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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Verwoesting van Maastricht.
I.
Historische inleiding en karakterschetsen.
Uw fiere voet vertrapt het vreemde juk,
Maar zorg dat nu geen vreemde hand,
Den vrijen Belg in slaafsche ketens klinkt!
En waak op 't heil van 't vaderland.!
Vrije navolging van Bellamy.

Karel de vijfde, onder ons, naar zijne geboorteplaats de BURGER VAN GENT genoemd,
had uit eenen overspeligen omgang met Margreet van der Geinst, dochter eens
Audenaardschen edelmans, een kind zien spruiten, aan wie insgelijks de naam van
Margreet werd gegeven. Een lage vleier - gelijk er velen de vorsten omringen - had
dezen plichtigen minnehandel aangeknoopt, begunstigd en verdoken! Karel V begreep,
wanneer het te laat was, dat hij eenen grooten misstap had gedaan; want te vergeefs
poogde hij zijne oneer en die der edelvrouwe te bewimpelen; te vergeefs nam hij
zijne toevlucht tot buitengewone voorzorgen, om de jonge telg voor aller oogen te
verbergen. Nauwelijks had de keizersdochter het levenslicht aanschouwd, of het
werd ruchtbaar, wie de eervertroggelaar was geweest, en wie 's kinds ouders waren.
Ter-
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wijl reeds de ergenis haren vollen loop had gehad, trok Karel zich de jonge Margreet
openlijk aan, en stelde haar onder de leiding zijner zuster Margreet van Bourgonje,
welke toenmaals als landvoogdes der Nederlanden hier regeerde. Toen deze eventwel
ten grave gedaald was, werd het achtjarige kind aan de zorgen van Maria, eene andere
zuster des Keizers, toevertrouwd. Deze was niet alleen eene wijze en deugdzame
vrouw: maar ook eene veelomvattende fijne staatkundige, wier lessen en voorbeelden
op de jonge Margreet zooveel te wege brachten, dat de leerlinge weldra de meesteresse
overtrof. Wien is het onbekend dat zij later, als landvoogdesse over de Nederlanden,
te midden der groote moeilijkheden, waarmede de tijd bezwangerd was, duizende
bewijzen gaf, dat een vrouwenbrein ook vatbaar is voor schrandere staatkundige
ontwerpen: daar niet éen staatsman - hoe talrijk en doortrapt zij ook aan Karels school
gevormd waren - haar overtrof in het beramen van middelen en in het juist berekenen
der uitkomst? Iets, waarin geheel het geheim der staatkunde ligt opgesloten.
Ter nauwernood was de keizersdochter huwbaar, of verscheidene Italjaansche
vorsten stonden beurtelings naar hare hand: zij werd nu aan dezen dan aan genen ten
huwelijk versproken, altoos naar de staatsuitzichten haars vaders. Eindelijk trad zij
(1536) in den echt met Alexander Medecis. Slechts éen jaar had zij aan de zijde des
echtsgenoots gesleten, toen deze door Laurens de Medecis werd om het leven
gebracht.
Nu oordeelde Karel het geraadzaam, den alsdan in Italië zoo machtigen stam der
Farnezen aan zijnen stam te hechten, en de versche weduwe werd genoopt, haar
tweede huwelijk aan te gaan met den dertienjarigen Octavius Farnees. Hetzelve was
in de eerste jaren allerrampspoedigst; huislijke oneenigheden besloegen de plaats
der echtlijke liefde; ergerniswekkende toonelen ontluisterden het hertogelijk paleis,
daar de trotsche en heerschzuchtige gade haren kinderlijken echtgenoot verwaarloosde
en, wat meer is, met minachting bejegende.
Dan het duurde niet lang, of Octavius vond gelegenheid om te toonen, dat hij een
man was geworden. Karel V ondernam den befaamden Afrikaanschen oorlog, en
aan zijne zijde vocht de jonge Farnees met niet minder moed dan beleid. Wanneer
nochtans de in zegepraal wederkeerende vloot door stormen verstrooid en grootendeels
verbrijzeld was geworden, geloofde eenieder, dat de jonge hertog was omgekomen
in de baren der zee; het gerucht zijner dood had zich alom verspreid. Plotslijk
ontwaakte Margreete 's sluimerende liefde voor haren verwaarloosden echtgenoot,
die op eene wonderbare wijze aan den dood
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was ontsnapt. Bij zijne wederkomst ontving zij hem niet alleen op de gulhartigste
wijze; maar gaf hem nog de ondubbelzinnigste blijken van waarlijk echtlijke
verkleefdheid. Van toen af begon Octavius de inborst der gade te doorgronden:
eigenliefde, trots en heerschzucht waren heure doorslaande drijfveeren; diensvolgens
liet hij de ik- en heerschzuchtige gade zichzelve voordoen in het openbaar, en t' huis
gedoogde hij, dat het wijf den baas speelde. Wat hij aan gezag verloor, won hij
ruimschoots terug in huislijk geluk en dit mocht hij voortaan ononderbroken smaken.
Weldra werd ook de huwelijksband nauwer toegehaald, doordien zij van eenen
tweeling frissche knapen beviel, aan wien men de namen Alexander en Karel gaf.
Hare verheffing tot hertogin van Parma en Placencia kwam ook Margreete 's heerschen
praalzucht verzadigen. Ofschoon de beide hertogdommen weinig beteekenden, mocht
zij toch heerschen en als bazin gebieden: wat bleef haar noch te wenschen overig?
De eerstgenoemde der tweelingsbroeders staat in onze jaarboeken bekend onder
den naam van Alexander van Parma - naar het hertogdom zijner moeder - en onder
dien van Alexander Farnees - naar den stam zijns vaders - en soms werd hij enkelijk
Farnees genoemd. Daar alles, wat een groot-man betreft, belangrijk is, achten wij 't
niet overbodig, over Karels kleinzoon eenigzins uit te weiden. Als kind toonde hij
reeds, wat hij als man zijn zou, en deze regel is genoegzaam algemeen: opvoeding,
leiding en buitengewoone omstandigheden kunnen, wel is waar, de natuurlijke
neigingen eenigermate wijzigen; geheel uitdooven nooit!
De pasgeboren broeders, tot hunnen oom, Paus Paulus III, gedragen zijnde, zou
deze kerkvoogd - zegt een te recht geacht geschiedschrijver van dien tijd - de handen
op Alexanders hoofd gelegd en, voorspellende, hebben uitgeroepen: ‘Mijn gemoed
zegt mij, dat dit kind een groot en geacht veldheer zal worden! Men mag ongetwijfeld
deze voorspelling als de uitdrukking van een gansch natuurlijken wensch aanzien:
trouwens Paulus III was door de nauwste bloedbanden aan den stam der Farnezen
gebonden.
Karel mocht slechts weinige maanden het levenslicht aanschouwen; door zijnen
dood gingen geheel de ouderlijke liefde en zorgen op den jongen Alexander alleen
over, en deze werd nu met bijzondere moeite en omzichtigheid opgekweekt, en
naderhand door de meest befaamde leermeesters van dien tijd onderwezen. Deze
konden eventwel niet beletten, dat de jongeling eenen onoverwinlijken afkeer toonde
voor het kweeken en aanleeren dier kunsten en wetenschappen, welke de geest-
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vermogens bezig houden, het hart vormen en den zedelijken mensch beschaven;
terwijl hij zich met geestdrift toelegde op al datgene, wat het lichaam oefent en aan
hetzelve kracht en sierlijkheid bijzet. Opgeruimd en vooral wispelturig van aart
zijnde, vloog hij van het eene voorwerp naar het andere. Van elke lichaamsoefening
eene hoofdbezigheid makende, bracht hij zijnen tijd grootendeels door met dansen,
springen, worstelen, rennen en schermen. Deze en meer soortgelijke bezigheden
ontwikkelden in den jongeling de reeds van natuur overhellende neiging tot den
wapenhandel. Ware hij van aart niet voor den krijg gestemd geweest, Alexander's
gemoed zou daartoe opgehitst zijn geworden door het gedurig oor- en ooggetuige
zijn van de oorlogstoebereidsels, die op dit tijdstip in geheel Italie - in de stad Parma
zelve - gemaakt werden; want van hem mag men met recht zeggen, dat het gedommel
der kanonnen, het geschal der trompetten en het gekletter de wapenen 's kinds
wieggezang zijn geweest.
Alexander was nog maar eenige jaren oud, toen hij met zijne moeder, de
landvoogdesse, naar de Nederlanden kwam: deels om aan Filip II als waarborg te
dienen voor de trouw van het huis der Farnesen; deels om aan 's konings hof te
worden vertoond en zich al vroeg den weg te banen, waarlangs hij later tot uitstekende
eereposten zou geraken, Als een staalken van datgene, wat in het kind stak, zullen
wij slechts aanhalen, dat de elfjarige Alexander zich in den vermaarden veldslag van
Sint Quintijn, aan de zijde zijns koninklijken ooms bevindende, toen de legers
handgemeen, en het bloedvergieten op 't schriklijkste was, van den koning om oorlof
smeekte om, benevens dezes strijdknechten, den vijand te mogen aanranden. Men
voegt bij dat, toen de roekelooze bede naar behooren door Filip II werd afgeslagen,
hij zijne gedwongen werkloosheid begon te beschreien en onbedaarbaar bleef, zoolang
de slag duurde.
Nog in den loop van hetzelfde jaar vergezelde hij den koning naar spanje, alwaar
hij weldra aller oogen op zich vestigde. Onder zijne makkers en speelgenoten was
er geene, welke hem overtrof in behendigheid, lichaamskracht en grootmoedigheid:
als een andere Alcibiades, overdreef hij bijna alle, zelfs de meest uiteenloopende
hoedanigheden. Spaarzaam over 't algemeen, was hij somtijds vrijgevig tot naast aan
de verkwisting; deftig in zijnen gewoonen omgang met voorname persoonen, viel
hij eventwel menigmaal in de laagste kwasterijen, die hij zich vrijwillig op den hals
haalde; grootmoedig en menschelijk tot het voorbeeldelooze, stelde hij in sommige
gevallen die twee
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lieftallige hoedanigheden ter zijde; verviel in laagheden; sloeg zelfs tot wraak over,
naar gelang van tijd en omstandigheden. Ofschoon geheel ondergeschikt aan 's
konings wil en bevelen, in den gewoonen loop der zaken, durfde hij somtijds alles
op zich alleen nemen, zonder wien het ook ware te raadplegen, vooral wanneer het
er op aan kwam, rap te beslissen en met spoed te handelen. Matig met de matigen,
werd hij even zoo gemaklijk de grootste uitspatter, de grootste zwelger onder de
uitspatters en zwelgers. Voorzichtig en wijs in het beramen van ontwerpen, scheen
hij menigmaal vermetel, wanneer dezelve ten uitvoer moesten gelegd worden. Hoe
heerschzuchtig hij ook van aart was, raadpleegde hij nochtans altoos de
omstandigheden, en weigerde naar bevind van zaken - de oppermacht geheel of ten
deele op zich te nemen, en wachtte met geduld gunstigere tijden af. Op roem gesteld,
matigde hij zich gaarne den roem der wapenen aan: hetgeen hem eventwel niet belette,
ondergeschikte bevelhebbers te kiezen, wier krijgskundige bekwaamheden in staat
waren, zijnen roem zoo niet te verduisteren, dan toch een groot gedeelte van denzelven
in te oogsten. Zooveel beleid als hij in rijpere jaren aan den dag legde, zooveel
onbezonnenheid had hij in zijne jeugd getoond; zelfs nog na zijn huwelijk met Maria
van Portugal - welke met hem van Brussel (waar de bruiloft luisterlijk gevierd werd)
naar Parma reisde - ging hij zooverre dat hij, bij dage niemand vindende die hem het
hoofd durfde bieden, des nachts langs de straten van Parma zworf, ten einde den
eersten gewapende den beste te noodzaken, het zwaard of den degen met hem te
kruisen. Deze buitensporige leefwijze verdween eventwel, als voor de macht eener
tooverroede, zoohaast ernstige bezigheden die woelzieke en ontembare ziel ander
voedsel gaven.
Alexander was meer dan middelmatig groot, sterk gespierd, gezond en vaardig
van lichaam; zijn voorhoofd was hoog en wijd; zijne zwarte hoofdharen - naar den
toenmaligen spaanschvlaamschen trant achteruitgestreken - gaven nog meer volheid
aan zijn open gezicht. Voeg hierbij dikbezette wenkbrauwen, knevels en baard van
helderblinkend zwart, gelijkkleurig en doordringende oogen, eenen arendsneus, over
het algemeen regelmatige en zich sterk afteekenende wezenstrekken, en men zal met
ons instemmen, dat deze samenhang van lichaamsgaven op Farnesens gelaat het
onmiskenbare zegel des gebieders prentten.
Voor halssieraad droeg hij doorgaans den geplooiden kraag, en bijna altijd prijkte
zijne borst met het ordeteeken van het gulden vlies - eene echte vlaamsche instelling,
toenmaals
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verreweg de beroemdste en meest gezochte des geheelen aardbodems - waarop hij
dan ook niet zonder reden fier was. Zijn lichaam, van jongsaf geoefend en verhard,
wederstond zonder ongemak aan al de vermoeinissen, welke van den oorlog
onafscheidbaar zijn. Doorgaans was hij de eerste op het slagveld en de laatste, welke
het ruimde; even bereid om met het staal in de vuist den vijand aan te randen, als om
met pikkel en spade te arbeiden en de soldaten tot het ondermijnen van sterkten aan
te moedigen. Welsprekend, vooral onder het opzicht der krijgsredeneerkunst, en fijne
kenner, zelfs van de geheimste drijfveren, die 't menschelijke hart in beweging
brengen, won hij doorgaans de stemmen in de beraadslagingen. Hij wist het
onbeperkte vertrouwen der soldaten voor zich te winnen, wijl zij de overtuiging
hadden, dat hij hun zijn geheel leven toewijdde. Hij voelde genoegzaam zijn
persoonlijk overwicht en liet nooit eene schoone daad onbeloond; hoogschatter van
strenge krijgstucht, liet hij zelden eenen misstap of eene feil ongestraft. Spaarzaam
ging hij om met het leven zijner krijgers, en wijdde de grootste zorg toe aan zieken
en gekwetsten. Milddadig uit heerschzucht, geaartheid en berekende staatkunde,
putte hij meermaals zijne eigene schatkist uit; ja, somtijds verpandde hij zijne
juweelen, zijn zilver- en goudwerk, bij gebrek aan gemunt geld, ter bezoldiging des
legers. Verschriklijk in de hitte des gevecht, was hij doorgaans mededoogend na de
overwinning. Jammer is het, dat hij somwijlen, door gruwelen of door buitengewoonen
tegenstand uitgetergd zijnde, plunderingen en moordtooneelen moest gedoogen of
door de vingers zien; eene vlek, die de onverbidlijke geschiedrollen op zijnen naam
hebben; maar die, voor een groot gedeelte, geprent aan de uitgezonderde
omstandigheden, en aan de begrippen dier nog half barbaarsche tijden - onder 't
krijgsopzicht - moet worden toegeschreven. Hij had zich als jongeling vrij losbandig
gedragen; dit belette hem niet, zich sedert den dood zijner deugdzame gade(1),
voorbeeldig jegens de schoone te kunnen toonen; nooit bleef hij in gebreke, aan
dezelfde de verschuldigde achting, heuschheid en hulde te bewijzen; ofschoon hij
nog niet voluit den ouderdom van dertig jaren bereikt had, wanneer de deugdzame
Maria van Portugaal ten grave daalde. Dit verlies was voor Alexander gevoelig;
schiep voor hem de noodzaaklijkheid van een min stil bestaan, daar verstrooingen,
oorlogsgetuimel en vermoeinissen het onontbeer-

(1) Deze had hem twee zonen geschonken, met name ODOARE en RANUCIUS: de eerste in 1565
de laatste in 1569 gestorven.
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lijke voedsel werden voor het ongestuime gemoed, hetwelk slechts eenen tijd in den
huislijken kring had gesluimerd, zonder iets van zijnen natuurlijken aard te hebben
afgelegd.
Slaan wij hier eenen blik op Filip II, wien de geschiedschrijvers meestendeels zoo
strengelijk beoordeeld hebben, dat er een grooten voorraad moeds noodig is, om hem
zonder partijdigheid, zonder vooringenomenheid te beoordeelen, Filip werd met de
grootste zorgvuldigheid opgevoed; immers wist Karel V al te wel, wat grooten last,
welke geduchte verantwoordelijkheid hij bij zijnen dood aan zijnen zoon zou
overlaten, dan dat hij aan dien heiligen, ouderlijken plicht mocht te kort blijven. Nog
minder kon 't aan Karels scherpziende oog ontsnappen, dat zijn zoon door de natuur
met te weinig uitmuntende hoedanigheden begaafd, en met al te veel gebreken besmet
was, om ooit - zonder de grootste moeite en zorgen in te spannen - bekwaam te
worden tot het behoorlijk spelen van de rol eens machtigen volksregeerders; vooral
wanneer de onderdanen uit de tegenstrijdigste stof te samengesteld - zooals het de
spanjaarden, Italjanen en Nederlanders waren - nog daarenboven moeten geregeerd
worden op een tijdstip, hetgeen bezwangerd gaat van gistende denkbeelden.
Met eigen hand schreef de groote Keizer aan zijnen zoon wijsheids- en
regeringslessen voor, welke hij zelf had tot richtsnoer in praktijk genomen; welke
Filip nooit mocht uit het oog verliezen, Stippen wij slechts eenige aan van diegenen,
welke Granvelle heeft opbewaard.(1) - ‘Bezet, mijn zoon - zoo zegde Karel V - de
geestelijke ambten met geleerde en deugdzame mannen; houd vrede en bespreken;
schenk den roomschen keizer vertrouwen; rand de rechten der Pauzen niet aan. Altoos
heb ik gepoogd met de Franschen in verstandhouding te leven; maar nooit heb ik ze
mij tot vrienden kunnen maken. Elders gaat hij voort(2): onderhoud het geloof; weer
de ketterij uit uwe landen; begunstig de H. Inkwisitie; zorg dat de ambtenaren geen
misbruik van hunne macht maken, en onthoud u van alles, wat zij als eene beleediging
zouden kunen beschouwen; wees rechtvaardig zonder haat noch gunst, en voelt gij
haat of drift in uw hart opwellen, zoo strijk geen vonnis, vooral niet van straflijken
inhoud! Toon u in alle dingen bezonnen en matig, vriendlijk en heusch; met gramschap
en onbezonnenheid richt men niets uit. Bemin de goeden, houd een waakzaam oog

(1) Memorien van Granvelle, 4e deel, bladzijde 24, van de fransche uitgaaf.
(2) Geschrevene instructiën voor zijnen zoon Filip II, Koninkl. bibl., deel II, bladz. 310.
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op de boozen; wacht u van aan den raad der jongelingen en aan de klachten der
ouderlingen geloof te schenken. Ondermijn uwe gezondheid niet door
buitensporigheden, De goede vorst wordt voor het heil der volkeren geboren; de
booze integendeel is eene geesel voor de samenleving in het algemeen, een noodlottig
geschenk voor zijne onderdanen in het bijzonder.’
Onder 't opzicht van spraak, wezenstrekken en godsdienstigheid, geleek Filip(1) op
zijnen vader, welken hij in goedheid en trouw ingelijks evenaarde. Daarentegen
verschilde hij van den grooten keizer onder veelvuldige andere betrekkingen, waarop
eigentlijk de ware grootheid eens vorsten gegrond is. Zoo was de vader zeer bedreven
en schepte vermaak in den oorlog; de zoon kende weinig of niets van krijgszaken en
voelde er in 't geheel geene neiging toe. De eerste smeedde roemvolle ontwerpen,
waagde groote ondernemingen, welke hij op behoorlijken tijd en tot zijn grootste
voordeel uitvoerde; de laatste vluchtte alles, wat hij aan de weifelende kans der
wapenen moest overlaten en ondernam niets, dat zijner grootheid waardig was. Gene
liet zich nooit door bedreigingen nog min door vrees, tot eenigen stap bewegen, en
handelde in alle omstandigheden naar zijne eigene ingeving; deze gaf, op lichte
vermoedens en uit loutere achterdocht, zijne staten prijs en volgde altijd de zien- en
denkwijze van anderen.
Filip was klein van gestalte, fijn van ledematen en wel genomen van leest, Achter
zijn groot en schoon voorhoofd zou men anders niet dan een gezond en machtig
hersengestel en groote geestvermogens hebben geraden. Onder de sterke, bijna tegen
elkander stootende wenkbrauwen verborg hij, om zoo te zeggen, een paar groote
hemelblauwe oogen, tusschen welke een welgevormde neus afdaalde tot op de fijn
geklovene bovenlip, en scheen te zweren tegen den grooten mond en de dikke,
misvormde onderlip. Als of alles in dezen man moest afsteken, zoo was hij,
niettegenstaande zijn zwart hoofdhair, met eenen blonden, om niet te zeggen witten
baard bedeeligd; hetgeen des te meer misstond, daar ten dien tijde, meer dan ooit,
de baard het hoofdsieraad der mannen was. Voor het uitwendige was hij een Vlaming;
doch hij had de geheele trotsche houding eens Spanjaards. Hij bezat een tenger gestel;
was koel-

(1) Alles, wat in deze schets over Filip II gezegd wordt, is letterlijk getrokken uit de schriften
der tijdgenoten; uit Mic. Surano, Longlie, Badoer, fransche en Venetiaansche afgezanten bij
het hof van Filip II. Idem van St-Vair, zie het duitsche werk van Raumer, verzameling van
stukken uit de beigische en fransche archieven.
DE SCHRIJVER.
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bloedig en droefgeestig; hetgeen meest voortsproot uit de aanhoudende maagpijn en
steken in de zijde, waaraan hij leed. Hij leefde over 't algemeen regelmatig, gebruikte
weinige, doch krachtige spijzen: vooral was hij liefhebber van pastijen. Neerstig in
den strengen zin des woords, wilde hij dat alles door zijne handen ginge; nochtans
verleende hij ongaarne veel gehoor aan persoonen; deze bezigheid stelde hij het
langst uit, en leefde deswege veel buiten Madrid; was hij nochtans gestemd, dan
aanhoorde hij met een voorbeeldeloos geduld alle, zelfs de ongewoonste en meest
overdreven vragen: bij zulke gelegenheden zag hij den spreker nooit aan; maar sloeg
de oogen neder of keek ter zijde. In zijn zwak lichaamsgestel lag een schroomvallige
geest verscholen. Dezelfde uiteenloopende, dezelfde tegenstrijdige trekken, die men
in zijn wezen bemerkte, waren niet min opvallend in zijne handelingen: zoo wilde
hij alles met eigene oogen zien, maar durfde niets alleen beslissen; was hij meestal
matig ter oorzake zijns zwakken lichaams, dit belette hem niet, in eene kwastpartij
de gezondheidsvoorzorgen van een geheel jaar te vernietigen. Van overdrevene
werkzaamheid verviel hij niet zelden in de uiterste traagheid; in het geheim zijner
vertrekken was hij doorgaans verlustigend en voortslepend; in 't openbaar stilzwijgend
en stijf. Somwijlen werd hij bits en geestig, beminde scherts en poetsen, voornaamlijk
aan tafel, wanneer poetsenmakers aanwezig waren; een andermaal hield hij zich
ernstig fier en ingetogen. Hoe godsdienstig hij ook wilde zijn en schijnen, legde de
tijdgenoten hem ten laste, dat hij onmatig leefde met de schoone kunne en, om zich
aan uitspattingen over te geven, des nachts vermomd door de straten rondzworf.
Koos hij zooveel mooglijk bedrevene en groote staatsambtenaren, aan wie hij de
gewichtigste zaken toevertrouwde, zoo toonde hij zich toch ten hunnen opzichte
achterdochtig, en hield sterk aan bespiedingen. Hij was bedreven in schermen, rennen
en andere lichaamsoefeningen, welke alle min of meer tot den oorlog stemmen;
nochtans schuwde hij denzelven uitermate en, gedurende zijn geheel leven, was hij
slechts bij eenen veldslag tegenwoordig (te Sint-Quentyn) en niet zonder vrees;
daarvan getuigd de stichting van het Escurial(1).
Van het geldwezen - deze bronader des staats - kende hij niets; hetgeen des te
meer opvallend is, daar hij zijnen tijd in veel geringere staatszaken verspilde. Hij
bezat eenen geest, die tot wetenschappen gestemd en geschikt was: beminde

(1) Men weet dat Filip, bij die gelegenheid belofte deed, van dit achtste wondergebouw der
wereld te stichten, indien zijne veldheeren den zege behaalden.
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geschiedenis en aardrijkskunde; verstond en oefende zich in de schilder- en
beeldhouwkunde. Hij sprak goed latijn en spaansch, weinig fransch. Alhoewel de
zoon van een vlaamschen vader, was hij de vlaamsche taal gansch onkundig. Hij
mocht zich sterker gelooven dan hij werkelijk was, en het beste zijner geestvermogens
verslijten met zoogenaamde stoflijke bezigheden; - zonder er genoegzame voor het
overleg en oordeel overig te houden - de natuur had hem niettemin met zooveel
aanleg en geestesgaven bedeeld, dat hij wellicht zou in staat geweest zijn om, zooniet
den toon aan zijne eeuw te geven (van dit voorrecht had hem de groote vader beroofd)
ten minste de moeilijkheden des tijds te bezweren en de uitgestrekte staten, die hem
Karel V had achtergelaten, te regeren, indien hij min schroomvallig en meer
klaarziende in zijne werkinsgkeus geweest ware.
Wil men een bewijs van 's mans beschroomde omzichtigheid, zoo behoeven wij
slechts het volgende van eenen ooggetuige aan te halen: gedurenden den harden
winter van 't jaar 1556, toen de armen te Brussel van honger en koude op straat
stierven, deed hij voor meer dan 800 persoonen brood, bier, hout en stroo, in almoezen
aldaar uitdeelen. Hoe liefdadig en prijzenswaardig nu de handelwijze ook was,
nochtans zou hij zijnen biechtvader geraadpleegd hebben, of hij daardoor zijn geweten
niet bezwaarde: waarschijnlijk wijl hij dacht, dat de rechter hand niet mag weten,
wat de linker uitdeelt aan den arme. Niettegenstaande dit alles, is het onloochenbaar,
dat Filip vele prijzenswaardige hoedanigheden in zich vereenigde. Maar waarom
heeft hem de geschiedenis eventwel zoo hard behandeld? Waarom heeft men hem
aan onze jonge begrippen voorgesteld als een bloeddorstigen dwingeland, als eenen
schijnheiligen en duisteren vorst? Antwoorden wij rechtuit en met de levendige
overtuiging, die ons bezielt: omdat hij zich tegen de begrippen des tijds verzette en
hem de uitkomst - de toetssteen van beoordeeling der groote worstelingen - heeft
ongelijk gegeven!
Aan ons Vlamingen (indien wij Filips gedrag onder het vlaamsche oogpunt alleen
willen waarderen en beoordeelen) zou het ongetwijfeld geoorloofd zijn, dien vorst
hard te behandelen. Dan nog kunnen wij ons niet onthouden te bekennen, dat hem
vele onverdiende misslagen ten laste gelegd zijn; van grof plichtverzuim is hij niet
vrij te pleiten; immers Karel V had wel tienmaal de reis van Spanje naar de
Nederlanden gedaan; Filip, integendeel, bleef te Madrid in de boeien van vuige
hofjuffers geklonken, met doemenswaardige minnarijen zich bezig
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houdende, in plaats van een rondborstig, vorstminnend volk te komen bezoeken,
geruststellen en vertrouwen schenken. Heeft hij het kwaad en de wreedheden niet
rechtstreeks bewerkt noch bevolen, hij heeft ook weinig of liever niets gedaan, om
ze te vermijden of te beletten. Men veronderstelle, dat Filip II in 1567 te Brussel,
Gent of Antwerpen ware gekomen: dat hij zich omringde van den raad en de
invloedhebbende Nederlanders. bezield met den onbuigbaren wil, van den vrede te
stichten, en dien op duurzame grondzuilen te vestigen; bereid tot het aanhooren der
gegronde klachten en het herstellen des onrechts, waar het bestond, dan twijfelen
wij geenen oogenblik, of nooit zou de rijke erfenis van Karel V (de Nederlanden)
zijn gesplitst geworden: rijkdom, welvaren en eendracht zouden altoos op Neêrlands
bodem, waar ze t'huis behoorden, gebleven zijn.
Wij hebben ons langen tijd met Karel's zoon bezig gehouden, met de gedachte,
dat deze schets anders niet kan, dan er bij winnen door met den zonderlingen man
van naderbij kennis te maken, alvorens wij den draad hernemen, waarlangs Alexander
op het tooneel verschijnt.
Men was op het einde van het jaar 1577 gekomen, en juist op dat tijdstip stonden
Filips zaken in de Nederlanden op den zwaksten voet; de hervorming was al vroeg
uit Duitschland (waar ze reeds vasten voet gezet had) naar de Noord-Nederlanden
overgestoken. Daar sloop ze eerst onder het volk en won langzamerhand de hoofden;
het verbond der Edelen begunstigde haar onrechtstreeks; weldra stak ze
onverschrokken het hoofd op. Zuid-Nederland zelf, en vooral de vlaamsche gewesten.
bleven niet vrij van den vernieuwingsgeest, welke nu eens dweepachtig optrad in
het openbaar, dan weer als een kruipend vuur, van dorp tot dorp, van stad tot stad,
voortsloop en overal aanhangers en beschermers vond.
De spaansche koning, veraf dat hij de nieuwe begrippen met zachtaardigheid zocht
te beteugelen; veraf van met overtuigende, verzachtende maatregelen de leer van
Luther te bekampen, randde dezelve eerst met nieuwe instellingen aan, die sommige
rechten en privilegiën kwetsten, en wanneer hij in het luidsprekende vrijheidsgevoel
des volks tegenkanting ontmoette, beriep hij zich op de macht des zwaards en zond
tegen 's lands rechten, een spaansch leger naar de Nederlanden, onder het opperbevel
des hertogs van Alba, den duistersten en dweepzuchtigsten krijgsman, welke ooit
met eenen verdelgingsoorlog is belast geweest.
Deze man, wiens naam en daden in de nederlandsche jaarboeken met bloedletteren
staan aangestipt, verspreidde des te meer rampen en rouw over ons land, naarmate
hij een onbe-
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perkter gezag uitoefende en meer schitterende krijgskundige hoedanigheden bezat.
Hoogmoedig als een Spanjaard, bejegende hij de aan vrijheid en burgerlijke gelijkheid
verknochte Nederlanders met minachting en overdrevene trotschheid: daar door joeg
hij eerst den vrijgezinden adel en dan de burgerij in het harnas. Weldra zag hij zich
verlaten en alleen; want hij miste de kunst van iemand tot zich te trekken, en om tot
iemand te gaan was hij te onbuigzaam. Dezen afkeer aanzag hij voor
wederspannigheid; dan sloeg hij over tot bloedvergieten: en welk bloed vergoot hij,
mijn God? Het edelste van Belgie 's kinderen! Bloed dat ten deele reeds vergoten
was geworden voor 's lands eer, vrijheden en onafhankelijkheid! Bloed, dat den
koning ten dienste stond, zoodra en zoolang als het er op aankwam, vreemd geweld,
vreemde overheersching en euvelmoed te beteugelen. Indien er bewijzen noodig
waren, zouden wij anderen moeten bijbrengen dan 't schandelijk onthalzen der graven
Egmont en Hoorn, van wier trouw, beleid en dapperheid Filip zelf was ooggetuige
geweest in den vermaarden slag van Sint-Quentyn, waar zij aan den franschen
hoogmoed den gevoeligsten slag toebrachten?
Niet langen tijd duurde het, of Alva had het met zijn bende wreedaards zooverre
gebracht, dat uit alle nederlandsche harten te gelijk een kreet van vloek en afgrijzen
voor den spaanschen naam uitbarstte? En kon het wel anders zijn? Het schenden van
's lands voorrechten en vrijheden; het vernielen van steden en dorpen; het instellen
van het oppergerechtshof, gekend onder den naam van oproerraad en door de
geschiedenis gebrandmerkt met de welverdiende bijbenaming van den bloedraad;
het stremmen van koophandel en nijverheid; het geldafpersen onder allerlei
voorwendsels, hetgeen hij bekroonde met het eischen van den tienden penning; het
vertrouwen uit aller harten verbannen; de bespiederij in alle zaken, in alle plaatsen,
tot zelfs in den huislijken kring, onder alle vormen en voorwendsels; de moorderijen
aan de dagorde en bedekt met het hulsel eener schijngerechtigheid; zooveel
opeengestapelde euveldaden hadden aan de spaansche heerschappij hier te lande
ongeneesbare wonden geslagen!
Het ruwe geweld alléén was in staat, den lang verkropten en bedwongen haat in
te toomen en te beletten, tot eenen algemeenen opstand over te slaan; het valt
derhalven niet moeilijk te beseffen, met welke woede het onder de assche smeulende
vuur moest rondom zich bijten, zoodra het met de zoo ontvlambare stof in aanraking
kwam.
Langzamerhand schudden bijna al de noordelijke provinciën
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Spanje 's juk af; verjoegen de bezettingen uit de sterkten; vestigden allengskens hunne
onafhankelijkheid; stelden hunne regering op eenen zooveel mooglijk vasten voet,
daar zij den omtrek der vereeniging gedurig verder uitbreidden, en dolven tusschen
hun gewest en Spanje eene onoverschrijdbare gracht op-... de hervorming. Deze werd
door alle middelen, zelfs door geweld voortgeplant, met het tastbare inzicht om alle
verzoening met Spanje onmooglijk te maken: daar zij wel wisten, dat Filip omtrent
het punt der hervorming onverbiddelijk was en zou blijven.
Willem, bijgenaamd de zwijger, was de spil, rond welke geheel de tegenstrevende
staatkunde draaide: aan het hof, om zoo te zeggen, opgevoed; in keizer Karels
veelomvattende ontwerpen en sluwe staatkunde ingewijd, had hij niet alleen 's grooten
mans vertrouwen en vriendschap genoten, maar nog daarenboven Spanje's latere
uitzichten en Filips geaartheid doorgrond. Het lot zijner boezemvrienden, Egmond
en Hoorn, deed hem bij tijds zien wat lot ook hem te wachten stond, indien hij ooit
tusschen Alba's ijzeren klauwen viel; daarom hield hij zich op zijne hoede, zooveel
hij kon. Nooit werd een man op eene meer uiteenloopende wijze beoordeeld, door
de nakomelingschap, dan Willem. Van den eenen kant heeft men hem vernederd tot
den staat eens duisteren samenzweerders, eens trouwloozen en meineedigen
huichelaars, eens mans met twee aangezichten, eens heerschzuchtigen oproermakers;
terwijl men hem van den anderen kant op eene onafzienbare hooge voetzuil heeft
verheven; dan omkranst met onverslensbare lauweren; hem als eenen halfgod vereerd
en begroet met den streelenden naam van redder des vaderlands. Geen dezer beide
uitersten is van overdrevenheid vrij te pleiten, en nopens eenen man van Willems
gewicht, is het even zoo min mooglijk, den middelweg te kiezen. Indien wij ons
derhalve veroorloven nopens dezen zonderlingen man een oordeel te vellen, geschied
dit slechts in zooverre, als wij hetzelve met geschiedkundige daadzaken en
gevolgtrekkingen kunnen staven.
Anderen mogen Willem's bijzonder en openbaar leven, voor het overige,
beschouwen van welk standpunt zij willen; voor ons staat het onbetwistbaar vast,
dat hij onuitputbaar was in het beramen van middelen, om Spanje afbreuk te doen,
en onvermoeibaar om ze uit te voeren. Ondoorgrondbaar in zijne ontwerpen, waren
er slechts weinige boezemvrienden, en ter uitvoering onmisbare werktuigen, aan wie
hij zijne plannen toevertrouwde, en dan nog deed hij het maar in zoo verre, als hij
niet zwijgen mocht, wilde hij de hoop koesteren van
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te slagen. Om aan dit stelsel (waarvan hij nooit afweek) getrouw te blijven, moet
men bekennen, dat er groot vernuft en buitengewoone zielsterkte noodig was, welke
aan geenen gewoonen sterveling te beurt vallen. Met geringe middelen bracht hij
groote zaken tot stand, ongetwijfeld omdat hij de aanwending zoowel als de uitkomst
met juistheid berekende, en uit de omstandigheden al de mooglijke voordeelen wist
te trekken. De rampspoeden die hij doorstond, leed en te boven kwam, zouden een
gewonen man neêrgeveld hebben; hem spoorden ze eventwel aan om, met
verdubbelden moed, nieuwe krachten in te spannen. Hij ontwierp het gebouw der
bataafsche onafhanklijkheid, en grondde deze op de vrijheid en de volksmacht,
misschien min uit natuurlijke geneigdheid tot de maatschaplijke vrijheid, om hare
eigene waarde, dan wel, omdat hij dezelve moest plaatsen als een tegenmiddel van
Spanje's onbeteugeld heerschingstelsel. Zoo ook was voor hem de hervorming een
middel, om den scheidsmuur tusschen Filips gebied en de afgevallen gewesten des
te zekerder te grondvesten? Willem wist zeer wel, dat de koning van Spanje aan
Karels voorschrift - weer de ketterij uit uw land’ - getrouw, liever zijne landen, dan
den roomschkatholieken godsdienst in dezelve zou zien verloren gaan. Dit had hij
met alle verledene en toekomende groote geesten gemeen, dat hij met eenen oogslag
getrouwe, vaardige staatsmannen en bedrevene krijgslieden wist te kiezen: een
doorslaande bewijs dat hij de verborgene drijfveeren van het menschelijke hart kende,
en wat meer is, dat hij het geheim wist dezelve in beweging te brengen en te doen
spelen. Overal verzekerde hij zich getrouwe vrienden en onwankelbare aanklevers
- zelfs hier te lande - welke zijne ontwerpen deels hielpen uitwerken, deels
begunstigden. Hij hechtte het grootste gedeelte des nederlandschen adels aan zijn
snoer; deze was hem toegedaan, niet uit zuivere genegenheid, uit gemeenschappelijke
denk- en zienwijze; maar uit louteren haat tegen de spanjaarden. Deze
nevenbeweegreden ontsnapte wel aan Willem 's arendsblik niet; maar was in zijne
ontwerpen bijna onverschillig, daar hij niets anders beoogde, dan de meest mooglijke
vijanden tegen Spanje in het harnas te jagen en Neerlands onafhanklijkheid te
verzekeren.
Willem was een min dan middelmatig veldheer, een bittere hervormer, uit
heerschzuchtige beweegredenen en uitzichten, een ondoorgrondbaar onderhandelaar,
een veelomvattend staatkundige, even geschikt om af te werpen als om op te bouwen,
een onafscheidbaar vriend, een onverzoenbare vijand; een man
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wiens bestaan op het wereldtooneel onuitwischbare sporen moet nalaten van zijnen
overtocht, vooral wanneer hij (als de vorst van Oranje) geboren wordt en zijne rol
speelt in tijdsomstandigheden, die de samenleving in gisting brengen en aan groote
geesten de eerste plaats aanwijzen, al is het maar, om een staatslichaam te ontzenuwen.
De hertog van Alba was de eerste, met wien Willem vijandig in aanraking kwam.
Alba verloor door zijnen overdreven hoogmoed en zijne onbuigbare strengheid de
genegenheid van allen, welke een nederlandsch en vrijheidminnend hart onder hunnen
boezem voelden kloppen; daardoor vermeerderde hij het getal van Willems
aanhangers. Aan krijgskundige bekwaamheden ontbrak het Alba geenszins; maar
hij miste de moeilijke kennis van te stichten, te gronden, en uit het veroverde alle
mooglijke voordeelen te trekken; nog minder bezat hij de gaaf om, zonder geweld
en met kalme maatregelen, de ontvlamde gemoederen te bedaren en langzamerhand
tot zich te trekken; integendeel was Willem in deze kunst opgeleerd en wist zich naar
alles te draaien en te plooien, wanneer en waar het zijn moest.
Requesens Alba 's opvolger, zou als ondergeschikte persoon den naam van een
uitstekenden man verdiend hebben; maar als hoofdpersoon, dat was wat anders:
daartoe ontbraken hem te veel hoedanigheden van eerste klas! Heuschheid,
gespraakzaamheid waren wel prijzenswaardige, echter geene doorslaande
hoedanigheden, tenzij dezelve met uitmuntende krijgskundige bekwaamheden, een
schrander oordeel en eene groote zielesterkte hadden gepaard gegaan, en deze gaven
ontbraken grootendeels aan den allezins voortreflijken opperbevelhebber.
Don Juan kwam na Requesens hier te lande, voorafgegaan door eene groote
krijgsbefaamdheid, welke hij aan den zeeslag van Lepanto verschuldigd was. Hier
eventwel had hij geene Turken te bekampen, maar een volk, dat aan eene
diepingewortelde en beredeneerde vrijheid verslaafd was; een volk, dat liever goed
en bloed opofferde, dan den nek onder Spanje's juk te buigen, Daarbij kwam dan
nog, dat hij het oppergezag in handen kreeg, juist op den oogenblik dat 's konings
zaken in eenen bekrompen toestand waren. Bij gebrek aan geld, bevond hij zich
menigmaal in de onmooglijkheid, de vreemde soldeniers te betalen. Deze dienden
enkelijk voor geld en plunderingen; wanneer hij nu geen geld had en geene
plunderingen kon verschaffen naar welbehagen, sloegen zij niet zelden over tot
muiten, en weigerden menigmaal de wapenen op te vatten, zoolang de achterstand
niet bijbetaald was! Men giste ook (en niet zonder redenen) dat Filip II zijnen
natuurlijken
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broeder wantrouwde, alsof hij naar Karels erfdeel zoude hebben gestaan, en hij
oordeelde, dat hij hem de handen moest binden. Zoo vond die anderzins befaamde
krijgsman en deugdzame vorst hinderpalen van meer dan eene soort op zijnen weg
geplaatst, en had het droevige voorrecht, bijna geheel Nederland aan Spanje's gezag
te zien ontsnappen.
Te vergeefs hadden de drie genoemde opperhoofden (Alba, Requesens en Don
Juan) de grootste krijgskundige hoedanigheden ontwikkeld; te vergeefs hadden de
spaansche benden - toenmaals veraf de meest ervarene, verharde en geoefende der
wereld - de grootste bewijzen van dapperheid aan den dag gelegd; te vergeefs had
men jaren lang met afwisselenden voor- en tegenspoed onderhandeld en gevochten;
dit alles had niet kunnen beletten, dat de eene stad en provincie na de andere voor
de spaansche kroon verloren gingen. Van geheel de rijke erfenis hier te lande, door
Karel V aan zijnen zoon Filip achtergelaten, bleef slechts nog eene schaduwe over:
eenige sterkten te midden van een vijandig land, de provincie Luxemburg en een
gedeelte van het Namensche, ziedaar, waartoe Filips heerschappij was te
samengesmolten.
De zwakke aartshertog Mathias troonde slechts voor zooveel te Brussel, als hem
eenige belangrijke steden aankleefden; meer uit zucht naar rust, dan met de hoop,
dat hij ooit in staat zou zijn, de verstrooide schakels der staatsketen aan elkander te
hechten. Hij was slechts eene pop in het spel: eene soort van Juist-midden tusschen
de vijandelijke partijen. Hij bekleedde eene ijdele plaats en was niet gemaakt, om
eene beslissende rol te spelen in 's lands treurspel. Dralen en, met de arms over
elkander gekruist, de gebeurtenissen afwachten, kan in sommige gevallen eene
staatkundige voorzichtigheid zijn, wanneer men de macht in handen heeft en aan
den loop van zaken kan paal en perk stellen naar welgevallen; in tijden van gisting
en omwentelingen, is het meer dan ooit het geval met Horatius te zeggen, dat het
geluk de stouten begunstigt en de schroomachtigen verpletterd. (Audrces fortuua
juvat, timidosque repellit).
Nog voerde Don Juan van Oostenrijk het opperbevel over het spaansche leger,
hetgeen zich in den hachelijksten toestand bevond. Daar hetzelve uit verscheidene
natiën was te samengesteld, slecht betaald, afgemat door langdurige vermoeinissen
en verzwakt door gevoelige verliezen, trok hij zich met het overschot naar Namen
en Luxemburg terug, wijl hij zich buiten staat zag, iets beslissends te ondernemen.
In dezen neteligen staat van zaken wierp Filip II andermaal de oogen op zijne
natuurlijke zuster, Margreet van Parma, deze was den Nederlanders des te dierbaarder,
daar zij eens-
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deels eene landgenote was door geboorte en opvoeding, welke vroeger sprekende
bewijzen van vreedzame gezindheid had gegeven; en ten andere was geheel de liefde,
die men Karel V had toegedragen, op zijne dochter overgegaan. Immers (wij hebben
't reeds gezegd) was Fillip een spanjaard door geboorte opvoeding en geaartheid; hij
had niets van eenen Nederlander dan de wezenstrekken. Aan onzen volksaart bleef
hij heel zijn leven lang vreemd; hij kende noch de vlaamsche taal noch de vlaamsche
zeden; hij verwijderde den vlaamschen adel van zich, welken Karel V aan zijnen
persoon en zijne staatkunde hechtte door den dubbelen band van vertrouwen en
eereposten, die hij aan denzelven in ruime maat schonk. Mocht het derhalve aan
iemand vergund zijn, de Nederlanders door zachtaardigheid onder Filips gezag terug
te brengen, zoo had deze geenen beteren keus kunnen doen, dan toen hij de
onvermoeibare, doortrapte fijne Margreet als landvoogdesse naar haar geboorteland
zond. Doch de tijd van onderhandelen was voorbij; het vergoten vaderlandsch bloed
had eene onoverschrijdbare afzonderingslijn tusschen Filip en de Nederlanders
getrokken! In de raadkamer zou de stem der spaansche onderhandelaars slechts in
zooverre van gewicht zijn, als zij de kracht van het zwaard tot steunpunt mochten
bezigen. Vruchtloos bezat Margreet een alomvattend brein, indien haar geen stalen
arm ten dienste stond, waarop zij kon rekenen.
Nog altoos had Filip alles of niets gespeeld: van nu aan veranderde hij van stelsel.
Sedert de Unie van Utrecht, streefden de Noord-Nederlanden meer en meer naar
eene volledige onafhankelijkheid en er was gevaar, dat weldra de zuidelijke gewesten
zich met de noordelijken zouden hervereenigen, om geheel en al Spanje's juk af te
werpen. Het kwam er dus op aan, uit de dreigende algemeene schipbreuk zooveel te
redden als mooglijk was. De kans der wapenen gepaard gaande met vernuftige
onderhandelingen, kon voortaan alleen beslissend worden. Voor de eerste maal, en
slechts door dringende noodzaaklijkheid gepraamd, bracht Filip dien tweevoudigen
invloed in het tooneelstuk, dat in Nederland aftespelen viel: de landvoogdesse moest
den last der regering dragen, en heur zoon Alexander, het gebied des spaanschen
scepters met de wapenen uitbreiden.
Slechts in de zuidelijke provincien mocht deze hopen, nog iets, voor alsnu, te wege
te brengen, daar in de noordelijke met het overgaan van Breda en de aanstaande val
van het waggelende Amsterdam, alle hoop op goeden uitslag moest worden
opgegeven. Hoe weifelend de staat van zaken aan
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Farnees voorkwam, laat zich daaruit opmaken, dat hij te Luxemburg aankomende,
weigerde met Don Juan eenig aandeel in het oppergezag te aanvaarden, ten einde
aan de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheid te ontsnappen.
Margreete's onversaagde maar listige zoon begreep en oordeelde den waren staat
der zaken met den eersten oogslag. Verwerender wijze te werk gaan, met een bedreven
en moedvol leger, is altoos een misslag geweest, vooral in een vijandig land, omdat
het werkende en aanvallende leger het vertrouwen aanwint, naar mate het beweeglooze
en afwachtende leger hetzelve verliest. Gene wijze verwijft en verslapt den krijger,
terwijl deze denzelven oefent, verhardt, en vervolgens tot vermoeinissen meer en
meer bekwaam maakt. De eerste leert den soldaat de rust kennen en beminnen; daar
de tweede integendeel hem aanprikkelt tot nieuwe tochten, nieuwen roem en nieuwe
krijgsgevaren, al ware het slechts uit kracht der gewoonte. Zoo dachten Alexander
van Macedonië, Marius, Cesar en Belisarius, zoo dacht ook Farnees; want zonder
toeven brak hij met het leger van Luxemburg op en trok onder Don Juan (die zich
nog in schijn aan het hoofd bevond) naar Namen, met het vaste besluit van, of den
vijand te gemoet te trekken, of vertoonde hij zich niet, hem te gaan opzoeken, waar
hij zich ook bevonde.
Het statenleger, aangevoerd door den opperveldmaarschalk Van Goignies (onder
wien de fijne bloem des Nederlandschen adels diende) was middelerwijl in aantocht
op Namen en had het dorp Gembloers bereikt, toen Don Juan door den ongestuimen
Farnees (welke eene overwinning onontbeerlijk achtte, om den verflauwden moed
des legers op te beuren) werd overgehaald, den vijand te gemoet te trekken en slag
te leveren.
Te laat begreep Van Goignies, dat hij te ver was gegaan, daar hij (zoo niet meer)
ten minsten even zooveel belang had, den slag te vermijden, als de spanjaarden,
denzelven te begeeren. Bij dezen misslag voegde hij weldra eenen tweeden, die nog
grover was; doordien hij het handgemeen worden wilde ontgaan en zich terugtrekken,
wanneer de vijandelijke legers elkander alreeds in het zicht hadden gekregen. Deze
laatste fout werkt oogenbliklijk op het gemoed der soldaten, om reden dat zij den
staat van zaken netelachtiger oordeelen dan hij is, en den veldheer zelven ziende
wantrouwen, zij een groot gedeelte van dat vertrouwen verliezen, hetgeen de zenuw
is van een leger. Indien Van Goignies het spaansche leger had afgewacht, dan mocht
hij zijne standplaats kiezen, zich de ligging ten nutte maken; en terwijl zijn leger
ruim zoo talrijk was als dat van Don Juan; terwijl het hem noch aan moed noch aan
krijgskundige
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bekwaamheden ontbrak, kon de uitslag geheel anders zijn, dan hij nu was.
Wat er ook van zij, de listige Farnees ried al aanstonds het voornemen van Van
Goignies en toefde niet, er zijn voordeel uit te trekken: met pijlsnelheid schoot hij
hem met zijne ruiterij op het lijf, niet ver boven Gembloers; vernielde het grootste
gedeelte des statenlegers en verstrooide het overschot. Van Goignies zelf, na
heldhaftig te hebben gevochten, werd gevangen genomen, benevens verscheidene
niet te verachten hopmannen zijns legers. Deze overwinning, welke geheel en al te
danken was aan het ongestuim beleid van Alexander, had voor onmiddelijk gevolg
de inneming van Geldenaken, Thienen Leeuwen en Aarschot, welke zich bijna zonder
slag of stoot overgaven.
Nu nam Farnees het beschikbare deel des legers met zich, om de stad Diest te gaan
aantasten en door deze bezitneming den doorweg tusschen Antwerpen en Maastricht
af te snijden of onveilig te maken. Ten einde geene vijandelijke macht voor de deur
te laten, tastte hij eerst het sterke stadje Sichem aan en nam het stormenderhand in;
dan spoedde hij zich naar Diest; sloot hetzelve in, en begon zijn grof geschut te doen
spelen. Om aan eene volslagene vernieling te ontsnappen, ging deze stad, op 21
Februari 1578, aan Farnees over.
Tot op dit tijdstip was Don Juan van Oostenrijk, zooniet metter daad, toch met
den naam aan het hoofd der krijgsbewegingen geweest. Van nu af aan voelde hij
eventwel zijne krachten door arbeid, zorgen, vermoeinissen, verkropte spijt en
tegenspoed te zeer uitgeput, dan dat hij den oorlog met de noodige rapheid en klem
nog zou konnen voortzetten. Alexanders verschijning op het tooneel, zijne
krijgskundige bekwaamheden en spoedig gevolgde zegepralen hadden Juan dermate
op den achtergrond geplaatst, dat hij slechts als een zeer ondergeschikte persoon
voorkwam. Deze verduistering zou wel de oorzaak kunnen zijn, waarom hij eene
soort van maagpijn te baat of tot voorwendsel nam, om zich naar Namen terug te
trekken: terwijl hij aan Alexander, met het opperbevel en de keuze der
krijgsbewegingen, ook geheel de verantwoordelijkheid van het leger op de schouders
wierp. Deze kreeg nu de handen ruim; te meer, daar bijna gelijktijdig de niet min
belangrijke steden Nijvel, Sonië, Barlaimont, Reuss, Baumont, Chimai en Binches
in de macht der Spanjaarden vielen; terwijl Bovynen nutteloozen tegenstand had
geboden en Philippeville, na eene hardknekkige tegenweer werd ingenomen.
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Farnees alsdan zijnen rug genoegzaam gezekerd achtende, brak van Diest op; sloeg
den weg naar Thienen in; trok met het zegevierende leger te Viset (een stadje op
halfweg Luik en Maastricht) over de Maas, met het klaarblijklijke uitzicht, om zich
van den rechter oever dier rivier meester te maken en langs dien kant den toevoer
van hulptroepen en krijgsvoorraad uit Duitschland voor de bondgenoten gansch en
geheel af te snijden. Uit dezen tocht moest een bedreven veldheer reeds Alexanders
latere ontwerpen gadeslaan en bij tijds poogen te verijdelen. De uitkomst kwam een
jaar later leeren, welken onherstelbaren misstap de bondgenoten begingen, wanneer
zij de heirbaan op Duitschland lieten onderscheppen, en de belangrijke stad Maastricht
(den sleutel des Maasstrooms) bijna zonder bezetting werd omsingeld.
Nauwelijks was Farnees over de Maas, of hij sloeg de verbeelding zijner vijanden
met verbazing, toen hij het sterke stadje Limburg aantastte; hetzevle na hevigen
tegenweer stormerderhand innam, en aldaar eenen aanzienlijken voorraad krijgs- en
mondbehoeften veroverde. Daalhem was onmachtig, en zoo weinig in staat om
tegenstand te bieden, dat eenige kanonscheuten toereikten, om hetzelve onder Parma
's macht te brengen. Voortaan was dezes tocht, door het Limburgerland des rechten
Maasoevers slechts eene zegevierende wandeling.
Vooraleer hij eventwel zijne macht genoegzaam had gevestigd, moest hij naar
Namen terugkeeren, ten einde van daaruit de bewegingen des hertogs van Alençon
in het zuiden, en die der bondgenoten in het noorden gade te slaan. Door de keus
dezer standplaats, alsook door het blijkbaar worden van Alençon 's baat- en
hebzuchtige uitzichten, welke op niet minder dan 's lands ineensmelting met Frankrijk
uitkwamen, gingen der Walen oogen open en werden de zoogenaamde fransche
hulptroepen uit het land gejaagd. Zoo verloor het leger der bondgenoten zijn
hoofdsteunpunt en zag zich in de onmooglijkheid geplaatst om iets gewichtigs te
ondernemen, te meer daar Farnees gedurig op den loer lag om uit elken misstap zijn
voordeel te trekken; om beurtelings, en naar gelang der omstandigheden, nu dezen,
dan genen op het lijf te schieten. Onder den tijd dat dit alles naar wensch afliep,
overleed Don Juan binnen Namen. Het aanschijn der zaken was merklijk veranderd;
Fanees nam voorloopig het oppergezag in handen; weldra werd hetzelve door opene
brieven bekrachtigd.
Met verdubbelden spoed hernam hij nu de vroeger gestaakte krijgsontwerpen op
den rechten Maasoever en poogde, indien het nog tijd was, met de spaansche
bevelhebbers, die in eenige vestingen van Gelderland en Overijssel bezetting hielden,
eene krijgslijn aan te knoopen en hun eene machtige hulphand te
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bieden. Andermaal trok hij het Limburgerland door; nam Erkelens, Kerpen, Stralen
en meer andere niet onaanzienlijke plaatsen in, waardoor hij het ongestoord bezit
der landen van Over-Maas herstelde. Daar nu in de noorder gewesten alle
ondernemingen schenen vruchtloos te zullen blijven, en tot niets aanleiding te geven,
dan tot tijd- en volksverlies (twee zaken waarvan Farnees de waarde wist te schatten)
keert hij plotsling den rug naar Duitschland; slaat boven Roermond eene brug over
de Maas; (hoe woedend de opgezwollen vloed ook de oevers reeds te buiten ging)
werpt eenige keurbenden op den overkant, ten einde den verderen overtocht te dekken;
dan doet hij eene tweede en sterkere brug over den stroom werpen, tegenover het
dorp Bezel (7e van Sprokkelmaand 1579) en zet geheel zijn leger met den
onafzienbaren trein in drie dagen op de overzijde. Deze overtocht behoort tot de
vermaardste. waarvan de krijgsjaarboeken gewag maken. Hij nam, als in 't
voorbijgaan, Weert in.
Hier deden de zorgloosheid en het gebrek aan vooruitzicht aan de bondgenoten
eenen anderen en veel groveren misstap begaan, dan eenige maanden vroeger, en
welke hun duur moest komen te staan; daar zij meer op de natuurlijke hindernissen
rekenden, die zich tegen Farnesens overtocht verzetteden, dan wel op de
stoutmoedigheid, waarmede deze, na zoovele opeenvolgende zegepralen moest
begeesterd zijn. De geringste tegenstand, op den linker Maasoever, kon Alexanders
overtocht verhinderen, misschien zijne plannen voor altijd verijdelen. Nu hij over
den vloed was, stond het hem vrij, zich met het geduchte heir naar alle richtingen te
bewegen: te meer, daar dat der bondgenoten (te zwak zijnde om zich met Farnees in
het open veld te meten) genoodzaakt was uiteen te gaan. Een gedeelte wierp zich in
Maastricht; een ander in Mechelen; een derde in Breda; terwijl eene talrijke afdeeling
tusschen Eindhoven en 's Hertogenbosch post vatte, ten einde van dit standpunt naar
gelang der omstandigheden, de bedreigde plaats te konnen ondersteunen.
Pijlsnel trok de onvermoeibare Farnees de Limburger Kempen door; nam
onderwege Turnhout in, en hield er zich slechts zoolang op, als noodig was om die
stad tegen eenen aanslag van wege de bondgenoten te beveiligen. Het gros des legers
van deze laatsten had zich te Borgerhout, onder Antwerpen's wallen verschanst en
stond onder de opperbevelhebbers Jan Norits en Frans De la Noue. De eerste was
aan het hoofd der Engelanders en Schotten: de laatste voerde het bevel over al de
andere troepen, die uit Nederlanders, Franschen en Duitschers waren samengesteld.
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Indien men de stelling der vijandelijke legers en den onderlingen staat van zaken
slechts oppervlakkig beschouwt; vooral indien men overweegt hoe gevaarlijk, hoe
vermetel zelfs, het moest schijnen, een beproefd en befaamd leger, aangevoerd door
twee geachte veldheeren, achter kunstig gelegde verschansingen aan te randen; indien
men daarbijvoegt, dat het leger der bondgenoten, voor 't geval eener neerlaag, de
stad Antwerpen achter zijnen rug had als een veiligen schuilhoek, welks inneming
Farnees vooralsnu niet durfde droomen, veelmin hopen, zoo moest deze verschijning
voor Borgerhout natuurlijkerwijze verbazing verwekken. Diegenen, welke hunne
blikken niet over den gewoonen gezichtseinder wierpen, twijfelden reeds, of de
anderzins zoo listige Farnees nu niet zinneloos was, daar hij een vermetel ontwerp
smeedde, waarbij hij alles verliezen en niets winnen kon.
Alexander had eventwel geheel andere vooruitzichten in den zin, toen hij dit stout
bestaan smeedde: aan het leger vertrouwen inboezemen; dat der bondgenoten met
verbazing slaan door eene overmaat van zelfsvertrouwen en stoutheid (om niets meer
te zeggen de reeds waggelende Walen onder Filips gezag te doen wederkeeren, en
daarenboven den vijand genoegzamen schrik aanjagen, om door denzelven niet te
worden gestoord in zijne verdere en reeds opgevatte krijgsontwerpen: ziedaar de
slotsom, die Alexander had uitgecijferd; die hij zelfs voor zijnen krijgsraad wist te
bewimpelen, onder allerlei slach van min of meer in den schijn gegronde
voorwendsels.
Na rijpe beraadslagingen, waaraan Serbellon, Altemps, Van Mansfeld, Frans van
Saksen, Fronsbergen, Tasso, Gonzaga, Valdez en meer andere bedreven opperhoofden
uit het koninklijke leger deel namen, werd de aanval besloten.
Van drie kanten te gelijk bestormden de Spanjaarden met de grootste
ongestuimigheid de verschansingen: hun woedende moed was bij niets te vergelijken,
dan bij de kalme heldhaftigheid waarmede Norits en de la Noue hune soldaten tegen
den vijand aanvoerden. Wat vermocht eventwel aan beproefden moed, getal, geestdrift,
en ongestuim beleid te wederstaan? De spaansche benden, voorzien van takkebossen
en ladders, smeten dezelve in, en over de grachten; drongen in de verschansingen;
velden alles neder, wat weerstand bood; overmeesterde zelfs Borgerhout, en, door
hunnen drift weggesleept vervolgden zij het leger der bondgenoten tot voor de poorten
van Antwerpen. Van de wallen dier nog onlangs zoo bloeiende. zoo machtige en nu
zoo zeer gezonken stad, zagen de knarstandende stedelingen den gehaten Spanjaard
de vesten, achter
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welke hij zooveel onheilen gesticht, zooveel gruwelen gepleegd had, dreigende
naderen!
Alexanders doel was bereikt; de uitkomst kwam weldra bewijzen, dat hij juist had
gerekend. Nijd, wantrouwen en de daaruit spruitende tweedracht, begonnen onder
de bondgenoten het hoofd op te steken; hij wist de Walen grootendeels tot zich te
trekken, door het winnen van eenige hoofden, als Lamot, Montigny, Capry, Floyac,
Birafle en anderen; deze brachten hem niet alleen eene bende van vijfduizend waalsche
strijdknechten, waarmede hij de gapingen in zijne rijen aanvulde; maar leverden hem
ook nog verscheidene voorname steden in handen, als: Grevelingen, Sint Omaars en
Meenen. Daarbij kwam nog, eerst het overgaan tot Filips partij des burggraafs van
Gent; dan het aannemen en bezweren van het Eeuwig Plakaat door de Walen, waarbij
de laatsten geheel en al hunne zaak van die der bondgenoten afscheidden.
Deze aaneengeschakelde gebeurtenissen brachten aan de partij der vrijheid en
onafhanklijkheid, hier te lande, eenen onherstelbaren slag toe. Van dien oogenblik
af viel er niet meer te beramen, noch te beslissen, wat men den Spanjaard nog uit de
klauwen zou rukken; maar wat men tegen Farnesens allesdurvenden
ondernemingsgeest kon bewaren of beveiligen: immers was het nu ten duidelijkste
gebleken, met wat gevaarlijken tegenstrever men te doen had, sedert de hertog van
Parma aan het hoofd des legers en Margreet aan het staatsroer stonden; nu beide de
handen mochten uit de mouwen steken.
Farnees vereenigde in zich alleen al de hoedanigheden zijner drie voorgangers
(Alba, Requesens en Don Juan), zonder dat hij met hunne gebreken besmet was. Zoo
paarde hij den moed des leeuws met de sluwheid van den vos en de voorzichtigheid
van de slang. Aan zijn stelsel getrouw, poogde hij met onderhandelingen te winnen,
wat hij anderzins aan de kans der wapenen zou moeten overlaten. Onder den
almachtigen Neêrlandschen adel strooide hij het zaad des afvals, door het verleenen
van gunsten, het schenken van eereposten en vertrouwen. Bij de katholieke Walen
werkte het godsdienstige vraagpunt zoowel, daarbij wist hij het wantrouwen tegen
de bondgenoten zoodanig aan te stoken, dat zij onder Spanje's gezag terugkeerden,
nog meer ter oorzake van godsdienstige, dan van staatkundige beweegredenen. Om
de Walen te behagen, bood hij aan de Staten te Antwerpen eene schijnbevrediging,
welke niet zou en niet kon aangenomen worden, om reden, dat de aangeboden
voorwaarden ontbloot waren van allen waarborg. In de steden en vestingen had hij
overal getrouwe bevelhebbers en beproefde bezettingen gelegd: zoodat hij van dien
kant niets behoefde te vreezen.
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Zoodra dit alles tot stand was gebracht, brak Alexander met het zegepralende leger
van Borgerhout op, ten einde Maastricht, waarop hij reeds sedert een jaar loerde, te
gaan aantasten. De koning van Spanje had aangeraden, dat hij Vlaanderen eerst
geheel en al zoude onderwerpen. Dit gevoelen werd door de meeste en befaamdste
bevelhebbers van 's hertogs leger omhelsd; doch door Farnees stellig verworpen.(1)
Indien men nu overweegt, dat Farnees nog maar ruim éen jaar het opperbevel over
het koninklijke leger hier te lande in handen had. Indien men daarbijvoegt, hoe
beperkt, hoe bekrompen, of om beter te zeggen, hoe nietig, hoe hooploos Filips
heerschappij was geworden, bij 's hertogs aankomst te Luxemburg: trouwens Don
Juan durfde den vijand niet meer onder de oogen zien. Indien het ontegenzeglijk
waar is, dat Farnees (bijna uitsluitlijk door de kracht zijner tegenwoordigheid en den
gang, welken hij aan de krijgsbewegingen had ingeprent) zooveel te wege bracht,
dat hij geheel het land zegepralend had konnen doorkruisen, van Luxemburg tot
Gelder, en van daar tot aan de Scheldeoevers; dat hij het leger der bondgenoten
(hetgeen sedert eenige jaren aan niets dan zegevieren gewoon was) tot onder
Antwerpen's muren was komen uittergen en, wat meer is, aanranden en op de vlucht
jagen; dan is men genoodzaakt te bekennen (welkdanige gevoelens men overigens
nopens Farnees en het staatsstelsel, hetgeen hij vertegenwoordigde, ook koestere,)
dat hij een geslepen staatsman, een fijn onderhandelaar en een groot veldheer moest
zijn. Onloochenbaar is het, dat twee groote mannen tegen elkander

(1) Men heeft het Farnees als eene vlek willen aanwrijven dat hij stijfhoofdig was in het ontwerpen
en uitvoeren zijner zienwijze; misschien was hij het werklijk, alhoewel om geene andere
reden, dan dat hij het gevoel zijns eigen gewichts bezat. Dit zij hier nog gezegd, dat zijne
vijanden zelven in hem groote hoedanigheden erkenden. Het is van hem, dat de dichter
Paulenus Nolanus heeft gezegd:
Arma fide semper, numquam cognovimus armis
Indiguise filem....
Marnix van Sint-Aldegonde - de hardnekkigste, standvastigste en grootmoedigste vijand van
alle spaansche overheersching - zwaaide hem den lof toe, dat hij edelmoedig en aan zijn
woord steeds getrouw was: zijne beloften onveranderlijk hield; dat hij - om alles in drie
woorden te zeggen - al de hoedanigheden in zich vereenigde, welke den eerlijken man, den
geschikten veldheer en den grooten vorst kenmerken.
Jammer, dat zulke man dikwijls het werktuig moest zijn van Spanje 's duistere staatkunde;
driemaal jammer dat hij niet altoos naar zijn hart en zijne persoonlijke inboezeming kon te
werk gaan; maar duizendmaal jammer, dat hij niet de oudste zoon van den grooten Karel
was, in de plaats van Filip! Deze zou op den tweeden trap geplaatst, ongetwijfeld een goede
ondergeschikte persoon geweest zijn; maar in hem stak niet genoeg stoffe om als groot koning
op te treden.
DE SCHRIJVER.
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stonden.... Parma en Oranje. Had deze laatste de overhand in sommige opzichten,
waar de geestvermogens van pas kwamen, de eerste, in tegendeel, bezat het groote
voordeel van een niet te verachten brein, waaraan een leeuwenmoed, een stalen arm
ten dienste stonden. In een woord: Parma ontwierp en voerde zelf uit; Oranje
integendeel kon zijn alomvattend brein en zijne groote ziel niet op zijne
ondergeschikten enten, en krijgskundige bekwaamheden had hem de Schepper
ontzegd; ze waren voor zijnen grooten zoon Maurits bestemd, die maar later op het
tooneel komt.
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II.
Broeder en zuster.
Hij (de wereldburger) zal schoon 't vaderland door 't staal zich moet verweren,
De deugd eens vijands als een heiligen schat vereeren.
HELMERS. (De wereldburger.)

Den zesden dag der maand maart, in 1579, zoodra de eerste witte tint der
morgenschemering zich in het oosten vertoonde, verlieten twee vreemdelingen het
stedeken Aarschot, waar zij in het gasthof, de Keizerkroon, 's nachts sliepen. Zij
hadden er hun rijtuig en gevolg gelaten, waarmede zij den dag te voren waren
aangekomen; te voet sloegen zij den weg in, die naar Scherpenheuvel leidt. De eene
was een jongman, welke eventwel ruim een dertigtal winters gezien had: bij eene
rijzige gestalte, eenen regelmatigen bouw en een gespierd gestel, voegde hij het
manlijkste voorkomen, de edelste houding, Een wijd en machtig voorhoofd, dikbezette
baard en
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wenkbrauwen, een statige eenigzins gebogen neus, een paar zwarte, doordringende
oogen, die schier altoos in beweging waren en de voorwerpen, waarop hun straal
viel, schenen te doorboren en twee fijne lippen, die doorgaans onder de zwarte knevels
verdoken bleven, gaven aan zijn uitzicht den schijn van berekenden ernst, die op het
stuursche trok. De diepe rimpels, die het edel en manlijk voorhoofd zoo vroegtijdig
doorploegden, waren zooveel luidsprekende bewijzen van bezorgd nadenken, van
ernstige kwellingen, die het jeugdig brein hadden bezig gehouden en gemarteld, in
deze tijden van woest gekamp en van blinden haat. In des jongmans gang en
bewegingen kon men opbruischenden moed en beproefde rechtzinnigheid raden:
over geheel het samenstel lag er iets verspreid, hetgeen slechts eene hooge geboorte
en zorgvuldige opvoeding bevoegd zijn te geven, te weten: edele heuschheid, en
gemaklijken omgang met alle slag van menschen; twee gaven, die zich daardoor
bijzonderlijk onderscheiden, dat hij die met dezelfde bedeeld is, kan gemeenzaam,
onderhoudend, mededeelend en vertrouwlijk worden, zonder dat hij ooit zich tot het
trotsche verheffe, of in het lage vervalle. Boezemde onze reiziger op het eerste zicht
aan anderen vertrouwen in, hij was in tegendeel achterhoudend en spaarzaam met
het zijne nochtans was hij deze doenwijze eerder aan de ondervinding, dan aan zijne
anderzins opene geaartheid verschuldigd; ze kwam niet zoozeer voort uit zijn hart,
dan uit den omgang met derde persoonen. Hij was in burgerkleederen en droeg die
met zooveel smaak en statigheid, dat ze 's mans gewoon tooisel schenen; lette men
eventwel op dien fieren blik, op dien neus, welke op de sterren scheen te wijzen, zoo
stoutmoedig stak hij denzelven omhoog; vooral wanneer men de machtige handen
nauwkeurig in oogenschouw nam, dan ried een bedreven oog, dat ze het zwaard
hadden gehanteerd, en dat deze man (in dit tijdvak van onophoudelijk gekamp) van
den wapenhandel eene hoofdbezigheid had gemaakt. Geen oog zou zich aan 's
reizigers bedrijf misgrepen hebben, wanneer deze zijne borst had ontbloot, waarop
eerbare likteekens prijkten; een niet dubbelzinnig beeldenschrift, hetwelk men kon
vertolken door de woorden: ‘De vijand heeft dezen man nog nooit op den rug gezien!’
Hij had voor reisgezellin zijne zuster: deze was wel zonder zichtbaren zwier, echter
met veel smaak gekleed. Heure kleine zwarte, van ernstigheid fonkelende oogen
waren overschaduwd door een paar halfkringige, koolzwarte wenkbrauwen; heur
gelijkkleurig golvend hoofdhair was op de kruin door eene

Pieter Ecrevisse, Volledige werken. Deel 5. Verwoesting van Maastricht

28
gouden kunstig vervaardigde hoofdnaald te samengevoegd, en verdoken onder eenen
kanten sluier, waarover eene zwarte, zijden faalje zoo zwierig was geworpen, als die
ooit door eene Antwerpsche jufvrouw werd gedragen. Onder deze tooisels liet zij
een gelaat zien, waarop de kalmte harer reine ziel zich kwam spiegelen. De lichte
gloor harer wangen stak op het sneeuwitte vel wonderwel af. Heure gestalte was
rijzig, heure houding, beweging en gang verrieden iets edels; de wezentrekken, neus,
mond en voorhoofd konden door geenen Phidias regelmatiger gebeiteld worden. Had
zij gelijktijdig met onzen Rubens geleefd, zoo zou men gelooven, dat hij zijne
onsterflijke maagden naar de onze heeft genomen en op het paneel gebracht. Niets
was te vergelijken met dien samenhang van lichaamlijke volmaaktheden, welke de
Schepper met eene milde hand over de maagd had gespreid. Bij het eerste zicht
boezemde zij eenen onwederstaanbaren eerbied in, zelfs aan diegenen, welke voor
haar geen teederder gevoel mochten koesteren. Sloeg men de gelaatstrekken, en
vooral den op beide zijden een weinig gebogen mond gade, zoo zou men haar lust
tot vroolijkheid en scherts hebben toegeschreven; hetzij eventwel leiding of
nevenomstandigheden de wezenstrekken hadden geleugenstraft, zeker is 't, dat zij
tot eene soort van ernstig overleg, nadenkend stilzwijgen en ligte droefgeestigheid
was overgeslagen, die desniettegenstaande voor koelbloedigheid en manhaftigen
moed plaats maakten, zoodra een netelige toestand aan de natuur haar eerste recht
wedergaf.
De maagd begaf zich ter bedevaart naar Scherpenheuvel; de jongman begeleide
haar op de reis als leidsman, des noods zou hij haar weten te beschermen. Met heilige
gedachten bezield, (de zuster vooral was geheel in haar godvruchtig voornemen
verslonden) hadden de beide reizigers een groot eind wegs spraakloos afgelegd; en
geen wonder, de maagd bad met iever, met innigheid, met gevoel; haar broeder
eerbiedigde dit heilige plechtige zwijgen, en pijnigde beurtelings zijn brein met de
herinneringen van zijn verledenen leven, met het lot zijner vrienden en magen, met
zijnen God, en bijzonderlijk met zijn vaderland, welks rampen hem loodzwaar op 't
hart lagen.
Het woeste en natuurlijk schilderachtige der landstreek, welke zij doorwandelden,
was nog altoos onbekwaam geweest, om de maagd een enkelen oogenblik van hare
diepe godsdienstige bespiegelingen af te trekken. Nochtans wat heerlijke zichten
leverde daar de wilde natuur niet op, in heure oorspronklijke eenvoudigheid? Eene
bergketen met boomen en heesters bezaaid, in welker bladerlooze takken de
noordewind suisde,
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had hen ter rechter hand van uit Aarschot onophoudelijk gevolgd. Aan hunne
linkerzijde kronkelde de Demer, te midden van geele beemden, kalm en gelaten als
de Limburger, welke zich op de oevers in het helder water spiegelt. Zoo lachend,
zoo verkwikkend, zoo opbeurend als hier de eenvoudige natuur voor den reiziger is,
wanneer zij met heur heerlijk groen en heure veelkleurige bloeisels prijkt, even zoo
treurgeestig, zoo droefstemmend werkt zij op het nadenkende gemoed, wanneer de
noordewind de boomen ontbladerd, het groen vergeeld, en de ruwe winter zijnen
ijsvloer, of zijn sneeuwtapijt over de Demervallei uitgespreid heeft.
Desniettegenstaande, in die half sluimerende, half doodsche natuur ligt er nog altoos
iets grootsch, iets treffends, iets wat den mensch tot diepe gepeinzen stemt.
Daar de jongman zijne zuster in 't geheel niet wilde storen in hare
godsdienstoefeningen, en hij, aan het woelende leven gewoon, voor de eerste maal
de natuur in haren slaap scheen te beschouwen, is het geen wonder, dat hij hoe langer
zoo meer in diep nadenken, zelfs in wijsgeerig natuurkundige bespiegeling verzonk.
Met zijnen schranderen geest doorliep hij de schepping, van het eerste lid der keten
tot het laatste, in zoo verre als de tusschenleden in zijn geheugen en voor zijne
verbeelding zich opeden. Den bladerloozen boom, het kale veld, de verdorde beemd
tooide hij met heerlijk groen; puinhoopen herschiep hij tot praalgebouwen; de in het
stof liggende geslachten riep hij in 't leven; o (zoo mijmerde hij half luid half
binnensmonds) hoe hoog heeft de Schepper den mensch boven alle aardsche schepsels
verheven! Hoe staat hij, de koning der geschapene wezens, met zijne rede, met
verstand, oordeel en wil te prijken! Vrij kiest de mensch, vrij beslist hij; daarom is
er loon voor 't goede en straf voor 't kwade bestemd! Ik koos ook vrij, en vrij besliste
ik: neen, geen blind noodlot leidt mijne schreden! Worstel ik, het is omdat ik wil
worstelen! Wat bereidt mij de toekomst? Ik weet het niet; doch ik voel dat mijn haat
wettig, en mijn oogwit rechtvaardig, edel is! Herinneringen, o hoe menigmaal zijt
gij bitter als gal, en gij, toekomst, wordt gij niet wederom zwart als de nacht! Maar,
mijn God, heb medelijden met ons schoon vaderland...! Op eene onverstaanbare
wijze mompelde hij verder; moedeloos liet hij het hoofd op de borst zijgen en stapte
gedurig sneller voort.
De maagd, welke sedert eenigen tijd op 's broeders arm leunde, bad altoos even
finnig; nog niets was sedert twee uren in staat geweest, haar aan het diep godsdienstige
gevoel te ontrukken. Eindelijk was de bergketen achtergebleven: zij
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doorreisden nu eene golvende vlakte; hier en daar kwam een dennenbosch met zijn
eeuwigdurend groen het oog verkwikken. Met langzame en afmattende stappen
beklommen zij een gebergte: van de kruin waarop zij zich weldra bevonden, wierp
de maagd onwilkeurig heure blikken op de onafzienbare landstreek, die zich aan
heure oogen vertoonde en bleef als verrukt op de plaats stilstaan: zoodanig wekte
deze natuurschoonheid op haar gevoelvol gemoed. De jongman volgde den
gezichtstraal der zuster, en wat vestigde zoozeer hunne aandacht? Naar de noordzijde
vertoonde zich Heist-op-den-Berg, welks huizen om de steile hoogte als gezaaid zijn
en het heerlijkste zicht in 't verschiet opleveren. Meer oostwaarts, in het midden der
wildernis, verhief zich boven den gezichteinder het kerktorenpunt van Averbode 's
befaamde abbij, de perel van Belgie 's kloosters. Nog verder poogden hunne oogen
het ruim te doordringen; want daar lag het slot van Westerloo, waar nog onlangs de
ongelukkige weduwe van den grooten Lamoraal, de moeder der reizigers, met heure
elf kinders eene schuilplaats vond, toen alles tegen den edelen stam scheen samen
te spannen, om het pak der rampen ondraaglijk te maken! Dan de deugd schijnt te
meer uit, als ze naast de boosheid zich vertoont: woog Alba 's looden arm zwaar op
de huizen van Egmont en Hoorn, de Vlaming ontbrak niet aan den edelmoedigen
stam. Aan de De Merode 's was het beschoren, de smarten zooveel te verzachten als
het doenlijk was. Deze vaderlandsminnende familie durfde Sabina van Beieren
beschermen; zij mocht haar eene mededogende hand toereiken! De edele weduwe
kon deze schuilplaats aannemen, de toegereikte hand vatten, zonder bloozen. De
vervolgingen der Spanjaarden tegen de beide stammen getuigen van beider gevoelens;
zij vereenzelvigen hun lot. Al deze herinneringen kwamen zekerlijk bij de wandelaars
op; want uit beider oogen perelden stille tranen; als of hunne ziel door eenen
onzichtbaren stroom in verband hadden gestaan, wendden zij plotslijk de oogen naar
het oosten, alsom stof tot andere gedachten te zoeken: immers waren zij buiten de
gewoone plooi geraakt.
Dan vertoonde zich voor hunne oogen de toren van Scherpenheuvels befaamde
kapel, welke haar bestaan verschuldigd was aan een wonder, volgens de kroniek.
Men had dezelve toegewijd aan de Troosteresse der bedrukten, en de bedrukten zijn
in dit ondermaansche tranendal niet in geringen getalle. In de verte beschouwd, is
men geneigd, die beroemde bedevaartplaats (op eene hoogte gelegen van waar ze de
onafmeetbare vlakte rondziet) te vergelijken bij een eiland in het midden
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der wereldzee liggende. Op beide oorden zoeken noodlijdenden en ongelukkigen
eene schuilplaats: de pelgrims op het eerste, wanneer stormende driften de ziel
bedreigen; de zeevaarders op het laatste, wanneer de woedende baren der zee dreigen
hun de laatste reddingsplank te ontrukken, en de schipbreukelingen dan een zwart
punt in de verte ontwaren!
- Kom (zegde de broeder, welke zijne vorige kalmte had hernomen) steun wat
meer op mijnen arm en stappen wij zachtekens voort; deze plaats werkt ongunstig
op mijn gemoed en nog ongunstiger op het uwe; want tranen vloeien langs uwe
glorende wangen.
- Broeder, antwoordde zij - terwijl zij zijnen arm nam, om den weg te vervolgen
- er zijn tranen, waarin een zoet genot steekt; welke men liefkoost, omdat ze den
boezem ontlasten.
- Ik wist niet, dat mijne lieve zuster reeds met zoo zware kwellingen had kennis
gemaakt. - Herhaalde de jongman op eenen indringenden toon, en wachtte dan een
antwoord af.
De maagd bleef eenen oogenblik als in gedachten verslonden; eensklaps verhief
zij het hoofd en de opsporende blikken des broeders bemerkende, vraagde zij op hare
beurt: En wie onder Lamoraals kinders (God trooste vaders ziel) zou durven zeggen,
dat hij van kwellingen vrij is?
De vraag was voor ontvlambaarheid vatbaar, nochtans had de maagd het gewicht
daarvan geschat. Droevige herinneringen dreigden de samenspraak te zullen
verbitteren; alle uitlegging eventwel poogen te vermijden, was geene lichte zaak, en
ofschoon de maagd datgene was, wat men eene groote ziel, eene sterke vrouw mocht
noemen, koos hij toch eenen middelweg en antwoordde: ‘Twee zaken kwellen mij,
uwe veiligheid en het lot des Vaderlands.’
- Wat staat er voor mijne veiligheid te duchten, broeder lief? Zijt gij niet mijn
leidsman en beschermer? Het lot des vaderlands, zegt gij nog: God alleen kan het
redden uit den afgrond, waarin het hoe langer zoo dieper dreigt te zinken! Schep
moed, broeder, God verlaat de zijnen niet!
- Als leidsman ben ik in allen gevalle goed; als beschermer zoudt gij somtijds wel
eene betere keus konnen doen.
- En wie zou mij beter kunnen beschermen, dan Filip van Egmont, mijn broeder?
- Spreek zoo luid niet, Maria, wij beleven eenen tijd dat bosschen, struiken, boomen,
heuvels en grachten ooren hebben!
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Wat meer is: stroopers doorkruisen het land en maken de wegen onveilig; zij rotten
zich te saam tot benden! Deze vreemde soldeniers achten het min moeilijk, min
gevaarlijk, weerlooze lieden uit te stroopen, dan den vijand onder de oogen te zien;
tegen soortgelijke boeven zou ik u zoo goed als de beste poogen te verdedigen, zonder
te overpeinzen, dat vele honden der hazen dood zijn, zegt het spreekwoord. Daar ligt
nog het grootste gevaar niet.
- Waar ligt het dan, mijn broeder? Gij maakt mij beschroomd of poogt gij mij te
beproeven?
- Ik heb niet noodig u te beproeven; ik ken Maria van Egmond onder het opzicht
van moed en kalmte. Hoor, wat wij meer te duchten hebben. De hertog van Parma
(zegde men gisteren avond te Aarschot) zou van Borgerhout opgebroken zijn, om
de Vlaanderen te overvallen; daar die krijgsoverste deze mare laat uitgaan, geloof
ik er juist niets van. Wat mij betreft, ik ben van gedacht, dat het de listige Italjaan
op Maastricht gemunt heeft: in dit geval zouden wij wel te Scherpenheuvel
Spanjaarden konnen in 't gezicht loopen, en voor ons beiden zou het even
onaangenaam zijn, met die bloedhonden in aanraking te komen!
- Ik beschouw het gevaar niet zoo voor groot, als gij het schildert: heeft men met
eenen hoop stroopers te doen, men smijt hun de beurs toe en vervolgt zijnen weg
met nog lichteren tred dan te voren; zou het eventwel waar zijn, dat de spanjaarden
naar dezen kant eene beweging maken, dan hebben wij niets van stroopers te vreezen,
en zoo verdwijnt het eene gevaar voor het andere. Zij weten zeer wel dat het voor
hen niet raadzaam is, in Farnesens handen te vallen; immers zegt men, dat die veldheer
niet zacht omgaat met stroopers en overloopers; maar dat hij weerlooze persoonen
en eigendommen doet eerbiedigen. Hebt gij ons zelf niet verhaald, dat in 's hertogs
leger eene strenge krijgstucht heerscht, die nooit strafloos wordt verbroken?
- Niettegenstaande, hoofdig zusterken - hernam de jongman half ernstig, half
schertsende - hadt gij voorzichtiger gedaan, uw bedevaart nog eenigen tijd uit te
stellen, tot dat wij met Gods hulp, en den moed onzer dappere benden, den
vaderlandschen bodem zullen gezuiverd hebben van het vreemde gespuis, dat overal
wilkeurig wandaden op wandaden stapelt.
- Gij weet, broeder, een heilige plicht weegt op mij en roept mij naar
Scherpenheuvel. Eene belofte moet niet alleen voltrokken, maar daarenboven op
haren voorgenomen tijd
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volbracht worden. Verleden jaar ging ik er voor de eerste maal; eer ik een-en-twintig
jaren oud ben, moet ik er voor de tweede maal geweest zijn; reken nu, of ik nog meer
dan twee dagen tijd heb. Op mijne eerste reis vergezelde mij onze broeder Karel; wij
kwamen op den 22 februari te Scherpenheuvel aan. Den dag te voren hadden de
Spanjaarden Diest ingenomen en hoe nabij zij dan ook waren, kregen wij geene
enkele spaansche kleedij te zien.... ik bedrieg mij, terwijl wij ons in de kapel bevonden,
zagen wij eenige Spaansche legerhoofden in het koor zitten bidden, als de minste
pelgrims; mijn broeder meende zelfs den hertog te herkennen, om hem als jongeling
zijnde, aan het hof te Brussel gezien te hebben; hij was er nochtans niet verzekerd
van. Was hij het werklijk, zoo moet ik bekennen, nooit volmaakteren krijger gezien
te hebben Verspreidt de faam overigens niet, dat Alexander zoo grootmoedig als
dapper is, en in wijsheid zijne moeder evenaart?
- Ik ken en eerbiedig uw heilig voornemen (hernam de broeder met aandoening);
ik ook volbracht mijne beloften op bestemden tijd, en nog nooit heeft mij het
krijgsleven éenen dag belet een warm gebed tot den Allerhoogste te sturen tot lafenis
der ziel onzes vaders, welke God sedert lang in zijn rijk heeft; want hij stierf als een
martelaar, verknocht aan godsdienst en plicht, aan koning en vaderland! Het grieft
mij, dat wij op dezen oogenblik zulke droevige gebeurtenissen en sombere tijden
herinneren; nu het ijs gebroken is, zal ik u de redenen blootleggen; gij hebt er dikwijls
op aangedrongen waarom ik mijn leven te pande stel aan al de oorlogsgevaren;
waarom ik de vrijheidspartij ben toegedaan; waarom ik den Spanjaard altoos vijandig
tegenoverstond.
- Gij wilt van staatkunde spreken, naar ik gisse, mijn lieve broeder, ga voort, ik
zal geheel ooren zijn, en wil liever een uurken langer te Scherpenheuvel bidden, ten
einde het verwaarloosde zooveel mooglijk in te halen. Gij wilt mij de redenen van
uw gedrag blootleggen; ik luister.
- Dat wil ik, zuster lief, onderbrak Filip met zichtbare aandoening: den eenen dag
of den anderen kan wel een kogel of een zwaardslag mij naar de eeuwigheid zenden
en dan zult gij mijn gedrag naar waarde schatten, als gij het zelve in zijn geheel kent.
- Zwijg, broeder, ik durf aan moeders lot niet denken, indien zulke slag haar nog
kwam treffen; spaar haar toch die grievende mooglijkheid. Maar ga voort, ik luister,
zeg ik!
Nu begon Filip de gebeurtenissen der veertien laatste jaren
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met groote trekken af te schetsen; hij plaatste aan de eene zijde van het tafereel de
vrede en vrijheidminnende Nederlanders, van uit de grijze oudheid heen, geregeerd
door eene reeks vorsten, op vaderlandschen bodem geboren en opgekweekt, 's lands
taal sprekende, bekend met de zeden, gebruiken en noodwendigheden des volks;
omringd door trouwe onderdanen, en tusschen beiden een machtige adel, die niet
uitsluitlijk een steunstaf van den vorst tegen het volk was, maar veeleer een
overgangsbrug van den vorst tot het volk. Hij toonde der zuster, hoe volk en adel
steeds bereid stonden om, op des vorsten stem, goed en bloed ten beste te geven,
zoohaast de vreemdeling den bodem of de eer van Nederland poogde te schenden.
Aan de overzijde en als afstekend tegenhangsel, stelde hij keizer Karels zoon, den
duisteren Filip II, Spanjaard door geboorte, taal, opvoeding zeden, denkwijze en
woon; miskenner en verdrukker van die neêrlandsche gematigde vrijheid, welke voor
oorsprong had wederzijds aangegane verbintenissen tusschen geestelijkheid, adel
volk op den eenen kant, en den vorst aan den anderen; voor steun, een eeuwendurend
bestaan; voor wettiging, eene ongestoorde orde; voor gevolg eenen ongehoorden
stoflijken voorspoed, eenen onoverwinlijken afkeer van alle vreemd juk, en eene
onwrikbare verkleefdheid aan vorst en vaderland. Hij nam Filips vrijheidsdoodende
maatregelen in oogenschouw en het daaruit gesproten Verbond der Edelen, waarbij
anders niets beoogd werd dan, met den katholijken godsdienst, 's lands rechten,
privilegien en vrijheden te bewaren. Wanneer hij eindelijk aan Alba 's zending hier
te lande kwam, bedekte hij zijn aangezicht met beide handen en zegde tot Maria: Ik had mij verbeeld genoegzamen moed te bezitten om u de bloedige bladzijde van
vaders marteldood open te leggen... Mijne tong vind geene woorden, om die
moordtooneelen te brandmerken! Gij, Maria, waart nog een kind, onbekwaam om
uw ongeluk en het onze, in zijne geheele uitgestrektheid, te beseffen: u wil ik, u mag
ik den onoverwinlijken afkeer niet in den boezem jagen, waarmede ik bezield ben!
Gij gaat ter bedevaart; geen haat mag u bezielen; morgen zullen wij die stof hernemen.
Terwijl Maria eventwel besloten had, het uiterste te poogen, om dien ingewortelden
haat uit haars broeders gemoed te rukken, plaatste zij de samenspraak op den waren
grond en zegde: - maar, broeder, indien gij dezen blinden haat niet aflegt, zoo zal
deze bedevaart mijne laatste niet zijn; immers zal ik ieder jaar naar Scherpenheuvel
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gaan en aan de genadige Moeder vragen dat zij, door hare voorspraak bij den godlijken
zoon, u tot vreedzamere gedachten stemme; dat zij te wege brenge, wat noch moeder,
noch zusters, noch broeders op u vermochten!
- Besteed uwe gebeden beter, lieve zuster, en vraagt geene wonderwerken van
Gods moeder!
- Maar laten wij eens met kalmte den staat van zaken in oogenschouw nemen,
mijn goede broeder; wat wilt gij nog bewerken! Gij staat bijna alleen tegen den
gelukkigen, om niet te zeggen onoverwinlijken hertog van Parma. Hij onderwerpt
de hardnekkigsten door zijn wapengeluk; de waggelenden wint hij door zijne wijze
onderhandelingen; de voorzichtigen snellen van zelfs onder zijn gezag: ongetwijfeld
moet hij een groot man zijn, om in zoo korten tijd het aanschijn van zaken geheel en
al te doen veranderen. Mijns dunkens zou het voor u, voor ons allen hoog tijd zijn,
dat gij u aan dien grooten man onderwierpt, terwijl gij nog kunt onderhandelen;
immers tast hij eens de Vlaanderen aan, wie waarborgt u, dat zij niet vijandig zullen
behandeld worden?
De daadzaken spraken te overluid, dan dat Filip veel wist in te brengen,
diensvolgens hield hij het gesprek op den hertog en zegde: ik weigere geenszins, aan
Farnees groot krijgsgeluk toe te kennen, zelfs groote hoedanigheden, welke eventwel
met gebreken ondermengd zijn; zoo bezit hij geheel de fierheid des Kastiljaans, de
rekkende staatsuitzichten zijns geboortelands Italië, de bevalzucht des hovelings, en
eene blinde onderwerping aan zijnen koninklijken oom....
- En indien ik alles (behalve het laatste gezegde, dat ik betwist) toegave, sluiten
deze hoedanigheden, waarmede gij hem zoo mildelijk bedeelt, dan diegenen uit van
wijs, dapper, grootmoedig en getrouw aan zijne verspreken? Ik denk van neen: 's
mans werken bewijzen het. Maar welke gevolgen wildet gij uit uwe gezegden trekken,
ter wettiging uwer gedragswijze?
- Welke gevolgen, Maria, luister welke gevolgen ik daaruit trek - hernam Filip
met bitterheid, terwijl zijn bloed naar het hoofd steeg - ik betrouw noch Spanjaard
noch Italjaan, zoodra zij aan de bevelen van den duisteren Filip gehoorzamen; in
dezes handen zijn zij slechts blinde werktuigen! Waar het hoofd niet deugt, daar is
het met de ondergeschikten kwalijk gesteld! Margreet en Farnees, haar zoon, zijn
enkelijk voortzetters van Alba, Granvelle en Vargas; allen spelen de rol, die hun door
Filip en zijnen spaanschen raad wordt opgelegd. Zouden de beide eersten al betere
persoonlijke uitzichten hebben dan de laatsten, ik houde mij vastlijk overtuigd, dat
zij elk eenen be-
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spieder op de hielen hebben, welke hen volgen, als de schaduwe het lichaam. Derhalve
zijn zij gedurig genoodzaakt, Filips bevelen blindelings uit te voeren, of het
oppergezag aan andere handen over te leveren. Weet gij waarop de zaak zou uitloopen,
indien Filip het land nog herwonne? (hetgeen God behoede!) Op het rooven der
vrijheden, het afschaffen onzer rechten en privilegiën, op de onderjukking van 't land
en het afpersen van den laatsten penning, ter betaling der krijgskosten! Filip II en
zijn lieveling Alba wisten zeer wel, dat zij hun doel niet zouden bereiken, zoolang
er mannen als Oranje, Egmont, Hoorn, Brederode en meer anderen van dien stempel
bestonden; daarom deden zij de hoofden der eenen vallen; bedreigden die der anderen,
om ze tot vluchten te dwingen! In hunne helsche plannen, hadden zij zeer juist
berekend, dat een volk zonder vereenigingspunt, zonder befaamd opperhoofd, lichtlijk
onderjukt wordt; Gods oog waakte eventwel over de Nederlanden; uit de overmaat
van rampen zal 't geluk des lands vloeien; geheel de spaansche macht en hoogmoed
hebben voor het algemeene vrijheidsgevoel moeten bukken! Geweld dient nog
enkelijk om 's lands ontslaving te bespoedigen: dit ziet Filip, en daarom verandert
hij van stelsel. In plaats van beulen, zendt hij nu persoonen, die den Nederlanders
altoos dierbaar waren; hij rekent op Margreete's sluwheid en inboorlingschap, op
Farnesen's krijgskunde en geslepenheid. Men is eventwel op zijne hoede en de tijd
is voorbij, dat men zich met zoete woorden liet in slaap wiegen; de ondervinding
heeft geleerd, dat Filip zeem in den mond en gal in het hart heeft; dat hij afwisselend
geweld, list en bedrog bezigt, om 't even, indien hij maar ziet tot zijn doel te geraken!
Zoo geeft hij in 't openbaar bevelen tot het aanknoopen van onderhandelingen; in
het geheim doet hij dezelve afbreken, of zoo draaien, dat ze op niets uitloopen!
- Broeder, broeder - zoo viel Maria in, zoodra Filip eenen oogenblik deze reeks
van beschuldigingen staakte - gij behandelt de Spanjaarden en hunnen koning al te
hard, en uwe verwijtingen zijn van onrechtvaardigheid niet vrij te pleiten, wijl zij te
algemeen zijn. Nooit zal ik gelooven, dat eenig volk des aardbodems zoodanig
doorkankerd zij, dat het niet eenige goede hoedanigheden hebbe; over de spaansche
natie behoef ik niet uit te weiden, zij is buiten het spel; was iemand misdadig, zoo
is het Spanje's koning: van dezen alleen wil ik u spreken....
- Dan zult gij het goede al rap opgesomd hebben, onderbrak Egmonts zoon!
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- Hoor broeder, het hemelschreeuwend ongelijk tegen onzen dierbaren vader zaliger,
tegen ons zelven gepleegd, heeft uw anderzins gevoelig en minnend hart zoodanig
getroffen, dat het u tot eenen overdreven en blinden haat voortsleept! Mijns dunkens
waren 't noch wraaklust, noch bloeddorst, die den koning tot bloedvergieten
aanspoorden; maar hij is misleid geworden; Alba en Vargas hebben zijn godsdienstig
gevoel weten te prikkelen. Wat had Filip te wreken op den overwinnaar van
Sint-Quentijn? O, niets, dat zult gij toch bekennen! Bloeddorst? Deze strijdt tegen
Filips geaartheid en godsdienstig gevoel. Alba deed den koning in iederen Nederlander
eenen ketter zien, en in elken ketter eenen gezworen vijand, die niet anders dan door
geweld kon ingetoomd worden! Geloot mij, lieve broeder, de koning heeft zijne
misslagen hard geboet: loodzwaar weegt het onschuldig vergoten bloed op zijn
geweten, en Gods rechtvaardige, maar wrekende hand heeft zich over de
nakomelingen van Karel-den-Grooten uitgestrekt! Filips lot is eerder beklagensdan
benijdenswaardig: hij ziet de schoonste erfenis zijns vaders verscheurd, zijne landen
verloren gaan, of zich ontvolken door aanhoudende oorlogen, zijne schatkist uitgeput,
zijne familie verdeeld, ontaard en afgunstig; zijnen eigen zoon tegen hem opstaande....
Don Carlos, die scepter, kroon en landen geroepen was te erven, doet hij in een
gevang opsluiten! Huislijke oneenigheden verpesten zijn leven; lichaamssmerten
pijnigen zijn lichaam bij dage, en de gepleegde moorderijen, welke hij niet belet
heeft, stellen hem bij nachte schrikbeelden voor den geest, die hem hinderen, rust te
vinden op de koninklijke legerstede! Wanneer de rechtvaardige hand Gods zoo zwaar
op den zondaar weegt, dan is het overbodig, (om niets erger te zeggen) dat zich nog
een tweede wreker opdoe! Laat Filip aan zijn rampzalig lot over, hij is in Gods
handen!
- Gij wilt dus, indien ik u wel versta, dat wij de arms op de borst over elkander
kruisen en dat wij Filip zoo maar ongestoord laten het land onderjukken, de vrijheid
in boeien klinken! Gij wilt, dat wij het hoofd buigen onder de slagen, die hetzelve
bedreigen, gelijk vuige slaven doen, welke hunne weerdigheid als menschen noch
beseffen, noch op prijs stellen! Durft gij zulk gedrag, zulk eene denkwijze opdringen
aan den zoon van den grooten Lamoraal, zeg schoone pleitster? vraagde Filip met
bitterheid.
- Het past mij niet, antwoordde Maria, u gedragsregelen voor te schrijven; hetzij
mij nochtans geoorloofd te gelooven, dat het den koning ernstig om vrede te doen
is: Margreet en haar zoon Alexander zijn de beste waarborgen van die vreed-
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zame gezindheden; beide zijn tot minzame schikkingen en geenszins tot
bloedvergieten geneigd. Is er wel iemand, die ooit aan moeder of zoon valschheid
of wreedaardigheid ten laste legde? Is Margreet niet een Vlaminge? En Alexander,
is die niet de zoon eerder van Margreet dan van Octavius Farnees? Zoudt gij de oude
leus: Vlaming en valsch is strijdig, leugenstraffen? O, mijn lieve broeder - voegde
zij met aandoening bij, terwijl zij Filips handen in de hare vatte, op hem eenen
hemelschen blik vestigde en dat tranen langs hare wangen liepen - staak toch, om
moeders- om zusters- om broeders- om Godswil den haat, dien gij in het hart draagt!
Vergeef aan den koning het niet verhinderde ongelijk: gij zijt hem dit ten minste
verplicht, dat hij uwe boeien slaakte, in plaats van u te doen om hals brengen, waartoe
hij het recht had! Indien gij wist wat tranen onze moeder alsdan gestort heeft over
uw lot; wat zorgen, wat kommer, wat slaaplooze nachten gij haar hebt gekost; indien
gij weet met welk uitzinnig geluk zij uwe verlossing vernam; indien gij eens wildet
overwegen, hoe veel moed er gevergd wordt om te vergeven; maar ook wat grootsche
deugd de vergeving is; o, broeder, gij zoudt niet aarzelen, mijne bede (die ook de
bede is van allen, welke u dierbaar zijn) toe te staan! Trek u terug van het tooneel;
of liever, houd er u van af, terwijl het nog tijd is; wijden wij al onze zorgen toe aan
moeders vertroosting! Er is bloed genoeg vergoten, en Egmont 's stam heeft op het
outer des vaderlands voldoende offers gebracht! Spaar den geslagenen stam van
nieuwe rampen!! ik bid er u om op de knieën. Bij deze woorden, was zij voor den
broeder in het stof gezegen, doch Filip had haar aanstonds opgebeurd; deze was in
de hevigste gemoedspanning. Reeds half ontwapend, deed hij zich geweld aan, om
niet geheel en al toe te geven. Met eene onstuimigheid, die zijne gemoed spanning
niet geheel en al kon verbergen, riep hij uit:
- Zwijg, Maria, en bekoor mij niet verder; gij vrouwen zijt veel te genegen om te
vergeven en vergeten. Deze kunnen voor u kristlijke deugden zijn, voor mij zou ze
de geschiedenis als eene onteerende lafheid boeken, en God bevrijde Lamoraal's
afstammelingen voor zulken hoon! Wat geven ons, wat geven mij 's konings rechten
en gunsten? Ik loochen de eersten en veracht de laatsten! Hebben zich Filip, Alba
en hun voorbeeldelooze Bloedraad wel gevraagd, wat van onze moeder, wat van
hare elf kinders zou worden, toen zij dezelve tot troost- en hulplooze weduwe en
weezen maakten; toen zij ons allen in rouw en in armoede dompelden, zoodanig zelfs
dat Egmonts weduwe en kinders genoodzaakt waren, van weldaden, van edelmoedige
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weldaden te leven? Wilt gij, dat ik geheel den sluier verscheure van het droevig
bedrijf? Dan luister, Maria: vaders doodsvonnis was uitgesproken; edelmoedige
vrienden rieden moeder, dat zij zelve eenen stap zou doen en genade vragen voor
den onschuldig veroordeelde! Zoo groot was moeders liefde tot haren echtgenoot,
dat zij niet aarzelde: zij nam mij en onze zuster Francisca bij de hand, en ging tot
den bloeddorstigen dwingeland Alba, eenen knieval doen ter redding van haren
echtgenoot! Geene genade, zelfs geen uitstel kon zij van den bloedhond bekomen!
O, Maria, nog staan mij des wreedaards gelaat en moeders mismoed voor den geest,
alsof het gisteren eerst gebeurd ware! De snoodaard kon, onder eene geveinsde,
huichelachtige mededoogendheid, maar slecht de inwendige voldoening verbergen,
welke hij smaakte, wanneer hij het lot des overwinnaars van Sint-Quentijn in zijne
handen, en dezes echtgenote (eene Paltsgravin, de dochter van Beierens vorst) met
hare twee telgen smeekende voor zijne voeten zag geknield! Schandelijk, schandelijk
is het, dat de menschlijke samenleving zulke monsters in haar midden telt en duldt!!!
Iederen keer dat mij Alba's berekend, gedwongen, onnatuurlijk, stuursch gelaat en
moeders mismoed voor den geest komen, kan ik mij niet onthouden, den dwingeland
Filip achter den helschen landvoogd te zien; dan dunkt mij, dat de eerste het hoofd,
de tweede slechts de arm is! En wat heeft een land te verwachten van eenen vorst,
die zijne onderdanen noch kent, noch ziet; die hen zoo weinig bemint, dat hij de
besten onder dezelve aan beulshanden overlevert?
- Ik verschoon 's konings handelwijze niet, onderbrak Maria, ik spreek u van
vergeving, van moeders rust en vertroosting, van onzer aller wensch....
- Vergeving, rust, vertroosting, wensch.... komt dit alles van pas, (riep Filip
verbitterd uit) wanneer het vergoten bloed om wraak roept? Wanneer 's lands rechten,
vrijheden, onafhanklijkheid en het vaderland zelf in gevaar zijn? O, het vaderland is
mij honderdmaal dierbaarder dan goed en bloed, dan vrienden en magen! Duizendmaal
heiliger dan Filips met bloed bezoedelde scepter! Wanneer een vorst trouw, eed en
der onderdanen rechten schendt, dan wordt het een heilige plicht, zijne macht te
knakken, zijnen scepter te verbrijzelen! Filip bevindt zich in dit geval: de Nederlanden
moeten uit zijne klauwen gerukt worden; het vaderland moet ontslaafd zijn! Mijn
dierbaar vaderland rekent op mijnen arm; aan hetzelve staat hij ten dienste! Aan u
stille onderwerping; aan mij de oorlogsgevaren en de voldoening van mij te wreken
over den
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smaad, die aan ons huis en aan de Nederlanden is toegebracht! Hoor, Maria, wanneer
de onverbidlijke geschiedrollen eens in bloedletteren het moorden van zoovele edele
hoofden zullen melden; wanneer vooral in de weegschaal der gerechtigheid zullen
gelegd worden, aan den eenen kant vaders krijgsroem, verdiensten, trouw en
vaderlandsliefde, aan den anderen kant het onschuldig door beulshanden vergoten
bloed, dan zal de onpartijdige en verontwaardigde nakomelingschap met
nieuwsgierigheid vragen, of er onder de elf kinders van Egmont wel èén gevonden
zij, die gepoogd hebbe, den dood zijns vaders te wreken!!
Filip scheen uitgeput, niet zoo zeer door het uitspreken dier ernstige woorden, als
wel door de vlijmende herinneringen, die deze stof op het ijzeren gemoed altoos te
weeg brachten! Moedeloos zonk zijn hoofd op de borst. Maria zag en begreep zeer
wel, dat haar broeder in eene gemoedsspanning was, die weinig of niet bewogen
wordt door de koele rede; was eventwel de vlaag over - zoo dacht zij - dan moest
natuurlijkerwijze kalmte op den storm volgen. Zij wist daarenboven, dat zij hem
alles mocht zeggen; wijl zij zijne lievelinge was. Na eene poos zwijgens had zij,
zoowel als de broeder, de vorige rust weder gekregen: zij wilde het laatste middel
inspannen.
- Mijn lieve Filip - hernam zij eindelijk, op eenen streelenden en tevens
weemoedigen toon - wil u toch bedaren en de kans eens koeldloedig berekenen: gij
speelt een grof spel: 's lands zijn of niet zijn, is de inleg! Zien wij eens na wat er te
winnen of te verliezen is. Indien de nationale, de vrijheidminnende partij (waaraan
gij verkleefd zijt) zegepraalt, zal het land aan Spanje 's gezag ontsnappen, ik beken
het; maar wie anders dan Oranje zal er de vruchten van plukken? Hij zal te Brussel
troonen, in de plaats der landvoogdesse; de hervorming, bijna algemeen in de
noorderprovincien, zal den katholieken godsdienst, den godsdienst onzer vaderen
verdringen, met de onwederstaanbare macht van t voorbeeld, 't geweld en de
nieuwigheid! Gaat daarentegen Parma voort met zegevieren, zoo trekken zich onze
noordsche broeders achter hunne wateren terug, waar zij ongenaakbaar zijn, of
vertrouwen op hunne schepen en zoeken elders eenen schuilhoek, waar zij de
vaderlandsche vlag planten; waar zij hunnen handels- en nijverheidsgeest ontwikkelen;
waar zij gewetensvrijheid genieten, en dit laatste is hun hoofddoel! Het staat te
voorzien dat zij, in zulk een uiterste, hunne aan de zee ontwoekerde landen aan de
zee zullen wedergeven; aan de Spanjaards niets achterlatende, dan eenen waterplas
boven de
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plek gronds, waarop eens het naarstigste volk des aardbodems woonde! De eenparige
vloek en het lot van ditzelfde volk zouden aan de wereld de maat leveren van datgene,
wat Spanje voor zijne onderdanen bestemt! In dusdanig geval zouden onze gewesten
blootgesteld blijven aan den willekeur des overwinnaars, die zich des te meer
verbitterd zou toonen, naarmate hij meer inwendigen tegenstand ontmoette; niets zal
hij eerbiedigen, dan het recht van den sterkste!
Met kalmte antwoordde Filip: - Stel uwen heiligen iever gerust: onze katholieke
godsdienst loopt geen gevaar; de Vlamingen, zoowel als de Walen, zullen altoos aan
het geloof hunner vaderen verknocht blijven. Vrijheid en godsdienst zullen steeds
hand in hand gaan en op elkander steunen; dit weet Oranje zoowel als ik; hij zal zich
wel wachten van ooit eene heiligschendende hand op eene van beide te leggen! Vrij
kan Neerland zijn, zonder dat Oranje Karels stam verdringe. Voor de zegepraal der
Spanjaarden staat niets te vreezen! Farnees komt eenen oogenblik schitteren, even
als sommige hemellichten: ze verdwijnen te rapper, naar mate zij meer glans
verspreiden; nog een weinig meer geluk, dan wordt Filip jaloersch en achterdochtig
op hem; slechts een rampspoed, en hij wordt teruggeworpen tot het punt, waar hij
begon! Wat wil hij uitvoeren op den duur met een leger, dat voor geld, voor niets
dan geld vecht? dat slecht betaald wordende, geene gelegenheid laat voorbijgaan,
zonder tot muiten of plunderen over te slaan? Hij spartelt zich dood, te midden van
een land, dat hem vijandig is; wij integendeel ontvangen geld en onderstand uit
Engeland, hulptroepen en mondbehoeften uit Duitschland; Frankrijk staat op het
punt. een geducht leger herwaarts te zenden: wat vermag Filip tegen al deze
samenspannende machten?
- Broeder lief, gave God dat de zaken zoo stonden, gelijk gij ze afschildert! Eilaas!
gij ziet alles op zijn schoonste. Ik wil niet eens gewagen van de wending der zaken,
sedert eenigen tijd, voornaamlijk sedert den afval der Walen; spreken wij slechts van
de drie mogendheden, op wie gij steunt en hoopt. Engeland stookt met zijn geld
overal oproer aan; het heeft voorop reeds berekend, wat woeker hetzelve met de som
zal terugnemen: het laat u in rust, zoolang gij betalen kunt, en valt u op 't lijf, als de
beurs ledig is; men zegt dat de woekerende kinders van Esaü ook zoo handelen, ten
einde des te zwaardere voorwaarden te kunnen opdringen: ik vrees Engeland het
meest, als het de beurs openzet, opdat wij er in zouden grijpen met volle handen!
Duitschland laat zijne benden stroopers en gelukzoekers naar de Nederlanden trekken
om er te vrijbuiten en te plunderen: zij gelijken op de raven,
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die zich altoos in hoopen bevinden omtrent de slagvelden! Frankrijk loert sedert
eeuwen op ons land: nu eens gebruikt het list, geweld en trouwloosheid; dan biedt
het ons eene helpende hand aan; maar pas op, dat de Franschman geenen vasten voet
op onzen bodem zette: is hij er eenmaal, hij zal zich de Nederlanden aanmatigen, al
ware 't onder voorwendsel, dat ze slechts een van Frankrijk weggespoelde brok
gronds uitmaken! Gij kent de leuze der Vlamingen op het slagveld van Kortrijk? Wat
Fransch is, valsch is, slaat ze allen dood! Onze voorvaders hadden gelijk: van de
Franschen hebben wij niets goeds te verwachten; zij zijn zoodanig voor henzelven
ingenomen, dat zij geen ander volk der wereld achten! Red, broeder, o red het
vlaamsche vaderland, de vlaamsche onafhanklijkheid, zonder den vreemdeling in
het spel te roepen: zij mochten soms ten onzen koste vrede maken!
Deze woorden geuit hebbende, voegde Maria onmiddelijk bij, om een einde te
stellen aan 't gesprek: - Kom, Filip, voor alsnu geen woord meer! raadpleeg rijplijk
uwe belangen, die uwer naastbestaanden en die des lands! Wij naderen
Scherpenheuvel, de geheiligde plaats; alle verstrooidheid willen wij aan den voet
des bergs laten; ik heb kalmte noodig, zoowel als gij! Mocht u Gods Moeder
vreedzamere gedachten inboezemen! Dit zeggende, legde zij de fijnste hand, die ooit
de Schepper op 't einde eens marmeren arms plaatste, zoo plat op des broeders mond;
dat hij zich in de onmooglijkheid vond, nog een enkel woordje te lossen.
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III.
Scherpenheuvel en de ontmoeting.
Die aan den Samber wonen
En die van 't Kempenland, } Vaarwel, o Maget zoet
Om eer u aan te toonen, } Die ons beware moet.
Zijn daar gelijkerhand.
SCHERPENHEUVELS GEZANGBOEK.

Maria had meer dan te voren noodig op 's broeders arm te steunen, toen zij den voet
des steilen bergs bereikten, waarop Scherpenheuvel als in de lucht genesteld staat.
Noch spade, noch pikkel hadden toenmaals gepoogd, de scherpe helling te breken
en de geheiligde kapel een weinig toeganklijk te maken voor de reizigers. Maar wie
anders bezocht die plaats dan de godvruchtige bedevaarder? En deze liet het zich
welgevallen, dat hij zijne ledematen afzwoegde, alvorens tot de Moeder van genade
en bijstand te geraken; dat heetten de deugdzame Kempenbewooners in hunne
oorspronkelijke eenvoudigheid tot voor den troon der heilige Maagd klimmen.
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Twee hoofdwegen leidden naar Scherpenheuvel; den eenen hebben onze beide
kennissen van uit Aarschot gevolgd; de tweede komt van de stad Diest, die slechts
op eene kleine mijl afstands ligt. De omstreken zien er heideachtig en schraal uit; de
grond is een mengsel van zand, leem en steentjes; hij valt moeilijk te bebouwen, om
der steile hoogte wille. Van daar komt het ongetwijfeld, dat rondom de plaats het
oog nog rust op aanzienlijke dennebosschen, welke zich op Belgie 's bevolkten
bodem, hoe langer zoo verder van de steden en dorpen verwilderen om de plaats in
te ruimen aan rijke oogstvelden, die den onvermoeibaren, landbouwkundigen Vlaming
voor zijn standvastig zwoegen beloonen. Op de kruin en nagenoeg in het middelpunt
van de rondvormige vlakte des bergs, ligt de kapel; rond dezelve, bijna op
evenwijdigen afstand staan de huizen, als in eenen kring gestapeld.
Wat Scherpenheuvel is, heeft het aan zijne kapel te danken. Over eenige eeuwen
was de plaats (waar thans het vlek, zoo niet met prachtige, ten minste met fraaie,
eenvoudige en ruime huizen staat te prijken) een waardeloos bosch, waarin zich
zeldzame en magere eikenboomen, ter nauwernood boven het kreupelhout en de
braamstruiken verhieven; waarin het mos en de paddestoelen ( beide voortbrengselen
van eenen grond, welken de natuur stiefmoederlijk heeft behandeld) de plaats
betwisten aan eene soort van mager snijgras, hetgeen slechts een karig voedsel
opleverde aan de grazende schaapskudden. Dan het stond reeds vast in Gods wijze
raadsbesluiten, dat dit oord uit de vergetelheid zou gerukt worden! Want eensklaps
ontdekt een godvreezend schaapherder (ongetwijfeld den wenk van Gods vinger
volgende) het L.V. wonderbeeld, hangende aan eenen eikenboom. Wanneer de
Almogende een groot werk wil verrichten, dan kiest hij doorgaans zwakke werktuigen,
in tegenoverstelling van den mensch, wiens middelen altoos in evenredigheid staan,
met hetgeen hij wil voortbrengen: om reden dat hij slechts natuurlijke krachten ter
zijner beschikking hebbende, de oorzaken en uitwerksels naar zijne beperkte maat
moet afmeten.
Straks verheft zich een kapelleken in het bosch; de eik, waaraan het wonderbeeld
hing, wordt omringd met een nederig muurwerk: de noodlijdenden, de bedrukten,
de boetende zondaars, de dankbare harten snellen van alle oorden naar de befaamde
plaats, om zich onder de bescherming van de Moeder des Hemels te plaatsen; om er
boete te doen of hunne dankzeggingen uit te storten. Wonderen volgen op wonderen;
de faam verbreidt de faam; millioenen pelgrims komen derwaarts
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gesneld, van de oevers der Maas, Samber, Schelde, Dijle, Nethen en Demer: eerst
in onregelmatige hoopen, het geheele jaar door; later processiegewijze en bij voorkeur
gedurende de dagen en novenen, die aan Gods Moeder zijn toegewijd. Heiden en
bosschen weergalmen alsdan van het godvruchtige lied, waarin Maria's deugden en
weldaden bezongen worden. De winzucht volgt weldra de bedevaarders op de hielen:
herbergen, gasthoven, winkels en kramen worden rondom het kerkhof opgericht;
zoo wordt Scherpenheuvel, in weinig tijds, een dorp en het dorp een vlek. Weldra is
het oorspronklijke kapelleken te nauw: het maakt plaats voor een ruim gebouw, welks
regelmatigheid meer dan dubbelzinnig was. Nog later en wel na het tijdstip, waarop
onze geschiedenis zich ontrolt, viel het aan Albert en Isabella te beurt, aan O. L V.
van Scherpenheuvel (werwaarts zij zich zoo menigmaal gedurende hunne regering
begaven) eenen tempel, der Moeder des levenden Gods waardig, op te richten. Dit
onvergelijkelijke paar schepte in weldoen zijn behagen; maar smaakte ook het zalige
genot van de diepe wonden, die ons door eene vijftigjarige worsteling waren
toegebracht, te genezen; van zich in zijn leven door alle Belgen aangebeden, en na
den dood vergoddelijkt te weten(1). Zoowel in de oude als nieuwere kapel verheft
zich de eik (waaraan het wonderbeeld werd gevonden) uit den grond in 't midden
van den outer: op den vereeuwden stam heeft de knagende tijdworm nog geene
verwoestingen kunnen aanrichten! Onze deugdzame vorsten gaven het voorbeeld
van bijzonderen eerbied voor Scherpenheuvels wonderbeeld; menigmaal mengden
zij zich onder de eenvoudige bedevaarders en matteden hunne ledematen af met het
beklimmen des bergs. Rijke geschenken, in de kapel aanwezig, getuigden van
edelmoedige en machtige gevers, en het Neerlandsche volk, niet min godvruchtig
dan zijne vorsten, volgde derzelver voetspoor; zoo stroomden bedevaarders van alle
streken naar Scherpenheuvel. Boven den ingang der kapel, prijkte in steen geëtst het
volgende wapenschild: een rood veld met drie zwarte kepers, het wapenschild bedekt
met het beeld der heilige Maagd Maria,

(1) Wanneer zal de dankbare nakomelingschap eens hare schuld aan de nagedachtenis dezer
twee gelukslichten van Belgie's sterrenhemel betalen? Zeven plaatsen betwistten elkander
het geboorterecht van Homerus, en geen oord wedijvert, om een standbeeld aan Belgie's
weldoeners op te richten
DE SCHRIJVER
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in natuurlijke kleuren en staande met den rug tegen eenen groenen eikenboom.(2)
Hoe meer Maria de heilige plaats, het doel harer reis, naderde, des te inniger scheen
zij zich te doordringen van de plechtigheid der zending, welke zij als kind op zich
nam en als maagd wilde volbrengen. Zij twijfelde wel geenen oogenblik, of haar
vader was den dood der rechtvaardigen gestorven: hetgeen haar eventwel niet kon
beletten, zich met de eeuwige waarheid te overtuigen, dat het eene heilige gedachte
is, voor de overledenen te bidden. Ofschoon zij was afgemat van gaan, van honger
en van dorst, verkreeg zij van den broeder, dat zij zich rechtstreeks naar de kapel
begaven. Onze beide kennissen waren uitermate getroffen over de menigte pelgrims,
waarmede de tempel was opgepropt; zij drongen door het volk tot aan de
komuniebank, maar hadden nauwlijks geknield of een koorbediende meende zich te
herinneren; dat diezelfde maagd, een jaar te voren, bewijzen harer milddadigheid
had achtergelaten. Hij trad derhalve tot de beide binnenkomenden en wees hun eene
zitstede in het gestoelte, ter rechter zijde van het koor. Nauwlijks waren zij op de
aangewezen plaats gezeten, of eene eerbiedwaardige, sneeuwwitte geestelijke trad
in de kapel en stapte in de sakristij; Maria volgde denzelven op de hielen - hij was
haar biechtvader het vorige jaar geweest - zij gaf hare begeerte te kennen, en
oogenbliklijk aanhoorde de dienaar des Heeren het edele biechtkind.
Welk afstekend tafereel verbeeldden deze twee menschenkinderen! Daar zat
verootmoedigd en in het stof geknield eene telg van Neêrland's edelsten stam, voor
den eenvoudigen dorpsherder. De eerste had van de wereldsche zaken nog niets
gesmaakt, dan droevige herinneringen; de laatste was, op zijne lange loopbaan,
bekend geworden met de geheimen van al de stormen, die het menschelijke gemoed
schokken. De maagd had uit hare herinneringen eene stille droefgeestigheid geput;
de herder had zich uit lange ondervinding eene voorbeeldelooze kalmte van oordeel
gevormd: zoo streng hij zich zelven beoordeelde, zoo toegevend was hij voor anderen.
De eene was zwak, zij wist het, en mistrouwde daarom hare krachten, wijl zij zich
omringd achtte door de duizendvoudige gevaren der wereld; de andere was sterker,
omdat Gods genade en de heiligheid zijner zending hem ondersteunden. Gene was
nederig en ootmoedig, wijl zij doordrongen was van de waarheid, dat hare grootheid
op niets, dan het brooze der aarde steunde, deze voelde zich boven 't aardsche
verheven, want zijne macht kwam van den eeuwige. Het biechtkind vertoonde zich
eerst

(2) Gelijk men het verwachten kon, was dit wapenschild een splinter in de oogen der zuidelijke
wereldverlichters: het had eenen godsdienstigen oorsprong en viel onder de vernielende
hamers en beitels! Aan Leopolds regering dankt Scherpenheuvel het herstel van dit
wapenschild.
Id.
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aan den ingang des levens; zij verscheen daar begaafd met alle de voordeelen, welke
de mensch zoo reikhalzende najaagd voor zichzelven en zoo zeer benijdt in anderen;
de biechtvader bevond zich reeds op den rand des grafs, beladen met schatten van
deugden en goede werken, omgeven met die hemelsche kalmte en majesteit, welke
het uitsluitlijk erfdeel zijn van een welvervuld leven en van een zuiver geweten.
Zoohaast de priester het ego te absolvo, en ten slotte den zegewensch: ‘ga in vrede
mijn kind!’ had uitgesproken, gaf Maria te kennen, dat zij wenschte - was het mooglijk
- aanstonds de misse des grijsaards te aanhooren en onder deze de tafel des Heeren
te naderen, alsmede dat dezelve gelezen wierde ter intentie der geefster; want de
maagd drong den heiligen man eene handvol francetonen op, zoo dat hij nog wel een
geheel jaar lang moest lezen, indien hem God onder dien tijd niet tot Zich riep, om
in zijn rijk zulk een deugdvol leven te beloonen. Met nog eenen jeugdigen ijver trok
de grijsaard de plechtige miskleederen aan, en in twee minuten stond hij voor 't outer,
terwijl Maria hare plaats naast den broeder had ingenomen.
Aan de overzijde des koors bleef een gestoelte onbezet; straks kwam een koorknaap
in allerhaast binnen met een allerfraaiste voettapijt, dat hij aldaar spreidde; hij legde
op de knielbank gedaamde kussens met zijden bloemen doorwerkt en zoodanig de
natuur nabootsende, dat de honingbie zich op dezelve zou neergezet hebben, om
daaruit haar zeem te zuigen. Deze praalstukken kwamen uit Antwerpens beroemde
zijdewerkhuizen, en waren een geschenk dat Karel V, bij een bezoek, aldaar had
gelaten; want ook de groote keizer was ter bedevaart naar Scherpenheuvel gekomen
en had den bijstand van Gods Moeder afgesmeekt voor zijne ondernemingen.
Maria was al te diep met hare godvruchtige uitboezemingen bezig, om deze
toebereidsels te bemerken; zij ontsnapte eventwel niet aan 's broeders gadeslaande
oog; hij maakte al aanstonds daaruit op, dat men een buitengewoon bezoek moest
afwachtende zijn. Inderdaad weldra traden vier priesters in de kapel, verdwenen
achter het outer, van waar zij, na eenen oogenblik toevens, wederom te voorschijn
kwamen, in plechtig gewaad, voorgegaan door kruis en vaandel: zoo stapten zij den
tempel af tot bij de ingangdeur. Hier bleven zij drie aanzienlijke persoonaadjes (wier
aankomst hun geboodschapt was geworden) eene poos afwachten; dan aanstonds
zag Filip, dat de stoet terugkeerde, gevolgd door drie mannen in krijgskleederen
uitgedoscht, nochtans zonder helm of zonder borstweer; zij
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namen alle drie plaats in de voorbereide zitplaats, tot welke de priesters hen
begeleidden.
Nog niet eenmaal had de maagd de blikken buiten haar misboek geworpen, waarin
zij den offeraar volgde. De nuttiging naderde; op dit plechtig oogenblik was zij zoo
zeer met haren God bezig, dat geheel de buitenwereld voor haar niet bestond! Wanneer
zij de faalje van het hoofd liet op de schouders vallen en den voet des outers naderde,
o alsdan was haar gang zoo nederig, zoo helderstralend van eenen hemelschen glans,
dat de drie vreemdelingen te gelijk als éénen blik van verwondering op die zuivere
maagd wierpen, en denzelfden op haar gevestigd hielden, tot dat zij wederom de
vorige plaats had ingenomen. Filip had die nieuwsgierige bewondering, van wege
de drie vreemdelingen, met eene soort van verontrusting gadegeslagen; te meer, daar
hij er twee onder hen erkende: aan de rechter zijde zat de grijze Serbellon, de
bedrevene veldheer, dien Farnees gewoon was vader te noemen; aan de linker pronkte
de graaf van Mansfelt met zijne rosse haren: deze stond bekend, als de onstuimigste
bende aanvoerder onder de neerlandsche legerhoofden. Tusschen hen beide bekleedde
een onbekende de eereplaats, hetgeen aan graaf Filip te denken gaf, dat het niemand
anders konde zijn, dan de hertog van Parma in persoon. Wat hem in dit gedacht nog
meer versterkte was, dat de onbekende alleen drager was van den band des Gulden
Vliezes(1), hetgeen de anderen hadden weggelaten - zoo dacht hij - om hulde aan rang
en geboorte te bewijzen.
Filip bedroog zich geenszins in zijne gissingen: immers den voorgaanden dag,
was Farnees met het leger van Borgerhout opgebroken; had met hetzelve den weg
door de Kempen naar Maastricht ingeslagen en kwam andermaal naar Scherpenheuvel,
eensdeels om de Moeder des Hemels te bedanken over het genoten wapengeluk; ten
andere, om nieuwen zegen en bijstand over de toekomende ondernemingen af te
smeeken. Hij, even als Maria, had den priester in een misboek gevolgd; hij ook scheen
verslonden in zijn gebed, hetgeen hij aan O.L. V opdroeg voor zijne ouders, zijnen
koninklijken oom, voor zijne soldaten en voor den vrede des lands.
Terwijl de hertog met eene voorbeeldelooze aandachtigheid zat te bidden, had
Van Mansfelt niet opgehouden, nieuwsgierige blikken beurtlings op de maagd en
haren geleidsman te vestigen: hij kwelde zich onophoudelijk het hoofd, en poogde
beider wezenstrekken zich te binnen te brengen. Filip van

(1) Dit ordeteeken bekwam hij maar later; maar wij hebben ons eene vrijheid veroorloofd.
DE SCHRIJVER.
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zijnen kant had er het grootste belang bij, niet erkend te worden en vermeed, zooveel
't hem mooglijk was, Van Mansfelt's onderzoekenden gezichtsstraal. Deze
gedwongene beweging had Van Mansfelt gadeslagen; hij had ook gezien, dat Filip
aan zijne zuster iets in het oor fluisterde; dat de laatste onmiddelijk daarna voor de
eerste maal de oogen naar de overzijde van 't koor had gekeerd, en dat beiden daarop
de heilige plaats hadden verlaten. Aan de deur der kapel gekomen zijnde, vroeg
Maria: - Wie was de nieuwsgierige, die de oogen op ons beide geboeid hield?
- Wel Maria, het is de rosse Van Mansfelt; hij gelijkt op alle mannen van zijnen
stempel, die met een uitgebreid gezag en ongewoone geestvermogens bedeeld zijnde,
door eene niet geringe weetlust geprikkeld worden. Aan de Spaansche zaak geketend,
met den dubbelen band van eereposten en onbeperkt vertrouwen, welke hem in ruime
maat worden geschonken, laat hij niet de minste gelegenheid voorbijgaan, om de
Spanjaarden te begunstigen. Voor 's konings dienst denkt, vecht en bespiedt hij;
overal is hij dienstvaardig, om het even, of hij in gezelschap, in den raad, op het
slagveld, of in Godes tempel zich bevindt!
Het afbeeldsel nog al taamlijk geschetst zijnde, zal het aan niemand vreemd
voorkomen, dat deze onbuigbare steunstaf van Spanje 's hof (ten einde datgene te
doorgronden, wat hij voor een geheim aanzag) tegen de regels der algemeene
welvoegelijkheid van Farnesens zijde opstond en de beide uitgaande persoonen bijna
op de hielen volgde. Want nauwelijks waren deze pelgrims in het nabijliggende
gasthof, den Rooden Leeuw, getreden; nog maar even had Filip het ontbijt besteld,
of Van Mansfelt was voor hem getreden met het tastbare oogmerk van, onder het
eene of andere voorwendsel, in gesprek te geraken en langs dien weg zijnen weetlust
te verzadigen. Na zoo wat alledaagsche woordenwisselingen over regen en schoon
weder, vraagde Van Mansfelt eenige inlichtingen rakende Scherpenheuvel, het
wonderbeeld en de kapel.
Filip beantwoordde deze vragen met de afdoende verklaring dat hij, aan de streek
vreemd zijnde, zich in de onmooglijkheid vond, een voldoende verhaal te kunnen
geven, Dan om verschooning biddende, voegde hij er bij: - ik mag mijne zuster niet
langer alleen laten! Bij deze woorden keerde hij aan Van Mansfelt den rug toe en
wilde tot Maria treden.
- Eenen oogenblik nog, mijnheer - zegde Van Mansfelt - en verschoon de groote
vrijheid, die ik neem; maar weet gij wel, wien gij den rug toekeert, en wien gij
aanspreekt?
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- o, Ja - antwoordde Filip op eenen eenigzins lossen en glimlachenden toon - ik heb
de eer, met eenen bedevaarder te spreken, gelijk wij 't beide zijn, mijne zuster en ik.
- Maar er komen al vele bedevaarders, die daarom toch niet zijn, wat ik ben, om
u te dienen.
- Even zoo min als wat wij zijn, onderbrak Filip, nog losser dan te voren.
- Hetgeen niet belet, dat er onderscheid tusschen de bedevaarders bestaat, zegde
Mansfelt buigende.
- Dank voor de les, hernam Filip spotlachende, ik meende dat alle bedevaarders
gelijk waren, ten minste in Gods oogen en, zou er onderscheid zijn, dat de nederigste
de beste is!
De steek was te wel bestuurd, om niet op de gevoeligste plaats te treffen; ook nam
het Mansfelt op eenen taamlijk hoogen toon; - Behoudens al den eerbied, dien ik aan
uwe schoone gezellin (mijne zuster, onderbrak Filip) dien ik aan uwe schoone zuster
- hervatte hij - verschuldigd ben, zie ik mij genoodzaakt, u te doen opmerken, dat
gij door uwe werken en houding in de kapel getoond hebt, voornemens te zijn,
onbekend en onbemerkt van hier te gaan. Het is mooglijk, dat gij daartoe goede
redens hebt; hetgeen eventwel niet belet, dat ik in mijn recht ben, wanneer ik in
mijnen, en des noods in den naam des hertogs van Parma kom vragen, wie gij zijt?
- Ik (gaf Filip ernstig ten antwoorde) ben op dezen oogenblik een pelgrim, wijders
niets, overal leidsman en beschermer mijner zuster, welke zich van eene heilige plicht
heeft gekweten. Maar wie zijt gij, om den last van onderzoeker op u te nemen?
- Ik ben Karel Van Mansfelt, graaf van ouders tot ouders, aanvoerder der
koninglijke ruiterij, onder het opperbevel des doorluchtigen hertogs van Parma, dien
gij daar aanstonds in de kerk hebt zien zitten! Dat God zijne hoogheid behoede!
Maria, dit beseft men lichtlijk, was ongerust geworden over de wending des
gespreks, waaraan zij eventwel te vergeefs poogde een einde te stellen. Mansfelt,
die de oogen op haar had gevestigd gehouden, geloofde eene lichte trilling in haar
bemerkt te hebben, bij het hooren uitspreken van den naam des hertogs van Parma;
daarom was deszelfs nieuwsgierigheid nog meer geprikkeld.
Filip (bij welken de gekrenkte vlaamsche fierheid de overhand nam, zonder dat
ze hem den tijd liete, om op de ongerustheid der zuster te peinzen) sprak op eenen
weerdigen, ofschoon eenigzins bijtenden toon: - Gij zegt dat gij de graaf Karel
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Van Mansfelt zijt, ik geloof het niet; immers uwe handelwijze en de toon uwer
woorden hebben niets graaflijks om het lijf. Karel van Mansfelt is inderdaad, gelijk
gij zegt, van ouders tot ouders, uit edelen bloede gesproten, en het i s nog zonder
voorbeeld, dat een neerlandsch edelman, die aan het hof van den grooten Karel
verkeerd heeft, twist zoekt tegen eenen vreedzamen, weerloozen burger; veelmin
nog, wanneer eene edelvrouw tegenwoordig is! Hoe heet men zulk gedrag, mijnheer?
Gij, die u uitgeeft voor den graaf Van Mansfelt, gij moet het weten!
- Ik heet uwe antwoorden, zoovele uitvluchtsels, goed om anderen te paaien, maar
mij niet.
- Uitvluchtsels zoudt gij ze mogen heeten, indien ik verplicht ware, u een antwoord
te geven op uwe weetgierige vragen! Ik wil nochtans wel aannemen dat gij de graaf
Van Mansfelt zijt; toon mij dan de machtbrieven, die u veroorloven, in 's hertogs
naam te bespieden; doet gij het niet, zoo zij het mij geoorloofd te gelooven, dat gij
van Parma 's naam misbruik maakt? Voor zooveel ik van dien man weet is het zijne
gewoonte niet, vreedzame lieden te doen bespieden; weerlooze burgers te vreezen;
bedevaarders (die een weinig troost komen zoeken in diepe bedruktheid) te stooren,
en nog minder, de schoone kunne strafloos te laten beleedigen!
Van Mansfelt wist beter het slagzwaard dan de welsprekendheid te behandelen;
hij vergat de vierledige beschuldiging, die hem naar het hoofd werd geworpen; bracht
den hertog van Parma in het spel en vond niets beters dan zich aan een woord (dat
hem zoo vervaarlijk in het oor had geklonken) vast te klampen. Ook alle maat
vergetende, riep hij op eenen verontwaardigden toon uit: - Vreezen, man! Vreezen,
dit woord was nog nooit in 's konings getrouw leger gekend en is uit het woordenboek
des hertogs van Parma, als niets beteekenend verbannen. De Geuzen, oproermakers
en beeldenstormers mogen hetzelve bezigen!!
Bij deze woorden, wierp Filip aan den graaf Van Mansfelt eenen verpletterenden
blik toe; waarbij hij eene zoo ernstige beweging met de rechter hand maakte, dat de
ongestuime spreker zich niet kon misgrijpen over den waren zin des bliks en der
beweging. Filip, gebaarden kon men door de volgende woorden vertolken: ‘Bedaar
u een weinig, er is immers eene edelvrouw tegenwoordig, en wij zullen onze zaak
wel zonder haar afdoen, ik vraag niet beter!
Er viel eene korte tusschenpoozing in, die Van Mansfelt het minste kon verkroppen;
ook hernam hij (doch ditmaal op veel matigeren toon, te meer daar hij den hertog en
Serbellon door
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het venster gezien had, op weg om in den Rooden Leeuw te treden). Wanneer ik zou
even zegde, dat de hertog van Parma niet schroomt, dan hebt gij mij den tijd niet
gelaten, er nog ter uwer onderwijzing bij te voegen, dat die vreezeloosheid hem niet
belet op zijne hoede te zijn; de held moge al jong zijn, hij is eventwel voorzichtig.
Neen, de kleinzoon des grooten Karels vreest geenen vijand op het slagveld, nog
minder in gesloten kamp; maar hij wantrouwt menschen die onbekend s konings
leger naderen, en zich dan even zoo onbekend zoeken te verwijderen! In één woord,
hij is op bespieders en verklikkers waakzaam en niet zonder redens; immers van
zulke mannen zijn wij altoos omringd!
Te vergeefs was Maria voor de tweede maal tusschen beide gekomen en had,
ofschoon ten hoogste ontsteld, gepoogd een einde te stellen aan den woordenstrijd,
die hoe langer, zoo meer dreigde tot dadelijkheden over te slaan! Daar eventwel haar
bidden en smeeken niets teweeg brachten op beider van aart zeer ontvlambare en
oploopende gemoederen, was zij half bewustloos op haren zetel gevallen en in eenen
tranenvloed uitgeborsten.
Filip vergat nu ook alle maat, en antwoordde op de zoo rechtstreeks honende
lasteringen van Van Mansfeft, met eenen spottenden glimlach, waarin eventwel de
gramschap doorstraalde:
- Karel Van Mansfelt, indien uw zwaard zooveel te lang is als uwe tong, zoo
wensch ik geen ander geluk op aarde, dan een goed einde van dezelve af te kappen!
Ik begrijp uwen moed; gij hebt er eenen goeden voorraad, wanneer gij tegen weerlooze
lieden te doen hebt; had ik het staal in de vuist, gij zoudt op eenen anderen toon met
mij zingen! Opdat gij eventwel niet zonder woeker betaald wordet, hoor wel, wat ik
u ga zeggen: gij, vlaamsch edelman, hebt de gastvrijheid geschonden, eenen
weerloozen edelman door uwe hoontaal uitgetergd; gij hebt den eerbied vergeten,
die men aan eene gewoone vrouw - ik zwijg van eene edelvrouw - verschuldigd is;
eerloos hebt gij u gedragen! U, Karel Van Mansfelt, graaf van ouders tot ouders,
veracht ik!!
Deze bijtende woorden met klem en traagzaam uitgesproken hebbende, keerde
Filip andermaal aan Van Mansfelt den rug toe, en wilde zich verwijderen; doch
plotslings verbleekte hij, bij het zien van twee gezichten? Alexander van Parma en
Serbellon stonden voor hem!
De grijze krijger, welke de ruwe inborst en den overdreven iever van Van Mansfelt
kende, had ook in de kapel de minste beweging gadegeslagen en het achtervolgen
zijns strijdmakkers
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met ongerustheid afgezien. Wanneer nu Van Mansfelt niet aanstonds terugkwam,
giste Serbellon, dat er iets moest voorgevallen zijn; hij gaf zijn bedenken aan den
hertog te kennen en beide verlieten gezamenlijk, en in allerijl de kapel. Op de eerste
ondervraging had men hun den Rooden Leeuw aange duid, waar zij binnentraden,
juist op den oogenblik, dat de vreemdeling de even geboekte trotsche taal aan Van
Mansfelt toestuurde. Deze laatste had den hertog zien binnenkomen. Filip integendeel
stond met den rug naar den ingang gekeerd en was overigens te zeer ontvlamd, om
des hertogs tegenwoordigheid bemerkt te hebben.
Terwijl Alexander met verbaasdheid zijne blikken van den eenen op den anderen
wierp; dat de maagd hooploos weende, en dat Filip als bedwelmd stond over de
plotslijke verschijning, nam van Mansfelt het woord op; boog diep en sprak tot den
hertog: - Genadige heer van Parma, (bij deze woorden verhief Maria haar neergezegen
en met tranen overstelpt gelaat dat nu nog meer verrukkend was), gij hebt den
vermetele gehoord! Ik vraag het aan uwe hoogheid en aan mijnen makker Serbellon,
of ooit iemand staffeloos aan eenen Van Mansfelt zulke smaadwoorden toebracht?
Indien de tegenwoordigheid uwer hoogheid en der schoone daar, (doelende op Maria)
mij niet wederhielden, zoo zou het wonderbeeld van O.L.V. des mans schouders niet
beveiligen van een pak zweepslagen! Deze woorden gingen gepaard met eene ernstige
dreigende beweging des rechten arms.
Deze nieuwe hoonende taal en beweging, in tegenwoordigheid des hertogs,
ontstaken Filip in woedende razernij! In eene dreigende houding, op de tanden
knarsende, met vlammenschietende oogen, riep hij uit: - Heer van Parma, de faam
verspreidt dat gij een zoo grootmoedig als dapper krijgsman zijt? Uwe hoogheid
neem ik tot getuige van die lastertaal!! Ik ben weerloos en kan den smaad niet wreken
op den hoonder! Voldoening is hij schuldig en hij zal ze geven: ik eisch die van hem,
in naam der gekrenkte eer, der geschonden gastvrijheid en als beschermer mijner
zuster, welke hij schandelijk beleedigd heeft! - Filip moest hier adem scheppen;
zoodanig was hij ten einde; hij hervatte dan op eenen meer bedaarden toon: - o
doorluchtige heer, leen mij toch uw rapier en ik zal beproeven, of Van Mansfelt
zooveel voorraad bezit aan moed afs aan hoonende woorden!
Tot hiertoe had de hertog nog geene gelegenheid gehad, om éen woord te plaatsen;
gaarne had hij den oorsprong gekend van den twist: ofschoon hij wel niet twijfelde,
of Van Mansfelt's overdreven iever moest er voor een groot deel in zijn. Nu
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hem het woord rechtstreeks werd toegevoegd, antwoordde hij op eene indringende
en eenigzins ernstige wijze: - Mijnheer, schoon mijn rapier nooit uit mijne handen
ging, schijnt mij uw toestand van weerloos man dusdanig van aart, dat ik voor u eene
uitzondering mag maken. Luistert gij eventwel naar de koelbloedige rede, zoo zult
gij met mij instemmen, dat het mij niet kan onverschillig zijn, aan wien ik mijn rapier
overgeve. Mijne voorwaarden mogen u volstrekt niet kwetsen: zeg mij wie gij zijt;
verhaal de oorzaak van den twist, en ik zal zien, wat mij te doen staat. Raadpleeg
uw eigen belang, raadpleeg uwe edele zuster, en beslis dan vrij, wat eer en plicht
vorderen.
- Uwe hoogheid heeft wijs gesproken - hernam Filip bedaard en weerdig, nochtans
sprak hij met de geheele vlaamsche fierheid - ik geef mijn eerewoord, mijn woord
van edelman, dat mijne vuist uw zwaard niet zal onteeren; ofschoon mijne vraag
vermetel schijnt.
- En wie staat mij daarvoor in, vroeg Farnees met eene plechtige buiging en als
verbaasd over de trotsche houding en klemvolle taal van den vreemdeling.
- Niemand anders dan ik zelf! en mijne zuster, is het noodig! (viel deze met nadruk
in, en legde de rechter hand op zijne borst) In onzen stam, die zich in de grijze oudheid
verliest, gaf nog nooit iemand een voorbeeld van geschonden eer en trouw; de vuist,
die het slagzwaard van den overwinnaar van Sint-Quentijn ontving en hanteerde, zal
het slagzwaard des hertogs van Parma niet onteeren!
Bij deze woorden stonden Farnees, Serbellon en zelfs van Mansfelt als stom; de
hertog vraagde met zichtbare verwondering: - Maar wie zijt gij dan, om het slagzwaard
des grooten, maar ongelukkigen overwinnaars van Sint-Quentijn en van Grevelingen
te hebben ontvangen en gehanteerd?
- Wie ik ben? Ik zal 't uwe hoogheid zeggen: ik ben Filip, graaf van...
Gekwetst eergevoel en spijt zouden hem zijnen naam afgeperst hebben, vooraleer
hij genoegzaam overwoog, hoe duur deze openbaring hem kon komen te staan; maar
op dezen netelachtigen oogenblik, overwon Maria de gewoone ingetogenheid. Met
eenen zekeren en rappen oogslag peilde zij den afgrond, waarin de broeder te wege
was zich te storten, en poogde hem te redden. Zij sprong van heuren zetel op;
onderbrak den driftigen Filip, op den oogenblik, dat het woord Egmont aan deszelfs
lippen stond te ontglippen, en sprak tot den hertog in volgender voege:
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- Genadige Heer van Parma, deze man - op Filip doelende - is mijn broeder, mijn
leidsman en mijn beschermer; zijn leven is, onder meer dan een opzicht, te dierbaar,
om hetzelve aan de kans des zwaards bloot te stellen, en moeder leeft nog! Ik neem
de H. Maagd en God tot getuigen, dat de graaf Van Mansfelt de aanrander is; noch
mijne tegenwoordigheid, noch mijn bidden en smeeken hebben hem belet, mijnen
broeder te hoonen en uit te tergen! Deze is ongestuim in zijne gramschap, ik beken
het; ware hij eventwel zachtaardig als een lam, nog zou het hem onmooglijk geweest
zijn, zich binnen de palen eener wijze matigheid te houden. Op dezen oogenblik is
mijn lieve broeder reeds kalm, en beseft ongetwijfeld (zoo wel als uwe hoogheid),
dat er meer moeds vereischt wordt, om eene onverdiende beleediging te verachten,
dan om zich over dezelve te wreken; zonder te overwegen, dat het recht niet telkens
zegepraalt.
Deze edele en tevens gepaste taal bracht eene oogenbliklijke verandering te wege,
doordien de hertog en de maagd in het geschil kwamen, Alexander nam het woord
zeggende:
- Wel heeft deze jonge edelvrouw gesproken: zij behoeft haren broeder als leidsman
en beschermer; van mijnen kant stel ik den graaf Van Mansfelt op hoogen prijs; wijl
hij een getrouw, een dapper krijgsman is, die (altoos en waar het er op aankomt, voor
den koning en de goede zaak te strijden) hoe langer zoo meer bewijst, dat hij het hart
op de rechte plaats draagt, en eenen arm ten zijnen dienste heeft, die een rapier weet
te gebruiken. Dit zij gezegd zonder u in het minste te willen kwetsen - voegde hij
bij, met eene nijging jegens Filip - hier is mijn krijgsmakker, vader Serbellon, om
mijn gezegde nopens den graaf Van Mansfelt te bekrachtigen (Serbellon knikte ten
teeken van bijval) indien hetzelve in twijfel werd getrokken. Het ware eene
schanddaad, dat eene plaats van kalmte en godsvrucht met bloed wierde bevlekt; dat
wij van Scherpenheuvel vertrokken, (waar men haat en vijandschap komt afzweren,
alvorens men zijn gebed aan Gods Moeder opdraagt) zonder dat eene oprechte en
eervolle verzoening hebbe plaats gegrepen!
Alexander zweeg en wierp beurtlings zijne doordringende blikken op Van Mansfelt
en den vreemdeling om te bemerken, welk uitwerksel hij op beider gemoed had te
wege gebracht; doch geen van beide deed eenen stap, geen van beide opende den
mond: hunne ledematen en tongen waren als met beweegloosheid geslagen!!
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Dan hervatte de hertog met klem: - Mijnheeren, ik zie tot mijn grootste leedwezen,
dat gij u weinig genegen toont tot eene vrijwillige verzoening; ik begrijp de oorzaak
daarvan, eene valsche schaamte wederhoudt u; niemand wil den eersten stap doen!
Indien ik eventwel aan Van Mansfelt, mijnen krijgsmakker en mijnen vriend, die
verzoening vraagde, als een bewijs van vriendschap mijwaaats, wat zou hij doen?
Van Mansfelt niet kunnende wederstaan aan den boeienden blik des hertogs,
antwoordde met eene onderwerpende buiging: - Ik zou gehoorzamen uit plicht, liefde
en vriendschapsbesef jegens uwe doorluchtige hoogheid!
Dan zich tot Filip wendende, vraagde hij: En gij, antwoord rechtuit, zoudt gij als
heusch edelman, de bede uwer zuster en de mijne afslaan, wanneer wij om eene
rondborstige verzoening smeekten?
- Doorluchtige heer van Parma - gaf Filip ten antwoorde, met groote deftigheid mijne zuster heeft uwe hoogheid reeds verklaard, dat ik door den graaf Van Mansfelt
werd aangerand: zoodat ik mij niets hebbe ten laste te leggen. Desniettegenstaande
zal ik het mij ten plicht rekenen, aan het verlangen des hertogs van Parma en aan de
bede mijner zuster te gehoorzamen! Gebied, ik sta ten uwen dienste!
Farnees greep de hand van Van Mansfelt; Maria de hand van Filip en zoo brachten
zij de beide vijanden op half weg bij elkander. Dan voegde Alexander de handen
van hen beide te samen, maar voelde dezelve in de zijne beven; daaruit maakte hij
op, dat de verzoening slechts uiterlijk voltrokken was; derhalve voegde hij plechtig
bij: - Wij zijn allen naar Scherpenheuvel gekomen, niet met vijandelijke noch
wraakgierige voornemens, maar als bedevaarders. Allen hebben wij de hulp en genade
van Gods Moeder voor het een of ander loflijke inzicht af te smeeken. Zij verhoort
de gebeden niet, die van een hart uitgaan, waarin haat en vijandschap opwellen. De
eeuwige waarheid heeft gezegd: ‘Wanneer gij bereid zijt, om uwe offerande aan God
op te dragen, ga eerst u met uwen broeder verzoenen, en dan nader tot het outer!’
De vrede zij tusschen u beide!
- Amen, antwoordden Maria en Serbellon te gelijk.
De hertog had de beide vreemdelingen nauwkeurig belet en in hen zooveel
levenskennis, zooveel heuschheid, zooveel van datgene, wat in gezelschap het
onmisbare teeken eener hooge geboorte of eener uitgezochte opvoeding is, ontdekt,
dat zijne nieuwsgierigheid in den hoogsten graad geprikkeld was. Zoolang eventwel
de beide krijgsmakkers tegenwoordig bleven, mocht hij niet hopen, iets te vernemen,
hetgeen dien weetlust kon
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verzadigen. Het was zekerlijk uit dien hoofde, dat hij tot Van Mansfelt zegde: Mijn
kloekmoedige vriend, ik wensch nog een paar uren in gebed over te brengen, ten
einde het verzuimde in te halen; met drieën van het leger verwijderd blijven; is
onvoorzichtig: ga derhalve, u spoedig aan het hoofd uwer ruiterij stellen, gij zult de
achterhoede dekken. Gij weet, dat de markgraaf Van den Bergh in de omstreken van
Herenthals de wegen bezet houdt, ten einde La Noue te beletten, zich met het spel
te komen bemoeien. Nu, Van Mansfelt, voorzichtigheid en spoed: weldra zal ik met
vader Serbellon volgen.
Van Mansfelt wilde zich oogenbliklijk verwijderen; de hertog, welke een goed
gedacht aan de vreemdelingen wilde inboezemen, nopens datgene, wat men zijn
staatkundig krijgsgedrag zoude mogen noemen, voegde zeer minzaam bij: wel, vriend
Mansfelt, gij zoudt toch van ons scheiden, zonder den vriendelijken handdruk te
ontvangen! Bij deze woorden vatte hij Van Mansfelt's handen, sprak de volgende
woorden langzaam en met nadruk uit: - Zou een slag of eene schermmutseling,
gedurende mijne afwezigheid, onvermijdelijk worden, zoo ga spaarzaam om met het
leven der soldaten! Heeft Van den Bergh bijstand noodig, ga, loop, vlieg hem met
uwe ruiterij ter hulpe! Op den tocht en in alle andere gevallen, bescherm de zwakken;
laat de onzijdigen niet verdrukken door ons volk; doe strenge krijgstucht heerschen;
bekamp de onverbeterbaren zonder ophouden en zonder genade! Nu vaarwel, en
God behoede u!
- Gij, vader Serbellon, keer weder naar de kapel! blijf daar, tot dat eene hoogmisse
beginne en kom mij dan afhalen; wij hebben iederen dag het geluk niet, te
Scherpenheuvel kalmte en zielerust te mogen genieten; maken wij ons derhalve den
tijd ten nutte.
Serbellon en Van Mansfelt namen oogenbliklijk afscheid van den hertog, ten einde
zijne bevelen ten uitvoer te leggen. Aan geenen van beide ontsnapten het eventwel,
dat zij verwijderd werden, enkelijk omdat de hertog met de vreemdelingen alleen
wenschte te blijven. Serbellon was een van die uitgezonderde mannen, welke in eene
lange ondervinding de gewoonte putten van den mond gesloten, en de ooren open
te houden: zegde hij weinig, hij dacht des te meer! Van Mansfelt knarstandde nog,
buiten komende, en het woord ‘wraak’ kwam op zijne lippen sterven.
De waardin uit den Rooden Leeuw, eene bescheidene vrouw, volgens den
gasthofstiel, had nog niets van het bestelde ontbijt binnen gebracht, zoolang het
geboekte tafereel duurde, om de eenvoudige reden, dat zij met hare ooren tegen eene
zijdeur als
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genageld stond, om alles van stukje tot beetje af te luisteren. Nauwelijks waren
Serbellon en Van Mansfelt vertrokken, of zij kwam met het volledige ontbijt, melken suikerpot, boter, nieuwbakken broodjes, hesp, mostaard, gezodene eiers, Limburger
en marollenkaas voor den dag; spreidde een sneeuwwit tafellaken over den disch:
plaatste de eetwaren en benoodigheden voor drie personen daarop, en dan verkondigde
zij aan hare gasten, dat zij zich konden bijzetten. Met jeugdigen tred, verliet het
zestigjarige wijf het vertrek, en ging hare vorige bespiedplaats wederom innemen.
De waardige, onverbasterde Eva's-dochter had met grond gegist, dat er uitleggingen
gingen plaats grijpen, die zij reikhalsde te vernemen.

Pieter Ecrevisse, Volledige werken. Deel 5. Verwoesting van Maastricht

59

IV.
De verklaring.
Is 't vorstelijk dons gedekt voor slapeloos verdriet?
Boort zelfs de wroeging door de wacht eens konings niet?
FRITH.

Alexander wenschte niets vuriger dan met de vreemdelingen in gesprek te geraken,
daarom wendde hij zich aanstonds tot den broeder, zeggende: - Mijn vriend, indien
ik niet vreesde Ued. en uwe schoone zuster te berooven, zou ik het als eene groote
gunst aanzien, mocht ik uw tafelgenoot worden; het smaaklijke ontbijt bekoort mij
uitermate; het doet op mij herzelfde uitwerksel, als op iederen man, die sedert gisteren
niets zou genuttigd hebben, niettegenstaande zware vermoeinissen.
- De hertog van Parma bewijst ons te veel eer met zulks te vragen - antwoordde
Filip met heuschheid en ongedwongenheid - zooveel gunstbewijs durfde ik van uwe
hoogheid niet
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verwachten, anderzins had ik het mij tot eenen aangenamen plicht gerekend, het
gevraagde aan te bieden.
- Het genoegen van in uw gezelschap te ontbijten, doet mij op eene onweerstaanbare
wijze eene stoutmoedigheid begaan. - voegde de hertog bij.
- De eer van met den alomberoemden hertog van Parma te ontbijten valt ons niet
alle dagen te beurt. - Bejegende Filip heuschelijk.
- Met verlof der edelvrouw, neem ik plaats. - Zegde Farnees rechtstaande, en diep
groetende.
- De vorst van Parma doet ons schaamrood worden, met verlof te vragen voor een
gunstbewijs onswaarts. - Sprak Maria, terwijl een lichte gloor op hare ronde kaken
kwam.
Weldra zaten de drie bedevaarders rondom het ontbijt, waaraan zij niet weinig eer
bewezen. Toonden zij jegens elkander eene uitgelezen beleefdheid, deze bestond
eventwel, in den beginne, meer in daden dan in woorden.
De hertog zat, als met stomheid geslagen, tegenover de een-en-twintigjarige
schoonheid: hare stem had zijne ooren bekoord, als welluidende muziek; hare zedige
houding, haar hemelsch gelaat boezemden hem een dubbel gevoel in: van eerbied
en van bewondering. De onversaagde krijgsman, de volmaakte hoveling, de
welsprekende redenaar vond niet eenen gepasten volzin, die hij haar durfde toesturen;
op honderde toonen had hij reeds eene soort van gesprekaanknooping overlegd, en
nooit was hij voldaan over de ontworpen wending. Hij had onder 's jongmans
burgerkleederen al aanstonds den echten krijger geraden en besloot met dezen te
beginnen, ten einde tot de zuster te geraken langs dien nevenweg. Op den oogenblik
dat hij alle zijne denkbeelden had verzameld en het gesprek wilde beginnen,
voorkwam hem Filip aldus:
- Doorluchtige heer van Parma, ik ben u duizendmaal dankbaar voor uwe gepaste
en grootmoedige tusschenkomst: ik bid u te gelooven, dat ik ten opzichte uwer
hoogheid een warm gevoel van dankbaarheid koestere. In de eerste hitte van den
twist, deed mij de ontvangen smaad alle nevenbetrachtingen uit het oog verliezen;
nu ik er wel op peins, besef ik eerst, in welken toestand ik mij geplaatst had. Ik verloor
uit het oog, wat ik behoorde te verdragen, om mijner zuster wille; ik durf diensvolgens,
ook in haren naam, uwe hoogheid hartlijk bedanken voor den onschatbaren dienst,
dien uwe hoogheid bewezen heeft aan twee nederige pelgrims.
- Mijn vriend, uwe schoone zuster en gij hebt mij het geluk bezorgd, eenen dubbelen
plicht te volbrengen: ik mocht aan de
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schoone freule den verschuldigden eerbied bewijzen en den ontwapenden edelman
beschermen; voor gekweten plicht zijt gij geenen dank schuldig. Van naam en woon
zijt gij mij, wel is waar, onbekend; desniettemin heb ik al aanstonds uwe hooge
geboorte geraden. Is het nu aan mij, de redenen te doorgronden, (vervolgde hij op
insluipenden toon) waarom gij onbekend wilt blijven? Geenssins, en voor mij is het
voldoende, dat gij met loflijke voornemens bezield zijt, om u hulp, bescherming en
dienst te bewijzen, zelfs om u een vrijgeleide te verleenen tegen alle mooglijke
voorvallen. Het grieft mij, dat gij, van wege den graaf Van Mansfelt,
onaangenaamheden ontmoet hebt: hij is overdreven in zijnen iever, en ongestuim in
den eersten oogenblik, ja, bekwaam om tot het uiterste over te slaan; eene minuut
overweging brengt hem tot bedaren, en herschept den leeuw in een lam. Gij zult de
waarheid van mijn gezegde ondervinden, zoohaast gij hem nog ooit ontmoet; voor
alsnu vraag ik, in Van Mansfelt's plaats om verschooning; hij zal het een andermaal
zelf doen.
Noch Filip noch Maria misgrepen zich aan het doel, dat de hertog poogde te
bereiken: zij wierpen elkander ten zelfden tijde, eenen blik toe, welke beteekende:
‘Waarom zouden wij eenen grooten dienst niet met een groot vertrouwen vergelden?
De rondborstige Vlaming begreep het gedacht der zuster, en bemerkte na eene poos
zwijgens: - Indien uwe hoogheid eenen uitstekenden dienst hadde bewezen aan eenen
gezworen vijand van al wat Spanjaard is, en het met Spanje houdt?
- Ik zou (zegde Farnees met klem, doch niet zonder een weinig verbazing) de
weldaad vergeten gedaan te hebben, en, bood zich de gelegenheid morgen aan,
weêrom hetzelfde doen, zonder eerst te onderzoeken of het aan vriend of aan vijand
ware. Weldaad blijft weldaad; plicht is in allen gevalle plicht! Wee hem, die niet
weldadig en plichtbeseffend is uit overtuiging! Tienmaal wee hem, die de menschen
naar den maatstaf zijner driften afmeet, alvorens jegens hen weldaden of plichten te
kwijten. O, beken het mij, mijn vriend, het zijn geene gevaarlijke vijanden, die het
zoo rechtuit zeggen: ik geloof dat het overschot van gramschap u doet woorden uiten,
die uw open en edel hart miskent.
- Uwe hoogheid bedriegt zich, ik ben zeer kalm en heb mijne woorden wel
overwogen.
- Maar zeg dan eens, wat redenen gij hebt om zulken blinden haat op te vatten:
bijvoorbeeld, tegen mij? Hebt gij aan dezen of genen Spanjaard grieven, zelfs ongelijk
ten laste te leggen; waarom dan de geheele Spaansche natie haten?
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Waarom mij, ik herhaal het, in dien algemeenen vloek bevatten! Ben ik van vaders
kant een Italjaan; mijne moeder, de landvoogdesse, is eene echte Vlaminge en
vlaamsch bloed stroomt door mijne aderen! Ik poog, elken dag meer en meer, met
den vlaamschen volksaart, met de vlaamsche zeden, gewoonten, taal en denkwijze
bekend te worden; hoe meer ik daarmede bekend worde, des te meer leer ik de
Vlamingen schatten. Nooit deed ik aan u, noch aan eenen Vlaming het minste
ongelijk! Maar kom, mijn vriend, spelen wij eens met open spel, en zeg mij zonder
omwegen, wat ongelijk hebben u de Spanjaarden aangedaan: is het in mijne macht,
ik zal het herstellen daarvoor waarborgt u mijn eerewoord?
- Tegen mijnen persoon is het ongelijk niet rechtstreeks gepleegd, doorluchtige
heer; gave dit de goede God, dan had ik het kunnen vergeven? Maar mijn haat
beheerscht mij; hij is machtiger dan mijn wil, sterker dan mijne rede! Te vergeefs
heb ik tegen denzelven geworsteld: hij gaat met mij slapen en staat met mij op; overal
hecht hij zich aan mij vast: t'huis, buiten, op 't slagveld, tot eilaas, in Godes tempel!
Vruchtloos heb ik alle krachten ingespannen, om dit duister gevoel, hetgeen mij den
boezem doorknaagt en mijn geweten pijnigt, uit te dooven! Ik heb het gewoel des
kamps en het wilde getuimel des gevechts gezocht; doch te vergeefs, te vergeefs!!!
(Mismoedig liet hij 't hoofd op de borst zinken; na eene poos vervolgde hij): geloof
mij edelmoedige vorst, uwe goedheid, uwe rechtzinnigheid kwellen mij meer dan
de vijandelijkste behandeling! Over een paar jaren, bijvoorbeeld, werd ik door de
benden van Sanctius d'Avila, met de wapenen in de vuist, gevangen genomen binnen
Antwerpen en aldaar in het kasteel opgesloten, als plichtig aan hoogverraad! Volgens
de krijgswetten kon de overwinnaar mij doen onthalzen! Ik zag ook niets anders dan
den dood te gemoet; maar eensklaps (ik weet niet door welke tusschenkomst) word
ik uitgewisseld! Ik mag tot mijne zusters, broeders, tot mijne dierbare moeder
wederkeeren, hen zien, hen omhelzen, hun het leven wedergeven! Weet of gist uwe
hoogheid, wat mij nu, te midden van dit onverhoopt geluk, loodzwaar op den boezem
weegt? Het is de overtuiging, dat ik eenigen dank schuldig ben aan uwen koninklijken
oom!! Indien uwe hoogheid geen Vlaming ware, het zou mijn geheel leven lang
grieven, dat ik heden van u eene weldaad hebbe ontvangen!
Filip was diep ontoerd, dit bemerkte de listige Farnees, die besloot op het ernstige,
maar opene gemoed aanstonds te werken; derhalve vroeg hij: - Deze verongelijking
en den
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haat, dien gij daaruit geput hebt, verbergt gij ook al onder uwen boezem? Is er dan
geen middel, om u tot spreken te bewegen? Of stelt gij misschien geen vertrouwen
in mij? Zouden somtijds die verongelijkingen niet op enkele vermoedens gegrond
zijn, welke voor eene rondborstige verklaring kunnen verdwijnen, gelijk de nevel
voor de zonnestralen?
- Verdwijnen - riep Filip uit op eenen bitteren toon, terwijl twee tranen uit de
manlijke en vuurstralende oogen rolden - verdwijnen, zegde daar uwe hoogheid!
Tergen wij God niet met wonderwerken te vragen? Kent uwe hoogheid iemand buiten
het Opperwezen, die de macht bezitte, om het verstijfde bloed te doen stroomen in
de aderen? Die de dooden de om hals gebrachten vermoge te verrijzen? (Maria
verborg haar aangezicht en snikte). Die aan eene in rouw en mismoed gedompelde
weduwe haren echtgenoot; die aan elf weezen hunnen vader konne wedergeven?....
o, Voor zulk weldadig wezen buig ik de knieën, al ware het de koning zelf! Van dien
oogenblik wijd ik mijnen arm, mijnen laatsten druppel bloeds aan Spanje's koning
en aan de spaansche zaak toe!
Farnees was door zooveel rouw en eene zoo diep gevoelde droefheid tot in de ziel
getroffen; eenen oogenblik bleef hij in gepeinzen verzonken. Dan plotslings
opspringende, greep hij Filip's hand en sprak met zichtbare ontroering; - Gij zijt beide
kinders van den grooten maar ongelukkigen Lamoraal, graaf, van Egmont en vorst
van Gavere, God trooste de ziel des martelaars! Nu begrijp ik uwen haat, uw afgrijzen,
uwen rouw; ik eerbiedig dezelve: ze zijn de getuigen van een natuurlijk gevoel! Gij
moocht eventwel slechts eenen man haten; wat zeg ik, aan eenen man alleen moet
gij vergeven; want God heeft hem reeds geoordeeld, en Gods oordeelen zijn
rechtvaardig!
- Noem mij den snoodaard, doorluchtige vorst! Wie was de beul mijns vaders!
- Niemand anders dan de hertog van Alba, de snoodaard, gij hebt hem zoo getiteld
en met recht!
- Wat zeggen en denken van uwen koninklijken oom, die de moordtooneelen niet
belet heeft?
- De koning (zegde Farnees met aandoening) is op de schandelijkste wijze misleid
geworden, Hij gaf aan Alba onbeperkte macht; wijl men den vorst wijs maakte, dat
de Nederlanders in 't geheel geene grieven op te werpen hadden, en er slechts eenen
hoop oproermakers te straffen viel! Hoe kon de koning iets beseffen van de
geschonden vrijheden, privilegien en rechten, daar hij te midden der Spanjaarden
anders niets hoorde, zag, noch leerde, dan dat de koning alleen alles is en alles vermag;
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dat de onderdanen voor den vorst, en niet de vorst voor de onderdanen geschapen
zijn? Alba had het ongeluk, den dienstiever te overdrijven; in zijnen onbegrensden
hoogmoed miskende hij den Nederlandschen volksaart en daarvan kwam het dat hij
de ruwe macht des zwaards en de moordbijl tegen de vrijheidskreet des volks stelde!
Weldra boezemde hij aan de Nederlanders eenen zoo algemeenen als
onwederstaanbaren walg in! Weet gij wel, dat uit dien gekrenkten hoogmoed al de
rampen gesproten zijn, die Nederland, die Spanje zelf, die uwen stam hebben
overvallen? Van den stond aan, dat Alba het zwaard uit de scheede had getrokken,
joeg hij slechts een doel na: hij deed aan den koning naamlijk gelooven, dat de
Nederlanders, in plaats van voor hunne verkregen rechten, slechts kampten uit blinden
haat tegen hunnen vorst en den roomschen godsdienst! Bij middel dezer trouwlooze
handelwijze, gelukte het aan den hoogmoedigen en onbuigbaren landvoogd, niet
alleen den koning, maar nog al die hem omringden, tegen de Nederlanders in het
harnas te jagen? o Mijn vriend - vergun mij dat ik u dien naam geve - had Alba moed
en wil genoeg gehad, om aan den koning konde te doen van den waren staat der
zaken; had hij den koning overgehaald om in persoon de gemoederen te komen
bedaren en recht te doen: nooit zoo het edele neerlands bloed gestroomd! nooit zou
men de scheuring des erfdeels van den gooten Karel te betreuren gehad hebben!
Zaagt gij ooit in hetzelve redelijke wezen de heerschzucht en de trotsche dweepzucht
gepaard? Kunt gij iets rampzaligers uitdenken, dan de gevolgen dier noodlottige
hartstochten, wanneer zij in denzelfden mensch gepaard gaan met de uitoefening van
een onbeperkt gezag, met groote krijgskundige hoedanigheden en eenen ijzeren wil?
Zulk wezen moet eene geesel zijn, die slechts op de aarde geworpen is, om ze te
straffen! En zulks wezen was Alba!!
Filip's aandacht werd door 's hertog's taal geboeid: met dergelijke kleuren had hij
het tafereel van Neêrlnads rampen nog nooit zien afschilderen. Ontbraken hier en
daar stellige betoogen, het denkbeeld, dat Filip van Alba had opgevat, zette aan dit
strenge oordeel oneindig veel waarschijnlijkheid bij. Maria volgde met gespannen
aandacht de wending, die Farnees aan den gang der zaken gaf: zij hoopte, dat het
aan dezen zoude gelukken, de bekeering te voltrekken, waaraan zij eenige uren te
voren met den geliefden broeder had begonnen.
Zoodra de hertog ophield met spreken, merkte Filip aan, met eene soort van
weemoedig gevoel: Uwe hoogheid poogt
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vruchtloos den koning van alle schuld vrij te pleiten; nooit zal de geschiedenis zulk
vonnis bekrachtigen! Genomen, dat de koning de moorderijen en gruweldaden niet
rechtstreeks hebbe bevolen: wie zal het hem vergeven, dat hij eenen beul in plaats
van eenen eervollen krijgsman of wijzen onderhandelaar zond?
- De koning - zegde Farnees - zond Alba herwaarts, met het gedacht, dat er slechts
een groote naam noodig was; Alba bezat groote krijgskundige hoedanigheden, dit is
onloochenbaar: in Italië had hij het bewezen. Men verbeeldde zich te Madrid, dat
geheel Nederland zoude beven en zich onderwerpen, op het hooren uitspreken van
Alba's naam! Had de koning den neêrlandschen volksaart gekend, gelijk zijn vader
dien kende, hij zou begrepen hebben, waartoe een volk in staat is, wanneer het in
naam van eergevoel, van vrijheid en recht (die in gevaar of geschonden zijn) te wapen
snelt! Uit dit alles volgt eventwel geenszins, dat de koning niet gedwaald heeft: en
wie begaat geene dwalingen? Ik bid u eventwel te gelooven, dat men doorgaans de
vorsten in moeilijke tijden te toegevend of te streng beoordeelt. Vele schoone daden
en deugden worden als bate op derzelver rekening gesteld, waartoe zij niet het minste
recht hebben; daarentegen worden hun ook grove misslagen en schreeuwende
verongelijkingen aangewreven, waaraan zij met daad en wil zijn vreemd gebleven!
(Dan zich herpakkende en met vuur): De geschiedenis, mijn vriend, gij beroept u op
de geschiedenis! o, mochte zij nooit anders dan de tolk der waarheid zijn! Al te
dikwijls wordt zij door haat, nijd, onwetendheid, partijgeest en allerlei ongeregelde
driften misvormd, verbasterd en tot een werktuig van leugentaal gefatsoeneerd! De
jammervolle gebeurtenissen der dertien laatstverloopen jaren zullen, eilaas onder
twee uiteenloopende oogpunten beschouwd worden! Want in zulke tijden, blijft
zelden iemand onverschillig, en wie partij kiest, ontbreekt aan een van de
hoofdvereischten des geschiedschrijvers, de belangloosheid! Zoo zullen 's konings
vijanden zeggen, dat Filip II de vrijheid in boeien klonk; de rechten en privilegiën
des volks schond; den laatsten penning afperste; de godsdienstvrijheid onderdrukte;
den burgeroorlog aanstookte, en stroomen bloeds deed vergieten, om geene andere
redenen, 'ten zij dat hij een dweeper, een menschenhater, een gierigaard, een
dwingeland, een bloedgierige was! De bewonderaars des konings zullen hem slechts
ééne fout ten laste leggen, zeggende: hij heeft al te lang zachtaardige middelen
gebruikt en daardoor den burgeroorlog en godsdiensttwist begunstigd! Uit vredezucht
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verzuimde hij het venijnige dier, de ketterij, bij hare geboorte te verpletteren! hij
moest Alba vijf jaren vroeger hebben gezonden, en wat dies meer zij! - Later wanneer
de gemoederen bedaard, en de driften gekalmd zijn, dan eerst zal de onpartijdige de
gebeurtenissen van een meer verheven standpunt beschouwen! In zijne oogen zal de
koning een mensch zijn, omringd van menschen, die allen aan dwaling blootgesteld
zijn Hij zal de zaken in heuren oorsprong en niet in heure gevolgen alleen
doorgronden. Daarbij zal niet worden uit het oog verloren, dat door sommige
oproermakers grove uittergingen zijn gepleegd, die wel de rechterlijke en
buitenrechterlijke gestrengheden niet geheel en al wettigen: doch deels
verontschuldigen, deels begrijplijk doen voorkomen! Onze rechtvaardige naneven
zullen den opstand der Nederlanden, in zijnen oorsprong, zijne middels, tegenmiddels
en gevolgen, betreuren als een ongeluk, als eenen openbaren rampspoed, dien zich
volkeren en koningen soms op den hals halen! In zijn onbedoken en ongehuichelden
godsdienstijver, had de koning niets anders in het oog, dan het behoud des waren
godsdienstes! Wien is het onbekend, dat hij zijn wereldsch belang uit het oog verliest;
dat hij liever schatten, landen en trouwe dienaars opoffert, dan aan den
vernieuwingsgeest toe te geven? Hoeveel voedsel uw haat ook in het verledene vinde,
wees toch niet harder voor mijnen oom, den koning, dan God zelf voor hem is! Heeft
hij misslagen begaan, of niet konnen verhinderen, weet gij, of hij niet door leedwezen
wordt gefolterd? Weet gij of hij niet op zijne legerstede en in de eenzaamheid, die
hij zoekt, overvloedige tranen stort, welke hij voor de menigte moet verbergen, wijl
het volk 's konings gelaat altoos wil opgeruimd zien! Wijl het volk zich inbeeldt, dat
koninklijke nachten altijd aangevuld zijn met slaap; wijl het denkt, dat koninklijke
oogen altoos droog, altoos tranenloos zijn? Nochtans voor hoevele gekroonde hoofden,
voor hoevele koningshanden wegen kroon en scepter loodzwaar. De menigte in een
woord, weet niet hoeveel zorgen en kwellingen er onder een koninklijken mantel
kunnen verscholen zijn!
Nogmaals staakte den hertog de lange redevoering, welke hij met meer dan gewoon
vuur had uitgegalmd; het bloed naar het hoofd gestegen zijnde, had deszelfs manlijke
wezenstrekken buitengemeen opgeluisterd. Wanneer nu Maria heure blikken
onwillekeurig op Alexander wierp, kwam hij haar voor als een bovennatuurlijk
wezen. In stilte dankte zij den held voor iedere beweegreden welke hij deed gelden
om den broeder tot matigere gedachten over te halen; zij was nog al te onschuldig,
al te ondervindingloos om te vermoeden, dat een
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ander gevoel, dan dat van dankbaarheid door al de zintuigen in haar sloop en zich
van haren persoon meester maakte.
Filips 's gemoed was hevig geschokt; zijne denkbeelden liepen als verward door
elkander; in het hoofd voelde hij iets dat aan de kloppingen eens hamers geleek; hij
wreef met zijne handen over oogen en voorhoofd, als om duistere, onaangename
beelden te verdrijven. Plotselings sprak hij tot den hertog: - Maar, doorluchtige vorst,
beletten al die beweegredenen, hoe kunstig ze ook op elkander gestapeld zijn
geworden, beletten ze, zeg ik, onze familie diep ongelukkig te zijn? Wat heeft de
koning gedaan, om de vreeslijke wonden, die hij ons sloeg, te heelen? Heeft hij ooit
gepoogd, de smart onzer deugdzame moeder te leenigen? Hij gaf ons de
verbeurdverklaarde goederen terug, zal men mij voorwerpen! Maar had hij het recht,
om ze aan te slaan? Voor dit herstel zijn wij hem zoo weinig dank schuldig, als 't de
uitgeplunderde reiziger aan den struikroover is, die hem een gedeelte van den
geroofden schat terugsmijt, met de woorden: daar hebt gij iets voor teer geld! vervolg
uwen weg en zorg voor 't overige! Vijandig behandelde ons de koning, vijandig plaats
ik mij tegen hem over! Hij boorde ons openbaar en huislijk welzijn in den grond;
daardoor gaf hij mij het recht, 't mijne bij te dragen tot knakking zijner macht! Zou
uwe Hoogheid (als man van eer, als befaamd krijger) mij niet eenen laffaard noemen,
indien ik slaafsch genoeg ware, om de knieën te buigen voor eenen man, die dood
en verderf over ons huis sleurde?
- Bedaar u, mijn vriend - hernam de hertog met nadruk en deftigheid - wek, bid
ik u, de dooden niet op uit hunne graven! Zij vragen, zij behoeven gebeden en
vergeving, maar geene wraak, geenen vloek; deze konnen wel onze dierlijke driften
streelen, maar zijn tegenstrijdig aan rede en godsdienst! De koning heeft in het boek
der ondervinding gelezen en zijn voordeel daaruit getrokken. Hij zond slechts éenen
Alba naar de Nederlanden en hij heeft ondervonden, hoe duur hem die zendeling is
komen te staan. Derhalve vertrouwt hij nu de regering over dit land aan persoonen,
wier inborst, geboorte denkwijze de zekerste waarborgen zijn van hunne
gematigdheid; aan persoonen, die onbekwaam zijn, om voorbedachtlijk de minste
verongelijking aan eenen Nederlander toe te brengen. Ware het mij toegelaten, u de
geheimste gedachten te openbaren, welke mijne dierbare moeder en mij bezielen,
gij zoudt overtuigd zijn, dat al ons doen en laten niets ten doel hebben dan het heil
en welzijn van Nederland. Gij zelf bezit genoegzame rondborstigheid om te bekennen
dat, hadden de goede Neder-
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landers alleen mogen kiezen, hun keus ongetwijfeld op de landvoogdesse zou gevallen
zijn; en ik mag bijvoegen, dat zij 's lands en 's konings verwachting zal
verwezenlijken, daar zij anders niets beoogt dan verzoening, vrede en welvaren in
het land te doen wederkeeren. Ik behoef u niet te zeggen, welke gevaarvolle en
moeilijke zending ik op mij heb genomen, gij kent ze; veel vooroordeel heb ik uit te
roeien; veel haat te bedaren; tegen vijanden van alle slach te kampen;
desniettegenstaande wijk ik van den ingeslagen weg niet af, en geheel mijne
handelwijze ligt in de onderrichtingen opgesloten, welke gij mij aan Van Mansfelt
hebt hooren geven: ‘De zwakken beschermen; de onzijdigen niet laten verdrukken;
strenge krijgstucht doen heerschen; maar ook de onverbeterbaren zonder ophouden
en zonder genade bekampen.’ Mijn krijgsstelsel bestaat: in te vechten, waar het
onderhandelen niet kan baten; immers leert de ondervinding dat, wie zich vrijwillig
onderwerpt, onderworpen blijft, en wie met het ruw geweld onderworpen wordt,
moet ook met ruw geweld ten onder gehouden worden!!.. Wat meer is, ik ben met
genoegzame macht voorzien om, zooverre als 't mooglijk is, het gedane ongelijk te
herstellen; uw stam is hard geschokt; eenen onherstelbaren slag heeft hij geleden!
Zie hier, wat ik kan en zal doen,: aan de doorluchtige Sabina, Lamoraal's weduwe,
zal ik de sterkste proef geven van mijne achting jegens haar en hare telgen; indien
ik den koning tot mijn ontwerp kan overhalen.... tot een ontwerp, hetgeen thans reeds
mijnen boezem met de zoetste hoop vervult. (Hier wierp hij de oogen op Maria.) En
gij, graaf van Egmont, zijt niet gemaakt, om u onder de misnoegden te bevinden;
uwe voorzaten stonden altoos aan de zijde van den vorst, wanneer deze genoodzaakt
was, het slagzwaard te omgorden! Uw fijn verstand en onbeneveld oordeel zeggen
u genoeg, dat de wraak geen voedsel is voor eene grootmoedige ziel; kom tot mij,
ik stel u oogenbliklijk aan het hoofd eens regiments, en nooit zult gij tegen uwe oude
krijgsmakkers moeten vechten! Aan u zal ik de voornaamste vesting des lands
toevertrouwen: uw woord en uw arm zullen mijne zekerste waarborgen zijn voor
hare veiligheid! Uwe broeders zullen des te meer begunstigd worden, naar mate er
meer te herstellen valt; naar mate de verzoening spoediger en oprechter is. Beslis u
nu, mijn vriend, met kalmte en na rijp overleg; raadpleeg uwe deugdzame moeder,
ik geef u twee maanden ter overweging; binnen dien tijd verwacht ik u in mijn
hoofdkwartier, en laten het mij de krijgsverrichtingen toe, zoo zal ik uw besluit gaan
vernemen jn 't midden uwer doorluchtige familie.
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- Edelmoedige vorst - antwoordde Filip met bescheidenheid en ontroering - niet uwe
grootsche aanbiedingen, noch het vooruitzicht, van gunstbewijzen bekoren mij; maar
uwe rechtzinnigheid, uwe rondborstige oordeelen, uwe vreedzame stemming hebben
mijn gemoed geschokt! Ik geloofde mij omharnast met mijnen haat en gij hebt de
gevoelige snaar aangeraakt! Ik mistrouw mij zelven eventwel en zou 't mij nooit
vergeven, indien ik te veel op mijne krachten steunde, en onder de begoocheling
uwer woorden besliste; ik neem het voorstel uwer hoogheid aan; ik wil maar twee
maanden, om te raadplegen met de mijnen. Na verloop van dien tijd, zal ik u mijn
besluit gaan mededeelen onder Maastrichts muren, of waar zich uwe hoogheid ook
bevinde! Eéne verzekering durf ik van nu af geven, die zoo oprechtlijk gedacht is,
als ze onbedoken geuit wordt[;] ik zal mij nooit te beklagen hebben over de
vermoeinissen der reis, noch over het onaangename voorval van Van Mansfelt; want
ze gaven mij de overtuiging, zij verschaften mij het zoete genot, eensdeels, dat het
hoofd en hart van Karel-den-Grooten op zijnen kleinzoon is overgegaan; ten andere,
dat ik eenen man leerde kennen, die de wijsheid, de welsprekendheid en het
krijgsgeluk beheerscht. God behoede uwe hoogheid!
Farnees bezat te veel menschenkennis, om niet ontwaard te hebben, dat hij een
volslagen zegenpraal op dit ernstige en ontembare gemoed had behaald; hij hield
zich verzekerd, dat de jonge graaf tot de kalmte en den huislijken kring wedergekeerd
zijnde, beter zijne verledene en tegenwoordige gesteltenis zou vergelijken met diegene,
welke hem in 't verschiet stond te wachten; en dan kon immers de uitslag niet eenen
oogenblik twijfelachtig zijn. Met zijnen gewoonen arendsblik, doorzag de listige
Farnees, hoevele voordeelen hij uit eene volledige verzoening met Egmont 's talrijk
kroost en grooten aanhang zou kunnen trekken voor den koning! Dan met zijn
vooruitzicht nog dieper in de toekomst dringende, scheen het hem mooglijk, dien
verzoeningsband door eenen onlosbaren knoop nog vaster toe te halen, en zich op
die wijze den geheelen Nêerlandschen adel gunstig te stemmen, welken Alba's snoode
doenwijze zoo bitterlijk onstemd had, door denzelven te vernederen!
Onder den tijd dat Filip in eene hevige gemoedsaandoening het vertrek op en
afwandelde, wendde zich Farnees met eene zichtbare ontroering tot Maria, in
volgender voege: - Edele freule, indien ik het genoegen kon smaken, iets te mogen
doen, wat u aangenaam ware, ik zou mij duizendmaal gelukkig achten, heden de
bedevaart naar Scherpenheuvel ondernomen
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te hebben. Den zesden Maart zal ik altoos als een mijner gelukkigste dagen in mijn
geheugen houden; hij schonk mij niet alleen gemoeds- en zielerust, maar daarenboven
nog het zoete genot, twee uitgelezen wezens te leeren kennen en waarderen. Nu
begrijp ik eerst, dat men mij de waarheid voor oogen legde, wanneer men mij
Egmont's huis afschilderde als eene verzameling van deugden. Mocht de goede God
't mij vergunnen, eenige mijner dagen in 't midden van zulk een gezin te slijten: de
hoop alleen zou voldoende zijn, om mijnen moed te ondersteunen; om de gevaren
en vermoeinissen des oorlogs met geduld te doorstaan! Verzeker, bid ik u, de
doorluchtige Sabina van Beieren, dat de hertog van Parma niets vuriger wenscht,
dan haar een sprekend bewijs zijner hooge vereering te schenken.
Maria, hoe langer zoo meer verrukt over 's hertogs gulhartige deelneming, waarvan
zij geenszins het doel noch de geheime beweegredenen ried, was bereid om op de
kniën te vallen en den hertog te bedanken; zij werd hierin eventwel door Alexander
verhinderd. Tranen van dankbaarheid stroomden uit hare oogen; heur engelachtig
gelaat gloeide, wanneer zij de volgende woorden met eene buitengewoone deftigheid
en nog meer zedigheid uitsprak: - Doorluchtige vorst, mijne dankbaarheid evenaart
uwe grootmoedigheid en wijsheid: beide zijn onbegrensd! Uwe dienaresse zal het
zich tot eenen aangenamen plicht rekenen, aan hare moeder konde te doen, van 't
gene uwe hoogheid heeft believen te doen en te zeggen; en na zooveel rampspoedige
en droevige dagen, zal onze dierbare moeder ten minste een gelukkigen stond mogen
smaken; en in een rampspoedig leven, als het hare, tellen de gelukkige stonden voor
jaren!
- De wijsheid, zegde Farnees tot de freule, stroomt van uwe lippen; gij boezemt
mij meer dan verwondering, meer dan verrukking in! Aan mij ware het, de kniën te
buigen voor een hemelsch verschijnsel: ik wil eventwel aan de edele gravin geene
verlegenheid baren. Opdat gij op reis naar behooren beschermd en geëerbiedigd
wordet, ziedaar een vrijgeleide! God en Zijne H. Moeder beschermen u.... tot
wederziens!
Bij deze woorden nam Farnees Maria's rechter hand, stak aan haren wijsvinger
zijnen met fijne edelgesteenten bezetten zegelring; drukte eenen kus op de bevende
hand der maagd, welke bewustloos van al hetgene er voorviel, onbekwaam was, het
gebeurde te beletten!
Dan trad de hertog tot Filip; nam zijne hand, welke hij
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vriendelijk drukte; wenschte hem eene gelukkige reis; uitte den wensch, hem welhaast
weder te zien; en die twee mannen welke, nog maar een paar uren te voren, door
eenen afgrond schenen gescheiden te zijn, hadden elkander zoo wel begrepen, dat
zij als vrienden afscheid namen.
Farnees begaf zich rechtstreeks naar de kapel, bij Serbellon; stuurde nog een vurig
gebed tot de H. Maagd; ging in de sakristij een handvol goud aan den herder der
plaats geven, welks bestemming en gebruik hij deed kennen. Op zijn uitdruklijk
verzoek, mocht hij, zonder plechtigheid, met zijnen krijgsmakker de heilige plaats
verlaten, en weinige oogenblikken nadien, bevonden zij zich in den Rooden Leeuw.
Terwijl Serbellon een lang gewenscht ontbijt nam, had Farnees eene geheime
onderhandeling met zijnen getrouwsten en sluwsten schildknaap Bartholomeo.
Wanneer deze ten einde was, stonden aanstonds de paarden in gereedheid. Alexander
besteeg het zijne eerst, dan volgden na hem Serbellon en de schildknapen.
De oude generaal, aan wiens bedreven oog niets ontsnapte, bemerkte al aanstonds,
dat de hertog de vensters van den Rooden Leeuw voorbijrijdende, met hand en hoofd
eene heusche en gulhartige groetenis naar binnen zond; dat hij zijn paard met eene
nooit geziene sierlijkheid en uit bevalzucht mende; dat Bartholomeo (die anderzins
van den hertog zoo onafscheidbaar was, als de schaduwe van 't lichaam) zich niet
onder den stoet bevond. Wanneer de oplettende grijsaard dit alles te samen bracht
met de lange onderhandeling tusschen den hertog en de vreemdelingen; met Filips
halve bekendtenis, die Serbellon aanstonds had aangevuld; met Alexanders nog
jeugdige jaren en de buitengewoone lichaams- en geestesgaven der jonge gravin,
dan begon hij te beseffen, dat tusschen die beide persoonen wel een gevoel kon zijn
ontstaan van eenen anderen aart, dan verschgesmeede vriendschap en ridderlijke
heuschheid.
Farnees, ofschoon opgeruimd, was te zeer met zijne gepeinzen bezig om de
stilzwijgendheid te breken, en daar Serbellon aan zijn stelsel getrouw bleef, van ‘de
ooren en oogen open, maar den mond gesloten te houden,’ werd er geen woord
gewisseld! De paarden doorkloven het ruim, verslonden den afstand! Twee
voorwerpen vervulden 's hertogs boezem: de persoonen welke hij zoo even had
verlaten, en de roem der wapenen. Als vuurschietende lichtstralen doorsneden zij
Diest en verdwenen in de woestenij, die zich ten noorden dier stad uitstrekt: Alexander
vloog om nieuwe gevaren te trotseren en nieuwe lauweren te plukken.
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Onder den tijd, dat de opgesomde verklaring plaats had, tusschen den hertog en de
kinders van Lamoraal, en terwijl Farnees, Serbellon en hun gevolg den weg naar
Diest insloegen nam een ruiter met een taamlijk duister uitzicht den
tegenovergestelden weg naar Aarschot. Deze moest met eene geheimvolle zending
belast zijn, want hij verborg zijn aangezicht, zoodra hij iemand ontmoette en dreef
den draver voort met zweep en sporen. Wanneer hij ongeveer op eene mijl afstands
van Scherpenheuvel verwijderd was en voorbij eene kroeg reed, waarbinnen hij een
vreemd gedruisch hoorde van potten, fiesschen en glazen, verwarde gezangen, soms
onderbroken door vloeken zweeren en godslasteren, dan mompelde hij bij zich zelven:
ho, ho, daar nestelt mijn volk: zuipers, zwelgers, vloekers en zweerders, uitgezocht
galgengebroed! Nu, zij mogen voor geld de zending op hen nemen.... Mijn heer en
meester gaf mij den last in eene woedende gramschap; misschien zou hij op dezen
oogenblik eenen vinger van zijne hand er om geven, mocht hij zijne bevelen intrekken.
Hij is niet kwaadaardig en nooit zal ik 't vergeten, dat ik eens gevaar heb geloopen
zelf doorzweept te worden, omdat ik al te nauwkeurig eene zending voltrok, waarmede
hij mij nochtans uitdruklijk had belast in zijne gramschap!
Onder deze alleenspraak, was de ruiter van zijn paard gesprongen; had den toom
aan een vijftienjarigen knaap toegeworpen, met de woorden: Breng het eenen
oogenblik op stal, indien er plaats is! Dan was hij in de kroeg getreden; had eene
kruik Diester bier besteld, en terwijl hij bezig was met een glas te ledigen, werd de
doodsche stilte, welke zijn binnenkomen had veroorzaakt, onderbroken door een
forschen kerel, die den waard ook eene kruik bier vroeg. Indien er boter bij den visch
is, had de kastelein geantwoord! Waarop dezelfde kerel had hernomen: gij zult betaald
worden, herhaal ik nogmaals, van den eersten buit, en morgen zal de zon niet opgaan
voor ik iemands beurs in handen hebbe! Waarop de waard zegde: gij hebt mij al te
veel aan den stijl geplakt, ik ook moet geld hebben, wil ik een tonneke inleggen:
voor geld speelt de speelman en niet voor paaiende woorden! - De ruiter naderde
den herbergier; smeet voor denzelven eene dukaat op den disch, met de woorden:
geef aan dien man en zijne makkers drank voor dit stuk! Oogenbliklijk kwamen nog
drie losbollen toegeschoten; de waard tapte en de vier struikroovers - want zij waren
niets anders - verzwolgen de eene kruik na de andere! Zoodra zij verre genoeg gezet
waren, riep hen de ruiter in een afgezonderd vertrek der kroeg, alwaar hij met de
boeven eene geheimzinnige onderhandeling had. Deze
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moest naar 's ruiters wensch zijn afgeloopen, want hij gaf aan den struischen roover
eene handvol geldstukken, met bijvoeging: indien gij uw werk volbrengt, zal ik die
som nog verdubbelen; maar eerbied voor de schoone kunne! Let op, gij hebt mij
nooit gekend.... ofschoon ik op een taamlijken afstand zal blijven, om te zien, hoe
gij uw spel afspeelt. En nu op reis! Vijf minuten later stoof de ruiter, gevolgd door
de vier boeven, uit de kroeg; zij sloegen eenen zijweg in!
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V.
Zoo iets dat men ten deele verwacht heeft.
Zij deinst al gillende terug;
De schrik bedwelmt haar oog
WEUSTENBAED.

Het vertrek des hertogs riep Filip tot zijnen waren toestand terug; eenen ruimen tijd
bleef hij beweegloos en als vastgekluisterd voor het venster staan; dan wederom ging
hij de kamer op en af; mijmerde bij zichzelven; nam het hoofd tusschen de beide
handen; voelde met de vingers of zijne oogen wel ontsloten waren, als wilde hij zich
verzekeren, dat hij niet gedroomd hadde! Niet alleen twijfelde hij aan het geschil
tusschen Mansfelt en hem opgerezen, aan Farnesens tusschenkomst en de gevolgde
verzoening; maar hij begon aan zich zelven te twijfelen! Eensklaps snelt hij tot het
venster, opent hetzelve; want hij begon te gevoelen, dat er koelte noodig was voor
zijn brandend hoofd, voor zijne beklemde borst! De versche lucht, welke hij inademde:
de bitse noordewind, welke

Pieter Ecrevisse, Volledige werken. Deel 5. Verwoesting van Maastricht

75
over zijn aangezicht streek, werkten oogenbliklijk op het stalen lichaam, en door
koelte herkreeg de geest zijne gewoone plooi. Weldra gelukte het hem, de
gebeurtenissen van den dag aan elkander te schakelen: Mansfelt's opsporende blikken
in de kapel en hoonredenen in den Rooden Leeuw; Farnesens tusschenkomst,
heuschheid en aanbiedingen; zijne eigene woorden, alles verscheen gelijktijdig voor
zijnen geest. Eens in den kring der wezentlijkheid wedergekeerd zijnde, sloot hij het
venster; ging aan tafel naast de zuster zitten; legde het hoofd op zijne handen, en viel
in een diep nadenken.
Maria was niet min ontroerd; want zij ook, de keten der gebeurtenissen van schakel
tot schakel volgende, was tot aan het einde geraakt. Wanneer nu geheel die samenhang
zonneklaar voor heuren geest zweefde, en zij eenen terugkeerenden blik in haar
binnenste wierp, ontdekte zij eensklaps als een nooit gekend gevoel, hetgeen haar
deed beven, ofschoon 't juist niet van vrees was; hetgeen haar deed blozen, ofschoon
zij zich altoos even onplichtig, even vlekloos gevoelde. Zij bezag zich, alsof zij wilde
onderzoeken, of er geene herschepping in heuren persoon had plaats gehad. Plotslijk
vielen hare blikken op de rechter hand; zij verschrikte bij het zien van 't juweel, dat
zij aan den vinger droeg; dan eerst voelde zij als eene gloeiende vuurvonk! Zij wilde
den ring van de hand schudden; slingerde den arm met eenen krampachtigen ijver;
de zegelring vloog van den vinger; trof en verbrijzelde eene fijne porcelijnen
theeschaal, die op de tafel stond! Dit toeval, hoe gering het op zich zelf ware,
veroorzaakte aan de maagd eene gevoelige droefheid; zij putte uit hetzelve een bang
voorgevoel, ofschoon zij oneindig min bijgeloovig was dan hare eeuw.
De broeder werd door het gedruisch uit zijnen mijmerenden toestand getrokken;
het hoofd verheffende, vroeg hij aan de zuster, wat er gebeurd was. Maria s ontroering
eventwel was te groot, om een antwoord te kunnen geven. Filip bemerkte nu eerst,
dat haar gezicht gloeide; dat heure oogen geboeid waren op een voorwerp: op eenen
ring, die op de tafel tusschen de porseleinen brokken lag te schitteren! Andermaal
moest hij beginnen met den draad der dingen aan elkander te knoopen. Met behulp
van het weinige, dat hem de hevige gemoedsaandoening veroorloofd had te zien en
te hooren, kwam hij tot het besef, dat er tusschen Maria en den hertog iets van groote
aangelegenheid moest zijn gewisseld. Langzamerhand bracht hij zich te binnen, dat
deze laatste gesproken had van een ontwerp, tot welks voltrekking 's konings
toestemming noodig was, en dat zijnen boezem met zoete hoop vervulde; van een
sprekend bewijs

Pieter Ecrevisse, Volledige werken. Deel 5. Verwoesting van Maastricht

76
zijner hooge vereering! Hij herinnerde zich welhaast, dat de held had gewenscht,
eens de familie Egmont te gaan bezoeken; in haar midden eenige gelukkige dagen
te slijten! Maar wat mocht de ring, die op de tafel onaangeroerd bleef liggen,
beteekenen? Waarvan kwam Maria 's hevige ontsteltenis? Deze raadsels moest hij
oplossen. Rechtstreeks durfde noch wilde hij aan de zuster ophelderingen vragen;
niet dat hij eenen oogenblik aan heure rechtzinnigheid twijfelde; maar voor niets ter
wereld zou hij de geliefde zuster in verlegenheid gebracht, of hare ingeboren zedigheid
op eene harde proef gesteld hebben. Daar hij nochtans begreep, dat tusschen hare
ontzetting en het juweel een nauw verband moest bestaan, sloeg hij een zoogenoemden
nevenweg in, die hem tot het gewenschte doel zou leiden, en gebarende alsof hij nu
eerst den zegelring in het oog had gekregen, nam hij denzelven van de tafel op en
toonde de aanvangletters A.P.D. (Alexander Parmae Dux) aan Maria, haar vragende:
- Heeft de hertog vergeten, zijnen zegelring mede te nemen? Zou het niet passende
zijn, - aangezien de hooge waarde van 't juweel - dat wij het aan eenen braven man
toevertrouwden, om hetzelve tot den eigenaar te dragen, al ware het onder de muren
van Maastricht?
Deze vragen riepen de maagd in eens tot de wezenlijkheid terug: zij geleek aan
iemand, die eensklaps uit eenen pijnlijken droom wordt opgewekt. Zij verdreef de
duistere denkbeelden, die haar hoofd omnevelden; knoopte de daden en gezegden
des hertogs te samen; verdook niet eene lettergreep voor den broeder; ja, zelfs
ontleedde zij tot het geringste inwendige gevoel, dat haar gemoed zoo fel had
geschokt. Zoo openbaarde zij in hare engelachtige onschuld, wat zoo menige anderen
als een geheim zouden hebben bewaard. De broeder zag klaarder dan zij: alles zegde
hem, dat Maria beminde, zonder zelve het te weten. Deze overtuiging griefde Filip,
dewijl hij vermoedde, dat het voorwerp harer liefde te hoog verheven stond!
Filip gaf haar den ring weder, en zoo verre ging de onschuld der uitgezonderde
deugdzame freule, dat zij geenen oogenblik aarzelde, denzelven aan den vinger te
steken, zoodra den broeder met het geheim bekend was.
Weldra riep het getint van het kapelkloksken de geloovigen ter hoogmisse: op
Maria 's verzoek stonden beide van tafel op; zij hoorden het getrappel van paarden,
zagen door 't venster en juist begroette hen de hertog van Parma, dien zij reeds lang
vertrokken geloofden. Eer zij den dorpel van den Rooden Leeuw overschreden, was
de waardin tot de edele
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gasten getreden, bescheiden vragende, of zij de eer mocht hebben, voor hen het
noenmaal te bereiden, onder den tijd dat zij ter misse gingen? Nauwelijks was deze
vraag met ‘ja vrouwken’ beantwoord, of het wijf koos fluks den weg naar de keuken,
hebbende te voren eene dier slinksche groetenissen gemaakt, welke zij zoo
ruimschoots jegens de aanzienlijke klanten verspilde, in 't vooruitzicht van ze bij het
verteer op de rekening te plaatsen. Filip en Maria spoedden zich ter kapelle, waar zij
de te voren bekleede plaats gingen innemen, tot groot genoegen van den gedienstigen
koorknaap.
Filip wist zeer wel, dat er in geheel de wereld geen beter middel was voor de zuster,
tegen alle gemoedsschokkingen, van welken aart die ook mochten zijn, dan de
godsdienstplechtigheden en 't gebed. Nauwelijks was zij binnen de heilige plaats en
had heure aandacht op de godsdienstige oefening gevestigd of heel de stoflijke wereld
bestond voor haar niet meer! Kwam er al eene lichte verstrooiing voor haren geest
spelen, dan werd ze aanstonds verdreven met een ernstig: Vade retro Satanas!
Wanneer de hoogmisse ten einde, en het volk grootendeels verdwenen was, stapten
onze beide vrienden uit de kapel naar het gasthof; namen eenen weg- en
plaatsvertolker, die hen vergezelde op eene rondreize door Scherpenheuvel. Daar
eventwel de huizen en gebouwen nog dungezaaid waren en, behalve de kapel, weinig
belangrijks opleverden, beperkten zich de bedevaarders tot eenige schilderachtige
standpunten, van waar zij naar alle richtingen hunne oogen over onafzienbare heiden,
bosschen en velden, over ontelbare steden en dorpen lieten zwerven.
Weldra riep het geklep van den Angelus de landlieden tot het noenmaal. Onze
kennissen staakten hunne wandeling: eensdeels wijl de wegwijzer niets meer aan te
prijzen noch aan te toonen had; ten andere, wijl zij de terugreize naar Aarschot bij
den helderen dag wilden afleggen en zoohaast mooglijk aan tafel gaan.
In het wandelen voorbij de kramen, die rondom het kerkhof tegen de straat stonden,
hadden zij gelegenheid om de waren in oogenschouw te nemen. Ieder verkooper
prees de zijnen aan, als de besten en de goedkoopsten. Hier hingen langs de houten
stijlen der tenten groote trossen roozekransen; daar waren geheel de toogen op de
bontste wijze bezet met driekante, spitsafhangende L.V. vaantjes, die met de breede
zijde tusschen een gekloven stoksken genepen waren en welke de terugkeerende
pelgrim zoo weinig vergeet als zijnen staf. Verder lagen er
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kassen opgepropt met oor- en vingerringen, voor elken smaak en voor elke beurs,
van het goud tot het tin toe. Evenmin ontbraken de hairijzers, waarmede de
kempensche schoonheden heuren hoofdhairbouw vastankerden. Hemdknoopen zag
men er met groote doozen, allen twee en twee - bij middel van zilveren ketentjes aan elkander gehecht, en waarmede der mannen hals en armen prijkten; knoopen
werden er verkocht, meest allen zoo groot als dukatons; lekkerkoeken van alle vormen;
kerk- en gezangboeken tegen elke prijzen.
Maria eenmaal de beurs in de hand hebbende, hield niet op van koopen; men wist
haar de voorwerpen zoowel aan te prijzen; derzelver aanraking met het Wonderbeeld
had zooveel heilzame uitwerksels; zij moest zoo grooten voorraad maken, vooraleer
zij ieder lid van het talrijk huisgezin konde bedeeligen, dat haar paksken nog al
aanzienlijk was. Men spoedde zich naar den Rooden Leeuw, waar de tafel in eenen
oogenblik bezet was met spijzen, waaraan de pelgrims begonnen eer te bewijzen,
met dien verslindenden eetlust, welken de buitengewone beweging en de snijdende
kempensche berglucht alleen in staat zijn op te wekken.
Het viel Filip bijzonderlijk in het oog, dat de waardin zelve de tafel oppaste,
ofschoon nog verscheidene gasten aanwezig waren, welke in andere vertrekken van
den huize spijsden, en waar derhalve 's wijfs tegenwoordigheid ook moest
noodzaaklijk zijn. Op des graven aanvraag, haalde het wijt eene flesch Rhijnwijn echten Hochheimer - uit eenen hoek des kelders, waar hij ten minste dertig jaar een
vorstlijk bezoek scheen afgewacht te hebben. Ter nauwernood had Filip het glas
gevuld, of de balsemgeurige reuk trof hem op de meest streelende wijze; hij nam een
halven mondvol, deed dien tusschen de tong en het verhemelte naar voren en achteren
wandelen, ten einde reuk en smaak te gelijk te raadplegen. Zoodra het nat deze proef
loflijk doorstaan had en dan den trap was afgedaald, zegde Filip: - Vrouwken, gij
bezit daar eenen heerlijken nektar; de Goden komen, wel is waar, niet meer op aarde,
zoo als over eenige duizende jaren, om zulken edelen drank te proeven; gij moocht
hem eventwel, op mijn woord, aan eenen vorst voorzetten; betere wordt er langs den
Rhijn niet geperst. Indien gij nog meer dergelijke flesschen bezit, zoo zal deze voor
het ontbijt tellen, en de tweede slechts voor het noenmaal, en zou de bedevaardster
hier mij een beetje behulpzaam zijn, zoo is het wel mooglijk, dat er eene derde
geliefkoosd wordt. Ik stel nochtans éene voorwaarde, zegde hij om te schertsen:
vooraleer ik nog éene flesch aanrake, moet gij mij
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den prijs zeggen; opdat ik mijne beurs konne raadplegen, of ze oorlof geeft tot verder
gaan?
Zichtbaar was 's wijfs kleine hoogmoed gevleid, niet alleen omdat een man van
aanzien haar het woord toevoegde, maar vooral, omdat die man haren wijn prees.
Zij plaatste de handen op de heupen, of om beter te zeggen, op de zijplaatsen, waar
de op elkander gestapelde roks als eene tweede verdieping van heuren lichaamsbouw
zich begonnen af te teekenen. Deze houding nam het waardinneken doorgaans aan,
wanneer het zich aanzien wilde geven, of als er eene dikke praatwolk dreigde los te
barsten. Deze Demosteensche voorbereiding stelde de gasten in de beste luim en het
wijf begon:
- Ik hoor wel, dat mijnheer een aanzienlijk edelman en fijne kenner van wijn is,
en dat mijnheer op eenen gulden verteer, min of meer, niet en ziet.... anderszins....
- Waaraan hoort gij dit, met uw verlof, viel Filip haar in de rede; want hij had zich
voorgenomen, de oratorische gaven der waardin op de proef te stellen, indien het de
tijd toeliet?
Waaraan ik dit hoor, herhaalde zij: de alledaagsche gasten verachten en verlagen
altoos iemands eten en drinken; zij zoeken alle middels uit, om bij hun vertrek de
teere te kunnen bevitten en eenige stuivers af te trekken; hetgeen eventwel hier geene
gemaklijke zaak is. Gode zij dank, de faam van den Rooden Leeuw moet niet meer
gemaakt worden! Dit zij zoo bij manier van spreken gezegd....
- Gij hebt ongetwijfeld al menig vereerend bezoek ontvangen. - Onderbrak Filip
andermaal.
- Dat mag mijnheer wel zeggen: wanneer een gasthof zich kan beroemen, te zijn
vereerd geworden met éen bezoek van den grooten Karel en met twee dergelijke van
's keizers doorluchtigen kleinzoon, den hertog van Parma, dan beloof ik u, dat ieders
mond gestopt is! Die twee allerberoemdste mannen hebben mijnen wijn geproefd en
geprezen; zoo dat ik wel wist, wat ik aan mijne edele gasten moest opdienen!
- Maar dat is alles goed en wel, vrouwken; nu eventwel wordt het mij nog
onbegrijplijker, om welke reden gij dien keizers- en vorstenwijn aan een paar nederige
pelgrims voorzet.
- Nederige pelgrims! - zegde het wijf, terwijl zij het hoofd bijna tusschen de
schouders verborg - wilt gij met de bazin uit den Rooden Leeuw den spot drijven?
Zou de hertog van Parma, wiens heldendaden de geheele wereld verbazen, met twee
nederige pelgrims ontbijten en in zoo nauwe vriend-
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schapsbetrekking treden, als hij het met de edele gasten gedaan heeft? God behoede
mij dit te gelooven! De heeren uit het gevolg des alomberoemden hertogs zegden
onder hen, dat die twee pelgrims zeer voorname persoonnaadjes moesten zijn, en
allen waren om t nieuwsgierigste te vernemen, wie de gasten waren.
- Maar, goed wijveken, dat zegt mij nog geenszins, wat uw wijn kost, en zie, de
eerste flesch is ledig!
- Mijnheer ten dienste, ik ga eene nieuwe halen, en mocht gij mij er noch tien
ledigen, dat zij u wel bekomen; aan de betaling heb ik nog niet eens gedacht. Wil
het mijnheer toch weten? Twee schellingen de flesch.
Fluks stond er eene tweede op tafel, en op nieuw beklom het wijf den klapzetel;
daar graaf Filip den woordenstroom vollen loop liet hebben, was hij zoowel als Maria
weldra bekend met geheel de geschiedenis van den Rooden Leeuw van den kelder
tot den zolder, van het huis tot den stal. Eindelijk vroeg zij, ten slotte, of de edele
gasten haar met een nachtverblijf zouden vereeren?
Deze vraag herinnerde de bedevaarders, dat de tijd niet had stilgestaan. Maria
drong op eene spoedige terugreize. De waardin bood haren speelwagen aan; maar
de maagd slellig verklaard hebbende, dat zij wilde te voet gaan tot Aarschot, begon
de bazin den weg zoo hachelijk, zoo onveilig te schilderen dat Maria beangstigd
vraagde: wat middel er was, om zich te beveiligen? Waarop het sluwe wijf had
voorgeslagen, hun eenen getrouwen en kloeken geleidsman te bezorgen.
- Hebt gij zulken man, voor wien gij instaat, bij de hand? vroeg Maria.
- Edele vrouw, gaf het wijf ten antwoorde, ik zal er aanstonds eenen doen komen,
voor wiens trouw en voorzichtigheid ik niet alleen insta, maar die daarenboven nog
goed is voor een paar baanstroopers, als 't er op aankomt, eenen kloeken arm te
gebruiken; eenen man die onder den Heer van Oostenrijk en den onoverwinlijken
hertog van Parma gediend is, en dus ter goede school heeft geweest, gelijk hier de
menschen zeggen. Zwaard en pijk schijnen met hem kennis te hebben gemaakt;
zoodanig zelfs, dat hij sedert eenen geruimen tijd gedwongen is geweest, het zwaard
en de lancie tegen den roozekrans te verwisselen. Het spijt mij, dien braven man zoo
werkloos te zien gaan en heb hem al menigmaal eenen stillen dienst gewenscht, in
het eene of andere edele huis, waar men trouw, neerstigheid en bescheidenheid weet
te beloonen.
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- Gelief hem te doen roepen, ik wil zien, wat er van is. - Gaf Filip ten antwoorde.
De bazin liet het zich niet tweemaal zeggen: zij stoof uit het vertrek, en nog geen
twee minuten waren verloopen, of de bedoelde geleidsman verscheen voor den graaf
en de gravinne.
Het was een man van ongeveer dertig jaren, middelmatig groot, vierkantig en zoo
regelmatig als sterk gebouwd. Van nabij beschouwd, zag men felle spieren onder
het verbruinde vel loopen; 's mans gelaat was open en over 't algemeen wel gesneden;
een gelaatskenner zou aanstonds gezegd hebben: ‘Die man moet voor groote deugden
of groote ondeugden bekwaam zijn!’ Op de linker kaak droeg hij een likteeken,
hetgeen van aan het oor tot aan den hoek der onderlip afliep; op het voorhoofd
vertoonde zich eene roode geheuvelde kneuzing, die zich in eene schuinsche richting
onder het hoofdhair ging verbergen. In zijne houding en voorkomen verried hij de
onderdanige, werktuiglijke heuschheid des krijgers en de natuurlijk berekende
stilzwijgendheid. Met de linkerhand langs het been loodrecht te laten afdalen en den
rug der rechter tegen het voorhoofd te brengen, gaf hij genoegzaam te kennen, dat
hij aan mijnheer ten dienste stond.
Filip was zelf een moedig krijgsman; geen wonder is 't derhalve, dat hem de
geleidsman op het eerste zicht beviel; immers dapperheid, krijgsmoed en eerbare
wonden zijn het schoonste mannensieraad; de ontvangen likteekens voor koning en
vaderland schonden nog nooit het fijnste aangezicht!
Hij vraagde aan den man, of hij bereid was, hem en de zuster aanstonds tot Aarschot
te vergezellen. Zoodra deze vraag met een kort, maar ernstig ‘ja’ was beantwoord,
gebood de jonge graaf, een derde glas te brengen; schonk hetzelve vol en gaf het den
aanstaanden reisgenoot over. Deze nam weêrom de vorige houding aan; vatte het
glas; trad twee stappen achteruit; ledigde hetzelve, zonder de minste blijken van
genoegen of voldoening aan den dag te leggen, en plaatste hetzelve op den disch.
- Wat zegt gij van dien drank? Vroeg Filip, terwijl hij hem in de oogen keek.
- Hij is goed, maar Diester vrouwkensbier en brusselsche faro zijn beter. - Was
het antwoord.
- Hebt gij nog ooit duitschen wijn gedronken? Vraagde de graaf verder.
- Duitschen wijn, neen! Spaanschen, somtijds, wanneer de hertog van Parma over
ons tevreden was.
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- Over u, jonge mensch, heeft hij zekerlijk nog nooit redens van klagen gehad; uw
gelaat draagt luidsprekende bewijzen van uwe dapperheid, of ik bedrieg mij fel!
- En tevens van de dapperheid onzer vijanden, om mijnheer te dienen!
Deze kortbondige antwoorden, zonder dralen uitgesproken, getuigden van eenen
wakkeren geest en bevielen Filip des te meer, daar ze toch ook zijne eigenliefde
streefden, De krijger genoot zelfs de eer van nog eenen tijdlang de tafelgenoot der
edele gasten te zijn, die zich niet meer zoozeer haastten, nu zij van eenen reisgenoot
verzekerd waren. Deze, op Filips aandringen, scheen zichzelven te leugenstraffen;
want hij speelde met den roomer zoowel, dat het zeer twijfelachtig werde, of hij het
Diester vrouwkensbier niet zou hebben laten staan voor den Hochheimer, waarvan
nog al ettelijke flesschen geleêgd werden. Had Filip besloten, 's mans tong wat te
lossen, zoo miste hij het doel niet geheel en al.
Ondertusschen was de maaltijd ten einde; de waardin werd vorstlijk betaald en de
pelgrims namen de terugreize aan, vergezeld door hunnen kloeken beschermer, die
op Maria's uitdruklijk verzoek zich voorzien had van een rapier, dat wegens zijne
deugd en kostbaarheid als een wonder verschijnsel moest voorkomen in de handen
eens eenvoudigen krijgers. Nog nauwelijks waren zij buiten Scherpenheuvel, of Filip
had den man genoegzaam uitgehaald, om te weten dat zijn naam was: Barthel de
Vos, geboren te Thienen, van geringe, maar deugdzame ouders, welke sedert meer
dan tien jaren in den Heer ontslapen waren. Hij voegde nog bij, op Filips vraag, dat
hij zich, onmiddelijk na het overlijden zijner ouders, onder de krijgsvanen had
begeven; daar toch zijn oudste broeder gehuwd was en hij niet wist waar blijven.
Fillip, hetzij om den tijd slechts te dooden, hetzij uit nieuwsgierigheid, stelde de
volgende vraag: Verhaal ons eens, Barthel, wanneer, waar en bij welke gelegenheid
gij de zware wonden hebt bekomen, waarvan de sporen op uw hoofd zichtbaar zijn?
- Indien de edele heer gediend heeft, - zoo begon Barthel, alsof hij een
rechtstreeksch antwoord wilde ontvluchten - dan weet hij zeer wel, hoe men in het
gewoel wonden bekomt Heeft men het tegen vuurroeren te doen, dan hoort men
anders niets dan pif! poef! pan! de eene valt hier, de andere tuimelt daar! Al wie met
geenen krijg bekend is, heet zulke sterfwijze: eenen zachten tocht naar de eeuwigheid!
Wij soldaten hebben er eenen walg tegen: daar komt een stuk lood
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soms door eene beschroomde en bevende hand bestuurd, en snijdt u zoo rap den
adem af, dat het u den tijd niet laat, om den makker toe te roepen: vriend, ik heb
mijne soep voor altoos! Integendeel, het zwaard laat u doorgaans den tijd, om uwen
uitersten wil op te geven; de vrienden en makkers drukken u voor 't laatst eene gulle
vriendenhand; gij belast hen met den afscheidsgroet voor bekenden, makkers en de
nog levende bloedverwanten! Gij denkt aan uwe arme ziel; gij verzoekt dat men voor
u een bedevaart doe naar Scherpenheuvel; of is er iets in de beurs, dat men het bestede
tot het lezen van eenige missen ter lafenis uwer ziel! Dit heet ik eenen dood sterven,
als kristen mensch! Hij, die de vuurroeren, of liever, het poeder heeft uitgevonden,
was een ezel; wat zeg ik: het was een monnik! Had hij de minste kennis van den
krijg gehad, hij zou zijn geheim met zich ten grave genomen hebben!
- Soortgelijke bedenkingen - merkte Filip aan - zijn mij ook al menigmaal voor
den geest gekomen, zelfs in den gewoonen huislijken kring; met u eventwel schijnen
de kogelen spaarzaam te hebben omgegaan; daarentegen zijt gij door het zwaard en
de lans ruimschoots schadeloos gesteld; daarvan draagt gij de getuigenis op uw
aangezicht. Nu beantwoord mijne vraag: wanneer, waar en bij welke gelegenheid
hebt gij die zware wonden bekomen?
- Ik dacht - zegde Barthel, die niet beter verlangde dan tot klappen genoopt te
worden - dat het de edelvrouw zou verveeld hebben, al de omstandigheden te
aanhooren van de schreven, welke uw dienaar op zijn vel draagt. Daarbij peinsde ik
bij mij zelven: wat kan het toch den edelen heer schelen te weten, waar en hoe ik
mijne rekening heb gekregen? Ik ben eventwel bereid, aan uw verzoek te
gehoorzamen.
- Barthel wil gebeden worden, zegde Maria, 't zij dan zoo! brave man, gelief te
beginnen, ik luister!
- Ik zal het edele gezelschap - dus begon Barthel zoo wat op zijn kwakzalvers niet lang bezig houden met mijne eerste dienstjaren. Onder Van den Bergh, wel is
waar, in den slag van Heiligerlee, ving ik eenen kogel in het linker bovenbeen; die
wonde was te rap genezen, om ze mede te rekenen. Later, onder Requesens, kreeg
ik nog eene lansschreef over den rechten arm; eene kleinigheid, die niet verdient
aangestipt, noch aanhoord te worden. Heeter eventwel kookte de soep te Antwerpen,
waar ik de wreef op mijne linker kaak ontving; zie hier bij welke gelegenheid. Wij
hielden juist bezetting in Maastricht, onder Alphons de Vargas, toen de Antwerpenaren
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den bevelhebber der stad, Sanctius D'Avila, maar zoo zonder opzeg uit de stad dreven.
Hij vluchtte met de bezetting op 't kasteel, dat Alba daar heeft doen bouwen: een
geducht nest, op mijn woord! D'Avila hield zich daar voor ter deeg veilig; ja, maar
in 't geheel was hij 't niet. De antwerpsche signors beginnen mij D'Avila op zijne
beurt met aarden wallen en diepe grachten te omringen: altijd in de gedachte dat, als
de bezetting niets in den mond zou te steken hebben, het weldra scheef met haar
zoude uitzien. Dan zij rekenden zonder den baas, gelijk gij gaat hooren. Vargas kreeg
weldra bevel, om met zijne ruiterij naar Antwerpen te snellen en in éen, twee, drie
waren wij op de baan. Toen wij aankwamen, vonden wij er reeds de bezetting van
Breda en Lier; de muitende Spanjaarden volgden oogenbliklijk. Ter nauwernood gaf
men ons den tijd, om iets op den tand te leggen, of de aanval werd geblazen. Als
woedenden wierpen zich de muiters van Aalst op de versch opgeworpen wallen en
overmeesterden dezelve, en in dit wapenfeit werden zij niet weinig ondersteund door
de grove ijzeren pijpen, die van achter eenen schriklijken dans speelden. Nu kregen
wij bevel, om de stad op drie punten te gelijk aan te randen; ik bevond mij onder de
bende ruiters, welke langs de Sint-Michielsstraat voorwaarts rukten, alles
neêrhouwende, wat maar eenigen tegenstand bood. Tot op de halve lengte der straat,
gingen de zaken taamlijk wel; ofschoon hier en daar nog al grove buien van de daken,
uit de vensters vielen en ons het omhoogzien beletteden; maar eensklaps komt daar
een regiment waalsche ruiters, onder den graaf Filip van Egmont toegevlogen: die
kerels hadden, ik moet het bekennen, den buik vol moeds; zij hakten, kapten en
kerfden als razenden! Edoch wat vermocht die versch samengeraapte bende tegen
de oude, geoefende drommen van Vargas, Romero en D'Avila? Vertwijfelenden
weêrstand bieden was het eenigst mooglijke! dat deden zij! Ik bevond mij in de eerste
rij, naast den ongestuimen Vargas; de vijand begon te wijken; wat wilde hij tegen
de overmacht? Juist bracht ik aan eenen waalschen vaandeldrager eenen zwaren slag
toe: ik was op het punt, het vaandel te bemachtigen; maar wacht eens! De kolonel
had zeker gezien, wat er gaande was; ik hoorde hem als een razende roepen: komt
makkers, leert van uwen overste overwinnen of sterven! Goed, dacht ik, zoo spreekt
een dapper veldheer! Het schijnt, dat die woorden de Walen begeesterden; want het
gevecht hernam moorddadiger dan te voren! Ik had het nog altoos op het vaandel
gemunt. Eensklaps zie ik den jongen kolonel met het zwaard eenen kring boven zijn
hoofd beschrij-
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ven; met de snelheid eener bliksemstraal glinstert hetzelve mijne oogen voorbij: het
waren al vuurballetjes, wat ik zag! Het slagzwaard, dat ik tegen den kolonel gericht
had, ontviel aan mijne hand en ik tuimelde van mijn paard!
Toen ik mijn bewustzijn wederkreeg, lag ik op het kasteel te bedde; mijne wonde
was verbonden: twee maanden daarna, stond ik wederom te been. Alsdan verhaalden
mij de makkers, dat de graaf van Egmont, na eenen heldhaftigen tegenstand in de
Sint-Michielskerk, was gevangen genomen en op 't kasteel was gezet. Menigmaal
bekroop mij de lust, oorlof te vragen om den dapperen, maar ongelukkigen vijand
te gaan bezoeken; maar nauwelijks was ik eenige dagen hersteld, of ik moest mijn
vaandel volgen.
Barthel hield op, als om adem te scheppen, na 't verhaal, hetwelk Maria en
bijzonderlijk Filip (gelijk men wellicht beseffen kan) met de levendigste belangstelling
aanhoord hadden. Het scheen hun toe, dat een krijger, die met zoo veel heuschheid,
eerbied en lof van den vijand sprak, door wien hij zoo deerlijk werd gewond, niets
anders zijn kon dan een edel, grootmoedig, braaf man. Ook om hem eene blijk van
achting te geven, vraagde Maria zelve om het verhaal te hooren, rakende de wonde
op het voorhoofd, er bijvoegende: - Uwe eerste, of liever uwe derde wonde heeft mij
veel belang ingeboezemd; ik verwacht niet minder van de vierde.
Barthel eens buiten zijne zwijgrol getreden zijnde, (iets waartoe de oude
Hochheimer niet weinig had bijgedragen) voelde zijnen hoogmoed gestreeld door
de aanmoediging, der freule. Hij antwoordde met de gewoone gebaarden: - De jonge
edelvrouw ten dienste; wordt ik eventwel wat langwijlig of vervelend, zoo bid ik het
gezelschap, mij te waarschuwen. Requesens maakte plaats voor den heer van
Oostenrijk; van toen af begon het warm te worden; de grond brandde onder onze
voeten; alles scheen onzen opperbevelhebber tegen te gaan: ‘geen geld, geen leger’
zegt men, en dit is waar voor den koning van Spanje. De heer van Oostenrijk had
moeds genoeg; maar met onwillige windhonden (verschoont deze vergelijking) kan
men geene hazen vangen. Degene onzer makkers, die de neuswijzen speelden, durfden
wel zeggen, dat het een berekend spel was; dat men den heer Juan wilde verslijten.
De opperbevelhebber werd moedeloos, en wat erger was, hij vond zich onbekwaam,
om iets te ondernemen met een slecht betaald en half muitende leger! Hij trok hetzelve
te Luxemburg te samen, om de tijdsomstandigheden af te wachten, latende de
bezettingen, in de steden en vestingen aan zich
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zelven over. Geheel onze bezigheden bestonden in eenige krijgswandelingen rondom
de stad en over de wallen; dit werkloos leven misviel mij zoodanig, dat ik al lang
mijn ontslag zoude gevraagd hebben; maar niet wetende waar blijven, noch waarheen
gaan, moest ik mij troosten, zoowel ik kon met mijn luiaardsleven. Weldra eventwel
veranderde het spel. In den beginne van 't vorige jaar, kwam de hertog van Parma te
Luxemburg; aanstonds trokken wij op naar Namen, waar wij, den dag na onze
aankomst reeds, door den nieuwen veldheer werden in oogenschouw genomen. Hij
kwam voor de gelederen van het leger gedraafd, aan de zijde van den heer Juan;
sprong van het paard; doorliep de rijen des voetvolks; doorsnuffelde pak en zak,
rapieren en vuurroeren; gebood voor den volgenden dag al den nutloozen ballast af
te leggen, waardoor de krijger zich afmat op zijne tochten, en zich gestremd ziet in
de bewegingen op het slagveld. Van het voetvolk ging hij over tot het geschut; dan
tot het paardenvolk, alles onderzoekende, hier afkeurende, daar aanmoedigende,
ginds prijzende, altoos beleefd voor den minste zoowel als voor den meeste. Hij
beval eindelijk eenige krijgsbewegingen, met rotten, met kornetten en vaandels, dan
met regimenten; en wanneer hij zich van de nauwkeurigste uitvoering overtuigd had,
zegde hij eenige woorden tot den heer Juan; plaatste zich voor het leger; streek de
zwarte knevels achteruit; rechtte zich op in de stijgbeugels, zekerlijk om aan zijne
fiere gestalte nog meer aanzien te geven; dan riep hij met eene donderende stem uit:
‘Dappere en getrouwe krijgsmakkers, bereidt u tot het doen van moeilijke tochten;
scherpt uwe wapenen; nieuwen roem zult gij inoogsten; nieuwe lauweren moeten
weldra uwe hoofden omgeven! Wanneer men een leger, uit mannen als gij zijt
samengesteld, aan te voeren heeft, dan gaat men niet achteruit; voorwaarts is mijne
leuze en het past u niet, eene andere te hooren! Uwe soldij gaat aanstonds bijbetaald
worden; voor iederen man eene pint wijn, die zult gij op de gezondheid des konings
drinken! De zwakke lichaamsgesteltenis mijns ooms, onzen opperbevelhebber, belet
hem, uwe vermoeinissen te deelen; volgt zijne bevelen en mijn voorbeeld! Morgen
trekken wij den vijand te gemoet; wij gaan hem opzoeken, waar hij zich ook verberge,
en hem slag leveren!’
Een toejuichingskreet, die de lucht en den grond deed dreunen, overtuigde den
nieuwen veldheer, dat zijne manlijke taal in de harten der krijgers had weergalm
gevonden. De beide hertogen stonden juist voor ons vaandel; mijn makker was een
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oude vlaamsche brompot die, om de waarheid te zeggen, iets van het wapenwerk
verstond; maar die daarom misschien ook nooit de gelegenheid liet voorbijgaan, om
zijn woordje te plaatsen. Deze zegde zoo binnensmonds tot mij: ‘Ik bedrieg mij fel,
of die baas daar (doelende op Parma) gaat ons de handen vol geven; ik beklaag het
vel van hen, die de arms niet buiten de mouwen steken! Des te beter ook; is dat een
soldatenleven? Hier nutloos kuieren, met de handen op den rug; ja, ja, makker, de
kuiertijd is voorbij! Indien wij in 't vervolg afhaspelen en weven, wat ons die man
gaat spinnen, dan zult gij 't getouw hooren rammelen!’ Hetzij de hertog van Parma
dit gemompel bemerkt, hetzij hij 't gehoord hadde, altoos is 't, dat hij recht op ons
afkwam; wacht, dacht ik, voor dezen stond gaat er mijn grommelaar toch eens
tegenloopen! Maar integendeel, zegde hij in taamlijk goed vlaamsch tot den makker:
‘Gij daar, mijn jongen, zijt grijs geworden in 's konings dienst, en ik zie op uw gelaat,
dat gij, hoe eerder zoo liever, den vijand wenscht onder de oogen te zien: heb ik mij
misgrepen?’
- Integendeel, heeft uwe hoogheid juist den nagel op den kop geslagen. - Bejegende
mijn makker.
- Het antwoord behaagt mij, maar is de arm nog altoos even goed, mijn dappere
krijgsman?
- Om uwe hoogheid te dienen; maar het hart nog veel beter; altoos jong, altoos
vol moed!
De hertog boog glimlachende het hoofd, ten teeken van voldoening; dan viel zijn
oog op mij: ik voelde als eene huivering, toen die twee lantaarnen mij in 't gezicht
schenen; doch het duurde niet lang; want de hertog zegde mij met de grootste
vriendelijkheid: en gij, dappere jongman, van wien ontvingt gij dien kaaksmeet,
welke een zoo diep spoor van zijnen overtocht heeft achtergelaten?
- Van eenen echten Vlaming, om uwe hoogheid dienst te doen! - antwoordde ik,
zonder toeven.
- Gij gaaft hem zijn verschot zekerlijk met den interest weder of wat deed gij,
brave jongen?
- Na zulken kaaksmeet (gelijk uwe hoogheid dien gelieft te noemen) deed ik wat
ieder andere uwer dienaren zou gedaan hebben! Ik rolde van mijn paard en ging voor
negen weken den kost Zijner Majesteit te bedde eten; onaangenaam tijdverblijf, op
mijn woord!
- Gij kent, schijnt het, den landgenoot, die u dit geschenk heeft gegeven? Bij de
eerste gelegenheid zult gij ongetwijfeld poogen, heuschheid met heuscheid te
beloonen!
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- Ik ken mijnen schuldeischer van naam en anders niet; men noemt hem Filip van
Egmont, een helsche duivel!!! Met verlof uwer hoogheid, Barthel De Vos zou liever
naast dan tegenover den man staan!
- Gij zijt toch sedert dien niet beschroomd geworden? vroeg de hertog
glimlachende.
- Kan niet verstaan, gaf ik, rood wordende van spijt, ten antwoorde; bevreest is
geen vlaamsch! Uwe hoogheid stelle zijnen dienaar op de proef, hij vraagt niet beter!
Morgen liever dan overmorgen!
Dit antwoord viel beter dan ik had moeten verwachten; want hij zegde nog al
minzaam tot mij: - Gij, zoowel als uw makker daar, zult voldaan worden, en opdat
ik u des te beter onder het oog hebbe, zult gij beide onder mijne lijfwacht gaan. Goed
tot hiertoe! maar gij hadt moeten zien, wat sommige mannen op eene menigte kunnen
te wege brengen! Diezelfde troepen, welke sedert eenige maanden met gebogen
hoofde en neergeslagen oogen, mismoedig en beschaamd over hunne werkloosheid,
door de straten gingen, keerden nu integendeel na de monstering, naar hunne
kwartieren terug met vasten, fieren blik en opgezwollene borst. Onder het eten der
soep, en het ledigen der flesch wijn, hoorde men niets dan loftuitingen over den
hertog van Parma; allen verklaarden, dat hij de man was, dien wij hebben moesten.
Goed tot hiertoe, maar 't en duurde niet lang, of het kuieren nam een einde; want
den volgenden dag was het al vroeg te paard te zitten en de stad uit te trekken. Wij
staken rechtaf op Gembloers; als lijfwachter reed ik nabij den hertog, en kon bijna
alles gadeslaan. Niet verre van Gembloers werd er aan de hertogen geboodschapt,
dat het Statenleger voor ons stond. De heer van Oostenrijk draalde; sprak van
voorzichtigheid; Parma drong maar altoos aan op voorwaarts, voorwaarts! Zoodra
deze laatste den vijand in 't gezicht kreeg, hadt gij zijn lichaamsgestel moeten zien:
krampachtige trekkingen ontstelden dit edel gelaat; de neusgaten zwollen op; de
oogen schoten vlammen; elken oogenblik bracht hij de hand op het slagzwaard!
Eindelijk kon hij zekerlijk den inwendigen oorlogsgod niet meer temmen; hij sprak
eenige half driftige, half smeekende woorden tot den heer Juan, en nauwelijks had
deze gezegd: ‘Ga dan in Gods naam, maar wees voorzichtig!’ of Parma rechtte zich
op; de drommen hielden stil en de woorden: ‘Komt, dappere makkers, in de eerste
rij is onze plaats! slaat alles neder, ik zal op uwe slagen letten; eenieder doe zijn
plicht!’ rolden uit zijnen mond, en geheel de ruiterij antwoordde met eenen eenparigen
‘vivat!’
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De hertog vloog aan het hoofd der ruiterij vooruit: in eenen nauwen holachtigen weg,
boven Gembloers, werden wij handgemeen met de vijandlijke ruiterij, die de
achterhoede dekte; want het Statenleger wilde zich terugtrekken. Goed tot hiertoe,
maar de aanval was te ongestuim, dan dat de vijand aan denzelven lang konde
wederstaan. Ook geraakte hij weldra in verwarring en, 't gekap en gekerf was des te
verschriklijker, daar eensdeels de hertog van Parma zelf het voorbeeld gaf;
anderendeels wilden wij allen doen zien, dat wij niets van het bedrijf vergeten hadden.
Nogmaals kwam datzelfde regiment waalsche ruiterij, waarmede wij alreeds te
Antwerpen hadden kennis gemaakt, toegeschoten; de vijand herstelde zich van den
eersten schrik en andermaal klonk mij Egmont's stem in 't oor. Goed tot hiertoe, dacht
ik, nu gaat het warm worden; maar onze hertog had zich te verre gewaagd en was
door vier vijandlijke ruiters bijna omringd; ik wierp mij met den ouden grommelaar
vooruit; Parma ried ons voornemen en was in eenen oogwenk aan onze zijde. Als
een leeuw vocht de hertog en wij allen deden ons best. Eensklaps komt een reusachtige
ruiter op den hertog toegeschoten en meent hem met zijne lans te doorbooren; voor
de tweede reis schoot ik tusschen onzen veldheer en het moordtuig; kapte de pijk
met mijn zwaard aan stukken; maar de stoot was met eenen zoo fellen arm bestuurd,
dat mij het onderste gedeelte tegen het voorhoofd troffe. Ik viel in onmacht ter aarde.
Toen ik mijne zintuigen begon machtig te worden, lag ik op een zacht bed, in de
abdij van Gembloers; een heelmeester stond aan mijne zijde en tastte mijnen pols
met zichtbare verlegenheid. Eensklaps hoorde ik eene niet onbekende stem zeggen:
‘Die man, is 't mooglijk, moet gered worden! Wat dunkt u van zijnen staat?’ Er
heerschte eene poos zwijgens; het eerste woord, dat ik ging hooren, was misschien
mijn doodsvonnis! De heelmeester legde eene hand op mijne hand, en na omtrent
twee minuten, zegde hij op eenen vasten toon: ‘Ik zal den man genezen; ik sta voor
hem in! Er is eventwel kalmte en tijd noodig, en voor eenige maanden zal hij den
wapenhandel moeten staken.’
Bij deze woorden opende ik de oogen; wierp ze rond mij en herkende den hertog
van Parma naast den Prior der abdij staande. Hij naderde nu het bed; drukte mijne
doodkleurige handen; beval mij geduld en kalmte; wenschte mij eene spoedige
beternis, en verliet het vertrek Vier maanden bleef ik te bed liggen; toen ik
genoegzaam hersteld was, boodschapte mij de Prior, dat de Heer van Parma over
mijn gedrag zeer tevreden
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geweest, en voor mijne genezing de grootste zorg had gedragen. Hij gaf mij van
wege den dapperen veldheer eene beurs vol gouden Quadrupels, met de streelende
boodschap, dat hij mij verwachtte, zoohaast ik genoegzaam zou hersteld zijn.
Toen ik eventwel weêrom op de beenen was, besloot ik eene bedevaart te doen
naar O.L.V. van Scherpenheuvel, ten einde haar te bedanken voor mijne gelukkige
genezing. Diensvolgens verwisselde ik het slagzwaard tegen den rozenkrans: mijne
krijgsloopbaan liep ten einde! Ze was zoodanig aan stormen blootgesteld geweest,
dat ik te Scherpenheuvel komende, (waar ik eene geheele Novene voorgenomen had
te blijven) als een nieuw leven begon, onder de bescherming der moeder Gods;
kalmte, rust en gebed schiepen in mij vreedzamere gedachten. Om mijne beurs voor
den ouden dag te besparen, vergezel ik de reizigers, tot tijd en wijl, dat zich ergens
een dienst opdoe, in een goed huis. Tot hiertoe goed; maar dezen morgend bevond
ik mij als naar gewoonte, in de kapel, om misse te hooren: doch wat zie ik? Eensklaps
komt de hertog van Parma binnen; mijn hart klopte hevig; ik kon mij maar slecht
weerhouden van mij te laten zien; zijn oog is zoo boeiend, zoo aanlokkend, wanneer
hij het op dat eens krijgers vestigt! Ik ging zelfs tot buiten de kapel, om hem af te
wachten; maar in eens vallen mijne oogen op de schoone lindeboomen, welke mij
den vorigen zomer zoo dikwijls overlommerd hadden; neen, dacht ik, voor als nu
zal hij mij nog niet hebben! Ik verzamelde geheel mijnen moed; nam de vlucht, en
ging buiten Scherpenheuvel mij in de bosschen verbergen, tot den oogenblik, dat ik
den hertog vertrokken geloofde, en dan eerst kwam ik weder. Ik was maar even terug,
toen de bazin uit den Rooden Leeuw mij liet tot haar roepen.
Toen Barthel met zijn verhaal (hetgeen de beide pelgrims met de grootste
belangstelling aanhoord hadden) ten einde was, verviel Filip in diep nadenken. Was
Barthel de man voor wien hij wilde doorgaan? Waren de omstandigheden, rakende
zijne wonden, zoo gebeurd, gelijk hij die verhaald had, of waren het slechts zooveel
samengeraapte verdichtsels? Kende hij misschien de beide aanhoorders niet, wier
gunst en vertrouwen hij poogde te bekruipen? Maar de tijden, plaatsen en
omstandigheden waren zoodanig getrouw aangeduid, dat er bijna geene mooglijkheid
om twijfelen overig was.
Menigmaal werd Filip, onder en na het verhaal, bekoord om, Barthel eene
vriendschaplijke hand aan te bieden en hem te zeggen: ‘Kom, brave man, bezie mij
eens wel, of ik dezelfde
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niet ben, die u zoo deerlijk gewond heeft; luister of het mijne stem niet was, welke
gij te Gembloers en te Antwerpen hebt gehoord?’ Dan Filip wederhield zich; hij
wilde zoolang veinzen en zwijgen, tot hij gansch en al verzekerd was van de waarheid;
diensvolgens verzon hij eenige van die nevenvragen, welke Barthels gezegden zouden
bekrachtigen of aan dezelve den bodem inslaan. In alle gevallen scheen het den graaf
vreemd, dat een man, zonder have of goed, zonder eigenlijke opvoeding, aan wien
de hertog zooveel verplichting had, niet zou poogen onder deze laatste zijne fortuin
te verzekeren.
- Barthel, vroeg hij, hebt gij voor altoos aan den krijgsdienst vaarwel gezegd?
- Voor altoos antwoordde de fijne Barthel, dat juist wel niet, immers geen mensch
kan zeggen: Fonteinken, ik zal van uw water nooit drinken! Vind ik geenen goeden,
stillen dienst, en wordt mijne beurs plat, dan moet ik wel,; maar in dit geval ga ik tot
den hertog van Parma, met de woorden: hier ben ik!
- Maar, hernam Filip, indien gij niemand hebt, aan wien gij uwe beurs toevertrouwt,
zoo gis ik, dat gij ze bij u draagt, en in dit geval zou ik dienen, uw bewaarder te zijn,
en gij niet de onze?
Barthel ried waarschijnlijk het doel des graven en antwoordde: nochtans is het,
gelijk mijnheer gezegd heeft. Voor afzetters ben ik niet zeer beschroomd om twee
redenen: ten eerste weten zij niet, dat ik eene wel gevulde beurs bezit en ten tweede
is mijn dolk langer dan hunne handen. Mijnheer is ontwijfelbaar een kenner van
goudgeld, en zal mij zeggen, of deze platen hier goed van stof en gewicht zijn. Bij
deze woorden trok hij van onder den boezem eene welbezette lederen beurs; goot
een handvol stuks in zijnen ronden hoed en toonde dezelve aan Filip.
De graaf wierp er een nieuwsgierig oog op, en zich van de echtheid der stukken
overtuigd hebbende, zette hij bij: - Bartel, steek uw goud binnen, en terwijl gij eenen
goeden dienst zoekt, moogt gij met ons gaan, en zien of het u op ons slot, en in
Vlaanderen behaagt, vooraleer wij van voorwaarden spreken; in allen gevalle, betaal
ik de reis heen en weder.
Barthel waagde eenige opwerpingen, waarschijnlijk met het geheim gedacht van
zich des te meer te doen begeeren; maar zoodra Maria haren wensch bij dien des
broeders voegde, stemde Barthel toe.
Sedert eenige minuten was de zon achter zwarte wolken ondergegaan; de
noordewind suisde met poozen door de boom-
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takken, op eene nare wijze; de aarde lag in eene soort van halve duisternis. Eensklaps
viel Bartel's oog op een boschken, dat op honderd stappen voor hen naast den weg
lag; hij bemerkte dat er eenige beweging op den kant plaats greep, als of er menschen
waren; hij bleef stilstaan. Filip en Maria vraagden te gelijk, wat er scheelde. - Eene
vraag: (zegde Barthel) zou de edelvrouw niet verschrikken, wanneer ons eenige
boeven aanrandden en dat ik genoodzaakt ware, hun, in plaats van eene beurs, een
pak slagen te geven.
- Is er dan gevaar? - vroeg Filip, niet voor zich, maar voor Maria duchtende.
- Gevaar, ja en neen, - antwoordde Barthel met de grootste koelbloedigheid aangerand worden wij zekerlijk: ginds in het dennenbosch heb ik vier of vijf
schaduwen zich zien bewegen, en ik gisse, dat zij het op uwe beurzen gemunt hebben;
indien zij eventwel geene andere duiten hebben, om hunnen baas de slaping voor
dezen nacht te betalen, dan die zij van ons gaan krijgen, zoo vrees ik, dat de blauwe
hemel hun behangsel, Gods aarde hun leger, en een steen hun hoofdpeluw zullen
zijn! Bij deze woorden trok Barthel zijn rapier uitde scheede; kapte naast den weg
eenen eiken stam uit de struiken, en bood het rapier aan den jongen graaf met deze
woorden: ‘Neem gij dit wapen, ik zal den stok bezigen; bemoei u maar met het spel,
als't noodig wordt, en ik u roepe; tot dan blijf, bid ik u, bij uwe edele zuster! Stappen
wij nu vooruit, en zouden de roovers schietgeweren hebben, geef dan de beurs af;
de mijne is nog wel bezet en zal ons t'huis helpen.
Bij deze woorden stapte Barthel vooruit; Filip en Maria volgden. Zoodra zij tegen
den hoek van het bosch kwamen, sprongen vier struische kerels te voorschijn, met
vermomde aangezichten en zware knodsen in de handen: een vijfde bleef op eenige
stappen afstands tusschen de dennen verscholen.
- Achteruit, galgenaas! - donderde hun Barthel te gemoet - indien gij uw vel lief
hebt! Zonder eventwel acht te geven op de waarschuwing of op den persoon, schoten
zij op Filip toe; deze deed twee stappen vooruit, om Maria te dekken: dan verhief
hij het rapier. Geene wonden van voren! - brulde Barthel - op hunnen rug moeten zij
betaald worden! Deze woorden waren even geuit, toen er reeds twee tegen den grond
lagen! de twee anderen wilden de vlucht nemen; maar vooraleer zij nog het
dennenbosch bereikten, waren zij ook reeds neêrgeveld onder Barlhel's geduchte
knodsslagen. Een der laatsten, wien het schriklijk op de schouders regende, riep
kermende uit: - O, om Gods wil, houd op, wij wilden niets stelen! u wilden wij niets
doen!
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Barthel zette hem eenen voet op de keel en ondervraagde vervolgens:
- Maar wat wildet gij dan, ellendeling?
- O, spaar mij toch; een ruiter is ons komen opzoeken; hij heeft, ons geld gegeven
en nog meer beloofd, om dien heer, welke bij u is, zwart en blauw te slaan en wijders
niets! Barthel liet hem opstaan; hield de punt van een glinsterenden dolk op 's kerels
borst en gebood hem, een omstandig verslag te geven van alles, wat er tusschen de
vier boeven en den ruiter was verhandeld, Hij vraagde nauwkeurig naar dezes uitzicht,
spraak en andere bijzonderheden, en weldra wist hij meer, dan hij aan graaf Filip
wilde doen weten. Hij deed de roovers hunne namen en woonplaatsen opgeven; dan
ontnam hij hun de stokken en dreef ze weg, zeggende: - Indien wij u, boeven, loon
naar werken gaven, wij zouden de galg haar recht benemen, kiest eenen zekerderen
stiel dan rooven en plunderen, want gij zijt niet eens in staat om een kikvorsch dood
te doen, en onze handen zullen wij aan u niet bevuilen, dit ware u te veel eer bewijzen!
Zij lieten het zich geen tweemaal zeggen en kozen het hazepad, zonder meer om
te zien.
Maria had zich zeer weinig ontzet; zij, zoowel als Filip, had het gevecht met eene
soort van verbazing aangezien; zij konden bijna niet begrijpen, dat het aan éen man
mooglijk was, vier zulke kerels zoo lichtlijk neer te vellen. Wat zij nog het meest
bewonderden, was de verbazende tegenwoordigheid van geest, die de reisgezel had
aan den dag gelegd!
- Barthel, - zegde de graaf - gij zijt een wonder man, ik versta mij aan u niet!
- Misschien omdat ik die vier lafaards daar heb neergeveld? o, mijnheer, gij wilt
met mij spotten! Dat zoudt gij misschien oneindig beter dan ik gedaan hebben; ik
heb u de moeite enkelijk willen sparen. Spreken wij voor den oogenblik niet meer
van die kleinigheid; later zou ze nog wel eens konnente pas komen, indien mijne
gissingen gegrond zijn. Voor alsnu, stappen wij wat rapper voort.
Een uur later waren zij te Aarschot ter Keizerkroon, waar zij hun gevolg in de
grootste verlegenheid vonden; op den tienden Maart tegen den avond bereikten zij
het slot van Gavere, waar zij allen, Barthel inbegrepen, op de gulhartigste wijze
werden ontvangen, door geheel de familie Egmont.
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VI.
Maastricht en zijne bezetting
Ja 'k zie de grootheid wel, maar achter
Haar schittrende eerzuil gaapt het graf.
KINKER.

Maastricht ontleent zijnen naam aan den tocht over de Maas, welken de romeinsche
legerbenden aldaar bewerkstelligden, toen zij eerst onder Cesar, dan onder Britanicus
en later onder Varus, langs de oude heirbaan over Tongeren naar Germanië trokken,
om de bewoners van de Rhijn- en Elbeoevers aan den Romeinschen wereldscepter
te onderwerpen. Dan, dit zij in 't voorbijgaan gezegd, Augustus, de gelukkige, de
machtige keizer, ondervond weldra, dat zulk een ontwerp lichter was ontworpen,
dan uitgevoerd; want hij had het tegen den vaderlanden vrijheidminnenden Germaan
te doen, die, liever een schapenvel over de stramme, vrije ledematen wilde dragen,
dan onder Rome's gouden ketenen bukken! Te vergeefs riep de vergoddelijkte keizer
uit: ‘Varus, waar blijft gij? Waar hebt gij mijne legioenen gelaten? Geef mij mijne
legioenen
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weder!’ Varus zweeg; want hij lag met zijne legioenen zielloos op de oevers van
Duischlands vrijen Rhijn!
De plaats, waar Maastricht als te paard op de Maas zit, schijnt door de natuur zelve
bestemd, om er eene sterkte aan te leggen. Van Dinant af, is de rivier door steile
oevers omzoomd, die tegen Maastricht ophouden; daar was een overtocht mooglijk.
Het gedeelte der stad, dat op den rechten oever ligt, draagt den naam van Wyck; het
eigenlijke Maastricht is op den overkant gebouwd. Deze beide deelen zijn aan elkander
verbonden door eene prachtige brug(1), uit blauwen steen gebouwd en op zeven bogen
rustende.
Van den zuidkant is de stad door de natuur versterkt, deels door den
Sint-Pietersberg, deels door het rivierken de Jeer, hetgeen de stadsgrachten doorloopt
en zich bij O, L, V. poort in de Maas werpt. Bij middel van stopsluizen konden de
omtrekgrachten altoos onder water gezet worden. De buitenwerken (op zichzelven
niet al te sterk) vonden hunne voornaamste verdedigingspunten, in ronde met geschut
voorziene torens, die op de uiteinden der ellebogen gebouwd waren. De vestingwerken
der stad Maastricht verbeelden eenen gespannen boog waarvan de Maas de koord
zou zijn.
Wyck ligt in eene vlakte, op eenen afstand van eene halve tot eene geheele mijl
wegs, omgeven door eene bergketen. Was dit gedeelte der stad min versterkt dan het
eigenlijke Maastricht, met de inneming van Wyck was de vijand weinig gevoorderd,
daar men slechts eenen boog der Maasbrug behoefde af te breken, om den toegang
tot de stad onmooglijk te maken.
Maastricht van de westzijde beschouwd, ligt in eene diepte; op eenen geringen
afstand, ziet men slechts de torens van Sint-Servaas, Sint-Jan, Sint-Mathijs,
Sint-Meerten en Sint-Teunis. Van diezelfde zijde bestonden oudtijds vijf poorten;
O.L.V. poort, de Tongersche, Brusselsche, Hoogter en Boschpoorten. Zoodra Farnees
in februari te Roermond over de Maas was getrokken, had men begonnen te vreezen
voor eenen aanval op Maastricht; diensvolgens sloeg men hand aan het werk; de
muren en torens werden in aller ijl hersteld, de grachten verdiept, nieuwe grachten
buiten de poorten gedolven, loopgraven opgeworpen naast de bolwerken en met
buskruid voorzien. Men legde mijnen aan, die onder de vesten der stad liepen, zich
tot buiten onder het veld uitstrekten en

(1) Sedert de eerste uitgaaf is eene tweede, zeer stevige en sierlijke brug over den stroom
geworpen ter noordzijde, waarover de ijzeren spoorbaan van Aken naar Landen loopt, een
gedeelte der versterkingswerken doorsnijdende, zonder de vesting te verzwakken. Sedert
zijn al de vestingwerken gesloopt en tot heerlijke tuinen herschapen,
DE SCHRIJVER,
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waarlangs de belegerden op de belegeraars konden vallen. Binnen de werken, werden
dwars- en hinderschansen opgeworpen, in dervoege, dat achter de gewoone
omtrekwerken, als een tweede omtrek, voor 't geval van nood, tot stand kwam. De
bevolking der stad (toenmaals 34,000 zielen) stond vroeger onder twee heeren: den
hertog van Brabant en den vorst-Bisschop van Luik, die er gezamenlijk het
staatkundige, burgerlijke en lijfstraflijke gezag uitoefenden. Deze tweevoudige
heerschappij had opgehouden, sedert de stad in handen der bondgenoten was gevallen.
De geheele bezetting beliep niet boven 1200 strijdknechten, bijna allen Duitschers,
Engelschen, Schotten en Franschmans, welke vroeger onder Norrits en La Noue
gediend hadden. De talrijke stadsgilden konden 6,000 mannen te been brengen; 1200
heldhaftige vrouwen boden zich aan, om in geval van belegering de wapenen op te
vatten; daarbij kwamen nog, toen Farnees naderde, 2,000 boeren binnen, dragende
op hunne schouders de dorschvlegels voor eenig wapen, en eenen gezworen haat
tegen al wat het met Spanje hield!
Het opperbevel over de vesting was toevertrouwd aan Van Schwartzenberg van
Heerle, eenen man van beproefde trouw en onwrikbare standvastigheid; maar die
van alle krijgskundige bekwaamheden verstoken zijnde, weinig of geen vertrouwen
aan de bezetting inboezemde. Geen wonder ook: dezelfde bezetting, welke onder de
bedreven bevelhebbers, Norits en La Noue opgeleerd en vergrijst waren, hadden 't
Van Schwartzenberg al rap afgeschoten, wat in hem stak en waartoe hij bekwaam
was.
Ten einde, zooveel mooglijk dit gebrek aan krijgskunde te vergoeden, hadden de
bondgenoten, eene maand te voren naar Maastricht gezonden Sebastiaan Tapin, eenen
Franschman van geboorte, en begaafd met uitmuntende krijgershoedanigheden. In
het befaamde beleg van La Rochelle, waar hij met La Noue, het bevel voerde, had
hij aan het koningsleger doen zien en gevoelen, wat hij kon uitvoeren, wanneer het
er op aankwam, eene vesting te verdedigen. Met een adelaarsoog zag hij de zwakke
zijde zoowel van de vijanden als die van de zijnen; wat meer afdoende was, hij
verstond de kunst, om zich dezelve ten nutte te maken, ten einde beurtlings
verdedigender- of aanvallenderwijze te handelen. Nu eens benauwdheid dan koenheid
veinzende; hier voorzichtig en traag, daar vermetel en rap; zachtaardig als een lam,
of woedend als een tijger: uit alle omstandigheden trok hij zijn voordeel! Bitse
Huguenoot zijnde, bood hij aan de Bondgenoten zijnen degen
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uit godsdienstiever; en om diezelfde beweegreden droeg hij aan de Spanjaarden
eenen ingekankerden haat toe! Tapin bezat niet alleen eenen heldenmoed, in den
meest uitgestrekten zin des woords; maar wist die nog daarenboven aan zijne
ondergeschikten in te boezemen: te meer wijl hij hun onbegrensd vertrouwen bezat.
Wie kon verkleefdheid, achting en bewondering ontzeggen aan den man, wiens
lichaam, van den hoofde tot de voeten doorkerft was van kneuzingen en lidteekens,
altemaal sporen van zoovele eerbare wonden?
Tapin had zijne verheffing aan persoonlijke verdiensten en niet aan het toeval
(deze geluksterre der krijgslieden) noch aan hooge geboorte te danken. Slagvelden
en belegerde vestingen waren geheel zijn leven lang de oefenschool zijns moeds en
krijgskundigen vernufts geweest? Nauwlijks was hij genoodzaakt geweest, La
Rochelle te ruimen, of Oranje wist hem op zijne zijde te trekken. Coligny, 's prinsen
schoonvader, had hem aanbevolen voor hetgeen hij was; men zegde doorgaans van
hem: Tapin is zooveel waard, als tien vestingen! Hij was mager, maar spierig gebouwd
en groot van gestalte. Op het uitgemergelde, hoekige en schenkelachtige aangezicht
kon men het berekende beleid, de afgemeten koelbloedigheid en het vernuft lezen.
Te midden van het grootste gevaar, was hij zoo kalm in taal en houding, dat men het
magere en schrale gestel gevoelloos zou geloofd hebben; de overhaasting had hem
nog nooit tot eenen misstap verleid! Deed het geschut den grond onder zijne voeten
beven, hij scheen het niet te hooren, noch te gevoelen! Vielen torens en stortten
muren aan zijne zijde in, hij scheen het niet te zien! Werden geheele rijen strijders
weggemaaid, hij vulde de opening met nieuw volk aan! Woedde de dood teugelloos
in het ronde, werd hij zelf gewond, dit alles scheen niet den minsten indruk op deze
stalen ziel te maken! Nochtans hechtte hij grooten prijs aan het leven en welzijn
zijner soldaten, maar gaf niets om het zijne. De groote, ik mag zeggen, de eenige
drijfveer van dezen uitgezochten krijger was de hervorming: voor dit grondbeginsel
had hij zijn geheel leven lang gevochten! Farnees zelf wist Tapin naar waarde te
schatten; want zoodra hij vernam, dat de oude, bittere Huguenot het bevel (metterdaad,
alhoewel niet in naam) over de vesting voerde, zegde hij tot Serbellon, Barocci en
Van Mansfelt: ‘Maastricht zal ons duurder komen te staan, dan wij dachten; want
Tapin geeft het niet lichtlijk op.’
Onder Tapin stond, als bevelhebber over het geschut der vesting, zekere Manzan,
Spanjaard van geboorte, die nog
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korten tijd te voren met de grootste onderscheiding in Parma's leger diende. Hij
verliet de spaansche zaak, ten gevolge van eenen twist(1) tusschen hem en den kolonel
Capizucchi opgerezen Oranje wist hem op zijne zijde te trekken, bij middel van
listige onderhandelaars en schitterende aanbiedingen! Ook deze man bracht aan de
bondgenoten de hulp eener diepgrondige oorlogskennis en eenen onverzaadlijken
wraaklust tegen zijne landgenoten, de Spanjaarden. Manzan's oogen, waarin het
bloed rond de appels kwam peerlen, straalden van haat en gramschap, in de trekken
van zijn kleurloos gelaat, ried men zonderbaren ernst en veel vernuft. Wierp men de
blikken op den houtmageren Manzan, welke, te midden van een bloedbad zonder
weêrgade, altoos dezelfde bleef, zoo kon men eene koude huivering niet van zich
weren; want dan geleek hij aan een levend geraamte, en men meende den geest des
doods over een lijkenveld te zien wandelen!
Deze beide krijgslieden stonden van Schwartzenberg ter zijde. Was deze laatste
onervaren in den krijg en vooral in het verdedigen eener vesting, Tapin en Manzan
waren daarin des te meer bedreven. Voegt men bij deze drie mannen nog Jakob
Heeren, burgemeester der stad, eenen man, die het volle vertrouwen der burgerij
bezat, dan heeft men het viermanschap, aan wie het behoud der vesting was
toevertrouwd.
Stelde Alexander van Parma de inneming der stad Maastricht op hoogen prijs;
voor de bondgenoten en Oranje was haar

(1) Het spaansche leger hier te lande was zekerlijk onder de beroemdste legerhoofden van dien
tijd geplaatst. Men behoeft slechts de namen aan te stippen van Parma, Serbellon, Mansfelt,
Barocci, Altemps, Figueroa, Montesdocha, Fronsbergen, Berlaimont, Fuggher, Van den
Bergh, Tasso, Valdez, Frans Van Saksen, enz., om de waarheid van dit gezegde tastlijk te
maken. Het was ook om deze redenen, dat de krijgsverrichtingen in de Nederlanden aanzien
werden als de beste oefenschool voor de Spanjaarden, welke zich tot den wapenhandel
bestemden. Die van goeden huize, vooral wanneer zij in 't leger vrienden of verwanten telden,
vraagden als eene gunst, om op Neêrlands bodem hunne proefjaren te doorstaan. Niet zelden
kwamen soortgelijke jonge helden, even zoo ondervindingals baardloos en dreven dan onder
flesschen en potten, den spot met vergrijsde krijgslieden, omdat zij de geuzen en muiters zoo als die jonge lieden de Nederlanders noemden - niet als een mierennest uiteen joegen.
Zulke taal voerde ook, op zekeren keer, Octavius Capizucchi, broeder van den kolonel
Camillus Capizucchi, die de schuld van de langwijligheid des oorlogs op de rekening van
de werkloosheid der veldheeren stelde. Manzan, die tegenwoordig was bij die aantijging,
nam ze euvel op; de hoofden waren verhit en inden eersten toorn doorstak hij den jongen
Capizucchi, Dezes broeder, Camillus, zocht hierover twist tegen Manzan en zij geraakten in
eene hevige woordenwisseling, waardoor Manzan zich beleedigd geloofde, Te vergeefs
vraagde hij, dat er recht werde gedaan: Camillus stond in groot aanzien bij Farnees, en
Manzan vreesde van voor den krijgsraad te worden gedaagd, Diensvolgens nam hij de vlucht
en ging tot de bondgenoten over, Onzes inzien stapelde hij eene schanddaad op eene wandaad:
eene verraderij op eenen moord!
DE SCHRIJVER,
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behoud eene vraag van zijn of niet zijn in Zuid-Nederland. Ze was niet alleen de
sleutel der Maas, de heirbaan op Duitschland; maar viel ze den Spanjaarden in handen,
zoo waren hunne bezittingen tusschen Maas en Rhijn ook voor de Staten verloren.
Wat nog het ergste was: ging Maastricht over, dan verloor Antwerpen zijn
voornaamste steunpunt, doordien Farnees naar de Scheldestad kon snellen, zonder
eenen vijand in den rug te laten.
Tapin, de scherpziende Tapin, kon het noch zich noch zijne makkers ontveinzen,
dat na Maastricht de beurt van Antwerpen zoude volgen, en dat, met den val van
deze twee bolwerken des Statengezags, de spaansche heerschappij hier te lande
vasteren voet zoude vatten en meer drukkende op de Nederlanders wegen, dan ooit
te voren. Hij berekende de mooglijkheid van meerderen of minderen weêrstand te
bieden, niet zoozeer op het getal der verweerders, welke hij tegenover den vijand
kon stellen, dan wel op den wanhopigen heldenmoed, die de belegerden bezielde.
De hoop van bij tijds ontzet te worden koesterde hij altoos; er bestonden beloften
dienaangaande van wege Oranje; maar zou geene ontzetting komen; zou alle
tegenweer vruchtloos blijven, zou Maastricht bezwijken onder de overmacht, dan
wilde Tapin ten minste aan alle vrijheidminnende Nederlanders doen zien, wat moed,
volharding, plichtbesef en vaderlandsliefde vermochten! Dan zou geheel Europa uit
Maastrichts voorbeeld en lotgevallen leeren, dat de Spanjaard wel de schoonste en
rijkste steden van Nederland in puinhoopen en moordkuilen kon veranderen; maar
niet onder zijn juk doen buigen!!!
Op dien voet stonden de zaken binnen Maastricht, op den achtsten dag van Maart
1579, toen de eerste zonnestralen zich aan de oosterkim vertoonden. Een
buitengewoon gewoel in de straten en op de ruime plaats der stad. Het Vrijthof, was
reeds ten grootsten deele beslagen met tenten en kramen, kooplieden van meest al
de omliggende landen en steden hielden zich onledig met het uitwinkkelen en stapelen
van goederen. Geheel de nijverheid der omstreken was er tegenwoordig: de goudzilver- en staalwerken van Maastricht, Luik en Namen; de linten en garens van
Wachtendock, Gelder, Crevelt en Dusseldorf; de lakens van Daalhem en Aken; De
baaien van Turnhout en Herenthals; de stoffen van Antwerpen en de vlaamsche
linnens. Langzamerhand verhieven zich insgelijks de zoogenoemde lekkerwinkels
op de eerste rij, als om des te krachtiger op den snoeplust der kinders, en bijgevolg
op derzelver duiten te werken. Reeds zaten de jonge bengels tegen
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Sint-Janskerk op de houten dravers; de schommels waren i n beweging; de
koordendansers spanden de touwen en bestreken de schoenen met krijt. Hansworst
begon zijne drollige figuur buiten de planken tent te vertoonen, de muts nu op het
rechter, dan op het linker oor te smijten! Meester kwakzalver haalde de algenezende
poeiers voor den dag. Buitengewoone machtoeteningen, bovennatuurlijke kunstgrepen,
begoochelingen, waarzeggingen, alles was er veel voor geld. Dan, aan volk zou het
niet lang mangelen; want langs al de poorten der stad stroomden geheele hoopen
naar binnen; de straten, merkten, pleinen, kerken en winkels waren weldra opgepropt.
Waarvan kwam die menigte? zal men vragen. Wel op dien dag had juist Maastricht's
befaamde jaarmerkt plaats, en uit de omstreken tot op tien mijlen afstands bleef ter
nauwernood iemand op dien dag 't huis, om het te bewaren; allen snelden naar de
stad.
Toen de ruime merkt stikkende vol was van vreemdelingen, ontstond er eensklaps
op het einde der Boschstraat, een samenloop van nieuwsgierigen; zonder dat men
juist de oorzaak wist van die beweging, had er weldra een algemeen harregewar
plaats. Eenieder vraagde, of er iets, en wat er gaande was. Daar niemand stellig de
oorzaak van het gewoel kende, werd er eerst vrees, dan schrik, ten laatste eene soort
van neerslachtigheid geboren. In eens zag men de menigte uit elkander stuiven en
den weg openen voor eenen ruiter van het leger der bondgenooten, die, met slijk en
bloed bedekt, langs de Boschstraat over de groote merkt kwam aangerend, zich
rechtstreeks naar de Landscrone begevende, waar de veiligheidsraad reeds vergaderd
was, zich onledig houdende met het beramen van middels, ter verdediging der stad.
Voor den steenen trap, waarlangs men zich binnen het gothische gebouw begaf,
sprong de ruiter van zijn paard; gaf het aan eenen gildeman in bewaring; vloog de
trappen, twee voor twee, op; weldra weergalmden de ruime gangen der Landscrone
onder de zware laarzen en het slepende zwaard des ruiters. Eene groote eiken deur
ging open; de man trad binnen en bevond zich in tegenwoordigheid van den
verdedigingsraad der stad. Daar zaten rondom eene soort van bureeltafel, die met
een fluweelen tapijt overdekt was, Schwartzenberg, Tapin, Heeren Manzan en de
dekens der gilden: deze laatsten waren er geroepen, eensdeels omdat zij allen, van
den roomschen godsdienst afgevallen zijnde, tegen de Spanjaarden verbitterd waren;
ten anderen deele, moesten hunne 6,000 gildegasten de voornaamste verdedigers der
stad zijn; want wat kon men met 1200 mannen bezetting verrichten?
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In eenen oogenblik stroomde het nieuwsgierige en beangstigde volk van alle kanten
naar de Landscrone; de Munt- Breê- en Brugstraat waren gestampt vol. De
vreemdelingen pakten hun goed spoedig in; de nieuwsgierigen stoven langs de
Maasbrug naar den Wijckerkant; allen ruimden de stad, en geen uur was nog sedert
's ruiters aankomst verloopen, of in Maastricht waren niet anders dan Maastrichtenaren
te zien. Benauwende geruchten verspreidden zich langs alle straten en wijken; gelijk
overal de kwade tijdingen, van mond tot mond gaande, vergroot worden, zoo was
het ook hier. De Spanjaarden zijn in aantocht; zij zijn te Pietersheim; zij zijn te
Smeermaas; zij zijn voor de poorten! - Op andere plaatsen heette het; de Spanjaarden
plunderen, zij branden af, zij vermoorden alles, wat zij op hunnen weg vinden!
Ziedaar wat men overal hoorde uitgalmen met een gehuil, geween en een
hartverscheurend gekerm! Zoodra eventwel de vrouwen, vooral de moeders, de
straten verlaten hadden; zoodra het manvolk alleen nog buiten bleef, heerschte
oogenbliklijk die sombere kalmte, welke het onweder voorafgaat, of waarop eene
diepe wanhoop of een kalm overleg of een heldhaftig besluit volgt! Allen wachtten
de beslissing af, die door den verdedigingsraad stond genomen te worden, en daarom
was de menigte naar de Landscrone gesneld.
In de naburige straten schaarden zich de burgers in groote en kleine hoopen, naar
gelang der verschillende gevoelens, waarmede zij bezield waren; want hier en daar
bestonden nog aanklevers van de Spanjaarden, voornaamlijk onder hen, die geloofden
dat de roomsche godsdienst geheel en al uit de stad ging verbannen worden, indien
zij onder Oranje's invloed bleef! Zoo stond Jan Dumoulin, een smidsbaas uit het
Smeestraatje, in 't midden van dungezaaide toehoorders aan den hoek der Groote-Staat
uit te galmen: ‘Zeet enser1 mennekes, ich heub2 't uch3 allank veurspelt, do4 zeen nou
de Spaensen veur de peurten5 van Treecht6 en nou is gooije rood7 duer! Luester mer8
enser no un9; astrein10 zulle ze usser11 komme wiesmaken, dat Lanoei mit ze12 leeger
aan de peurten is; esmer13 onnuzel genoeg wiere14 om 't te geleuven. Nou zitte ze
teussen twie steul in de assen15, dat ze zien wie ze

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Enser, eens; ziet eens,
Heb,
Uch, ulieden of u.
Do, daar,
Veur de peurten, Voor de poorten: de twee oo's worden bijna overal eu.
Verkorting van Maastricht; Mastreecht in de wandeling.
Rood, bijna roâd. raad,
Luester mer, luister maar.
No un, naar hen,
Astrein, achtereen, aanstonds,
Usser, ons met de bijvoeging van ser, die achter veel woorden komt in den gewoonen omgang,
Ze lieger, zijn leger,,
Esmer, alsmen,
Onnuzel genoeg wiere, onnoozel genoeg waren,
Tuesjen of tussien, twie steul in de assen, tusschen twee stoelen in de asschen.
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drout keumme16; ich ben sinnes17 van stil veur min aenveld18 te blieven en hun allein19
te looten20 haspelen. Mer onder us gezagt21, dat gusegepeupel waes ouch niet mie te
tuimen22. Zie heubben usser23 Sint-Jan allezer24 aefgenommen; asterein zullen susser
out25 Sintervoos jagen, al meuswer26 goon mes1 huëren in de Sint-Pietersberg. Wet
geer wat ver doon2: stillekes no hous goon3; want dat gepeupel is zoo stout! Nou,
nou, do kriegese4 werk; weer konne niks5 terbie winnen: dê Treecht wunt, wunt us
ouch!6’
En de toehoorders spraken allen in denzelfden zin. Om eventwel geen achterdocht
aan de andersdenkenden in te boezemen, stoven zij uit elkander; elk ging naar zijne
woning, Het werd meer dan tijd, dat zij zich uit de voeten maakten; want men had
hen reeds in het oog gekregen, en de smidsgasten, welke Dumoulin's
spaanschgezindheid kenden, begonnen reeds onder hen te spreken van hem naar het
Smeestraatje te drijven, of hem de poort uit te jagen.
In de Muntsraat, te midden eener samengedrongen en ontvlamde menigte, verhief
Koob Spronk, een diklijvige brouwersbaas uit de Bokstraat, de stem en sprak op een
levendigen toon: ‘Zeet enser wat de paapsen rond loupen, om kooi gereuchten7 out
te streuien8; euveral goon ze outbloozen9, dat de spaanse beulen bouten de stadt zeen:
ger zult ze astrein zeen10 no hous goon11, es 't Stooteleger12 inkeumt om usser te helpen;
en es weer al geine man hulp kriegen1 dan geit ummerser2 toch Treecht neet euver3,
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1
2
3
4
5
6
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8
9
10
11
12
1
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Drout keumen, daaruit komen,
Sinnes, van gedacht, van zinnen,
Aenveld, aanbeeld,
Un allein, hun alleen,
Te looten, te laten,
Maar onder ons gezegd,
Niet mie te teumen, niet meer te temmen,
Usser, ons,
Allezer allensser, alreeds,
Out, uit Sint-Servaes,
Al Meusmeer goon, al moesten wij gaan.
Mes hueren, mis hooren,
Doon, doen, weet gij wat wij doen zullen,
Na ous goon, naar huis gaan,
Do kriegese, daar krijgen zij,
Niks, niets daarbij winnen,
De Treecht wunt, wunt us ouch, die Maastricht wint, wint ons ook,
Onmooglijk is het geheel nauwkeurig den Maastrichtschen tongval met vlaamsche klanken
te vertolken; de woorden zijn er zoodanig met het hoogduitsch verwantschapt, dat men de
duitsche umlaut ä, ö, ü, zou moeten bezigen, Zoo ook kan men niet nauwkeurig rood voor
raed schrijven, daar men in tegendeel dien echten klank in het duisch kan geven met oh, als:
roth, lothen, sothen, voor raed, laten, zaten.
Kooi geruchten, kwade geruchten.
Out te streuien, uit te strooien.
Outbloozen, gaan ze outblazen.
Zeen, zien.
Goon, gaan,
Stooteleger, Statenleger.
Kriegen, krijgen.
Geit ummerser, dan gaat immers.
Neet euver, niet over
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zoo lank es wer han heubben om de peurten te slouten4. Gein spaanse beulen in eus
stad! Vivat de Stooten en het prinsken5 van Oraenjen!

4
5

Slouten, sluiten: zoo lang als wij handen hebben om de poorten te sluiten.
Prinsken, de namen en hoedanigheden worden in den Maastrichtschen tongval zeer dikwijls
verkleind.
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En zoo ver als men Koob Spronk's woorden kon hooren, riep het volk: ‘Gein spaense
beulen in eus stad! Vivat de Stooten en het prinsken van Oraenjen!’
De vivatskreet was eventwel niet algemeen geweest, want zoohaast de vorige stilte
wederom heerschte, nam Huben Severijns, een looier van de Sint-Pieterstraat, het
woord en sprak: ‘Luestert6 enser, min leef vrun7, ich ben geine spaensgezinden; mer8
om den douder, ze heubben ous toch gekuld9 met un prinsken en unnen Lanoei: nou
't trop oon kumt, loote ze usser zitten kieken10! Ich vroog het uch11 wat konwer12
wennen, met de woopes13 optepakken? eus stadt looten in puime scheeten14! Mich
tucht15, dat wer de Spaansen mer meusse16 looten bennenkomen; later, es de baen17
kloor is, konwer ze ummers weêr outjagen18. Parmeke19 zekkeze, dat neet gemeskeliek20
is! Ich tucht....’
Severyns - de sluwe, klapzieke Severyns zou nog al langen tijd op denzelfden
gama gezongen hebben, indien niet een nieuw bekeerde lutherssche steenhouwer die al tweemaal roomsch en nu voor de tweede maal luthersch was - den spreker had
tegengebruld: ‘Heur1 ensser Sevryns, es 't tich in de stad neet gevild2 dan gank drout3:
anders, ongleuksveugel beitel ich tich dien paapse tonk4 out dien keel!’
En de daad bij de woorden voegende, ten einde nog meer zijnen lutherschen iever
te toonen, sprong hij den looier toe, greep denzelven bij de keel en smeet hem tegen
de steenen. Niemand koos partij voor Severijns, en deze zou een onaardigen dans
gedanst hebben, indien op dezen oogenblik Schwartzenberg, Tapin, Heeren, Manzan
en de dekens der Gilden niet buiten de Landscrone waren gekomen en een einde aan
het spel gesteld hadden, enkelijk met de woorden: ‘Naar het Vrijthof, vrienden, daar
zult gij vernemen, wat er gaande en wat er besloten is!’
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Lustert enser, luistert eens.
Min leef vrun, mijne lieve vrienden
Mér, maar,
Gekult, bedrogen.
Kieken, kijken: laten zij ons zitten kijken
Uch, u, ulieden, in 't duitsch euch.
Konwer, konnen wij.
Mit de woopes, met de wapenen.
In puime scheeten, in een puinhoop schieten.
Mich tucht, mij dunkt.
Mer meusse, maar moesten.
Es de baen kloor is, als de baan (de kans) klaar is.
Ummers weer outjagen, immers wederom uitjagen.
Parmake, verkleining van Parma.
Gemeekelik, zeggen ze dat dit gemaklijk is,
Heur ensser, hoor eens,
Neet gevilt, niet gevale,
Gank drout, ga daaruit,
Dien paepse tonk, uwe paapsche tong,
Men dient te bemerken dat in dien tongval eene soort van slepend gezang bestaat; de uitspraak
trekt zich lang; de n op het einde, zooals in tonk, lank, wordt bijna uitgesproken als in het
fransch de woorden: ton, l'an, Zelfs in de grootste hevigheid toont de Maastrichtenaar nog
de woorden, vooral op de uitgangen doet hij het.
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Met vasten tred stapte de verdedigingsraad, te midden eener zwijgende menigte,
recht over de Merkt, en volgde de Boschstraat tot aan de Hoogterpoort. - Hier, zegde
Tapin, zijn de muren niet al te sterk; de grachten eventwel diep, en zoo lang als die
toren ginds recht staat, (doelende op het rondvormig gebouw aan den uitersten
noordhoek gelegen) en met zijn grof muziek kan spelen, is er niet veel te vreezen?
Manzan, doe hier twee nieuwe driehoekige mijnen aanleggen, die met het punt buiten
den toren te samenloopen; voorzie het uiteinde met eenige vaten pooier! Komen de
Spanjaarden op dezelve, dan leeren wij hun eenen nieuwen dans tusschen hemel en
aarde! - Plaats hier uwe gasten; (ging hij voort, tot den deken der smeden sprekende)
aan hunne zware hamerslagen wederstaat geen helm! belast hen wel, dat zij de
stormers op het hoofd slaan, ten einde hun het hinken te beletten!’
Toen deze bevelen gegeven waren, ging de raad voort tot aan de Boschpoort; daar
sprak Tapin tot de gezellen; ‘Vrienden deze plaats, zoo ik mij niet bedrieg, zal kokend
heet worden; ook zal ik zelf ze verdedigen met eene uitgezochte bende burgers, met
de Schotten en de heldinnen, welke zich hebben aangeboden! deze laatsten zullen
met eene zekere hand brandende pekkransen slingeren!’
Hij stelde onder Manzan de Tongersche en Brusselsche poorten, waar het grof
geschut meer moest afdoen dan bijl, piek, zwaard of vuurroer. Daar stonden
Schwartzenberg met fransche soldaten van d'Harcourt, een duizendtal boeren met
hunne dorschvlegels en twee duizend gildegasten. Duizend andere van deze laatsten,
benevens honderd Engelanders onder den hopman Lesly, zond hij naar Wijck; want
van dien kant verwachtte hij het onweder niet.
De standplaatsen, aangewezen, uitgedeeld en de noodige bevelen gegeven zijnde,
oordeelde de verdedigingsraad het noodzaaklijk, de gezindheid der burgerij te polsen.
Immers gold 't het behoud der stad en der eigendommen of derzelver vernieling; wat
van oneindig meer aanbelang was: het ging er om het leven van 37,000 menschen,
en de burgemeester Heeren wilde de schriklijke verantwoordelijkheid van zulk een
besluit niet op zich alleen nemen. Als vrije lieden moesten de burgers der stad
beslissen in eene zaak, waarin allen evenveel belang hadden.
Diensvolgens zag men weldra eene menigte uitroepers de straten doorloopen en
op hunne horens blazen, overal roepende: ‘In naam van het magistraat der stad,
worden alle burgers uitgenoodigd, zich aanstonds naar het Vrijthof te begeven, ten
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einde over den toestand der gemeene zaak te raadplegen en te beslissen!’
Eenige minuten nadien, begonnen de burgers, zelfs de vrouwen, uit de aanpalende
straten naar het Vrijthof te stroomen. Langzamerhand vervulde zich de ruime plaats;
de 1200 heldinnen gingen tusschen Sint-Jans- en Sint-Servaaskerken post vatten;
mannenmoed schitterde op hare blanke aangezichten; slechts woorden van
aanmoediging tot een heldhaftig besluit kwamen over hare lippen. Koob Spronk
bevond zich tusschen de brouwersgasten en sprak van niets minder, dan gedurende
het beleg al zijn bier voor niets te geven aan de verdedigers der stad; toen de andere
brouwers dit voorbeeld volgden, verhief zich een onbeschrijflijke vivat boven het
Vrijthof. Jan Dumoulin, Severijns en de overige geringtallige Spaanschgezinden
hadden het voor hunne huid raadzaam geoordeeld, zich achter de planken te houden,
ten einde niet in aanraking te komen met eene woedende en wanhopende bevolking!
Ondertusschen verhief zich, tegen het koor van Sint-Servaaskerk, met de snelheid
der gedachte, eene soort van spreekgestoelte, samengesteld uit eenige in de verwarring
verlaten winkelbanken en ijdele vaten, waarop men ongeschaafde planken had
geworpen, die overdekt waren met een afgesleten voettapijt. Nauwelijks was dit
gebouw voltooid, of zwaar viel de klepel op de groote klok van Sint-Servaastoren:
het was de eerste slag van een plechtig, van een beslissend uur! Nog weêrgalmde de
elfde en laatste slag tegen den Sint-Pietersberg, toen men het ernstige en deftige
gelaat van den burgemeester Heeren boven het gestoelte zag verschijnen. Eene
doodstilte volgde eensklaps op het gewoel: alle voeten stonden stil, alle monden
waren gesloten, alle ooren opengespannen, alle oogen slechts op één punt gericht,
op den burgemeester der stad.
Heeren wachtte eenen oogenblik, tot dat er algemeene rust heerschte; dan nam hij
het woord en sprak met klem, ofschoon in den beginne een weinig bevende,
waarschijnlijk beheerscht door de zwaarheid der omstandigheden, die zich stonden
te ontwikkelen:
‘Waarde stadgenoten en broeders! Dezen morgen mochten wij nog de hoop
koesteren, dat het leger der Bondgenoten ons zou ter hulp komen: die hoop is op
dezen oogenblik verdwenen! Maastricht alleen moet Maastricht redden; zooniet, zich
aan de wraakgierige Spanjaarden overgeven! Eer, geweten en plicht dwingen mij, u
onbewimpeld de waarheid te zeggen: vrije burgers zijt gij, en als vrije burgers moogt
gij helpen beslissen, wat de stad doen zal. De in schijn onverwinlijke Farnees nadert
de stad met een zegepralend leger van meer
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dan 30,000 geoefende krijgslieden, die aangevoerd worden door ervarene bevelhebbers
van alle slach. De vijand is voorzien van alles: mondbehoeften, geschut, werktuigen,
krijgsvoorraad, niets ontbreekt er; zouden zij nog iets te kort hebben, het land ligt
aan alle kanten voor hen open! Te Pietersheim hebben zij den voor ons bestemden
voorraad geplunderd; het Wijckerveld is alreeds bezet, de Maasstroom, zoowel boven
als beneden de stad is afgesneden!
Tegen den overmoed en bloeddorst, de trotschheid en wraakzucht, de roofziekte
en het getal der vrijheidroovers hebben wij niets te stellen, dan wat in onzer aller
harten ligt: eenen gezworen haat tegen de Spanjaard, van wien wij anders niets mogen
verwachten, dan het rooven onzer vrijheid, het opdringen zijner godsdienstige
denkwijze, het plunderen onzer goederen, het verwoesten onzer stad, het schenden
onzer vrouwen en maagden, het moorden onder allerlei voorwendsels! Wij zijn gering
in getal: 1200 ervarene strijdknechten maken de geheele bezetting uit! Onze muren
zijn zwak en met onze borsten slechts mogen wij hopen de bressen, die men schieten
zal, aan te vullen! In den krijgsraad, dien wij straks hebben gehouden, hield ik staande,
dat uwe heldenmoed niets schroomt, dat gij de vijanden niet telt! Zou ik misrekend,
zou ik te veel van mijne stadgenoten verwacht hebben? Aan eenieder, die de uitkomst
vreest, staat het vrij achteruit te deinzen! Zijn er lafhartigen onder ons, dat zij de stad
verlaten: deze is immers met moord en verwoesting bedreigd! Zij mogen nog vluchten!
Dat zij slechts de helden en heldinnen hier laten, die liever eenen eer- en roemvollen
dood, dan een onteerd en slaafsch leven te gemoet zien!
‘Heeren is een man van woord, dat weet gij: hij zal zich steeds aan het hoofd der
dapperen bevinden, waar gevaar te trotseren en roem in te oogsten valt! Over het lijk
van uwen burgemeester zal de Spanjaard moeten trappelen, alvorens hij binnen
Maastrichts muren plundert, schendt en moordt!’
Heeren zweeg, en uit duizende monden te gelijk ging een kreet van afkeer en van
afgrijzen tegen de Spanjaarden op, gevolgd door dien van: ‘Leve onze burgemeester!’
Gedurende dit woeste geroep en gejuich, beklom Tapin het spreekgestoelte en
oogenbliklijk heerschte de voorgaande stilzwijgendheid. Met de eenige hand, die
hem overbleef, streek hij over zijn bleek, mager en spits aangezicht; krulde dan de
grijze knevels, die de dunne, witte bovenlip bedekten en sprak:
‘Vrije burgers van Maastricht! Uw burgemeester mocht zoo
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spreken, gelijk hij gesproken heeft! Hij wilde maar beproeven of er lafaards onder
u zijn, en Gode zij dank, ik zien geene lafaards! Ik ook zal u de waarheid zeggen,
luister, meermaals op mijne krijgsloopbaan, had ik met geringere hulpmiddels, met
minder eendracht onder de burgerij, en achter zwakkere muren eenen talrijkeren en
geduchteren vijand te bekampen, en nog nooit heeft Tapin zijn woord gebroken! De
Spanjaarden ken ik slechts op hunnen rug; aan hen is het niet beschoren, Maastricht
in te nemen! Waar tien duizend gewapende mannen zijn, met moed en eendracht
bezield, daar is het eene schande te wanhopen!
‘Zou er een onder u zijn, wiens moed mochte wankelen, hij werpe de oogen op
die 1200 heldinnen daar, welke zich vandaag hebben aangeboden om, op de
gevaarlijkste plaats, den algemeenen vijand te bevechten. De standplaatsen zijn
uitgedeeld en aangewezen; spaart poeier en lood! Schiet geenen scheut, of hij velle
eenen vijand! Brengt geene wonden toe, dan doodelijke! Uwe hamers, knodsen en
vlegels mogen niets treffen dan de hoofden! Stort er een muur neêr, wij leggen eenen
anderen daarachter! Ontbreekt het water in de grachten, vult ze dan met spaansch
bloed? Stormen zij, maait ze weg als het gras onder de zeis! Zweren wij, bij alles
wat ons dierbaar en heilig is, dat er noch genade gevraagd, noch genade zal gegeven
worden! Hebben wij anders geene kreten dan: vrijheid bij den aanval, mannenmoed
in het gevecht en dood den Spanjaard na de overwinning! Nog slechts eene
aanbeveling: let wel op het voorbeeld, dat Schwartzenberg, Heeren Manzan en Tapin
u zullen geven en volgt het na!’
Deze aanspraak ten einde zijnde, kon Tapin zich overtuigen, dat hij begrepen was
en niet te veel verwacht had van de heldenmoedige Maastrichtenaren; mutsen en
hoeden werden in de lucht geslingerd, onder het dreunende geroep: ‘Te wapen! te
wapen! men geve ons wapenen! Naar de vesten! weg met den Spanjaard! Leve Tapin!
Leve Heeren! Leve Schwartzenberg! Leve Manzan!’ En zonder toeven snelde de
menigte naar de wapenvoorraadplaatsen, om er zich van zwaarden, pijken, vuurroers
en andere moordtuigen te voorzien; de smidsgasten haalden hunne hamers: een half
uur later stond de geheele stad onder de wapens.
Nauwelijks was de vergadering op het Vrijthof uiteen gegaan, of men zag de
uitgezonden wachten langs de Tongersche- en Boschstraat in den hachelijksten
toestand binnen de stad komen. De verdedigingsraad had aan dezelve 's morgends
het bevel gegeven, de omliggende dorpen en gehuchten, als: Smeermaas, Pietersheim,
Lanaken, Wolder, Veltweselt en Canne te gaan
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afbranden, ten einde den vijand van deze schuilplaatsen te berooven. Niets was
akeliger om zien, dan de gedunde rijen. de bebloede aangezichten en de verminkte
ledematen dier wachten; nochtans deed dit vertoon op den ijzeren Maastrichtenaar
geenen anderen indruk dan, dat hij zoo spoedig en zooveel wraak, als mooglijk was,
wenschte te nemen! Deze zoo weinig geschatte stedelingen zouden den Spanjaarden
doen zien en gevoelen, dat zij des noods mannen waren.
Weldra kwamen geheele drommen landlieden met meubels en vee, met vrouwen
en kinderen naar de stad gevlucht! Op aller aangezichten waren angst, schrik en
wanhoop leesbaar; alhoewel zij aan de spaansche benden gedrochtlijke macht
toeschreven, wilde men in de stad van geene onderwerping hooren spreken. De
teerlingen waren geworpen: het ging om Maastricht en al wat er in was; meer dan
ooit was het hier 't geval, de beruchte spreuk van den Galliêr Brenus te bezigen, en
te zeggen: vee victis! (wee den overwonnenen!)
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Tweede deel.
VII.
De insluiting en eerste storm.
Roemt Belgen! u vrij op heldendaan der vaderen!
maar laat het nimmer zijn, tot hoon van 't nageslacht.
KINKER,

In de ruime heide, die zich tusschen Hasselt en Turnhout uitstrekte, stiet Alexander
weldra op de voorposten zijns legers. Eerst toen hij de achterhoede bereikte, hield
hij den schuimenden draver in; reed langs de rijen; wierp doordringende en tevens
aanmoedigende blikken op de houding, wapenen en kleederen zijner verharde krijgers;
begroette de wapperende vaandels, en toonde zich eerder de makker, dan de gebieder
der lang beproefde strijdknechten, aan wie hij zijnen wapenroem te danken had, en
die hem op hunne beurt bijna vergodlijkten. Zij, die meestendeels voor soldij en uit
dwang vochten voor eene zaak welke hun, om zoo te zeggen vreemd was, schreven
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het aan den dapperen en doortrapten veldheer toe, dat zij nu met opgeheven hoofde
en zegevierende, van stad tot stad, van streek tot streek trokken, waar zij nog korten
tijd te voren neerslachtig en schaamterood moesten wijken, omdat de hertog durfde
vertrouwen en rekenen op hunnen beproefden moed.
Zoohaast hij zich overtuigd had, dat door Mansfelt de ontvangen bevelen waren
ten uitvoer gebracht, vloog hij pijlsnel de onafzienbare rijen voorbij en ging zich aan
het hoofd van den tocht plaatsen. Weldra sloeg zich eventwel het leger neêr;
levensmiddelen werden overvloedig uitgedeeld, en een uur tijds was toereikend, om
de kale heide te zien bedekken met duizende tenten, waaronder het leger zijnen
maaltijd nam, en tot den volgenden morgend mocht rusten. Den dag nadien, voor
den avond, bereikte de voorhoede de dorpen Munsterbilsen, Moppertingen en de
omliggende plaatsen: het gros van het leger bleef te Bilsen.
La Noue had al aanstonds uit de bewegingen van Alexander's leger opgemaakt,
dat het op Maastricht en niet op Vlaanderen gemunt was; diensvolgens trok hij eene
sterke afdeeling uit Antwerpen en poogde door eene zijdelingsche beweging de
spaansche legerbenden voorbij te snellen en zich in de bedreigde stad te werpen.
Dat Farnees dit ontwerp voorzag, blijkt uit de bevelen, welke hij aan Van den
Bergh en aan Van Mansfelt had gegeven. Omtrent den middag van zevenden maart,
stiet La Noue te Herentals op de benden, welke daar de wegen bezet hielden, en de
beide legers werden handgemeen: schriklijk ronkte het grof geschut. Op dien
oogenblik bevond zich Farnees naast Barlaimont en Serbellon buiten Hasselt, tot wie
hij zegde: - Daar is Van den Bergh handgemeen met La Noue; God geve, dat de
markgraaf zijnen wapenroem staande houde, anderzins is onze aanslag op Maastricht
mislukt; geenen overwinnenden vijand mogen wij in den rug noch op zijde laten, en
met La Noue valt niet te spotten.
- Indien Van den Bergh de zijnen weet aan te voeren, bemerkte Serbellon, vooral
indien hij een goed standpunt heeft gekozen, dan moet hij zegevieren over een nog
onlangs geslagen leger. In allen gevalle is Van Mansfelt daar, en waar deze met zijne
ruiters zich in het spel kan mengen, is hij niet gewoon aanschouwer te blijven.
- Indien Serbellon voor de benden instaat; (viel Barlaimont in, die voor den
Nederlander partij koos,) ik waarborg op mijn hoofd, dat onze krijgsmakker Van den
Bergh zijns zelven zal waardig zijn!
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- Derhalve, brak Alexander af, is er niets te vreezen; ik heb voor verzekering het
woord van twee eeremannen; morgen zullen wij den uitslag vernemen.
Inderdaad de markgraaf had zijne standplaats zoo wel gekozen, dat La Noue te
vergeefs poogde door te breken. Na een hardnekkig gevecht, werd hij genoodzaakt
met een aanzienlijk verlies van volk naar Antwerpen weder te keeren, en de
ongelukkige Maastrichtenaren aan hun lot over te laten; vooralsnu was er niets te
doen. Nog denzelfden dag, doch eerst laat in den nacht, ontving Alexander de tijding
van den uitslag des gevechts; Mansfelt was reeds in aantocht, om zich bij het gros
des legers aan te sluiten.
Den volgenden dag (8e maart), 's morgends ten acht ure, bereikten de spaansche
benden Lanaken, Veltweselt en breidden zich uit op de vlakten. Eene sterke afdeeling
sloeg ter linker zijde den weg in naar Pietersheim, met last van het slot aldaar, (hetgeen
sedert eeuwen aan den stam der Merode's toebehoorde) in te nemen. Deze laatsten
hielden 't toenmaals nog met de Bondgenoten en de geringe bezetting werd opgeeischt,
het slot over te geven, hetgeen zij weigerde; toen zij eventwel bedreigd werd door
de Spanjaarden van, tot den laatsten man toe te worden opgehangen, indien er geweld
moest worden gebruikt, verliet zij de heerenwoon, welke door de Spaanschen werd
geplunderd. Het dorp Pietersheim onderging hetzelfde lot.
Middelerwijl had zich het leger van Farnees op Maastricht's opene velden
ontwikkeld: eene sterke afdeeling onder het opperbevel van Kristoffel Mondragon
ging te Smeermaas over de Maas, met last van het Wijckerveld te bezetten en de
vesting van dien kant in te sluiten.
Figueroa kreeg bevel, met zijne ruiterij de soldaten te verdrijven, welke Tapin had
uitgezonden om de nabijgelegen dorpen af te branden. Zonder toeven deed Farnees
den Maasstroom onder en boven de stad bezetten; wanneer hij zich verzekerd had,
dat al deze bevelen nauwkeurig waren uitgevoerd, betrok hij met zijnen stat het
uitgeplunderde slot van Pietersheim.
Den volgenden dag begon men de handen aan het werk te slaan: om allen toevoer
naar de stad af te snijden, en dezelve zoo nauw als mooglijk was in te sluiten, werden
rondom dezelve zes schansen opgeworpen: twee in het Wijckerveld, tegenover de
twee bestaande poorten; de vier overigen aan deze zijde der Maas: de eerste, in de
helling van den Sint-Pietersberg, de tweede, op de hoogte tegen de Tongersche poort;
de derde,
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recht over 't bolwerk achter Sint-Servaaskerk; de vierde aan de Landerkruispoort,
achter het klooster der teutoonsche orde, genaamd van de Biesen, geheel ten noorden
van de stad.
Aanstonds deed Farnees twee bruggen over de Maas slaan; de eerste boven de
stad tegenover het dorp Sint-Pieter; de tweede daaronder, op eenen geringen afstand
boven Smeermaas tegen Borgharen. De brugwerkers werden beschut door talrijke
benden voetvolk en ruiters, welke de bruggenhoofde bezet hielden. Tapin ondernam,
wel is waar, de werken te beletten; maar ondervond weldra, dat zijne poogingen op
niets anders dan verlies van soldaten uitliepen, welke hij met zijne bekrompene
bezetting hoogst noodig had in de vesting. Alexander bespoedigde het voltooien der
bruggen, eensdeels om de gemeenschap tusschen zijn leger en de afdeeling van
Mondragon te verzekeren; ten andere om te beletten, dat er eenige voorraad
hoegenaamd in de stad kwam,
De mijnwerkers, welke Alexander uit het Luxemburgsche verwachtte, waren nog
niet aangekomen; hetgeen eventwel den onvermoeibaren opperbevelhebber niet kon
beletten, het beleg aanstonds te beginnen. Bij gebrek aan genoegzame werklieden
van den stiel, besloot hij het geheele leger daarvoor te bezigen: hij zelf begon met
het voorbeeld te geven; vatte de spade in de vuist; dolf aan de mijnen en schansen;
laadde hout en takkebossen op de schouders en droeg die naar de werken en in de
grachten. De edellieden van zijn huis en de oversten volgden 's hertogs voorbeeld
en het geheele leger begeesterd zijnde door den held, wedijverde om 't meest, wie
zich het werkvaardigste en het ieverigste zoude toonen. Zoo groot was de geestdrift
van het leger, dat op twee dagen de schansen op zichzelven niet alleen geheel
voltrokken, maar ook nog dusdanig aan elkander verbonden waren met aanhoudende
grachten en loopgraven, dat de stad zich als geperst vond binnen eenen driedubbelen
band van werken, kanonnen en soldaten! Alexander drong des te meer aan op het
spoedig onderbrengen der stad, daar hij wenschte, de keulsche vredesvergadering,
(welk stond plaats te grijpen) in de onmooglijkheid te stellen door eenen stilstand
van wapenen te redden.
Onder het beleid van Jan Baptista Plato en Propercius Baroccio, twee beroemde
vestingbouwkundigen, begon men van uit de schansen aanstonds de mijnen en
loopgraven, in schuinsche en kronkelende richtingen, tegen de stadswerken vooruit
te zetten; dan ze met takkebossen, schanskorven en krijgsvolk te voorzien
De belegerden zaten onder dien tijd niet ledig; maar besprongen
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in tegendeel, door nachtlijke uitvallen menigmaal de belegeraars; smeten de
opgeworpen werken neder; vulden de grachten, de loopgraven en doodden de
bewakers, welke onder hunne handen vielen. Deze kleine voordeelen bleven nochtans
zonder vrucht, aangezien de bezetting te weinig talrijk was, om genoegzaam volk
op éen punt te werpen en de zegepraal te vervolgen, zonder de stad in gevaar te
stellen, van op eenen anderen kant, overrompeld te worden. Ten bewijze dat het
eventwel Tapin noch aan wil, noch aan moed mangelde, diene het volgende voorbeeld.
Eenige dagen na de insluiting, en op den oogenblik, dat de Spaanschen een weinig
middagrust namen, zonder zelfs wachten uit te zetten, (zoo gering achten zij de
Maastrichtenaars) viel Tapin eensklaps uit de stad, met 600 voetgangers en 60 ruiters,
langs de Kruispoort; verraste en overrompelde het regiment van Figueroa; doodde
er 48, kwetste vijftig anderen; slechtte de loopgraven op eene lengte van 150 stappen
en keerde dan zegevierend naar de stad terug, zonder éénen man verloren te hebben.
Een dergelijk wapenfeit vergrootte den moed der bezetting; spoorde dezelve aan
tot nieuwe heldendaden; maar ook voor de Spanjaarden was de harde les niet verloren;
want zij leerden daaruit op hunne hoede zijn, en den vijand niet te gering schatten.
Sedert dit voorval, poogde Tapin nog menigmaal uit te vallen, om de werken en
bruggen te vernielen; hij kon eventwel niets meer van belang uitvoeren tegen 's
konings leger, hetgeen ten zijnen koste geleerd had, waakzaam te zijn onder de oogen
van eenen vijand, die nooit scheen te slapen!
Zoodra de werken genoegzaam gevorderd waren, om met het grove geschut, op
eenen behoorlijken afstand, de muren te kunnen beschieten, riep Farnees den
krijgsraad te samen, ten einde te raadplegen, nopens het punt, waar men de stad zou
aanranden.
Frans Montesdocha, vroeger opperbevelhebber der vesting geweest zijnde, moest
het beste de sterke en zwakke zijden der werken kennen: ook werd hij het eerste
gehoord in zijne meening. Hij was stellig van gevoelen, dat men het bolwerk aan de
Landerkruispoort zou beschieten: eensdeels wijl hetzelve niet sterk was: ten andere,
omdat men Mondragon in de mooglijkheid stelde hulp te zenden, was het noodig,
en met zijn grof geschut den aanval te ondersteunen.
Alexander, Serbellon en Vido, graaf van Sint-Joris, die de
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stadsbuitenwerken alreeds in oogenschouw genomen hadden, omhelsden
Montesdocha's gevoelen. Desniettegenstaande wilde de eerste geen vast besluit
nemen, vooraleer de graaf van Barlaimont, oppergeschutsmeester des legers,
aankwame: deze werd met iederen oogenblik terug verwacht van Luik, met voorraad
hout en grof geschut. De hertog gaf voor reden zijner nietsbeslissing, dat de
geschutmeester het best moest weten, waar hij zijne kanonnen kon benuttigen.
Barlaimont, bij zijne aankomst, werd in den krijgsraad geroepen en opperde een
geheel ander gevoelen: hij beweerde, dat de grond aan de Landerkruis- en Boschpoort
zeer laag, en zelfs moerassig zijnde, het minste regenachtig weder de bewegingen
der muurbrekers aldaar zeer moeilijk, misschien onmooglijk zoude maken. Dat het
leger, in eene laagte geplaatst zijnde, te veel was blootgesteld aan het vijandelijke
geschut der vesten. Aan de Tongersche poort integendeel, zegde hij, zijn alle
voordeelen voor ons: gemak van toevoer voor de benoodigde werktuigen en stoffen;
droogte en vastheid des bodems, alsook de hoogte des standpunts, waarvan wij de
stad en de vesten beheerschen met ons geschut. Overigens, voegde hij nog bij, op
dat punt vormen de stadsmuren eenen elleboog: met dezen af te snijden, zullen wij
de stad ontblooten en met de puinhoopen der muren worden de grachten genoegzaam
gevuld, om eenen storm toe te laten, met de gegronde hoop op eenen rappen en
goeden uitslag.
Volgens Alexanders wijze van zien, was Montesdocha's plan te verkiezen boven
dat van Barlaimont; eventwel nam hij dat van den laatste aan, en maakte oogenbliklijk
de noodige schikkingen ter uitvoering. Langs de diepe wegen werden de benoodigde
voorraadsstoffen toegevoerd; de loopgraven in den volgenden nacht opgeworpen,
en met schanskorven voorzien. Men legde borstweringen aan en plaatste op dezezelve
het geschut, (meestal uit veldstukken bestaande) waarmede men de vesten beheerschte.
Zoodra al deze toebereidsels gemaakt waren, kwam Farnees uit zijn hoofdkwartier
van Pietersheim voor de stad; de regimenten werden uit de dorpen getrokken en naar
de schansen verplaatst; van Luik ontving men de muurbrekers, ten getalle van
zes-en-veertig; deze werden te Sint-Pieter ontscheept en op de borstweringen in dier
voege geplaats, dat ze tegen het vijandlijke geschut bevrijd waren. De lichte ruiters
hielden zich onophoudlijk bezig met takke- en biesbossen van de schepen te halen;
op wagens en karren laadde men de groote met wol en stroo gevulde zakken en deed
ze naar de storm-
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plaats voeren: deze moest het voetvolk op een gegeven teeken in de grachten werpen,
op de plaatsen waar de neergeschoten puinen en omvergeworpen muren niet
genoegzaam den weg zouden banen voor de stormers. De voorzorgen door Alexander
genomen waren zoo groot, zoo veelomvattend, dat men geenen oogenblik in Parma's
leger twijfelde, of men zou de stad met den eersten storm overmeesteren.
Ondertusschen, al de voorraad uit de schepen gelost en ter plaatse aangebracht
zijnde, begonnen de zes-en-veertig muurbrekers met zooveel geweld tegen den
elleboog te spelen, dat er in tijd van twee dagen, niet minder dan zes duizend kogelen
geschoten werden en een groot deel van den steenen muur in de gracht stortte.
Nochtans werd de opening niet wijd genoeg bevonden, om aan de stormers eenen
voldoenden weg te banen. Daarbij kwam nog, dat Alexander door de geschoten
opening achter den neergevelden muur eenen nieuwen zag verschijnen, alsof die
door de kracht eener tooverroede uit den grond ware opgerezen. Nieuwe grachten
omringden eenen nieuwlings aangelegden aarden wal, waartegen de kogelen
onmachtig waren veel kwaads te doen. Al aanstonds ondervond Farnees, dat dit
gedeelte der vestingwerken veel sterker was, dan het zich Barlaimont had voorgesteld;
derhalve besloot hij de stormplaats te verleggen naar de Bosch- of Landerkruispoort
overeenkomstig het gevoelen, dat Montesdocha in den krijgsraad had geuit. De
aangevangene werken, ver van gestaakt te worden, bleven aan de Tongersche poort,
ten einde de belegerden zoo niet te misleiden, (Alexander wist hoe bezwaarlijk het
viel, eenen man als Tapin te misleiden) ten minste derzelver macht te verzwakken,
door twee punten te gelijk aan te vallen of te bedreigen.
Terwijl de graaf van Mansfelt aan de Boschpoort al de toebereidsels tot den storm
maakte, ging de hertog altoos voort met aan de Tongersche poort te werken; daar
deze eventwel met het beschieten der muurwerken weinig vorderde en de belegerden
met hunne schuinsche mijnen de loopgraven vernietigden, die reeds tot tegen de
wallen gevorderd waren, deed hij tegenmijnen delven, welke zijne loopgraven moesten
zekeren. Dan nauwelijks hadden zij begonnen, of Tapin ried hun voornemen en
maakte de noodige maatregelen werkstellig, om hun doel te verijdelen. Ook wanneer
de Spanjaarden zich vleiden geslaagd te hebben, zagen zij zich eensklaps overstroomd
door ziedend pek en kokend water, die uit eene aangelegde tegenmijn vloeiden:
zoodat zij, aan handen en voeten verbrand en verminkt, tot verder werk onbekwaam
werden gemaakt! Ten einde list met
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list te bevechten trok Alexanders aanstonds uit de vaandels van Caspar Ortez en
Alphons Perca tien der kloekmoedigste en meest bedreven strijders; wapende dezelve
met pistolen en gaf hun twee en twee een houten schild, ter dikte van eene hand, met
gaten doorboord en op eenen staandert rustende; plaatste achter ieder schild nog vier
spiesdragers, die, beschut en in veiligheid zijnde, door de gaten den vijand konden
beschieten, Aldus gewapend en behoorlijk afgericht zijnde, zond hij hen in de mijn,
waaruit zij Tapin's mijnwerkers en krijgers weldra verjoegen.
Nu ontstaken de belegerden aan den mond der mijn een overgroot vuur van groen
hout; dreven den damp met behulp der orgelpijpen, die zij uit de kerken namen, tot
binnen de mijnen, ten einde de Spanjaarden door den damp te bedwelmen en zoo
doende te verdrijven; ofschoon dit zonderling krijgsmiddel aan deze laatsten zeer
hinderlijk was, hielden zij zich nochtans meester van de mijn.
Gelijktijdig begon Jan Baptista Plato, van ver achteruit eene andere mijn aan te
leggen, welke hij met behulp van zeilstein en paslood zoo juist wist te leiden, dat ze
onder het bolwerk der Tongersche poort uitkwam. Onder hetzelve verborg hij eenen
aanzienlijken voorraad buskruid; legde eene loopsprei langs den grond aan, en
zoohaast Alexander gereed stond met zijne benden om het bolwerk te beklimmen,
werd het vuur aan de loopsprei gestoken. Met bliksemsnelheid vloog het voort tot
aan den voorraad buskruid: eensklaps begint de aardbodem onder de voeten te
sidderen; de onderaardsche kolk zoekt plaats... barst los; steenen, aarde, geschut en
lijken vliegen in de lucht en vormen eene duistere wolk: dan storten zij neder als een
wolkbreuk! Schrik, verbazing en afgrijzen vervullen aller harten, slaan de beide
legers met lamheid!
Antoon Francose, een spaansch hopman, maakt zich den rook, het stof, het
gedruisch en de verbazing ten nutte; poogt met tachtig uitgezochte mannen het
neergeworpen bolwerk te beklimmen; moedig stappen die onwankelbare mannen
voort, en maken zich alreeds gereed, om de vesting der poort te beklimmen en in te
nemen; maar zien zich in hunnen zegepralenden loop op het onverwachtste
tegengehouden door eenen dwarschen wal, die in 't midden des bolwerks was
aangelegd, voorzien van eene diepe gracht en beschermd door eene rij palen met
ijzeren punten beslagen, De wachten, hersteld van den oogenbliklijken schrik, houden
de Spanjaarden tegen; dan komt Chuentes met versche hulptroepen toegeschoten,
welke van de wallen met zekerheid op Francose's makkers mikken
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en ze nedervellen. Weldra wordt het bloedvergieten algemeen en de beide hopmannen
verliezen er het leven. Alexander zond verbod aan de zijnen van verder te gaan; maar
zich meester te houden van de gracht en het ingenomen deel des bolwerks. Terwijl
de laatsten zich eventwel bezig hielden met eenen wal binnen het bolwerk en tusschen
de puinhoopen op te werpen, deden de bezettelingen eenen uitval langs een zijpoortje;
vielen op de Spaanschen met vuurroers en brandwerktuigen; doodden eenen tweeden
hopman, Pieter Mendoza, en toen Sancio Beltramo, een ander spaansch hopman,
met nieuwe troepen tot onderstand snelde, werd het bloedvergieten verschriklijk, de
verwarring algemeen; ja zoodanig dat de Maastrichtenaren, ofschoon zij moesten
wijken, nochtans verscheidene gevangenen medenamen naar de stad. Onder dezelve
bevond zich een farnesiaansche hoveling, Alexander Cavalco: hij werd benevens
zijne medegevangenen van de Maasbrug in den vloed geworpen, na dat men hen
zware steenen had aan den hals gebonden. De gevangene Maastrichtenaren werden
uit weerwraak in het zicht der stad opgehangen! Schriklijk voorspel van het bloedige
drama, waarvan het eerste bedrijf nog maar begonnen was!!
De buitenste vestingwerken ingenomen zijnde door de Spanjaarden, zonder dat
Tapin mocht hoopen, die nog te hernemen, begon hij nieuwe werken aan te leggen;
eenieder snelde op Tapins bevel, met den grootsten geestdrift naar de bedreigde
plaats. Niet alleen het manvolk was met vurigen iever bezield. maar ook de vrouwen,
ten getalle van twee honderd, toonden meer dan mannenmoed: met spade en pikkel
werkten en slaafden deze heldinnen, dag en nacht aan het stoppen der bres, het delven
der gracht en het opwerpen der wallen. Bij het aanbreken van den volgenden dag,
lag een nieuwe omtrek achter het veroverde bolwerk.
Tapin begreep uit de bewegingen, welke hij in het leger van Farnees waarnam,
dat men voor den volgenden dag eenen algemeenen en dubbelen storm in den zin
had, die aan de Tongersche poort niet alleen, maar tegelijk aan de Boschpoort zou
plaats grijpen. Hij wist het beste, dat op de laatste plaats het gevaar groot en de vesting
zwak was; derhalve verzuimde hij niets, om dit punt door alle mooglijke middelen
en voorzorgen te versterken en te beschermen. Geschut, wapenen van allerlei aart,
mijnen, pekkransen, spiesen, vlegels met ijzer beslagen, alles werd er overvloedig
in gereedheid gebracht voor den beslissenden oogenblik.
Inderdaad den volgenden morgend, 8 April, had Mansfelt achter het Bieseklooster
de muurbrekers geplant staan. Van de
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overzijde der Maas, moest Mondragon met zijn geschut (waaronder zich zes van de
grootste stukken bevonden, welke hem Farnees had gezonden) het noordlijk bolwerk
beschieten, waartegen Mansfelt zijne kanonnen gericht had. Door nevengroeven en
putten te delven, hadden de bouwkundigen de grachten bijna uitgedroogd, en wanneer
al deze maatregelen genomen waren, begonnen Mansfelt en Mondragon te gelijk de
muren en vestingwerken te beuken met zooveel geweld, dat de aardbodem uren lang
dreunde! Ondertusschen hield het leger zich gereed, achter het geschut, om op het
eerste teeken storm te loopen, en wel in volgender voege: op den linkerkant der
Boschpoort, nabij de Maas, waar men reeds bezig was met de bres te schieten, stonden
het oude Milaneesche regiment van Lopez Figueroa, dat van Francisco Valdez, tien
vaandelen van Hannibal Altemps, allen Duitschers en Bourgondiers, vijf vaandelen
van vijf honderd Walen: de acht overigen bleven slagvaardig in hunne wapenplaatsen.
Tegenover de Tongersche poort, onder het bevel van Farnees, stonden het
stormteeken af te wachten het regiment van Ferdinand Toledo, bijgenaamd van 't
Heilig Verbond - welke naam hetzelve had verkregen in den beroemden zeeslag van
Lepanto - alsmede zes vaandels van Joris van Fronsbergen, de Duitschers van Fuggher,
al de Walen des graven van Reuss; die van Barlaimont en Reuss werden nochtans
ter bezetting der schans gelaten.
Tapin blikte op deze ontzaglijke toebereidsels zonder beven; integendeel prikkelde
hem het dreigende gevaar aan, om zichzelven te vermenigvuldigen en overal
tegenwoordig te zijn. Hij hield niet op, de gravers aan te moedigen tot het opwerpen
van borstweringen en tegenwerken. Wanneer al de bedreigde plaatsen bezet waren
met keurbenden, boezemde hij aan de zijnen moed in: aan de burger- en
vrouwensoldaten herinnerde hij, dat zij gingen kampen voor vrijheid en eer, voor
goed en leven: aan zijne oude krijgsmakkers bracht hij den vroeger ingeoogsten roem
en de noodzaaklijkheid van te overwinnen onder de oogen. Allen deed hij hopen,
dat Willem van Oranje hen weldra zou komen ontzetten: ‘Aanziet, zoo ging hij voort,
die dappere land- en steêlieden: zij willen liever met eer sterven, dan in schande
leven! Werpt uwe blikken op onze heldinnen: zij staan ten strijde gereed met
manswapenen en leeuwenmoed? Wat sterkere wallen en muren kan men tegen den
vijand stellen, dan eenen drom borsten, waaraan alle vrees vreemd is, en die met den
geest van eendracht bezield zijn! Laat ze naderen en ziet die dorps-
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winnaars onverschrokken onder de oogen: zij zullen hier geen Pietersheim vinden,
maar gapende graven voor hunne lijken! Komt, dappere krijgsmakkers, werpt ze
daarin! Ik zal uwe slagen opletten en bewonderen!’
Met geestdrift werd deze brandende aanspraak onthaald, en de ontvlamde oogen,
de samengetrokken gelaatstrekken der aanhoorders zegden overluid aan Tapin, dat
hij op de zijnen mocht rekenen en dat, op den oogenblik des gevaars, geen van hen
zou achteruit deinsen.
Farnees ontvlamde ook den moed der zijnen door eene gepaste uitgalming:
‘Gaat, loopt, vliegt, zegde hij, geeft den koning zijne stad weder! Verbrijzelt de
brug, waarover gedurig nieuwe hulptroepen en voorraad voor de bondgenoten uit
Duitschland toekomen! Met de inneming van Maastricht, overmeestert gij de reeds
waggelende Walenkwartieren, het Artoische, het Henegouwsche, de Vlaanderen!
De uitslag der keulsche onderhandeling hangt van u af; van de Rhijnoevers hebben
's konings gezanten de oogen op u gevestigd; uwe dapperheid zal de maatstaf zijn,
waarop men de besluiten aldaar zal afmeten! Ginds immers worden ontwerpen
gesmeed; hier moeten ze bezegeld worden! De overwinning, welke gij hier gaat
behalen, zal de Bondgenoten noodzaken tot het aannemen van diezelfde voorwaarden,
welke zij tot hiertoe met trotschheid hebben afgeslagen. Welke vijanden hebt gij hier
te bekampen? Eene zwakke, ontmoedigde bezetting, welke gij nog onlangs te Weert
hebt uiteengejaagd! Een gering gedeelte van datzelfde leger, hetgeen u over eene
maand te Borgerhout niet durfde het hoofd bieden en met hazenpooten naar Antwerpen
vluchtte.
- Gaat moedig ten strijde! gij vecht voor troon en outer! Zijne Heiligheid de Paus
heeft u allen ontbonden van de banden uwer zonden! Deze verzekering, ware het
noodig, zal u nog meer kloekheid geven in den strijd! Onze leuze zij: voor t recht,
den koning en voor God!’
Met een woest ongeduld stonden de Spanjaarden, Walen, Duitschers en Borgondiers
te stampvoeten; te lang schenen hun de oogenblikken, welke zij werkloos moesten
doorbrengen van alle kanten hoorde men mompelen, dat de oversten den
Maastrichtenaren te veel eer aandeden met de bres te wijd te willen schieten. Zoo
groot was het ongeduld der belegeraars, dat, eer nog een halfvoldoende opening in
den muur geschoten was, reeds het sein tot den storm werd gegeven.
Eene bende italjaansche vrijwilligers, meest allen zoons van
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edelen huize, aangevoerd door Fabiaan Farnees, neef des hertogs van Parma, vliegen
met zooveel geestdrift en ongestuimen moed tot op de bres, dat twee hunner, met
name Pieter de Noffre en Simonetta er de kastiljaansche vlag planten. Nauwelijks
had de eerste eventwel het hoofd boven den muur gestoken, of hij werd ter aarde
gesmeten: zijn lijk was letterlijk verscheurd door eene bui kogelen; terwijl op
denzelfden oogenblik zijn makker met de vlag tot in de gracht werd geslingerd!
De regimenten van Figueroa en Valdez, die in vollen loop waren, bleven eene
poos stilstaan, als verbaasd over het schrikverwekkende geschut der belegerden;
want geheel de borstwering, vesten en wallen schenen éen vuurkolk te zijn; men zag
er anders niets, dan rook en vlammen; men hoorde er niets dan het gebulder des
geschuts, en nu en dan het akelige gegil der stervenden! Zoodra zich eventwel de
stem der oversten liet hooren, stapten de oude krijgsbenden moedig voort, in
samengepakte kolommen, zonder eenen enkelen scheut te lossen; zonder een enkel
woord te spreken; aan de bres werden zij onthaald door het vernielende en
alverslindende geschut, dat van voren, van de linker en de rechter zijde, van wallen,
borstweringen schansen en torens op hen gericht is! Steenen-ijzeren- en ketenkogels
schroot en brandende pekkransen verspreiden dood en vernieling onder de ontdekt
staande en samengedromde stormers! Geheele rijen worden weggemaaid; het bloed
der Spaanschen verwt het water; hunne lijken vullen de grachten! Tapins voorzegging
is grootendeels volbracht!
Figueroa ziet zijne harde en beproefde benden weifelen; met de snelheid der
gedachte grijpt hij een vaandel in de hand, de zijne toeroepende: ‘Een lafaard is het,
die zijnen veldheer niet volgt; slaat de ketters dood achter de muren, waar zij zich
verbergen!’ Het voorbeeld, dat de onversaagde aanvoerder geeft; het gevaar waaraan
hij is bloodgesteld; de vlek indachtig, die zij uit te vagen hebben wegens hunne
geleden overrompeling, en welke hun Alexander, den volgenden dag, zoo bitterlijk
verweten had, met bedreiging van hun den standaard te ontnemen; alles ontvlamt
den moed der dapperen! Woedende snellen zij andermaal naar de bres; bereiken
dezelve en nu wordt de moorderij afgrijslijk om zien, naarstemmend om aan te
stippen! Met eene bedreven en zekere hand werpen de Maastrichter vrouwen hare
met pek bestreken en vlammende hoepels, waarin soms twee, soms drie vijanden als
samengeboeid in eene soort van machtlooze razernij verbranden! De boeren gewapend
met hunne dorschvlegels waarvan de koppen met ijzer beslagen waren) verpletteren
de hoofden, verbrijzelen
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zelfs de helmen; slaan slagen, welke aan de lijken zelfs geene menschelijke gedaanten
overlaten. Straks wordt de vermenging algemeen: de bijlen en dolken vervangen de
spiezen en schietgeweren; de smidsgasten, met hunne ijzeren hamers gewapend,
vellen menschen neder onder slagen, die aan eenen stier den tijd niet zouden laten
om een gebrul uit te stooten. Eindelijk worden alle wapenen, ook de kortsten, te lang;
zoodanig staan de borsten tegen elkander gedrongen. Vijanden worstelen tegen
vijanden, als woedende dieren: in hunne razernij gebruiken sommigen de tanden en
bijten afschuwlijke wonden!! De laatste vonk van menschelijk gevoel is uitgedoofd;
de bloeddorst is niet te verzadigen! en reikhalst altoos nog naar meer bloed! Dan
doet zich een akelige, stuiptrekkende kreet langs geheel de lijn hooren: het is de
zieltooging der stervenden, waarover de levenden achteruitstappen, ten einde in de
verschansingen hunne gelederen te gaan hervormen!
Op dezen oogenblik komt een spaansch ruiter toegesneld, met de boodschap, dat
de Walen des graven van Reuss reeds meester zijn van de Tongersche poort. Deze
tijding wekt de ijverzucht der Spanjaarden op, en voor de derde maal snellen zij naar
de bres en hernemen den strijd met de voorgaande woede; zij worden met niet minder
woede ontvangen! Weldra blijkt het hun, dat de aongekondigde mare niets anders
is, dan eene krijgslist; dan trekken zij achterwaarts tot in hunne verschansingen.
Behalve Fabius Farnees, de Noffre en Schaffinato, bleven op de bres dood: Zuniga,
Karel Caravantes, beide spaansche hoofdluiden, Jan Quignion, vaandeldrager van
Valdez, Karel Bencio, Anton Montovato, farnetiaansche hovelingen, de markgraaf
Lodewijk-Vincent Machiavel en Frans Arrigeti, vrijwilligers; terwijl Frans Alvarades,
de markgraaf van Malespina en Flaminio Delphini zwaar gewond werden.
Ondertusschen was de storm, aan de Tongersche poort met niet meer orde en niet
mindere verliezen begonnen en voortgezet. Bij middel eener nieuwe mijn, had
Alexander een groot deel des torens en des muurs neêrgeworpen: nu achtten de
Duitschers en Walen het zeer ligt, om langs het bolwerk, dat grootendeels geslecht
was, binnen de stad te dringen. Zij waren al te jaloersch op het spaansche regiment
van Toledo, dan dat zij alleen niet de lauweren begeerden te winnen. Zonder de
medehulp van die vermaarde benden af te wachten, wierpen zij zich als woedenden
tusschen depuinhoopen! Daar eventwel bevond zich Manzan: deze had de
neêrgeworpen vesting-
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werken, zoo rap en zoo goed als het hem de tijd en de omstandigheden toelieten,
doen herstellen; op de eerste lijn had hij de busschieters in dichte drommen geplaatst;
van de hoogte, waar hij stond, beheerschten zijne kanonnen (die met nagels, glas en
stukken ketenen tot aan den mond volgeladen waren) de stormplaats. Nauwelijks
vertoonden zich de Duitschers en Walen, of eensklaps brandde het gedrochtlijke
geschut los, en velde geheele kolommen stormers neder! De overigen stonden gereed
om den voet te lichten, toen achtervolgens één, twee, drie boodschappers, die door
Mansfelt gezonden waren, kwamen uitroepen: ‘Zege Sint-Jakob, de Boschpoort is
ingenomen! het Lombaardsch regiment is reeds in de stad!’
Deze boodschap prikkelde hier ook op nieuw den moed der Walen en Duitschers:
met een leeuwenhart stormen zij terug tegen de belegerden; toch ditmaal tegelijk
met de benden van Urquise. Overal, waar zij thans de wapenen keerden, baanden zij
zich eenen weg en joegen de belegerden niet weinig schrik aan. Toen eventwel
belegeraars en belegerden ontdekten, dat men zich van eene krijgslist bediend had,
wonnen de laatsten zooveel aan moed, als er de eersten verloren. Tot aan de vestingen
waren de stormers reeds voortgerukt; maar hier richtte Manzan weerom eene
afgrijslijke moorderij aan; want geen scheut brandde los zonder treffen! Daar
sneuvelden Vido graaf van Sint-Joris, een der dapperste en bekwaamste hopmannen
des legers, Diego Ortez Mendoza, Alfons Castillo, Pietro Pacheco, met nog wel
honderd en vijftig oversten van Farnezens leger. De lijken der gesneuvelde
Spanjaarden, Walen en Duitschers vulden de grachten. Alexander schatte het getal
dooden op 1130. Juist hield men op van stormen, toen Alexander den zieltogenden
Fabius, zijnen neef, zag voorbijdragen en op denzelfden oogenblik zond Figuerora
hem de boodschap, hoe het aan de Boschpoort toeging, met bijvoeging, dat er nutloos
bloed werd vergoten en hij derhalve oorlof vroeg, om den aftocht te laten blazen.
Farnees wendde zich tot den boodschapper met de volgende woorden: ‘Vertrek
in aller ijl! zeg uit mijnen naam aan den overste, dat hij den storm voortzette, dat ik
aanstonds zelf zal ter plaatse komen: ik ga aan de soldaten den rechten weg naar de
stad toonen, en dezelve innemen, al ware ze door de helsche furien bewaard! Zooniet,
dan wil ik met mijne dappere strijders op de bres sneuvelen! Geef hier mijne speer
- riep hij zijnen schildknaap toe - mijne wapenen!’ Dan de stem verheffende, zoodat
hij door de omstaande soldaten gehoord wierde, sprak hij deze aan: ‘Volgt
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mij, dappere strijders van het Heilig Verbond! met u zal ik de stad overmeesteren!’
De Spanjaarden, Duitschers en Walen, ontvlamd door Alexanders woorden en
voorbeeld, roepen eenparig: Voorwaarts met onzen opperbevelhebber! Voor hem
willen wij tot den laatste sterven!’
Deze zou geenen oogenblik getoefd noch geaarzeld hebben, zijn voornemen uit
te voeren, zoo niet vader Serbellon, de heer Van Billy, Tasso en andere omstaande
oversten hem gesmeekt hadden, dat hij van zijn roekloos voornemen zoude afzien!
Tegen wil en dank slepen zij den hertog uit het gevecht en terwijl de ontvlamde
soldaten, als uit eenen mond vragen, om door Alexander naar de bres te worden
geleid, gebiedt Serbellon den aftocht te blazen.
Het mislukken van den dubbelen storm aan beide poorten, moest niet alleen aan
den heldhaftigen moed der belegerden, maar ook aan grove misslagen worden
toegeschreven, welke van wege de belegeraars werden begaan. Zoo verwaarloosde
Mansfelt, aan de Boschpoort, den toren neer te vellen, alvorens te stormen; dus
doende stelde hij het leger bloot aan een vernielend zijdelingsvuur; daarvan kwam
het ook, dat Figueroa's regiment, hetwelk ter rechter hand moest aanvallen, de grachten
niet genoeg gevuld vindende, aarde en rijsbossen moest daarin werpen, en
ondertusschen door de Borgondiërs verdrongen wordende, ter linker hand afweek.
Hier geraakte hetzelve onder de benden van Valdez; dan schoten ook de Borgondiërs
naar dit punt toe, waar de toegang gemaklijker was, en uit deze vermenging ontstond
gebrek aan regelmatigheid in den aanval, en eene moorderij zonder vrucht, zoowel
als zonder weêrga.
Wat de onachtzaamheid van Mansfelt aan de Boschpoort te wege bracht, naamlijk
een nutloos bloedvergieten, datzelfde werd aan de Tongersche poort veroorzaakt,
eerst door het te vroegtijdig aansteken der mijn, en vervolgens door den nijd der
Walen en Duitschers tegen de Spanjaarden!
Ofschoon nu de bezetting ook zware verliezen had geleden, die des te
onherstelbaarder waren, daar zij geene hoop op onderstand mocht koesteren, zoo
had toch hare zegepraal van den 8e april groote gevolgen, voor den oogenblik. De
moed der burgersoldaten ontvlamde meer dan ooit te voren; het verbond, dat Farnees
met de overwinning scheen te hebben aangegaan, was verbroken; na acht uren
stormens, hadden de Spanjaarden geleerd, tegen welke vijanden zij kampten, en de
geslagen wonden bloedden nog te versch, dan dat de storm aanstonds konde hernomen
worden; derhalve zou Tapin den tijd hebben
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om de vernielde werken 't zij te herstellen, 't zij door anderen te vervangen. Aan de
Bondgenoten bleef tijd overig, om de stad te komen ontzetten; ondertusschen zou
de keulsche vredesverhandeling minstens op eenen stilstand van wapenen uitloopen.
Daarenboven was de oneenigheid tusschen de Spaansche en de overige troepen, van
de stormplaats tot zelfs in den krijgsraad geslopen: Farnees moest al zijnen invloed
gebruiken om te beletten, dat het van woorden tot daadlijkheden overginge.
Aanstonds riep de hertog den krijgsraad te samen, om te beramen wat er te doen
stond. De spaansche oversten beschuldigden Mansfelt en Barlaimont: dezen, dat hij
den vijand begunstigde; genen, dat hij de bres niet wijd genoeg geschoten, den
poorttoren niet neêrgeveld en zijn geschut niet geplant hadde in dervoege, dat het de
stormers begunstigde, Valdez, Figueroa en Urquise wilden, dat men de bres aan de
Boschpoort verbreedde, den toren neêrschote en dan, den volgenden dag, den storm
hername. Zelfs werd in den raad het gevoelen geopperd, dat men het beleg moest
opbreken! ‘Dat Serbellon zijn gedacht zegge!’ onderbrak Alexander.
Serbellon, de meest ervarene en voorzichtigste bevelhebber van geheel het leger,
wiens gevoelen Farnees meestal omhelsde, uitte zich als volgt: ‘Eéne spade is beter
dan vijf spiesen; één pikkel geldt tien vuurroeren, om eene vesting in te nemen. Bij
iederen storm, dien wij leveren, vullen wij de grachten met de lijken onzer dapperen;
terwijl de vijand achter zijne muren en schansen in zekerheid vecht! De muren moeten
wij steen voor steen afbreken. Nog is de stad gelijk aan eenen kampvechter, die van
alle stukken voorzien is: rukt hem eerst helm, harnas, arm- en beenijzers af en overal
zal hij wondbaar wezen! Wij allen hebben deze steêlieden voor niets geschat; zij
hebben ons heden doen zien, dat wij ons bedrogen: daar ligt de fout, en niet in verraad
of onkunde, nog minder in gebrek aan moed. Sterke werken hebben wij rondom de
stad opgeworpen: maken wij ze nog driemaal sterker! Ja, moet het zijn, laten wij dan
die ketters zoodanig in 't nauw brengen, dat de honger hen noodzake, de lederen
banden hunner satansche bijbels te vreten! Slaan wij hen in de maag, en hunne arms
zullen krachtloos zijn!’
Dit gevoelen werd algemeen toegejuicht en aangenomen; diensvolgens begint van
toen af een nieuw tijdvak in dit reusachtige beleg en in de helden moedige
verdediging, De gebeukte stad mag eene poos ademen; onder dien tijd zij het ons
geoorloofd elders met onze lezers te gaan oogsten: het meest verharde gemoed zelf
houdt zich ongaarne bezig met aanhoudende moordtooneelen!
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Onder Pieter-den-Wreede strekte eene aardbeving haren vernielenden arm over het
Moorengebouw uit, en verkeerde hetzelve in eenen puinhoop.
Hendrik II begon de herbouwing; de vierde koning van dien naam voltooide
bouwaard en vorm. Karel V ondernam de in- en uitwendige versiering van het
grootsche paleis, en Filip II legde er, in den beginne zijner regering, de laatste hand
aan.
Het gebouw vormt een rechthoekig vierkant: ieder der vier zijmuren heeft 400
voet lengte, op 86 hoogte, van den grond tot aan het dak. Op de vier hoeken bevinden
zich even zooveel uitsprongen; daarenboven bestaat er nog een vijfde in het midden
der voorzijde: ze vormen vijf paviljoenen. De muren, samengesteld uit blauwen steen,
zijn eenvoudig, zonder eenige andere versiersels, dan de groefjes en bordeelsels der
vensters, welke laatsten een weinig uitspringen, en door hunne witte kleur lachende
op den blauwen steen afsteken.
Wanneer men sommige deelen des praalgebouws afzonderlijk beschouwt, zoo is
men geneigd, dezelve aan de dorische bouworde toe te schrijven; let men eventwel
op den geheelen samenhang, dan is het onmooglijk, eene bepaalde bouworde te
ontdekken; dan ontwaart men niets dan een stof- en steenklomp, die min of meer
prachtig is opgetooid! Maar geen grootsch tijdstip, geen eigenaardig denkbeeld, geen
kunstsmaak, geen geest, geene ziel treffen de verbeelding; de poëzij is er niet door
een enkel versje verbeeld! De kunstminnaar blijft ijskoud voor de ongevormde massa,
en mijmert, terwijl hij het hoofd schudt: ‘Daar staat het zinnebeeld der spaansche
beschaving: klatergoud op ijzer en steen geplakt!!’
Zegt de stofklomp niets tot uw gemoed, daaruit volgt toch geenszins, dat hij gansch
en geheel van herinneringen ontbloot zij: immers op den hechten bouwtrant der
Romeinen, entte de Moor zijn kunstvernuft. Dit laatste maakte plaats voor een
dwingelands-denkbeeld: op de ligte vormen volgden de grove muren van eene sterkte
of van eene gevangenis! De beide Hendrikken, als echte Spanjaarden, zochten
daarentegen het verbazend groote in de evenredigheden, hetgeen de oogen treft, maar
niets tot den geest zegt! Karel V, aan de pracht en den rijkdom der vlaamsche burgeren koningswoningen gewend, en meester over de schoonste landen van Europa,
zoowel als over de goudmijnen van Amerika, was de eerste, die voor den inwendigen
opschik begon te zorgen. Wat hij in zijn stormvol leven belet werd te voltrekken,
liet hij als eene schuld over aan zijnen zoon, Filip II, in wiens natuur het
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VIII.
Filip II in zijn paleis te Madrid.
Is dit de grond niet, die der vadren asch blijft dekken?
..............
't Volk, dat eerst, lammerzacht, een stillen vreê genoot,
Stort nu met tijgerwoede in een gewissen dood,
HELMERS,

Het verbazend groote paleis van Madrid, waarin de koninklijke familie en de talrijke
hofstoet in 1579 verbleven, was even zoo wondervol van samenstel en bouwtrant,
als het gemoed des konings zelven. In de overblijfsels van het oorspronklijke gebouw
raadt men den eersten stichter: iedere hoek, iedere steen draagt den naam van Alfons
VI van Leone, die in dezelfde eeuw regeerde.
De Mooren, die op alle plaatsen, waar zij slechts eenen oogenblik hunnen zetel
vestigden, tooverachtige tempels en paleizen als met hunne kunstige handen zaaiden,
wierpen in de XIIe eeuw een groot gedeelte van den wansmakelijken steenklomp ter
aarde, en prentten op de hernieuwde koningswoon het zegel van hunnen eigenaardigen
kunstsmaak.
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lag, zich gretig van die schuld te kwijten. Geheel het tegenovergestelde van den
grooten vader, scheen de zoon als geboren om in paleizen roemloos zijne dagen te
slijten, (in den zin, welken de wereld aan dit woord hecht) tusschen de bezigheden
der kunst en eene kapel. Filip was kunst- en godsdienstoefenaar op zijne manier, en
wijders niets!
De avond van den 25 April 1579 had zijnen zwarten sluier over Spanje's hoofdstad
en het reusachtige paleis uitgestrekt, wanneer koning Filip II van de gewoone
wandeling terugkwam met de koningin, de jonge Isabella en den gunsteling
Ruy-Gomez-da-Silva(1). Geen stoet, geene wachten omringden den koninklijken
wagen; hadde men de waalsche wachten niet zien te wapen snellen; hadde men den
stilzwijgenden eerbied, welke overal getoond werd, niet bemerkt, men zou gedacht
hebben, dat eene gewoone familie van den Madridschen adelstand de straten
doortrokke en zich ten hove begave.
Zoodra eventwel de voorrijder op het voorplein des paleizes aankwam, liet zich
een trompetgeschal hooren; de hellebaardiers snelden te wapen en schaarden zich in
gelederen op de beide zijden van den ingang.
Met trage stappen kwam de koning uit den wagen en besteeg den grooten steenen
trap op den arm van Ruy-Gomez leunende, terwijl de koningin met de Camera Major
en de jonge Isabella volgden.
Zonder eenige rust te nemen, ging Filip II met Ruy naar zijne werkkamer en weldra
werd Escovedo, de geheimschrijver des konings, geroepen. Toen deze laatste
binnentrad, droeg hij eene groote brieftassche van rood spaansch leder onder den
arm, welke hij ontsloot en naast den koning legde. Filip en Ruy zaten voor een
scribanum zonder versiersels en zonder pracht; op hetzelve lagen hoopsgewijze
gestapeld eene menigte boeken, handelende

(1) Rui-Gomez was een Portugees uit het edele geslacht der Silva's en zwager des hertogs van
Eboli. Hij had met Filip dezelfde borsten gezogen: ook behandelde hem de koning veel meer
als eenen teederen broeder, dan als eenen getrouwen en geliefden onderdaan. Ruy was
middelmatig groot, fijn gebouwd, had geestvolle oogen, eenen dikbezetten zwarten baard
eenen ijzeren natuur, welke hij eventwel van zijn veertigste jaar, door veelvuldige
uitspattingen, alreeds merkelijk had verzwakt Hij bezat eenen edelen zin, maar voelde geenen
smaak voor beeldende wetenschappen; sprak slecht Spaansch en een weinig Italjaansch;
toonde zich opgeruimd, heusch en rijk aan die natuurlijke gaven, welke de achting boeien
en 't vertrouwen winnen. Hij had, wel is waar, gebrek aan ondervinding; maar vulde die
gaping aan met een vasten wil en grooten aanleg. Zijn geest was gevoelig voor het schoone;
want hij beschermde geleerden en kunstenaars. Filip II stelde het grootste vertrouwen in hem
en nooit maakte hij er misbruik van. In den raad volgde de koning doorgaans 's gunstelings
meening; want Filip wist hoe onbaatzuchtig Ruy was: deze zelfsverloochening dreef hij zoo
verre, dat hij zijne goederen verwaarloosde en zijne familie vergat, om den koning alleen te
dienen
DE SCHRIJVER,
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over godsgeleerdheid, geschiedenis, aardrijks- en sterrekunde. Hier en daar, tusschen
de papieren, bevonden zich halfvoltooide figuren.... schetsen van gedierten en proeven
van meubelschilderingen: men ried al aanstonds, dat de koninklijke handen en
gedachten aan dit tijdverblijf niet waren vreemd gebleven.
Escovedo stond onbeweeglijk de bevelen des meesters af te wachten. Deze scheen
een gebed tot God te richten; want, na eene poos stilzwijgens, sloeg hij een kruis op
voorhoofd, borst en schouders; dan vroeg hij, zich tot den geheimschrijver wendende:
- Zijn er, sedert mijn vertrek, nog al smeekschriften toegekomen?
- Slechts weinige, en ik zal de vrijheid nemen daarvan verslag te doen, indien
dusdanig het welbehagen is van Uwe Majesteit.
- Laat hooren, Escovedo, met wat beuzelingen men mij al wederom den kostlijken
tijd doet verspillen, welken ik geheel en al aan mijnen God en aan de groote
staatsbelangen zou wenschen toe te wijden, zonder éénen oogenblik te verliezen.
Daar Escovedo gelast was, altoos den inhoud der smeekschriften, voor gewoone
vragen, in 't korte op den rand over te schrijven, duurde dergelijke lezing nooit lang.
Wij zullen hier slechts een paar staalkens aanhalen van Escovedo's doenwijze.
- Mondego-di-Campo - zoo las hij - arragonisch edelman biedt zijnen dienst aan
om, in de nieuwe wereld voor Uwe Majesteit, nieuwe landen te ontdekken en
onbekende volkeren aan den koning en den roomschen godsdienst te onderwerpen;
hij vraagt voorloopig eenen geldelijken onderstand.
- Welke berichten bestaan er nopens den smeeker? Vraagde de koning?
- De man is dertig jaren oud, ongehuwd, van adelijken bloede, ijverig voor den
godsdienst, verkleefd aan Uwe Majesteit. Hij heeft onder den hertog van Alba in de
Nederlanden dapperlijk tegen de geuzen gevochten, en is ter oorzake van bekomen
wonden naar Spanje wedergekeerd. Hij is wel genezen, maar weinig begunstigd
zijnde door de fortuin, vraagt de man, om zijnen spaanschen moed en zijne spaansche
trouw voor zijnen koning te benuttigen. Dit alles is op echte getuigschriften gegrond:
sedert veertien dagen wacht de trouwe dienaar het goeddunken Uwer Majesteit in
de hoofdstad af.
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De koning wierp eenen ondervragenden blik op Ruy; deze eventwel loste geen woord:
soortgelijke beslissingen liet hij gaarne aan den koning, welke dan ook tot den
gunsteling zegde: - Mijn Ruy, zorg dat die brave man morgen zijne benoeming hebbe
als hoofdman eener bende, welke hij mag aanwerven ten onzen dienste en op onze
vloten overbrengen naar Amerika. Doe hem drie honderd dukaten tellen, ter bestrijding
der eerste kosten, en voeg de noodige inlichtingen bij, rakende onzen koninklijken
wil.
Ruy maakte eene onderwerpende nijging, ten teeken dat hij 's konings bevelen
zou uitvoeren.
- Zijn er nog vragen van dien aard, Escovedo, gij ziet het, wij zijn in goede luim!
De geheimschrijver ging voort:
- Don Miguel-da-Estaban, een kastiljaansche geneesheer, biedt zich aan, om Uwe
Majesteit te genezen van jicht, maagpijn, steen, graveel.... in één woord: van alle
lichaamlijke ziekten en ongemakken, indien men hem twee jaren tijds wil verleenen.
Bij deze woorden schoot de koning in toorn; zijn gelaat verduisterde; eene zwarte
wolk pakte zich op zijn schoon voorhoofd samen; hij sloeg de oogen hemelwaarts;
doch hunne straal viel op een Kristusbeeld, uit elpenbeen kunstig gesneden, hetgeen
tegen den muur hing boven het scribanum! Eensklaps scheen hij zich wat te bedaren;
niettemin sprak hij driftig: - Wie heeft dien bastaardzoon van Eskulaap aan den neus
gehangen dat ik ziek ben; dat ik aan alle deze kwalen lijde! O, daar steekt nog een
overblijfsel in van die helsche begeerlijkheid naar mijne erfenis, gedurende mijn
leven; de geest des kwaads zwerft nog rondom ons! Duivelsche listen worden
verzonnen, om ons leven te verkorten, niet waar mijn Ruy?
- Het welvaren Uwer Majesteit - antwoorde deze - is al te nauw verknocht met dat
van zoovele millioenen onderdanen, met den bloei van den waren godsdienst, en
vooral met de liefde der Spanjaarden, dan dat de goede God zulk dierbaar hoofd niet
bescherme en aan den besten koning niet eenen waardigen troonopvolger schenke!
- Gaven God en zijne H. Moeder, dat gij waarheid zegdet mijn Ruy! - hernam de
koning - terwijl hij andermaal een kruis sloeg, en de blikken beurtelings op het
elpenbeene kruisbeeld en op eene rijke Madona wierp. Wat zoudt gij aan den
kwakzalver antwoorden!
- Ware het mij geoorloofd, in naam en in plaats van mijnen
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geëerbiedigden heer en koning te beslissen, (bemerkte Ruy glimlachende) ik zond
den koninklijken heelmeester tot den gedienstigen Eskulaap, om hem eene goede
lating toe te dienen: hij schijnt overvloed aan bloed te hebben.
- Escovedo - zegde Filip - vaardig de noodige bevelen uit, in dien zin: mijn lijfarts
beproeve den pols van zijnen confrater in Hippocrates en behandele denzelven,
ingevolge de voorschriften der echte geneeskunde! Geef voor eenig antwoord aan
den kwakzalver: (voegde de koning lachende bij) medice cura te ipsum! dat wil
zeggen, mijn Ruy: geneesheer help u zelven!
- Is er nog iets, Escovedo, zoo lees voort!
- Pietro-di Mendoza, zoon eens edelen stams uit Burgos, smeekt Uwe Majesteit,
om in dienst te worden opgenomen en onder den hertog van Parma in de Nederlanden
zijne proefjaren te mogen doorstaan. Er bevonden zich nog drie soortgelijke vragen,
en daar ze allen hetzelfde doel beoogden en op dezelfde gronden steunden, naamlijk
op den iever voorden dienst deskonings, de onderwerping der opstandelingen, de
uitroeing der ketterij en de begeerte van in eene zoo befaamde oefenschool te worden
opgenomen, had Escovedo dezelve te zamengevoegd, ten einde tijd te winnen. Als
de lezing ten einde was, wachtte hij op de bevelen des konings.
Na eenen oogenblik peinzens, vraagde deze: hebt gij inlichtingen nopens hunne
persoonen?
- Echte Spanjaarden, (antwoordde Escovedo spreuksgewijze) die eventwel meer
moeds in het hart dan realen in de beurs hebben.
- Ruy, (zegde de koning) het schijnt, dat onze neef Alexander eenen ruimen oogst
roem inzamelt! gij hoort 't, men stelt zijne krijgshoedanigheden, zelfs hier in Spanje,
op zoo hoogen prijs, dat al onze goede onderdanen bij hem wenschen ter school te
gaan! Allen willen naar de Nederlanden; alsof elders niets meer te doen ware; dan,
het zij zoo, het noodigste het eerst, niet waar mijn vriend?
- Uw dienaar denkt, (bemerkte Ruy, op heuschen en indringenden toon) dat Uwe
Majesteit slechts behoeft op den grond te stampen om een spaansch leger ten
voorschijn te doen komen! De ridderlijke trouw der Spanjaarden, hunne verkleefdheid
aan den vorst zullen altoos voor overvloedige strijders waarborgen. De mannen
eventwel zijn niet het moeilijkst om vinden; het geld is de groote zaak! De oorlog is
een kolk, die schatten verslindt: men smijt het geld daarin met gesloten oogen! Aan
den moed, de dapperheid en het wijze beleid des
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hertogs van Parma mag uwe Majesteit, mijns dunkens, de hoogste belangen van den
staat toevertrouwen. Met bekrompene middelen deed zelden iemand veel af, in
oorlogstijd; de hertog van Parma heeft kop, en moet ruimschoots ondersteund worden;
anders kunnen hem zijne krijgsdeugden niet baten. Uwe Majesteit gewaardigde zich
nog onlangs, aan zijnen dienaar te bewijzen, door Hannibal's voorbeeld, welke
noodlottige gevolgen 't gebrek aan onderstand na zich sleepte, toen hij Rome en Italië
deed beven: nooit zouden de afgunstige Karthagers de wet van Scipio den Afrikaan
hebben moeten ondergaan, hadden zij hem ondersteund!
- Mijn Ruy is dus ook van gevoelen, dat men de dappere jongelingen naar de
Nederlanden zende?
- Uw dienaar is van gedacht, dat 't wijslijk handelen is, den edelmoedigen
dienstijver der spaansche jeugd niet in te toomen; zij stelt immers goed en bloed ter
beschikking Uwer Majesteit.
Maar zegde onze groote vader niet, - God hebbe zijne ziel - dat ik mij steeds moest
wachten van aan de klachten der ouden en aan de raadgevingen der jongelingen
gehoor te schenken? De jeugd is bekwaam, om alles, zelfs de edelmoedigheid en
dienstvaardigheid te overdrijven!
- De wil Uwer Majesteit geschiedde: het zij uwen dienaar alleenlijk geoorloofd
aan te merken, dat het leger, onder den hertog van Parma, eene uitmuntende
oefenschool is, waarin nieuwe veldheeren dienen aangekweekt te worden, om de
ouden, onder den grooten Karel gevormd, te vervangen. De hertog is al te edelmoedig
van zin en te innig aan Uwe Majesteit verknocht, om aan het leger andere gevoelens
dan die van plicht trouw en onderwerping in te boezemen: hetgeen men niet geheel
en gansch zeggen kon van zijnen voorganger.
Deze laatste bemerking moest bij Filip bittere herinneringen doen geboren worden;
want zijn gelaat verduisterde en zijn lichaam werd overvallen door eene ligte trilling.
Hij overwon eventwel zichzelven en zegde, een weinig bevende tot Escovedo; Schrijf dat hunne vraag is toegestaan; maar dat zij zich ter beschikking moeten stellen
van onzen neef, die hen zal plaatsen en gebruiken, daar en waar het onze belangen
vorderen.
Dan zich tot den gunsteling wendende, sprak de koning: niet waar, onze neef van
Parma toeft langen tijd, alvorens ons tijdingen te zenden. Niet éénen bode, sedert hij
van Antwerpen naar Maastricht is opgebroken! ik ben niet al te gerust over die
beweging; valt ze slecht uit, zoo neem ik
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God en de H. Maagd Maria tot getuigen, dat de schuld niet op ons, maar op onzen
neef moet vallen? Ons gevoelen was, dat men eerst Vlaanderen moest onderwerpen,
De geheele krijgsraad omhelsde dit gevoelen. Onze neef alleen wilde eerst Maastricht
innemen: hij heeft zijnen wil gedaan, God geve hem de zege!
- En wie zou durven verzekeren, dat het gedacht des hertogs met het beste zij;
(Hernam Ruy met deftigheid), het hoofd, dat beseft en ontwerpt, moet dicht bij den
arm staan, die uitvoert. Uw dienaar durft gelooven, dat de dappere en voorzichtige
krijgsman goede redenen moet hebben, om die groote verantwoordelijkheid op zich
alleen te nemen. Hij is ter plaats en ziet de zaken van het ware standpunt: wachten
wij den uitval met vertrouwen af.
- Ja, Ruy, wachten wij de eerste tijdingen af; deze kunnen toch niet lang meer
uitblijven. - Zegde de koning. Dan vroeg hij: - Escovedo, er zijn geene zaken meer
af te doen?
Nauwelijks had de geheimschrijver zijne ledige handen getoond, of een licht geklop
liet zich op de ingangdeur hooren en de dienstdoende kamerheer trad binnen, dragende
op eene gouden schotel een verzegeld paksken papieren, hetgeen den koning met de
grootste oplettendheid beschouwde, alvorens hetzelve aan te nemen. Eensklaps sloeg
hij met de rechter hand tegen de borst en riep verheugd uit: Ruy, mijn vriend, het
zijn tijdingen van onzen neef, Alexander van Parma!
Tegen zijne gewoonte brak hij met eigene handen het zegel; doorliep in aller ijl
en met zichtbare ontroering eenige brieven, welke hij, na de lezing, aan den gunsteling
overgaf. Eindelijk viel hem een eigenhandige brief van Alexander onder de oogen;
hij doorliep denzelven traagzaam; hernam zelfs de lezing ten tweede male en werd
bleek als een lijk.
Ruy-Gomez lette op 's konings minste bewegingen; maar achtte het niet raadzaam,
hem te onderbreken: hij wist zeer wel, dat hij over alles zoude geraadpleegd worden.
Op denzelfden oogenblik sloeg de klok van het paleis acht ure; dan volgde een
heen en weergaan voorbij de koninklijke werkkamer, waaruit men kon opmaken,
dat de talrijke bedienden van het hof zich in beweging zetteden. Nauwelijks ook viel
de klepel voor de achtste maal op het geluidverspreidende metaal, of dezelfde
kamerheer opende de deur met de woorden: - het avondeten wacht zijne Majesteit!
Bij deze woorden stond Filip op en zegde tot Ruy: - er zijn belangrijke tijdingen
uit Nederland aangekomen; onmiddelijk
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na het avondeten zullen wij over dezelve beraadslagen. Dan zich tot Escovedo
keerende, voegde hij bij: ‘neem de noodige maatregelen, opdat de staatsraad tegen
negen ure vergaderd zij!’
De koning verliet zijne werkplaats; aan de deur werd hij afgewacht door twee
majordomi en fakkeldragers die hem tot in de eetzaal vergezelden.
Nauwelijks was de koning in het vertrek, of van de tegenovergestelde zijde
verscheen de koningin met de camera major en eenen stoet hofjuffers.
Het koninklijke paar plaats genomen hebbende, begonnen de tafeldienaars
(gentilhuomini della bocca), met eene zonderlinge deftigheid, spijzen bij te brengen,
voor te snijden, te dienen, af te nemen en wijn te schenken. De koning en de koningin
hadden ieder twee geneesheeren aan hunne zijde, die gelast waren, de spijzen te
keuren, alvorens ze de koninklijke lippen mochten aanraken! Tegenover de eerste
stonden twee tafellieden en sneden voor; een derde stond naast hem, gewapend met
waschwater en handdoeken, welke de koning menigmaal gebruikte. In dezelfde orde
en ten zelfden einde stonden twee hofjuffers tegenover, en eene derde naast de
koningin.
Gedurende den maaltijd gingen de hofjuffers en edellieden, die niet moesten dienen,
zich langs den muur scharen, om onder elkander hunne zoogenaamde cose venere
aan te knoopen.
Zoohaast het eerste gerecht ten einde was, ging op 's konings inwilliging de deur
open en eene ontelbare menigte poetsenmakers (buffoni) hofnarren en muziekanten
traden binnen de eetzaal; begonnen te jokken, te kwinkslaan en te spelen. De koning
scheen er weinig genoegen in te scheppen; de koningin integendeel, volgde al de
kwasterijen met eene bijzondere gretigheid(1).
(1) Ziehier eenige bijzonderheden rakende Filip's hof: ze zijn van 't jaar 1566. Er waren alsdan
5 hofmeesters (majordom), eene menigte tafellieden, genaamd gentilhuomini della bocca;
elke kamerheer had de noodige sleutels, ter opening der koninklijke vertrekken. De lijfwacht
bestond uit 100 borgondische ruiters, 100 duitsche hellebardiers soldaten: meest allen waren
edellieden. De koninklijke huishouding kostte niet boven de 200,000 gulden in 't jaar.
De koningin had eenen biechtvader, éénen, almoesenier, 26 hofdamen - de
opperhofmeesteresse medegerekend. - Er waren 30 fouriers: 17 voor de keuken en 13 voor
het brood en gebak, 7 geneesheeren en 3 schilders. Tot den dienst der kapel behoorden 83
persoonen; daarenboven waren er nog 23 spaansche zangers, 24 fransche kapelmeesters, 17
italjaansche, 10 spaansche en 2 duitsche trompetters. Voor den dienst der kapel van de
koningin, waren 26 bedienden; 18 voorde vorsten: en - risumteneatis amici. - De koningin
had haren barbier! Was het enkel om nieuws te weten, of was zij gebaard?
De hooge Staatslichamen bestonden uit: den Staatsraad; den Krijgsraad; den raad van Kastilje;
den raad van gracie; dien van de geldmiddelen; den raad van d'Inquisitie, van de ridderorders;
de raden van Italië, van Arragonië, en van Indië.
De invloedhebbende persoonen aan het hof waren: Ruy-Gomez; dan volgde dezes vertrouwde
vriend Feria. Na deze kwamen Bernardino van Mendoza en Antonio Perez: de laatste dreef
- in 1580 - de ondeugd en valschheid zoo verre, dat hij den koning eerst in eenen vuilen
minnehandel met de hertogin van Eboli wikkelde, dan denzelven uit den zadel zocht te zetten
en voor zichzelven te handelen; eindelijk was hij de schuld van Escovedo's omkomen. Niet
lang smaakte hij de vruchten zijner snoode daden; ze werden welhaast ontdekt; dan vluchtte
Perez naar Engeland en smeedde daar allerlei verraderij tegen zijn vaderland! Zoo zeer was
Filip tegen hem in 't harnas gejaagd, dat het hem nooit vergund werd, den vaderlandschen
bodem te betreden! - Granvella had minder invloed dan onder Karel V. De hoovaardige en
grammoedige Vargas verloor het vertrouwen, wijl hij verdacht werd van - voor geschenken
- de dwingelandij van Jan de Vega in Sicilië te hebben verdoken!
DE SCHRIJVER.
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Filip toonde zich buitengemeen matig aan tafel; at geene andere dan ligte spijzen;
dronk bijna geenen wijn, terwijl hij 't weinige wat hij dronk, met water geeselde; hij
wierp zich eventwel met de grootste gretigheid op de pastijen; verslond alles, wat
hem in dit soort van spijzen werd toegediend! Hij was deftig, ernstig en stilzwijgend
onder het tafelen.
Slechts vier Grooten van Spanje genoten de eer van met de koninklijke familie te
spijzen; het maal duurde niet langer dan drie kwartieren. De koning stond op en werd
naar zijne werkkamer geleid met de gewoone plechtigheid; Ruy volgde hem
oogenbliklijk. De koningin verliet eveneens de eetzaal en trok zich in hare bijzondere
vertrekken terug, met hare hof- en staatsjuffers, Zij werd onmiddelijk opgevolgd
door de talrijke poetsenmakers, hofnarren, muziekanten en zangers, die bij het
avondeten tegenwoordig waren. Bij haar werden poetsen, kwinkslagen, muziek en
zang tot laat in den nacht voortgezet.
Zoohaast de koning met Ruy alléén was, reikte hij aan dezen den brief over, welke
hem een uur te voren had doen verbleeken, met de woorden: - Lees en zeg mij dan
uw gedacht!
Onder den tijd dat de gunsteling het geschrift met de grootste oplettendheid
overliep, werd de staatsraad aangekondigd. Op 's konings bevel, traden de grijze
ambtenaars binnen het vertrek en gingen hunne gewone plaatsen innemen. De koning
bekleedde het hoogeinde; aan zijne rechter zijde zat Ruy, dan volgde Feria, vervolgens
Mendoza; aan de linker bevond zich de geheimschrijver Escovedo, naast dezen
volgden Antonio Perez en de overige leden.
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De raad voltallig zijnde, werd de zitting geopend verklaard en de koning maakte
bekend, dat er belankrijke tijdingen, van wege den hertog van Parma, waren
aangekomen; hij gaf aan Escovedo bevel, om verslag te doen van den geheelen inhoud
der zendbrieven, betreklijk tot de krijgs- en staatsbewegingen.
Dadelijk begon de geheimschrijver de lezing van alles, wat er gebeurd en verricht
was, sedert het vertrek van Borgerhout, van de schermu seling bij Herenthals tot de
insluiting en den storm. Na de opgaaf van 't getal en de namen der gesneuvelden,
had Alexander met eigene hand bijgevoegd: ‘In het legergasthuis bevinden zich nog
400 zwaar gewonden; 130 dergelijken heb ik, uit hoofde van plaatsgebrek, naar Luik
op schepen doen vervoeren, en 200 anderen worden in mijne tent, op mijne kosten,
verzorgd en genezen. Ik kan niet lof genoeg aan het leger Uwer Majesteit toezwaaien:
de soldaten hebben met leeuwenmoed gestreden; velen, eilaas te velen! zijn als helden
gesneuveld! Het grieft mij eventwel te moeten bijvoegen, dat verscheidene
bevelhebbers grove onkunde of plichtige zorgloosheid aan den dag gelegd hebben!
Voor alsnu zal ik dezelve bij de namen niet noemen; wijl ik de hoop voede, dat zij
bij de eerste gelegenheid hunne misslagen zullen herstellen Mijne rechtvaardige
gramschap moet ik voor den oogenblik verduiken, ten einde de wenschelijke eendracht
te behouden. Ik moet, ik zal de vesting nemen; maar meer met delven en ondermijnen,
dan met stormen. Eerst Maastricht, dan zal de beurt van Vlaanderen volgen. Wat ik
eventwel met onderhandelen kan winnen, mag ik niet aan de onstandvastigheid van
het wapengeluk overlaten.
Toen de eerste lezing ten einde was, liet Filip aan de raadsheeren eenigen tijd
overig, om hetzij eenen bloedverwant of eenen vriend te betreuren; hetzij om hunne
gedachten te vormen. Dan stelde hij de vraag:
- Zal men het beleg doen opbreken, ofte niet?
De beraadslaging aldus geopend zijnde, begon de raad de verschilligste gevoelens
te opperen en zulks met de meeste vrijheid. De groote meerderheid was voor het
opbreken des belegs; Ruy-Gomez bestreed deze meening, met zoo veel vuur in den
beginne, en langzamerhand met zooveel drift, dat de koning aan den redetwist een
einde stelde met te verklaren: dat de opbreking des belegs het leger zou ontmoedigen
en aan den vijand, integendeel, een groot gedeelte weergeven van het vertrouwen,
wat de opeenvolgende zegevieringen des hertogs van Parma hem hadden ontnomen;
dat Alexander ter
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plaatse zijnde, het beste moest weten, wat er te doen stond, en dat Maastricht een
kwaad nest was, hetwelk men moest poogen uit te roeien.
Dit punt mocht als afgehandeld beschouwd worden: de koning steunde op dezelfde
gronden als Ruy-Gomez; de meester had gesproken en niemand repte nog éen woord.
Aanstonds begon de onderhandeling over de Keulsche vredesvergadering. Filip
II had, wel is waar, in het afgeloopen jaar omstandige onderrichtingen en voldoende
macht (op een ultimatum berustende) aan den spaanschen afgezant, den hertog van
Terra-Nova, gegeven; maar met iederen oogenblik kwamen omstandigheden den
toestand van zaken veranderen; van beide kanten zochten de partijen groote voordeel
te trekken uit de middelaarschap van keizer Rudolf.(1) Naarmate deze door de
(1) Men leze de volgende bemerkingen, omtrent de vergadering van Keulen.
De bondgenoten wisten zeer wel, dat de koning van Spanje van het godsdienstpunt niet
afweek; diensvolgens verklaarden zij (den achtsten van Louwmaand 1578) dat zij nooit een
ander gedacht gekoesterd hadden, noch koesteren zouden, dan dat de H.R. kerk geëerbiedigd
wierde en 's konings gezag in vollen stand bleve Deze verklaring als grondslag gelegd zijnde,
leende Filip de hand aan de onderhandelingen; maar voegde slechts eene voorwaarde bij:
dat er niets veranderd werde aan het besluit, waarbij de aartshertog Mathias van de voogdij
over Nederland werd afgeweerd. Volgens zijne geheime onderrichtingen mocht zelfs
Terra-Nova den vredehandel van Gent aannemen; nog meer, hij was gemachtigd - indien
geheel de onderhandeling daarvan afhinge - om eenige verzachting toe te brengen aan de
plakkaten rakende de ketterij; hij mocht aan Oranje's zoon - indien Willem de Zwijger het
land moest ruimen - al de goederen van dien stam met de bedieningen en eereposten
teruggeven. Filip drong op de verwijdering van Willem aan; maar was geneigd om eene
schadeloosstelling - al waren 't honderd duizend goudguldens - toe te staan. In den
wapenstilstand mocht hij in zoo verre toestemmen, als het de stadhouder van Neêrland
goedvond.
De persoonaadjes, welke te Keulen (den vijfden van grasmaand) vergaderden, waren: voor
keizer Rudolf, Otto, graaf van Schwartzenberg en de bisschop van Wurtzburg; voor den
koning, de hertog van Terra-Nova. De Paus had den aartsbisschop van Rossanen gezonden;
met dezen kwam Jacok, aartsbisschop van Trier, in hoedanigheid van rijkskeurvorst; dan
volgde Gebbard Truchses, aartsbisschop van Keulen, insgelijks rijkskeurvorst. In stede van
hertog van Gulik en Kleef, kwamen Werner, Geimenich, oppervoogd van Gulik, Jan Leverman
en Herman Ryck, beide laatsten als rechtsgeleerden. Parma zond naar de vergadering den
schatmeester Max Longeval, heer Van Vaux, den rechtsgeleerde Jan Funck en Urbanus van
Scharemberg zijnen geheimraad. Voor de vereenigde Nederlanden waren er Filip van Croï,
hertog van Aarschot; Jan van der Linden, abt van Sint-Geertruid; Fredrik, abt van Marollen;
Bucho Ayta, proost van Sint-Baafs; Caspar Schets, heer van Grobbendonck; Frans d'Oignes,
heer van Beaumont; Adolf Meetkerken, raad van Staten; Bernard van Merode, hee van
Rumey; Adolf Goor, heer van Kaldembrock; Adriaan van der Mylen en Acheus Albada,
rechtsgeleerden.
De afgezant van den Paus hield alleen eene volstrekte onzijdigheid. Na vele wisselvalligheden,
liep deze zoogenaamde vredeshandel op niets uit; omdat het krijgsgeluk en niet het recht
afdoende was. Parma alleen oogtste de vruchten daarvan in; want de hertog van Aarschot,
de abt en de proost van Sint-Baafs scheidden weldra hunne zaak van die der Staten af: waaruit
men met recht gissen mag, dat zij over de doenwijze en inzichten dezer laatsten ontevreden
waren, Ook Otto helde eindelijk tot Filip's zijde over,
Wie inderdaad was ervan de groote partijen zonder neveninzichten? De keizer zou gaarne
zijnen broeder, den aartshertog Mathias, in het nederlandsche bewind behouden; de Staten
draaiden om den duim van Oranje, die er den sluwen en vertrouwden Marnix van
Sint-Aldegonde had gezonden: hij zocht tijd te winnen om de Spanjaarden af te matten.
Farnees, die de Spaansche gezanten bestuurde, wilde gedurende de onderhandelingen zijne
zegevierende loopbaan vervolgen en door nieuwe overwinningen de wet voorschrijven; nog
anderen loerden hier en daar op eenige brokken gronds, om hun gebied te vergrooten!!! Waar
van beide kanten geen goede wil bestaat, treft men geene overeenkomsten!
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fortuin begunstigd werd, stemden hij den toon hooger; scheelde er iets aan, dan stak
den eenen de schuld op den anderen.
De koning maakte aan den raad het grootste gedeelte der geheime artikelen bekend,
alsmede Alexander's voorzichtige handelwijze: deze en andere punten werden in
allen deele goedgekeurd; men was het eens, dat men aan den hertog van Parma de
handen moest ruim laten, om naar bevind van zaken te handelen.
Over de vraag om geld - waarop Alexander bijzonderlijk had aangedrongen - werd
langen tijd en wijdloopig beraadslaagd; - maar hoe ernstig Filip zelf wilde onderstand
zenden, moest hij toch onderdoen, wanneer Perez bewees, dat de schatkist ledig was.
Men besloot eindelijk met niets te besluiten: met andere woorden: met een
verschuivend antwoord: niets beslissen viel in Filips inborst!
- Eindelijk - zegde de koning - gaan wij handelen over een vraagpunt, hetwelk
wel is waar onzen stam van nabij aangaat, maar ook in nauw verband staat met het
leven onzer getrouwe onderdanen. Ofschoon wij uitsluitlijk bevoegd en machtig zijn,
om over hetzelve te beslissen, hebben wij toch goedgevonden, onzen staatsraad in
zijne wijze van denken te hooren. Het is slechts eene veronderstelling, welke wij
gaan doen: wat zoudt gij oordeelen, indien éen der leden van onzen stam (uit loutere
liefde voor onzen persoon en ten gemeenen beste onzer onderdanen) het ontwerp
smeedde.... zijne hand en zijnen naam aan eene vlaamsche edelvrouw te bieden, met
de gegronde of minstens waarschijnlijke hoop, van langs dien weg den vlaamschen
adel en het vlaamsche volk te winnen? Indien 't nu eens onze neef van Parma zelf
ware, die ons dit nieuwe blijk van verknochtheid moest of wilde geven? Indien de
bedoelde edelvrouw eens gekozen werd juist in den stam van den ongelukkigen
Lamoraal, prins van Gavere? Zegt allen uw gedacht rechtuit!

DE SCHRIJVER
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Onder 't uiten dezer woorden had de koning beurtelings op al de raadsheeren eenen
ernstigen blik geworpen, als wilde hij op hun gelaat lezen, welken indruk deze
aankondiging op hun gemoed te wege bracht. Maar al deze gerimpelde en verbronsde
wezens bleven aan wassen beelden gelijk; geen gelaatstrek verried, wat in hunne ziel
omging: zij scheenen veeleer te willen 's koning denkwijze raden dan de hunne
zeggen.
Wanneer de raadsheeren eventwel hun gevoelen moesten uiten, geschiede dit met
buitengewoone omzichtigheid: men vreesde, aan den meester te mishagen.
Eensklaps kwam Bernardino Mendoza met zijne vleitaal voor den dag; wanneer
hij dien kruipenden toon aansloeg, dan kon niemand zeggen, of het vlei- of
verraadzucht was, wat die strenge, nijdige zoowel als booze en gierige hoveling in
't oog had. Met zijne buitengewoone geestvermogens trok hij zich uit den neteligsten
toestand, en het was niet ligt voor eenen zijner makkers, hem het hoofd te bieden!
Volgens hem wist de koning het beste, wist hij alléén, wat er te doen viel: - Maar
(voegde hij met zijnen gewoonen, nijdigen toon bij) Uwe Majesteit zou voorzichtig
handelen met zich vooruit te overtuigen, of de neef niet even zoo heerschzuchtig is,
als de oom Don Juan.
Feria op eenen wenk van zijnen vriend Ruy, koos partij voor den hertog van Parma;
verhief dezes belangloozen, oprechten en ridderlijken zin hemelhoog. Die twijfelt zoo eindigde hij - aan 's hertogs edel gedrag en groote diensten, gevoelt niet in zijne
ziel, wat een groot man, wat een deugdzaam man is; een en ander is de hertog van
Parma
Mendoza, die zich aan dezen uitval niet verwacht, en den wenk van Ruy
gadegeslagen had, trok zich zooveel hij kon uit den slag en opperde het gevoelen,
dat men zulke verbindtenis zoo aanzien als een bewijs van zwakheid; als eene
stilzwijgende bekentenis, dat men zich jegens den stam van Lamoraal wilde ontslaan
van eene grove schuld! Hij durfde zelfs (spelende op de woorden) bijvoegen, dat
langs dien weg wel de mooglijkheid konde intreden, dat de kroon van Spanje op
Egmonts schouders geplaatst wierde.
Hier snauwde hem Ruy bitter toe: - Een spaansch edelman moest geleerd hebben
met eerbied van een grooten man te spreken. Was Egmont nalatig, zelfs plichtig: hij
was 't noch te Grevelingen, noch te Sint-Quentyn! onze geëerbiedigde heer en koning
is ooggetuige geweest van 's mans dapperheid en krijgskunde! jammer, dat er Mendoza
niet is geweest, hij zou eenen anderen toon aanslaan!

Pieter Ecrevisse, Volledige werken. Deel 5. Verwoesting van Maastricht

139
De nijdigaard beet op zijne tong om de gramschap in te toomen; want hij wist in
hoeverre Ruy in Filip 's gunst stond.
De beraadslaging dreigde stormend te worden; daarom brak de koning kort af,
met te zeggen: - Escovedo heeft van ieders denkwijze nauwkeurige aanteekening
gehouden; ik zal dezelve in rijpe overweging nemen en beslissen naar bevindt van
zaken, altoos uitsluitlijk beoogende het geluk onzer onderdanen, de zege van onze
Moeder de H. kerk en de glorie van God, Welken ik bidde, dat hij u allen zegene en
bescherme!
Deze woorden gaven het teeken, dat de zitting was geëindigd. Al de raadsheeren
stonden op om te vertrekken; Ruy alleen bleef, op 's konings wenk. Zoodra de beide
boezemvrienden tusschen vier oogen waren, hernamen zij de vorige beraadslagingen,
op den vertrouwelijksten voet.
Filip klaagde bitterlijk over sommige raadsheeren: - zij poogen, (zegde hij) eerst
en vooral mijn gedacht te weten; als zij hetzelve meenen bespied te hebben, dan uiten
zij zich in dien zin. Wat licht hebben zij over de beraadslaging verspreidt? Waartoe
hebben zij besloten? Tot niets; nochtans hoe begeerig steken zij den neus in alles,
wat den staat betreft; in alles wat wij toch alleen moeten beslissen! Wel, mijn Ruy,
laten wij ons onledig houden met staatsbelangen; schrijf gij de onderrichtingen aan
onzen neef van Parma, in den zin onzer beslissing van straks. Zeg hem, dat wij alles
toestaan; maar wat het geld betreft, wakkeren wij hem aan, om het leger, zooveel als
mooglijk is, op kosten van den vijand te onderhouden. Voeg bij, dat wij veel geld
noodig hebben, om onze uitzichten op Portugaal werkstellig te maken. Onder dien
tijd ga ik, met eigene hand, eenige aanbevelingen schrijven voor onzen dapperen
neef. Het is schier ongelooflijk, (bemerkte Filip, terwijl eene lichte huivering hem
overviel) dat hij met piek en zwaard zich op de bres wilde werpen, en dat wij het aan
Serbellon en Tasso te danken hebben, dat hij zijn vermetel voornemen niet heeft
uitgevoerd. Wij zouden het niet gelooven, indien het ons Serbellon, de getrouwe,
niet eigenhandig had geschreven.
- De hertog van Parma is de ieverigste en nuttigste dienaar Uwer Majesteit. - Zegde
Ruy met overtuiging, en met opzet om den koning gunstig te stemmen.
- Dit is waar; (antwoordde Filip met gulhartigheid) met u willen wij hem niet
vergelijken; gij zijt eerder voor mij een teedere vriend, dan een trouwe onderdaan.
Ruy boog onderdanig het hoofd om te bedanken, en begon te schrijven.
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De koning, van zijnen kant, vervaardigde onder dien tijd het volgende briefjen:
‘Ik kan niet nalaten u, mijn dierbare neef, op nieuw te vermanen, opdat gij met
uwen eigen persoon wat spaarzamer omgaat en uw leven - gelijk mij van ginds bericht
wordt - niet zooveel aan alle vermoeinissen en gevaren blootstelt. Gij hebt immers
meer dan doorslaande bewijzen van uwe liefde jegens ons en van een dapper gemoed
gegeven. Draag voor u zelven diegene zorg, welke aan eenen voorzichtigen
opperbevelhebber betaamt. Hoe groot zou het verlies niet zijn, en hoe groot niet onze
smart, indien gij aan het heir kwaamt te ontbreken? Herinner u steeds, hoedanig groot
onze liefde uwaarts is, gedraag u dientengevolge.’
Hij teekende met de gewoone woorden: JO EL REI.
Behalve dezen brief vaardigde de koning eenige ontwerpen uit; trok op het papier
eenige lijnen en figuren; Ruy's aangenaam en zuiver gevormd hoofd kwam sprekend
van gelijkheid voor den dag.
Onder dien tijd was de gunsteling met zijne onderrichtingen ten einde; hij reikte
ze aan den koning over, die dezelve met veel aandacht doorliep en, ten bewijze van
goedkeuring, teekende als voren: JO EL REI.
Dan begon Filip met meer dan gewoone opgeruimdheid: - Wat zegt gij van 't
voorval, mijn vriend? Deze Maria van Egmont moet een paar scherpsnijdende oogen
hebben, om met dezelve het stalen gemoed van onzen neef van Parma gewond te
hebben; denk eens, op eene bedevaart! Ik moet het morgen aan de hertogin van Eboli
verhalen: zij zal er hartlijk om lachen, Samson voor de voeten van Dalilah; welk
afstekend tafereel! - Bij deze woorden stiet hij een luid gelach uit.
- Behoudens het welbehagen Uwer Majesteit, schijnt mij de zaak ernstig genoeg,
om geheel de wijsheid en doorzicht van mijnen koninklijken heer en meester te
verdienen: aan den eenen kant staat misschien Neêrlands bevredeging; aan den
anderen Spanje's toekomst op het spel! Mendoza wierp zich zoo aanstonds op
(misschien zonder 't te weten) als de tolk der nijdigaards, die aan niemand het recht
eener grootmoedige handelwijze toekennen; omdat mets grootmoedigs in hun hart
schuilt! In hunne oogen was Lamoraal plichtig, en Alba heeft de wet gestrenglijk
doen uitvoeren. Ik wil van Mendoza's waarschuwing niet eens gewagen: ze is hoonend
voor den hertog van Parma ze is niet waardig, in aanmerking te worden genomen!
Van den anderen kant verdienen de Neder-
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landers wel, dat men iets voor derzelver herwinning doe, daar heerschten sedert
eeuwen uwe beroemde voorouders; daar stond de wieg van den grooten Karel; aan
deze landen was hij verkleefd, gelijk men het is aan zijn geboorteland en aan een
rondborstig volk, dat zelfs in zijne wederspannigheid nog groot is! Jammer maar,
dat men tegen zulke natie moet kampen!
Bij deze herinneringen was de koning ernstig geworden; duistere beelden speelden
zekerlijk voor zijnen geest: want hij zegde op eenen doffen toon:
- Mijn vriend Ruy, het zou mij zoowel ter harte gaan, indien ik aan Egmont's stam
een blijk van mijne welwillendheid kon geven; indien ik aan denzelven zooveel geluk
mochte schenken, als hij verloren heeft! Alba, Alba, wat hebt gij gedaan? Moest gij
zoo strenglijk te werk gaan? Moest gij mij, den Raad en geheel de spaansche natie
tegen de Nederlanders in het harnas jagen? Moest gij ons de noodzaaklijkheid
opdringen van zoovele edele hoofden te doen vallen, die minder plichtige onderdanen,
dan ongelukkige en blinde werktuigen waren, in de handen van den ketterschen
huichelaar van Oranje? De brief, welken mij Lamoraal in den morgend zijner
onthalzing schreef(1) - gij kent den inhoud - kan niet door een bedorven

(1) Deze brief is te belangrijk om alhier niet geplaatst te worden. Men leze liever: ‘Heere,
nademaal het u goed gedacht heeft, ter dood te doen verwijzen uwen ootmoedigen, getrouwen
onderdaan en dienaar, die met al zijne zinnen en krachten nooit iets anders betracht heeft,
dan uwen dienst, voor welken ik nooit - gelijk al mijne voorgaande daden getuigen - noch
mijnen persoon noch mijne goederen gespaard, ja, mijn leven duizend en duizendmaal in
gevaar gesteld hebbe. Voorwaar heb ik mijn leven nooit zoo dierbaar geschat, dat ik hetzelve
niet honderdmaal liever met den dood zoude verwisseld hebben, indien ik had kunnen merken,
dat hetzelve in 't minste aan uwen koninklijken dienst hinderlijk mochte zijn, Ik twijfele
geenszins, of - wanneer gij van alles, wat er omgegaan is, zult kennis hebben - gij ook lichtlijk
verstaan zult, hoe groot ongelijk mij wordt aangedaan, terwijl men aan Uwe Majesteit doet
gelooven, wat ik nooit gedacht hebbe: daartoe roep ik God almachtig tot getuige, Hem tevens
biddende, dat Hij mijne ziel, welke heden voor zijnen rechterstoel zal verschijnen, wille
vergeven al datgene, wat ik willens en wetens verzuimd heb ten dienste Uwer Majesteit en
des Lands. Over zulks bid ik u, mijnen Heer - dien ik nooit meer bidden zal - dat gij tot loon
van al mijne diensten en mijnen arbeid eenig medelijden wilt hebben met mijne huisvrouw
en elf kinderen; mei ettelijke dienaren, die ik aan zeer weinige vrienden bevolen late. Met
dit vertrouwen op uwe ingeborene goedertierendheid ga ik ter dood, welke ik ook zeer gaarne
ontvange, wel wetende dat er met mijnen dood verscheidene menschen zullen gepaaid zijn!
Uit Brussel, den vijfden dag van junij, twee uren na middernacht, in het jaar 1568.
Uwer Majesteit's allerootmoedigste, getrouwste en gedienstigste onderdaan en dienaar, die
bereid is te sterven.
(get,) LAMORALIUS VAN EGMONT’
Deze brief werd door Martinus van Riethoven, bisschop van Yperen- Egmont's biechtvader
- aan Kristoffel d'Assonville overhandigd, door dezen aan Margareet en vervolgens aan den
koning gezonden,
DE SCHRIJVER.
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brein verzonnen en samengesteld worden! Dit zeggende liet Filip het hoofd moedeloos
op de borst zinken; geheel zijn lichaam beefde en zijne verbleekte lippen murmelden
een gebed!!
Ruy liet den koning eene poos aan zichzelven over, dan zegde hij met nadruk: Waartoe nog die kwellingen, mijn goede heer en meester? Uw geweten en God
spreken u vrij van alle schuld!
Filip verhief het hoofd: in elk oog perelde nog een traan.
Ruy, mijn vriend, (zegde hij met meer kalmte dan men moest verwachten) mijn
geweten is niet zoo gerust als gij wel denkt: ik alleen moest der diensten indachtig
zijn, die Lamoraal aan mij en mijn huis had bewezen! Ik had met eigene oogen 's
mans heldenmoed en beleid gezien in den bloedigen slag van Sint-Quentyn.... ik
mocht ze niet uit het gedacht verloren hebben! Mijne lotgevallen zijn wonderbaar,
en God beproeft mij hard! Mijn vader, zaliger gedachtenis, gebogen onder den last
der kroon en der jaren, werpt nog gedurende zijn leven de regering op mijne
schouders; de haat der partijen verwijt mij, dat ik begeerig zou zijn geweest naar het
erfdeel van mijnen vader, voor zijne dood! Men legt mij ten laste, dat ik hem het
noodige onderhoud zou hebben geweigerd!! Mijn gemoed is vòor den vreden gestemd:
ik wenschte den godsdienst te zien eerbiedigen, kunsten en wetenschappen aan te
moedigen; mijne onderdanen gelukkig te maken; maar hoe speelt het Opperwezen
met den mensch en zijne ontwerpen? Ik erf de uitgestrekte landen, de talrijke volkeren,
die aan den scepter mijns vaders onderworpen waren juist op den oogenblik, dat de
godsdiensttwist op het ergste woelt; dat alle levenskrachten verzwolgen en geheel
de bronaders van den staat uitgedroogd worden door eenen eindeloozen oorlog! Ik
was voor rust geneigd, en op de éene plaats ontvolken zich mijne staten, door
landverhuizing en burgeroorlog; op de andere, moet ik onophoudelijk geld en mannen
lichten, om het overige te redden! In de plaats van het stille kunst- of huisleven, heb
ik bij dage en nachte aanhoudende kwellingen; ik moet den oorlog voeren, en versta
er weinig of niets van! Ik waande, trouwe dienaars en deugdzame bloedverwanten
rondom mij te hebben; en de eenen zijn vleiers, gierigaards, heersch- en eerzuchtigen;
de anderen, ondankbaar, verbasterd van aart en inborst! Ik had eenen zoon.... o Ruy,
mijn vriend.... (zich herbijtende) gij toch zijt een trouwe vriend.... blijf altoos bij mij,
om mij met raad en daad bij te staan! Zeg mij alles pnbewimpeld.... ik ben geneigd
om alles te aanhooren!
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Nogmaals verviel de koning in de grootste neerslachtigheid; zijn hoofd zonk
moedeloos op de tafel en men zag, dat de last te zwaar woog op het zwakke gestel.
Plotsling sprong Ruy op van zijnen zetel; liep naar den muur; maakte daar het
elpenbeenen kruisbeeld los, en ging met hetzelve in de hand, zich voor den koning
plaatsen, roepende:
Mijn meester, mijn koning, werp uwe oogen op dezen spiegel!
Bij het hooren dier woorden, verhief Filip het hoofd en zijne blikken vielen op het
kruis; oogenbliklijk zonk hij voor den zetel op de knieën; zijn gelaat kreeg eene heel
andere uitdrukking; kalmte en gelatenheid volgden op de hevigste ontroering. Met
de rechter hand sloeg hij driemaal op zijne borst onder het uitspreken van een driemaal
herhaald ‘mea culpa!’ Wanneer hij opstond was hij een ander man geworden; want
hij zegde tot Ruy met de grootste gelatenheid:
- Ja, mijn vriend, gij hebt gelijk: de Heiland heeft zooveel geleden en nooit gemord,
en waarom zou ik dan niet geduldig lijden. Mijn God, vergeef het mij, nooit zal ik
meer klagen of morren over het kruis dat gij mij oplegt; morgen zal ik mijne biecht
spreken en boete doen!
Filip was van dien oogenblik af, in alles gelaten: kroon, landen, onderdanen, magen
en bloedverwanten, alles maakte plaats voor den kristen, voor den godsdienstieveraar!
De beraadslaging herbegon; maar op een kalmtevollen toon; het vóòr en tegen
werden rijplijk getoetst en bepleit. Men wilde noch durfde Farnees tegen het hoofd
stooten; want hij was onontbeerlijk aan het hoofd des legers. Ruy sloeg een
middenweg, een uitstel voor; Filip scheen tot dezen maatregel genegen te zijn.
Diensvolgens werd aan den hertog geboodschapt, dat men de handen te vol had met
de ontwerpen tegen Portugaal; dat hij zelf voor Maastricht te veel werk had om, voor
den oogenblik, aan 't voltrekken van een huwelijk te denken; dat deze vesting
ingenomen zijnde, men zulk een geschenk naar waarde zou weten te beloonen.
Wanneer de zaak was afgedaan, kreeg Ruy oorlof om zich te verwijderen. De
koning was nauwelijks alleen, of hij zette zich voor het seribanum, vervaardigde nog
een schrift uit voor Alexander, waarbij hij hem de geheime artikelen (aan Terra-Nova
toevertrouwd) bekend maakte. Vervolgens schreef hij eenen brief aan Serbellon, den
grijzen en voorzichtigen krijgsman aanbevelende, dat hij toch het onmooglijke zoude
doen, om den ontembaren moed en de ongestuime dapperheid des hertogs binnen de
palen te houden! Hierbij voegde hij
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eenige geheime onderrichtingen; schreef nog eenige regels op een fijn perkament,
dat hij in den brief sloot, die voor Serbellon bestemd was. Hij raapte al de
uitgevaardigde papieren te samen; vouwde dezelve met de grootste omzichtigheid
in een paksken, dat hij verzegelde en in eenen lessenaar sloot.
Dit alles afgedaan zijnde, trok de koning aan eene zijden koord: een fijn geklink
zich in eene voorkamer hooren liet. en aanstonds opende een kamerheer de deur. Er
verschenen eenige bedienden met fakkels; de koning verliet de werkplaats en werd
met de gewoone plechtigheid naar zijne slaapkamer geleid. Daar ontkleedden hem
de lijfbedienden; hij onderging, niet zonder ongeduld, al de formaliteiten, waartoe
zich het lijf van eenen spaanschen koning moet leenen!
Juist sloeg de klok twee ure, toen hof- en lijfbedienden zich terugtrokken: eenige
minuten later, hoorde men anders niets meer in het ruime paleis, dan de afgemeten
en eentoonige stappen der hellebardiers, die aan de uiteinden der gangen op- en
afwandelen, als schildwachten.
De meester, alleen zijnde, genoot nog geene rust; want nauwelijks was de deur
achter de bedienden gesloten, of hij ging voor zijn Oratorium op eene voetbank
knielen; ondervraagde zichzelven nauwkeurig, wat hij dien dag verricht had; rekende
af met zijn geweten, zonder de minste kleinigheid over te slaan! Dan nam hij eenen
missaal, die voor hem op de kniebank lag; opende denzelven, juist ter plaatse waar
de avondgebeden stonden, en begon die met innigheid af te lezen. Men kon aan het
gebedboek bespeuren, dat het niet weinig door de koninklijke handen was gegaan;
want de gouden kram sloot niet meer; de band was versleten en de bladen hielden
nog ter nauwernood te samen,
Meer dan één half uur duurden de gewoone gebeden; als ze ten einde waren,
beklom Filip zijne legerstede; kwelde nog eenigen tijd zijn hoofd met de zaken van
den dag, tot dat het zwakke lichaam weigerde, nog langer ten dienste van den
rustloozen geest te staan! Filip viel weldra in een gerusten slaap, en geen wonder:
hij had den dag wel vervuld en op welvervulde dagen volgt lichaams-en geestesrust.
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IX.
Gavere en Egmont's huisgezin.
De dageraad flikkerde op Egmont's kasteel,
Dat oprees met mossige transen,
Met spitsigen toren met zwartend rondeel,
Waar vaandelen waaien en glanzen,
En Vlaanderen's Leeuw, 't onverwinlijke dier,
Blonk heerlijk er op, als op zege weêr fier;
En glorielicht scheen hem te omdansen.
VAN DUYSE, EGMONT'S LOF.

Vier weken na Farnesens vertrek van Scherpenheuvel, kwam een eenvoudige landman
aangekuierd te Lanaken; het scheen dat hij den weg niet wel wist, ofschoon hij langs
de stukken land ging kijken, alsof aldaar de oogst voor hem op het veld stonde. Hij
sloop weldra ongezien in eene geringe boerenwoning en vraagde den kortsten weg
naar Pietersheim. Toen hem deze getoond was, zette hij oogenblikkelijk zijne
wandeling voort. 's Mans voeten waren verdoken in een paar schoenen, die met stalen
gespen prijkten en waarvan de zolen zoodanig bezet stonden met nagels, dat ze op
eene ijzeren plaat geleken
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een paar zwart-bruine kousen van eene gelijkkleurige schapenvacht, die gevolgentlijk
nooit de verfkuip gezien hadden, stegen van uit de grove schoenen langs de beenen
tot boven de kniën, waar ze met gebreide kousebanden over de tirteien broek gebonden
waren. Het blauw seien ondervestje - van aan den hals tot op den onderbuik met witte
schenkelen knoopen als toegeregen - was aan 't boveneinde, in plaats van kraag, met
eenen breeden zoom voorzien: terwijl hetzelve aan den onderkant op den buik, als
een inham uitmaakte, daar het in twee halfkringen naar de heupen liep. Op de beide
kanten van voren bevonden zich twee zakken, waarover twee groote kleppen afvielen,
hetzij voor sieraad, hetzij als maatregels van zekerheid. Aan de handen zag men de
mouwen uitkomen van wit en blauw gestreept linnen: ze lieten eenen hemdrok gissen;
onder de kin blonken twee zilveren hemdknoopen. Dit tooisel was overdekt met
eenen grijzen linnen kiel, welke niet over de lendenen afdaalde. De hoofdschedel
was bedekt met eene blauwe wollen muts, waarvan het torenachtig einde op het linker
oor viel. Op de schouders droeg hij eenen drietand, In dit tooisel ried men den
welstellenden Limburgschen landbouwer van dien tijd.
Zoodra deze man de eikendreef, naar het slot van Pietersheim wilde inslaan, werd
hem eensklaps de weg afgesneden door eene schildwacht, welke de pijk kruiste en
hem de woorden in de ooren donderde: - Wacht wat, pachter, de genadige hertog
van Parma is voor u niet spreeklijk, neem het mij niet kwalijk, gij zijt mis,
vriendschap!
- Indien ik eens eiers, enden, ganzen, en kiekens kwame veilen, denkt gij niet,
dappere man, dat zulke beetjes zouden kunnen welkom zijn bij den genadigen heer
van Parma!
- Dat kan wel zijn, goede pachter - hernam de schildwacht op eenen honigzoeten
toon, terwijl hem het water der begeerte in den mond kwam - maar haal eerst uwen
voorraad, dan zal ik poogen u te helpen; voor den oogenblik moet gij terugschuiven!
- Maar, dappere krijger, ik moet den genadigen heer spreken; ik heb nog andere
zaken te verrichten, die geenen uitstel dulden.
De schildwacht ziende, dat de pachter niet genegen was hem van den voorraad
deelachtig te maken, sprak:
- Toe, toe, pachter, maak u uit de voeten! onze dappere bevelhebber heeft meer te
doen, dan met u eiër- en kiekenmerkt te houden; eene schoone bezigheid op mijn
woord!
- Ik moet en wil met zijne hoogheid spreken: pas op en laat mij doorgaan!
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- Gij moet, en wilt, pachterken: ga maar zoo voort, weldra zult gij hier den baas
willen spelen; indien gij uwe schouders lief hebt, zoo raad ik u, en voor 't laatst, dat
gij heengaat, want de handen beginnen mij te jeuken!
Deze woorden werden uitgesproken op eenen toon, welke geen tegenspraak meer
verwachtte. Gelukkig kwam, op dien oogenblik, de hertog van Parma met eenige
heeren van zijn huis in de dreve; hij naderde en vraagde, wat er gaande was!
De schildwacht keerde het punt der piek naar den grond en antwoordde, dat deze
pachter vermetel genoeg was geweest om te zeggen, dat hij uwe Hoogheid moest en
wilde spreken en zulks om eiers en kiekens te koop te veilen. Dan heb ik hem
aangezegd, dat hij met zijnen moet en wil het hazenpad kiezen mocht: mijne bevelen
zijn uitdruklijk, uwe hoogheid ten dienste!
Den hertog wierp nog eenen onderzoekenden blik op den vreemdeling, welke kon
vertaald worden door: man, wat hebt gij tegen deze verklaring in te brengen?
Deze scheen de gebaarden te begrijpen en vergenoegde zich met te antwoorden:
‘Gavere en nieuws!’
Bij het hooren dezer woorden, wendde zich Alexander tot de schildwacht,
zeggende: Gij hebt uwen dienst trouwelijk gekweten; ik ben nieuwsgierig te hooren,
wat de man mij moet en wil zeggen. Kom met mij naar het slot, brave man.
Bij deze woorden keerde de hertog met zijn gevolg en den boer huiswaarts; de
schildwacht hernam de beperkte wandeling aan den ingang der dreef.
Alexander was ter nauwernood alleen met den ingebeelden pachter, of hij ontving
met eene gretige hand eenen brief; brak het zegel en las hetgeen volgt:
‘Op het kasteel van Gavere, dezen 30 Maart 1579.
Doorluchtige Hoogheid,
Aan de ontvangen bevelen getrouw, spoed ik mij, een nauwkeurig verslag te geven
van datgene, wat sedert het vertrek uwer doorluchtige Hoogheid van Scherpenheuvel,
is voorgevallen en met mijne zending in betrekking staat. Onmiddelijk na onze
afspraak, nam ik de waardin ter zijde en vertrouwde haar juist zooveel toe, als noodig
was, om haar tot het uitvoeren mijner ontwerpen te doen medewerken. Ik moest
natuurlijker wijze van uwen naam gebruik maken en deze deed zijn uitwerking; want
het wijf uit den Rooden Leeuw voelde haren kleinen hoogmoed wonderlijk gevleid
over uw
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verblijf in haar gasthof. Ook zou het mij geenszins verwonderen, indien alreeds de
Roode Leeuw op het uithangberd hadde plaats gemaakt voor den Hertog van Parma.
Wat uw naam zoo gunstig begon, dat voltooide eene wel voorziene beurs: deze gaf
aan het bazinneken zooveel verstand, geheugen, wil en gedienstigheid, als ik
verlangde! In den tijd van eenen oogwenk, kende zij hare les van buiten. Door,
gedurende het middagmaal, den weg naar Aarschot met baanstroopers te bevolken,
bracht zij 't zooverre, dat graaf Filip, niet uit vrees, (daarvan kent hij even zoo weinig
als uwe hoogheid) maar ter geruststelling der geliefde zuster, toestemde in het
aannemen van eenen geleidsman: de keus (dit spreekt van zelve) viel op uwen dienaar
Barthel.
Ik was in aller ijl, maar ook op de zonderlingste wijze uitgestoffeerd, en kon mij
niet bezien zonder lachen. Peins eens; mijne beenen waren als in de broekpijpen
genaaid: van het ondervestje sprongen wel de helft der knoopen af in het toehalen;
het mambuis spande mij in de schouders; de hoed neep mijne hersenen te samen;
een grijze linnen kiel bedekte eventwel grootendeels die zonderlinge vermomming.
Ik belastte mij met de bescherming der edele pelgrims tegen baanstroopers, en
niemand geleek ooit beter aan eenen baanstrooper dan ik! Of graaf Filip wel hetzelfde
gedacht opvatte, zou ik niet durven verzekeren; doch dan heeft hij zich naar het
spreekwoord gedragen, dat zegt: wilt gij niet afgezet worden, zoo stel u onder de
bescherming van eenen afzetter.
De jonge graaf scheen mij al aanstonds een heusch en doortrapt man: hij noodzaakte
mij, met hen het overschot des maaltijds te deelen; mijn glas werd onophoudelijk
gevuld met den heerlijksten duitschen wijn, die ooit mijne lippen bevochtigde.
Gelukkig herinnerde ik mij, eer het te laat was, dat als de wijn naar het hoofd gaat,
de veinzerij vertrekt.
Nog waren wij niet buiten Scherpenheuvel, of ik moest de geschiedenis mijner
wonden verhalen: uwe Hoogheid beseft lichtlijk, dat ik met graagte aanhoord werd,
wanneer de graaf zelf op het tapijt kwam. De jonge gravin was niet de minst
aandachtige: zij overpeinsde zekerlijk het zonderlinge toeval, dat mij juist aanwees,
om de beschermer van mijnen geduchten vijand te zijn! Zonderling toeval inderdaad,
dat mij aan den jongen graaf vastknelt: wij zijn zekerlijk onder hetzelfde gesternte
geboren; want zonder het te weten, bijna gedwongen, staan wij als bittere vijanden
tegen elkander, of als onafscheidbare vrienden naast de zijde de eene van den andere!
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Graaf Filip, door de bazin uit den Rooden Leeuw onderricht nopens mijne uitzichten,
bood mij eenen stillen dienst aan op hun slot: ik vatte die gelegenheid bij den kop,
dit begrijp uwe Hoogheid.
Nog hadden wij Aarschot niet bereikt, of ik had de gelegenheid, met vier
baanstroopers kennis te maken. Ik wilde aan mijnen stiel van beschermer eer bewijzen,
en met eenen groenen eiken stok liefkoosde ik hunne schouders dusdanig, dat zij
zekerlijk voor altoos den lust tot het handwerk verloren. Een der vier boeven gaf mij
genoegzaam te kennen, dat zij tot wraak en niet tot afzetterij waren aangedreven. Ik
had eenen gewapenden ruiter op eenigen afstand bemerkt, en begreep oogenbliklijk,
dat de graaf van Mansfelt niet vreemd moest zijn aan het feit. Ik was gepraamd, den
laffen struikroover bijna te verworgen om hem te beletten, namen uit te brengen;
eenige schoppen gaven aan hunne beenen de rapheid van den windhond!
Graaf Filip (ofschoon bij de freule ter bewaring gebleven) was begeerig, des noods
den dans mede te spelen; toen ik eventwel tot hem kwam, stond hij te lachen, dat hij
schokte; hij had een wonder behagen geschept in mijne doenwijze en Maria's
medelijden.
De gravin zegde tot mij, terwijl hare oogen zich bevochtigden:
Barthel, gij hebt me toch op deze menschen geslagen, als of ze dieren waren: loop
achter hen en geef hun die vier dukaten; misschien moeten zij stelen uit nood;
misschien hebben zij vrouwen en kinderen, die hun schreiend om brood vragen! Het
zijn toch zulke schaarsche tijden!
- Maar, edele vrouw, - bemerkte ik - geen haas zou hen konnen achterhalen,
zoodanig spelen zij met de beenen, waarin geheel hun moed schijnt gedaald te wezen.
De goedhartige gezellin loste eenen zwaren zucht, want zij begreep de gegrondheid
mijner bemerking.
Dit zoogenaamde wapen- of om beter te zeggen, stokfeit verhief mijnen persoon
merklijk in aanzien, vooral bij graaf Filip, die er zekerlijk van droomde, gedurenden
den volgenden nacht.
Wij bevonden ons een uur nadien te Aarschot, in de Keizerkroon, en den volgenden
dag in den avond bereikten wij het graaflijke kasteel van Gavere.
De gelukkige terugkomst der bedevaarders baarde groote vreugde, daar men
ongerust was geworden door Farnesens bewegingen voor Antwerpen: men zou gezegd
hebben, dat de
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leden der familie elkander in geen jaar gezien hadden. Ik hield mij zooveel mooglijk
terug, want ik voorzag, dat er over mij zou geredekaveld worden. Inderdaad,
nauwelijks was een half uur verloopen, of ik moest in den familiekring verschijnen!
Ik vond er de oude vorstin omringd door haar talrijk kroost: men vormde eenen
halven kring voor een groot blokken vuur, dat in eene opene schouw brandde.
Niettegenstaande mijne nederige, zelfs belachelijke kleeding, moest ik naast de
goede vorstin plaats nemen; zij wierp wel is waar, opsporende blikken op mijnen
persoon; maar dit onderzoek moest gunstig voor mij uitgevallen zijn; want zij zegde
weldra tot mij, op eenen toon, die haar eigen is:
- Gij waart op de terugreize de beschermer mijner kinderen, en van die taak hebt
gij u zoowel gekweten, dat ik u daarvoor mijnen hartlijken dank betuige. Mijn zoon
daar (op Filip bedoelende) heeft mij het voorval zoowel als uwe verlatenheid in de
wereld kenbaar gemaakt; vertoef hier eenigen tijd en schept gij er behagen, gij moocht
bij ons blijven en u beschouwen als een kind van den huize. In allen gevalle zult gij
uwe belooning goedvinden: gij hebt getoond, dat onder een nederig kleed een groot
hart kan kloppen; gij zijt een braaf en dapper man!
Deze toon van goedheid; de lof, welke mij zoo rechtstreeks werd toegezwaaid,
maakten mij min of meer verlegen. Ik mocht niet al te dwaas zijn, ten einde mij niet
bloot te stellen aan minachting. Daarentegen durfde ik ook niet al te wellevend zijn,
om geene vermoedens op te wekken, Ik poogde zooveel 't mij mooglijk was, den
middenweg te houden en gaf ten antwoorde:
- Edele vrouw, uwe beide kinders - want ik hoor, dat gij hunne waardige moeder
zijt - namen te Scherpenheuvel mijnen dienst aan, zonder den prijs daarvan te
bedingen: deze handelwijze overtuigde mij oogenbliklijk, dat ik met edelmoedige
pelgrims te doen had. Ik poogde hun den weg te verkorten met hen zoo wat
beuzelingen uit mijne krijgsloopbaan te verhalen; (op hun verzoek wel te verstaan)
wacht maar wat, dacht ik bij mij zelven, aanstonds zult gij mij wel doen zwijgen;
want wat belang kunnen toch eenige ontvangen zwaardslagen op de huid van eenen
armen krijger voor groote persoonaadjes hebben? Maar in 't geheel niet, edele vrouw!
uwe kinders gebaarden, alsof zij mij met het grootste genoegen aanhoorden! Dat
heet ik wellevende zijn; maar ook daar steekt het onderscheid tusschen hen en mij,
tusschen rijke en arme lieden.
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- Integendeel, Barthel - viel graaf Filip in - wij hebben u met de levendigste
belangstelling aanhoord!
- Nu het mijnheer zegt, moet ik het wel gelooven, hernam ik; nochtans durf ik aan
de edele vrouw nog verklaren, dat ik ruimschoots betaald ben voor mijne bescherming.
Haar zoon heeft ten eerste geenen beschermer noodig; ten tweede was ik nieuwsgierig
te weten, of mijn arm nog stok en zwaard kon hanteren. Daar komen juist vier boeven
van pas: God helpe mij, het waren hazenharten! Eenige slagen links, rechts; een
stamp met den voet, eene liefkozing met den stok en het spel was gespeeld! Had ik
het te kwaad gekregen, mijnheer uw zoon zou het wel korter gemaakt hebben: ik
was bevreesd dat hij de daghuur zelf zou verdiend hebben, daarom haastte ik mij
met de werkzaamheden zooveel ik kon. Hetzij nu, gelijk de edele vrouw gezegd
heeft! ik zal blijven zoolang als het mij bevalt; onder voorwaarde, dat indien ik voor
mijnen dienst niet geschikt ben, gij maar behoeft te zeggen: ‘Jongen, gij gelijkt ons
niet! dan gaat Barthel daarheen van waar hij gekomen is!’
Bij deze woorden zegde Maria tot mij: Barthel: gij hebt ons niet alleen eenen
grooten dienst bewezen, maar ook nog den weg aangenaam gemaakt, met uwe
belangrijke verhalen. Onze dierbare moeder zal beslissen en uitspreken, of uwe
vertellingen van belang ontbloot zijn; verhaal ons nog eens, bij voorbeeld, de
geschiedenis der beide wonden, die gij in het aangezicht hebt bekomen, onder dien
tijd zal het avondeten gereed zijn.
Geheel het gezelschap sprong Maria bij; er was geen middel om aan eene tweede
uitgaaf te ontsnappen: ook verhaalde ik beide voorvallen, (die uwe Hoogheid kent)
in al hunne omstandigheden. Ik hield mijne -oogen op de vorstin moeder gevestigd
en zag op haar gelaat de vrees, den angst, het pijnlijke gevoel der herinneringen en
de fierheid der moeder zich beurtelings afwisselen. Als uwe hoogheid op het tooneel
verscheen, belette ik Maria: zij bloosde en verried eene soort van verlegenheid;
hetgeen mij veel te denken gaf. Ik zou min langwijlig zijn, indien uwe Hoogheid mij
niet gezegd hadde: ‘Barthel, maak mij alles, zelfs de geringste omstandigheden
bekend!
Als ik met mijn verhaal ten einde was, wendde zich de vorstin-moeder tot mij,
met tranen in de oogen, zeggende: Over eene poos noemde ik u een braaf en dapper
man; ik moet er bijvoegen, dat gij een groot hart en edelen zin bezit. Ik ben ook
geenszins meer verwonderd over de belangstelling
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waarmede mijne twee bedevaarders u aanhoort hebben: gij ziet, welk uitwerksel uw
verhaal op ons allen en op mij voornaamlijk heeft te wege gebracht! Maar zeg eens
rechtuit, heeft het wezen van dien man daar (op Filip doelende) bij u niet de minste
herinnering opgewekt? Heeft zijne stem geheel onbekend in uwe ooren geklonken?
Immers hij ook heeft de wapenen gedragen.
Wel neen, edele vrouw; (antwoordde ik min of meer verlegen over de wending
van 't gesprek) het is nochtans zeer wel mooglijk, dat ik dit wezen nog gezien, die
stem nog gehoord hebbe; maar de wezenstrekken veranderen met iederen dag, zoowel
als met de kleedij. Even zoo is het gesteld met de stem: ik veronderstel, dat uwe edele
zoon als overste heeft gediend; welaan, ik zoo mijnen kiel er durven op verwedden,
hoe noodig ik denzelven heb, dat hij twee stemmen had: de eene zacht en aangenaam,
gelijk op dezen oogenblik, de andere barsch, snijdend en gebiedend, in de hitte des
gevechts; wanneer het bloed naar het hoofd stijgt, wanneer de moed met het gevaar
aangroeit! Zoo heb ik, om een voorbeeld te geven, den doorluchtigen hertog van
Parma menigmaal van nabij hooren spreken, zelfs op eenen gebiedenden en barschen
toon; die stem eventwel was dezelfde niet meer, als hij het staal in de vuist had; als
het gevecht op 't allerschriklijkste werd; als de dood alles rondom hem wegmaaide!
Dan was zijne stem, (die anderzins zacht is als welluidend muziek), scherpsnijdend
als trompetgeschal, zwaar als rollende donders! Dan boezemt hij de lafharstigsten
moed in; dan herschept hij den gewoonen krijger tot eenen held!
Ik had deze woorden met zooveel vuur uitgesproken, dat het geheel gezelschap
de oogen op mij gevestigd hield: eensklaps riep graaf Filip mij met verbazing toe:
- Zeg eens, Barthel, is Alexander van Parma dan de God des oorlogs!
- Is hij het niet, (bejegende ik) dan kan hij hem toch verbeelden: wanneer ik den
hertog in den slag zag werken met speer en zwaard, dan vormde ik mij een denkbeeld
van den heiligen Michiel, die den duivel neêrvelde en onder de voeten stampte!
- Gij spreekt met vuur van uwen gewezen heer en meester; (viel de vorstin-moeder
in) hij heeft geenen ondankbaren dienaar beloond: gij pleit voor hem, alsof gij zijne
zaak verdedigdet voor de vierschaar!
- Edele vrouw (gaf ik ten antwoorde) ik doe misschien kwalijk met zoo te spreken;
maar ik uitte, wat mijn hart ge-
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voelt; ik zeg, wat ik gezien heb. Barthel De Vos is maar een eenvoudig man, die het
poeier niet heeft uitgevonden; desniettegenstaande kan hij bemerken, dat er nog
mannen zijn buiten den hertog van Parma, die de sporen van moed, dapperheid en
krijgsgeest op al hunne wezenstrekken dragen. Nu ik toch bezig ben met kouten, zal
ik maar (met verlof van het edele gezelschap) vervolgen.
Allen knikten ten teeken, dat ik mocht; Maria zegde zelfs: laat u niet stooren
Barthel!
Ik hernam: - Uw zoon heeft ook gediend, zegde de edele vrouw zoo aanstonds;
dit had ik te Scherpenheuvel op 't eerste zicht geraden: Barthel De Vos zou zijne
hand er op durven in het vuur steken, dat uw zoon leeuwenmoed bezit en dat hij een
krijgsheld is!
Bij deze woorden was ik het vuur genaderd en had de rechter hand naar de vlam
uitgestrekt, om mijn gezegde te bekrachtigen; want ik voelde, wat ik sprak.
Nu kon de goede vorstin zich niet langer bedwingen: zij sprong op van haren zetel;
vatte mijne hand en leidde mij tot den graaf, zeggende: - Mijn zoon, geef aan dien
braven jongen de hand en vraag hem om vergiffenis voor het leed, dat gij hem hebt
aangedaan!
Ik speelde den verbaaasde en vraagde: wat leed zou uw edele zoon mij dan
aangedaan hebben!
‘- Wel. Barthel, (hernam de goede vrouw met weemoed en tevens met de fierheid
eener moeder) het was mijn zoon, die u te Antwerpen wondde; het was zijne stem,
die u te Gembloers op nieuw in de ooren klonk! Hij is Filip van Egmont, van wien
gij zelf gezegd hebt: ‘Barthel De Vos zou liever naast dien man, dan tegen hem over
staan!’ Blijft beide te samen op dit kasteel, dan is er geen gevaar, dat gij nog op het
slagveld handgemeen wordt: gij beide zijt geschapen om vrienden te zijn!
‘Graaf Filip omhelsde mij gulhartig; vatte mijn hand en drukte dezelve, met zijne
stalen vuist, dat de beenderen kraakten; vraagde om verschooning en zwoer mij
eeuwige vriendschap.
‘Geheel de familie was ontroerd over het zonderlinge toeval, dat ons te samen
bracht; allen kwamen mijne hand drukken en welkom heeten: kortom ik was de held
van den dag!
‘Het avondeten werd opgedischt; men ging aan tafel: er werd van niets anders
gesproken, dan van uwe Hoogheid, van graaf Filip's krijgsloopbaan, van de reis en
de gebeurtenissen
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te Scherpenheuvel, die de vorstinmoeder uitermate hebben doen huiveren. Op haar
uitdruklijk verzoek, moest ik sedert dien tijd, altoos tusschen de goede vorstin en
haren zoon Filip plaats nemen. Wanneer ik die eer wilde afwijzen, zegde zij mij:
‘Gij hebt immers sedert lang het gevoelen geuit van liever naast, dan tegen dien man
over te zitten: uw wensch is thans volbracht.’
‘- Ja, edele vorstin, (gaf ik ten antwoorde) ik bedoelde eventwel het slagveld en
niet de tafel: menschen, als uw dienaar Barthel, weten beter het slagzwaard te hanteren
dan de heuschheid te plegen.
‘- Uw antwoord (bemerkte zij) bewijst, dat gij niet alleen dapper, maar ook heusch
zijt.
‘Ik beet op mijne tong en besloot voortaan de woorden beter te wegen. Om hetgeen
mij betreft kort te maken, zal ik maar aanstonds bijvoegen, dat ik overal en bij alles
moet zijn. Wend ik gebrek aan opvoeding, mijnen nederigen stand voor, dan is de
vorstin gewoon te zeggen:
‘- Barthel, de dapperheid veredelt, en menig perkament steunt op mindere
verdiensten dan gij aan den dag hebt gelegd: uwe eerbare wonden zijn luidsprekende
titels; de kneuzingen vervangen het zegel! gij moogt met edellieden omgaan; wij ten
minste stellen uwe vriendschap op hoogen prijs!
‘Ik verwachtte mij, dat ik als stalknecht of tot iets dergelijks zoude worden
benuttigd, en zie, ik ben het bedorven kind des huizes. In plaats van mijne
hansworstkleeding te moeten dragen, ben ik als een adelborst uitgedost; niemand
verzet eenen stap uit het kasteel of ik moet hem vergezellen.
‘Daar ik thans hier genesteld ben, (God weet voor hoe langen tijd!) zal ik uwe
hoogheid eenige bijzonderheden over 't verblijf en de bewoners mededeelen.
‘Gavere is een dorp in het land van Aalst; hetzelve ligt aan de Schelde, tusschen
Gent en Oudenaarde, niet verre van het oude en befaamde Velsike. Het vorstlijke
verblijf is eene vesting in den vollen zin van het woord: op de noordzijde wordt het
bespoeld door de schelde: op de landzijde is het omringd door grachten en wallen.
Van de zuiderzijde nadert men het kasteel tusschen vier rijen pijnboomen, tot aan
de ophaalbrug, die over de gracht is geworpen. Wanneer de poortwachter de egge
ophaalt, komt men langs eene tweede brug onder eene overwelfde poort, welke tegen
het hofplein stoot. Van dit standpunt heeft men de vorstlijke woon voor het gezicht;
aan de rechterzijde staan het wapenhuis, de paarden- en wagenstallen; aan de linker
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vindt men de vertrekken der talrijke dienstboden. Aan den ootskant des kasteels
liggen de vereeuwde dreven, lochting, bloemhoven en bosschen, die met de heerlijkste
wandelingen doorsneden zijn.
‘De grondsteen van dit grootsch verblijf moet voor den tijd der kruistochten zijn
gelegd: hetgeen men uit den bouwtrant, de ligging en de bouwstoffen kan opmaken.
Reeds in de vijftiende eeuw was het eene geduchte sterkte; want de Gentenaars, die
nooit gewoon waren, in of nabij hunne stad een nest te laten staan, waaruit een
gevaarlijk gebroeisel kon geteeld worden, kwamen in 1452 het kasteel van Gavere
belegeren en maakten zich weldra van hetzelve meester. De oorzaak dezes oorlogs
is al te karakterschetsend, om hier niet aangestipt te worden.
‘Philip-de-Goede had in 1448 bevolen, achttien stuivers parisis, in de stad Gent,
op iederen zak zout te heffen. De Gentenaars weigerden deze schatting te kwijten,
wijl zij dezelve beschouwden als eene inbreuk op hunne privilegiën. Filip wilde zijn
besluit hardnekkig doorzetten; maar de dekens der gilden ontvouwden hunne vanen;
het volk schaarde zich onder dezelve en dreef de ambtenaren des hertogs buiten de
poorten! Daardoor raakten de Gentenaars met hunnen hertog in oorlog. De eersten
belegerden en overmeesterden het hertogelijk kasteel van Gavere. Het volgende jaar
(1453) eventwel verzamelde Filip een machtig leger, waarmede het hem gelukte, de
Gentenaren te Gavere te omsingelen; het kwam tot een moorddadig gevecht, waarin
de stedelingen wonderen van dapperheid verrichtten; maar zij bezweken onder het
getal. Filip, aan wien de nakomelingschap den naam van de Goede heeft geschonken,
gaf hier geene blijken van die hoedanigheid; integendeel toonde hij zich
onverbiddelijk! Meer dan 16,000 Gentenaren werden op het slagveld omgebracht of
verdronken in de schelde, en duur moest de stad den vrede koopen!
‘Bij het overlijden van Raas van Gavere, kwam het kasteel aan Laval de
Montmorencij, die Beatrix, het eenige kind van Raas, gehuwd had. Deze doorluchtige
fransche stam bezat het eventwel niet lang; want in 1515 verkochten het de Laval's
aan Jacob van Luxemburg, heer van Frennes, ten wiens voordeele de groote Karel
hetzelve tot een graafschap verhief.
‘Jan, graaf van Egmont - Lamoraal's vader - huwde Francisca, de oudste dochter
van Jakob van Luxemburg: deze bracht hem het graafschap van Gavere ten bruidschat.
Bij het overlijden van graaf Jan, ging hetzelve met den Titel over op Lamoraal, den
ongelukkigen echtgenoot van Sabina van
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Beieren. Uwe koninklijke oom (ten einde Lamoraal's diensten, bewezen aan het
vaderland te beloonen) verhief Gavere tot een prinsdom... Lamoraal stond in
bijzondere achting bij den grooten Karel, onder wiens patroonschap hij in 1545 op
den Landdag te Spiers) de nooit volprezene Sabina huwde, welke hem dertien telgen
schonk, waarvan er nog elf in leven zijn: Acht dochters en drie zonen; onder deze
laatsten is Karel de oudste: hij is thans prins van Gavere.
‘Niets is zoo treffend, zoo voorbeeldeloos stichtend, dan al die telgen eens grooten,
maar ongelukkigen mans rondom de moeder geschaard te zien; vooral 's avonds in
de groote wapenzaal, waar de afbeeldsels der beroemde voorouders tegen de muren
hangen en met fierheid op hunne afstammelingen schijnen te blikken, terwijl het
vuur in de wijde schouw knettert....
‘Barthel, (zegt dan doorgaans de oude vorstin tot mij) kom u naast mij zetten, mijn
gehoor is verzwakt; al te scherp heeft het gedruisch der wereld in mijne ooren
geklonken; vertel ons het eene of het andere uit uwe krijgsverrichtingen!
‘Onmooglijk is het mij, aan eene dusdanige bede weigerachtig te blijven: ik
raadpleeg mijn geheugen eenen oogenblik, en wanneer ik begin, dan luisteren allen
op het gretigste, vooral de oude vorstin, Maria en Filip. Deze schijnt geenszins meer
genegen, zich nog onder de vaandels der Bondgenoten te scharen. Over 't algemeen
houdt zich de familie Egmont weinig met staatkundige zaken bezig; te veel stormen
hebben over haar hoofd gewaaid, dan dat zij geenen afkeer zou hebben van alles,
wat naar partijschap riekt. Wanneer men de overmaat van rampspoeden overweegt,
die den doorluchtigen stam schokten, en daarbij hunne gelatenheid gadeslaat; wanneer
men iederen dag, iederen oogenblik zich overtuigt, dat al de goederen, rijkdommen
en krachten dezer deugdzame familie tot geen ander dan een edel gebruik dienen:
tot het troosten der bedrukte, tot het ondersteunen der noodlijdenden, tot het doen
herstellen van ongerechtigheden, dan is men geneigd, deze uitgezonderde menschen
te aanschouwen voor eene soort van wezens, die eene plaats tusschen de engelen en
de wereldmenschen bekleeden!
‘Tot op dezen oogenblik heeft mij nog niemand in 't minst verdacht. Mijn
slaapvertrek ziet op de schelde uit, waarin de muren des kasteels zich baden. Van
uit mijn venster laveer ik met mijne blikken over den schoonen vloed, die
onophoudlijk door kielen der op- en afzeilende schepen; de scheldeoevers
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beginnen te prijken met de eerste scheuten des wishouts. Aan den overkant blik ik
op loutere groene maaimeerschen, op de vruchtbaarste landen des aardbodems. Het
leven ware hier voor mij eene zaligheid, indien de rol, welke ik gedwongen ben te
spelen, min dubbelzinnig, min gedwongen ware; indien ik het genoegen van uwe
Hoogheid 's tegenwoordigheid niet moeste derven.
‘Maria is een engel, dit ondervind ik met elken dag meer en meer: zij wordt door
hare moeder, zusters en broeders teederlijk bemind, en de gelukkige sterveling, die
haar ooit mag ten outer leiden, zal eenen voorsmaak van het eeuwige genot op deze
wereld hebben.
‘Waarom mag ik mij niet uiten aan mijne weldoeners? het zwijgen, veinzen en
bespieden pijnigen en kwellen mij! Ja 's avonds wordt het mij soms zoo pijnlijk aan
het hart, dat ik het in den gulhartigen vriendenkring niet langer kan uithouden. Dan
trek ik naar mijn slaapvertrek, en schrijf daar bij het licht eener kaars het onderhavige
verhaal; dat dezen nacht, op slag van twaalf ure, een getrouwe en voorzichtige bode
komt afhalen met eene schuit. Morgen met zonnenopgang is hij te Mechelen en, van
vermomming tot vermomming, zal hij in weinig tijds uw hoofdkwartier bereiken.
Hij gelooft ook zijne rol gevaarlijker, dan ze werkelijk is: des te beter; want hij zal
te omzichtiger zijn.
‘Mocht uwe hoogheid altoos welvaren en somtijds eens peinzen op den afwezigen
Bartholomeo; tot deze twee wenschen bepaalt zich geheel het geluk van uwen
ootmoedigsten dienaar
BARTHOLOMEO.

‘Dezen 28 maart 1579,’
Met geheel het ongeduld eens vluggen en levendigen geestes, had Alexander het
eerste verslag van de zending des trouwen schildknaaps te gemoed gezien. Hij overlas
hetzelve, terwijl al de wezenstrekken des grooten mans een diep gevoel verrieden;
nu hoop en vrees, dan bewondering en zuiver liefdegevoel wisselden zich beurtelings
af, naar mate hij voortlas. Mocht, in den beginne, al een glimlach het ernstige gelaat
ontplooien, daarentegen vloeide ook, bij het herinneren der deugden en rampen van
Egmont's gezin, eene heete traan, welke eventwel aan den zendeling ontsnapte.
Toen de lange brief was afgelezen, liet Alexander het hoofd
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tusschen beide handen zinken en bleef in die peinzende houding eenige oogenblikken
vertoeven. Eensklaps scheen hij zich te herinneren, dat hij niet alleen was; hij verhief
het hoofd en zich tot den zendeling wendende, vroeg hij: - Hoe is de reis afgeloopen,
mijn goede jongen? Hebt gij geene zwarigheden ontmoet?
- Geene, genadige heer, antwoordde deze, 'ten zij om mij vermommingen te
bezorgen,
Op 's hertogs verdere vragen, (verhaalde de man) dat hij een Gaversche inboorling
en tuinman op het slot van Egmont was; dat hij vroeger onder den heer van Oostenrijk
had gediend; maar bij zijns vaders dood den dienst had moeten verlaten, om voor
zijne oude moeder den kost te winnen; dat hij voor niets ter wereld zijne zending
zoude volbracht noch aanvaard hebben, indien Barthel hem niet verzekerd hadde,
dat ze voor de familie Egmont de heilzaamste gevolgen moeste hebben.
Barthel (dus ging hij voort) gaf mij de noodige inlichtingen: ik wendde eene
bedevaart voor naar Scherpenheuvel, om oogenbliklijk mijnen dienst te konnen
verlaten. Op de Schelde ben ik een schipper; in de omstreken van Scherpenheuvel
een pelgrim met staf en roozenkrans; van Hasselt tot hier ben ik een landman, gelijk
uwe hoogheid ziet. Dank aan eenen limburgschen krijgsmakker, dien ik te Curingen
wist woonen, kende ik iets van den limburgschen tongval en mijn oude makker
bezorgde mij de kleeding, waarmede ik voor uwe Hoogheid verschijn!
Alexander prees 's mans voorzichtige handelwijze; verzekerde hem, dat hij met
geene bespieding belast was; dat hij later zou vernemen, welke zending men hem
aanvertrouwd hadde; dat hij er zich nooit iets over zoude te verwijten hebben. Volg
Barthel's raad; hij verdient en bezit mijn vertrouwen; (zegde Farnees) wees omzichtig;
voor uw bestaan, en dat uwer moeder zal ik zorg dragen. Neem voor alsnu deze
beurs; ze zal u over den weg helpen! Bij deze woorden reikte hem Alexander het
geld toe. Wees gereed om morgen vroeg te vertrekken; ik ga mij aanstonds onledig
houden met een antwoord voor Barthel uit te vaardigen. Middelerwijl zult gij u
ververschen en de noodige rust nemen; daartoe zal ik bevel geven.
Spijzen en rust had Antoon noodig; een en ander mocht hij weldra genieten.
Alexander had niet veel tijds noodig, om zijne bevelen op het papier te brengen:
Barthel moest altoos op den ouden voet
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voortgaan; hij zou regelmatig ingewijd worden ín alles, wat hij had te verrichten;
ook zou hij kennis bekomen van den loop der zaken.
‘Nog eenige dagen slechts, (zoo schreef hem Alexander) en wij tasten de stad aan;
ik hoop dezelve, met de hulps Gods en den moed mijner dapperen, bij den aanstaanden
storm in te nemen. De eerste bode, welken ik naar Madrid zende, zal drager zijn van
eene rondborstige verklaring(1), aangaande mijne uitzichten op Maria van Egmont.
De koning is beter van aart, dan hem de driften hier te lande schilderen; maar hij is
omringd door eenen raad, waarin sommige mannen zitten, wier harten voor alles,
wat groot en edelmoedig is, doof zijn: wat Alba was, zijn zij bereid voor Neêrland
te wezen.
‘Hoop en volharding zij onze leuze!’
Den volgenden dag trok de gewaanden Limburger landman door de dorpen
Lanaken, Munsterbilsen en Bilsen; beschreef een halfrond om Hasselt 's muren, en
ging te Curingen bij zijnen ouden makker den pelgrimsstaf, den roozenkrans en het
pelgrimskleed hernemen, terwijl hij de kleedij, die wij hierboven beschreven hebben,
daarliet. Boven Dendermonde werd hij weder schuitenaar, tot Wetteren; en begaf
zich van daar over Zwijnaarde naar Gavere.
Veertien dagen na zijne aankomst, ging Antoon wederom op reis met eenen
tweeden brief van den volgenden inhoud:
‘Barthel aan den doorluchtigen hertog van Parma.

‘Dezen 26 April 1579.
‘Wanneer ik zegge, dat het mij onmooglijk is, aan uwe Hoogheid iets te weigeren,
dan volgt daaruit genoegzaam, dat ik mij stiptlijk naar uwe voorschriften zal gedragen.
Hoe langer zoo dieper in de gunst en het vertrouwen der graaflijke familie dringen;
Maria's neiging gadeslaan en poogen te doorgronden; den gang der zaken afwachten,
alvorens mij te ontmaskeren: dusdanig zijn uwe voorschriften geweest. Onnoodig is
het, bij te voegen, dat ik alles doe, wat in mijne macht

(1) De lezer dient te bemerken, dat de onderhavige briefwisseling reeds had plaats gehad vóor
den storm, welken wij boekten in het zevende hoofdstuk. Wij hebben de dagteekeningen
over het hoofd gezien, ten gunste van den draad des verhaals: op deze wijze doen wij Filip
ook beslissen over eene vraag, die nog niet gedaan is.
DE SCHRIJVER.
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staat, om dif doel te bereiken. Het valt licht te beseffen, dat er meer dan gewoone
voorzichtigheid noodig is, om geene achterdocht op te wekken; want op Gavere
slaapt men met opene oogen; ten bewijze diene het volgende geval.
‘Toen ik den getrouwen Antoon met den eersten brief voor uwe Hoogheid belastte,
waren mijne maatregelen zoo wel genomen, dacht ik, dat er geen mensch iets van
konde gissen. Den avond, die op 's mans vertrek volgde, waren wij, als naar gewoonte,
rond het vuur gezeten en onderhielden ons over de tijdsomstandigheden, toen graaf
Filip mij eensklaps het woord toevoegde, vragende:
‘- Barthel, hebt gij dezen nacht geene beweging op de Schelde, onder uw venster
bemerkt!
‘Ik schokschouderde, als om te antwoorden: Ik weet van niets!
‘Op Maria's vraag, of hij iets ontwaard hadde en wat, verhaalde ons Filip het
volgende:
‘- Het was juist middernacht; ik hield mij bezig met lezen. Plotseling scheen het
mij, dat ik een gedruisch hoorde naar den kant der Schelde; ik sprong op; liep naar
het venster en eer ik hetzelve geopend had werd er een ander toegeschoven. Ik dook
mijne kaars met de hand en meende eene zwarte schaduwe over het water te zien
verdwijnen; ik hoorde eene regelmatige beweging van zachte roeiriemslagen, die in
den vloed vielen en zich langzamerhand stroomaf verwijderden! Ik bleef eenen
geruimen tijd voor het venster staan; ik zag nog licht op Barthel's kamer. Zie daar
de oorzaak, waarom ik Barthel vroeg, of hij niets bemerkt heeft.
‘Indien men mij in den aanvang nauwkeurig belet hadde, dan zou men in mijne
gelaatstrekken min of meer verlegenheid ontdekt hebben; want ik voelde, dat het
bloed naar mijn hoofd steeg. Onder den tijd eventwel, dat Filip sprak, mocht ik mijne
kalmte herwinnen. Ik wendde voor, mijne wonde in de dij gewasschen en verbonden
te hebben: ik voegde daarbij, dat ik dan mijn venster geopend, en 't waschwater in
de Schelde gegoten had.
‘Het uitwerksel mijns antwoords was onmisbaar: Barthels wonden zijn een
opstopsel tegen alle opwerpingen. Zou zich nog al iemand verstout hebben, over
mijne woorden te vitten, dan was het zeker, dat de oude vorstin en Maria hem
aanstonds deden zwijgen met de bemerking: en Barthels wonden dan! Ook in dit
geval brak de goede vrouw kort af met; - Gij hoort het, Filip, Barthel heeft zijne
wonde moeten verzor-
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gen; dit is immers geheel eenvoudig! Arme jongen! - murmelde zij nog binnensmonds.
‘Er werd van het voorval niet verder gesproken; maar het leerde mij, op mijne
hoede zijn!
‘Gisteren vergezelde ik graaf Karel op de wandeling: wij kwamen voor de woning
van onzen zendeling; de graaf trok er binnen. De moeder lag ziek en de zoon zat
naast haar bed: - Antoon - zegde de graaf - sedert verscheidene dagen zijt gij van
uwe bedevaart terug; de bloemhof ligt op u te wachten; Maria verliest het geduld;
nochtans weet gij, dat zulks niet licht mooglijk is: maar wat wilt gij, zij is aan hare
bloemen verslaafd, en morgen vroeg wordt gij verwacht op het kasteel. Ik zal onzen
geneesheer tot uwe moeder zenden.
‘Ik was in de grootste verlegenheid, wijl ik Antoon te eenvoudig geloofde om de
minste verzinning op zijn geweten te laden. Maar hoe stond ik te zien, toen hij zonder
aarzelen, en op den natuurlijksten toon der wereld ten antwoorde gaf:
‘Heer graaf, de eerste dagen na mijne aankomst was ik te vermoeid, om mijnen
dagloon te verdienen, wanneer ik een paar dagen later op het punt stond, mijn
hovenierswerk te hernemen, viel mijne moeder ziek; overmorgen moet ik naar
Scherpenheuvel terugkeeren, ten profijte van een godvruchtig man; maar morgen
zal ik al vroeg in den bloemenhof zijn, en mijn werk dermate bespoedigen, dat de
edele freule tevreden zij!
‘Graaf Karel had niets tegen dien heiligen plicht in te brengen; spoorde den
bedevaarder aan, om zijne terugkomst wat te bespoedigen, en stak hem een paar
dukatons in de vuist, om de reiskosten te bestrijden en in het noodige voor de zieke
moeder te voorzien.
‘Ik mocht mij thans overtuigen, dat Antoon een kostlijk werktuig is, die meer dan
eenen raad weet te verzinnen. Maar is het niet te betreuren, dat staatsaangelegenheden
en familiebetrekkingen soms de rechtzinnigste en rondborstigste mannen dwingen,
tot sluikmiddelen hunne toevlucht te nemen, die mijns inziens volsterkt niet door het
nagejaagde doel gewettigd worden, hoe eerbaar hetzelve ook zijn moge! Maar de
tijdsomstandigheden doen veel over 'thoofd zien!
‘Dezen morgend was de gewaande bedevaarder al vroeg bezig in den bloemhof.
Na het ontbijt week Maria geenen oogenblik van hem; ook ging ik straks eene
hulpzame hand bieden. Alhoewel de freule nog al bezorgd was voor mijne
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wonden, scheen zij met genoegen te zien, dat ik om haren 't wille spade, koord en
snoeimes gebruikte. Wij bespoedigden het werk dermate, dat Maria 's geliefkoosde
bloemperken, nog dienzelfden dag aangelegd, beplant en voltooid werden; want den
volgenden nacht moest de tuinman op reis. Hij weet waar hij dezen brief in 't naar
huis keeren zal vinden: wij betrouwen de Schelde niet meer!
Maria wordt nadenkend en stilzwijgend. Graaf Filip zegt haar menigmaal: zoo
opgeruimd als gij vroeger waart, zoo droefgeestig zijt gij sedert onze bedevaart!
Doorgaans zoekt gij de eenzaamheid of de oevers der Schelde. Menigmaal werpt gij
de blikken op het vale water; dan komt een traan uwe oogen bevochtigen. Andermaal
zoekt gij de schaduwvolste dreven van het bosch; deze schijnen uw gemoed aan te
lachen.
Ik ben gewoonlijk, op Filips verzoek, de ongeziene bewaker; ik sla de zuivere ziel
gade met een benauwde nieuwsgierigheid. Ben ik belet, dan is de broeder Filip altoos
bij de geliefde zuster; hij doet alles, wat in zijne macht is, om haar verstrooiingen te
bezorgen; want hij weet beter, wat er in haar gemoed omgaat, dan zij zelve. De
eenigste plaatsen, waar Maria volkomene kalmte geniet, zijn de dorpskerk en de
kapel van het kasteel; dikwijls is zij in de eene of andere te vinden. Zij gevoelt haar
lijden, en in hare onschuld vindt zij het hulpmiddel zonder de oorzaak der kwaal te
kennen.
‘Weldadig zijn is het voorrecht van edele zielen: de mensch, die koelbloedig zijnen
evenmensch in nood ziet; die geenen balsem op de bloedende wonden legt; die van
zijnen overvloed niet aan den arme uitdeelt, mag geene aanspraak maken op een edel
gevoel: hij is een aterling! Aan uwe Hoogheid mag ik zoo spreken, alvorens Maria
van Egmont onder dit oogpunt te schetsen: edele wezens gelijken elkander onder
allen opzichte.
‘Het is de freule onmooglijk, eene bedroefde zonder troost, eenen gebreklijdende
zonder bijstand te laten: al hare speelpenningen gaan rechtstreeks naar de hutten der
armen. Zij deelt hare almoezen uit met eigene hand; zij vreest niet, armen, hongerigen
en zieken te naderen en de waarde harer weldaden te verdubbelen door de
gulhartigheid, waarmede ze worden geschonken. Zie hier een voorbeeld tot steving
van mijne gezegden!
‘Over een paar dagen, ging Maria op haar gewoon bezoek met de zuster Francisca:
ik was gevraagd om de beschermridder te zijn van beide. De edelmoedige weldoenster
drong in zoo
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menige hut; deelde zoolang uit, dat niet alleen hare zeer welvoorziene beurs, maar
ook die der zuster, geleegd was. Op onze terugreize komen wij voorbij een armmoedig
huizeken; binnen hetzelve laten zich geschrei en gekerm hooren. Maria trekt
oogenbliklijk binnen; wij volgen haar: zij vraagt aan eene nog jonge, maar van gebrek
uitgemergelde vrouw, wat er scheelt. Deze verhaalt snikkende, dat haar man, door
gebrek aan werk, was genoodzaakt geworden, dienst te nemen onder uwe Hoogheid;
dat hij regelmatig zijne soldij, elke veertien dagen, had afgezonden; maar dat er nu
reeds eene maand was verloopen, zonder dat zij iets van den man had ontvangen of
vernomen; dat zij en hare drie kinders zich, sedert twee dagen zonder brood bevonden:
dat de hongerige kinders met gevouwen handen om een stuk eten vraagden, hetgeen
zij niet kon geven, en dat zij zich van alle hoop van allen steun beroofd zag!
‘Bij deze woorden bezag ons Maria met een paar oogen, waaruit de tranen langs
de wangen biggelden en die wilden zeggen: - Ik heb niets meer, om zoo veel gebrek
en nood te doen ophouden! Maar rap als de wind, rukte zij hare gouden keten waaraan een kostlijk kruis hing met diamanten bezet - van den hals en wierp het
juweel de vrouw toe met de woorden: - Geld heb ik niet meer, goede vrouw; maar
wat ik heb geef ik, koop er brood voor! De arme vrouw durfde het prachtige geschenk
niet aannemen! Ondertusschen had ik mijne beurs voor den dag gehaald en aan de
maagd overgegeven; zij nam er twee dukaten uit en gaf ze aan de noodlijdende, die
op de kniën viel, de maagd en God dankende!
‘Wij keerden terug naar het kasteel en ik bemerkte, dat Maria's aanschijn blonk
van de inwendige vreugd, die haar bezielde. Zie daar geheel de maagd!
‘BARTHOLOMEO.’
Op het einde der maand April ontving Alexander in zijne tent voor Maastricht den
voorgaanden brief, welks inhoud hem eene onuitspreeklijke vreugd baarde, en des
te ongeduldiger een antwoord uit Madrid deed te gemoed zien, hetgeen nog altoos
eenige dagen moest uitblijven, te meer daar de boden zich door Frankrijk niet mochten
wagen. Antoon werd diensvolgens aanstonds teruggezonden met eene dringende
bede aan Bartholomeo van zoo langen tijd te talmen, tot er eene beslissing aankwame;
mocht al iets ontdekt worden, dan moest
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hij aanstonds Maria's hand vragen, daartoe werd hem de noodige volmacht verleend.
‘Poog (zoo eindigde de hertog) op eene behendige wijze, graaf Filip over te halen
tot een bezoek alhier, Intusschentijd zal ik tijdingen uit Madrid hebben en mij aan
hem kunnen openen.’
Met deze en andere min belangrijke tijdingen en eene wel voorziene beurs, trok
Antoon op reis,
Bij zijne terugkomst te Gavere, mocht hij zijne vorige bezigheden hernemen, tot
groot genoegen, en dank aan de voorspraak van Maria en Barthel.’
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X.
Het geheim briefjen, feesten en onderhandelingen.
Es wandelt auf Erden ein himmlisches kind,
Doch lässt es sein Antlitz nicht sehen;
....
En schwebet hernieder, vom Himmel gesand,
Und Hoffnung wûrde sein Name genannt
BURGER, DIE HOFFNUNG,

Op denzelfden dag, dat Barthel den brief des hertogs te Gavere ontving, kwam een
bode uit Madrid voor Maastricht aan, met brieven voor den opperbevelhebber en
andere voorname Spanjaarden. Met een kloppend hart en eene bevende hand ontving
Parma het pakje, waarop het koninklijke zegel geprent stond. Hij sloot zich in zijn
vertrek op; opende de aan hem gerichte brieven en doorliep ze met zichtbaar ongeduld.
Nauwelijks was hij ten einde, of hij wierp de papieren met eene krampachtige
beweging op tafel en gebood, dat men oogenbliklijk Serbellon zoude roepen. Toen
deze verscheen, riep hem Alexander toe:
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- Heb dank, vader Serbellon, gij ten minste laat niet op u wachten! Mijn oude vriend,
ik heb uwen raad en troost noodig!
- Wat is er dan voorgevallen? Wat deert uwe Hoogheid? - vraagde de grijzaard
met ontroering.
- Lees liever, mijn goede krijgsmakker, (hernam Alexander met eenen bitteren
toon en glimlach); al mijne vragen zijn toegestaan, durft men zeggen, behalve geld
en.... - dan zich herbijtende - weet gij waarmede men ons paait? Met beuzelachtige
raadgevingen nopens gebeurtenissen, welke eene oogenblikkelijke beslissing vergen;
die bij den kop moeten gevat worden! Daar ziet men, wat staats- en krijgsmannen
zonder ondervinding zijn: zij beoordeelen en voorzien den loop der dingen, als of
wij Josue's waren en slechts behoefden te zeggen: ‘Tijd, sta stil, tot dat wij raad
hebben uit Madrid!’ Men zou ons des noods eenige hulptroepen zenden! Maar wat
zijn hulptroepen zonder geld? Een nuttelooze, een hinderlijke ballast! Wat zendt men
ons dan nog? Jonge Spaansche adelborsten: deze komen hier te lande met een grootsch
gedacht van hunne eigene waarde; met eenen onverzaadlijken zucht om te geraken;
u behoef ik dat altemaal niet te herhalen; gij weet het bij ondervinding! Zij
beschouwen zich als wezens van eenen hoogeren aart, eene edelere bestemming dan
de Nederlanders; nochtans moeten wij 't bekennen, dat onze koelbloedige Vlamingen
en driftige Walen voor hen niet moeten onderdoen.
- Alles is waar, wat uwe Hoogheid daar zegt. - Mompelde de oude Serbellon, die
nog niet wist, waarop Farnesens beklag zoude uitloopen.
- Ja, (hernam deze) het geld heeft men noodig te verspillen in oorlogstoebereidsels
tegen Portugaal; maar waarom zich in nieuwe moeilijkheden wikkelen? Geloof mij,
Serbellon, de vorst, die het eerst eene onafhanklijke natie, een zelfstandig volk durfde
aanranden, leerde aan de volkeren het geheim van tegen den algemeenen vijand
samen te spannen! Mijn koninklijke oom is goed; maar te zwak: hij is omringd door
mannen, die allen benijden, welke hen dreigen op den achtergrond te plaatsen! Konden
Perez en Mendoza voor u, zoowel als voor mij, een graf delven onder de muren van
Maastricht, dit ware hun hartewensch? Men is ijverzuchtig op ons, wijl wij met meer
geluk kampen, dan onze voorgangers! Nochtans. wat aanloklijkheid levert onze
loopbaan op? Strijden, altoos strijden tegen een deugdzaam volk, dat het gevoel
zijner eigene waarde bezit; dat aan zijne vrijheden en aan den vaderlandschen
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bodem verkleefd is; dat in iederen Spanjaard slechts eenen vreemdeling, en in iederen
vreemdeling, eenen vijand ziet!! Wij kampen tegen mannen, die wij moeten
bewonderen! Maastricht ligt voor ons; wij zullen het innemen; maar hoeveel bloeds
zal er nog worden vergoten, eer wij onze vanen op Sint-Servaas planten? Wie zal
een woedend leger beteugelen, indien ooit de stad stormenderhand moet worden
ingenomen? En wat mogen wij anders van Tapin verwachten, dan eene wanhopige
verdediging!
Vraag ik nu eene gunst, ter belooning van mijn onophoudelijk zwijgen; of liever,
wensch ik in den huislijken kring met eene engelachtige gade, eenige vergoeding te
vinden, die het getuimel der wapenen niet geven kan, dan verzetten zich staatkundige
beweegredenen er tegen; dan zegt men, dat Maastricht mij de handen vol genoeg
geeft! Ja, mijn vriend Serbellon, men weet, dat ik aan mijne plichten geboeid ben;
daarom vreest men niet, mijn hartgevoel te dwarsboomen! Dan om het even, ik zal
poogen, met Godes en mijner dapperen hulp, de begonnen taak af te doen, en indien
geen kogel mij den pas komt afsnijden, zal ik de uitkomst afwachten! Aan het hoofd
des legers geplaatst, zal ik niets dan eer en plicht in het oog houden; over mijn hart
beschik ik vrij.... dit is mijn natuurlijk recht!
Eensdeels kon Serbellon geene bemerking plaatsen, zoo rap vloeiden 's hertogs
woorden; anderendeels wist hij al te wel, dat het met overdrevene klachten, even als
met alle overdrevene hartstochten gaat: hoe heviger dezelve stormen, des te eerder
zijn ze uitgehold! De slimme grijzaard gevoelde, reeds van den beginne, dat er meer
moest zijn, dan een weigerend antwoord van geld te sturen; zijn geduldig zwijgen
werd eerder beantwoord, dan duizend vragen het misschien zouden geworden zijn.
Welaan, (dacht hij bij zichzelven) daar komt de oorzaak er uit van het stilzwijgend
en verstrooid leven des helds; wacht maar eene poos, aanstonds zal Scherpenheuvels
bedevaart wel op het tapijt komen: altoos heb ik gedacht, dat er iets achter schuilde.
Er heerschte, na Farnesens alleenspraak, een oogenbliklijk stilzwijgen; daar zijn
oude vriend den mond niet opende, vraagde hem Alexander als met verbazing:
- Wel, vriend Serbellon, hebt gij het gehoor of de spraak verloren?
Deze antwoordde, als of hij nog niets gehoord hadde: - Indien er bevelen te geven
of mededeelingen te doen zijn, Serbellon staat uwe hoogheid ten dienste.
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- Wat taal en toon zijn dat? (vroeg Alexander, terwijl hij eenen weemoedigen blik
op den ouden krijgsheld wierp), Sedert wanneer bezigen wij plichtplegingen? Ik
rekende op uwe deelneming in mijn leed en in mijne bezwaarnissen, en Serbellon
heeft niets dan ijskoude woorden voor zijnen vriend!
De grijsaard verdook de spijt, welke hij over de bittere woorden des hertogs aan
zijn hart gevoelde en zegde: - Uwe Hoogheid heeft nog anders niet dan in raadsels
tot mij gesproken en ik ben geen OEdippus! Bij deze woorden kwam een gedwongen
glimlach het gerimpelde gelaat ontplooien: het was de eerste, welken Alexander ooit
zag.
- Gij hebt gelijk; (hernam de hertog) ik heb u nog geenszins met den waren staat
van zaken bekend gemaakt: daar zijn 's konings brieven; lees en gij zult alles weten.
- Mijne oogen beginnen te verflauwen; mompelt de fijne grijzaard met hoofsche
bescheidenheid) uwe Hoogheid gelieve te laten hooren, wat Serbellon weten mag;
wij zullen vervolgens punt voor punt beredeneeren met die kalmte, welke den heer
van Parma nooit verlaat
Alexander nam de brieven van de tafel, en las geheel het epistel rakende het leger
en de krijgsbewegingen. Als hij ten einde was, vroeg hij: wat zegt gij daarvan, vader
Serbellon? Geen geld; daarentegen aanmerkingen in overvloed! Erkent gij daar den
staatsraad en vooral Ruy-Gomez? aan dezen vriend des konings ontbreekt niets dan
ondervinding om een groot man te zijn! Doch wat beteekent bij hen ondervinding?
Eene kleinigheid op mijn woord!
- Geld, ja, geld is de ziel van den krijg (bromde de grijzaard, terwijl hij zijne witte
knevels streelde); er liggen slechts twee wegen open, die naar de goudmijn loopen:
de eene leidt naar Maastricht; de andere naar Madrid! Valt Maastricht in onze handen,
dan zullen wij dien geldzak zoodanig pramen en persen, dat er noch kruis noch munt
in blijven. In Madrid schuilt men niet lichtlijk af; de aanhouder eventwel wint; vraagt,
staat er geschreven, en gij zult verkrijgen!
- Bedenkt gij wel, Serbellon, dat Maastricht juist de kolk is, die geld en troepen
verslindt? Reken eens wat ons dagelijks vijf duizend gravers en werklieden kosten!
Binnen zes weken mogen wij eerst hoopen, de stad in te nemen: waar het geld gehaald
intusschentijd? Dan nog mogen wij niet rekenen, dat ons Maastricht zal schadeloos
stellen. Het komt er op aan
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eene bloeiende stad aan den koning weder te geven, en geenen puinhoop! Dus moet
de koning ons ondersteunen! Morgen zend ik eenen bode tot mijnen oom, zonder
andere woorden dan: Geld, geld! Overmorgen vertrekt er een tweede met de de nog
meer dringende vraag: zend aanstonds geld! Den volgenden dag vraag ik, dat men
ons aanstonds veel geld zende! Komt dan nog geen onderstand, dan zeg ik aan den
koning, dat mijne schatkist uitgeput is; dat mijn goud- en zilverwerk, tot mijne
juweelen toe, verpand zijn, om het leger te betalen; dat zonder oogenbliklijken
onderstand al de vruchten van onzen arbeid verloren zijn! Wat zegt gij van dit
ontwerp, vader Serbellon?
- Serbellon denkt, dat niet alleen dit middel onfeilbaar is, om hun de beurs te doen
losmaken; maar ook dat de beweegredenen uwer Hoogheid op loutere waarheid
steunen! Er blijven aan den doorluchtigen heer van Parma ter nauwernood zilveren
lepels en vorken, om te eten, een gouden beker om er uit te drinken! Nog meer, bij
den heiligen Jacob van Compostella, ik geloof, dat de zegelring van uwe Hoogheid
ook al verzet is; want ik zie denzelven niet meer! Dat heet ik den dienstijver
overdrijven!!
Een lichte gloor kwam op het gelaat des hertogs, bij deze bemerking; want hij
geloofde dat de grijzaard er meer van wist dan hij zegde. Hij antwoordde met
openhartigheid: Ja, vader Serbellon, mijne schatkist is uitgeput; mijne juweelen, mijn
goud en zilver zijn te Luik verpand; maar de zegelring is te midden der
wederwaardigheden, het eenigste pand mijner hoop voor de toekomst! Gij weet
zekerlijk in welke handen die is gegeven?
- Wie zou het mij gezegd hebben? - Vraagde Serbellon met verwondering.
- Er zijn mannen, begaafd met uitgezonderde geestvermogens, bij welke de oogen
voor ooren dienen; die de eene helft zien, en de andere raden: tot deze soort van
mannen behoort mijn vader Serbellon!
- Uwe hoogheid gelieve bij te voegen, dat Serbellon in eene goede school is, onder
dit opzicht; overigens zegt men ons niets, dan zijn wij wel genoodzaakt te gissen.
- Kom, kom, vader Serbellon, gij zijt op mij vertoornd: laten wij vrede maken, ik
raadpleegde u niet over een ontwerp, dat nog voor geene openbaring rijp genoeg
was; desniettegenstaande moest ik meer vertrouwen in u gesteld hebben; ik vraag u
om verschooning. Daar, lees dien brief! Dit zeggende, gaf Alexander hem 's konings
geschrift over, hetgeen tot Maria van Egmont betreklijk was.
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Onder den tijd, dat de grijze veldheer met moeite het koninklijke geschrift half las
en half spelde, (hij kon immers beter met het zwaard dan met de pen omgaan) nam
Farnees de op tafel liggende papieren om dezelve te rangschikken. Eensklaps vindt
hij eenen brief, die in de eerste haastigheid aan zijne oogen ontsnapt was; hij las het
opschrift, waarin hij de hand van Filip II erkende, ‘Aan onzen getrouwen en dapperen
Serbellon, bevelhebber in de Nederlanden.
Als de grijze krijger ten einde was, reikte hem Alexander den geslotenen brief
over, met de woorden: Lees nu eerst deze letteren, ze komen van den koning: de
meester moet den voorrang hebben.
Serbellon nam den brief met zichtbare teekenen van dankbaarheid aan; sneed met
de punt van zijnen dolk rondom het zegel, dat hij noch wilde schenden noch breken
en, bevende van ontroering, opende hij het koninklijke schrift. Alexander, de oogen
op Serbellon's handeling gevestigd houdende, zag uit den uitersten brief eenen
kleineren, op de tafel vallen; onwilkeurig wierp hij de oogen op het vierkante papier
en las: - Aan onzen neef, den hertog van.... verder kon hij niet zien; want de grijzaard
had oogenbliklijk de hand er op gelegd.
Laat hem maar begaan, (zoo dacht Farnees) aanstonds zal hij wel zien, dat het
briefjen voor mij bestemd is en dan geeft hij het mij van zelve over. Doch hij was
niet weinig verwonderd, toen de grijzaard, na zijnen brief doorloopen te hebben, het
ontvallene briefje onder zijn wambuis stak, zonder zelfs het opschrift te bezien.
Diensvolgens merkte Farnees aan:
- Vader Serbellon, gij vergeet het schrijven te lezen, dat u daar aanstonds ontviel;
er is misschien veel aan gelegen; want ik bedrieg mij fel, of ik heb de hand des
konings erkend,
- Dat het van den koning komt is zeker; dat er veel aan gelegen kan zijn, is
mooglijk: ik mag het eventwel niet lezen, om de eenvoudige reden, dat het voor mij
niet bestemd is.
- Dus is hetzelve voor eenen derden persoon; mag ik niet weten voor wien, mijn
vriend?
- Misschien (fluisterde de doortrapte Spanjaard met fijnheid) maar nu nog niet.
- Welaan! (zegde Alexander, terwijl hij den grijzaard de hand toereikte) dat de
geheimen tusschen ons ophouden! Bij deze woorden verhaalde hij al wat er te
Scherpenheuvel was voorgevallen, de zending van Barthel en de verslagen, welke
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hij had ontvangen, alsmede de aanvraag om 's konings toestemming en dezes
ontwijkend antwoord.
- Met dit alles (merkte de grijzaard op eene sluwe wijze aan) is er wel niets
toegestaan, maar ook niets geweigerd. Poogen wij Maastricht, zoohaast als 't mooglijk
is te nemen; wie weet of de toestemming des koning niet aanstonds volgen zal.
- Hebt gij redenen om dit te gelooven? - viel Alexander met vuur in de rede.
- Men gelooft al lichtlijk, wat men wenscht te zien gebeuren. - Was het antwoord.
- Is uw brief misschien betreklijk tot dit punt? Waarom zegt gij mij niet, voor wien
het ingesloten briefje bestemd is? Gij plaatst mij vrijwillig op gloeiende kolen, mijn
vriend!
Alexander uitte den laatsten volzin op eenen zoo onwederstaanbaar indringenden
toon, dat de grijzaard er als eenen electrieken schok van gevoelde; hij zweeg eene
poos, wijl zijne rede tegen zijn vriendschapsgevoel handgemeen was; dan zegde de
oude veldheer met aandoening en toch met klem:
- Genadige heer, het is u overbekend, dat ik in 's lands dienst vergrijsd ben: eerst
onder den grooten Karel, en nu sedert drie-en-twintig jaren onder uwen koninklijken
oom? Wat zij mij geboden, deed ik; wat zij mij verboden, liet ik; waar zij mij zonden,
ging ik! Nooit heb ik hunne bevelen beredeneerd, maar getrouwlijk ten uitvoer gelegd,
als het in mijne macht stond! Nooit was ik zoo innig met lijf en ziel aan iemand
verkleefd, als aan uwe Hoogheid! dit durft Serbellon zeggen; want nooit heeft hij
vleitaal geleerd noch gebezigd. Desniettegenstaande, de koning heeft zijnen wil te
kennen gegeven, dien eerbiedig ik, al ware het ten koste uwer vriendschap!
- Gij zijt niet alleen een voorzichtig en dapper, maar nog daarenboven een braaf
man, een trouwe dienaar; (zegde Alexander met goedheid, terwijl hij opsprong en
den ouden vriend in zijne arms sloot) want plicht moet voor vriendschap gaan, en
de gehoorzaamheid is de zenuw der krijgsmacht! Uw raad is wijs, Serbellon; poogen
wij Maastricht, zoohaast als 't mooglijk is, in te nemen; morgen met verdubbelden
ijver aan 't werk!
Bij deze woorden stond de grijzaard op, om zich te verwijderen; Alexander
eventwel riep hem terug en zegde op eenen weemoedigen toon:
- Vader Serbellon, indien God eens besloten hadde, dat ik onder Maastricht's muren
mijn graf moeste vinden, dan zij
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aan uwe zorg en rondborstigheid Egmont's deugdzame familie aanbevolen! Dan zeg
aan den koning, dat voor haar mijne laatste bede was. Hij zal dezelve verhooren;
want de koning is goed van harte, beter dan degenen, die hem omringen. Zult gij
mijne aanbeveling getrouwlijk overbrengen, mijne oude hartevriend?
- Al moest ik over gloeiende kolen naar Madrid gaan, uw wensch zal volbracht
worden! Maar God behoede den koning en het leger voor zulk verlies!
- Indien - hetgeen de goede God afweere - mijn vriend Serbellon eens door een
dergelijk lot getroffen wierde, waar vind ik dan uw geheimzinnig briefje, dat toch
voor mij bestemd schijnt, alhoewel slechts na de inneming der stad? - vraagde Farnees
wijders.
- Op mijn hart! - antwoordde de grijsaard, terwijl hij eenen traan van het gerimpelde
aangezicht vaagde!
- Vaar dan wel, mijn vriend Serbellon! ga spaarzaam om met uw leven! ik behoef
uwen raad en uwe ondervinding al te zeer; uwe vriendschap is mij te dierbaar, om
niet bevreesd te zijn.
- Deze aanbeveling mag ik in den naam des konings doen aan uwe Hoogheid, die
met uw eigen leven omgaat, als of gij er honderd te verliezen haddet. Indien de goede
God u niet zichtbaar beschermde, wie weet wat er al menigmaal zou gebeurd zijn?
Wie weet wat morgen kan gebeuren? Stel uw leven min in gevaar; dit is het grootste
vriendschapsbewijs, wat gij mij kunt geven!
- Wees gerust, zorgvuldige vriend; niet altoos, vooral niet zonder noodzaaklijkheid,
wierp ik mij in het gevaar; maar er rijzen somtijds van die omstandigheden op, welke
eenen veldheer noodzaken, om met zijnen persoon te betalen. Is voor hem de
vermetelheid doorgaans een misslag, de grootste voorzichtigheid kan ook wel de
grootste dwaling zijn. - Tot morgen vroeg, vader Serbellon, en God beware u!
Met deze afscheidswoorden verliet de grijzaard de tent,
Te rekenen van den volgenden dag, werden de belegeringswerken met verdubbelden
ijver voortgezet; de oude Serbellon verliet de werklieden geenen oogenblik meer;
overal was hij met raad en daad tegenwoordig. Dit afgesloofd wandelende geraamte
scheen met eene bovennatuurlijke zielskracht begaafd! Om den anderen dag verliet
een bode regelmatig het leger en sloeg den weg in naar Madrid; men weet met welke
zending. Farnees verdeelde zijnen tijd tusschen het bespoedigen der belegeringswerken
en de menigvuldige onderhandelingen!
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Verscheidene hoofden van den vlaamschen en van den waalschen adel, als: Capres,
Montigny, de burggraaf van Gent en anderen waren tot den koning teruggekeerd,
doordien Farnees deels het Eeuwig verbond van Gent bezwoer, deels als grondslag
aannam van verdere onderhandelingen. De sluwe zoon van Margaretha voorzag zeer
wel, dat de inneming van Maastricht hem niet alleen de handen zou ruim laten; maar
dat dit wapenfeit nog overal schrik verspreiden zou onder de twijfelaars en hen
noodzaken tot het aannemen der voorwaarden, welke het hem zoude behagen voor
te schrijven.
Terwijl hij zich bezig hield met de toekomst te berekenen, ging er op eene andere
plaats iets om, hetgeen hem buiten verwachting in de hand speelde. In de eerste dagen
van juni, kwam de gewoone zendeling van Bartholomeo in 't leger aan, voor de derde
reis. Te Pietersheim vernam hij, dat de hertog eene tent had betrokken buiten de
Tongersche poort. Van post tot post geraakte hij tot het verblijf van den
opperbevelhebber, ongeveer ter plaatse, waar zich thans het kerkhof van Maastricht
bevindt. Ofschoon het reeds laat in den avond was, werd hij toch aanstonds binnen
gelaten; hij overhandigde aan den hertog eenen brief van Bartholomeo, gedagteekend
uit Gavere van den 4 juni, met den volgenden inhoud:
‘Geheel de staat van zaken schijnt eene andere wending te willen nemen: het
overgaan van sommige edelen tot 's konings zijde heeft de anderen tot ernstig
nadenken aangespoord. De Vlamingen, vooral de Walen zijn aan den roomschen
godsdienst verkleefd en zij zien denzelven ernstig bedreigd, indien zij langer in hunne
wederspannigheid volharden.
Het volgende voorval - dat uwe Hoogheid zekerlijk kent in zijnen oorsprong heeft hunne oogen plotslijk geopend. Den 28 van Bloeimaand - ons
Heere-Hemelvaartdag - hielden de roomschgezinden te Antwerpen den grooten
omgang; met kruis, bannieren en relikwiën doortrokken zij, als naar gewoonte, de
straten, God biddende en verheerlijkende. De aartshertog Mathias bevond zich in
persoon onder den stoet. Eensklaps komen de Calvinisten toegeschoten; sluiten aan
de roomschen den weg af; zetten hun de wapens op de borst; schieten er zelfs een
paar dood, en verspreiden zooveel schrik verwarring en angst, dat de geestelijken,
de aartshertog en de geloovigen in de kerk eene schuilplaats zoeken. Met de grootste
moeite werd de aartshertog zelf uit de kerk gelaten; hij vluchtte naar Brussel, terwijl
de oproermakers door hun geraas, getier en hunne bedreigingen het zooverre brachten,
dat omtrent twee honderd kloosterlingen en kanoniken uit de stad werden gejaagd.
Eene heldhaftige overwinning, op mijn woord! Deze
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daadzaak stemt wonderlijk overeen met de huichelachtige beloften van den roomschen
godsdienst in stand te houden en te beschermen! Indien Mathias niet de
heerschzuchtigste domkop der wereld is, dan moet hij toch nu overtuigd wezen, dat
zijne macht en gezag aan eene schaduwe gelijken, en hij slechts een pop in 't spel is
geweest, waarvan het nieuwe versleten is!
Deze recht- en heiligschendende gewelddadigheid begint reeds hare vruchten te
dragen: ze is de doodsteek voor 't gezag der bondgenoten hier te lande. De Vlamingen
en Walen hadden, tot nu toe, altoos zich met de hoop gevleid, dat de roomsche
godsdienst (in 't Eeuwig verbond van Gent bezworen) zoude gehandhaafd worden;
nu zien zij, dat Oranje achter de gordijn speelt; voor eigene rekening handelt, en dat
het altemaal op de uitroeing van den roomschen godsdienst gemunt is! Ten einde
dezen rampspoed te voorkomen, hebben de opperhoofden eene algemeene vergadering
gehouden, waarin besloten is geworden, dat er een gezantschap aan uwe Hoogheid
zoude afgevaardigd worden. Zoo aanstonds verneem ik, dat hetzelve zal samengesteld
zijn, niet alleen uit eene menigte voorname edelen, hooge geestelijken en
overheidspersoonen; maar dat de vrouwen en bloedverwanten der gezanten zich bij
den stoet zullen aansluiten, ten einde aan denzelven des te meer luister bij te zetten.
BARTHOLOMEO.’
‘Naschrift: Zege Sint-Joris! de graven Karel en Filip zullen deel maken van het
gezantschap. Zoohaast dit punt beslist was, dacht men, dat eene dergelijke reis Maria
's gemoed zoude verstrooien; diensvolgens heeft men haar en de zuster Sabina
bewogen, de beide broeders te vergezellen. Het spreekt van zelve, genadige heer,
dat, in dezen staat van zaken, Barthel ook bij het gevolg moest wezen; hij vraagde
niets vurigers dan zich te laten overhalen. Maar in welke hoedanigheid zal ik in het
leger verschijnen? Zal mijn momsel niet oogenbliklijk vallen? Morgen gaan wij op
reis: te Beaumont is de verzamelplaats. Ik vrees dat de ontdekking mijner
hoedanigheden hier te Gavere een valsch licht op mijnen persoon zal werpen. God
behoede, dat zij mij voor eenen bespieder aanzien! Uwe Hoogheid, die zoowel mijne
zending kent, gelieve mijne eer te redden; dusdanig is de vurigste wensch van uwen
ootmoedigen dienaar.
B.’
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Het is schier onmooglijk, Alexander's blijdschap te schilderen, bij het lezen van dezen
brief; zooveel geluk durfde hij, een uur te voren, niet droomen, als er zich nu kwam
aanbieden. Als staatsman en verliefde (want er waren twee persoonen in den held)
zag hij zijne wenschen op 't punt van vervuld te worden.... Oogenbliklijk ontbood
hij voor zich Jan Noyel, heer van Rossignol, zijnen hofmeester, aan wien hij bevel
gaf, den volgenden dag naar Beaumont te vertrekken: aldaar het gezantschap welkom
te heeten en tot Viset te vergezellen, waar hij hen zou doen afhalen, met veel luister.
Den vierden dag na Noyel's vertrek, half namiddag, geraakte het anders zoo rustige
Viset eensklaps in rep en roer. De graaf van Fauchemberg, overste van Farnesens
lijfwacht, rukte met eene keurbende van acht vaandelen binnens van den noordkant;
trok door de straten en ging zijne strijdknechten ten zuiden der stad scharen, op het
opene grasplein, dat zich aldaar tusschen het gebergte en de Maas uitstrekt. De talrijke
en manhaftige ruiterenschaar had zich ter nauwernood op eene dubbele lijn
ontwikkeld, of men zag, op den linken kant der Maas, een stoet van rijtuigen komen
aanrollen, waaruit op den oever des vloeds eene menigte hooge persoonaadjes en
edelvrouwen in het veer stapten. Het platte vaartuig doorkloof weldra den stroom en
bracht eerst de persoonen, dan in eenen tweeden en derden tocht, de paarden en
rijtuigen op den rechten Maasoever. Hier beklommen zij hunne rijtuigen: deze zetteden
zich in beweging naar Viset. Weldra naderden de hooge persoonaadjes de
krijgsbenden, die met getrokken zwaarden en gestreken speren hen in eerbiedige
houding afwachtten, De graaf van Fauchemberg reed eenige stappen vooruit; naderde
den eersten wagen, waarin de abt van Sint-Vedast, de graaf van Lalaing, Capres
benevens Jan Van Noyel zich bevonden, en heette hen in 's hertogs naam welkom.
Hetzelfde herhaalde hij achtervolgens voor elken wagen, met die ridderlijke
heuschheid, waarvan de Nederlandsche adel als het uitsluitlijk geheim bezat.
Vervolgens plaatste zich Fauchemberg aan der het hoofd vier eerste vaandels, die
vooruit reden, detrein volgde; geheel de stoet werd gesloten door de vier overige
vaandels. Doch de dag was te verre gevorderd, om Maastricht te bereiken; weshalve
men te Viset bleef overnachten in een voorbereid gasthof.
Den volgenden dag, in den vroegen morgend, verlieten de stoet en de keurbenden
het stadje Viset, en sloegen langs Moulingen Eisden den weg in naar Maastricht;
tusschen Heugem en Sint-Pieter trokken zij over de brug, die door Alexander aldaar
over
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de Maas was geslagen. Hier kwam Pieter Ernst, graaf van Mansfelt, met de graven
van 's hertogs raad hun te gemoet. Terwijl de edelvrouwen en het gevolg eene voor
hen opgeslagene tent gingen betrekken, werden de gezanten met hoofschen en
koninklijken zwier tot Alexander begeleid, waar middelerwijl 's hertogs raad zich
vergaderd had.
De abt van Sint-Vedast voerde het woord in volgender voege:
‘Het ware overtollig, uwe Hoogheid en den wijzen Raad in 't geheugen te brengen
dat, thans zoowel als immer, de oorlog een geesel Gods is; daar hij den vroomste
dwingt tot het begaan van misstappen. Ik wil maar zoo rechtstreeks ter zaak gaan.
De Walen verlieten 's konings zijde, niet omdat zij tegen den vorst waren; en omdat
zij in 't harnas werden gejaagd en als tot den opstand aangespoord door menigvuldige
euveldaden der spaansche soldaten! Dien ten gevolge, sloten zij zich aan eene partij
vast, welke het land met eenen algemeenen ondergang bedreigt! Wij lieten ons
begoochelen door de zoetluidende woorden van Vrijheid des Vaderlands! en te laat
ontwaarden wij, dat deze woorden slechts een dekmantel waren, waaronder degenen
schuilden, die ons land aan Godsdienst en koning wilden ontrukken, om de ketterij
in de plaats van den roomschen godsdienst te stellen. Wij weken nooit van den
eeredienst der vaderen af, en hielden ons op die wijze eene baan open, waarlangs
wij tot den koning mochten wederkeeren, die al zijn doen en laten over den maatstaf
van den waren Godsdienst afmeet. Wij gaven alreeds een onloochenbaar bewijs van
onze standvastigheid, toen wij onlangs ons van die landen losrukten, welke den
roomschen godsdienst verlaten hadden. Wij keerden, wel is waar, niet oogenbliklijk
tot den koning terug; maar bleven eenen tijdlang besluitloos dralen tusschen twee
partijen. Verkozen wij eindelijk den koning bij te vallen, zoo gebeurde zulks
hoofdzaaklijk wegens godsdienstige beweegredenen.
Wij ontveinzen ons geenszins: ons lang toeven moet én 's konings goedertierendheid
én uwer Hoogheid's beleefdheid gekrenkt hebben; maar wij vervloeken onze dwaling,
en komen als gezanten van die van Artoye, Henegauwen, Doway, Rijssel, Orchies
en van de naburige volkeren, met de macht om hunne landen, door eenen nieuwen
eed, onder het gezag van den wettigen vorst te herstellen, en om de wetten te
bezweeren, welke wij te voren met de koninklijke driemannen bevestigd hebben, in
zoo verre als uwe Hoogheid diezelfde wetten wil bekrachtigen.’
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Men bemerkte dat Farnees zeer spaarzaam op deze aanbiedingen antwoordde;
waarschijnlijk om zich des te meer te laten bidden. ‘Ik ook, zegde hij, zal u openhartig
spreken: uwe terugkeering verheugt mij, en uwe hoop op 's konings goedertierendheid
zal niet teleurgesteld worden; want alles wat de onderdanen, die gij hier
vertegenwoordigt, tegen den koning misdeden, is hun van harte vergeven. Zijne
Majesteit wil de getrouwe Walen liever als vrienden ontvangen, dan zich tegen hen
grammoedig toonen. Ten teeken van verzoening bied ik u, in den naam des konings,
mijne rechter hand, hopende, dat ik dezelve welhaast zal mogen gebruiken, om een
algemeen vredesverbond te onderteekenen.’
De afgezanten verlieten den hertog; keerden naar hunne tent terug; bekoord zijnde
door Alexanders heuschheid en wijsheid; maar tevens met de overtuiging, dat zij
eenen man onder de oogen hadden gehad, die met de rondborstigheid van den Vlaming
al de geslepenheid van den Italjaan paarde.
Van dien oogenblik werden de onderhandelingen verscheidene weken lang
voortgezet tusschen de gevolmachtigden van de genoemde landen en de bisschoppen
van Atrecht, Sel en Walhon. Deze drie laatsten waren door Alexander benoemd, om
den koning te vertegenwoordigen; korten tijd nadien, voegde hij hun toe de graven
van Barlaimont en van Mansfelt.
Onder tafelen en gastmalen, soms binnen, soms buiten de legerplaats, werden de
ernstigste zaken afgehandeld, naar een aloud nederlandsch gebruik. Sel en Walhon
gaven menige feesten; maar van Mansfelt overtrof hen beide: hij hield letterlijk open
hof.
Van beide kanten gaf men eventwel weinig toe: men begon te gelooven, dat de
gezanten den uitslag van Maastricht 's beleg afwachten, om hunne voorwaarden te
verlichten of te verzwaren, naar gelang der uitkomst. Ook Alexander scheen met
hetzelfde gedacht bezield te zijn; hij had meer gegronde redenen dan de gezanten,
om aldus te talmen, doordien de vesting met iederen dag eenen reuzenstap te meer
deed naar haren val.
Te vergeefs mocht Tapin zijnen onwrikbaren moed en zijn veelomvattend vernuft
aan den dag leggen; te vergeefs stonden de burgerij, de gilden en de boeren vast als
eene steenrots; te vergeefs tooverde men nieuwe wallen en muren ter plaats van of
achter de omvergeworpen wallen en muren! Dit alles kon niet beletten, dat Alexander
nauwkeurig mocht berekenen,
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wat dag Maastricht in zijne handen zou vallen; Serbellon 's zienswijze stond zich te
verwezenlijken: Maastricht zag den hongersnood met zijne ontvleeschte kaken
naderen! Eene koortsachtige krachtinspanning kon de inneming nog eenige dagen
vertragen; maar de vesting was ten val veroordeeld! Geene macht zou haar redden.
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XI.
Het was toch wel te voorzien.
Te Strasburg aan den toren,
Waar stroomt de schoone Rhijn,
Daar kwam mijn kind verkoren,
Een meisje schoon en fijn, enz.
OUD LIMBURGER LIED.

Wanneer men langs Onze-Lieve-Vrouwe poort buiten Maastricht stapt en dan den
linken Maasoever, eenige honderde schreden, zuidwaarts volgt, dan bereikt men de
eerste huizen van het alomgekende dorp Sint-Pieter; dezelve liggen langs den oever
des strooms, in de steile helling, op de eerste verdieping van den berg, als door de
hand des toevals gezaaid. Naar deze streek begeeft zich bij voorkeur de
Maastrichtenaar, als hij aan het gewoel der stad zich onttrekt en de bekoorlijkheden
der natuur wil genieten. Deze voorkeur pleit voor het kunstgevoel van den stedeling;
inderdaad hij, die in de kronkelende Maas slechts eenen waterplas; in den uitgehoolden
Sint-Pietersberg
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niets dan eene mergelgroeve of eene duistere spelonk; in het klooster van Slavanten
enkel een verouderd, een grootsche gebouw ziet, dat van zijne hoogte de omstreken
beheerschte in éen woord, al wie koud blijft op dezen oord, dien heeft men niets te
benijden; want wat zou men benijden in dengenen; van wien de eeuwige Waarheid
gezegd heeft: zalig zijn zij die arm van geest zijn! de Maastrichtenaar is niet geboren
om met dit geleibriefje ten hemel te gaan.
Plaatst men zich op de kruin van het gebergte, dan ziet men de Maas, mijlen verre
in honderde kronkelingen, de lachende landouwe doorsnijden; hare geelachtige tint
steekt wonderschoon af op het groene wishout en op den bloesem der beemden,
waarmede de beide oevers omzoomd zijn; neringrijke dorpen en steden spiegelen
zich in den vloed. Ter linker zijde verheffen zich Maastricht en Hocht; onder uwe
voeten Sint-Pieter; op de overzijde Heugem en Gronsveld; boven dit laatste ontwaart
men het grootsche slot van Argenteau, dat als een adelaarsnest op eene steile rots
geplaatst is! Dit zicht moet gevoeld, gezien worden; hetzelve beschrijven, is
onmooglijk! in de steile helling, op de kruin des bergs, is de Sint-Pieter's planter
onophoudelijk bezig, den onvruchtbaren grond te bebouwen Ieder spadesteek, dien
hij doet; ieder emmer water, welken hij uitgiet; ieder mestkort, dien hij naar boven
zwoegt, schijnen tot den rotsigen bodem te zeggen: ‘Al zijt gij half kiezel, half aarde;
al schiet de zon hare stralen loodrecht op u neder; al heeft de Schepper u willen
ongenaakbaar maken; mijn arbeid en Gods hulp zullen u bevruchten; driedubbelen
oogst zult gij in een jaar opleveren!’
Dan die berg, welken men betreedt, is een ander wonder in de natuur; in zijne
ingewanden is de Sint-Pieternaar bezig met sloven voor het dagelijksche brood! Om
den kost te winnen en aan zijnen evenmensch nuttig te zijn begraaft hij zich levende
en berooft zich van het zonnelicht, waarnaar alle levende wezens zoo zeer reikhalzen!
Maar ook de mergelsnijder(1) bemint zijnen mergelberg nog meer, dan de visscher
zijne Maas; hij kan en mag zoo eigenzinnig, zoo weelderig in den mergelklomp
kappen en snijden; zijne voor-

(1) De Sint-Petersberg vormt eene soort van zachte rots, genaamd Mergelrots: (eene geele
zandsteen), deze wordt uit den berg gekapt in groote blokken, welke bij middel eener grove
zaag gevierkant worden, Deze blokken zijn eene goede bouwstof, die langzamerhand verhardt;
bijzonderlijk als ze in waterwerken verbruikt zijn. De afval wordt op schepen naar Holland
gevoerd en dient om de lage gronden te vetten
DE SCHRIJVER.
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gangers en hij hebben daar, sedert eeuwen en eeuwen, zoo wondere doolwegen, zoo
eigenaardige figuren, zoo schoone kapellen uitgekapt! Banken, altaren, zuilen,
biechtstoelen, alles is er te vinden; slechts ontbreekt de offeraar, om den goeden God
in het ingewand des bergs te kunnen verheerlijken. Ieder voorwerp dat men ontmoet
in dezen zonderlingen berg, levert ruime stof op tot nadenken! Hier droppelt eene
fontein door de mergelrots, altoos in dezelfde hoeveelheid; daar ontdekt men
spelonken, die nooit door menschenhanden gemaakt zijn; ginds vindt men versteende
voorwerpen van alle slach, van den zonderlingsten aart en de zeldzaamste vormen.
Land- bosch- en waterbewooners zijn er vertegenwoordigd: van den verdwenen
Mamouth tot de muis; van den walvisch tot den spiering van de schildpad tot het
slekje; van den arend tot het meezeken. Daar mag men met waarheid zeggen: ‘De
Schepper van 't heelal was een wondere bouwmeester! zijn grootsch werk staat daar
ter bewondering van allen, ter doorgronding van niemand!’
Tegen den berg - waar hij ten oosten naar de Maas afhelt - vindt men het klooster
van Slavanten, op een der schoonste gezichtspunten welke ooit een oog aanschouwde:
tusschen het gewoel van boven en het gewroet van onder den grond; aan den voet
des bergs de Maas wemelt het van schuiten en schepen; eene onafzienbare vallei
tusschen twee reien bergen gedolven, waarbinnen de Maas als eene slang voortkruipt;
eene golvende vlakte, waaruit hier en ginds bergen opstijgen; honderde dorpen met
hunne witte kerktorens, die men als in eenen oogslag overblikt; ziedaar eenige van
die treffende schoonheden, welke het oog vergasten. Hij die den eersten steen legde
van het Slavanten klooster, was meer dan een godsdienstijveraar: was hij noch
natuurkenner, noch wijsgeer, hij bezat in allen gevalle eene voor het grootsche en
schoone gevoelige ziel!
Slavanten moet gezien, maar kan niet beschreven worden; men plaatse zich op dit
heerlijk standpunt; men betrede het afhellende grasplein; men doorwandele die
zeldzame houtgewassen en bloembedden; men ga onder de dichte trossen wintergroen
zich uitrusten, wanneer de zengende zonnestralen op den berg vallen, zonder dat een
enkel straaltje door het loofwerk dringt; men ontbijte in het lusthuis, dat tusschen
het gestruik staat, als gebouwd tot vermaak van allen, die het grootsche en schoone
komen bewonderen: dan eerst gevoelt men wat dit klooster is.! Deze verrukkende
natuur, deze samenhang van bekoorlijkheden verheffen de ziel tot haren schepper;
daarom stond Slavanten 's poort altoos open voor
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den wandelaar, zoowel als voor den vreemdeling, die op een berdeken kon lezen:
Zie en bewonder den Schepper!
Den twintigsten der Junimaand - 1579 - in eene fraaie tent, die achter het leger
was opgeslagen, zaten vijf persoonen te samen; er waren twee jongvrouwen, welke
zich onledig hielden met bloemen op zwarte zijde te borduren; aan hare fijne handen,
onder welke de roozen hare kelken openden, ried men de edele afkomst. Drie heeren
blikten op het kunstrijke werk, en volgden iederen naaldesteek. Een dezer drie laatste
brak het zwijgen en zegde tot den man, die zich een weinig buiten den kring geplaatst
had, waarschijnlijk uit eerbied voor het gezelschap:
- Barthel, gij zijt sedert eenige dagen nog niet uitgegaan; zou men niet zeggen, dat
de hertog van Parma voor u een Medusushoofd is, zoo bevreesd toont gij u voor het
aanschijn van dien man.
- Vreezen is misschien het woord niet, edele graaf, (gaf de toegesprokene ten
antwoorde) ik mistrouw mijne krachten, en ben even bevreesd, van mijne
grootmoedige weldoeners te scheiden, als mijnen ouden weldoener, den hertog van
Parma, voor altoos te verlaten.
- Gij hebt eventwel beweging noodig - zegde Filip, want het waren Egmont s
kinderen en Barthel - en morgen zult gij de goedheid hebben, ons op een uitstapje
te vergezellen,
- En waarheen zullen wij onze schreden richten broeder? - vraagde graaf Karel.
- Daaromtrent willen wij de zusters raadplegen - gaf Filip tot antwoord.
Maria sloeg voor, dat men Barthels meening moest volgen; aangezien deze, vroeger
in Maastricht garnizoen gehouden hebbende, met de omstreken 't best bekend was.
- Toegestemd! - riepen Sabina, Karel en Filip als uit éenen mond.
Eenen tijdlang liet Barthel zich bidden: hij scheen de eer der beslissende stem van
de hand te willen wijzen. Zoodra eventwel Maria haar engelachtig gelaat naar den
man wendde, zeggende: - Gij slaat mijn voorstel dus af! bedacht hij zich eene poos
en sprak dan:
- Indien het edele gezelschap het zoo wil, dan zou ik voorstellen, dat wij morgen
vroeg hier ontbijten en dan een uitstapje gaan doen naar de merkwaardigheden, die
zich in den Sint-Pietersberg bevinden. Straks zou ik een paar mannen

Pieter Ecrevisse, Volledige werken. Deel 5. Verwoesting van Maastricht

183
gaan opzoeken, die met den onderaardschen doolhof bekend zijn. Na dit bezoek
zouden wij te Slavanten gaan noenmalen; daartoe kan ik de noodige maatregelen
nemen. Ten tijde dat ik in Maastricht lag, heb ik mij menigmaal in den berg begeven
en altoos nieuwe voorwerpen te bewonderen gevonden; derhalve hoop ik, dat de
edele freulen en graven ook voor de vermoeinissen zullen schadeloos gesteld worden;
alhoewel Barthel onder het opzicht van kunstsmaak zeer feilbaar is.
Dit voorstel werd in alle punten en deelen goedgekeurd; de goede jongen moest
aanstonds de noodige maatregels nemen; voor wegwijzers en eetwaren zorgen; want
men was gewoon op zijne nauwkeurigheid te rekenen, en onder dit opzicht bleef hij
nooit in gebreke.
Het was vijf ure van den namiddag, toen Barthel het gezelschap verliet, om de
noodige toebereidsels in gereedheid te brengen. Tegen zijne gewoonte, bleef hij zoo
lang uit, dat Egmont s bezorgde kinders begonnen ongerust te worden. Reeds was
de avond al sedert eenen geruimen tijd ingevallen; zij hadden zich alle vier voor den
ingang der tent geplaatst, om den goeden Barthel af te wachten! Bij zijne komst werd
hij, met angstige bezorgdheid, door allen ondervraagd naar de oorzaak van zijn
uitblijven.
Hij schoof het op de moeilijkheid van wegwijzers te vinden en op de menigvuldige
maatregelen van zekerheid, welke hij genoodzaakt was geweest te nemen.
Den volgenden morgend, op slag van acht ure, bevonden zich onze vijf kennissen
voor den grooten ingang, die op de stad uitziet. Karel, Filip en Barthel waren
gewapend; een bediende volgde hen met eene mande eet- en drinkwaren. De
wegwijzers wachtten op hunnen post; beproefden hunne vuurstalen, steenan en
gebrand linnen, voor 't geval de fakkels zouden uitgedoofd worden door den wind.
Wanneer alles beproefd en goedbevonden was, begaf zich de stoet onder de duistere
welfsels. Eenen tijdlang ging men voort zonder ander licht, dan de schemering des
ingangs; buiten de wegwijzers en Barthel gevoelden allen eene koude huivering; zij
trilden, zonder daarom bevreesd te zijn! Op eenen zekeren afstand onder den berg,
bleven de wegwijzers stilstaan en deden aan het gezelschap het uitwerksel des lichts
van den ingang bemerken. Allen stonden verbaasd; want de zonnestralen schenen,
in purperkleurige kolommen, door den ingang naar binnen te dringen. Terwijl men
dit wonderbaar verschijnsel gadesloeg, klonk de vuursteen tegen het staal; de vonken
vielen op het gebrand linnen; de fakkels werden ontstoken en eensklaps

Pieter Ecrevisse, Volledige werken. Deel 5. Verwoesting van Maastricht

184
verdween de lichtstraal des ingangs en maakte plaats voor eene witachtige streep.
Op dezen oogenblik verschrikten de kennissen; want een gehinnik van paarden
en een geloei van koeien weergalmden van verre onder de gewelfsels; vledermuizen
verlieten hare akelige verblijfplaatsen en kwamen rondom het fakkellicht fladderen.
De wegwijzers verklaarden aanstonds deze verschijnsels: - De landlieden uit de
omstreken (zegden zij) vluchten met hun vee en kostbaarheden in den berg, zoodra
een vijandlijk leger nadert: de dieren sedert lang van het daglicht beroofd, zijn verblijd
over het ontsteken der fakkels; de vledermuizen integendeel, schuwen het licht.
Deed deze uitlegging den schrik verdwijnen, er bleef nog altoos eene soort van
benauwdheid bij de wandelaars heerschen, die hoofdzaaklijk bij de doodsche stilte,
waarin men verviel, moest worden toegeschreven. De oudste wegwijzer begreep dit
gevoel der heerschappen; hij wist bij ondervinding, dat een soort van vrees het
kloekste gemoed overviel; derhalve begon hij eene menigte verhalen, rakende de
plaatsen welke zij doorwandelden. Hier, zegde hij, vond men eens de lijken van twee
zestienjarige knapen, die met meer andere makkers spelende, zich zooverre gewaagd
hadden, dat zij den terugweg niet meer vonden en van honger omkwamen. Zij lagen
in elkanders arms geklampt. Verder wees men de plaats aan, waar men het lijk van
eenen Benedictijner vond: deze had eenen draad aan den ingang vastgehecht en rolde
het kluwen af, naar mate hij zich onder de duistere gewelven begaf. Uit lichtzinnigheid
en zonder de gevolgen zijner daad te berekenen, had een knaap den draad afgesneden;
de kloosterheer rolde te vergeefs den leiddraad op, hij naderden den ingang bijna
niets; zijne fakkel bijna uitgebrand zijnde, was de terugreis onmooglijk. Hij was een
slachtoffer van den honger geworden.... te vergeefs had hij zich met zijn eigen lichaam
willen spijzen! Toen men den monnik vermiste, liepen honderde mannen en knapen
met fakkels te gelijk in den berg; een wildvang vond het lijk. Nauwelijks had hij het
kluwen draad ontdekt, of hij stiet eenen ijslijken gil uit: het was zijn slachtoffer....
hij had den draad doorgesneden! Stijf stond hij met verwilderde oogen op het lijk te
staren; men rukte hem weg: hij was zinneloos!
Een kreet van afgrijzen ging uit de vijf monden te gelijk op; de beide freules waren
ijskoud van schrik en verklaarden op eenen toon, die weinig tegenspraak aannam,
dat zij geenen stap verder wilden zetten! Zij bevonden zich bij de zooge-
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noemde fontein; daar sneden zij met Filips dolk hunne namen op den mergelmuur.
De namen der vier telgen van Egmont en Sabina van Beieren kan men onder elkander
vinden; naast hen, staat die van B. De Vos, benevens het jaartal 1579, 21 Juni.
Nauwelijks lieten de freules aan de mannen den tijd, om de mergelkapel te
bezoeken; om hier en ginds eenige versteende visschen en schelpen uit den mergelblok
te snijden met hunne dolken. Het was elf ure, toen het gezelschap, tot groot genoegen
der zusters, buiten den berg trad. De wegwijzers werden edelmoedig betaald en zelfs
door graaf Filip aangemaand, om in 't vervolg hunne afgrijslijke verhalen voor
mannenooren uitsluitlijk te besparen.
Onze vrienden sloegen den weg in naar Slavanten; de dag was juist te midden, de
zon schoot hare stralen bijna loodrecht op hunne hoofden, toen zij voor de poort
kwamen van het klooster en op het eerste kloppen werden binnen gelaten door eenen
lekenbroeder, die het ambt van portier bekleede. Oogenbliklijk verscheen de pater
Gardiaan; groette heuschelijk het gezelschap, zeggende: ‘Weest welkom, edele
vreemdelingen; wandelingen, hof, lusthuis en lommer staan u ten dienste! God schiep
de schoone natuur tot genot en bewondering van alle menschen. Gij komt hier eenen
uitgestrekten gezichteinder, eenen heerlijken landbouw bewonderen: zulke
beschouwingen stemmen het gemoed tot kalmte en verheffen de ziel tot God, haren
schepper. Gij zijt zekerlijk dezelfde persoonen, die gisteren avond hebben oorlof
doen vragen om in het lusthuis te noenmalen; het staat ter uwer beschikking. De zege
des Hemels zij met u allen!’
Bij deze woorden verwijderde zich de overste, zonder dat eenige uitnoodiging
bekwaam ware, hem te bekoren: zonder dat hij eenige dankzegging aanvaardde.
In eenen oogwenk zworven de wandelaars, onder het houten boomgewas, van het
eene heerlijke uitzicht naar het andere; eenieder meende het bewonderenswaardigste
te zien; riep de makkers toe en toonde de aanloklijkste voorwerpen door woorden
en gebaarden. Eenen oogenblik ontstond er zelfs een redetwist, rakende de meest
zielroerende verschijnsels.
Karel verklaarde zich voor eenen vuurspuwenden berg; Sabina voor eenen wijden
gezichteinder en een golvend oogstveld; Maria voor eene stormende zee en eene
gothische kerk. Men vraagde aan Filip, wat zijn gevoelen was. Deze strekte de hand
uit naar het noorden, waar Maastricht lag, en zegde alsdan met aandoening: - O, dit
alles zegt niet half zooveel tot mijn gemoed, als de puinhoopen, waaronder een
heldhaftig
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volk bezweek; een dusdanig tooneel zullen wij weldra mogen aanschouwen!
Middelerwijl had Barthel zich onledig gehouden met voor het noenmaal te zorgen;
wanneer hij alles in gereedheid gebracht had. trad hij tot het edele gezelschap en
zegde op eenen plechtigen toon, die aan den hofmeester niet zou misstaan hebben:
- Het betaamt niet, dat mijne edele freules en heeren de schoone natuur in eenen
hongerigen staat aanschouwen; eerst genoenmaald, en dan de wandeling regelmatig
voortgezet. Het eten is opgediend en wacht de edele gasten!
Zonder de geringste aanmerking te maken, begaf zich het gezelschap naar het
lusthuis. Hoe stond men verwonderd, niet alleen een uitgezocht en overvloedig maal,
maar ook eenen buitengewonen zwier ten toon gespreid te vinden; zoo verre, dat
graaf Filip schertsende de bemerking maakte, dat Barthel als hofmeester in staat zou
zijn, eenen gevaarlijken storm tegen hunne inkomsten te leveren!
Dan had Barthel met een slach van gestreelden hoogmoed geantwoord:
- Ik heb het uitstapje van heden voorgeslagen, geregeld en medegemaakt; deze
eer betaal ik: eerst mijnen spaarpot aangerand; is hij ledig, dan ga ik tot mijnen ouden
meester en bid hem, dat hij denzelven opnieuw vuile; daartegen stel ik ten zijnen
dienste een zwaard, dat begint te verroesten, en eenen arm, die buiten gebruik raakt!
Wel te verstaan, indien Barthel voor het edele gezelschap een nutlooze ballast wordt.
- Gij vreest toch niet, dat deze laatste veronderstelling ooit intrede? - vraagde Filip.
- Kom, kom (eindigde de graaf) zetten wij ons aan tafel; gij spreekt in raadsels,
ik versta u niet!
Nauwlijks waren onze vijf persoonen gezeten, of zij begonnen zoo dapperlijk met
lepels en vorken te schermen, dat er geen klank gehoord werd, dan het getint der
zilveren eettuigen tegen de schotels en teljooren. Het eerste gerecht liep ten einde,
in het diepste stilzwijgen, en daarvan was Filip een aartsvijand; ook stond ter
nauwernood het tweede gerecht op tafel, of hij schonk de bekers boordvol heerlijk
druivensap; stak dan den zijnen omhoog, en zegde met gulheid:
- Op de gezondheid van den ieverigen, vindingrijken, alles voorzienden Barthel,
den held van ons huidig feest: dat hij lang leve!
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- Hij zal leven! - Juichten Karel, Maria en Sabina toe, terwijl zij eere deden aan 't
edele vocht.
- Hij zal leven! - Voegde Filip bij, terwijl hij zijnen ledigen beker op de tafel zette!
Deze eereteug en de gelukwenschingen, waarmede hij gepaard ging, lokten eenen
zilten traan uit Barthel's oogen; men kon aan 's mans gedwongene houding zien, dat
iets op zijn hart lag. Dit ontsnapte ook geenszins aan Maria 's oplettend oog. Zij
vraagde onmiddelijk:
- Barthel waarom beantwoordt gij Filips gulhartigen teug niet? Waarom raakt gij
uwen beker niet aan?
- Omdat ik de eer niet waard ben, die gij mij ellendeling aandoet! sprak Barthel
plechtig!
- Wat wilt gij zeggen? Verliest gij het brein? - vraagden de vier gezellen te gelijk;
terwijl de vorken uit hunne handen vielen van verwondering en verbazing!
- Ik wil zeggen, (hernam de jongen, den toon verheffende) dat Barthel, die gij als
eenen vriend aanzaagt en als eenen broeder behandeldet, door de goedheden en
deugden van Egmont 's gezin overwonnen, en buiten staat is, om langer de rol van
eenen schalkachtigen bespieder te spelen! Dat wil zeggen, dat hij voornemens is,
eens voor goed, zijnen boezem te ontlasten van alles, wat op denzelven sedert drie
maanden drukt! Barthel wil zonder vertoef bekennen, met welke bedoeling hij onder
de nooit volprezene familie van Egmont verbleef; wanneer gij alles weet, dan zult
gij met kennis van zaken beslissen, of hij nog uwen eereteug waardig is!
Zoo groot was de verwondering, of om beter te zeggen de verbazing, dat niemand
éen woord vond om uitlegging te vragen; maar op aller gezichten kon Barthel de
vraag lezen, die hem eenieder wilde toesturen: ‘Barthel, spreekt gij ernstig?’
Hij begreep de stilzwijgende ondervraging en ging voort in dezer voege:
- Tien jaren lang diende ik als man van eer, voor vorst en vaderland, zonder ooit
te onderzoeken, wie recht of onrecht had; overal, waar het er op aankwam, slagen
uit te deelen of te ontvangen, was ik tegenwoordig! Nu had ik voor- dan tegenspoed:
beide verdroeg ik met kalmte en geduld; alles wat ik over mijne krijgsloopbaan
verhaald heb is de nauwkeurige waarheid. Deze wonde (op de kaak doelende) bracht
mij de edele graaf te Antwerpen toe! Gene (op het voorhoofd wijzende ontving ik
te Gembloers; ze was den hertog van Parma bestemd! Ik was gelukkig genoeg, het
leven te redden
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van den edelsten, den grootmoedigsten, den beroemdsten en deugdzaamsten
krijgsheld! Van dien oogenblik werd hij voor mij meer dan een beschermer, meer
dan een weldoener: hij was voor mij een vader! Hij hechtte mij voor altoos aan zijnen
dienst; schonk mij vertrouwen in ruime maat, en wilde, dat ik overal aan zijne zijde
bleve! Ik was aan den held gekluisterd door plicht, bewondering en dankbaarheid!
Hoe gelukkig maakte mij 's grooten mans vriendschap! En deze schonk hij mij in
ruime mate! Hoe voelde ik mijne eigene waarde.... ik, een gelukskind.... als de hertog
zich gewaardigde, mijne hand in de zijne te vatten en te zeggen, op eenen toon, die
tot in het merg mijner beenderen drong: ‘Bartholomeo, (zoo noemt hij mij) gij zijt
een brave jongen, een edel hart, een dapper krijgsman! o, Mijne edele weldoeners,
wier vriendschap mij zoo dierbaar was! gij moest mijnen meester den hertog kennen,
gelijk ik hem ken; gij moest weten, met welke onweerstaanbare kracht men zich
geboeid voelt aan dien uitgezonderden man, dan eerst zoudt gij mijne handelwijze
uwaarts beseffen, ze mij misschien vergeven!
- Maar, Barthel - onderbrak hem Filip met ernst - wat hebt gij u te verwijten; wat
te doen vergeven! Tot hiertoe weet ik nog anders niets, dan dat gij dankbaar waart
voor genoten weldaden; ik ben er verre af, iets in uw gedrag te laken! uwe
dankbaarheid beschouw ik als eene uitstekende deugd!
- Gave God, edele graaf, dat ik niets meer hadde bij te voegen; een jaar lang
smaakte ik eene hemelsche rust en kalmte; ik was van mijnen doorluchtigen meester
zoo onafscheidbaar als de schaduwe van het lichaam. Over ongeveer drie maanden,
(gij herinnert u dien oogenblik nog) moest ik hem naar Scherpenheuvel vergezellen;
daar ontmoette hij twee edele wezens, gij kent ze! Ik behoef nauwlijks aan Filip te
gewagen, dat de freule den diepsten indruk op het gemoed des hertogs te wege bracht.
Deze, alvorens zich aan iemand te openen, wenschte eerst te weten of Maria's hand
en hart vrij waren; diensvolgens gaf hij mij last om, onder 't een of 't ander
voorwendsel, in uwe familie te sluipen. Ik nam 't op mij, Maria's neiging te bespieden!
Aan het wijf uit den Rooden Leeuw gaf ik de rol op, die zij moest spelen! gij weet t
beste, hoe zij zich van hare taak kweet. Om als uw leidsman en beschermer te worden
aangenomen, moest ik mijnen waren stand verbergen, en mij als eenen armen dienaar
doen voorkomen. Te Gavere was ik, (mijn God ik schaam mij het te zeggen) een
bespieder! Misdeed ik nooit in 't minste tegen de deugdzame familie, die mij haar
vertrouwen, hare
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vriendschap schonk; al moogt gij alles weten, wat ik ooit aan den hertog van Parma
schreef en wat uw hovenier Antoon hem overbracht, ik was toch in mijne eigene
oogen een ellendeling; ik speelde eene onteerende...
Het woord onteerende was 't laatste, dat Barthel kon uitbrengen; de tong verstijfde
in zijnen mond.... Het besef van eer had hem den misslag door een vergrootglas doen
zien, en wie weet, hoe hij zijn eigen gedrag nog zoude gebrandmerkt hebben, wanneer
plotsling de buitendeur van het lusthuis openging en een fiere ridder binnentrad....
Barthel moest de leuning van zijnen stoel vastgrijpen om niet te vallen. Maria werd
doodbleek: Sabina en Karel verstonden noch deze verschijning, noch den indruk
welke de binnentredende te wege bracht! Filip zat met den rug naar de deur gekeerd,
hij zag om; sprong op van zijnen stoel en riep met verbazing uit: - De doorluchtige
hertog van Parma!
- Hij zelf en alleen, (antwoordde deze met heuschheid) en hij hoopt, dat men hem
zal verschoonen wegens de onhoflijkheid van zijne verschijning. Hij trad tot graaf
Filip; nam deszelfs hand in de zijne, zeggende: gij komt niet tot mij; derhalve moet
ik tot u gaan: daartoe voelde ik mij op eene onwederstaanbare wijze voortgesleept!
Hij naderde Maria en sprak met eene schier bevende stem: de schoone freule zal,
hoop ik, mijn plotselijk verschijnen aan de ware oorzaak toeschrijven; naamlijk aan
de begeerte van haar den verschuldigden eerbied te bewijzen! Dan zich naar geheel
het gezelschap wendende, zette hij bij: Ik reikhalsde, om mij in de vriendenrij te
bevinden, daarom verzuimde ik, mij te doen aankondigen; vrienden maken noch
vergen plichtplegingen! Veronderstelt nu, dat ik een dwalende ridder zij, op het spoor
der edelvrouw, van wie ik mij den nederigen dienaar erkenne; zult gij mij dan de
gastvrijheid weigeren?
Graaf Filip geantwoord hebbende, dat zij het zich tot eene groote eer rekenden,
den doorluchtigen hertog van Parma te bezitten, voegde deze bij:
- Het zal, hoop ik, een vriendenmaal zijn, dat wij te samen nemen; verbannen wij
alle plichtplegingen, bid ik u, uit ons midden; verbeeldt u, dat ik een lid der familie
zij!
De jonge graaf wees den hertog de eereplaats aan, en die was juist tusschen de
twee zusters. Men begon het tweede gerecht met verdubbelden iever aan te randen;
Farnees toonde, dat het hem ernstig was, toen hij de gastvrijheid voor eenen
hongerigen afsmeekte. Slechts weinige woorden werden eenen tijdlang gewisseld,
in zooverre de strenge beleefdheid dezelve
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onvermijdelijk maakte; want er heerschte min of meer gedwongenheid, en daartoe
had Barthels openbaring hoofdzaaklijk bijgedragen. Zoohaast het nagerecht was
opgebracht en het gezelschap zich alleen bevond, zegde Alexander:
- Vrienden, bij mijne binnenkomst heb ik den dischgenoot, Barthel, in volle
redevoering onderbroken: ik verzoek hem vriendelijk, den draad te hernemen, waar
hij denzelven afbrak.
Barthel antwoordde bescheiden: - Uwe Hoogheid zou zich beter van die zaak
kwijten, dan zijn dienaar; handelen, zwijgen en spreken gaan den doorluchtigen heer
van Parma even wel van de hand!
- Indien gij mij wilt zeggen, hernam Alexander, hoeverre gij gekomen zijt, dan
zal ik met verlof der vrienden het overschot bijvoegen. Misschien kwam ik juist om
de zaak af te handelen, waarmede gij begonnen hebt, mijn dappere Bartholomeo; de
vriendschap van ons allen zal er bij winnen, en de openbaring der waarheid zal u, in
de achting van de edele Egmonts, doen stijgen.
Op het aandringen van Alexander en Filip, herhaalde Barthel nogmaals, wat hij
kwam te openbaren. Toen hij de woorden uitsprak: ‘ik was toch in mijne oogen een
ellendeling; ik speelde eene onteerende...’ steeg het bloed naar zijn hoofd; het was
als of deze woorden hem verstikten
De hertog van Parma stak de hand uit, ten teeken dat zijn schildknaap zoude
zwijgen. Vervolgens zich tot het gezelschap wendende, nam hij het woord in dezer
voege: Gelieft in aanmerking te nemen, dat deze brave en trouwe dienaar zichzelven
te zwaar beschuldigt; ik zal geheel de zaak in haar waar daglicht plaatsen; dan zult
gij allen overtuigd wezen, dat ik alleen de plichtige ben, indien er misdaan werd.
Veroorlooft mij dat ik de gebeurtenissen wat hooger opsomme Toen ik het geluk
had, over eenige maanden, twee telgen te ontmoeten van den doorluchtigen Lamoraal,
vatte ik een allergunstigst gedacht op van graaf Filip. Ik kan u niet zeggen wat vreugde
ik smaakte, wanneer ik hem leerde kennen als den waardigen zoon eens waardigen
vaders.
Wat de gravin Maria betreft, haar zien, hooren, vereeren en beminnen.... zie daar
mijne gewaarwordingen. Tijd en plaats gedoogden niet, dat ik mijne gevoelens
kenbaar maakte.... De indruk, welken de schoone freule op mij te wege bracht, was
zoo plotslijk, zoo geweldig, dat ik mij zelven eenen tijdlang wilde beproeven, of ik
niet in eenen oogenbliklijken staat van begoocheling der zinnen had verkeerd. Ik
was in allen gevalle
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vastlijk beslist, geen woord te lossen, vooraleer het mij zoude gebleken zijn, dat
Maria 's hart en hand volkomen vrij waren.
Ik maakte mijn besluit bekend aan Barthel, die geheel mijn vertrouwen bezit en
verdient. Het was op mijn uitdrukkelijk bevel, dat hij u ten leidsman diende en zich,
om zoo te zeggen, aan uwe familie opdrong. Ongaarne liet ik den dapperen man van
mij scheiden, aan wien ik gehecht ben door de sterkste banden van dankbaarheid en
vriendschap. Doch wien beter, dan aan zulk eerlijk hart, kon ik zulke kiesche zending
toevertrouwen?
Laten wij thans zien, hoe hij de familie Egmont heeft bedrogen. Hier zijn de
brieven, welke ik hem schreef; luistert naar den inhoud der zijnen! (Nu las Alexander
geheel de briefwisseling, en vervolgde dan): Ik hoop, u allen genoegzaam overtuigd
te hebben, dat Barthel in geenen deele tegen eer of plicht heeft gehandeld. Indien
verdere bewijzen noodig waren, dan zou ik bijvoegen, dat hij misschien aan u allen
dezelfde vriendschap en liefde toedraagt, als aan mij; en dat eene verbintenis tusschen
de familie Egmont en mij zijn hoogste geluk zou uitmaken.
Is nu Barthel ten volle verschoond, zoo blijft mij nog enkelijk over, dat ik de
oprechtheid, de zuiverheid mijner voornemens door daadzaken stave. Vooreerst zal
ik u den brief voorlezen dien ik aan den koning schreef, om zijne toestemming te
vragen. Immers zoo is het met vorstenkinderen geschapen: zij alleen mogen de
neigingen hunner harten niet raadplegen! De staatsaangelegenheden beslaan de plaats
der liefde.... en men moet het misschien aan deze redenen toeschrijven, dat de
walgelijkste huwlijkstafereelen menigmaal de hoven ontsieren, en dat de losbandigheid
van het paleis tot het volk overslaat, of aan het volk tot dekmantel dient!!! Hier is
het antwoord op mijnen brief.
Hij las; maar ziende, dat eene gramschapswolk op Filips voorhoofd verscheen,
voegde hij bij: ‘gelieft in aanmerking te nemen, dat de weigering enklijk het gevoelen
behelst van 's konings raadslieden. Mijn oom heeft een eigenhandig schrift aan
Serbellon gezonden, hetwelk hij maar mag overhandigen na de inneming van
Maastricht, en ik ben verzekerd, dat hetzelve de koninklijke toestemming bevat.
In allen gevalle zal ik deze toestemming bekomen, al moest ik zelf naar Madrid
reizen en mij voor de voeten mijns ooms werpen! Zoo lang ik eventwel aan het hoofd
des legers sta, moet ik gehoorzamen en op mijnen post blijven. Is mijne taak
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hier afgedaan, dan kan mij niets of niemand beletten, den last van mijne schouders
te werpen, en mijn geluk te zoeken in den vreedzamen, huislijken kring. Ik had
besloten, de ontknooping stil af te wachten, en mij dan te verklaren. Barthel 's kiesch
eergevoel heeft dit plan verijdeld. Gisteren avond kwam hij tot mij voor de eerste
reis, sedert zijne terugkomst, en verklaarde op de stelligste wijze, dat hij zijne
dubbelzinnige rol niet langer meer wilde spelen en heden alles zoude openbaren.
Geen spreken, geen bidden kon hem van gedacht doen veranderen. Ik vernam van
hem, waarheen gij u heden wildet begeven. Mijn besluit was al aanstonds genomen;
immers mij viel het ten plicht, u allen met den waren staat van zaken bekend te zetten.
Thans weet gij alles, en zult mij veroorloven zonder plichtpleging aan de zuster te
vragen: ‘Maria gelooft gij, dat Alexander van Parma uwer waardig is, en u gelukkig
kan maken, daar is mijne hand! Wil dezelve niet versmaden; immers de maatregelen,
die ik nam, de stappen, die ik waagde bij den koning; alles moet u het bewijs
opleveren, dat ik den hoogsten prijs stelle op den titel van uwen echtgenoot.’
De onschuldige maagd bevond zich in eenen onbeschrijflijken toestand; hare
verwarde, vormlooze gevoelens werden voor haar helder; zij had zich verbeeld,
enkelijk den heuschen ridder, den betaamden krijgsheld, den grooten staatsman te
vereeren en te bewonderen.... en eensklaps openbaarde haar het hart, dat zij Alexander
van Parma beminde.... maar beminde met het zuivere gevoel, waardoor de echtbanden
geheiligd worden. Bij de eerste woorden, die haar Alexanders bedoeling lieten gissen,
had Maria de oogen neergeslagen; de denkbeelden botsten verward tegen elkander
in haar hoofd. Toen de hertog ophield met spreken, verhief zij de oogen en blikte
beurtelings op al de aanwezigen, als wilde zij vragen: heb ik wel gehoord? Wat moet,
wat kan ik antwoorden? Het was noodig, dat graaf Filip tot de zuster zegde: ‘Maria,
de doorluchtige hertog van Parma heeft u eene vraag toegestuurd, en wacht noch
altijd op een antwoord! Laat uw hart vrij beslissen!
Als uit eenen droom scheen zij te ontwaken. Zij wapende zich eensklaps met haren
geheelen moed en bejegende met de grootste bescheidenheid: ‘Hoe schitterend ook
de aanbieding uwer doorluchtige hoogheid zij, kan mijne beslissing anders niet, dan
aan het goeddunken mijner dierbare moeder ondergeschikt wezen. Ik moet eerst hare
toestemming verworven hebben....
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- Daarmede zullen wij, Karel en ik, ons belasten! - Onderbrak Filip - Gelief ten
stelligste uitspraak te doen, naar de ingeving van uw hart!
Met een gloeiend voorhoofd en neêrgeslagene oogen, sprak de maagd: “Genadige
heer van Parma, de bewijzen van vriendschap en goedheid, die gij aan ons huis gelieft
te geven, vervullen mijn hart dermate met dankbaarheid, dat ik geene woorden vinde,
om dezelve uit te drukken. Zou ik voor het geluk bestemd zijn, dat uwe hoogheid
mij voorspiegelt, dan zal ik al mijne krachten inspannen, om die hooge plaats met
waardigheid te bekleeden. In allen gevalle zal de onverdiende grootheid mij even
zoo min verhoovaardigen, als de rampspoeden ons allen ter neêrsloegen!... Als ridder
en krijgsheld, staat de hertog van Parma in mijne verbeelding boven alle stervelingen
verheven; van dit hooge standpunt mag hij geen hairbreed afdalen. Het zij mij derhalve
geoorloofd, slechts eene voorwaarde te stellen, niet in mijn belang, maar in het
uwe...!”
- Spreek, schoone freule; - viel Alexander gretig in hare rede - indien het voltrekken
dezer voorwaarde in mijne macht staat, dan is dezelve voorop aanvaard!’
Maria hernam op eenen vasteren toon: ‘Van uwe hoogheid hangt het af, deze
voorwaarde te volbrengen; derhalve stel ik dezelve met al den eerbied, welken ik
aan den beroemden hertog van Parma schuldig ben. - Uw koninklijke oom schorst
zijne beslissing op tot na de verovering van Maastricht; ik ook verdaag u tot dien
plechtigen oogenblik. Mijn broeder Filip, die zich aan krijgszaken verstaat, verzekerde
gisteren, dat de belegerden het niet meer dan tien dagen konnen volhouden. Wanneer
nu het rampzalige uur slaat, waarop de vesting bezwijkt, herinner u dan, genadige
vorst, (bij deze woorden zeeg Maria op de knieën: verhief hare natte oogen tot
Alexander) dat eene dochter van den martelaar Egmont u te voet viel, smeekende
om vergiffenis voor de misleide stedelingen! Zorg, bid ik uwe hoogheid, dat geen
vlek op uwen zuiveren naam valle!... Wordt de stad van moord en plundering
gespaard, o goedertieren held, dan zal Maria van Egmont u wel niet grooter, niet
beroemder maken, dan gij reeds zijt; maar liefdevol zal zij elken dag haars levens
besteden, om u deze gunst in dankbaarheid en verknochtheid duizendvoudig te
vergelden!’
In hare nederige, smeekende houding, verscheen Maria zoo waardig, zoo
verrukkelijk, dat de held, als in opgetogenheid hare hand vattende (en de maagd
oprichtende) uitriep: ‘Gij zijt dan de engel des vredes en der verzoening!’
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- Neen, dit niet; - (bejegende zij deftig en vestigde haren eersten blik op hem) maar
ik ben de voorspreekster van eene rampzalige bevolking (die meer misleid dan plichtig
is bij den grootmoedigen vorst van Parma!
Eene poos stond Alexander spraakloos; dan vraagde hij: ‘Ben ik wel meester,
edele freule, de gebeurtenissen te beheerschen? Indien, bijvoorbeeld, mijne
zegevierende benden eenen wanhopigen, woedenden weerstand vinden in de veroverde
stad? Indien mijne te lang getergde soldaten woede met woede bekampen; indien de
wetten der eer en des oorlogs mijn gedrag billijken, zult gij nog strenger zijn dan
mijne vijanden? Dan Tapin zelf!’
- Gelief u niet te misgrijpen nopens mijne bedoeling, genadige vorst! - Was haar
antwoord. - Ik smeek u om vergiffenis voor eene heldenmoedige bevolking; omdat
deze grootmoedigheid de schoonste deugd zal wezen onder al uwe deugden. Ik
herhaal het: geen bloed mag op uwen naam kleven!
- Luistert, gij Maria en allen die mij hooren, (beloofde Farnees plechtig) wat ik
voor uwe bede en mijne faam zal doen! Wanneer alle verdediging is onmooglijk
geworden; wanneer de grachten gevuld, de muren en torens platgeschoten zijn, dan
nog zal ik aan de stad genade en vergiffenis bieden tegen eene vrijwillige overgave.
In dit geval laat ik de vesting bezetten door de Waalsche regimenten. Ik bedoel
geenszins, onze vlag te doen wapperen op eenen puinhoop! De koning zelf wil liever
deze bloeiende stad sparen, dan zien vernielen. Doch gij begrijpt, mijne dierbare
vrienden, welke verantwoordelijkheid op mij rust! Mijne eer, het dierbaarste pand
mijns levens, is er mede bemoeid; de vesting zal en moet in mijne handen vallen.
Wordt ze stormerderhand ingenomen, wie zal dan kunnen waarborgen, dat er van
weerskanten geene wreedheden worde gepleegd? - Om zeker te zijn, dat er geen
bloed worden vergoten, zou ik het beleg moeten opbreken! Dit kan ik niet, zonder
den koning te verraden.... en nooit zal ik mij aan zulke snoode misdaad plichtig
maken! Eene dochter van den grooten Lamoraal kan zulke vraag zoo weinig opperen,
als ik ze konne inwilligen. Aan grove wandaden heeft de bezetting zich overgeleverd...
krijgsgevangenen zijn, tegen het volkenrecht met steenen aan den hals in den
Maasstroom van de brug geworpen. Deze gruweldaden zijn in mijn leger bekend
geworden, en hebben eenen algemeenen wraakkreet verwekt. Desniettegenstaande
zal geene wraak gepleegd worden, waar ik dezelve
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kan verhinderen; daarop verpand ik mijn ridderlijk eerewoord!
Graaf Filip begreep de gegrondheid van Alexanders bemerkingen, en moest zijne
gematigdheid inwendig prijzen, Door zijne tusschenkomst werd een einde gesteld
aan de zaak; men besloot het huwelijksontwerp geheim te houden tot na den val van
Maastricht. Van deze gebeurtenis hing alles af.
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XII.
Een echt Nederlandsch hart.
Nauwelijks was de samenspraak, nopens de huwlijksverbindtenis, afgebroken, of de
hertog wendde zich tot Filip met de vraag: ‘de twee maanden zijn verstreken, hebt
gij een besluit genomen op de aanbieding, welke ik de eer had u te doen te
Scherpenheuvel?’
- Ja, doorluchtige hoogheid; (bejegende Filip) ik aanvaard uw voorstel; doch onder
eene bedinging, die ik u rondborstig zal blootleggen!...
- Ik vraag niet beter, dan dezelve te konnen aanvaarden.
- Verschoon, bid ik uwe hoogheid, de rondborstige taal van een vlaamschen
edelman; (zoo begon de graaf) gelijk wijlen mijn vader, zaliger gedachtenis, zal ik
mijn zwaard ten dienste des konings stellen, zoodra deze zich binnen de palen der
wet beperkt. De aanwezigheid der spaansche krijgsbenden is eene schending onzer
privilegien; zend hen terug, dan treed ik u ter zijde.
- Ik begrijp en eerbiedig uw vaderlandsch gevoel, mijn vriend; (merkte Farnees
aan) maar de tijd is nog niet gekomen
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waarop ik deze dappere benden kan wegzenden. Zoohaast de verzoening algemeen
is hier te lande, zal ik hunne verwijdering vragen en bekomen; want de koning weet
ze elders te gebruiken.
- Op deze wijze blijft het wantrouwen voortduren: (wierp de graaf op) de
verzoening is onmooglijk. Wij vrije vlamingen willen zelven onze zaken afdoen; wij
dulden geene vreemdelingen naast ons, en nog veel min boven ons. De groote Karel,
uw beroemde grootvader, stelde een onbeperkt vertrouwen in zijne landgenoten,
omdat hij hen kende. De koning beproeve zijne Nederlanders! hij verwijdere de
vreemde soldeniers; hij plaatse een inlandsch leger onder het opperbevel uwer
hoogheid, en het zal wonderen tot stand brengen! - Welke mannen gaan op vreemden
bodem den oorlog voeren? Loutere gelukzoekers... blinde werktuigen van den vorst,
die hen betaalt!
Wat bekreunen zich zulke lieden er om, of zij hier rechten schenden, persoonen
mishandelen en overal puinhoopen achterlaten? Voor hen zijn wij muitelingen; onze
taal, zeden en rechten kennen zij niet! Onze eigendommen beloeren zij als hunnen
buit. Neen, geene vreemde soldeniers op den vrijen, vaderlandschen bodem! Ik vraag
uwe hoogheid om verschooning voor de rondborstige taal, die ik voer! gij bemint de
waarheid, omdat gij groothartig zijt; een Vlaming zegt de waarheid, omdat hij oprecht
is!
- Ja, ik bemin de waarheid; (herhaalde Farnees) zij kwetst mijne ooren niet.
Verschoont mij, schoone freules, dat ik van staatkunde spreke. Toen beide gravinnen
negen, ten teeken van toestemming, vervolgde Alexander:
Van den eersten oogenblik mijner komst in de Nederlanden tot heden, hebt gij
moeten bemerken, dat ik nooit mijne legerbenden gebruikte tegen de burgers; maar
altoos tegen den vijand, zoolang hij de wapenen in de vuist had.
Ik heb, tegen den wil des konings en het advies des krijgsraads, niet in Vlaanderen
willen vallen; omdat er geene vreemde legers aanwezig waren. Hoe is het mooglijk,
dat ik de Spanjaarden wegzende? De noordelijke provincien zijn niet alleen verloren
voor den koning; maar bedreigen daarenboven onze grenzen!
De aartshertog Mathias troont nog te Brussel. Frankrijk ligt op den loer om, bij
de eerste de beste gelegenheid, zijn voordeel uit onze geschillen te trekken! Hoe wilt
gij, dat ik met eene handvol Nederlanders aan zoo vele binnen- en buitenlandsche
vijanden het hoofd biede? Geloof mij, zoolang ik het
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opperbevel over het leger in handen heb, staat er voor de vrijheid der Nederlanders
niets te vreezen. Deze verzekering mag ik u geven,
- Uwe hoogheid plaatst zich al te uitsluitlijk op het grondgebied der belangen van
den koning. De Nederlanders zien anders niets, dan hunne geschonden rechten en
vrijheden. Ik wil de vraag niet opperen, of het niet beter ware geweest, dat nooit een
spaansch soldaat zijnen voet op onzen bodem hadde geplaatst! Men zou wat meer
gewoeld hebben; maar geene provincien zouden voor den koning zijn verloren gegaan.
Bereken, bid ik u, hoevele duizende krijgers er sneuvelden! Hoe vele duizende
slachtoffers aan den beul werden overgeleverd? Hoe vele miljoenen in krijgskosten
verspild of door water, vuur en kogelen vernield! En tot wat einde, om welke redenen?
Omdat de koning zich het recht van den Paus aanmatigde. Rome is belast met de
zaken van den godsdienst; overtuigende maatregelen kwamen alleen te pas; want
met geweld heeft nooit iemand een godsdienst gesticht of uitgeroeid! Karel V placht
te zeggen: de Nederlanders zijn trouwe onderdanen, maar dulden geene slavernij.
De koning trekke zijn voorbeeld uit de les, en roepe de Spanjaarden terug! Met de
oorzaak zullen de uitwerksels ophouden. Waar de vorst de wetten schendt, daar mag
hij op de trouw der onderdanen niet rekenen. Wanneer de wet niet door vorst zoowel
als door onderdanen wordt geëerbiedigd, dan heerscht de sterkste alleen. Voor den
oogenblik heeft uw oom de macht in handen.... dank zij aan de dapperheid, het wijs
beleid en de gematigdheid uwer hoogheid. Indien hem eventwel deze ijzeren arm en
dit alomvattend brein kwame te ontbreken, waar zou de koning er uit geraken! Tot
geweldige middelen zijne toevlucht nemen; dit ware gevaarlijk, zelfs vermetel! De
schatkist van Spanje is ledig; en het geld is de ziel des oorlogs! Wanneer daarentegen
de Nederlanders eendrachtig zijn, dan behoeft men noch de Franschen noch de
Engelanders te vreezen!
- Neen, - bejegende Farnees, - op het open veld niet maar beiden smeden kuiperijen,
om den twist hier te onderhouden; om 's lands welvaren in den grond te boren!
Frankrijk loert sedert eeuwen op de belgische provinciën; geheel uwe geschiedenis
geeft getuigenis van deze waarheid. Indien dit volk eenmaal vasten voet hier zette,
dan zou het met de veiligheid van Duitschland gedaan zijn!
Na deze bedenkingen, naderde hij Filip, en fluisterde hem in het oor: ‘Ik wil u een
geheim toevertrouwen, hetwelk u misschien zal gerust stellen. De Spanjaarden zijn
hier ge-
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vaarlijker voor de Franschen, dan voor de Nederlanders. Het kan wel gebeuren, dat
later zich iemand belast, te bewijzen, dat Parijs niet onoverwinlijk is.’
Filip zag zeer wel in, dat Alexander onbuigbaar bleef en hetzij vrijwillig, hetzij
onvrijwillig Spanje's staatkunde in de hand werkte; weshalve hij afbrak met deze
verklaring: ‘Genadige vorst, het blijkt mij, dat wij voor den oogenblik elkander niet
kunnen verstaan. Ik wenschte den koning tot den staat der wetlijkheid te zien
terugkeeren; in dezen gevalle zou ik 't mij ten plicht gerekend hebben, onder uwe
bevelen te staan.’ De Spanjaarden blijven, zoo wil het de koning; en mijn besluit
staat onwederroeplijk vast. Zou het land bedreigd worden door eenen vijand van
buiten, dan snel ik onder uwe vaandels. Zoolang vreemde soldeniers tegen mijne
landgenoten kampen, blijft mijn zwaard aan den muur hangen. Ziedaar de beslissing,
welke ik uwe hoogheid beloofd heb!’
Bij deze woorden reikten zij elkander de hand toe; alhoewel zij 't niet eens konden
worden op dit punt, waren zij vrienden voor eeuwig. De eene eerbiedigde den plicht
en de overtuiging van den andere.
Van stonden aan, hielden de onderhandelingen op, en maakten plaats voor heusche
en geestige gesprekken. Menigen beker werd door de mannen geledigd, op de
gezondheid van dierbare afwezigen. Geen hoegenaamde dwang woog op deze edele
harten. Toen de zon reeds begon hare schuinsche stralen op het gebergte te schieten,
stond men van tafel op, om nogmaals de heerlijke natuurtafereelen te gaan in
oogenschouw nemen, Alexander bood zijnen arm aan Maria; zij aanvaardde denzelven
zonder schroom. De held bracht zijne vrienden op de schoonste standpunten en wist
hun gedurig nieuwe bekoorlijke zichten te doen bewonderen. Hij bemerkte welhaast,
dat Maria 's oogstraal onophoudelijk den loop der Maas afwaarts volgde. Toen hij
een paar tranen in hare gitszwarte wimpers zag hangen, vraagde hij fluisterend, wat
gedachte in staat was, haar tot weemoedigheid te stemmen. - Zij stak hare rechter
hand uit naar Maastricht en zuchtte schier onhoorbaar: ginds ligt mijn leven of mijn
dood!’
Alexander antwoordde met eene lichte ontroering: ‘daar ook liggen mijne hoop,
mijn geluk en mijne verwachting!’
Eensklaps brandden eenige kanonscheuten los op de wallen, nabij de Tongersche
poort. Dan riep Farnees uit: ‘Gij ziet en hoort het, mijne dierbare vrienden! Met zulke
razende bezetting valt niet te onderhandelen! Het zwaard alleen moet en zal beslissen;
gave God, dat de Maastrichtenaren hunne zwakheid leerden inzien, terwijl ik hen
nog sparen kan!’
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- Genade, genade voor de leeuwenharten! - riep Maria uit, toen Alexander in aller
haast afscheid nam; tot zijn paard snelde en naar zijn leger vloog met al de vlugheid
van zijnen arabier.
Eenige minuten na zijn vertrek, verlieten Egmonts telgen met den schildknaap
Barthel het poëtische klooster van Slavanten. Deze zag er nog altijd droevig, zelfs
neêrslachtig uit. Graaf Filip trad tot hem met de woorden: ‘Barthel, gij snijdt een
gezicht, alsof gij een lijkbidder waart. Alles is u vergeven, onder voorwaarde, dat
gij bij ons blijft en geen woord meer rept over uwe voorgaande misdaden.’
De eerlijke Vlaming liet zich overhalen tot blijven: doch enkelijk, tot dat de hertog
van Parma hem tot zich zoude roepen.
Zwijgende keerde het gezelschap terug naar Wolder, tegen den Tongerschen weg,
waar zij op een buitengoed met de voornaamste edelen hun verblijf hadden genomen,
bij de aankomst der vredesgezanten.
Daar de hertog van Parma de handen vol genoeg had met het bestieren der
belegeringswerken, bleven de onderhandelingen tusschen hem en de vlaamsche
afgevaardigden, om zoo te zeggen, opgeschorst. Aller oogen en aandacht waren
gevestigd op het bloedige drama, dat zijne ontknooping met groote stappen naderde.
De vreemde edellieden, zelfs de dames begaven zich bij dage naar de reusachtige
belegeringswerken. Tegen den avond grepen feestmalen en daarna danspartijen plaats,
waarbij de grooten des legers, ook somtijds Alexander en Serbellon, tegenwoordig
waren.
Men zal lichtlijk begrijpen, dat de graven Filip van Egmont en van Mansfelt
elkander met geen goed oog bezagen. Menigmaal had Maria voor eene botsing
gevreesd; weshalve zij den wensch aan Barthel te kennen gaf, dat tusschen de beide
fiere mannen eene verzoening wierde tot stand gebracht.
Een paar dagen later, was een talrijk gezelschap vergaderd bij de gravin van
Lalaing, toen Alexander Farnees binnentrad met Serbellon, Barlaimont, Van Mansfelt
en Tasso. Na al de aanwezigen gegroet, en tot eenieder een heusch, minzaam woord
te hebben gestuurd, nam hij van Mansfelt 's hand en bracht hem tot Filip van Egmont,
zeggende op zijn gewoonen toon, waaraan geen ondergeschikte wederstond: ‘Vriend
Egmont, ik breng mijnen dapperen wapenbroeder Van Mansfelt bij u, met bede, dat
gij elkander de hand drukket, als mannen van eer en als vrienden.’
Zonder éene enkele aanmerking te maken, stak Van Mansfelt zijne hand uit; greep
die van Filip en sprak op
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eenen hartlijken toon: ‘Graaf van Egmont, ik heb u grovelijk beleedigd, en gij hebt
mij te veel vergeven! Toen ik u te Scherpenheuvel ontmoette had ik de eer niet, u te
kennen. Thans zal ik maar rondborstig belijden, dat niemand ter wereld grooteren
eerbied koestert voor uwen doorluchtigen stam, dan de graaf van Mansfelt. Indien
het u niet mishaagt, dan staat mijn woord als edelman te pande, dat gij nooit trouweren
vriend zult ontmoet hebben op uwe levensbaan. Op leven en dood, graaf Filip!’
- Zijn ongelijk bekennen, (antwoordde de aangesprokene met deftigheid) is reeds
het bewijs eener edele inborst; de graaf van Mansfelt kwijt zich zoo gulhartig van
deze deugd, dat ik beschaamd ben, wijl ik zelf niet den eersten stap ter verzoening
hebbe gedaan. Ik ook herhaal uwe laatste woorden: op leven en dood, graaf van
Mansfelt!
- En ik wenschte de derde te zijn in uw vriendschapsverbond! - sprak de hertog
van Parma - op mijne stormvolle loopbaan heb ik meer dan eenmaal ondervonden,
dat er meer zuiver genot steekt in ééne verzoening, dan in duizend vijandelijke
ontmoetingen; dat al het goud des aardbodems te ligt is om tegen eenen trouwen
vriend op te wegen!
Maria en Sabina waren ooggetuigen geweest van de verzoening tusschen deze
twee bitsige, fiere edellieden. Deze laatste welke haren onstuimigen, onbuigbaren
broeder kende, sprak tot de zuster: ‘Welke tooverkracht bezit toch Alexander
Farnees?... Aan een ter nedergeslagen leger weet hij moed, vertrouwen en zegepalmen
terug te geven. Op het slagveld zegt men, dat hij de geest der vernieling voorstelt...
en na de overwinning bezit hij de zachtaardigheid van een lam. Hij beheerscht de
harten en onderwerpt alles aan zijnen wil, zonder den schijn van gebieden aan te
nemen. Zou hij een verbond hebben aangegaan met den boozen geest, of een werktuig
zijn in Gods hand?’
- Gelijk wij allen Gods werktuigen zijn, Sabina! (fluisterde Maria.) Dat hij een
uitgezonderd man is, zal wel niemand betwisten.
- Inderdaad, een wonder man moet hij wezen, om mijne zuster Maria te
begoochelen - bemerkte Sabina met eenen fijnen en tevens schalkachtigen glimlach.
- En meer dan een wonderman toonde hij zich, toen hij onzen broeder Filip dwong
tot vriendschaplijke stemming, ten opzichte van eenen steunpilaar der spaansche
heerschappij.
Aan de samenspraak werd een einde gesteld, toen eensklaps
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een renbode aankwam met de tijding, dat men eenen uitval der bezetting te gemoet
zag. Alexander nam in aller haast afscheid van het gezelschap; sprong met Serbellon,
Mansfelt, Barlaimont en Tasso op de aangebrachte paarden, om zich naar het leger
te spoeden. Ter plaatse gekomen zijnde, bleek het, dat men een valsch gerucht had
uitgestrooid; men was in Farnesens leger ongerust geweest, omdat de hoofden niet
aanwezig waren. Ook wist men zeer wel, dat met eenen Tapin niet te spotten viel.
Hoe meer de ontknooping van het bloedige drama naderde, des te heviger werd
Alexander aangetast door eene ongekende vrees. In zijn binnenste ontstond er eene
schriklijke worsteling tusschen liefde en plicht, die nadeelig op zijne gezondheid
werkte. Nauwelijks was hij naar zijne tent teruggekeerd, of hij voelde zijn hoofd
gloeien; eene heete koorts wierp hem op zijne legerstede, op het ziekebed
Weldra viel de held in eenen onrustigen slaap; akelige droombeelden matten hem
af. Zoo verbeeldde hij zich tot aan de knieën in het bloed stond; gedurig zonk hij
dieper en dieper, niettegenstaande al de moeite, welke hij aanwendde, om aan het
roode vocht te ontsnappen. Overal, waar hij blikte, stroomde menschenbloed. Plotslijk
verscheen Maria van Egmont voor zijne oogen; haar hoofd en aangezicht waren met
eenen zwarten sluier bedekt. Zij stak hare hand waarschuwend uit, wijzende op de
bloedvlekken, die op zijne kleederen gespat waren. In zijne wanhoop strekte hij zijne
arms naar de maagd uit, als om haren bijstand af te smeeken. Doch de geliefde bedekte
haar aangezicht met beide handen en verdween voor zijne oogen. Hij poogde dit
droombeeld te achtervolgen; sprong buiten zijne bedstede en ontwaakte. Toen hij
met beide handen over zijn aangezicht streek, voelde hij het zweet langs zijne vingers
druipen. Zich andermaal ter rust begeven hebbende, zocht hij kalmte in het gebed;
viel andermaal in slaap, en werd door dezelfde droomen en verschijningen gemarteld.
Voor de tweede maal ontwaakt zijnde, voelde hij zich dermate onpaslijk, dat hij
zijnen geneesheer liet ontbieden. Deze verscheen en schreef eene volslagene rust
voor.
Den volgenden dag vergaderde de krijgsraad; op Serbellon's voorstel, legde
Alexander het opperbevel neder. Ten einde eventwel de ijverzucht tusschen de
Spanjaarden en Nederlanders niet meer en meer op te wekken, werden Van
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Mansfelt (een Belg) en Gonzaga (een Spanjaard) te samen met de leiding van het
beleg belast.
De belegeringswerken waren ondertusschen verre gevorderd; terwijl Alexander
ziek te bedde ligt, zullen wij het schrikbarende drama, in het volgende hoofdstuk
zien ten einde loopen.
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XIII.
Maastricht's val.
Er is in Roma eene stem gehoord, geweldig huilende en
kermende: Rachel beweende hare kinderen en wilde
niet getroost worden, omdat zij niet meer zijn.
MATHEUS, II HOOFDSTUK, XVIII VERS.

Was de dubbele storm van 8 April eene harde les geweest voor het leger van Farnees,
men trok er langs beide kanten zijn voordeel uit. Alexander had het gevoelen van
Serbellon omhelst: spade, pikkel en hamer werden voortaan meer gebezigd dan
zwaard, spies en vuurroer. Aan den ouden, vernuftigen droeg hij den last op, rond
de vestingwerken grachten, schansen en bolwerken op te werpen. Barlaimont werd
naar Luik gezonden, om van daar eenige duizende bedreven mijnwerkers herwaarts
te roepen en hen met het delven te belasten. Talrijke benden ruiters doorkruisten de
omliggende dorpen; zochten de forsche boeren op, en dreven dezelve hoopsgewijze
naar de belegeringswerken. Bij deze samengeraapte arbeiders kwamen met Barlaimont
nog drie duizend Luiker
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mijnwerkers. Farnees, die met Serbellon den omtrek der stad nauwkeurig had in
oogenschouw genomen, liet zestien schansen rond de vesting opwerpen: vijf op den
rechten, elf op den linken Maasoever. Deze schansen waren voorzien met eenen
dubbelen dijk van loutere omheiningen, waartusschen eene bedekte en beschutte
loopgracht van de éene naar de andere schans leidde; zoodat Maastricht omsingeld
was met aanhoudende vesten.
Deze reusachtige aarde- en houtwerken beveiligden eensdeels de belegeraars tegen
alle verrassingen der bezetting; anderendeels stelden zij de bondgenoten buiten de
mooglijkheid van eene pooging ter ontzetting aan te wenden. Zou Willem van Oranje
al wagen, de belegeraars te bedreigen door een fronten rugaanval, dan kon Alexander
met bijna zijn geheel leger den vijand te gemoet trekken, immers vier duizend strijders,
binnen de verschansingen geplaatst, waren in staat, de geheele bezetting schaak te
houden.
Willem van Oranje begreep al te wel het groote gewicht van Maastricht's bezit,
om zich niet overtuigd te houden, dat Farnees, met al de kracht van zijnen ijzeren
wil, zich aan de verovering dezer vesting zoude vastklampen. Geen wonder dat hij
al de snaren van zijnen vindingrijken geest spande om den val van Maastricht af te
weeren. Hij doorliep landen steden en dorpen, om geld te lichten en soldaten aan te
werven. Hij trok de oudste en meest geoefende krijgers uit vestingen; op deze wijze
bracht hij een leger te been van drie duizend ruiters en honderd vaandels voetvolk.
Over deze benden gaf hij het bevel aaa zijnen broeder Jan van Nassau en aan zijnen
zwager Filip van Holach. Deze waren reeds met hun leger doorgedrongen tot Venloo,
toen van Holach met eenige mannen vooruittrok, ten einde Alexander's zwakke zijde
te bespieden. Van op den Kruisberg, tegen Meerssen, moest hij reeds zien, dat het
hem onmooglijk was, aan de Maastrichtenaren eene helpende hand te bieden, zonder
Farnesens leger eerst te doorbreken, en dit scheen hem zoo vermetel om wagen, als
moeilijk om uitvoeren, Diensvolgens trok Willem zijn leger terug, en zond zijnen
broeder Jan naar de vredesvergadering te Keulen, met bijzonderen last om eene
opschorsing der vijandelijkheden door te dringen. Doch Farnees, zich aan dit voorstel
verwachtende, wist het doel te verijdelen door fijne uitvluchtsels en zette middelerwijl
de belegering krachtdadiger voort, dan hij tot hiertoe had gedaan. Tapin had de
aanlegging der verbazende werken rond de stadsvesten met de grootste ongerustheid
gadegeslagen, en uit den
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geheelen samenhang het gevolg getrokken, dat schier al de macht der Spanjaarden
tegen de Brusselsche poort zoude gericht worden. Dien ten gevolge legde hij buiten
deze poort een geducht ravelijn aan, hetwelk hij beschutte met puntige palen, met
dijk en borstwering, waarachter de belegerden in veiligheid op de belegeraars vuurden.
Dit ravelijn was omringd door eene diepe gracht; binnen hetzelve had hij een bolwerk
aangelegd hetwelk wederom door eene diepe gracht beschut was. Zouden de
belegerden uit het ravelijn eerst, uit het bolwerk vervolgens, verdreven worden, dan
had hij eene derde schuilplaats gereed gemaakt, naamlijk: eene soort van vesting,
die door eene driehoekige watergracht en eene borstwering was versterkt. Uit deze
afgezonderde vesting was eene smalle houten brug over de stadsgrachten geworpen;
deze leidde langs eenen nauwen bedekten weg naar de Brusselsche poort. Daar lagen
op beide kanten vier torens, die de nieuwaangelegde werken bestreken. Al de dijken
dezer driedubbele borstwering waren met samengebonden rijen puntige palen bezet.
In de blinde loopgraven stonden overal scherpschutters geborgen. Op den buitenkant
der gracht lagen bedekte mijnen; soortgelijken werden aangelegd onder de uiterste
gracht. Al deze versterkingen boden dit voordeel aan, dat de bezetting konde uitbreken
en zich langs geheime wegen tot buiten op het veld begeven. Deze
verdedigingswerken dienden tevens ter versterking der nabijgelegen Tongersche
poort, waar de vijand even zoo dreigend voortwerkte. De Boschpoort werd met eenen
wal en eene binnengracht voorzien. Al deze geduchte werken kwamen tot stand, van
den negenden april tot in het begin van junij.
Tapin's verdedigingswerken aan de Brusselsche, Tongersche en Boscher poort
zag hij niet alleen iederen dag sterker worden, maar daarenboven de buitenwerken
nader en nader komen. Doch in 's hertogs gemoed lag het, dat hij zich door geene
hindernissen noch moeilijkheden liet afschrikken. Tegen Tapin's reusachtige werken
besloot hij nog reusachtigeren te stellen. Ten einde zijn ontwerp tot stand te brengen,
liet hij eene overgroote massa boomen in de bosschen van Pietersheim afkappen;
rijshout en takkebossen werden in menigte bij de werken gehaald, benevens de zware
boomstammen.
Straks sloeg men overal hand aan het werk; men vlocht langwerpige schanskorven,
die met aarde gevuld, bij nachte geplaatst en met palen in den grond gevestigd werden,
tegenover het vijandelijke bolwerk. Uit het gedurig opvullen met rijshout en aarde,
waarop men nieuwe lagen schanskorven
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stapelde, ontstond in korten tijd een zoo hoog platvormig bolwerk, dat hetzelve boven
de poorttorens uitstak en al de werken des vijands beheerschte.
Vruchtloos wendde Tapin allerlei poogingen aan, om nu eens door opene, dan
door bedekte aanvallen het werk te vernielen of te verhinderen; het gevaarte rees
omhoog, alsof eene tooverkracht hetzelve uit den grond hadde hemelwaarts gedreven.
Volgens de beschrijving, welke een geacht tijdgenoot ons daarvan heeft nagelaten,
had dit bolwerk eenen nagenoeg vierkanten vorm; alleen de zijde naar de stad gekeerd
was eenigzins langwerpig en hooger dan de drie andere zijden. De middelbreedte
beliep tot honderd vijftien, de hoogte tot honderd vijf en dertig voet. Op den stadskant
en langs de twee zijden, had men eene borstwering aangelegd van te samengevlochten
horden, die met vochtige aarde en zoden waren opgevuld. De veldkant stond voor
de beklimmers open; zij waren beveiligd tegen het geschut der belegerden. Drie
metalen muurbrekers werden op den trans van dit bolwerk gesleept; bij dezelve
plaatste men de beste schutters, die in het leger te vinden waren; zij stonden, om zoo
te zeggen boven de hoofden der belegerden. Het viel hun bijgevolg niet moeilijk,
deze laatsten uit den eersten omtrek te verdrijven, en zich van denzelven al aanstonds
meester te maken. Op deze wijze werden de bezettelingen, na eenen hardnekkigen
tegenstand, van omtrek tot omtrek teruggeworpen, tot zij eindelijk achter de eerste
gracht tot tegen de poort moesten wijken.
Reeds stonden de Spanjaarden gereed tot het bestormen der stadsgrachten, toen
de Maastrichtenaren eene wanhopige pooging aanwendden, ten einde den vijand
terug te drijven. Met woede vocht men van weerskanten; doch Tapin zond op het
bedreigde punt zoovele versche hulptroepen, dat de belegeraars in hunne zegepraal
wierden gestuit: de bezetting bleef meester van het laatste buitenwerk. Oogenbliklijk
gaf Farnees bevel, dat men acht muurbrekers zoude plaatsen: vier ter rechter, vier
ter linker zijde der poort. Hij liet de keel afsnijden, die van de stad naar de poort
leidde, en velde met zijn zwaar geschut de poorttorens neder. De belegerden van alle
kanten blootgesteld zijnde aan het vuur, werden weldra gedwongen, de buitenwerken
te verlaten, en zich met spoed over de brug terug te trekken, vooraleer dezelve wierde
afgeschoten. Ook kwam het er op aan, de stadsmuren te versterken en ze tegen de
belegeraars te ver-
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dedigen. De driedubbele omtrek was door het schieten, onderdelven en mijnen
dermate vernield, dat er nog slechts een volslagen puinhoop overbleef.
Van dit verkregen voordeel gebruik mekende, bracht Farnees zonder éene minuut
te verliezen, zijn krijgsvolk tegen den voet der stadswallen, op eenen afstand van
ongeveer drie honderd stappen, achter den toren, ter rechter hand van Sint-Servaas.
Daar gebood hij, de muren te ondermijnen; hetgeen de Spanjaarden thans des te
veiliger mochten ondernemen, aangezien zij, meester zijnde van de poorttorens, met
hunne kanonnen de muren bestreken en de belegerden in de onmooglijkheid plaatsten
van de spaanschen in de grachten te verontrusten. Het duurde niet lang of de
stadsmuren waren omvergeworpen en de belegeraars hadden zich op die plaats achter
en in allerlei opgewerpen werken verschanst. Camillus Mancilio Picent; een
kloekmoedig spaansch vaandeldrager, was de eerste, die de kastiljaansche vlag op
den omtrekmuur plantte. Om dit wapenfeit en, vroeger getoonde dapperheid te
beloonen, schonk Alexander hem aanstonds eene gouden keten; later gaf hij hem het
bevel over twee- honderd Walen.
Den volgenden nacht, kwam een overlooper (ongetwijfeld door hoop op belooning
aangespoord) over de stadsmuren naar het spaansche leger. Op zijn aandringen werd
hij voor den hertog, van Parma gebracht, wien hij bekend maakte, hoe de zaken in
Maastricht geschapen stonden. Onder andere verhaalde hij, dat het innemen der
Brusselsche poort en der omliggende werken het aanschijn der stad ganschlijk
veranderd hadde; dat in de laatste schermutseling niet minder dan duizend mannen
gesneuveld waren, behalve de gekwetsten, waaronder zich Tapin bevond, die door
eenen geweerkogel getroffen, in stervensgevaar verkeerde. Dat de Engelanders,
Franschen en Schotten van twaalf tot vier honderd waren te samen gesmolten, dat
onder dit getal nog velen zich bevonden, die door hunne wonden voor den dienst
onbekwaam waren. Dat de gildemannen door het verlies van zeven hunner hoofden,
en de gewapende vrouwenbenden door dat van den overste der mijndelvers en van
de hoofdmijndelfsters veel slapper waren geworden in het verdedigen der stad. Dat
zij diensvolgens het magistraat ernstig hadden aangelegen ter overgave der vesting;
maar dat eenige duizende gewapende burgers opgehitst door hervormde kopstukken
der stad) zich hardnekkig daartegen hadden verzet; dat diensvolgens de burgers,
boeren, vrouwen zelfs de kinders de wapens hadden opgevat, dreigende de
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bezetting als een hoop verraders te behandelen, indien zij nogeens van overgave
repte! Dat Tapin's soldaten nog altoos hopende door Oranje ontzet te worden, met
de burgerij gezworen hadden, dat zij de stad tot den laatsten bloeddruppel zouden
verdedigen! Dat de bezetting alsdan om strijd hand aan 't werk had geslagen, ten
einde de bressen in den muur te stoppen, en de nieuwe werken in den omtrek aan te
leggen! Dat men de meeste hoop gebouwd had op de binnenvesting aan de Brusselsche
poort, die, na verscheidene dagen en nachten van onophoudelijk zwoegen en slaven,
nu zoo verre voltooid was, dat men acht stukken geschut daarop geplaatst, en een
nieuw bolwerk achter het eerste, tot versterking of toevluchtsoord aangelegd had.
Wanneer Alexander van deze nieuwe, onvoorziene werken hoorde gewagen, zegde
hij tot Serbellon: - Zullen wij nooit het laatste werk bereiken! Het is dan toch waar,
wat men meent gezien te hebben, dat er nog een halfkringig werk is aangelegd en
dat hetzelve met gebakken steenen opgemetseld en voorzien is van eene breede en
diepe watergracht! O, de verblinden! zij zijn nog altoos even hardnekkig! Welaan
dappre, wapengenoot, de dobbelsteenen zijn thans geworpen, het geweld alleen kan
hier zegepralen!
Aanstonds begon men eene brug te vervaardigen, die bestemd was om over de
gracht geworpen te worden; eenige stukken geschut werden op den stadsmnur
geplaatst om deze werkzaamheden te beschermen; ze gingen eventwel zeer traagzaam
voort: eensdeels omdat de gracht niet minder dan zestig voet breed, en even zoo diep
was; ten andere moest de brug sterk genoeg zijn, om het muurgeschut te konnen
dragen. Wat nog 't ergste van alles was, al deze werken konden niet anders, dan onder
de oogen en het bereik des vijands voltrokken worden.
Alexander wist zeer wel, dat van 't gelukken dezes ontwerps de uitslag afhing;
derhalve begon hij andermaal meer metterdaad dan met woorden het leger aan te
moedigen. Nu eens greep hij de spade in de hand; dan hielp hij palen inheien en
trekwagens mennen; een andermaal was hij onder de werklieden: overal boezemde
hij vlijt, moed en geestdrift in! Te vergeefs rukte een kogel den timmerman van zijne
zijde weg; te vergeefs viel eene kogelenbui rondom hem neêr: hij week geenen
duimbreed, vooraleer de brug geslagen, tien veldstukken op den muur gesleept en
tegen de halve maan gericht waren! Gevoelige verliezen onderging Alexander,
gedurende deze werkzaamheden: onder anderen werd er Barlaimont, zijn
oppergeschutmeester doodgeschoten.
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Alles nu tot den aanval gereed zijnde, stortte de kristlijke held een vurig gebed; riep
de bescherming in van den H. Jan den Dooper, op wiens feestdag hij geboren was;
na deze zijne gewoone voorbereidsels, gaf hij het teeken tot den aanval der halve
maan.
Eensklaps begon het geschut te donderen; de delvers randden met spade en pikkel
den linker vleugel aan der halve maan, tegen Sint-Servaastoren, welken zij poogden
te doen instorten, hetgeen hun ook grootendeels gelukte. Eenige vaandelen
Spanjaarden en Walen schieten toe, om de halve maan te overmeesteren; ongeveer
zoovele vaandelen belegerden snellen bij, om de aanvallers terug te drijven. Met
eene voorbeeldelooze woede vallen belegeraars en belegerden elkander op dit punt
aan; tusschen doodslaan of doodgeslagen worden, geen uitweg zijnde, staan de
vijanden voet tegen voet, borst tegen borst; zij meten elkander met oogen, waarin
het wraakvuur gloeit; met hunne zwaarden en spiesen mikken zij slechts naar de
aangezichten en de borsten; zij brengen elkander geene andere dan doodelijke wonden
toe! De hevigheid des gevechts, het vergieten des bloeds, de grootheid des gevaars,
de prijs der overwinning, de stem der oversten, alles werkt te samen, om de strijders
zinneloos, blind van gramschap en woede te maken! Als razenden loopen zij tegen
de gevelde wapens in, en zijn meer op bloedvergieten belust, dan op het behoud huns
levens bedacht! Niet lang duurt het, of door 't van weerskanten toezenden van versche
hulptroepen, wordt het moordtooneel, waarop zij strijden, te nauw voor de vijandelijke
drommen; zij geraken onder elkanderen; grijpen de eene den andere als woedenden
bij de keel; worstelen tot zij te samen op den grond vallen, somtijds in de gracht
rollen, en te samen versmooren! Niets dan de dood alleen kan de strijd eindigen en
zonder eenige beslissing wordt deze moorderij, meer dan twee uren voortgezet!
Ondertusschen valt de voorzijde der halve maan, (niettegenstaande de
onderschragingen en steunsels, onder het grove geschut. Het springen van een stuk
muursteen brengt aan Tapin eene nieuwe wonde toe, ten gevolge van welke men
hem uit 't gevecht moet dragen! Nu verflauwt de moed der bezetting; terwijl die der
belegeraars aangroeit. De eersten ruimen de vesten, om zich in 't laatste bolwerk
terug te trekken; de Spanjaarden zegevierden overal.
Alexander wilde eensdeels de stad ongeschonden aan den koning teruggeven; ten
anderen vreesde hij het bloedvergieten door zijne verwoede benden, indien zij nog
binnen de muren tegenstand ontmoetten; hij achtte, (aangezien er geene mooglijkheid
van
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tegenstand te bieden aan de bezetting meer overbleef) dat nu de tijd gekomen was,
om de stad door eene vrijwillige overgave te redden en Maria's wensch te vervullen.
Diensvolgens zond hij eenen vredegezant naar Maastricht, met last om de stedelingen
en het magistraat tot het overgeven der vesting aan te manen. In de opene lucht, in
het bijwezen der burgerij en der bezetting, werd de zendeling ontvangen en aanhoord
in het openleggen van Farnesens voorstellingen. Hij sprak in dezer voege:
‘Gij, burgers en bezettelingen, zoowel als het magistraat, hebt gedurende een ruim
driemaandelijk beleg de meest voldoende bewijzen van dapperheid gegeven; zoolang
gij nog mocht hopen, ontzet te worden, hebt gij meer dan uwe plichten gekweten;
nu deze hoop verdwenen is, moocht gij het hoofd buigen onder de verpletterende
noodzaaklijkheid en zult nog dapperen genoemd worden! In naam van uw eigen
behoud, aanzoek ik u, de stad over te geven!’
In plaats van dit reddende voorstel aan te nemen; in plaats van zelfs nopens de
voorwaarden te onderhandelen, lieten zich de stedelingen door de hervormde predikers
ophitsen en bejegenden den vredegezant met spot- en drogredenen; en het scheelde
weinig, of zij mishandelden hem! Deze mocht aan Parma gaan zeggen, wat hij gehoord
en gezien had; dat naamlijk de stedelingen, om aan hunne zinnelooze taal klem en
kracht bij te zetten, naar de vesten waren gesneld; dat zij nieuwe versterkingswerken
begonnen aan te leggen, en dat de wachten gezworen hadden, dag en nacht op de
vesten te blijven, en geen ander voedsel te gebruiken, dan datgene, wat hun door de
vrouwen zou aangebracht worden!
Deze uitboezeming van wanhopenden heldenmoed geleek eventwel op de laatste
krachtinspanning eens zieltogenden. Weldra vielen de stadswachten, op hunne spiesen
leunende, in slaap; hunne krachten waren uitgeput; de levensmiddelen schaarsch; de
beste soldaten gesneuveld of gekwetst: Tapin 's tegenwoordigheid bezielde de kampers
niet meer, en zijn raad ontbrak aan de verdediging!
Sedert drie dagen lag Alexander, ten gevolge der bewuste koorts, te bed;
gedurenden den hevigen brand, die naar zijn hoofd steeg, klaagde hij dat men te lang
toefde; dat er slechts eenen zwakken muur te doorbreken bleef, om de stad in te
nemen. Den 28 Juni vergaderde de voornaamste oversten van't leger in Mansfelt 's
tent; na rijplijk te hebben beraadslaagd, werd er besloten, dat men den volgenden
dag (zijnde het feest der apostelen Petrus en Paulus) de stad zoude bestormen.
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Men moedigde de soldaten overal aan om, voor den volgenden dag, niet te strijden,
maar slechts de vruchten van hunne standvastigheid, van hunnen arbeid in te oogsten.
Men zond 's avonds wachten in de gracht, met last van de samenspraken der bezetting
af te luisteren; hetgeen te min moeilijk was, daar de belegeraars slechts nog door
eenen zwakken en gescheurden muur van de belegerden gescheiden waren. Een dezer
bespieders - Spanjaard van geboorte - bespeurde bij toeval eene spleet in den muur,
die een paar dagen te voren door het spelen der muurbrekers en het springen der
mijnen geborsten, en slechts ten halve met losse aarde toegestopt wat. Met handen
en zwaard scharde hij zooveel aarde uit de spleet, dat hij er konde doorkruipen! Op
de overzijde gekomen zijnde, bemerkte hij, dat de vermoeide en afgematte
stadsschildwachten op den grond lagen te slapen. Met spoed keerde hij langs de
opening terug; deed aan zijnen overste en deze aan den hertog konde van hetgeen
de bespieder gezien had. Alexander gaf oogenbliklijk bevel, dat men die kans zoude
waarnemen.
In eenige minuten staan de spanjaarden slagvaardig, en nochtans laat zich geene
ademhaling hooren. Eenige vaandelen zijn met den bespieder in de gracht gezonden;
zij zijn gelast met denzelven door de opening te dringen; de wachten om te brengen;
de poorten vervolgens te openen en de legerbenden binnen te laten! In éenen oogslag
zijn eenige honderde Spaanschen door de opening die, zooverre verwijd was geworden
dat drie mannen te gelijk konden doordringen! Alles is kalm en rustvol; de dageraad
breekt aan, en voorspelt eenen helderen zonnedag; maar welk tooneel zal de oorsprong
van het daglicht beschijnen? Doet zich geen geluid hooren, zoo let des te beter op
de duistere aangezichten, die van onder den grond opduiken! Het bloed staat in hunne
oogen; de gramschap straalt uit alle hunne wezenstrekken; even als de tijger, die op
bloed azende, zich onder de struiken verscholen houdt, zoo loert eene bloedgierige
bende Spanjaarden op de ingeslapen schildwachten! Ieder hunner kiest zich een
slachtoffer en, op een gegeven teeken, doorboorden twee honderd zwaarden als in
eenen steek, twee honderd borsten! Een akelige afgrijslijke gil laat zich eensklaps
hooren: het is de stuiptrekking der stervenden!!
Voor de roof- en wraakgierige Spanjaarden, die nog buiten den omtrek zijn, is nu
de opening te nauw; want allen willen er te gelijk doordringen; de poorten worden
niet spoedig genoeg geopend, en allen stampvoeten van ongeduld
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en razernij! Eensklaps komen sommigen toegesneld met stormladders; planten dezelve
tegen bolwerk en muur; eene woedende soldatenhoop stort langs alle kanten in de
stad!
Straks komen de belegerden uit alle straten toegesneld, om den vijand terug te
drijven; maar wat vermag eene overrompelde stad, waar ziekte, hongersnood en
gebrek aan rust alle lichaamskrachten met lamheid geslagen hebben? Eene fransche
afdeeling houdt de Spanjaarden eenen oogenblik tegen; maar weldra moeten zij
achteruit wijken; want achter haar doet zich de akelige kreet hooren: ‘De Spaanschen
zijn in de stad! De Spaanschen zijn in de stad!’ Op het hooren dezer wanhopige
klanken, vlucht de weerlooze menigte naar de Maasbrug, terwijl de vijand langs de
Tongersche en Brusselsche poorten, binnen de stad dringt, alles neerhouwende, wat
onder hunne handen valt!
Niet strafloos eventwel mocht de Spanjaard binnen de stad moorden en rooven;
want op dezen akeligen oogenblik doorliepen eene menigte Maastrichter vrouwen
de straten en moedigden de mannen aan, om de ongelukkige stad tot den laatsten
bloeddruppel te verdedigen! Anderen vluchtten op de bovenkamers zelfs op de daken
der huizen; verpletterden of verbrandden de vijandelijke benden met steenen, ziedend
water en gloeiende kolen! Het waren meestendeels de Maastrichter heldinnen, die
met de boeren en eenige fransche soldaten onder Schwartzenberg, den laatsten en
wanhopigsten weerstand boden op het Vrijthof, waar nog menige Spanjaard onder
hunne slagen bezweek! Maar ook deze zwakke dijk werd weldra doorbroken en
diende slechts om den bloeddorst nog meer op te hitsen.
Niets de Spanjaarden meer tegenhoudende verspreidden zij zich door de stad, in
de huizen en brachten allen om het leven, die zich voor hunne oogen opdeden. Deuren
en vensters zijn weldra opengebroken; de Spanjaarden zoeken, tot in de geheimste
verbergplaatsen, mannen, vrouwen en kinders op, en werpen dezelve door de vensters
op de steenen met zooveel geweld en woede, dat de hersens langs de straten rollen!
De moordlust groeit met het moorden aan, bij de eenen; de schrik, de benauwdheid,
de doodsangst, bij de anderen! Het oog ontwaart niets langs de straten dan verminkte
lijken, afgekapte ledematen en vluchtende menschenkinders, die de slachtbank poogen
te ontkomen, en den dood nog slechts mogen verlengen; want ieder Spanjaard was
een beul en ieder Maastrichtenaar was voor de moordbijl bestemd! Het oor hoorde
anders niets, dan het gegil der gewonden, het stuiptrekken der stervenden en het
noodgeschrei der ontdekte inwoners en het
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woeste getier van den bloeddorstigen Spanjaard! Geene genade werd er gevraagd,
geene genade werd er geschonken; niets dan het zwaard besloeg de plaats van de
geheiligde rechten der menschheid!
Ondertusschen was Wyck nog niet ingenomen; de gewonde Tapin had zich in dit
gedeelte der stad laten dragen, en op dien schriklijken oogenblik wilde hij Wyck
verdedigen, ten einde datgene te redden, wat reddelijk was. Diensvolgens had hij
den boog der brug, welke 't naast aan Wyck stond, doen afwerpen Nauwelijks was
dit gebod voltrokken of de drom Maastrichtenaars, die op het eerste noodgeschrei
naar Wyck wilden vluchten, kwamen langs de wallen, de Bok- Munt- Brug- en
Smeêstraten op de brug, dringende en loopende om 't meest, wie de noodlottige stad
zal ontvlieden; de voorste rijen werden door de achtersten met eene onwederstaanbare
kracht vooruit gedreven. Eensklaps bevond zich het hoofd der onafzienlijke, ontelbare
kolom vluchtlingen voor den rand van den afgesmeten brugboog! Een afgrond lag
voor hunne voeten. Terugkeeren is onmooglijk; want reeds zijn de Spanjaarden op
de hielen der achtersten en werpen allen, die zij kunnen bereiken, over de
schutsmuren! De baren der zee drijven elkander niet zoo geweldig vooruit, als de
vluchtenden: allen storten achtervolgens bij den afgeworpen brugboog in den afgrond!
De stroom steigert weldra tegen de lijken, die het bed der Maas opvullen!
Zoohaast de Wyckenaren zagen, dat Maastricht ingenomen was en dat Mondragon
ook dreigende hunne muren nabij kwam, drongen zij op eene spoedige overgave
aan. De steêlieden waren het eventwel met de bezetting niet eens, daar ieder hunner
zich 't eerst zocht te redden! Eindelijk knoopte men toch onderhandelingen aan met
Mansfelt en Gonzaga; maar onder den tijd, dat dezelve voortgezet werden,
verspreidden de Burgondiërs het gerucht onder de benden van Mondragon, dat de
Spanjaarden reeds in Wyck bezig waren met plunderen en hun den lang beloerden
buit te ontrooven. Zoodra de belegeraars dit valsch gerucht vernamen, werd zelfs
Mondragons gezag niet meer geëerbiedigd! als woedenden snelden de roofzuchtige
benden met ladders naar de vesten; beklommen de werken en openden de poorten
voor hunne makkers! Gelijk een opgezwollen stroom eenen dijk doorbreekt en de
velden overstroomt, zoo stortten de krijgers van Mondragon's afdeeling in Wyck;
vermoordden allen die zij ontmoetten.... de plundering werd algemeen! De
Maastrichtenaren hadden hunne kostbaarste zaken naar Wyck gevlucht, en wanneer
de
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Spanjaarden van op de Maasbrug de Burgondiërs in Wyck zagen, vreesden zij, dat
deze laatsten alleen den rijken buit zouden rooven: dit konden zij niet verkroppen!
In eenen oogwenk haalden zij balken en planken bij; wierpen die over den afgeworpen
brugboog: de van bloed druipende Spanjaarden drongen ook in Wyck. De Franschen
en Engelschen boden eenen manhaftigen wederstand, welke eventwel het
bloedvergieten zoo woedend, zoo algemeen maakte, dat de stem der oversten niet
eens meer wierde gehoord. Nauwelijks konden deze laatsten eenige vrouwen en
kinderen redden.
Toen eindelijk niets meer te moorden bleef, (want velen waren meer bloed- dan
roofzuchtig) werd de plundering algemeen en duurde verscheidene dagen voort,
zonder tuschenpoozing! Sommigen hadden zakken vol goud en zilver; velen
wikkelden zich in purper en zijde; er waren nog anderen, die bezweken onder den
last van de fijnste lakens, die ooit geweven werden! De rijke buit der eenen wekte
de jaloersheid en hebzucht der anderen op: vooral was dusdanig het geval tusschen
de Walen en de Hoogduitschers; niet zelden raakten zij onder elkander handgemeen.
Eindelijk kwam het zooverre, dat deze gierige soldeniers op het punt stonden, elkander
uit roofzucht te vermoorden(1)! Gelukkig voor Farnesens leger, kwamen Caspar
Robles, Tasso, Mansfelt en Gonzaga toegesneld; onder belofte van het geschil te
zullen beslissen, alsmede door ernstige bedreigingen, brachten zij de ontvlamde
gemoederen tot bedaren, en scheidden de vijandige partijen van elkander.
De plunderzucht der soldaten groeide met iederen dag nog aan; in den beginne
hadden zij elk voor zich alleen, de kostbaarste voorwerpen, die zij vinden konden
geroofd; nu liepen zij rotsgewijze huis in, huis uit; doorzochten winkels, kelders, tot
zelfs de verborgene schuilhoeken in kerken en openbare gebouwen; droegen alles
mede, wat te voren hunne hebzucht niet geprikkeld had! Wee den ontdekten
Maastrichtenaar, indien hij geene schatten te geven, noch aan te wijzen had, om de
gouddorstige wroeters tot bedaren te brengen! Vele rampspoedige stedelingen werden,
op eene barbaarsche wijze,

(1) Strada verhaalt, dat de hertog van Parma door den brand der heete koorts als buiten zichzelven
zijnde, tot Gaspar Robles en Jan Baptista Tasso in zijne tent zoude gezegd hebben: ‘Wat
toeft gij hier? Ziet gij niet dat de Walen en Hoogduitschers slagvaardig staan en dat de eene
natie de andere gaat ombrengen! Rept u! rap van hier en verhindert deze moorderij. Belet
de onzen, elkander te vermoorden! Onder schijn van te gehoorzamen zouden zij naar
Maastricht zijn gegaan, waar werklijk hunne tegenwoordigheid noodig was, om het
bloedvergieten te verhinderen.
DE SCHRIJVER.
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zoolang gefolterd, tot dat zij uit mismoed en wanhoop aan de snoodaarts beloofden,
de plaats te zullen aanwijzen, waar zij hunne schatten verborgen hadden! Onder dit
voorwendsel leidden zij hen naar de Maasbrug en stortten zich dan in den vloed,
onder het uitroepen: ‘Komt, volgt ons, gij beulen, en lescht hier uwen onbluschbaren
gouddorst!’
Vele rijke huisgezinnen kochten zich los of werden los gekocht; wanneer het
losgeld aan den eenen betaald was, werden de ongelukkigen door anderen
vastgehouden en op nieuw gepraamd!
Voor meer dan éen miljoen gulden werd er geplunderd; uit Aken, Luik en Kleef
alleen zond men meer dan twee honderd duizend gulden losgeld! Onberekenbaar is
't, wat verbrand, verbrijzeld en verdorven werd; de doodsteek was aan Maastricht 's
nijverheid toegebracht!
Tapin lag, zwaar gewond, in eene afgelegen schuilplaats van Wyck te bed; hij
werd door eenen hoop Burgondiers ontdekt, gevangen genomen, (Alexander had
strengelijk verboden, den man leed aan te doen) en voor den bedlegerigen hertog
gebracht; deze ontving Tapin beleefdelijk; hij gaf zelfs zijne bewondering te kennen
voor den ongelukkigen heldenmoed.
- Gij hebt u een groot en dapper krijgsman getoond; (zegde Farnees) met geringe
middelen hebt gij 't langen tijd volgehouden, tegen een talrijk, geoefend en dapper
leger; draag zorg voor uwe wonden!
Men zegt dat de gewonde held, ingenomen door Alexander's heuschheid, zoude
gezegd hebben:
- Heer van Parma, bekommer u om mijnen persoon niet; zorg liever voor uwen
roem, en bezwadder denzelven niet met ongehoorde moordtooneelen en laffe
plunderingen!
Wat de twee befaamde krijgers samen spraken en verhandelden, dit is door de
geschiedenis niet geboekt; ofschoon men het zou konnen opmaken uit een bevel, dat
Alexander aanstonds liet uitgaan, luidende als volgt:
‘Niemand uit het koninklijke leger, van welk geslacht of welken stand hij ook
wezen moge, zal zich van dezen dag af, veroorloven de huizen in Maastricht of wijk
te plunderen, de inwoners aan te houden, de gevangenen tot losgeld te pramen, noch
hun eenig ongelijk of schade toe te brengen.
Alle degenen, die zich tot hiertoe in de huizen hebben gelegerd, zullen dezelve op
staanden voet verlaten; zich naar hunne tenten begeven, zonder iets hoegenaamd
mede te nemen. Zij die zich, zonder toestemming
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des opperbevelhebbers van Nederland of des gekozenen stadhouders van Maastricht,
aan de genoemde misdaden plichtig maken, zullen met den dood gestraft worden.
Niemand zal huizen, goederen of menschen, die eenmaal gelost zijn, met nieuwe
schatting slaan, noch de gevangenen iets anders in leeftocht of wat het ook zijn moge,
afpersen. De overtreders zullen de schatting verliezen en eene strenge kastijding
ondergaan.
Eenieder die eene vrouw of een kind bij zich heeft, zal dezelve oogenbliklijk laten
naar huis gaan of aanstonds rekening komen geven, om wat reden hij ze niet laat
heengaan. Al degenen, die deze twee punten niet nakomen, zullen dadelijk als
verachters der wet gestraft worden.’
Dit streng verbod had het gewenschte gevolg voor de toekomst!
Tapin werd, op Alexanders bevel, naar de vesting Limburg vervoerd, waar hij kort
nadien, (niettegenstaande de aangewende zorgen) aan de gevolgen zijner zware
wonden overleed. - Sommige schrijvers beweren, dat hij door eenen geweerscheut
werd getroffen.
Vruchtloos zocht men de hervormde ministers en predikanten overal op; er werden
geene gevonden. Zij wisten of gisten, dat de straf der galg hen verwachtte;
diensvolgens waren zij meestendeels - zegt Strada - uit mismoed of wanhoop in de
Maas gesprongen!
Sommigen verspreidden het gerucht; dat Schwartzenberg van Heerlen in
kokskleederen ontvlucht was. Zulke lafheid bezoedelde echter 's mans naam niet:
hij sneuvelde op het Vrijthof, aan 't hoofd der laatste bende, die liever vechtende
stierf, dan in schande leefde.
Naast Schwartzenberg lag het lijk van den burgemeester Heeren, niet ver van de
plaats, waar hij drie maanden te voren het spreekgestoelte beklom, om aan de burgerij
den toestand der stad en het lot, dat hen bedreigde, onder de oogen te brengen.
Manzan, die eenen razenden moed, gedurende de belegering, had aan den dag
gelegd, werd een flauwhartige, een laffaard, gelijk alle ovorloopers, toen de stad in
de handen der Spanjaarden viel! Alfonso de Solis, zijn landgenoot, ontdekte hem,
op een duister zolderken onder het dak, waar hij zich verscholen had. Hij werd op
straat gesleept en gedwongen door twee rijen spiesen te loopen; hij stierf op deze
wijze, den dood der landverraders!
Sedert drie maanden was Alexander onophoudelijk blootge-
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steld geweest aan eene gure lucht, bij dage, en aan de uitwaseming bij nachte; gedurig
bezig onder het werkvolk of in zijne vertrekken; gekweld door den wanhopigen
tegenstand, dien hij van de belegerde stad ontmoette en de onzekerheid van den
uitslag.... zoodat zijne ziekte meer dan éene oorzaak had. In weinige stonden was
zijn staat dusdanig verergerd, (gelijk wij hierboven gezien hebben) dat hij geheel
den last des oorlogs op Mansfelt en Gonzaga moest overdragen. Deze twee veldheeren
namen de stad in. Niettegenstaande de hevigheid der koorts, kon hij de zaken niet
geheel opgeven en daardoor verergerde zijn toestand. Hij benoemde Frans
Montesdocha tot bevelhebber der stad. Hij zelf vaardigde de noodige berichten uit,
en zond Mondragon tot den koning van Spanje, en den hoofdman Herkules de Groote
tot den paus Gregorius, alsmede tot den vader Octavius en de moeder Margreet van
Parma. Toen hij dit werk verricht had, voelde hij zich uitgeput; hij zag anders niet
meer dan den dood te gemoet, en bereide zich tot denzelven met den iever en de
gelatenheid van eenen volmaakten kristen.
Reeds was het gerucht van Alexanders dood in het leger verspreid; de soldaten
stroomden hoopsgewijze naar 's hertogs tent; omringden dezelve, en gaven de
ondubbelzinnigste blijken van rouw over een zoo onherstelbaar verlies; hij was
immers de afgod der soldaten! Tegen alle verwachting week de ziekte; eene
gevaarlijke verettering brak door en ontlastte hem zoodanig, dat hij in weinige dagen
geheel hersteld was.
Den 21 Julij deed hij zijn intrede binnen Maastricht met buitengewoonen glans.
Meer dan 20,000 krijgers en oversten, benevens eene menigte hovelingen vormden
den stoet. Aan de Brusselsche poort trok de onafzienbare trein over de brug welke
Farnees vroeger hier had doen slaan. Van daar reed hij door de bres in de stad.
Montesdocha en de geestelijken waren den hertog te gemoet gekomen; zij brachten
hem rechtstreeks naar de kerk van Sint-Servaas, waar hij God en de apostelen Petrus
en Paulus ging bedanken over het wapengeluk!
Men bemerkte op zijn geheel gelaat eene buitengewoone bleekheid!
Niettegenstaande zijne gekende opgeruimdheid, zag men in al zijn doen, en laten
zooveel mismoed en neerslachtigheid, dat men niet wist waaraan dezelve toeschrijven!
Dit alles was een geheim, hetgeen wij ten slotte zuilen poogen op te lossen,
Zoo viel de stad Maastricht na eene belegering van ruim honderd dagen. Gedurende
deze tijdruimte gaven de belegeraars en beleger len bewijzen van zooveel moed,
beleid, geduld en dapperheid, dat dezelve eene der beroemdste mag genoemd worden
in de geschiedenis van alle volkeren des aardbodems!
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Farnees verloor voor de stad een groot gedeelte zijner beste krijgers, vooral een ruim
aantal hoofdmannen, en verspilde aan werkvolk en belegeringsstoffen onberekenbare
schatten!
De stadsmuren waren vernield, de nijverheid verbannen, de huizen uitgeplunderd,
de bewoners gesneuveld, vermoord of in de Maas omgekomen; de straten lagen
eenzaam en verlaten, zoodat weldra het gras tusschen de steenen groeide! In de stad
hoorde men anders niets, dan het eentonige getrappel der spaansche schildwachten,
die door een doodenrijk schenen te wandelen! Waar geene Spanjaarden zich
vertoonden, heerschte de akelige stilte van het kerkhof! De weinige overgeblevene
bewoners der stad ontvluchtten uit dezen oord van ramp en rouw! Eenige weken
lang, gingen sommige levende wezens langs den stroom beneden Maastricht dwalen;
zij poogden in de lijken, welke uit de Maas werden getrokken, eenen bloedverwant
of eenen vriend te erkennen om hem de laatste eer te bewijzen!
Staatkundig gesproken was eventwel de val dier vermaarde vesting een
onherstelbare slag voor de Bondgenoten. Hunne vereenigingslijn met Duitschland
was afgesneden; Farnesens krijgslijn daarentegen verzekerd; zijn leger, door den
geplunderden buit verrijkt, dacht aan geen muiten meer; de sleutel der Maas aan de
Bondgenoten ontrukt zijnde, bleef Antwerpen zonder steunpunt! wat nog het ergste
van alles was: Maastricht's lot deed vele andere steden beven! Voor een dergelijk
ongeluk beducht, keerden zij zonder slag of stoot tot den koning van Spanje terug.
De belgische afgezanten, die nog altoos voor Maastricht gebleven waren, zagen den
29 junij, van den Sint-Pietersberg, stroomen Spanjaarden in de stad storten, en weldra
hoorden zij het akelige gehuil van duizende menschen: het was de laatste zieltoging!
De stad lag voor hunne voeten; maar de bewoners...: Hier bedekten zij de oogen met
hunne handen en stilzwijgende keerden zij naar hunne tenten terug! Onderwege zag
men eene engelachtig schoone maagd, met de doodskleur op de lippen, door twee
mannen geleid worden; in hare tent gebracht zijnde, viel zij in onmacht; zij bezweek
onder den last van 't weemoedig gevoel, dat het zien van dit akelige tooneel had in
haren boezem gejaagd! Het was Maria van Egmont.... hare leidsmannen waren Filip
en Barthel; tien dagen lag zij in doodsgevaar!
Het rampzalige treurspel is afgespeeld, wij hebben de rollen zien vervullen door
meesters in hun vak: vellen wij hier een onpartijdig oordeel. Wij gelooven ons daartoe
gerechtigd; want wij zijn er eensdeels ver van af, een aanhanger der spaansche zaak,
of een bewonderaar van Filip's staatkunde te zijn; ten
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andere beminnen wij onze landgenoten van ganscher harte, maar de waarheid nog
duizendmaal meer. De daadzaken overigens staan vast; trekken wij slechts de strengste
gevolgen uit dezelve, zonder schroom, zonder achterdocht en zonder
vooringenomenheid.
In de oogen van Spanje, van Frankrijk, van geheel Europa krachtens het
volkerenrecht, zoo als hetzelve alsdan, na het einde der middeleeuwen, toegepast
werd, waren de Nederlanders in opstand tegen hunnen wettigen vorst. Deze had wel
de rechten der Nederlanders besnoeid, privilegiën geschonden of doen schenden!
Veel, ja te veel onschuldig bloed was er vergoten geworden: echter nam noch niemand
het omwentelingsrecht aan, (de laatste rede der volkeren) gelijk hetzelve later in
zwang kwam. Filip geloofde zich derhalve volkomen in zijn recht en poogde eene
muitende stad onder zijn gezag te doen wederkeeren. Wie zou durven ontkennen,
dat de hertog van Parma alles in 't werk legde, om de menschelijkheid met het
oorlogsrecht en de groote verantwoordelijkheid, die op zijne schouders woog, te
paren? Maar waarom het niet met de geschiedenis gezegd? De Maastrichtenaren
verwierpen elk voorstel met eene halstarrige hardnekkigheid; zelfs wanneer alle
weêrstand vruchtloos was geworden! Geheel het spaansche leger was in woede
ontstoken; want ieder krijger had eenen bloedverwant of vriend te wreken, en wie
anders dan Farnees zou in staat geweest zijn, een razend en woedend leger in toom
te houden! De held lag eventwel doodelijk ziek te bedde, toen de stad werd ingenomen
en aan deze ongelukkige omstandigheid moeten misschien de meeste, zooniet al de
rampen worden toegeschreven!
Wij bewonderen onze kloekmoedige landgenoten; wij wijden hun heete tranen
toe; wij noemen hen helden; maar daarbij ook bepaalt zich de lof! In onze oogen
grenst de overdrevene, vooral de vruchtelooze heldenmoed, zoo dicht aan den
zelfsmoord, dat de strenge rede en de godsdienst denzelven te gelijk als doembaar
aanzien en veroordeelen!
Te Maastricht beging het spaansche leger tijgerachtige wreedheden en brandmerkte
voor eeuwig den Spaanschen naam in de oogen van alle rechtschapene Nederlanders!
Maar Farnees bleef, wat hij altoos was: een streng maar menschelijk krijgsman; een
held, dien men aan de jeugd mag voorstellen als, een voorbeeld van krijgskunst, van
geduld; die zekerlijk het gezelschap der Alexanders, der Fabiussen, der Hannibal's
der Scipio's en der Cesars niet tot oneer zou verstrekken; die onder meer dan een
opzicht boven de meesten hunner moet geplaatst worden!
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XIIII.
Men leze dit toevoegsel nog als besluit.
Maar, waar is de ziel, die voor Gods oog bestaan kan?
Ach, Hij ontdekt gebreken aan zijne Engelen! Zie,
de deugd der menschen is in de oogen van den
alleen Heilige eene glanzende schuld.
WIELAND. OP

GOD.

Tegen het vallen des avonds van 16 Julij 1579, in eene prachtige tent buiten de
Brusselsche poort, bevonden zich twee mannen te samen. De eene scheen nog in den
vollen bloei der jaren, alhoewel de sporen eener verschverdwenen ziekte op zijn
aangezicht geprent stonden. De andere was een grijsaard wiens voorkomen eerbied
inboezemde, Zijne grauwe oogen, de arendsneus, de dunne, genepen lippen, het
hoogbrede voorhoofd, alles in éen woord verraadde ernst, fijnheid, vernuft en berekend
zwijgen.
Wij behoeven 't schier niet te zeggen; want onze lezers hebben reeds de namen
van Alexander Farnees en van Serbellon uitgesproken.
De eerste zat in diep nadenken verslonden; zijn hoofd was ongevoelig op de borst
gezonken, Sedert meer dan drie weken had hij het ziekebed niet verlaten; gedurende
tien dagen stond hij met eenen voet in het graf. De gebeurtenissen waren onder dien
tijd zoo spoedig op elkander gevolgd, dat hij schier niet wist, wat er had plaats
gegrepen. Serbellon waakte met vaderlijke zorg over den jongen held, die dan ook
gewoon was hem met den streelenden naam van vader te bejegenen. De ouderling,
het voorbeeld van den genezen opperbevelhebber volgende, bleef sprakeloos zitten;
hij verwachtte zich aangesproken te worden. Immers Alexander had hem nopens
vele zaken te ondervragen; en voor Serbellon was de tijd gekomen, waarop hij eenen
heiligen plicht moest vervullen.
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De zon schoot hare laatste stralen bijna waterpas over het veld, en kleurde met eene
purperverf de vensterruiten, die naar het westen uitzagen. Er was een dier
oogenblikken ingetreden, welke den mensch stemmen tot nadenken. Eensklaps verhief
Alexander zijn hoofd, en wierp eenen langen blik op de ondergaande zonneschijf;
waarna hij als tot zichzelven sprak: - Reeds zeventien dagen verloopen, sedert het
vertrekken van den renbode naar Madrid! Ik beval hem met de snelheid des winds
de reis, heen en weder, af te leggen.... en nog geene tijding!.... Van Barthel, van graaf
Filip, van Maria, geen enkel woord te hooren! Mijn God, mijn God, heeft dan het
gerucht mijns overlijdens de geheele wereld van mij verwijderd!
Alhoewel niet rechtstreeks aangesproken zijnde, geloofde de grijze bevelhebber
te moeten opmerken: om 's konings, om 's legers, om uwent wille, mijn genadige
heer, bekommer u niet om aangelegenheden, die ongunstig op uwe gezondheid
werken! De reis naar Madrid vergt eene geheele maand; hoe wilt gij, dat de renbode
in zeventien dagen terug zij!.... Wat Maria en Filip van Egmont betreft, deze zijn
nog aanwezig te Wolder; de maagd herstelt langzamerhand van hare ziekte.
Bartholomeo heeft nog geenen dag verzuimd te komen tijding brengen van den
toestand der jonge gravin, en tevens te vernemen, hoe het met uwe hoogheid gesteld
was. Menigmaal heeft de brave schildknaap mij op de knieen gesmeekt, dat ik hem
toch bij uw ziekebed mochte laten gaan. Ik kon hem maar verwijderen met de
verklaring, dat de geneesheer de strengste rust had aanbevolen, en dat de minste
ontroering de noodlottigste gevolgen zoude konnen na zich slepen.
- Gij moest den trouwen dienaar bij mij gebracht hebben, vader Serbellon! - Sprak
Alexander weemoedig - het doet zoo goed aan het hart, eenen verknochten vriend
te zien; en Bartholomeo heeft mij duizende bewijzen van innige liefde geleverd.
- Uwe hoogheid gelieve zijnen dienaar Serbellon te verschoonen; maar de
geneesheer had gesproken.... hij moest het beste weten, wat voor- en nadeelig kon
zijn; ieder zijn vak! ik legde de bevelen van den praktizijn ten uitvoer; het behoorde
mij niet, dezelve te beredeneren.
- Ik weet hoeverre vader Serbellon de zorg drijft voor zijnen zoon Alexander; ik
blijf er u eeuwig dankbaar voor! Wanneer eventwel de goede Bartholomeo weerkomt,
breng hem dan bij mij; ik ben genoegzaam hersteld, en moet met hem spreken.
- In dezen gevalle zal de wensch uwer hoogheid weldra volbracht worden; want
hij komt telkens een uur na zonnenondergang.
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Eene poos heerschte andermaal het diepste zwijgen, De hertog stelde er een einde
aan; want hij vestigden den blik op den beproefden vriend, en sprak op eenen
plechtigen toon: ‘Vader Serbellon, indien mijn geheugen getrouw is, dan bestaat er
nog een geheim tusschen ons beide, hetgeen gij zoudt konnen oplossen. Mijn
koninklijke oom zond u een briefje voor mij, naar ik gisse, hetwelk mij maar moest
afgegeven worden na de inneming van Maastricht. De vesting is in ons bezit; ik voel
mij sterk genoeg om de waarheid te vernemen, welkdanig ze ook moge wezen!’
Zonder een enkel woord tegen te spreken, ontknoopte Serbellon zijn wambuis;
nam uit eene versletene brieftassche twee verzegelde papieren; opende het eerste,
terwijl hij, bij wijze van inleiding, zegde: ‘het valt mij ten plicht, aan uwe hoogheid
te bewijzen, dat ik 's konings bevelen getrouwelijk naleefde, toen ik weigerde, het
bedoelde briefje af te geven, voor de inneming der stad Maastricht. Gelief te luisteren
naar de woorden, welke zijne majesteit zich gewaardigde, mij toe te sturen:
‘Serbellon, onze koninklijke wil is, dat gij nevengaande missieve aan onzen neef,
den hertog van Parma, overhandigt, zoohaast Maastricht zal ingenomen zijn; doch
niet vroeger, onder welk voorwendsel het ook moge wezen. Gij zult dit ons koninklijk
bevel stiptlijk naleven. God beware u!
JO EL REI. (Ik, de koning),
Na deze lezing overhandigde hij het koninklijke schrift aan den hertog, die het zegel
brak en de volgende regelen las:
‘Indien onze dierbare neef Alexander overtuigd is, dat het aangaan van een huwelijk
met eene van Nederlands voornaamste edelvrouwen, kan bijdragen tot zijn geluk,
tot het welzijn onzer onderdanen, tot verheerlijking van den Roomschen godsdienst,
zoo wordt hem mits dezen onze koninklijke toestemming vergund.’
Gegeven in ons paleis van Madrid, dezen 26 April, na Kristus geboorte het 1579te
jaar. God beware en bescherme mijnen neef.
JO EL REI. (Ik, de koning).
Bij het vernemen dezer langgewenschte tijding, kwam als een heldere glans
Alexanders aangezicht verlichten; hij kuste 's konings handteeken, dat hem een zoo
onuitspreeklijk geluk voorspiegelde; vervolgens zonk hij op zijne knieën; sloeg de
oogen hemelwaarts; zijne bevende lippen murmelden eene vurige dankzegging tot
God,
Serbellon bemerkte met een waar geluk, dat deze lezing eenen
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allergunstigsten indruk op den herstellenden held had te wege gebracht; hij liet hem
dan ook met volle teugen uit den kelk der vreugde drinken. Hij opperde niet de minste
vraag, aangezien de doortrapte grijsaard zeer wel wist, dat Farnees hem uit eigene
beweging zoude toevertrouwen, wat hij mocht weten. De oude krijger was geheel
zijn leven gewoon geweest, bevelen uit te voeren; nooit had hij ze beredeneerd!
Juist stond de hertog van Parma op het punt, zijn geheim aan den vriend bekend
te maken, toen eensklaps Bartels bezoek werd aangekondigd. Alexander riep den
bediende toe: ‘breng Bartholomeo binnen!’
Ter nauwernood was het bevel gegeven, of de trouwe schildknaap trad in de
ziekezaal. Een stille traan biggelde langs iedere wang; op den eenen kant verdween
zij in de diepe groef die Filips staal op de kaak had geslagen. Met den diepsten eerbied
en de hevigste ontroering naderde hij zijnen goeden meester, in wiens achting hij
zoo hoog stond. Barthel had ook 's hertogs overlijden vernomen en als eenen
openbaren ramp beschreid; thans zag hij hem voor zijne oogen, met eenen glimlach
van zalige vreugde op de lippen. De schildknaap viel voor zijne voeten; omklampte
's hertogs knieën, terwijl hij als in verrukking uitriep:
‘Mijn God, wees bedankt voor de redding mijns dierbaren meesters! Gij hebt de
vurige gebeden van uwen onwaardigen dienaar Barthel verhoord! Roep mij thans
tot U; ik bood immers mijn leven voor het zijne!’
- Sta op, mijn Bartholomeo; - sprak Alexander met eene diepe ontroering hem de
hand toereikende - een man als gij mag voor God alleen.... en voor zijne H. Moeder
knielen. Gij zijt voor mij geen dienaar meer; maar een vriend; ik ben zoo fier op uwe
vriendschap, als of gij een koning waart!
De brave man vond geene woorden, om zijn dankbaar gevoel uit te boezemen;
maar sloeg zijne betraande oogen op den held, alsof deze een hooger wezen ware.
Met droefheid bemerkte hij de bleekheid, die de bloozende kleur had vervangen. Na
eene poos zegde hij: maar mijn bezoek valt uwe hoogheid misschien lastig; met uw
verlof, zal ik mij verwijderen....!
- Blijf, dierbare vriend, blijf! (viel Alexander in de rede, De tegenwoordigheid
van beminde wezens werkt gunstig op het gemoed des zieken, die op beterhand is;
Gode zij dank, ik ben buiten gevaar en heb voorgenomen, morgen reeds mijne tent
te verlaten.
Alexander stond op van zijnen zetel; ging tot zijnen lessenaar en nam uit een
ebbenhouten kistje eene kunstig bewerkte gouden ketting, welke hij aan Barthel
overhandigde, met de
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woorden: ‘neem dit geschenk aan, mijn vriend, niet ter belooning uwer uitstekende
trouw en bewezen diensten; (geen goud kan ze opwegen) maar als een aandenken
van uwen vriend Alexander. Dit juweel is een geschenk van mijnen oom, paus Paulus
III, toen ik het H. doopsel ontving! In mijne oogen is het een heiligdom, en juist
daarom leg ik hetzelve in de handen van den getrouwsten, deugdzaamsten man, dien
ik ooit leerde kennen!’
Bij het hooren dezer laatste woorden, geraakte Barthel als buiten zich zelven van
aandoening, blijdschap en geluk; het verbod des hertogs in den wind slaande, viel
hij andermaal op de knieën voor hem; vouwde zijne gespierde handen te samen, en
ze met het juweel ter hoogte zijner oogen heffende, riep hij op eenen plechtigen toon
uit: ‘Heilige Moeder, Koningin van hemel en van aarde! Door uwe voorspraak, werd
aan mijnen genadigen heer en meester de gezondheid wedergeschonken! Ik beloofde,
aan uw wonderbeeld te Scherpenheuvel een geschenk te zullen opdragen naar mijn
vermogen; dit juweel waaraan ik meer prijs hechte dan aan mijn leven, zal weldra
uwen altaar versieren! Daartoe schenke mij God nog eenige dagen levens!’
Met kalmte en waardigheid stond Barthel op; ontknoopte zijnen zijden halsdoek;
wikkelde de ketting er in, en stak ze op zijn hart.
Alexander meer en meer ontroerd door het zien van zooveel verknochtheid, riep
uit: ‘kom, Barthel, gij gouden hart, laat mij u omhelzen!’
Bevende als een blad, trad de forsche krijger tot den hertog, die hem tegen zijnen
boezem drukte. Vervolgens sprak Alexander met hartlijkheid:
‘De mensch, die zich kan beroemen en verheugen twee vrienden te bezitten, gelijk
Serbellon en Bartholomeo, mag zich den gelukkigsten sterveling noemen?’
- Ik ook wil Bartholomeo's vriend wezen! (riep de oude Serbellon uit, en sloot den
vlaming in zijne arms). Tot heden verkeerde ik in den waan, dat men moest Spanjaard
zijn, om eene warme vriendschap te koesteren. Thans ben ik overtuigd, dat er ook
Nederlandsche harten gevonden worden, die de deugden der zelfsopoffering en der
trouw gevoelen!’
- Ach, vader Serbellon, (bemerkte Farnees) elk volk acht zich het beste des
aardbodems, wijl het zijne eigene deugden vergroot, en die van den vreemde verkleint.
Er is geene natie op den aardbodem, die niet hare deugden en gebreken hebbe. Sedert
mijn verblijf hier te lande, heb ik ondervonden, dat men de Nederlanders kwalijk,
onrechtvaardig beoordeelde,
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Elke dag levert mij een nieuw bewijs op van deze waarheid!
Zich dan tot den schildknaap wendende, vervolgde hij: ‘mijn Bartholomeo’ weet
gij wel, dat ik met recht mag uitroepen: ‘zege Sint Joris!... Zie, daar ligt de lang
gewenschte toestemming des konings!’
- Genadige heer, (bemerkte de trouwe dienaar neerslachtig) ik vrees, dat de
toestemming der gravin Maria thans moeilijker om verkrijgen zal zijn, dan die zijner
katholieke majesteit.’
- Wat zegt gij, Bartholomeo! zij zou rang, grootheid en eer weigeren?
- Maria is bekwaam, alles van de hand te wijzen! (hernam Barthel) Uwe hoogheid
weet zekerlijk, dat zij in doodsgevaar heeft verkeerd, ten gevolge eener heete koorts.
Schrikbarende beelden zweefden onophoudelijk voor haren geest; immers zoodra
de brand naar haar hoofd schoot, kwamen geene andere woorden over hare lippen
dan deze: ‘red u, red u, mijn genadige heer gemaal! Gij staat tot aan de kniën in het
bloed!...’ Den dag na de inneming der stad, zaten wij, graaf Filip en ik, bij de zieke,
toen zij plotslijk hare legerstede verliet en naar de deur snelde. Wij sprongen toe, en
brachten haar te bedde; doch zij riep gedurig: ‘ik moet tot den heer van Parma, mijnen
gemaal gaan! Men moordt in Maastricht; het bloed bespat zijne kleederen! Mijn
gemaal zal de moorderij doen ophouden; want geen bloed mag op hem kleven! Laat
mij toch tot hem gaan!’ Naar mate zij hare gezondheid en krachten herneemt, slaat
zij meer en meer over tot droefgeestigheid: zij wil, buiten de huislieden, niemand
zien!
- Bartholomeo, het is nochtans noodig, dat ik haar zie en spreke. (Bejegende
Farnees) Zeg aan graaf Filip, dat zij mij morgen middag verwachten! Hij gelieve
Maria tot dit bezoek voor te bereiden.
- Maar, genadige heer, peins op uwe gezondheid! (wierp Barthel op) Ik zal hen
bewegen tot hier te komen. Een wensch van uwe hoogheid zal voor de edele vrienden
eene wet wezen.
- Gelijk gij wilt, goede Bartholomeo! Handel naar de inspraak van uw edel,
beminnend hart; maar maak, dat de vrienden komen!
Bij deze woorden reikte Alexander de hand aan den wijzen en voorzichtigen vriend.
Deze drukte er zijne lippen op en verdween.
Wanneer de hertog en Serbellon zich tusschen vier oogen bevonden, rolde het
gesprek uitsluitlijk over de familie Egmont, over Barthels edelen zin. De grijsaard
keurde alles goed, wat de opperbevelhebber had ontworpen.
Inmiddels was de schildknaap teruggekeerd, en had aan graaf Filip verslag gegeven
van al hetgene wat tusschen den hertog en hem werd verhandeld. Lamoraal 's wakkere
zoon
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stond verbaasd over 's konings toestemming in het huwelijk van zijnen neef met eene
dochter van den vermoorden Egmont. Zulke eerherstelling zou hij nooit hebben
durven droomen. Maar hoe zou men Maria voorbereiden tot deze bekendmaking?
Barthel opperde het gevoelen, dat men langs omwegen moest naar het doel gaan,
ten einde het gemoed der maagd niet te schokken. Filip hield integendeel staande,
dat zijne zuster tot alles bereid was; dat niets bekwaam kon zijn, haar neer te slaan
of te verhoovaardigen. Hij voegde ten slotte bij: ‘geloof mij, Barthel, Maria wil niet
behandeld worden gelijk eene gewoone vrouw; omwegen nemen met haar, is
onmooglijk; want bij het eerste woord zou zij zeggen: ‘ga maar rechtstreeks naar het
doel!’
Men eindigde zonder iets te besluiten: de nacht zou raad brengen. Het toeval kon
den tekst leveren; Maria was tegen alle schokken bestand.
Eenige minuten later, waren alle huisgenoten rond den disch vergaderd. Eenen
tijdlang heerschte een plechtig zwijgen. Eenskaps vraagde Maria aan den broeder
Filip naar de gevolgen van Maastrichts inneming.
Toen de broeder haar dienaangaande zooveel had medegedeeld, als zij kennen
mocht, wilde zij weten of de hertog van Parma herstelde.
Barthel was over een half uur bij hem; (merkte Filip aan) hij zal ons diensvolgens
een getrouw verslag gelieven mede te deelen.
Barthel achtte de gelegenheid gepast, en zonder van 's konings toestemming te
gewagen, maakte hij bekend, dat Alexander besloten had, den volgenden dag tot hen
te komen; doch (voegde hij bij) ik geloof dat het voorzichtiger zoude wezen, hem te
gaan bezoeken.
- Barthel, gij vreest mij de geheele waarheid te zeggen; (viel Maria in de rede,
terwijl een ligte blos op hare wangen verscheen) ik bid u, goede vriend, zeg maar
alles rechtuit; ik ben bereid, zelfs het ergste te vernemen! Gij zoekt mij den dood des
hertogs te verbergen!
- Gode zij dank! (hernam de trouwe schildknaap, eene hand op zijn hart leggende)
op mijn eerewoord, de genadige heer is buiten gevaar! Ik mag zelfs verzekeren:
indien gij allen morgen niet tot hem gaat, dan zal hij tot u komen, hij heeft eene goede
tijding vernomen, die op hem beter werkt, dan de heilzaamste balsem: de koning
stemt toe in zijn huwelijk.
Bij het hooren dezer woorden, werd Maria door eene lichte trilling overvallen. Zij
zonk in diep nadenken; in haar hart botsten de verschilligste gewaarwordingen tegen
elkander. Na
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eene korte poos verhief zij haar neergezegen hoofd; vestigde hare blikken op den
broeder en sprak:
Mijn lieve Filip, morgen vroeg zult gij met mij naar Maastricht gaan. Ik wil God
en zijne H. Moeder bedanken voor mijne herstelling, en tevens bidden, dat zij mij
ingeven, wat mij voor de toekomst te doen staat.
Toen zij bemerkte, dat Filip wilde spreken, voegde zij bij: verzet u niet tegen mijn
voornemen; het zou toch vruchtloos wezen: In mijnen toestand houdt men alleenlijk
raad met God en met zijn eigen geweten. Thans heb ik rust noodig en begeef mij te
bed! - Zij stond op: omhelsde zuster Sabina; de beide broeders drukten eenen kus op
haar edel voorhoofd; aan Barthel gaf zij de hand. Een paar minuten nadien begaven
zich allen ter rust; in het verblijf van Egmont's kinders heerschte de diepste stilte.
Den volgenden dag 's morgends, begaven Maria en Filip zich naar de hard
geslagene stad, langs de Tongersche poort. De maagd huiverde bij net zien der
verwoestingen. Zwijgend gingen broeder en zuster door de eenzame, doodsche
straten; zij traden in de prachtige St-Servaaskerk. Maria ontlastte haar hart en geweten
van het weinig aardsche, wat er nog op lag, Zij hoorde misse; naderde de H. Tafel,
vervolgens ging zij knielen voor het beeld van O.L. V, der Zeven-Weeën. Hare oogen
bleven gevestigd op het bloedige hart, dat met een zwaard doorstoken was. Nooit
had zij het schokkende Stabat Mater dolorosa zoowel begrepen, als op den oogenblik,
dat haar eigen hart door vlijmende smarten werd verscheurd. Hier zocht, hier vond
Egmont's dochter den noodigen moed en de vereischte krachten, om een heldhaftig
besluit te nemen. - Lang bleef Maria in hare godsdienstige bespiegelingen verdiept:
zij behoorde tot diegene menschenkinderen, welke zich door ongelukken en
rampspoeden verheffen tot God, den Schepper en regelaar van alles, wat er bestaat.
Drie uren hadden zij in St-Servaas doorgebracht. Filip geloofde, dat een langer
verblijf voor de zwakke zuster kon gevaarlijk zijn; weshalve hij tot haar trad en met
de maagd de kerk verliet, om haar eenige verversching te doen gebruiken. Vervolgens
keerden zij terug langs den kortsten weg, de Tongersche straat. Toen zij buiten de
poort kwamen, trad hun eene schildwacht in den weg, met de woorden: hier mag
niemand, dan een bevelvoerend officier doorgaan! Graaf Filip wist de regeltucht te
eerbiedigen; weshalve hij den weg insloeg naar de Brusselsche poort. Op denzelfden
oogenblik kwam een uiter in vollen ren; sprong van zijn paard; groette de freule met
heuschheid; trad tot Filip, wiens hand hij drukte, terwijl hij sprak; ‘Over een paar
uren heb ik bevel gegeven,
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den doortocht langs de Tongersche poort op te schorsen, omdat men de puinhoopen
moet wegruimen. Ik zal u eventwel vergezellen tot buiten de werken, om u den
omweg te sparen.’
Van Mansfelt (want het was de opperbevelhebber des legers) liet zijn paard over
aan eenen soldaat, en begaf zich met Filip en Maria naar buiten. Nauwelijks waren
zij alleen, of hij zegde tot Egmont's zoon: ‘Mijn waarde graaf, eenmaal vergat ik,
wat ik aan mij zelven en aan een edel karakter gelijk het uwe schuldig was. Dezen
misslag zal mij eeuwig berouwen. Thans verpand ik mijn eerewoord van krijger en
edelman, dat geen mensch op Gods aardbodem leeft, die u hooger schat dan Karel
van Mansfelt.’
- En ik (antwoordde Filip) beschouw het als een geluk, de overtuiging te hebben
verworven, dat het geslacht der van Mansfelt's geenszins ontaard is: ‘Nog altoos
driftig, oploopend, maar grootmoedig en edel van zin!’
De puinhoopen en de aangerichte verwoestingen brachten op Maria's gemoed
eenen ongunstigen indruk te wege. Doch deze pijnlijke indruk werd getemperd door
het vertoon der beide graven, die van bittere vijanden onafscheidbare vrienden waren
geworden, en onder elkander wedijverden, wie de meeste heuschheid zoude aan den
dag leggen. Buiten de werken nam van Mansfelt afscheid van hen en keerde naar de
vesting terug.
Nauwelijks waren Maria en Filip t' huis of een schildknaap kwam er aankondigen,
dat de hertog van Parma op weg was om hen te bezoeken. Vernomen hebbende, dat
Maria nog eenigzins onpaslijk was, verkoos hij zelf tot Egmonts kinderen te gaan.
Eene lichte huivering overviel de maagd bij deze boodschap; doch zij had slechts
eene poos noodig, om hare kalmte en gemoedssterkte te hernemen. Zij scheen reeds
tot de levenden niet meer te behooren; haar geest zweefde in hoogere sferen.
Eenige minuten later, werd eene draagbaar geplaatst voor de ingangdeur; Alexander
stapte uit dezelve. Op Barthel 's en Filip 's arms steunende; door Serbellon gevolgd,
trad hij binnen het vertrek, waar Sabina, Maria en Karel van Egmont vergaderd
waren. Deze verschrikten, toen zij zagen, wat uitwerksel de ziekte had te wege
gebracht op 's hertogs bloozend aangezicht. Ook hij bemerkten bij den eersten oogslag,
dat de maagd meer aan een schoon lijk, dan aan eene bloeiende jonkvrouw geleek.
Was zij in hare rouwkleederen niet meer de roos, die bekoord, zoo mocht men haar
vergelijken bij de bleeke lelie, waarop men met aandacht staroogt. Spraakloos bezagen
de beterenden elkander: zij gevoelden te veel.
Na de eerste plichtplegingen wilden Serbellon en Barthel zich
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verwijderen; doch Alexander merkte aan, dat een vriend nooit tot overlast dient.
Onmiddelijk nam de hertog het woord in dezer voege:
‘Ik heb den hemel uit den grond mijns harten bedankt over de genezing der schoone
freule, terwijl ik nog op mijn smartebed lag. Het was hare beternis alleen, welke mij
eenigen prijs aan het leven deed hechten. Sedert gisteren heb ik de toestemming van
mijnen koninklijken oom in handen; en heden ben ik tot u gekomen, Maria, om uwe
toestemming te vragen in een huwelijk, hetwelk mij den gelukkigste der stervelingen
zal maken. Dit zegt u genoeg, dierbare freule, dat mijn lot in uwe handen ligt;
Alexander van Parma durft hopen, dat hij u niet gansch onverschillig is. Zeg, o edele
maagd, dat mijne bede verhoord is, dan zal ik mijn leven toewijden aan uw geluk!
Bij deze woorden poogde de held, niettegenstaande zijne zwakheid, eenen knie
op den vloer te zetten; doch hij werd door Filip verhinderd, de heuschheid jegens de
zuster zooverre te drijven.
Men kan de verlegenheid beseffen, waarin de maagd werd gedompeld door dit
onverwachte voorstel. Nochtans had zij beloofd, haar besluit kenbaar te maken na
de inneming van Maastricht. De tijd was gekomen om uitspraak te doen; in den
godsdienst had zij 's morgends de noodige krachten geput om zich van dezen plicht
te kwijten. Met neergeslagen oogen, doch met eene genoegzaam vaste stem,
antwoordde Maria:
‘Genadige heer van Parma! God, die mij ziet, hoort en in mijn hart leest, neem ik
tot getuige, dat mijn mond de zuivere waarheid spreken zal! Geen man is er op aarde,
wien ik met Alexander van Parma gelijk stelle; doch de hemel verklaart zich tegen
onze vereeniging. De moordtooneelen in Maastricht gepleegd, konden door uwe
tegenwoordigheid alleen vermeden en belet worden; eene wreede doodelijke ziekte
kluisterde den menschlievenden held op het smartenbed.... en ik moest ooggetuigen
wezen van eene moorderij zonder voorbeeld.
Bij het gekerm en noodgeschrei van de rampzalige bevolking, is mijn hart gebroken.
Van dien oogenblik, was ik levende dood; ik kan voor uwe hoogheid niets meer
wezen. Nog eenige dagen, dan ga ik tot God, mijnen Schepper; ik zal hem smeeken,
dat hij uwe hoogheid zegene en beware, als den beste, den edelmoedigste der vorsten.
Ik hoopte mijn leven aan den hertog van Parma te konnen toewijden; dit geluk is mij
geweigerd. De weinige dagen, die mij nog overblijven, behooren aan God; mijn
voornemen is onherroeplijk!
Alexander werd doodbleek. Maria vervolgde na eene poos:
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‘[Er] blijft mij een pand uwer liefde over, (den zegelring toonende[)] hetwelk ik uwe
hoogheid bidde, mij te laten behouden, zelfs i[n] het graf. Met deze zorg belast ik
mijnen dierbaren broeder Filip!... Genadige heer, nog éene bede: draag geheel uwe
genegenheid over op mijne bloedverwanten en op den goeden Barthel. De opoffering,
welke ik doe, verbrijzelt mijn hart.
Met moeite had zij den laatsten volzin uitgebracht; eene [l]ijkachtige bleekheid
liep over haar aangezicht.... bewustloos zonk zij in Filips arms. Eene poos waande
men haar reeds dood; [all]er droefheid was onbeschrijflijk.
Alexander werd in eenen hooploozen toestand naar huis gebracht. De teedere
zorgen van Barthel, van Serbellon, van Filip brachten hem op beterhand; maar niets
was in staat, hem de vorige opgeruimdheid weder te geven.
Veertien dagen na deze samenkomst, verhaalde Barthel aan zijnen ouden meester,
dat hij de broeders en zusters naar Gavere had vergezeld. Maria was reeds in het
klooster der adelijke vrouwen te Gent; de schildknaap bracht haar laatste vaarwel.
Op zijne terugreize had hij zijne belofte volbracht, en het kostbare juweel aan O.L.V.
van Scherpenheuvel opgedragen. Het bazinneken uit den Gouden Leeuw was nog
even praatziek en gedienstig... uit winzucht.
's Hertogs besluit stond van dien oogenblik vast: nooit zou hij eene andere vrouw
beminnen; maar zich met nog meerderen iever toeleggen op de rol, welke de
Voorzienigheid hem had te spelen gegeven op het wereldtooneel. Hij was nog voor
grootsche daden bestemd: want de dood verraste hem dertien jaren later, toen hij het
oorlogstooneel tot in het hart van Frankrijk had overgebracht. Maria, was reeds meer
dan twaalf jaren in het verblijf der zaligen!
Aan den hovenier Antoon werd eene eeuwige rente verzekerd, no[c]htans wilde
hij met Barthel onder den heer van Parma dienen. Voor het kasteel van Gent verloor
hij het leven. Zijne ge[be]enten rusten op het kerkhof te Gavere.
[B]arthel was altoos naast den hertog; maar sprak hem nooit [van] Maria; omdat
hij wist, wat vlijmende herinneringen hij [zou]de opwekken! Menige stille traan
wijdden deze twee mannen [to]e aan de schoonste en deugdzaamste der vrouwen.
De trouwe [schi]ldk[n]aap verloor het leven te Antwerpen.
[Ser]bellon bleef tot zijnen laatsten levensadem voor Alexander [een] vriend, een
vader. Altoos even stilzwijgend, voorzichtig en [dapper], was hij de echte held door
Karel V gevormd en door Filip [II hoogge]acht.
Graaf [F]ilip van Egmont trad in den echt met eene dochter [va]n den
[on]gelukkigen graaf van Hoorn. Hij trok met Alexander
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naar Frankrijk en verloor het leven op het slagveld. Hij was ee[n] dapper man geweest.
Karel van Egmont huwde eene dochter van messire d'Aubigny[.] Sibina nam den
graaf Eberhart von Solms. Van Mansfelt trouwde met Christina van Egmont, weduwe
van graaf Henin Lietard[, en] van een tweede huwelijk van den graaf van Hoogstraten.
De stoflijke overblijfsels van Albas slachtoffer, Lamoraal, va[n] Sabina van Beieren
en van bijna al hunne kinders rusten in d[en] familiegrafkelder te Sottegem. God
beloone deze martela[a]rs des vaderlands!
Alexander's gebeenten zijn naar Parma overgebracht. R[ome] huldigde op eene
schitterende wijze de verdiensten van [d]ezen held: op het Capitolium werd een
standbeeld opgericht, ter eeuwige gedachtenis zijner groote daden.
In gistende tijden is men al te dikwijls onrechtvaardig, t[en] opzichte van
tegenstrevers; nochtans hebben zelfs de hervorm[de] tijdgenoten moeten bekennen,
dat Alexander een eerlijk m[a]n was. Heeft men hem de verwoesting van Maastricht
als eene vlek aangewreven, wij gelooven aan zijne onschuld. Wij eindigen met het
vormen van eenen wensch:
Mocht ooit het vaderland in gevaar verkeeren, dan schenke ons de hemel vele
mannen, die kloekmoedig en wijs zijn, gelijk Alexander van Parma.
EINDE VAN HET VIJFDE DEEL.
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