


Vierde druk Nr. 79 A. HA,NS.

DE UERRASSITû VfiT llUDEilAARDE

I.

In een klein huisje, dat bij de stadswallen van
Oudenaarde stond, zat een vrouw van ongeveer
veertig jaar... Het was avond en bij het lictrt van
een larnpje telde zij geld.

Er werd geklopt.. . De vrou"w schoof haastig de
muntstukken in de lade. Dan opende ze de deur.

- 
Goeden avond, Joke... groette een man, die

binnentrad.

- Hu, Staf... zijt gij hetl

- Zooals ge ziet, nicht...
De man liet zich op een stoel vallen.

- Hoe gaat hetl vroeg hij.

- 
Tamelijk, kozijn.

- Ge doet toch goede za,ken. Ik weet, dat er
veel soldeniers ko,men orn uw kruiden. En ik zal
er u nog meer zenden.

Joke was een gemeene bedriegs ter. Ze verkocht
aan de soldaten een aftre,ks,el van planten uit het
bosch. Fn ze maal<te die snullen wijs, dat ze dit
aftre'ksel in water moesten koken. Ai, z" dan van
dit water dronken, zo'uden ze in den oorlog niet
gekwetst kunnen worden.
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Die soldaten geloofden dit. Men leefde in l'383,
en toen waren zeifs de geleerden bijgeloovig.
Zou een soldenier het dus niet zijn...

En de oorlog woedcie. De graaf van Vlaanderen,
Lodewijk van Male, .regeerde onreclhtvaardig. De
Vlamingen stonden tegen hern o'p. Vooral Gent
gaf daarin het voorbeeld.

De graaf had hulp gevraa,gd aan den koning
van Frankriji<, die met een macËrtig leger kwam.
Hij versi'oeg de Vlamingen bij West-Roosebeke.
De ruwaard, Filips van Artevelde, sneuvelde daar.
Maar Gent gaf niet toe, en zelte den srtrijd voort
onder leiding van Frans Ackerman ( I ).

Alzoo heerschte de oorlog en menige soldaat te
Oudenaarde meende zich nu onkwetsbaar te ma-
ken door de kruiden van Joke, die daarmee veel
geld verdiende.

De man, die nu bij haar zat, en een neef van
Joke was, heette Staf Blaere. Maar men noe,mde
hem meestal den Mol, omdat hij di;kwijls als spion
over den grond en door de struiken kroop.

De Mol was een veraclhtelij,ke kerel. Hii spande
met de vrienden van den graaf mee en orn- geld,

(t) Zie onze werkjes; De Jon{en van West-Roose-
belce, De Boschkerels, Leeuwtie van Damme, De Veer-
man van 't Zwin. Maar wie deze niel heell gelezen,
kan toch heel goed dit verhaal volgen.
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trachlte hij aanhan,ger's van Ackerman aan de
Franschen of de ridders over te leveren.
, H.t waren dus wel twee deugnieten, die in dit

huisje samen waren.

- Joke, ik kom u een dienst vragen, zei d,e

Mol. Luisteï eens goed. Ik weet dat een bedeiaar
soms door de vest in en uit de stad gaat, 's nachts
nâ-tuurlijk... En dat gebemrt hier bij uw huis... Ge
moet van nacht de wacht houden... Be,merkt ge
den vent, volg hem, zonder dat Frij ftret weet en
zie, waarheen hij zich begeeft. Onthoud de plaats.
En morgen komt ge het mij zeggen in het Steen
van mijnheer van Donk.

- 
Maar een heelen nÂoht uit bed blijven, dat

is niet aangenaam, bromde de vrouw. Waarom
let ge zelf niet op?

- 
Orndat ilc ander wer'k heb... Misschien moet

ik ooù< de stad uit. Doe uw best... en ge krijgt
een flinke belooning.

-:- l![33y wie is Cie bedelaar dan)

- 
Dat juist moet ik weten. I'k houd hem voor

een Gents,chen muiteï, een Kaproen., zoo'n naloo-
per'van Ackerman. En blijkt het en knippen we
hem, dan is het een goede vangst, Jolre. Ge krijgt
de helft van het loon.

-- \[6a1]ijk ]. . .

- J., beste nich't... En ze zullen mij een goe-
de som betalen. Ik kon nu wel dadelijË ,r.., d"
overheid gegaan zijn, om het te vertellen, maar
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dan houden soldeniers hem aan en krijg ik geen

duit. Ik sta mijn buitenkansje niet af, verzekerde
de slechte kerel. Dus, ik rel<en o'p u, mijn lieve
nicht...

- 
Maar waarom denkt ge, dat de man langs

hier kornt?... De vesten ziin zeer Lang, merkte

Joke op.
Ôm'dat er hier een ondiepe plaats is. Ik heb

dien bedelaar al sedert gisteren in het oog. Hij was
aan de poort, hij bezocht jonkwouw Isolda van
Huizen, een juffer, die altijd 't kleine vollc voor-
s'preekt, hij bekeek de hoofidwacht, als wilde hii
weten, hoeveel soldeniers er daar waïdn. Kortom,
ik heb wantrouwen.

- 
En weet ge dat hij in en uit de stad gaat)

- 
Vandaag zag ik hern niet meer en ik ver-

moed dus dat de vent ibuiten Oud,enaarde is. Hij is
een boodschapper voor vrienden van Ackerman.
Het zal wel zo,o uitkomen. En wilt ge rne helpen?

Joke stemde toe. De Mol gaf nog eenige onder-
richtingen en vertrok dan...

- 
Dus ik moet v66r het achterraampje op den

loer liggen, mom'pelde Joke. Nee'n, plezierig is het
niet. Maar ik kan er wart mee verdienen, en voor
geld doet men veel.

Ze nam een stoel en plaatste zich nu bij het
raampje; het was vrij donker dezen avond, doch
een gedaante zou ze wel bem,erken, als die in de
nabijheid kwam.
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Ëen aanhanger van Frans Ac[rerman waagde

zich in deze dagen beter niet bij de poort, als trij
in of uit de stad wilde, want Oudenaarde was be-

zet door de Fransche soldaten. En de Leliaarts, de

wienden van den graaf en vleiers van den Fran-
schen koning, hadden er de waoht.

Er waren onder het volk genoeg lie'den' die
Aclr,erman zouden steunen en deze bezetting haat-
ten, rnaar zij mochten zich niet roeren. Velen die
zich tegen den graaf vetzetten, waren wreed ter
dood gebracht.

Een bode van Ackerman moest dus wel trach-
ten door de vesten en over de wallen te sluipen,
als hij te Oudenaarde wilde zijn.

- 
Mijn kozijn kan ziclh leelijk vergissen, dacht

Joke. En toch, hij is siuw. Nu, we zulllen de o'ogen
open houden. Ik mag niet indutten. Laat ik aan
mijn geliefde geld denken, dan blijf ik wel warkher.

II.

Bij Syngem, op den weg van Gen't naar Ouden-
aarde, stapte een ruiter van zijn ros v6ôr de groote
helberg <<DeZwaan >>. Een knecht kwam haastig
toegeloopen.

- 
Goeden avond, mijnheer van Elsbehe,

groette hij. Moet ik uvr'paard stallen.

- 
Neen, bind het vast. trk ga maar even binnen
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cvm een be'ker te ledigen en iets aan den waard te
Vïagen.

De jonge edelman trad in de ruime gelagl<amer,
die toch rnaar zuinig verlicht werd d'oor een eeni.
ge lamp. Er bevonden zich enkel'e boeren, die den
bezoeker ondendanig groetten.

In den hoek zat een bedelaar een stuk brood te
verobberen bij een kroes bier. Hij s'cLreen zich van
het gezelschap niets aan te trekken"

D.g, mijnheer Zeger van Elsbeke, zei de
baas. 'Waarmee kan ik u dienen?

- 
Dug...du,g... spotte de edelman.

- 
Ik bedoel goeden avond...

- J", het is al vrij laat... en bedien rne dus
maar eens rap van een be'ker goeden wijn.

De herbergier voldeed aan dit verzoek, en zei:

- 
Inderdaad, het is vrij laat, maar ik zie, dat

gij geen vrees hebt, jonker. De meier van Dikhele,
Jansonne, ,laat anders veel van zich spreken. Hij
zamelt overal leven,smiddelen in voor Gent en hij
doet het op hardhandige wijze. Als een boer on.
willig is, krijgt hij ,klap,pen, die klinken als een
klok.

'- D,aarvan lveet ik mee te spreken, riep een
der landhouwers. Gisteren kwam die vent op mijn
hof om graan. Ik zei dat ik niets verkocht. De
meier van Dikkele hetaalt wel... rnaar o'nder de
markt. En bovendien heLben de heeren van Ou-
denaarde streng verbod gegeven, iets voor Gent
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af te staan. Maar jansonne liet m" de handen,op
,den ru,g binden. Met een paar duwen in den rug
joeg hij mij naar de schuur. Daar ibedreigde hij mij
met een dorschvlege'I. Toen moest ik mijn knech)
ten roepen. Jansonn e zou me anders zeker dood
geslagen hebben.

- 
Maar wie zit,ten er orp het,kasteel Zonnelare

o,p een ho,eve zijn en zag dat er volk naar het
bij Gaver? vroeg van Elsibeke. Ik moes:t ginder

,n"Ï"tlt"Ë"rrrr"tuo" verhleef nu en dan Jonrr-
, lrouw Magda, antwoordde de waand. Men zegt,
dat zij nu te Gent is. En hebt g,ij vol,h gezien,
ionker l

.- Veel, veel t

Daar begrijp ik niets va,n, Zonnelâre is al-
tijd zeer verlaten...

- 
Dan is het er nie,t pluis, beweerde Zeger van

Elsheke. 'lVie weei, nestàlen de Genrtenaren er niet
om iets tegen onze schepen of zelfs tegen Ouden-
aarde uit te haien. I[< zal dat eens g.,ln, in de stad
gaan vertellen.

- 
Ge heht gelijl<, jonl<er, vleide e waard.

Anders krijgen we nog meer las,t van al die op
roerkraaiers.

- 
Waaro,m verdedigt ge u zelf niet tegen zao,n

meier van Dikfi<ele en ander ges,puis ? vioeg vart
{l.sbeke Gij lieden zijt veel tË bà"g. tt ,"iJ n""i
alleen en 't is al avond, Als ge ,ootr, *rrit", 
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ieelijk gezicht toont, loopt hij al weg. 't is nog niet
eens noodig den degen te tre,kken.

- 
Maar hier in de streek zijn er andere, zoo

van de soort van Zw,arten Diederik, vezel(erde
de boer.

Zwafte Diederilc was een bondgenoot van Frans
Ackerman, en hij had reeds veel van zich doen
sprelren. ., Zijn naam we'lcte ontzag. Men wist, dat
hij uit het woud van Eename a$ko,mstig was en
nu en dan in het gewest vertoefde.

- 
l.oTatte Diederik, herhaalde van Elsheke

veracftrtelij"k. Een lompe bezembinderl Hij heeft
menigen edelman aangehouden en dien zijn beuro
doen afgeven.

- J., hij eischte dan tol en dat was voor den
oorlog van Ac'i<erman, vertelde een der boeren.
Hij moet dat gedaan heibben hij Eekloo in de
wouden.

Maar van mij zou hij geen duit krijgen...
Zoo laf. ware ik niet! snoefde van Elsbefi<e. Neen,
geen duit gaf ik hem.

- 
En ik heb er geen, en mij zullen ze geen tol

vragen, sprak de bedelaar, die uit zijn hoek was
opgesrtaan. Baas, -r"rysl'gde,hij, als ik kan, zal ik u
beloo'nen vooï uw stuk brood en kroes bier.

De man draalde wat aan de deur.

- 
\[a61o,m zijn kerels als Zwarte Diederik en

Jansonne zoo driest? lhernam van Elsbeke. Omdat
ze weten dat gij hen vreest. Mij zullen ze niet hin-

I

deren. Ze begrijpen, dat Zeger van Elsbdke zich
nooit de wet laat stellen ! Voor gee'n enkelen Ka-
proen ga ik uit den weg. Ik heb er al menigeen
nagezeten! Men zegt, dat er veel schuilen in het
woud van Eename. Ha, dat rnen mij een hoopje
soldeniers geve en ik kuisch het hosc[r. Maar nu
kan ilc het niet doen... de prelaat der abdij is er
meester.

Van Elsbeike ledi'gde zijn herker en betaa'lrde. Hij
keek de boeren aan, als orm hen te vrargen of ze
zijn dapperheid niet bewonderden. Maar de man-
nen schenen allen plorts dorst te heibben, want ale
op een kommrando namen ze een slok bier. De
bedelaar was verdwenen.

- 
Nu rijd ik naar cle stad en vraag om een

afdeeling wapenknechte,n, vervol'gde Zeger van
Elsbeke. Dan gaan we het kasteel Zonnelare eens
schoon maken. Ja, het moeten Gentenaars zijn,
die daar nestelen. 'Welnu, ik noodig u reeds uit,
binnen en,kele dagen naar Ou'denaarde te komen
zien, hoe die harde ko.p,pen over het schavot rol-
Ien. En ook op Janssonne en Zwarten Diederik wil
ik eens letiten. Ik bevrijd u van die roovers.

- 
Kondt ge ons deze weldaad bewijzen ! sprak

de boer, die den meier van Dilrkele [rad lêeren
!<ennen.

- 
Ik beloof het u, vriend...

Van Elsbeke groette en vertrok. Hij besteeg zijn
paard maar vergat den stalihnecht een fooi te
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geven. De jonge edelman draafde Freen. Weldra
moest hij zijn vaart verminderen, want de weg
was daar slecht. Plots sprong van achter ".t boo-
een jonge man te voors"hifn. Hij va,tte *,an Elu-
beke's paard bij den reugel.

me dan gaan, "*""kt. de jonker, dit nu niet zoo
dapper was als in de herberg.

- 
Uw beurs is te mager om den strijd van

Frans Ackerman te s,teunen. Ik weet, dat gij nog
âr,mer zijt dan de bedelaar die u zoo ev'en hoorde
snoeven. Die bedelaar ben ik, maar z'onder mantel.
En ii< raad u aan zeer gewillig te zijn, anders loopt
het slecht met u af. Ik bren,g u in het woud.

- 
In 't lb,osch v4n,Eename? vroeg van Elsheke

sidderend.

- J., bij de lbezemb-inders. Ge wiltt [ret woud
imrners kuischen. I\<., Zwarte Diederik, geef u
daartoe verlof, en de prelaat der a'bdij zal het wel
goed vinden.

- 
Maar ik meende dat nietl hermde van EIs-

beke. O, laat mij ga,an.

- 
Om in de stad te vertellen, dat onze vrien-

den op Gaver zijn.

- 
Ik zal niets ze ,gen, mijnheer Diederik.

- 
Houd rnij voor geen onnoozelaar... En nu

bahbelen we niet ianger. S'tap op...
Bevend gehoorzaamde de jonge edelman. Die-

derik bond hem de handen op den rug. Van Els-
beke bood niet den rninsten tegenstand. De vriend
van Ackerman steeg dan te paard en liet zijn
gevangene naast zich stappen en sloeg een ver-
laten binnenweg in.
' 'ln een hut van het woud zaten eenige mannen
bij het schijnsel van een roetkaars. Ze waren allen

-il

De ruiter slaal<te een gil van schrik.

- Wat wilt ge? vroeg hij.

- Ge zult me yelrgen! Lionik het antwoord.

- Vriend, ik zal u mijn geld geven, en laat
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beriembinders, die in 't ibosch werk vonden, onder
het vreedzarim bestuur van den prelaat ( 1 ).

Ze sp,raken weinig en schenen meest in gedach-
ten verdiept. Plots werd er gel<lopt.

- 
Dai zal Diederilc zijn, zei een der mannen

en hij opende de deur.
Het was Diederik, maar hij duwde iemand v66r

zich binnen.

- 
Goeden avond, groette hij. Ge ziet, dat ik

gezelscha,p helb... Dit is mijnheer Zeger van Els-
beke, die'gaarne alle vrij,heids,mannen uit het woud
naar Ouden'aarde zo,u wil,len jagen al,s proo,i voor
den beul.

De bezemLrinders keken den jonker grimmig
-aan. Van 'Elsù:eke was doodsbleeil<.

Neen, neen, kermde hij. I'l< zou u nooit
kwaad doen. Ik wil ook een vriend van Acker-

(1) VroeÉer was er te Eename een abdij, door Sraaf
Boudewijn van Vlaanderen gesticht in de iaren dui-
zend, De gebouwen waren door prachtige hoven om-
ringd. Eename werd een lvelvarende plaats met een
fiink bezochte haven aan de Schelde. De foor, die onder
bescherming van den prelaat der abdij stond, en op
Sint Lau,reinsdag werd gehouden, lokte veel vo,lk, Van
die foor heeft rnen nu nog het << Feest van Eename >

wer. Tn 1797 verkochten de Fransche republrkeinc'n
de abdijgebouwen, Deze werden algebroken Enkele
deelen bestaan nog in hulzen,
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man zijn... Ih houd veel van de Gentenaren...
Diederik vet'telde wat er in de herherg voorviel.

- 
Maâr ik zei dat alleen, orn eens- te hooren

wat de boeren zouden anrtwo'orden; ik meende het
niet,'loog de jonker.

- 
Onze held heeft bemerù<t, dat er vol[< op het

kasteel van Gaver is, herna'm Diederik. En hij zou
dit te Oudenaarde willen gaan vertellen. Maar hij
vermoedde niet, dat Diederik, die daar als bedelaar
zat, hem beluisterde. En natuurlijk heh i'k het man-
neke belet, ons te Oudenaarde te gaan verraden.
Hij snoefde wel dat een Katproen reeds wegliep,
wanneer Zegefije dien eens kwaad aankee,k, maar
naar mij blikte de dappere poeslief.

- 
Wat gaan \^/e met hem doen? vroeg een der

bezembinders.
..- O, dood me niet! smeekte van Elsbeke wee-

nend. Ilc wil uw bondgenoot zijn...

- 
Wel, we zullen eens hooren, of het waar is,

hernam Zwarten Diederilc. Ik moet u het een an
ander vragen over Oudenaarde. Ik ben wel in de
etad geweest, maar er zijn nog enke,le punten,
waarover ik inlichtingen begeer. Lieg on,s niet
voor, want dat merrk ik toch en dan zou ik u het
leven niet kunnen sohenken.

Zeger van Elsbei<e vertelde gewillig alles wat
deze medewerkers van Ackerman vroe,gen. Dan
brachten ze den gevangene naar een kelder, die
niet ver van daar lag en diende tot bergplaats van
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allerlei *.ti<tuig.n voor de hou,thakkers der 
"Mii.Van Elsbeke werd nu in dien kelder opgeslote'{.

Hij lag vastgebonden aan een haak in den murir
en de deur werd buiten stevig voorzien. Een dèr
mannen haalde een jonl<man, die dan nog als wâ-
ker in de bu,urt bleef.

Diederik en de bezembinders kee,rden in de hut
terug.

- 
Vtiunden, zei de eers,te, van Elsbek- h".d

goed gezien... i rze vrienden ziin reeds te Gavér,
en ,straks volger €r meer. Tegr,r lr::dd.rnac:lrt ko-
men ze hier in kleine groepen. En clan treiiken we
naar Oudenaarde. Binnen de stad hebhen we fJin-
ke rnedewerkers die ons verwacùrten. De beùél-
hehlber der soidenierç, mijnheer van Leeuwergem,
heef,t Oudenaarde verlaten. Zijn luitenant, Floris
van Heule moet hem vervangen. Maar die zit
elken avond;bij de wijnkan. Onze'kansen zijn dus
goed. Gel'urkkig he,b ik van Elsibe'ke lrunnen belet-
ten te Oudenaarde'Leliaarts op hun hoede te etel-
len. Dat bewijst, hoe voorzichtig we moeten ziin.
Vo,or ik van Elsbeke aanhield, kon ik nog een jon-
gen naar Gaver zenden. Hij zal daar aan onze
makkers ze:ggen d,at ze geen onibekende rneer mo-
gen doorlaten in de ricFrting van Oudenaarde.

Ackerm,an, de ruwaard of hoofdman der Gen-
tenaren, had besloten Oudenaarde te veroveren.
Dat was van groot ibelang voor zijn stad. Zoo z.ou-
den de Gentenaren meester zijn van de'Scùrelde
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en. de saheepvaart. Ën ze ko'nden levensmiddelen

doen aanvoeren uit het Zuiden over het water en

handel drijven.
Maar. Oudenaarde was sterk lbezet dpol Fran-

sdhe.soldenier,s en edelen, die me't den graaf mee-

spanden.- 
Daarorq wilde Aclcerman list getbruilcen en

Zwafte Diederik had een verrassing der veste
voorbereid. Als bedel,aar verrnomrd, was hij in de

stad geslopen. Daar had hij met kennissen gespro-
ken, die bereid waren hem te hel'pen. Vanavond
zou de aanval gebeuren.

Diederik. en de bezemhinders, die als gids zou-
den dienen voor de Gentenaren, ko'utten over hun
plan. Zoo verliep eenigen tijd...

'Weer werd er gelclopt. Diederik open'de de deur.
Ackerman stond 'daar, hier geleid 'door Geert Raas,
oolc een bezemibinder, die al vroeger Fret woud had
moeten verlaten, omdat hij de Gentenaren goed
gezind was. Ook een knaap vergezelde de ruw-
aard. Hij werd Leeuwtje van Damme genoemd,
om'dat hij zich zoo flink ge'dragen had toen de
ruwaard die stad veroverde."De bezembinders begroet,ten Ackerman eer-
biedig.

- 
Dus alles is hier gereed? vroeg de hoofd-

man.

-'J., 
antwoordde Diederik. De gidsen wach-
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ten reeds. De ladders zijn gernaaht en liggen
klaar. De vrienden in de stad zijn vaardig. Een
sterke afdeeling bevindt zich in den hof der wo-
ning van jon!<vrouw van Huizen en verbeidt het
sein. Anderen houden zich gereed op anderd
punten.

- 
En mijn mannen komen in groepjes... De

boschkerels, die ge gestuurd Frebt, leiden ze langs
binnenwegen herwaarts... Als ze te Oudenaarde
to,ch maar niets bemerken !

- 
Dat had weinig gescheeld, hernam Zwarte

Diederik, en hij vertelde, hoe hij Zeger van Els-
beke aanhield en opsloot.

De ruwaard prees hem om zijn goede zorgen.
Diederik en Ackerman gingen buiten zien. De

Gentenaren kwamen in kleine ibenden aan en
vertrouwden uit de om'geving sloten zich bij hen
samen. Eindelijl< kon men in de ric[rting van
Oudenaarde trekken. Het was een stout stuk dat
men waagde.

III.

Joke zat nog altijd v66r het achterraam. Ze
verveelde zich gauw.

- 
Dat ik intusschen wat kru'iden haalde, dacht

ze. Aan de vest groeien er genoeg. En de domme
soldeniers weten toch niet of die van daar komen
of uit het woud. De dwaaskoppen slikken alles,.-16-

wat ilc geef, e* onkwetsbaar te blijven' Ja, ik zal
wat gras plukken i zoo kan ik morgen van dien
nieuwen rommel klaar maken. Komt de bedelaar,
dan zie ik hem van zelf.

De vro'uw ging naar buiten en besteeg den wal.
Ze hoog zich om kruiden te verzemelen, toen een
verdacht gel'uid haar aandacht wekte.

- 
Dat zal de bedelaar zijn, mo,mpelde ze, en

keek op.
Maar daar in de uitgedroogde gracht weme'lden

vele gedaanten. En Joke onderseheidde nu, dat ze
bezig waren lad'ders tegen den waimuur te zetten.

- 
Het zijn Gentenaren, die willen binnen

dringen, dacht Joke verschrikt.
Ze spoedde zich heen. Naar haar neef ',kon ze

nu niet gaan. De Mol was misschien buiten de
stad. Maar dichtbij stond de Baarpoort. En ze zou
de waclrt verwittigen. Die [<on dan alarm slaan.
F.n Joke lie,p haastig heen.

In het wachthuis waren eenige boldaten aan het
iohbelen. Men kon het zien, dat de bevelheb,ber
der stad atwezlgwas. De mannen nannen hun taak
niet zwaar op. Ze hadden bier laten halen €î wa-
ren reeds beschonken.

Plots stond Joke daar. Ze was stil binnen geko-
men... De mannen, over hun,teerlin'gen getbogen,
zagen haar nog niet...

- 
Gij speelt en de vijand is v66r de rnuren,

zei de.vrouw eensklaps.

-17-
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- 
Wat wil die oude fee[<s) riep er een. 't Is

zel<er een tooverkol...

- 
Ik zeg !, dat de Gentenaren aan de vesten

zijn en de muren belclimmen, hernam Jo'ke'

- 
Dat wijf is gekl schree'uwde een der spelers.

Wat raast ze daar over die verwenscht,e Gente-
naren ?

--: Ik herhaal dat ze in de sta'd dringen. Ik zag
ze achter Maagdendale hun ladders plaatsen.

De soldaten lachten luid.

- 
Meetje, kom ons toch uw zotte droornen

niet vertellen, klonk het.

- 
Ik herken die hedriegs,ter, zei een soldaat.

Ze heeft me een middel verkocht, waardoor ik niet
gekwetst zou kunnen worden en gisteren in het
gevecht met l-ahiberdaan, kreeg ik een messteek in
den arm dat ik wel een beiker hloed verloor. Ha,
d'ievegge, nu zult ge mijn geld teruggeven...

De dronken kerel waggelde naar Joke toe, die
nu bevrees'd werd en haastig de vlucht narn.

De soldeniers ke,ken elkaar eens aan. Ze lachten,
om die boodschap over de Gentenaren. Deze zou-
den wel koest in hun stad hlijven. Ze konden zich
niet meer ïoeïen en men zo,u hen weldra in hun
nest zelf gaan aanvallen.

- Kom, we spelen voort! [rlonk het.

- 
Wel ja, die zottin heeft zeker koeien in de

meerschen voor Gentenaaïs geftrouden...
Door de poortwacht werd geen a,larm gegeven,
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Ên toch etond Aoi<erman rnet vier honderd uit'
g"k;r"t dappere mannen vô6r Ou'denaarde'
- 

Zesttg hi"ttutt had hij met zich rneegenomen

naar de"uitgedroogde vest acfrrter-'t klooster van

ifn""gJ""aui". Di""l.rik geleidd-e b*P"' Ladders

*"td-"r, tegen den rnuur ges'teld' Ackerman steeg

het eerst t-uu, bo.r.rr. Op den top wachtrte hij eveqr'

Àli; ;"" daar binnen stil. De ruwaard bemerkte

de wegsluipende Joke niet.

- 
V"ljt mij, sprak hij rnet doffe stem'

En de zestig onter"chtokken Kaproenen dron-

gen binnen. Atles ging goed...

IV.

ln een de,ftig huis van Oudenaarde sdheen alles

in de diepste **t ...En to'ch, daartbinnen waakte
ù"n... Op ha.t kamer zat een jonkvrouw"' Het
rvas IsoldÀ van Huize n. Ze behoorde tot den adei'

Maar ze erkende dat het volk een recFrtvaardigen
strijd voerde en wiide dien steunen. O, ze werkte
g..rrr" mede om Oudenaarde van Leliaarts te be-

vrijden...

- 
Nu is het oogenblik daar.'., rnompelde de

jonkvrouw.
Ze knielde even neer op haar bidstoel en deed

een l(ort gdbed. Dan verliet ze haar kamer en door
een gang kwam ze op een galerij boven een bijge-
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bouw, waarvan ze de straat kon overzien, voor
zoover de duisternis dit toeliet.

In spanning wachtte ze. Ja, ze wist, dat Acker-
man met zijn Gentenaren zou binnen dringen...
En ze luisterde nu, scherp.

Plots zag ze gedaanten. Een trdeine bende na-
derde.,. Isoida boog zich verder voorover...

Een man kwam onder de galerij; Lret war
Zwarte Diederik.

- 
Oudenaarde! riep hij op gedempten toon.

- 
Aan ons, antwoordde de jonkvrouw.

Haastig verdween ze, en snel daalde ze de trap
af .. . Ze opend,e de achterdeur, die op den hof uit.
gaf. Hier stond een knecht, die op de hoogte was
van Ackerman's plan.

- 
Haal de makl<ers, gebood Isolda.

De man rende verder in den tuin. Wel honderd
kerels kwamen nu aangetreden... 't 'Waren 

am-
bachtslieden uit Oudenaarde zeLf. Ze waren inge-
licht geworden en wilden gaarne tot de bevrijding
van hun stacl inedewerken. Door de ho,fpoorl haà
Is,olda's knecht hen in rien hof gelaten. Nu uchr"-
den ze door de gang 

-der 
*oning en langs de

voordeur sloten ze zich bij Ackerrnan en Diederilc
en de andere strijders aan.

- 
Vooruit, de zege is aan ons ! rie,p Ackerman.

Gewonnen stad!
En allen herhaalden, den kreet: << Gewonnen

etad >>.
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Isolda boog zich voorover (blz. 20) '
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lntussciren was Simon Braem, deken der Gent-
,sche wollewevers met de overige mannen, die op

de ladders over de muren gekl'om'men waren' naar

J. Buurpoort gel'oopen. De spelers in het wacht-
huis weiden overvallen. Te laat begreper. ze eens-

klaps dat de vrouw de waarheid ùrad gezed'
fo"h had er een kor'te strijd plaats' Maar Braem

kon de poort openen en nu rulkte het grootste deel

van Acl<erman's troePen binnen.

. - 
Ç,s\,\tsnnen stad ! kl'onk het in de hoofdstra-

ten en op de markt.
D.,rr"r, en vensters werden geopend. De inwo-

ners, in hun slaap gestoord, vroegen angstig wat
er toch gelbeurde. Maar ze hoorden Èret antwoord
uit de kreten:

- 
Gewonnen stad,! Leve Ackermanl 'Weg met

den graaft Oudenaarde aan den Leeuwt...

-- 
De Gentenaren zijn binnen, zoo liep het

nieuws van huis tot thuis.

Velen uit de burgerij grepen htrn verlborgen wa-
pen. Ha, ze hadden naar dit oogenhlik verlangd
en zouden Ackerrnan hulp bieden.

Floris van Heule, luitenant der stad, die den
afwezigen bevelheibiber, den heer Van Leeuwer-
gem verving, werd haastig gewekt.

- 
De Gentenaren zijn binnengedrongenl riep

zijn dienaar.

- 
Ge laa.git! schreeuwd,e van Heule.

Maar hij hoorde het krijgsgeschreeuw, kleedde
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zich vlug en verzamelde de soldaten, die in en
omtrent de woning warern.

Zekere Frans Crupenninck kwam iblootsvoets
met het vaandel van den graaf aangeloopen.

- 
Leve de graaf ! riep hij.

lEdelen, die tot de Leliaarts behoorden, vereenig-
den zich eveneens om de Gentenaren weerstand
te ibieden..

il-eeuwtje, de schildknaap van Ackerman, was
naas't zijn meester. Om het lijf had hij een leeu-
wenv,lag gebonden. 't 'Was deze, welke hij uit
Damm,e redde, toen de Kaproenen die stad moes-
ten verlaten. De moedige knaap kroo,p tussc[ren
de strijders door, tot vlak ,bij Crupenninc'k, 's gra-
ven standaarddrager. Deze zwaaide met 's prinsen
vaandel. Leeuwtje loerde er op. Plots kon hii er
een slip van ,grijpen en met een wilden rul<,
scheurd,e hij het vaandel aan flarden. Met een deel
ervan keerde hij bij Ackerman terug. Crupenninck
wondde hem in den schouder, maar viel zelf neer,
door het zwaard van Diederik getroffen, die aldus
Leeuwtje't leven redde.

- Wraalc over onzen standaaild!... Leve de
graaf ! tierde Frans van Heule.

'Woedend viel hij Ac.kerman aan, die nu in de
voorste geleden streed... Het was een worsteling
tusschen beide aanvoerders... Maar Kaproenen
drongen nader en van Heule bezweek, viel als een
held. De dood van den l,uitenan,t der stad bracht
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schrik en verwarring bij de soideniets' Ze narnen

de vlucht. De l-eliaarts weken eveneens.

- 
Ç,s\ rennen stad! Gent! Gent! donderde het'

O, men streed met verbittering en wreedheid'
De haat was zoo opgekrc,pi... Gentenaren e:t

Oudenaardsche l(lauwaarts braken de huizen der
graafgezinden,open... En gruwelijk s'trocrn.{e het

bloed...
I7aarom toch oolc handhaafde l-odewijl< v,,r

Male niet rien vrede, door re,cht te verleenen a3n

het vol[<, dat slechts rustigen arbeid vroeg en een

mens,chrn aardig hestaan) Waarom steunden hij en

zijn aanhang de Fransche soldeniers, die het I'/rije

van Brugge, het Meetjesland en andere gewest'en

te vuur en te zwaarcl verwoestten)
Tegen den morgen was Oudenaarde qeheel in

de macftrt van Ackerman. Hel gewonde L.eeuwtje
had de vlag van Damrne op het schepenhuis ge-

hangen. Maar toen was de knaap uitgeprrl Zwarte
Diederil< bracht hem naar de woning van Isol.la
van Huizen, die veei gewonden in haar ;"''rinr liuis
had verzameld...

Zoo werà Oudenaarde gewonnen. En het bezit
der stad was van groot gewi'cht voor Gent.

Joke ha zic[r bij al het rumoer angstig in haar
huisje verborgen. 's Morgens vluchtte ze buiten
Oudenaard e. Ze vreesde voor straf, nu haar be-
drog uitgekomen was, want hoe velen, die traar
kruiden hadden geibruikt, lagen zwaar gewond of
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dood ,r""r. De Mol vertoonde zich natuutiilL ttiet.
Ackerman stelde'rnannen aan om de lij'ken te

begraven. Hij liet de muren in staat van iegenweer
stellen en de poorten en wallen flink bewaken.

De Fransche koning durfde het nu niet aan-
gaan, om Gent te ibeiegeren. De s,tad zou langs
de Schelde van levensmiddelen voorzien worden
en overal aan den stroom was men thans op de
hand van Ackerman

Zelts de waard uit << De Zwaan >> rbij Syngem,
zei dat hij nooit graafgezind was.

Zwarte Diederik ,bevrijclde in den namiddag
Zeger van Elshei<e uit den keider en leidde hem
naar Oudenaarde. Maar hier mocht de jonker vrij
rond loopen... Hij had nu in 't gerheel geen praats
meer...

Ackerman had Gent voor vreeselijke ellende
bewaard. En toen hij met het herstelde Leeuwtje
naast zich zijn intrede hield binnen zijn gehoorte.
stad, werd hij door het volk luid toegejuicht.

EINDE,
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NAAR EENAME.

Na dit verhaal uit vroeger eeuwerl, vertel il< nog
iets uit dezen tijd.

't Was een schoone Au,gustusmorgen. Pieter
en Maria mo,cihten met vader en moeder mee naar
Eena,me. Dat was ruim een uur van [ruis. De fa-
milie ging te voet. De zon sc,heen heerlijk over de
heuvels en dalen.

Vader, moeder, Pieter en Maria volgden rneest-
al smalle wegels door de velden. Dat was aange-
namer dan op de groo'te haan. En vader verze-
kerde, dat het veel fuorter was ook.

'De oogst stond in stuiken op de akkers. En zoo
in de verte was het juist goud dat btronl<. Elders
was het groen en rood en hruin over het land.
Zulk een morgen\Mandeling is aangenaam.

Na eenigen tijd bereikten onze reizigeïs een
heuvelkam.

- 
Kijik, daar v66r ons ligt de Scheldevallei,

zei vader. En aan de overzijde lclimt het land weer.
Een heel eind van hier ziet ge de kerk van Kruis-
ho,utem, Huise, zelfs meer naar links die van
Tiegem en Ansegem. 
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.- En wat ligt Oudenaarde daar sclhoont sprak

moeder.

- Ja... in de diepte, hé) En v66r ons [rebben

w. E"rru*e. We gaan er nu door het loosrch heen'

De farnilie vervolgde den tocht.
' 

- 
Zoudt ge nu kunnen gelooven dat er hier in

de aarde steenkolen zitten? hernam vader'

- 
Echte steenkool? vïoeg Maria.

- Ju, ja, kool voo,r Zwarten Jan, de stoof, die

er van-€ran 't gloeien en 't ronken gaa't. Meer dan

honderd jaar geleden wae er te Eename nog een

ahdij en de prelaat, ie overste, liet de kolen op'
zoeken. Reeds in 17 66 stich'tte men een vereeni-
gi'ng, om d.ie rnijnen te ontginnen. 'Wel een jaar

"""ht 
men de beste plaatsen op. Toen s'taakte men

het werk. Men zegt, dat de kolenbazen uit Hene-
gouwen groote sommen gaven' o'm de nasporin-

len te laten varen. Ze vreesden de rnede'dinging.
Maar anderen ,beweren, dat water den arlbeid te
veel verhinderde. Er zit hier veel water in den
grond. Dat blijkt uit de vele fonteinen. Een laan

in dit,bosch heet nog de Kolenputdree,f.
Vijf en zeventig jaar geleden begon men weer

te boren. Maar er kwa,m dan een ongeluk'kige tiid
voor de nijverheid en alles werd opnieuw stil
gelegd. Of we nog ooit van die kolen zu'llen zien
bovenhalen, weet ik niet.

- 
En waar is die abdij van Eenarne gebl'even?

vroeg Pieter.
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De Fransche repubiilceinen hebben ze in 1797
aangeslagen en verkocht. De gebouwen werden
afgebroken. 't Was de prelaat van de aibdij, die de
groote foore van Eename beschermde. In vroeger
eeuwen kwarnen er veel handelaars heen. En oolc
heel wat twistzoel'ers, gauwd.ieven, dronkaarde
wilden op St-Laureinsdag te Eenarne zijn. De [ree-
ren van Pamel, Eine en Schoorisse hielpen de
orde handhaven.

,> Ju, er werd dikwijls geweldig gevochrten en
't was zelfs de gewoonte dat vechthanen van an-
dere dorpen zeiden: << 

'We zullen tot op het feest
van Eename waclhten, om elkaar eens af te klop-
pen! >> Dwaas, hé)

Zoo sprekenci en luisterend kwamen de feest-
gangers te Eename aan, waar het wemelde van
vo'lk. De foor duurt slechts één dag. Ju, '" na,mid-
da'gs keeren reeds veel rbezoekers huiswaarts.

Men steide veei koeien en paarden te koop.
Voor deze laatste dieren vertoefden er Zigeuners
of Bohemers, di.e in woonwargens reisden.

Fieter en Maria keken vooral naar de kramen,
tenten en naar den paardenmolen. Ze mochten
hierop draaien.

't'W'aren eenige jc'ngens, die den rnolen in gang
staken en hielden. De kinderen kregen ook een'geschenk. Pieter koos een verfdoos uit en Maria
een aantai poijes en schoteltjes.
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Vader kocht voor moeder een peper'koek en
mo'eder voor vader een schoone pijp.

Die kramen stonden op een langwerpig pleln.
Daar wees vader naar een steenen paal,.

- 
Dat is de oude straf- of schandpaal, zei hij.

Vroeger werden de boosdoeneïs eï tegen te kijk of
te pronlc gesteld, som,mi'gen een paar uren, ande-
ren een heelen dag. Menige ruslverstoorder der
oude foor zal wel een onaangenamen tijd aan dien
paal doorgehracht hebben. Maar in die eeuwen
had Eename ook een galg. Eens [rad iemand op
de jaarmarkt te Eename een paard gestolen. Hij
werd veroordeeld om aan de galg ge'Ïrangen te
worden. Hij s,tonrd reeds op de ladder. Toen
smeekte hij om genade. De o'mstanders riepen
ook medelijden voor hem in. De prelaat der ahdij
schonk den dief het leven. De veroordeelde beloof-
de toen een bedevaart te doen naar het Heilig
Bloed te Wilsenaken. Maar nu is het rustig op het
feest, vervolgde vader. En de paal'staat hier alleen
ter herinnering. 't Is gelutkkig een uitzondering,
als de gendarmen nog eens iemand moeten aan-
houden.

In den namiddag keerde de familie terug, tevre-
den over het uitstapl'e.



DIAMANTEN.

Enkele zeer kostbare diamanten bezitten een

eigenaardige geschiedenis, waardoor ze 
- 

en om.

h,ir, *."td. 
- 

over de gansche wereld beroemd
zijn geworden. Een dier schoone diamanten is de.

RlgÀt, of oolc Pitt genoernd.
l" t 702 vonà een slaaf te Golconda in Oost-

Indië dezen steen. Waar hem te veri!:ergen! Moest
iemand hern vinden bij dezen verachten slaaf, hij
zou den diamant natuurlijk geroofd hehlben. Aan
den steen te verhandelen, kon de slâaf in den
eersten tij,d niet den,ken, want'ùrij rnoc[rt zelfs zijn
pla.ntage niet verlaten.

Eindelijk nam hij een Engel'schen matroos in
vertrouwen, en beloofde dezen den diamant, in-
dien de zeeman hem wilde helpen in 't verhrijgen
der vrijheid. Ja, voor de vrijheid wilde de a,rme

neger gaarne genoeg den edel'steen geven'; de vrij-
heid was hem kostlbaarder dan diamant. De ma-
troos gelukte er in te we'ten te ko'rnen, waar de
slaaf zijn schat verd.oken had en lokte den man
mee naar de zeekust. Hij roofde den s'teen en
wierp den ongelukkige in het water.

De schurk verkocùrt den diamant aan den gou-
verneur van het fort S. George, Thomas Pitt, den
grootvader van den heroemden s taatsman'lVilliam
Pitt. Voor 80.000 frank, kocht Philips van Or'
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leans, regent van Franl<rijk, den edelsteen v.n Pitt
en zoo kwam hij in 'tbezit van Lodewijk V.

Het slij'pen van den <<Regent>> duurde twee jaar.
ln 1792, bij de p,lundering van 't koninklijk paieis,
tijdens de geweldige Fransche revolutie, werd de
steen gestolen. Twee jaar nadien vond men hem
terug in de Cha;mps Elysées, daar misschien neer-
geworpen do,or een dief, die den diamant niet
durfide vethandelen, wegens o'pspraak, welke de
roof had verwekt.

De Repu,bliek, die steed,s geld noodig had, ver-
pandde den diamant bij een juwelier te Berlijn.'
Napoleon I loste hem terug en versierde er zijn
degenknop mee. Nu berust de << Regent >> in een
der ,brandikas,ten van het'Louvre te Parijs

De Kohinoor (berg des lichts) is een andere
beroemde diamant, welke aan den vorst van Enge-
land toebehoort. Ofschoon hij reeds in de 14" eeuw
gevonden is, werd hij pas in lB53 geslepen. Van
dezen diamant worden allerlei legenden verteld.

Karel de Stoute bezat een kostharen d,iamant,
den Sancy. Toen deze vorst in den slag hij Nancy
sneuvelde, werd de steen door een Zwitsersch sol-
daat gevonden, die niet vermoedde welk een schat
hij op 'l sls,gveld had opgeraapt. Hij verkocht hem
aan een priester, die hem op zijn beurt velhan-
delde. In l4B9 kwam hij aan koning Antonio van
Portugal; deze had geld,gebrek en verkooht hem
voor 200.000 frank aan een Fransch kooprnan,
uit wiens handen hij overging aan een heÀr van



Sutr"y, naar wie de diamant nu werd genoemd.
De heer van Sancy werd als gezant benoemd

van koning Hendrik IIi, maar de vorst eischte den
steen als pand. Ëen dienaar moest het juweel
overbrengen; hij werd op reis door roovers aan-
gevallen en ernstig gewonrd; om den schat van
zijn meester te redden, slikte de stervende knecht
den diamant in waarvan hij t<ennis gaf aan een
zîjner gezeùlen. Sancy vernam het geibeurde en liet
het lijk van zijn dienaar o'penen; men vond den
diamant in de rnaag.

Het lcleinood kwa,m later in 't bezit der Engel-
sche vorsten, toen in dat der Fransche, verdween
evenals de Regent hij de plundering der Tuileriën,
werd insgelijks teruggevonden en ging dra over
in handen van Napoleon. D'iens familie verkocht
hem voor een spotprijs (24.000 frank) aan den
keizer van Rusland, hij was to,t in I 91 7 in 't bezit
van 't Russisch vorstenhuis.

rEen vorst van Borneo, de Radja van Ma'ttan,
moet een diamant bezitten waarry'oor een En-

gelschrnan eens het volgend aanbod,deed: 500.000
frank, twee voiledig uitgeruste oorlogstroe,pen met
kanonnen en schietvoorraad, en eenige stukken
.schee,psgeschtrt. De Radja weigerde, wan,t naar
zijn meening hezat de diarnant de kracht om aan
't water,'waarin hij ge'dompeld werd, genezende
eigenschap'pen te schenken, en hing bovendien
't gel'uk van zijn geslacht aan 't bezit van dien
steen.


