zaak is," zegt

EaBERT

DovENSZ .

,,Wees vooral voorzichtig, sinjeur," gaat de oude vrouw voort,
terwijl zij haar heer in 't winkelhuis volgt, ,,Zie, daar komen zij
reeds aan ."
En werkelijk zien zij een menigte gewapenden den N i e uw e n d ij k langs snellen en zich naar den D a m begeven .
,,Daar is JAN," zegt de Heer DoVENSZ, terwijl hij de deur
opendoet om zijn winkelbediende in to laten . ,,Hij zal ons wel
kunnen vertellen, wat er van de zaak is want hij woont op
de Schans bij de Haarlemmerpoort. - Wat is er to doen,
JAN ?" vraagt hij den knecht, die haastig is komen binnenstuiven . - ,,De luiken toe, de luiken toe, patroon !" is alles
wat deze kan uitbrengen (want hij heeft hard geloopen en is
buiten adem) . Spoedig is dit verricht . De bovendeur laat men
echter openstaan : want de Heer DovENSZ wil toch gaarne zien
en weten wat er van de zaak is, n Vertel nu, JAN, wat er is gebeurd," herneemt hij tot zijn knecht.
,,Gisterenavond," verhaalt deze, ,,kwam de luitenant van den
overste

HELLINaER

met zes man voor de H a a r 1 e m m e r p o o r t,

den nacht in de stall door to brengen ."
„Zooals 't sinds de Pacificatie veroorloofd is," herneemt de
Heer DoVENSZ . ,,'t Gebeurt tegenwoordig dikwijls, dat 's Prinsen
yolk binnen A m s t e r d a m komt, mits zij hun wapens afleggen ."
„Dat hebben zij dan ook gedaan," bevestigt JAN, ,,Zij hebben
den nacht vroolijk doorgebracht en zelfs met ettelijke burgerdochters gedanst . Van morgen nu, tusschen zeven of acht uur,
komen zij weer aan de poort en eischen hun afgegeven wapens
terug. Nauwelijks zijn zij buiten, of eenige anderen komen aan,
die zich houden alsof zij spelen, van spel tot krakeel komen
en wel zoo erg, dat de rapieren nit de schede raken . Toevallig
was ik daar, en nieuwsgierig, als wij Amsterdammers altijd zijn
als er een standje . is, bleef ik staan kijken, en zag hoe de wacht
van de poort er zich merle bemoeide en poogde hen to scheiden ."
n En halt gij nog geen kwade gedachten 2" vraagt de Heer
flm

DOVENSZ .

„Niet in 't minst, patroon, evenmin als de wacht . Onverhoeds
echter vallen de twistenden haar op 't lijf, doorsteken sommigen,
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onder anderen den portier die de sleutels der poort heeft,
knevelen de anderen en jagen de overigen o de vlucht. Toen
roepen de Staatschen : n Zege, zege ! de stall is ons !" en eensklaps komen er nit twee schepen, die daar aan den wal liggen,
een menigte soldaten en stormen den N i e u w e n dij k op,
terwijl zij schieten naar ieder dien ze op straat zien, al roepende
» men reppe zich, dan zal aan niemand kwaad gesehieden ."
~Dat komt slecht overeen : op de mensehen schieten en zeggen, dat er geen kwaad bij is."
Dat vond ik ook en ik spoedde mij langs de S c h a n s her,,Dock
waarts," zegt JAN.
de K o lk kon ik niet over ; want daar
bestormden eenigen 't korenmetershuisj e, dat zij voor 't Raadhuis hielden . Ik haastte mij dus door de volgende steeg, en zoo
kwam ik nog bijtijds . Want zie eens, hoe hun aantal toeneemt ."
,,Inderdaad, met vliegende vaandels trekken zij binnen ! Nu,
wat mij aangaat, als 't zonder plundering schikt, kan de Prins
de stall wel krijgen ."
n lndien gij wilt, zal ik eens gaan zien, patroon," zegt JAN .
n Volstrekt niet, blijf her," hervat de heer DoVENSZ . » Men
kan niet weten, wat zij in 't sehild voeren . Daarom zullen wig
onze wapenen van boven halen, om ons, is 't noodig, to verdedigen," vervolgt hij, de deur sluitende .
De Staatschen, die het korenmetershuis bestormden en hun
vergissing bemerkten, hadden zich intusschen bij hun makkers
gevoegd, die eerst op de P 1 a e t s (den D a m) werden tegengehouden door de burgers en soldaten, welke het daar zich bevindende Raadhuis en de waag bewaakten . Dit Raadhuis was het
toenmalige Stadhuis, dat in 1652 is verbrand. Naast dat Raadhuis stond de waag, die sedert lang is afgebroken . Vinnig werd
er gevochten : nu eens behaalden de Staatschen de overwinning,
dan weder de dappere Amsterdammers, die geen kamp gaven .
De troepen van HELLINGER warm echter to gering in aantal en
wel ten gevolge van een vergissing . Kolonel HERMAN HELLINgER
en Hopman NIKOLAAS RUICHAVER zouden den aanval met tien
vendels voetvolk ten uitvoer brengen . Nu hadden vier daarvan
zich in twee schepen verborgen, die 's morgens vroeg aan de
H a a r l e m m e r p o o r t warm aangekomen . De zes andere vendels
zouden zich daar ook bevinden ; maar door een zonderling mis-
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verstand hadden zij 't woord » H a a r l e m m e r p o o r t" verkeerd
begrepen, en stonden tot verveling aan de poort to H a a r 1 e m
to wachten . Daar HELLINGER niet kon begrijpen, waar de zes
andere vendels bleven, zond hij een bode naar de poort, die
natuurlijk geen vendels zag . Een andere bode werd in allerijl
naar Z a an d am gezonden, om den Hopman GERRIT VAN WOERDEN
v~N VLIET om hulp to vragen . Dock deze, een mondelinge
boodsehap wantrouwende, zond een serjant op kondschap af.
Den tijd, die daarmede verliep, maakten zich de Amsterdamsche
poorters en stadssoldaten ten nutte . Zij drongen op HELLINGERS
troepen in, en deze, die vreesden zoowel van achteren bestookt
to worden als van voren, deinsden den N i e u w e n d ij k langs
terug tot de H a a r 1 e m m e r p o o r t, waar zij zich verschansten
met balken, bedden, kasten en antler huisraad, door hen uit
de nabijgelegene woningen gehaald .
Tel deed HELLINGER In
der haast eenige briefjes schrijven en onder de burgerij uitstrooien, waarin hij de stall met vlam en verwoesting dreigde,
indien de poorters hem niet hielpen, dock, aan den anderen
kant indien zij hem bijstonden, beloofde dat hun geen iced zou
geschieden .
De burgers echter sloegen weinig geloof aan zijn beloften en
trokken, toen zij bemerkten, dat hij geen onderstand kreeg, met
twee stukken geschut op hem of ; HELLINGER Stortte joor een
kogel getroffen neder . RIIICHAVER zocht zijn veiligheid in een
particulier huffs . De bewoner daarvan droeg hem bijzonderen
haat toe en vermoordde hem in koelen bloede, ofschoon de
ongelukkige man een aanzienlijk losgeld voor zijn leven hood .
'S AvondS kwam PIETER DIRKSZ HASSELAAR blj EGBERT DOVENSZ .
» Hoe. is 't, DovENSZ?" vroeg hij . „Geen overlast geleden van
't krijgsvolk?'
» Niet in 't minst . Intusschen heb ik mij gehaast, den winkel
to sluiten ."
,,'t Spijt mij wel, dat de toeleg mislukt is, ofschoon er altijd veel gevaar was geweest voor moedwil aan de zijde van 't
krijgsvolk ."
n Ja, van dien kant hen ik ook blijde . Ik weet, hoe vreemde
soldaten in een overwonnen stall huishouden . Maar weet gij
ook jets bijzonders?"
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» Niet veel . Hopman MICHELSZOON, the een vendel soldaten
aanvoerde, is gesneuveld . Overigens is 't petal dooden aan beide
kanten niet groot . Waarom neemt onze Magistraat de Pacificatie
niet aan a"
waarom niet ?" zeide EOBERT DOVENSZ .
n Hij zal er toch wel eens toe moeten komen ."
En dat moest hij : want, ofschoon de Prins de onderneming
ten sterkste of keurde, liet hij echter de stall zoo insluiten, dat
Zij een verdrag sloot en de Pacificatie aannam, alleen onder
voorbehoud van slechts den roomschen eeredienst to gedoogen.
Thans zond de koning van S p a n j e een man, die krijgsbeleid bij staatkunde voegde, een man, al was hij onze vijand,
groot en onze veneering waardig, ALEXANDER FARNESE, Prins
van P a r m a, den zoon van onze voormalige landvoogdes . Deze
riep de weggezonden Spanjaards terug, waaronder verscheidene
van de uitstekendste bevelhebbers : als MONDRAGON, GONZAOA,
DEL MONTE, FERDINAND VAN TOLEDO en VERDUG}O, liet nieuwe
benden in I t aui e werven, en had reeds op den 308ten Januari
1578 een leper van 18000 man voetvolk en 2000 ruiters met
ervarene bevelhebbers aan 't hoofd . Hij versloeg het leper den
Staatschen bij G e m b l o u r s in de provincie N a m e n, en bracht
verscheidene steden in H e n e g o u w e n en B r a b a n t onder de
Spaansche heerschappij terug .

ZESTIENDE HOOFDSTUK .

Wederzien en hereeniging.

Een vergoeding voor de verliezen was hot overgaan van A ms t e r d a m aan onze zij de . Hoewel de Prinsgezinden aldaar hot
mislukken van den aanslag, door mij beschreven, hadden goedgekeurd, was toch bij hen hot denkbeeld opgerezen, of 't niet
mogelijk zou zijn, A m s t e r d a m aan 's Prinsen zijde to brengen .
Daarbij kwam, dat, ofschoon de stad de Pacificatie had aangenomen, de regeering strong roomschgezind bleef en den protestanten alle vrijheid van godsdienstoefening onthield . Er word
dus eon aanslag beraamd, die op den 24sten Mei tot uitvoering
kwam . ,,'t Was eon aanslag," zegt HOOFT, ,,niet zoo zeer door
wulpschheid van 't grauw, als bij opzet en bestek_ van de treflijkste
burgers ." Om u van eon en antler eon juist denkbeeld to geven,
treden wij op den 2 2sten Mei 1578 weder 't huffs van EGBERT
DoVENSZ binnen.

't Is Zaterdagavond, en de winkel is reeds gesloten . JAN is
juist weggegaan, en heeft ditmaal bevel ontvangen om den volgenden morgen terug to komen ; waarover hij zich eenigszins
verwondert, daar dit antlers nooit gebeurt .
Omstreeks negen uur wordt or geklopt, en ANNA laat PIETER
binnen. EGBERT D0VENSZ zit hem reeds to
w achten .

DIRKSZ HASSELAAR

Gij komt last, HASSELAAR," begon hij .
„Mijn schuld niet, DoVENSZ, gaarne was ik wat vroeger ge-
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komen," gaf de aangesprokene ten antwoord . ,,Zijn de anderen
er nog niet ?"
Die zullen straks wel komen," antwoordde DoVENSZ ; p er
wordt reeds geklopt ."
Eenige oogenblikken later treaen kort na elkander nog vijf
heeren binnen . 't Waren de advocaat Mr . WILLEM BARDEEZEN,
wiens vader vroeger schout to A m s t e r d a m was geweest, en
die sedert de stall de Pacificatie had aangenomen, gelijk vele
andere ballingen in de vest was teruggekomen en ijverig protestantsch was ; MARTEN KOSTER, ADRIAAN KROMHOUT, ADRIAAN
POUw en GUILLAUME DU GARDIN .
,,Welkom, welkom! mijne heeren!" zeide DovENSZ, ,,Gij past
op uw tijd . De klok van 't Raadhuis slaat juist negen ."
,,Wij zijn her toch volkomen veilig?" vroeg KoSTER .
,,Daar kunt gij zeker van zijn," gaf EGBERT DOVENSZ ten antwoord . „Intusschen zal ik zelf de huisdeur sluiten, en'mijn oude
ANNA verbieden, iemand binnen to laten ." Hij volbracht hetgeen hij zeide, en kwam daarop terug .
n Hoe gaat het met onze taken ?" vroeg Pouw, nadat de heeren
had den plaats genomen .
„Ik heb vandaag aan mijn vroegeren overste geschreven,"
zelde BARDEEZEN, ~dat hij zijnen hopluiden, die 't dichtst bij
A m s t e r d a m liggen, in stilte zou belasten, hun yolk gereed to
houden bij 't eerste opontbod van de heeren Staten en hun gemachtigden . Gij weet, hoezeer ik met SoNOY bevriend ben : ik
ben weleer zijn stedehouder over N o o r d- H o 11 a n d geweest,
en kon 't altijd goed met hem vinden . Hij heeft mij dan ook
doen weten, dat aan mijn verzoek voldaan is ."
Gij zult toch geen vreemd krijgsvolk binnen de stall brengen,
BARDEEZEN, " zei DOYENSZ . n lndien dat uw plan is, tie ik van
alle medewerking tot den aanslag af."
, SoNOY moet er buiten blijven," zeide KROMHOUT . ,,Wij weten
al to goed, hoe hij in N o o r d -11011 and is gezien, en to recht,
want daar heeft hij 't bout genoeg gemaakt."
n Ik ben ook tegen krijgsvolk in de stall," zeide thans DU GARDIN .
n 'k Weet ook niet, waarom wij vreemd yolk noodig hebben ; wij hebben immers de bezetting reeds op onze hand, en daarenboven, als de
aanslag gelukt, zullen er ons genoeg toevallen, die zich nu stilhouden ."
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n uk heb maar voor alle mogelijke gevallen gezorgd," antwoordde BARDEEZEN, n undien onze aanslag mislukt, kost het
omen kop . Is het dan niet beter om, wanneer wij zien dat ons
de kans tegenslaat, ons met SoNOY's troepen to versterken ?"
n un zoo'n geval, ja, clan ben ik er voor," hernam KOSTER.
„Maar ook alleen in geval van nood, anders niet ."
,,Ja, dan is 't wat anders, dan ben ik er ook niet tegen," zeide
Ec BERT DOVENSZ, n Maar hoe staat het met de taken, geeft de
Magistraat toe ?"
,,De Magistraat geeft niet toe," antwoordde BARDEEZEN, n Wij
onroomschen moeten onze dooden maar blijven begraven op den
hock, dien zij nog den naam van kerkhof durum geven ; de
Magistraat wil onze rechtmatige klachten niet aanhooren ."
,,En wat de wijs van waken aangaat," hernam KROMxouT,
,o de Magistraat heeft geantwoord, n dat men hem dingen vergde,
die tegen de oude gewoonte en den inhoud der voldoening
streden." En wat wij er ook tegen inbraehten, hij verkiest niet
toe to geven ."
n En daarom is 't ook beter," zeide HASSELAAR, n liever dan
eeuwig ter genade onzer wederpartij to staan, een kans to waken
en haar to overvallen, voor zij 't ons doet ."
,,Te meer," hervatte Du GARDIN, ,,char thans onze macht gelijk
staat en de bezetting, die de zware wachten moede is, niet onduidelijk heeft laten blijken, dat, als men nieuwigheid aanving,
't aan hen niet houden zou ."
n Maar wanneer zullen wij 't stuk bestaan ?" vroeg HASSELAAR .
n Morgen," zeide BARDEEZEN, n preekt meester THOMAS VAN
TIL, de oud-abt van St.-Bernards,' voor de onroomschen, buiten
de vrijheid onzer stall, bij Sin t - Ant h o n i e s - d ij k . Wij zullen
char gelegenheid hebben, onze vrienden en wie ons goed gezind
zijn, in 't geheim to spreken en hun to zeggen, dat zij zich tegen
Maandag gereed houden ."
En vervolgens ?" vroeg HASSELAAR .
n Maandagmorgen begeef ik mij met KOSTER naar den Magistraat om nog een laatste poging to doen . Geeft hij niet toe,
dan zullen wij met geweld nemen, wat hij ons niet goedschiks
wil geven," zeide Mr . BARDEEZEN en, vast besloten to handelen, vervolgde hij : g al zouden we de stadsregeering moeten
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veranderen
liever, dan langer onder de plak to zitten ."
n Ik ga met u merle, BARDEEZEN," zeide KROMHOUT .
r En ik ook," voegde Pouw er bij . ~En gij, DoYENSZ, HASSELAAR en DU GARDIN ?"
Waarom niet ?" zeide de laatste .
,,DOVENSZ en mij moet gij verschoonen," zeide HASSELAAR. ,,Wij
zijn geen Amsterdammers en hebben geen recht van spreken ."
~Dat is waar," gaf Pouw ten antwoord .
Lang nog bleven zij to zamen en bepraatten de bijzonderheden
van hun aanslag. Wij willen echter niet langer naar hen luisteren ;
maar liever onzen lezers den uitslag van hun onderneming vertellen .
Zondags predikt THOMAS VAN TIL, en de onroomschen spreken alles af, zoo tijd als teekenen, als anderszins. Daar ieder
weet, wat hem to doen staat, blijven zij den geheelen Zondag
thuis en gaan 's nachts niet naar bed . Den volgenden morgen
om elf ure zijn de troepen, zoo soldaten als gewapende burgers,
onder de wapens, elk op zijn standplaats. De vijf heeren begeven zich naar 't Raadhuis, en na daar eenigen tijd vertoefd to
hebben, naar de herberg der gemachtigden, die op den D a m
is, en van daar weder naar 't Raadhuis . Dit herhalen zij verscheidene keeren . Eindelijk, toen 't over twaalven is en de
boerenlieden met hun warm de markt verlaten hebben, komt
Du GAnr n voor 't Raadhuis en geeft het afgesproken teeken,
hetwelk bestaat in 't afnemen en weder opzetten van zijn hoed,
'tgeen moet beduiden, dat er niets to verwerven is . Daarop
treedt hopman JoNKHEIN het Stadhuis nit, opent zijn armen met
een zeker schouderophalen, 'tgeen beteekent, dat de Magistraat
in niets wil toestemmen, en begeeft zich naar zijn krijgsvolk,
om de Nieuwe kerk tegen plundering to behoeden . Op hetzelfde
oogenblik lost een soldaat zijn musket nit een venster van de
waag, waarop een matrons nit genoemd gebouw stuift met vliegend vaandel, roepende : ,,Wie ORANJE lief heeft, toon hart en
volge mij na !" In een oogenblik is alles op de been : arbeiders,
ambachtslui, kooplieden, renteniers, yolk van allerlei slag, en
onder die alien merkt men als aanvoerders en leiders de uitgewekenen op . Men ijlt naar het ammunitiehuis en sleept het
geschut naar den D am, welks toegangen men met wolzakken
verspert, die toevallig aan de waag liggen . Vervolgens stroomt
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men naar 't Stadhuis, haalt er den schout, de oud-magistrates
en de regeerende vroedschap af, zoekt diegenen onder hen, die
thuis zijn, in hun woningen op, brengt die, benevens verscheidene priestess en al de minderbroeders, op de waag en vervolgens langs het D a m r a k, tusschen twee rijen soldaten door, om
hen tegen de woede van 't gepeupel to beveiligen, naar twee
aldaar liggende schepen, op welke men de wereldlijken en geestelijken elk afzonderlijk pakt, en last die zoo boner de stall
voeren en aan den S i n t-A n t h o n i e s-d ij k aan wal zetten . En
dat alles, zonder dat er iemand gewond werd . Daarop gaat men
aan 't plunderer van 't klooster der grauwe monniken, die jaren
lang den post van inquisiteuren hadden vervuld, waar men zijn
woede aan de stomme beelden en levenlooze altaren knelt . Gees
winkel of mooning wordt aangeraakt ; ieders eigendom wordt ontzien . Tot den derden dag blijft de stall zonder overheid en toch
wordt er gees aanmerkelijke moedwil gepleegd . Dinsdag zetten
de drie schutterij en de weggezonden magistrates van hun ambten
af, en nu wordt er uit ieder rot (compagnie) een achtbaar
schutter gekozen, om tot de benoeming van een nieuwe stadsregeering over to gaan . Deze gekozenen, zes-en-dertig in getal,
vergaderen 's Woensdags op 't Stadhuis en kiezen tot burgenleeSterS : WILLEM- BARDEEZEN, MARTEN JANSZOON KOSTER, ADRI-AAN REINIERSZO0N KROMHOUT en DIRK JANSZOON GRAAF .
Verder ook de schepenen, vroedschap en bet overige der regee
ring . De kerken blijven ruim een week gesloten . Daarop gaat
de nieuwe Magistraat er met eenige timmerlieden been en laat
de beelden met alle kalmte en bedaardheid wegnemen, waarop
de protestanten eerst in de Oude, en spoedig daarna in de
Nieuwe kerk beginners to prediken .
Wat zegt gij van zulk een omwenteling? Inderdaad, zij Inag
onder de wonderen worden gerekend, in een tijd als dies
waarin zij voorviel . Zij strekt tot eer van de Amsterdamsche
burgerij en mag een verblijdend verschijnsel worden genoemd
in een tijd, waarin meestal aan beide zijden zooveel onrecht en
wreedheid worden gepleegd .
Op denzelfden Maandag den 24aten Mei, ongeveer om tier
use 's morgens, wandelde een jongeling, als een deftig burger

176
gekleedl en in een bruinen mantel gewikkeld, den N i e u w e nd ij k over, om zich naar de P 1 a e t s en van daar naar de N e s
to begeven, waar hij iemand moest spreken over een schip van
zijn patroon, dat twee dagen to voren over 't P a m p u s was
gekomen en nu voor de stall op 't IJ lag . De jongeling was
de ons bekende FRANS BARENDSZ, tegenwoordig boekhouder bij
den Leidschen koopman, DAVID WILLEMSZ, op 't R a p e n b u r g .
Met een beurtschip van L e i d e n vertrokken, had hij den geheelen nacht doorgevaren en was zoo even aangekomen . Daar
hij nooit to A m s t e r d a m geweest was en tij d in overvloed
had, wandelde hij op zijn doode gemak den N i e u w e n d ij k
langs, om de stall eens goed op to nemen . Eensklaps blijft hij
voor een huffs staan : 't is de naam van den koopman, op een bord
boven de deur geplaatst, die zijn opmerkzaamheid tot zich trekt .
n EaBERT DOVENSZ !" zegt hij bij zich zelf . » EaBERT DOVENSZ !
Zou dat familie van CLARA zijn? Zij heeft er mij toch nooit
lets van gezegd. 't Is zeker iemand, die denzelfden naam voert,
zonder haar to bestaan ."
Zoo in zich zelf sprekende, wilde hij voorbijgaan, toen juist
de eigenaar van den winkel iemand uitlaat, met wien hij nog
een oogenblik aan de deur blijft praten .
» Als ik niet stellig moist, flat CLARA'S vader, flood was ;
als
ik zelf hem niet levenloos in zijn eigen huffs had zien liggen,
zou ik er op zweren, flat hij 't was," zegt FRANS half luid .
Op flit oogenblik is de bezoeker vertrokken en de koopman,
die de oplettendheid heeft bemerkt, waarmede de vreemdeling
hem gadeslaat, treedt naar FRANS toe en zegt op vriendelijken toon
,,Je bent her voarzeker vreemd, patroon, en schijnt naar
iemand to zoeken. Kan ik je ook terecht helpen?"
n In trouwe, gij hebt gelijk, sinjeur," antwoordt FRANS BARENDSZ, die in de vier jaren, welke tusschen de inneming van
H a a r 1 e m en den huidigen flag verloopen waren, meer is veranderd flan de koopman, ~Ik ben hier ten eenemale vreemd .
Dat is echter niet de reden van mijn zoeken . Ik las daar een
mij bekenden naam en vond zooveel gelijkenis in u met den
vader mijner beminde CLARA . . ."
CLARA !" roept EGBERT DOVENSZ uit. n Leeft mijn CLARA nog ?
En mljn ADOLF?"
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~zijt gij dan werkelijk dezelfde EGBERT DoVENSZ, die to H-aar,I em door let schot van een Spaanschen soldaat vermoord werd !"
roept FRANS uit, „Maar dat is onmogelijk, sinjeur. Ik zelf zag . . ."
n Ik ben Ec BERT DoVENSZ van H a a r 1 e m, patroon," verzekert de andere plechtig, ,,maar niet vermoord, zoo als je ziet .
Zeg mij, leven mijn kinderen nog?" vraagt hij in angstige spanning .
,,Beide zijn gezond en in leven ."
„God dank. Nu is mijn geluk volkomen. Waar zijn ze? -Maar," hervat EGBERT DavENSZ, terwijl hij den jongeling min
4of meer wantrouwend aanziet. ,,Gij - wie zijt gij ?"
,,Herkent gij FRANS BARENDSZ niet meer?"
FRANS BARENDSZ ! Inderdaad, nu zie ik 't . Nu herken ik u .
de waart mij ontwassen . Maar kom binnen, mijn vriend ! Ik
moet alles weten en ook u zal ik mededeelen, hoe 't mij gegaan
is . En dan - naar mijn kinderen !"
FRANS BARENDSZ grog naar binnen en had de helft nog niet
verteld, toen hij opstond, om zich naar 't kantoor to begeven,
welks patroon hij moest spreken.
,,Je komt toch spoedig terug? Je eet van middag bij mij
dan gaan wij samen naar L e i d e n ."
Als gij 't wilt, nog heden," zeide FRANS .
~Dat kan, dat mag ik niet . Er zijn bier groote dingen op til .
Mocht echter alles goed afloopen, dan morgen ."
Maar de vader kon niet tot den volgenden dag wachten, en
toen 's avonds de taken zoo goed warm afgeloopen, vertrouwde
hij huffs en goed aan de zorg van ANNA en JAN, en vertrok met
FRANS per beurtschip naar L e i d e n .
Wij willen hen vooruit reizen en den volgenden dag ons naar
CLARA begeven, die nog altijd bij haar nicht BARTHELS woont .
„Gij kunt u niet voorstellen, hoe ik naar ADOLF verlang, en
hoe blijde ik ben hem heden to milieu mien," zeide mij tot haar
nicht . Er was namelijk den vorigen dag een bode van den Prins
in L e i d e n gekomen, die ook een brief van ADOLF had medegebracht, waarin hij CLARA meldde, dat hij Dinsdag den 25Sten
to L e i d e n zou komen .
,,'t Is reeds vier maanden geleden, dat wij hem niet gezien
hebben," zeide Mevrouw BARTHELS . fl En FRANS komt denkelijk
morgen terug ."
ADOLF EN CLARA.

12
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,, Als de zaak met bet sthip in orde is . Antlers kan 't wel
Zaterdag worden, heeft hij gezegd," gaf CLARA ten antwoord .
Maar mij dunkt, daar boor ik zijn stem . Zou hem jets over
komen zijn?" voegde zij er angstig bij, en snelde den gang in,
waar zij spoedig aan zijn borst rustte : want zij warm sedert
eenigen tijd met elkander verloofd .
Hoe kom je zoo gauw terug, FRANS?" vroeg CLARA eeii
weinig angstig .
1k had mijn zaken spoedig afgedaan," gaf hij ten antwoord .
,,Toch heb ik in A m s t e r d a m ook zaken voor u kunnen doer,
CLARA, en wel heel belangrijke ."
„Voor mij ?" zeide CLARA . ,,0, zeker't een of antler geschenk voor
mij gekocht . Nu, dat zal mij heel aangenaam zijn . Hebt ge't bij u
,, Laat ons binnengaan, en ik zal 't j e vertellen ."
,, ADOLF komt vandaag over," hernam CLARA, terwijl zij
samen naar binnen gingen . ,,Wij hebben eergisteren een brief
van hem gehad ."
Wel, dat is heerlijk ! Wat zal hij gelukkig zijn !" zeide FRANS,.
op den beer DovENSZ doelende .
,, Wie - ADOLF ?" vroeg CLARA verwonderd.
Neen, iemand antlers, die met mij nit A m s t e r d a m is gekomen,
en tijding medebrengt van een persoon, die je zeer dierbaar is ."
Mij dierbaar? -1k begrijp je niet, spreek duidelijker, FRANS,'r
zeide CLARA verwonderd .
Herinnert ge u nog, CLARA, de gebeurtenissen van deer
treurigen morgen, toen ik j e uit de handers van den Spanj aard
redde ?" vroeg FRANS, haar liefdevol aanziende .
,, Hoe kun je me dat vragen, FRANS? Die vreeselijke dag zaf
nooit uit mijn geheugen gaan ."
op

Hoe dikwijls heb je later gezegd," vervolgde FRANS, zonder
haar verwonderd antwoord acht to slaan : ,, o mocht ik

slechts to weten kunnen komen, wat er van vaders lijk is geworden !"
,, Dat is waar, en ik herhaal bet. Heb je dienaangaande sours .
jets vernomen, FRANS ? 0, zeg bet mij dan !" smeekte bet lieve
meisj e dringend .
„ Meer dan dat, CLARA ! Uw vader moet niet dood, maar sle chts bewusteloos zijn geweest ."
,,Wat zeg je, FRANS !" riep CLARA in vervoering uit, n Goede
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hemel! En wij hebben hem verlaten! Maar je schertst ; dat is
niet mooi van
,, lk scherts niet . Uw vader was niet flood . Hij lag slechts in een
verdooving, waaruit hij uren lateris ontwaakt . -Dock, j e beeft, lieve!"
„lk ben bedaard, FRANS," wide CLARA, zich alle moeite
gevende om bedaard to blijven . ,,Volkomen bedaard, om je aan
to hooren . Zeg mij, leeft vader nog, of is hij . . .
,, Hij leeft, CLARA, en is gezond . Hij woont to A m s t e r d a m .
1k heb hem gezien en gesproken, en moet u zijn groeten doen ."
En is hij niet met je meegekomen, om zijn lang verloren
kind aan 't hart to drukken ? Die goede, liefderijke vader, h eeft
die je kunnen laten vertrekken en is niet met je medegekomen?
Neen, FRANS ! flat is onmogelijk !"
Hij is met mij meegekomen en bevindt zich hier . Je zult
hem straks zien ."
„Dan wil ik terstond naar hem toe," hernam CLARA, haastig
opstaande . ,, Breng mij bij hem ."
,, Dat zou ik niet kunnen . Wij zouden hem wellicht misloopen
want hij is op weg naar flit huffs . Laat mij je intusschen vertellen, hoe ik hem gevonden heb ."
Met aandacht en een kloppend hart luisterde het lieve meisj e
naar FRANS . Hij moest haar alles vertellen : hoe haar vader er
uitzag, wat hij wel gezegd had - kortom, hij mocht niets ver.geten . Hij had flan ook ternauwernood zijn verhaal geeindigd,
of er werd aan de deur geklopt, en CLARA, die niet wachten
kon, tot de dienstmaagd had opengedaan, vloog zelf naar voren .
,,Vader ! ! lieve vader !"
„CLARA, mijn lief, verloren kind !" Dat was alles, wat hij kon
uitbrengen . Nadat de eerste aandoeningen bedaard, en nicht
BARTHELS begroet was, wide CLARA
,, En ADOLF komt vandaag her . Welk een geluk !"
„ ADOLF ! O, hoe verlang ik, ook hem to zien !"
„Gij zult hem niet meer kunnen, vader, zoo groot is hij geworden en knap ook ."
,, Evenmin als ik u zou herkend hebben, CLARA . Vier jaren
maken ook een groote verandering op uw leeftijd !"
,, Maar gij zijt weinig veranderd . Wel wat ouder, maar toch
flog mijn lieve, goede vader ."
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wat de beer DOYENSZ niet to verhalen, wat CLARA net merle
to deelen had !
» Hoe zal ik u vergelden, lieve nicht," zelde EGBERT DOVENSZ,
„wat gij aan mijn kind hebt gedaan?"
Mij vergelden?" vroeg Mevrouw BARTHELS . n Inderdaad, ik
mag vragen, waarmede zal ik uwer CLARA de liefde, de zorg,
de oppassing, al de opoffering vergelden, die ik van haar heb
ondervonden ? Zonder uw kind ware ik zeker aan de pest gestorven ."
„Spreek daarvan niet, nicht . Ik deed nets meer dan mijn
plicht van mij vorderde . Maar GERRIT
the deed meer, de
brave j ongen ."
„Ook hij deed reel," hernam Mevrouw BARTHELS, n en 't zall
er hem wel voor gaan. Dat ondervindt hij reeds ; want hij heeft
reel zegen op zijn zaak . -- Maar - om van jets anders to
spreken, neef. -- Daar gij voor ons dood waart, heb ik in uw
plaats beschikt, en de hand uwer dochter aan FRANS BARENDSZY
toegezegd . De jonkman heeft er recht op, niet alleen door zijn
braaf heid en kunde, maar vooral daar gij, zonder hem, uw
dochter niet meer zoudt hebben . Hij heeft geen geld ; maar ik
bee tamelijk , bedeeld met aardsche goederen . Al wat ik bezit,
heb ik na mijn dood aan mijn CLARA vermaakt . Nu was mijn
plan, als zjj huwden, bun voorloopig een kapitaal of to staan,
waarmede FRANS koophandel kon beginners . Intusschen, nu gij
in levee zijt, komt de beslissing en de bewilliging aan u toe ."
» wat gij voor CLARA 's geluk hebt goedgevonden, is mijn
wensch . De zaak blijft dus, zooals zij is . Maar ik heb een antler
plan . Zoo lang ik meende kinderloos to zijn, heb ik mijn handel
niet willen uitbreiden . Nu echter, daar ik opnieuw zal gaan
levers, is dat levers ook geheel anders . Ik wenschte, dat FRANS,
als hij 't wil, deelgenoot in mijn zaak werd, dan kunnen wij
die uitbreiden. Hij is jong, knap en ondernemend . Ook is
A m s t e r d a m beter voor handelsplaats dan L e i d e n . Dan heb
ik mijn kinderen bij mij ."
En ik dan?" vroeg Mevrouw BARTHELS .
Gij verkoopt uw huffs en komt bij ons to A m s t e r d a m
worsen . U van CLARA to scheiden, zou hard zijn, maar niet
minder onbillijk zou 't wezen, mij to berooven van haar, die ik
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zoo lang heb gemist . Mijn mooning is groot genoeg om ons alien
to bergen, en antlers - gaat gij op u zelf wonen . Wij zijn dan
toch dicht bij elkander,"
„Uw voorstel staat mij aan, en ik moil er over nadenken .
Thans moet gij moat eten, DovENSZ. Gij zult wel honger hebben ."
Hoe ADOLF stond to kijken, toen CLARA hem, na eenige
voorbereiding 't nieuws vertelde en hoe verheugd hij was, zijn
vader weder to zien, kunt gij begrijpen . De Heer DovENSZ was
trotsch op den knappen zoon, den gunsteling van den Prins, en
die, zoo jong, reeds zoo hoog gestegen was . Gaarne had hij ook
hem merle naar A m s t e r d a m genomen ; maar ADOLF wilde
zijn Prins niet verlaten . Hij had echter een maand verlof en
dien tijd zou hij onverdeeld aan de zijnen wijden .
FRANS bewilligde in het voorstel van den Heer DoVENSZ, en
ook Mevrouw BARTHELS gaf haar toestemming, om to A m s t e rd a m to komen wonen . Daar CLARA's vader echter niet lang
van huffs kon, vertrok hij den volgenden morgen met ADOLF
naar A m s t e r d a m, waar hij alles in orde vond, en de benoeming der nieuwe burgemeesters vernam . CLARA bleef zoo lang
to L e i d e n, om Mevrouw BARTHELS behulpzaam to zijn in de
toebereidselen tot de verhuizing .
Den 29sten Mei had er in H a a r 1 e m een gelijke omwenteling
plaats als in A m s t e r d a m . Daar deden 't echter niet de burgers, maar de soldaten, en ping het zoo bedaard niet in zijn
werk . Een priester werd doorstoken, vele lieden ontvingen
kwetsuren en de kerken en kloosters werden geplunderd, De
Prins, al die onverdraagzaamheid, welke de hervormden ook
ten aanzien van de doopsgezinden betoonden, willende doen
ophouden, stelde een ,, geloofsvrede" voor, die echter alleen door
G r o n i n g e n en L e e u w a r d e n werd aangenomen ; terwijl
H oil a n d en Z e e 1 a n d van geen vrijheid voor de roomschen
wilden weten -- ofschoon zij toch juist voor de vrijheid van
godsdienst j aren lang gestreden hadden .
Den tienden October stierf DON JUAN van 00 s t e n r ij k,
volgens sommigen aan vergif. PARMA nam nu 't opperbevel ever
het leger op zich en werd spoedig daarna door PHILIPS tot
landvoogd benoemd .
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Zoo kwam het jaar 1579 in 't land, dat belangrijke jaar in
onze geschiedenis, in hetwelk, op den 23eten Januari, door de
Unie van U t r e c h t de grond werd gelegd tot de vestiging van de
Nederlandsche Republiek . Wel bracht die Unie op dat oogenblik
geen verandering in de regeering to weeg ; wel bleef de koning
zijn gezag, en elk gewest zijn rechten behouden, - maar, zij
werd later de grondslag van het bestuur der V r ij e N e d e r 1 a n d e n,
de bron van onze toekomstige grootheid en onafhankelijkheid .
Graaf JAN van N a s s a u, de broeder van den Prins, was de
bewerker deter Unie . ORANJE zelf had, als stedehouder van
MATTHIAS, er geen openlijk deel aan kunnen nemen, maar toch
haar gewenscht en in 't geheim bevorderd . Graaf JAN, de Staten van Holland, Zeeland, Utrecht, de Groninger
Ommelanden en de Ridderschap van Gelderland teekenden dit verdrag, waarbij zij zich verbonden tot een nndere
vereeniging ten eeuwigen dage van al de onderteekenaars, tot
onderlingen bijstand met lijf, goed en bloed tegen alle geweld,
hun onder 's Konings naam of door hem zelf aangedaan ; vrijheid
voor H o 11 a n d en Z e e 1 a n d, om op 't punt van godsdienst
naar goeddunken to handelen, en het aannemen van den n geloofsvrede" door de andere partijen . Daar de Prins tag, dat zonder
zijn onderteekening de andere gewesten niet wilden toetreden,
teekende ook hij den 3den Mei (zooals 't moest heeten met toestemming van den Aartshertog) de Unie . En toch, ondanks deze
Unie, was men in de N e d e r 1 a n d e n nog zoozeer gehecht
aan het denkbeeld van een Souverein, dat het nog rum twee
jaren duurde, alvorens men zich geheel en al van den Koning
van S p a n j e afscheurde . De oorzaak van deze afscheuring lag
voornamelijk in een ban, door PHILIPS in het begin van het
jaar 1581 tegen den Prins uitgevaardigd, Nadat de Koning van
S p a n j e zijn best had gedaan, om den Prins door beloften van
de zijde der Nederlanders of to trekken, ja hem zelfs de vrijheid
van zijn zoon PHILIPS WILLEM had aangeboden, hetwelk de
edele ORANJE met verachting van de hand had gewezen, begreep de Spaansche Monarch, dat er geen antler middel overbleef
dan sluipmoord . Daartoe gaf hij een ban tegen den Prins nit,
waarbij hij hem vogelvrij verklaarde, en 25,000 gouden kronen,
brieven van adeldom en kwijtschelding van alle straf toezeide
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aan dengene, die ORANJE zou vermoorden . Daar nu bij datzelfde
stuk al 's Prinsen aanhangers voor rebellen en vijanden der
openbare rust werden verklaard, zwoeren de Staten van B r a b a n t,
Gelderland met Zutphen, Vlaanderen, Holland,
Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijsel en Mechelen
op den 20sten Juli to 's-G r a v e n h a g e den koning van S p a n j e
plechtig af, verbraken zijn zegels en ontsloegen iedereen van
den eed, hem gedaan .
Toch was met deze afzwering de Nederlandsche Republiek
nog niet gevestigd . Onze vaderen warm zoozeer gehecht aan
het denkbeeld van een Souverein to hebben, dat zij die waardigheid aan den hertog van A n j o u, den broeder van F r a n kr ij k s koning, opdroegen . Hoewel men nu niet kan zeggen, dat
A n j o u veel souverein gezag heeft uitgeoefend, daar dit eigenlijk bij den Prins en de Staten berustte, kon men de N e d e r1 a n d e n nog geen Republiek noemen, zoolang zij (al was 't dan
ook maar met den titel alleen) een vorst en een beer erkenden .
Toen nu A n j o u in Juni 15 84 overleden was, wilden de
Staten de gravenkroon over de N e d e r l a n d e n aan den Prins
van ORANJE opdragen ; dock op bet onverwachtst nam de zaak
een andere wending, door den verraderlijken moord op den
10den Juli van datzelfde jaar 1584 door BALTuAZAR GERARDS,
to Delft op den edelen Prins van ORANJE gepleegd .
Hierdoor verviel de onderhandeling, die op bet punt was
van tot stand to komen ; na 's Prinsen flood was er geen spraak
meer van een Souverein to kiezen ; integendeel : de Staten
trokken de Souvereiniteit aan zich en de Republiek der V e re e n i g d e N e d e r l a n d e n was gevestigd . Zij bestond uit de
zeven provincien : Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland, Overijsel, Friesland en Groningen, waarbij later
Drente, Noord-Brabant en Staats-Vlaanderen als
generaliteitslanden gevoegd werden . Het wapen was een staande
leeuw, gesloten in den Hollandschen tuin, een bundel met zeven
pijlen (de 7 provincien) in den eenen, en een zwaard in den anderen
poot. De vlag der Republiek bleef oranje, blanje, bleu, of liever
rood, wit en blauw . Haar spreuk was : n Eendracht maakt macht ."
En nu zou ik de pen kunnen nederleggen . Maar mijn leze-
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ressen en lezers verlangen zeker nog jets to hooren van de
helden van ons verhaal .
Reeds in de maand Juni 15 7 8 vertrokken Mevrouw BARTHELS
en CLARA naar A m s t e r d a m, waar de laatste in de maand Juli
in het huwelijk trail met FRANS BARENDSZ, welk huwelijk in
de Nieuwe Kerk werd gesloten . Gelukkig en tevreden leefde
EgBERT DoYENSZ bij zijn kinderen en later ook bij zijn kleinkinderen, terwijl vrede en voorspoed onder zijn dak woonden .
De taken werden hoe langer hoe meer uitgebreid en de firms
DOVENSZ EN ZooN werd een der geachtste van de stall . ADOLF
bleef zijn Prins getrouw. Toen echter de noodlottige kogel van
BALTHAZAR GERARDS zijn beschermer trof, nam hij zijn afscheid
uit den krijgsdjenst en betrok het oude huffs in H a a r l e m, hem
door zijn vader afgestaan . Ook hij huwde, en mocht zich in een
talrijk kroost verheugen . GERRIT BAKKER werd een geacht en
geeerd ingezeten van L e i d e n, en zelfs tot opperste van het
gild der wolkammers benoemd . Hij huwde een braaf meisje en
leefde gelukkig en tevreden .
GovERT was en bleef de onrustige GoVERT. Toen hij eindelijk
door een kogel, die hem den arm stiff schoot, niet meer in
staat was dienst to doen, werd hij eervol ontslagen onder genot
van pensioen . Rustig leven echter kon hij niet . Eerst vestigde
hij zich in D e n B r i e 1, toen vertrok hij met der woon naar
Leiden, om dlcht bij GERRIT BAKKER to zijn, daarna zette hij
zich in H a a r 1 e m neer, eindelijk to A m s t e r d am . Bit was
een stall naar zijn hart . Bat woelige en rustelooze leven beviel
hem ; vooral was 't zijn lust, dat tal van schepen to zien en to
bezoeken, hetwelk jaarlijks vermeerderde .
En hier neem ik afscheid van mijn lezeressen en lezers, met
den wensch, dat zij veel uit mijn boek mogen geleerd hebben,
maar bovenal, dat zij er door beseffen, wat onze vaderen hebben
opgeofferd voor de vrijheid van ons land, en dat zij flu eenigermate tot het inzicht zijn gekomen van de historische gebeurtenissen, welke de Unie van U t r e c h t vooraf gingen ; kortom,
dat zij weten
HOE NEDERLAND EEN REPUBLIER WERD .

