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DE SPIONNEN OP DEN TOREN

I,]
Een vrouw gin6i over de markt van Oudena arde. Ze

clroeS een zwarten mantel, Traa$, wat schommelen<1.

stapte ze vaort. Als de iongens rnet velen waren, ri€,-

pen ze haar wel eens na. Maar eigenlijk waren ze toclr
ban5! van haar. En niet aileen c{e jtlngens, ook vee!

,giroote rnenschen vreesden Gonda Verellen, zooals zu

heette. Toch deed Gonda niemand kwaad. Ze waandt
in een huisje achter Sint V/alburSakerk en ze ha<{

qeld genoeg om stil te leven. Maar ze keek altijd zoo
rreemd uit de oogen. En heel dikwijls als de menschen
haar goeden dag zegden, scheen ze dat niet te hoo-
ren. Ze sprak ook nooit met haar buren. En ze liet
niemand in huis tenzij eenige lieden die van derr
buiten kwamen, Soms gin$ ze vaor een paar dagen
uit de stad.

Omdat Gonda Verellen zoo vreemd deed, vreesden
de menschen haai.

Uit de Neerstraat kwam een jon6ien, die een korf rc
droeg.

--- DaÉ moei Gonda, zei hii. Ik kom fuist naar u
toe met boter en spek.
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I)e vrourv tluwde çrlots cl.en trrnaagi '.tp zi1 ,

-- Maak plaats voor de snldaten, zæi ze" Laai ire;
le$er door.

- 
Maar moei Gonda er zijn geen soldaten, heriia:l

cle knaap,

- Maak plaate voor cle iroirpen, herhaa.icie cle z,:n
ierlinge vrouw. f,uister naa.r dç bazuinen eR troxr.
rctten.

--- Ik hoor niets.."
l)e vrouw stond stil en rnet '*'i idopene oogen staardc

ze <ïe Neerstraat in. Ecrrigerr lilri I'lcef ;er in Clic l:ri-r;

riing.
-_-- \ffat ifoei tante Girncl;r w'eer ;ii:L, ln1;]11 çle-r jrrri

gen.

Eindelijk keelt cle vrour,v naar ir,:,::, Ln s.trsci z,? |efii
i:rr pa$ herkende, zei ae.

--- \)/e1, Sirnon Sij ziit kie.r ?
- -- Ja, m.oei, met boter en spek voor ri.

--- tJr,y ouders moes{.en i.r hier iiiet na;r.r cle sl.ar.i

Sezonclen hebben, welr"lt hct i.: l-ricr .1r'raartrijk. ïilt
zu"|len sâmen ve-rtrekken. Tk ga Ê1ee nâili d:later.

*-- &[aar'".. nroei, wat vi.r:esl. ge el..rn ? ûrrilenaar,:lr
is rusti$, hci,'ern Siilori.

-* \L/e gaa* uit c{e stacL... K*n: !

Ze maut Simon sfe.,riÉ bij cle hrncJ en de lon{en,
àie zich te $root vonci onl zoc r,rlegrzleii{ iq lvc-i"q!en,
kon zich r-iei los rukkerr. f1;i ',vi,,r:î.,,,. l. l.-,ul ,i.:
steld. FIij ln'oçnç1e oD een hoeve niel n,ei' .;ar, {ja,rer.
halverwege Gent aan de Schelde, en faarne krvarn

*4-^

hij eens voor een dagje na;rr etre sl-ad. En nu moest

hij weer dadeliik heea. iltoei sprak van Éievaar'

-- TÛa"t. zaL er dan $e'rreirren ? vroe$ Sirnon,

Zijn tanic anlwoor,j:ic niel i-n Simon r'visI als zc

zoo een bui had clat het nuttetoos was 'rerder le pra-
ien. FIij zveeS dus n-laar.

Ze verlieîen cie sta-.l erl flin61en de baan na.ar Einc
(,p. Vrottvv Goncla hacl Siiton nu Loch los f;elatei,'
Zri zell liep mei. gebogen triooTrl, diep in $eclachten'

i{et irveetal stapte cloot" I:liile en vrilgde vei:der de

gircole ba.a.ri. 'l $l'a.s vcilr 5;r:iorr qen ver'"telenden tochf
l{ij verlangde nit tcich ma;}r wcer f-huis Ie zijri.

Flots zag hi j ir-r cle !'er!- ceù stofwoik.
'.- l)aar zijn tle solcl;rten i sprak lante Goncli.r eent-

klaps.
En clacielilk rora-s Sinrc,:l uril 1':,e1;rn$oteiling. i\traderd"

ginds een leger' ? Ta"aden tlei troepen van hertof
Filips zijn, die Ioen 't is bijrr:i viiî honcler:d iaar
feleden - {-}\ier Vlaanilercrt erl andere getvesien re-
p,eerde ?

Sinron wist. dal. tle Gentenaren ruzie hadcien rnct
d.en lrerio$ orrrda{ de Gentr:nilren geen nieurtre, zwar\.,

belastingen v,iicler, betatren.. i{aar ivaN giingen zijn troe-
pen dan naar (Juclenaarctre cloen ?

Simon liep op een dra{ vooruit, om Saurver le zier,
rvaf- die sto{rvolk omhutrde" Ja, 't was een leger dat
ten strijde ÉinS... Maar a1 dadeiijk hernerkte Simon,
clat hel gleen tro<lpen warcn .....n den herto$ van Bour-
gondië, doch Gen'cen&ren.
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*- Oom Sneyssoone ! rieP Simon,

Hii snelde naar een $rooten man die de $roote vlap

of standaard van Gent droe$'
Sneysscone was met een zuster van ziin vader ge'

trouwd en kwarn sorns te Gaver op bezoek'

- 
DaS Simon,

gij hier ?

-- Ik kon-r van

ook.

zei de sl.andaarddraÉier. Tfat doel

Oudenaarde. Moei Gonda is ginder

-- (t --

;**- Lia Éiauw naar hurs..,

- !7at zal er gebeuren ?

- Dat kan ik niel. zegsen ... Ée zult het wel hoo-
ren..., glroet uw vader en moeder.

Maar Simon had geen lust om nu naar ziin hoeve
terug te keeren. Hij liep met het le{er der Gentena-
ren mee en keek nieuws6iierig naar de donderbussen
cf kanonnen en al het ander strijdmateriaal,

Hii zorgde dat tante Gonda hem niet bemerkte
Met het leger stapten ook vrouwen en mannen mee
die allerlei levensmiddelen verkochten. En Simor,
hoorde dat de Gentenaren Oudenaarde wilden ver-
overen. In die stad wareh ridders van den hertoE
meester .De Gentenaren wilden er zell den baas ziin.
Dat was beter voor hun land. Dan kon Filips vai,
Bourgondië Gent niet overvallen uit die stad en even-
min de boeren verhinderen levensmiddelen naar Gen,_
te voeren.

Simon liep mee tot voorbij Eine. Hii zag dan, hoe
van zware wagens, booties, balken en planken werden
geladen, en de Gentenaren een brugi over de Schelde
legden. In korten tijd was de overgiang Semaakt en
vele mannen beçiaven zich naar de andere ziide, Zo<>

wilden de Gentenar,en geheel Oudenaarde omsingelen.
Simon drong mee naar clen overkant. Maar eens-

klaps nam iemand hem bii het oor.
-- Simon, gij ziit stout, klonk het.
't \ù7as oom Sneyssoone die clen knaap bekeef.
-.- Oom ik wilde alles eens zien, zei Simon.

-7 
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-- Kinderen kunnen we hier rnissen. Itap naar huis.
Kom rnee !

SneySsoone zou zijn neel een eind weg brengen, Si-
mon was beleedigd, Kinderen I I{ij was al vijftien jaai
en werkte al met vader op rlet land en dreef koeien
naar de markt te Gent.

Sneyssoone werd echter algauw weer vriendelijk"

- 
Uwe ouders zullen zeet onÉerust zijn, zei hii, En

het wordt hier gevaarlijk ; we willen Oudenaarde in-
riem*n. Simon de Lalaing, die daar het bevel voefi, zal
zich hardnekkig verweren en dus wordt het een felle
sirijd.

- O, oom ik zou mee willen vechten tegen de marr
nen van den hertog. Ze steTen en rooven en de hertclg
is ook een slechte man.

- Een verdrukker is hij. Wij zouden altijd maar

6reld rnoeten opbrengen voor hem. En hij wil zijt
Ireeren laten baas spelen in. anze Stad. Maar daL
.wil Gent niet. O, Simon, 't is een er{e tijd. Gii zoudi
mee willen ve,chten, ma.ar vectrr'ten is wreéd. VeJerr
zullen in de komende dageir gedood norden. Arme lie-
c{en, arm.e vrouwen en kinderen. Maar als we ons
r.iet verzetten, zouden v/e op 't laatste niet meer vril
ziin.

Zoo sprak Sneyssoone no5i een tijdje voort. En da.n
zei hij :

- Volg nu clit pad langs de Schelde en zoo komt gc

thuis. iù{aar spoed u want de avond valt, Ik moet terug
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naar 't leger. Groet uw brave ouders en bid vool
ons. Ja, 't is een erge ti'id.

Oom Sneyssoone gaf Sirnon de hand. En de knaap

stapte dan haastiS door.
Tfelcira zag hii het kasteei van Gaver en den toren

van de kerk, die op een hoogte bii de Schelde stoncr.

Simon sloeg een zijweg in om naar vac{ers hoeve te
komen.

Een man hiekl hem staande. Hii had een on$unstig
gezicht. Simon kencle hem wel. I:let was Lange Toon,
clie in het ronde een slechten naarn bezat, Men zei dal
hii op de boerderijen stal en menschen bedroog.

-- Ha, Simon Otterave, gij komt van Oudenaarde,
zei Toon,

- 
Wai raakt u dat ? vroeg de knaap,

- Een beetje beleefd tot een groot mensch, hé !

ik houd van goede rnanieren, Zeg eens, gij waart
r.an morgien met uw oom Sne.yssoone aan 't praten.
$/at heeit hij u verteld over de plannen der Gente-
naren ?

- Ga het hem zell vragen.
Weer onbeleefd. Ge moet eerbied hebben voor

groote menscLren. En ge zull me antwoorclen, Anders

.neem ik u bij den nek en sleur u naar de Schelde. En
ilaar houd ik u zoolangi onder water, tot 6ie zoo dood
zijt als een pie-r.

Simon schrok nu toch, Wat zag Lange Toon er

a.kelig uit. Er lag een leelijke wreede grijns op zijn
scherp gezicht.

-=-9-



* Nu zult ge wel praten, hé ? vroeg de kerel, Ja
ia, vefiel me eens haarfiin, wat de Gentenaren nu
willen. Ik ben nieriwsgierig beste Simon. Die Sneys-
soone is uw oompie...

- Hii heeft me niets bijzonders gezegd, antwoord-
cie Simon.

- Nog ongewillig... Dus we moeten naar de Schel-
Ce wandelen ? Neen, kijk niet zoo rond. Er is nie-
mand om u [e helpen. 'We zijn hier heelemaal alleen.
Als ge koppig zijt laaT. ik u Scheldewater drinken.
zooveel dat ge u erg verslikt. Ge hebt wel eens een
ciooden hond in de rivier zien dtijven, hé. I Zoudt ge
willen dat ge morgen of overmorgen ook 

"oo in âe
Schelde ligt te dobberen ?

Eensklaps bukte Simon zich. Hij gaf Toon een fer
men duw boven de knieën en de lange ma., tuimelde
omver. Simon wachlte niet tot de schelm vzeer recht_
stond, maar liep zoo hard hij kon weg. En hij was
vlugiger dan Toon. Toen hii e"rrc o*ke"-k zaE hii,i, dat
cle deugniet hem niet achtervolgde.

Simon kon nu weer wat bedaarder ziin weg Eaan.Hii hiigde.

- O, Lange Toon is nog slechter dan de menschen
weten, dacht hij. Mii willen verdrinken als ik niei
alles vertelde. Hij is zeker een spioir uoo. dà tro"f*n
van den hertog. O, zoo gemeen is hii wel. Maar nrr
zal ieder het weten en vooi hem kunnen oppassen

l/eldra was Simon aan cle ouderlijke hoeie. Ziin
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,rà"r, Jan Otterave, bezat een $roote boerderij mel

ruime schuur en stallen, en veel land in het ronde.

Vader en moeder, broer Waltgt, el de zusters Gret:r

en Machteld waren zeer ongerust. Moei Gonda was

liekomen, had over het lef;er Sesproken maar ook ver-

teld dat Simon achtergebleven was en vader had al

clikwijls den wepi alEezien, hopend, dat ziin zaon zou
cpdagen. Hij trad juist weer in huis toen Simon ver
scheen. En klets de knaap kreeg een flinken draai
cm ziin ooren,

- Ha, zoo lan6i uitblijven en ons in anSst zetlen I

tromde boer Otterave.
't Was een prettige thuiskomst,
-_ God zii geloofd, daar is onze jongen ! riep moe-

Cer uit, die ook aarr de deur kwam. Waar ziit g'2

zoolang Sebleven ?

Natuurliik met de Gentenaren meegeloopen, her.
nam vader.

- 
Ik heb oom'Sneyssonne gezien, verfelde Simon

als ware dat een verontschuldiging.
-- Ja, oom is een eindje meegegaan en ik moest

ti de Sroeten doen.

- Oom zou u beter een pak voor uw broek gegeven

hebben. In huis... een paar droge boterhammen...
en dan naar .bed ! beval vader.

- Maar ik mocht toch den heelen dag in Oudenaar-
de blijven ! merkte Simon op.

- Moei Gonda leidde u mee en ge hebt haar later

,staan 
blinken. Ze heeft u noS giezocht maar ge had u
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àlker verstopt, Houcl uw monttr maar ge weet wct
dat ge on6lehoorzaam zilT geweesl,

Simon zette zieh aan lafetr. FIij had honger en hapte
toch met graagte in de droge boterhammen. Vader
gtomcle nog wat, maar bleek echter ook nieuwsgie-
iiS. En hij vroeg aan zijn zoon wat oorn Sneyssoone
.rerteld had" Zoo rroest Simon toch wat opblijven el
ten laatste verhaalde hii zijn ontrrroetingi met Langeir
'foon, Allen schrokken en waren verontwaardigd.

--- .tra, die schavuit zal eiglen volk i'erraden, zei Wal.
ter, de tryintig ja.rige broei' van Sirnon. \Y,/acht ee',
beetje.

Hij verliet de hoeve en zocht eenige kamerade,r
op, boerenzonen zooals hij. En ailen stemden toe da,
<ieliik den valschen 'loon op te sporen. Ze wapenden
zich met knuppels, ot' een riek of vor-k en namen ook
cen touw en een lantaarn mee.

Ze begaven zich naar cle plaats, waar Lange Toon
Simori aan6iesproken had. S/alter Otterave meende
rvel dat de schavuit in de ricleting van Oudenaarde
zaLt zwerven. l{ef groepje Sing ook dien kant uit. Dc
jonge mannen waren trouwens wel nieuwsgierig hei
Gentsche leger te zien. En als ze 'l'oon vonden zou"
rJen ze hem bij de Gentenaren brengen

** Dan kunnen ciie deir spion aan een boorn ophan
{en, zei \ffalter, want in dien iijd maakte men kortc
wetten.

De boerenzonen slaplen snel voort. Ze kwamen aan
een trerbergi waar nog licht was,

*12*

- 
l-aat ons hier eens binnen Saan, zer !ilalter, We

horen e r uiissch.ien nieulvs van i-an$en Toon, dil
n:oeiiiik een taveerne voorb'ii gaaL, eonctrer ziin eeuwi$e

uorst [e lesschen.
ln dc gelaSkarner zaten eenigie boeren. Een man

<lie aan ctre çctrrenkbank stond, keek schichtig naar dr:

lonSens van Gaver en schoot vluichtif lan$s de achtet
c,cl;.r we{.

--- Ilat is I ange Toon ! riep Sfalter Otterave. Kom:
.rrienden !

- Wai is er ? riepen de boeren.
, iM.aar cle Gavernaars hadden gieenen tijd om uitleg
1e gevell, Ze snelden \A'eer naâr buiten. Hii clie cle lan
taarn droeg, hie{ deze hoog op. Maar Lange Toor:
was niet meer te bespeuren, De jonge mannen zochten
in den omtrek. Maar ze verrnoedden niet, hoe de ver-
r.ader in een hollen boom gekropen was.

Tor.' hcorde ztjn ver:volgers spreken, lWalter Ot
'l.erave voercle hen aan, en de schelm begreep, dat Si
rnon 't trrui-s alles verteld had.

Toen het stil was in het ronde, kroop Toon uit zijn

'"YttiXilî maar otterave, ge zoudt me aan een tati
lvilien knoopen, *oo hebt Se gesnoefd, maar rniin tiid
l',om.É, wel. "Ioon zit noÉ niet in uw klauwen.

Hij verdween in het duister. Laat in den avond kwa
rnen de Gavernaars illoe en teleurgesteld in hun dorp
teruS.
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--- Wuu, komt gij n, utrriuut, vfoegi utd"t Ôtteravé
ciie opgebleven was.

I/alter vertelde wat hij met ziin vrienden giedaan

had.
--- Allemaal goed en wel, maar ge hadt het ons

beter Sezegd, hernam de boer.
*-.- Vader, ik zou naar het leger der Gentenareir

willen gaan, zei Walter. Het is toch ook onze strijC
Als HertoS Filips de steden onderwerpt, verdrultl
hil de boeren nog meer. En hoe houden de soldeniers
van den hertog huis in het Vlaamsche land ? Stelen,

çrlunderen, rnoorclen, Die vreemde huurlingen spelen
hier cien baàs.

._ Ik ben het met u eens, maar deGentenaren loo-
pen te hard van stapel. Eenige heethoofden handele';
t,nberaden. Er ziin onderhandeiin€en met den herto(
gaande. En u'at men door vrede kan verkrijgen is
beter dan door een wreecle4 oorlogi,

- O, de hertog zal weer beloften doen, die hij toclr
niet houdt, oordeelde Walter.

- Hii is machtiS. Ztilen de Gentenaren hem kun-
nen verslaan ? Wel, we zullen mor6ien verder pra
;en... Ik val juist om van den slaap, eindigde Otterave
het gesprek.

Simon lag; noS wakker. Hii ha<l toch zooveel te den.
ken. Hoe had moei Gonda geweten, dat die solda-
ten kwamen, en Oudenaarde béleSerd zou worden ?

Kort voor het naar becl gaan deed ze weer zoo raar.
'foen had ze tot Simon Sezegd, :
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- Niet op den toren $aan" ' nooit u op den toren

ïiagen... niet met lichties spelen,

Vader zei toen, dat Simon Seen acht mocht slaan op

ciie woorden. Ziin moei was soms niet wijs'
Simon hoorde rù/alter boven komen. Hii riep ziin

broer en wilde weten w'aar deze $eweest was' Hij over'
peinsde al het $ebeurde loen hij toch eindelijk in
slaap viel.

's MorSens vroe$ Walter weer om na&r het le$er

cler Gentenaren te mogen gaan. Vader stemde toe.

Moeder vvas wel ansti$ maar wilde haar zoon niet

leruShouilen. Tante Gonda za!. aan talel en rees op

eens recht. Wild keek ze Walter aan en luid zei ze

- Blifven'.. vuur en rook..' $inder en hier"' Niet
weS Saan !

- Gonda, houd u stil, vermaande boer Otteravc'
AIs vreemden u hoorden zouden ze durven ze$Sen dat
ge een heks zijt.

-- Vader toch, vermaande vrouw Otterave, spreek

zoa niel.

- Gorida was haar zuster.
--* Ik ze{ het immers uit voorzichtigheid, herhaalde

Otterave. Als vreemden u hoordetr zouden ze Ll eert

een heks noemen, En als de schout het hoort il€€lrrl

hij Gonda gevangen. Ge weet toch tlat ze heksen

levencl verbranden. Dus moet Gonda zich stil hou-
clen en niet zoo raar doen.

Ja, in dien tijd veroordeelde en doodde men dç

licden die van tooverii beschuldigd werdert,
-'- 15 **



Walter stoorde zich niet aan de vermaninglen vau
tante. Hij maakte zich gereed. Dan vrceg hij .vaders
zeÉen. Van allen narn irij harieliik afschejd. Gondir
z,weeg maar keek angstiS. Moeder en zusters ween
uen. Walter kon immers sneuvelen... Hij ging in 5iroo1
gevaar. Simon iiep een eindje met ziin broeder mee.

-- Fïoor eens, zei ïflalter.
in de verte klonk een zwaar gelrricl.

- Dat zijn de donderbussen van de Geni.enaren
Iiernam T7alter.

.- O, ik wilde dat ik rnee mocht, sprak Simon.

- Ge zijt no1 ie iong. Help goed va_der, nu iit weÈ
ben ! En keer terug... Denk aan Langen Toorl.

Simon staarde ziin broæ na. En hij luistercle uaar
het gebulder van het geschut, Het beleg van Oudenaa_r
ae was begonnen.

II.

Herr;og Fiiips van Bourgoiidië haci zi1* leger ver.
pameld orn de Gentenaren r,an lr-rncl Olidenilarcie ir,rerdrijven. Boer Otierave hacl gelijk toen hij zep,tlt:
clat de Gentenaren veel te hu*rt,ig handelden.

De tochi wac gevaarlijk, En hei clnurrtre ni*i lang oi
cle troepe'van den hertog verdreven de Genienar.errluir
Ilun schansen. 

_ ,6 *

û,t' *otr *ricida$ stûnd Sil:ûir Oiterave aan cle 1:,oc,r.l
rair vadels hceve. itij haci dç;: he<lien dag cie dcn.
ciç:rbusseii niet gelloord, &lucien de Ger:tenaren nreester.
i:iir' ,tan de sta,j. .&taar claar zag cle knaap ,vJuchLe

lingen. \,itrder haci. ze oolr i:emerki en lcwarn ook ci,.
straat op.

-- \X/af nieuws 7 vraeg 0tterave.
*- De Gentenaren zijn versialiel en kuilren ook ge

looo*n, seiden de vleichtcnde bc_,eren" tr: lli.i".r.,ijol-
riiërs etr rie Fic;eriiiôrs stekcu de hoeven in lirand en
r ooven 'v,rat zii hunnen. \&'r j gaan n:ra_r ûent.

ilicarcliërs \!are:n Frar:ische soldaien uit de larrcl -

streek van Picarcl:le riie c,*,r fieiel c.[en her:t,opi die;rc]cn
e,i-l voorai hoopt.r:n -r+el le icriirne:i plundei:nr.r"

De Iamiiie Ciiei-a-,,e hc<;,rcie met schrik tlit nieurç.;
t n wa-i zotl ç-; rnot lÏ/ali.er Seiieur..cl zijn ? Weldr;,
rrokken cie Gentsche strijder.s voorbij. $/at een wan_
rrde I Dan r.oigde e,l:n :tldeeiiilg ven het ges.chui

Een rnoeiiige b,ancle r.,;lr.i ach{_ honclerd burgers hier-
clen el.e BorrrË,oncliijrç [,:{ell,.}lrjr "r(x.} lLet. $eschut te:
redcien. Err ock or:r G*nt clen iiji Le rjerren:zi;h voor
rie verdedlgin;j rn te riehien. Eindelijl., !r.,,".a.rn ook dic:
l,enCe [,c Ga'er aan, \llal ler (][terave 

',!ia.$ 
rèr bij en hij

i.vrain mef oorn S,nei,ssgcnn: paa_r de looerderij, X,y/ai
\r,'areil allen blijde ciie geliefcl?l r;eeï te zien.

-* Vader en n:c,eies, ga n-rel ons rîee na;ri- Gent, zcil,VaXfer ria de besr.cetini{.

hoeve verlaten !

-*" 1? *_



- 
De Picardiërs zi,in aan het rooven en aan het

branden, En ik zaS Langen Toon bij hen. Ik heb nop,

l,ijlen naar hem geschoten maar kon hem niet treifen
Toon zal de r,voeste soldaten het eerst naar hier bren
gen. O, vader, overal za{en we vlammen, te Eine, te
Nederzv,'alm en nu zijn de woeste soldaten reeds te
SynSem bezig.
We zullen het huisraad op de wagens laden en het vet:

dri jven,

En boer C)tlerave begreep dat hij den raad moest
tolÉien, arrdere boereir vluchten ook. De Gentenaren
\i/aren te Ouclenaarde voor de overmacht moeten wij'
ken.

'a. Tflas clonl;er tcen de 61roep te Meirelbeke arn.
l"n'am, dicirt bii Gent. Otlerave zocht een schuilplaats
c:p cen hr:i;c. Dc ...rhterhoecle van het le$er, de achl
hondercl 14evers, dic ,c1cri terugtocht hadden verde-
clig1cl, lcga:cien t:j eerl molen, Sneyssoone en \X/altt,r
vocgden zich bij hen.

I{ier zou':lerr de dapperen noS eens den vijand af
v'achlen on de sta-d le bescherrnen als herToit Filip"
(iert rvilde innemen,

Simon r'iin{ 's rnorfens al r,roeÉ riaar elen nrolen orrr

$Taltcr en Sneirl:ao;ic ic i:croeken. Er was hier veel
vo':r i:cri '": :ierr. Boeren waren schansen aan het Sra-
vcn elr '..^*ir.:rrrer aa-rclen ..vallcn op.

Eensklaps klonken kre len. Onverwachts rvas de
vijand d,aar. Zeker had hii in clen nacht gemarcheerd
en zich dan in de boschjes schuil gehouden. De Gcrl

__18--

.. ..i
ienaretr grepen naar de wapens, Êen vlaag piilen suis-

oe. En dadeliik waren er dooden en liewonden. Dit
alles ging zoo geweldig.snel, dat Simon Otterave eerst
als vermomd stond. Maar dan liep hii den rnolenwal
cp, En daar stond hij te beven van ontzetting. Nu zag

hij wat oorlog was. Hij hoorde gekerm, geschrei, woest
geschreeuw. Boven de strijders rees een vlag : Oom
Sneyssoone stak den standaard op. En Simon hoord,:
hem roepen.

- Voor Gent... op voor Gent !

Maar de Gentenaren werden overrompeld. Simcn
scheen als verlamd. Hii had willen vluchten rnaar
r,iist niet waarheen. Overal rond den molen werd er
gevochten. Plots zag Simon zijn qom. Picardiërs wil-
clen den standaard grijpen. Met de eene hand droei;
hij het vaandel en met de andere zwaalde hij ee::
zwaarcl. Hij was al gewond. Simon zag het bloed
langs zijn gelaat stroomen. Eensklaps voelde dr:
knaap hevige woede, Hij bemerkte een piek naast een
gevallen sirijder. Hij wilde zijn oom helpen en sloeg
en stak in den hoop vijanden.

-- Voor Gent ! riep Sneyssoone.
. Hij zonk op de knieën verzwakt door het bloed-

verlies Nog weerde hij een Picardiër af. Hij kreeg
een stoot en zonk op zii.

- Oorn ! giide Simon. Ha, blijf van mijn oom !

schreeuwde hij tot een kloeken krijgsman en hij duw
cle hem den piek in de borst, De Bourgondiër tuimelde
neer' 
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-* Gent I

Het v;as iiet iaaiste vroorcl vair Sneyssûone' lleir sol'

cenier mcest zljrr hand oE*u't:iugen on: hei vaandel

te bemaci:lLigen' Iiiil,t'on v,'i1"-ie Llern in 'rolie <11'iîi it'

.liji. I'iaar hij voel cie zicir cer:skia,tls n:ee sieiiren'

V'luchien klorrk het.
'i i#as'fualter. Elocit lctreurde ziin $eschettrdtr

irieecleren. Ile g,:ooie irrc*r ilaci Sirnun $ezi-en err rrc-'i;

i.era weg van ierr v;al. liij slo:$ li'-:3 i{rir; vier Bour-

lir,rnriiërs ireer ei! irrcr:g zoo .,?it Ltiil\.reÉ.

-- \Wc inoeten rra.rier *iL troecter hclpen, zei ÇValter

liijgenci. iîiei is atle:, verioi"en, de vija.nd is ie nrachti$

Vacler en ltrr:eiler Tu i'.ls+-ors en !nqrr:i. {-ionda, o,,ja
lrLr dacht;:irnc-rri aan h.:n. Ze',t{iren orriç ii'L g,evaar. $fal '

ler cernerkte e:in laniiiie.
-- Tlhiciiieu iriep irij. tr)e vijanc{ is meestei'te &le'

reii:elie. V'r/e irunnen nieLs moevoererr.
De 'Jlie:-a'ic'l irio::s:':rli L'.ei, 'iee acllci:iaien, rvant 'L

ginf nu onr liel 1,,:ven. ,{e sireklen door l-ecieber$.
--- Goncia is iiiet llij or;s i kieeù nloecler eenskiaps

O, waar kan zij zrjn 'i
liaar ,:r l'v'as [ec:r tijd oni haar Le zcek-e:c. Uitgepul:

l,n,'amier: de .,'lnchLeijnSen ln d.i: s{.acj.

De sii'ijciei:u sio:liieq cp cle wallerr der .tacl en dc
lianorrnen slorrdel gcreeci cn ie schiei.e*, l{er:r:i Fi-
iips zelf bevc'nd z'r.çhtr: Lr:deb,erg. iiij cXur'{c{e echter de
stad rriet aarrrrailen,

__20-:
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- We zullen die oproerlin$en lrithongeren, z'ei

hij. Geen enkele boer rnag nog levensniddeien naar

Gent brenSen. En van hongier moeten cle Genleniira'i
om $enade srneeken.

Filips keerde mel ziit ieger tot Gaver tetu$.
Otterave was met zijn gezin naar het huis van ziir:

zuster, de vrouw van Sneyssoone gegaan' I{ii brachi e,

het treurig nieurvs, In den narniddag haalden Watrter'

cn Simon het liik van deri c{apperen '.raandeldrager'
s'Avonds lag Simon cp eefi rtairas te weenen, Moe-'

cter knielcle bij hent neder.
-- lWat is er mijn iongen ? vroef ze Iee,J,er.

-- O, het was zoo wreecl I kreunde Simr.rn, Aatr
clen molen... dai vechten. ". arl dat bloetl... cie dewon-
cien, die zoo schreiden, en... de clooden. En onze gce

de oorn is doocl. En waar is tante Goncla ?

- We zallen bidclen c{at God haar be schermt.
Vr<.ruw Otterave hield Sinons hand vast. Zoo viirr

ct,e krraap in slaap,
Den volgenden ciag in den namiddaS versçheel

tenslrlaps iante Goncla. Ze haà wel gedacht haar fa-
rnilie in Snevssoone's huis te vinden.

*- Waar zijt ge g;eweesi ? vroeg moecler.

-- Naar Gaver, antwoordde Gonc{a.

- 
Maar waarom ?

Ik weet het niet... Maar ik kon niet in huis, Alle-
rnaal vuur en vlammen.,. En een $roote rnan stond c.,

leeliik te vioeken << De Otterave's zijn gevlucht en ik



ir^d, t" *"iii*n .'*rmoord"t' >'' Ja, àat zei hij en toen

hep ik ',veÉ,..
-- D"t was l,ange Toon, sprak vader' De schelm

lieeft wraak willen nemen' Onze schoone hoeve is af '

(ebrand !

_- I-aat ons God danken dat we hiitiids Sevluch'

ziin, sprak rnoeder vroom. $ilaren 'we $eblevent wc

haclden allen het leven verloren'
Zoo waren deze boerenlieden inwoners van Genl

geworden.

TII,

Hertog Fiiips had zich te Dendermonde $evesti$d'

?ijn troepen waren tond Gent en beletten dat er le

"ensmidclelen 
naar Gent werden $evoerd'

De hertog zellliel strooptochten houden in het Land

r,an Vaas. De Gentenaren kre$en uil cleze streek veei

eten. Ze wierpen verschansin$en op in het Land vac
tù(/aas, om Bourgondiërs te$en te houden' Filips lici
de verschansingien aanvailen en v,oa werd er voortdu-

rend gevochten.

Sneyssoone was plechtig begraven' Ieder te Geni

sprak met veel lof over den held. En dikwijls l<watnert

vreemdelingen met zijn weclulve en de Otterave's pra-

ten. Men sprak dan natuurliik over den strif cl.

- De troepen vau den herto$ komen altiid zoo n-
_22* l

verwachts uit Dendermonden zei zekere.n avt,nd een

der bezoekers, Hadden we daar maar fre5pieders o:n

ons te waarschurven !

- O, rna.gi ik dat doen ? vroeg Simon eenshlitps

- Jon{en zwijg I gebood vader. C'e zii', npg €€D

kind,
** Maar Simon heeft bij Meirelbeke moedig ge-

streden, vader, merkte lùi/alter op.

- Wel, hernam de burger, een jongien zou juist bri
zoo'n werkje goede diensten bewijzen. Hij kan veei
gemalikelijker de stad in en uit, dan een 6iroot nrensct^

- 
Ik zou mel Simon mee gaan naar Dendermonde

err henr helpen, zeiV/alter.

-- En ik stuur mijn Ctto ook, beloofde de Gentschtr
burger, die Mariinsen heette.

-- En wat zou dan het werk van de jongens zijn ?
'vroeg moeder Otterave.

-- Wt 1, te Dendermonde op de beweging van dc
Bourgondische troepen letten, antwoordde Marijnsen
Âls die de stad verlaten voor een strooptocht, moefen
ze eerst verzamelen., dat c{uurt een tijdje, En intus-
schen trekken de ionplens heen en ze waarschuwen
onze vrienden in Waasland.

--- Wel, dan mag Simon van mij gaan, hernarrr
vrouw Otterave" Als Simon zoo kan meehelpen onr
boeren in het Land van Waas te beschermen te6len roo-
vers, vind ik het een schonne taak voor lrem, Ieder
moet nu zijn plicht doen. En zoo het noodig is zullen
cie vrouwen ook op de wallen striiden.
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Als moeder het Soed vindt, geef ik ook mijn toe-
sternmingi, sprak vader,

Den ';olgenden daS reeds namen Simon en Valter
irrnig alscheid van hun ouders en zusters. Tante Gon-
ia was onrustig. Plots greep ze Simon bij den arm...
En weer zei ze, als vroe$er eens,

-- Niet op den toren 6!aan... hier blijven..'
-- Gonda doe niet zoo dwaas, hernam vader.
ïilalter en Simon haalden Otto Marijnsen af en

gedrieën trokkgn ze welgemoed de stad uit. Ze hadden
c,en brief van Otto's vader voor een Gentschen hoofd-
iuan, die bij Lokeren in den schans lag.

Na vier uur gaans kwarner, ze daar aan. De hoofd-
rnân la.s den brief.

--* Ge zijt wal<kete knapen dat ge ons zoo wilt hei-
1'et, zei hij en {aarne neem ik uwe diensten aan. Ilr
zaL eenige manrlell zelLen aan den dijk van Zele. Als
ge rnerkt dat de troepen van den hertog ons willen
aanvallen, gaat ge het aan die mannen melden... En
eij waarschuwen ons. Dan moet {e niet ver loopen,

Alles werd nog eens goed overlegd en Walter, Otto
cn Sirnon irokken na een flink maal met drie Gente-
riâri€n verder. 7e za{en dan het puin van Zele, dat ook
al cloor de Bourgondiërs afgebrand was,

Aan den Zeelschen dijk bii de Schelde groeiden
r.eel wijmen en rieten.

- Hier rcaken we ons een hutje en daar houden we
c,rrs goed verborpien, zei een der Gentenaren. Ge weet

-?4_ -25-

ian wnar ge ons vinden kunt, als Se nieuws hebt. Maar
rret welk teeken waarschuwt ge ons ?

- 
O, antwoordde Sirnon, ik kan kraaien zoo goecl

,k ""tt 
haan... hoor maar !

En allen moesten lachen om het meesterlijk nage-
Lootst kukeluku...

- 
Als we dat hooren komen we uit ons riet, zei ec'n

Gentenaar. 
.\Vel 

laat het ons den hertog afleeren in
het S7aasland te stroopen.

Valter had uit de schans een kor{ met een oude
hen, en wat eieren mee$enomen. En nu zouhij als ee''l
boer die handel wilde drijven, Dendermonde binnen
gaan, En dan moest het lijken of de broertjes eerri
rnee moehten naar de stad.

Het drietal wandelde voort. Ze staplen op den clif k
en zaSen van den overkant de stad liggen.

- !7e zrllen telkens de Schelde over moeten nret
onze boodschappen, zei \ff/alter, nu we moeten zien hoe
rue handelen.

Ze Sinpen over de versterkte brug, die de hertoEi over
cle rivier had laten leggen.. T/alter fluisterde wat. Err
r:.u deed Otto en Simon oi ze malkaar plaagden. En
teen ze bij den schildwacht aankwamen riep Walter
alsof hij erg boos was tot de knapen :

*- \ekels, ge zult nooit rneer mogen mee gaan. Ge
Lunt uw manieren nog niet houden...

- Jongens, zijn jongens zei d.e soldenier, die
een Vlaming bleek, maar zooals er noÉ waren den her



toÉ diende. Wel, boertje, vroeÉl iri;, iaten de Gentc.
r.aren u no$ wat, om hier te komen verkoopen ?

- Niet veel... En ik bliif bij een moei in de stad,
want te lande deugt het niet voor ons. Mag ik door ?

---. Ja...
Zoo geraakte het drietal te Dendermonde binnen'Marijnsen, Otto's vader had een adres opgelleven van

een kennis, die zeker ook niet den herto$ genegen
zou ziin.

Na eeniS zoeken vond \tValter cle aangiedrride wo
r.ing. Hij klopte aan. Een ionkman deeci open.

- Woont hier Lievens den klokkengiet er ? vroeg
Walter, Ik zou hem willen spreken.

-- .Ia, wenscht gij vader te spreken ?

- Als het kan !

- Kom binnen.
\)/alter en de knapen werden in een kamer gelaten

tln weldra verscheen een kloeke man, met een open,
eerlijk gelaat.

*--' Meester Lievens, we komen u de groeten bren
gen van Marijnsen, den lakenhanclelaar uit G"nt. W"
konren vandaar, zei V/ alLer,

-- En ge waa6it u dan binnen Dendermonde. Ge
weet toch dat de hertog hier is ?
Even aarzelde T7alter. Maar hii had vertrouwen in denI)endermondschen klokkengieter en vertelde hemronduit, waarom hii hier *"i d" knapen *"r. 

--
* Ei zoo, hernam Lievens en hii krabbelde eensachter ziin oor. Dat is een stout ,trrt. En ;rl;r.i;;;
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Marijnsen zendt daa.rvoor zijn eigien zoon. Ja, de Gen'
tenaren hebben veel voor de vrijheid over. En weet ge

wat, ik doe mee ! De woeste vreemdelingen hebben te
Zele miin broer en zijn vrouw vermoord..' En ik ber
t,liide dat ik ook iets voor Gent kan doen, al zit de

herto$ in onze Eioede stede. Ge bliift hier wonen eri

we werkeu sarnen,
Dat was voor Walter, Otto en Simon een verblit-

ciend nieuws. Ze maakten kennis met de vrou\ry van

Lieverrs en met Gerard, den eenigen zoon.
Nog veel moest er gesproken worden. i{aar den

tweeden avond al begon het werk. Gerard, de zoon
van den klokkenSieter, kwam uit de stad en wist te
verteiien dat de Picardiërs een strooptocht moesten
doen in den nacht. Ze spraken er over in de herbergen.

-* Nu de vrienden van het Waasland gewâar-
schuwd, zei Lievens.

Hij had reeds veel {ere$eld. En rveldra ging hij mel.
Valter, Otto en Simon naar een stil plaatsje der
ir,'allen. Daar was een verlaten hof. En Lievens hail
er 's avonds te voren een bootje gebracht. Dit wercl
riu van tusschen struiken op den wal gesleurd en mei
twee touwen in den gracht neer gelal.en, Simon kreeB
cian eerst een koord om het liif. En Lievens en 'Walter

lieten hem zaklçen. De knaap hield zich met zijn voe.
ten van de vestingsmuur af, om zich niet te schranr.
men. Hii kwam zoo in het bootje terecht en maakte
l,et touw los, Vervolgens was het de beurt aan Otto
cm naar beneden te zinken. Simon die dikwijls op de*z',t *



Scheicle bii Gaver gevërren had, nam de riemen en
siil roeide hij. De vestinggracht kwam in de Scheldc
uit en Sirnon brachi het lichte schuitje over de riyier
Ilaar iroisl*en de knar:en het vaartuigie half op den
slijl'erigen oever zoodat het niet weÉidrijven kon.

--- I{u c{en dijk Ian6is, zei Simon.
't Gaat hest, hé ?

'.- .ii.,. ". .Mi jnTreer Liev'.:ns Lreefi alles {link geregelctr
ile jon5iens zeltcn het c'll e.en loopen. En algauvr wa-

r{:?1 ze op hel a{gesproken punt.
Iïicr is het, zei Simon ik zie irei aan deze dr.ie

i'i.irltitetr .

-- "Ja, kraai nir nra;tr.
Ïin het kulreluku bralç cier siiitr:" Heni$e oogenblikk,:rr

leter v;ai:en ctre G.anicnare;r cja;rr nit hun rietenhrrtje.
lreel tijd'on: Le "irralen was er niet. Sirnon en Ottcr

vertelcTen dat de manrlen van clen herto$ straks naar
Y/aasland k u,arnen

'-- Dan zuTlen we ze dicht l:ij de brug opwachterr,
lerzekercle een c.[er Genienaren. Tilij haasten ons naar
da scha.ns"

Otto en Simon konden nu terugi keeren. Ze moesten
wat zoeken eer ze hun hoot vonclen langs den don_
Leren oqver, Maar verheugd roeiden ze dan teru$ over
cie Schelde. Aan de vestingrnuur was het weer zoe.
l,.en, doeh de jonSens geraakten in de {racht.

I-ievens en \X/alter hadden geduidig al dien tilcl
gewacht" Koorden werden neer gelaten en aan hel.
bootje bevestisd, dan daalden de touwen voor de kna"
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pen" tr)eze werd*n c;rsi ogrgeliesclxcri, Eu "uervolgens

lrokken 'rii/altçi" çir L,ieveirs iiei. suhuiijc- oinhoog. Z'c

iro,orcl.en dat ftlies wei geiuki wa$ a&n den overirant.
J.let hir:otje vrÊrd. ;ri cien lLoi verstopt e'n het. viertai
s.!ocp ievreclen rraar huis.

Ilen voigeuc.ieri irtcr$eri:ld .i,ie1-,err <ir Ficarcliëi:$ kwaa, j

r.,rrd,. ^i:e irar'iuieil vai: cirçlil '"rp bilii fr::i.rocp'i. i,'ia*r nau-
i',ç'li;ji.:l wâ.1'rril ,iri i-!v-Lri- ii*: i,.;r,ig c;i ::c r'yeiù?fl zoû .fei

i:eslooirL rlucr ele.. ijeiii.enar*,ir iaï ",,e hai:i ,:çer l.lr;'ii in
cie sieic Lgrt,g 'z ltir-:-iii.ir:*.

Lieo*llli e:* etit't :1:tlli'r ij:r ',.i icttrir;';r iariiicir i);.:rdail

,. 1k;lnr" r-,t: :-i:it.gl; Lriiii ir::;,,;'ii.,iiirrgsi,.!.,,e ',,i;,.r:i'i, i.,l',r; vitl
,,taar-'i *e,,,;ii.,i1 ç11:r [;reIii.,,]il:i-ii.r".;::;i-.,;ii.ii;d c;r'u'ie,:;.,.,ni1
i:ll'-:Srn z* iie i'r'ri'.rpt:.ii '"i'.\..,, i.il:il i:ir:'it.;i.i i.,oiilf 

"

li'iiipu ,i:.t:, ,i:r:;li i:.a',,.i,,...'..:ti t- r'e.t qii- e; t,e:l'aacl i:r

l,+i rFr:1 irar i"lla: liei"cl ;,;cci.r.:n r1p ç]2 S,ciletr,ie ur'.:.ie,;

lrr:,ele n;ichieir r,lor"
i.du ',rre*i lk .[re i .'r.;;;l:;l';, ::ci i*'levens. ii* ]r,;.ir luisi

irc;:i; niLn cie içir;ill.tii r.rir rl":r tc-reil cn i:,ezr.i. çleii sleti-
ici van {.[e li.:irriniieIr:, Ail; ;le u-'.:.rl;,en ',,:,rn E]err llr:rioq
r...1' op uitga;u, :i.lilLr:ti wil t:r,t; rlç:o 'ir,r-e:r içei ei:l: iichtjr;
'seiileû nalar cle -irri*:irri*:li. lJa Geni.e*:r-r,ei':l in he.l riei
rncsle:r dur, aiç het 'loni,.m .,vordt SoeC op den loren
iettcn.

Het r,vas een nieu..{' en r+tcrrimoedig plan Eii ljiarro;i
cl;''lht aan cie verrnaring van i.ante ûonria. lT;ei o.: ir.;r
.ir;re,r Éa.:,ii i'riai..,^ i-rii ?:i:,:r r,,.,il op: deir ir:;:::n da.r,n en

;:ii.. vuet lc v.orizc.tcn

' )il



. 
Nu moesten eerst de mannen in het riet $ewaar-

schuwd worden. Maar die schuiten op de Schelde I

- Ik waag het toch over te varen' zei Simon'
' \Talter ver{ezelde hem nu' Gerard Lievens, die ook

sterk was, zou helpen bii het aflaten en 't ophalen van

cle bespieders en de boo|. Op een donkeren avond

roaagden de gebroeders Otterave de reis' Veilig kwa-

rrefi z.e over. En ze spraken met de Gentenaren over

r-ien toren. l)an keerden ze terug. Zacht toeiden ze.

çver cle Schelde. Plots botsten ze teSen een ander
sehuit. Een lantaarn werd opgeheven door solclaten
n,an den hertog.

-- Ha ! de verraders ! klonk het"We hebben ze.

Maar Walter weifelde niet. Met ziin riem sloeg hi;
clen soldenier die de lantaarn droeg zoo geweldig, dai
rle kerel over boord trrimelde en met het licht in het

water verdween. Plof . '. een tweede klap, En Simor

f;a{ een derde.. " Fiet hoot je cler Bourgondiërs scliorn'
melde geweldig en de twee mailnen, die nog bij bezin-
ning! waren, gilden van an6ist.

-- Roeien zoo hard ge kr.1pl, zei Walter tot ziin
broeder.

Hun schuitje lvas weg in het duister en kwam veilig
rn de gracht. En Lievens en zijn zoon hielpen de dap-

Ë,eren naar boven. Ze hadden het gerucht gehoord en

'$'aren zeer ongerust Seweest. De boot werd verborgen.
7'e k<tn nog te pas kornen.

Den volgenden dag liet de hertogi bekend maken,
dat er verraders in en uit de stad kwamen. Hii beloot

*30*

d" **n goeien prijs voor hun vangst. Maar ', ouo.rri',

ieidde Lievens, Otto en Simon op den toren. De jon-

g.ens voelden zich toch vreemd te moede tussctren die
lclokken. Ze zouden nu hier bliiven, dag en nacht en

om beurten a{wisselen met Gerard en Walter. Lievens

had een kruik bier en broo<l met kaas meegienomen'

Voor een der klokgaten moest. 's avonds een bran-
ctende lantaarn gebonden worden, als de troepen varr

clen hertog iets van zin waren. Uit de stad kon men dal
licht niet zien, maar wel van de overziide,

Kijk mor{en tegen een uur ol zes naar beneden, r,ei

I-,ievens. Als ge morfen om een uur, of zes lùfralter .rf

Gerard met een pakje onder clen arm, door de stad
ziet stappen, weet ge dat ge seinen moet.

En nu deden de brespieders hun r,verk. En het gin1.l

l,est. De hertog was woedend over al dien tegenslag
in Waasland.

Watrter en Gerard wisselden Otto en Simon af.
Zekeren daç1 was het weer cle beurt aan de jong-

sten. Simon had eenigen tijci op straat geloerd.

- Langie Toon I zei hii verschrikt.
Hii had den verrader op straat gezien en vertelde

'ran hem aarr Otto. En nu be$reep hif dat hij oi ziir,
l,roet zieh bij clage niet in de stad mochten begeven.

's Avonds kwam Lievens op den toren met brood el
bier, Hij praatte wat met de knapen. Eensklaps hoor.
Cen ze gerucht,

-. Er komt volk nfrar boven, zei de klokkengieter,

*-3t*



* Wrz zijn verradei-1, iiprafu $jrnon die aan I'oon
ciacht, horrd u ruan cl*n klepel l';lst ç,n trek ulc/ beener
z.oc'veej rnoSelijir in.

't W-aren }3our6londiiirs r-iie den loren onderzochten.
La.nge'[oon lva,s hun komen nr,eid,:n, dat van uit \Vaas;-
larectr sorns eeir l{cht o'rerd gezicn op den tc'ren. }1ij
wilde zijn .Iuciasp,enning velclienen.

Lievens werd verrasL en vas| gegrepen, I-ïii be-
lçeerc{e dat hij vç':r i{e L;lok}ren hier rq,as" M"aar c{e sol-
cieniers leiclclen herci mer:. 7,e :,,a{^c:n de jonf,ens niet,
Ze l,cer<{en Ï-ie..rens mee, .A-agsiig lv;l.e}iitten de knap,en,
niaar het btreei loen slil. <1 We ner:::ien r*'eÉl geraX(en >).

;rei Simon. ûeluk,lcig v'.;as fiet tcrendeurtje open. De
jongiens siroedden zi*h naar: cle wnning van clen kioli-
1.:nriieier. il{':r'roulr' tr-,ievenl, Gerard en Walter ver
ilafiren ve::sehri.kt hei niei-rws. < Vertraa.t de s1ad, >> zei
Tnç:r/rûl-rw tot het d.rieia3. liiialter Sinion en Ctio decic,r
ciif met het bootje. En in het vol6lend boekie verteller:
v,e hun verdere trotgevatrlen.

Ook Gerarci Lievens lverriL ;r.angehcad-en en nieL ziit,,
.'ader op hevei van Filips onthoofcl.

ÏiTNDE


