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DE .iONGEN VAN GAVER

I,
Flertog Filips van BurÉo;rdië voercle oorlogi met Gent
iiat rnoe was zware belastingen voor den vorst op te
bren6ien. En orn Gent uit te hongeren mochten de boe
ren van den hertog 6ieen levensrniddelen méer naar Ce
stad voeren. Filips liet de wegen naar Gent bewaken'
'rlij zell was te Denderrnonde. De Gentenaren krçgerr
veel levensmiddelen uit het Land van Waa.s. En or,.r
hier meester te blijven, stonden Gentsche strijders 'ru

yekere punten van het S7aasland.
Dikwiils zond de hertog troepen uit Dendermonde
crp hen af. De krijg woedde dus in het arm Sewest, cla.l
door geweld veel leed. Maar toch hielpen de boeren
de Gentenaren want ze verfoeiden den ho-rtoÉn die het
volk verdrukte, en nu een belasting op het graan wilrJe
heffen.
't lù(/as een morÉlend toen een iongman en twee kn;".
pen een schans der Gentenaren dicht bij Lokeren narlerden.
-_ Bliift staan ! riep van een eind hun eer: scleild.

wachttoe'
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Dat is Joos Van Dale, zei een der ion$ens'

- Tilaarlijk sprah de oudste,
-En hij riep
:

Joos, ziet ge ons voor roovers van den hertog

-ZeÉ
Ik droom nief, zei hii, gii ziit waarliik miiri
- Walter Atterave, hoe kornt fii van Gaver hier 'l
.rriend
aan,

'uw
broeder Simon is ook bii u...
En
Ze {"aven elkaar de hand.
Wii zijn al een tiid van Gaver vertrokken, omdat- de rnannen van den hertog roofden en plunderden,
spralr T7alter, En pii ziil ook niet meer te Semmer.
zake,

Gaver en Semmerzake zijn twee dorpen ten zuiden
van Gent, dicht bii elkaar. Zoo kenden Joos Van Dale
en $Talter Otterave elkaar zeer Soed.
* Wel, mïin vader is nu smid op het kasteel van
Gaver, en moeder is er ook gaan wonen en ik heb dienst
fenomen bij de Gentenaren, vertelde Joos, Maar wie
is er op uwe hoeve ?
Onze hoeve is plat gebrand, hernarn lValter Ot- en miin ouders en zusters wonen nu bii rnii.r.
terave,
tante Sneyssoone, Ge weet dat miin oorn Sneyssoone
in den striid gevallen is (1),
..* Of ik het weet, 6iesneuvelcl als een held met het
vaandel in de hand. De Gentenaren spreken er nog alle

(t)
ten

>,

Men leze Nr 145

:

< De spionnen op den To-
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dagen van, En is uwe hoeve door de mannûn van deir

bertog verwoest ? vroeg Joos Van Dale'
* Ja. .. ze wetden er gebracht ctroor een verrader
van Gaver, Lan$en Toon, $e kent hern wel,
Is hij een vercaden i riep Joos uit" Ik heb Langen
i'oon hier gisteren nog gezien, T-Iij verkocht eetwa-rea
* Een ellendige schçlm is hij. Wij dienen ook Genl
tiernam Walter. De hertog doet onverwachte stroop
lochten. En Simo,r, Otto en ik waren naar Dendermon.
de geslopen, om cle troepen lra.n ctren hertog te bespie
den.

*

O, zoo kwam het daf wii altiid vr,isten, wânneer
roovers uit Denderrnoncle zouden komen en we ze op
het liif konden vallen, om. ze terug te jagen ! zei Joo.;
van Dale.
*- Juist, wii konden het te Dendermonde merken,

Ce

als de troepen bevel kregen oill naar het Land van
lTaas te gaan, En dan gaven we een sein van den to.
ren met een lichtie. rùfle hadden drie Gentenaren bii de
Schelde, die als 't donker was altijd den toren in 't oog
hielden. En aÏs zehetli,chtzaÉ3n, gingen ze den hoofdman van deze schans waarschuwen.
Ik had alzoo iefs bemerkt, maar kon niet goed
denken,
wat het ziin mocht en dat gii dat gevaarliik

s.tieltie verrichttet
Tfii Sedrieën en noS eenl.ge helpers. En gii hebt
- gisteren
lrier
Lanfen Toan gezien, Eegt ge.

-*

Ja...
\Welnu, dan liep

hii hier als een Judas rond, Hil
!*5*

van den Denderrnonctr
moet op een avond het iicirt
den herto$
bemerkt hebben en is alles aan
.;;;;i;;
faan vertellen,
"*- O, ira, zeinu .Walters ionseren broeder' Sisterer'
Liltt vriend hier en ik'
waren wij op den t"*-, 6til'
beneden keek' zag ""''
Toen ik door een ftf"fti.r naar
's Avonds kwam een bur$er:
Langen 'Ioon op straat]
Pas was
;;;ï;";"t*o,'d" bij ons met broodopen.bier'
toren' De
i;i';;;; "l "' k*u*en mannen den
rnoesten
klok
l,,rrg", zei ons, dat we elk in een S'roote. vast en troliden klepel
klimmen. We hielCen o"u ou"
we ons verduikerl' Maar
[.en de beenen in' Zoo konden
zellde te doen' IIet wa
rle burger was te froot om het
naar boven stantln
,"rr _"îJ"r"r, uu""d"r, hertos die
U*g"t *à' O"' za$en ze niet' Ell
'çn ze namen den
v,,e zijn wat later naar beneclen $e$aan'
\ùflalter' Daar hii
Dat weten *ij-nit't" antwoordde
rt-"'i-ti; onisschien ttog Tlot onschuldig
r.rfti;i"t"i,*u moesten uit ziin huis ver;;;;î;;; worden, *uu'
befon' 1ù(/e woonden bii
.1wiinen, voor het ond*'"o"tt

;;,
---En

gievaren'
we ziin in een boot over de Schelde
?
hebben
:- E" Lange Toon zou tvercadem
hif dt'
dat
Sirnon' Ik weet
Iù{/ie anders t.'ootg
besPiedt'
Gentenaars
* Ios'î vals"haard ! hernam Joos' FIa' als ilr hen'

-î"t eens ontmoette ! antwoordde 'Sflalter' wani
-' maar
kan best {ebeuren'
niet vermoeden
b,ii weef qiets uanî" "i * zal dus
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rrctÉ
.

tiat we ziin

--

varca,a.i uun Den.iermonde kennerl,
Dan zal de schet,m aan een hoogien boorn door eeii

rienstertje van touv,r traar den Dendermondschen torelr
mogen kijken, verzekerde Joos, Wel, Simrrn, gij duri:,
voor een iongen van vijitien'iaar ! Uw vriendie ken
ik niet,
Dat is Otto Marijnsen uit Gent,
-'tValter ze:, dat ze nu niet ianger mochten prateir
maa,r met den hoofdrnan moesten gaan sprehen. Zè
trokken de schans binnen en kwamen algauw bij de'.r
overste. Walter vertelde hier het wedervaren.
.- Gelukkig dat ge nog ontsnapt zijt, sprak dehoofd
rnan, Ge hebt ons flinke ciiensten .bewezen, En waai
zljn d,e mannen die bij de Schelde gepiaatst waren i?
Die ztl.len trachten ook noE! de bespieding! va:r
r.len hertog voort te zetten, antrvoordde Y/all.er, Ze
kennen nu een paar visschers en n:.llen die hun hulg'
vraSen.

Ha, dat is goed, vranfl het.is voor ons een giroot
wat Filips van Bur$ondië rnet zi,itr
't
troepen in schild voert.
T7alter en Simon Ofterave en Otto Marijnsen zou.
':lqn voorloopig in de schans blij',:en, Ze wilden ook
gaarne de Gentenaren helpen, want het verzet van Gent
r.oras toch voor geheei Vlaanderen. Tfalter zau. mee,
strijclen en Simon en Otto konden groote diensten bevtijzen als boodschappers, Maar nu moet het drietei
wat rust nemen. Geen hunner hadt clien nacht Sesla

- te weten
belang

Pen'
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ilen noigenden dag ,""d. hiulpen Walter, Ôtto oii
:^imon versterkingen maken.

't \Waren als kleine forteri

ds Burfondiërs te$en te houden' In den namiddag
za$ Simon. een vtouw naderen, in een zwarten
mantel, Dadelijk herkende hii haar. Toen hii met ziitt
broer en zijn vriendie te Dendermonde bespieder. was
hadden ze gedrietJn bi,i een klokken$ieter Éeweest,
mijnheer Lievens die met ziin zaon Gerard hen hielp
En de vader was op den toren aangehouden $eworden;
Het was zijne vrouw, die nu de schans naderdet &é
zag bleek en rnoesl veel geweend hebben want er w*tren vlekken op haar oogen'
Simon Otterave triep naar haar toe.
goede man en mijn arme Gerard ! sniktc
- Mijn
vrouw Lievens.
I(/at is er gebeurd ? vroeg Simon.
- Van morgen werden ze op de markt onthoofd,
-Vrouw Lievens zonk op een omgehouwen boomstanr
lreer en het weenen belette haar eenigen tiid te spre'
ken, lilflalter en Otto"kwamen ook aanSeloopen en
eenige Gentenaren voegden zich nieuwsgierig bii hen
Simon die de tranen in de oo6ien had, vertelde, wât er
rnet Lievens en zijn zaon te Dendermonde gebeur,l
erm

was,

goede man en miin arme iongen, her
Ge w-irart pas uit miin huis of sol'
daten van den herto{ vielen binnen en namen mij ert
rniin zoon mee. tVe werden voor den hertog Sebracht,
Daar stond mijn man al.

O,

- ze.mijn
*iesti{.
haalde

* Ge hebt van den toren met een licht naar de
Gentenaren geseind, zei een der heeren, die bij clen
hertos was, Ï(/e hebben de lantaarn op den toren 6ie"
vonden. Ook een kruik bier en brood' een bewiis dal
er altijd iemand op den toren bleef.
Miin man zei dat hii elken dag met onzen zoon oil
den toren was om eenige ktrokken te herstellen' Maar
t,ûren hadden bemerkt dat er drie vreemdelin$en bii
cns hadden Sewoond. En een valsche kerel uit onze
r-traat kwam dat vertellen. \S/ii weigerclen te ze$Sert
n'ie er bii ons hadden Sebleven en wâar zii heen wa
ren,

*

Dan zult ge morgen allen sterven, zei de hertog.
We werdeq opSesloten in de gevanSenis iede",
l:fzonderliike, ÉinÉ vrouw Lievens voort, O, wat een
uacht is het gieweest ! En van rnorgend al heel vroeE
kwamen we weer voor de Burgondische heeren, Nog
weigerden wii u te verraden" Soldaten Srepen miil
rnan en zoon vast,
Naar den beul ! riep cle hertoS.
-< Ilc viel op rniin knieên, srneekte orn medelijden.
maar ik zag miin man en Gerarcl weg streuren, Twe*
soldaten brachten mii toen naar de niarkt in het we{;
l'luis, Ze duwclen me voor een raarn... En opeens zag
ik miin man op het schavot feknietrd liggen... De benl
stond er bii met het zwaard in de hand... Ik viel in
bezwiiming van schrik. Toen ik weer bii mijn zinne'i
kwam, zei een soldenier, dat rnijn rnan en zoon al
onthoofd waren en dat ïk buiten de stad zou Seiaagd
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worden, Ze hebben me dan op een kar we$sevoert
c,ver de brug van de Schelde en me aan den overkar'
neer{ezet. En nu ben ik tot hier $esukkeld'
Vrouw Lievens weende nu weer met de handen voot:
het gelaat.
---.- O, waren wij maar nooit hij u fekomen, zei Wal:
ter meeli,jdenc{, Het is al onze schuld !
_- Neen; het is niet uw sehuld, maar die van der'
wreeden hertoS Filips ! riep vr,:uw Lievens qit. \ù/aar'
c'm pleegit hii onrecht ? Mijn rnan kon dat niet dulde,r
en hii heeft de arme boeren van het \)ilaasland en de
Gentenaren willen helpen, Mijn zoon steunde hem. Als
de mannen la| neetzitten, wat moet er van Vlaanderen
geworden ! Maar het is wreed, wat er rne nu over'
li:omt...
I7alter leidde de weduwe naar een hoeve achter cle
schans, De ongelukkige was uitgeput en rnoest rust
hebben.

Simon kon dien avond niet gauw inslapen, al had
hij hard gewerkt. Hii lag stil te weenen orn Miin.
heer Lievens en Gerard, die Waltern Otto en hem zoo
goed geholpen hadden en zao wreecl rnoesten sterven
T.ewilden de eigenlijke bespieders niet verraden. Held
baftis waren ze in den clood gegaan....
Simon voelde zich sornber. Hii had in korten tijd
zoo veel wreecls lueleeid. De orrderliike hoeve was affebrand en hef vee op de vh.rcht verloren geraakt, Simon had ziin oom Snevssoone bii Meirelbeke.zien vallen en toen zelf een Bourgondisch solc{aat gedood, orn
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uijn oom te helpen, En er ia$en daar i-n hEt ronde
de Gentoor""lstervenden en piewond'en' Dan had hij

te
lenaren wilien heipen door een van hun bespieders
nu t"e.rrde hii om Lievens en Gerard en hac'i
"ii".-f"
al
nii in"ig medeiijden uret de arme rveduwe' dle ook
Seen
- huis rneer bezaÏ
D*r, volgenden mor$end rnoesten Otf'o en Simt'rr:
werl
.,r** Lierlns naar Gànt bren6ien' Een huilkar
Als
paard'
het
voerde
infespannen, Sinron Ottenave
goed'
l,..erenzoon kon hif d'at heel
Ûm
Een eind voor Destelber$e vroe$ een oude vrouwtrar1
te mogen mecleriiden. Simon hacl een rnedelijdend
*n hieXd dadelijk stii en hielp het moedertje instap'
had een versletêtr
1:eu. Ze stonci erg "i/oorovsr $eboSen,
irantel en droe$ een kap over het hoofd'
ne rneL tra$e siern' Ih
God zal u- l."eir-ronen,

'ei

- naar Gent.
irioet
maar irchier in cie wijte, want 't is een kou
-Zetu
rie cl-a.g, sprah Sirnon rninzaarn,
5u.:. gii zlit een $oade knaap' Is hij uw zoon
"'
- de oude aan Vrouw Lievens'
-rroeg
__ Ilfssn, maar hij voert rne we{,
Toch een gelukkige rnoeder die zoo een brave'i
- heeft'
ionÉen

Wut maakt ze een spel, orndat ik haar op de kat'

- fltristerde Simon Otto toe. Ze doel of ik ze een
izrat,
Jrak geld gegeven heb,
:

Ze îs zeer dankbaar, antrvoortlde Otto Mariir''

- even zachl'
sen

_.
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"'=' tt su *it irr gernehkeliik door de good'Lrid vla
clieq kleineri voel"rnan, her^nam tle vrouw. Ik heb t"
Gent een dochter wûRên' vervolgcle ee tut vrouw Lic'
vens. En ik {a bij haar tot die wreede oorlo$ uit il
Op mijn dorp was ik niet rneer $erust' Die soldateri
ran den hertoS cloen zoo leelijk.
Vroulv Lievens had te veel verdriet om te praten
En het moederke zwee1, ntr ook. Alleen zei ze no$ af
en toe dat Sirnon een brave jonfen rvas,
Aan cle poort der stad stonden sahildwachten. Si.
n,on hacl een briefken van den hoofdman en mochi
<"adeliik doorrijden.
Nauweliik was cle kar door de poort of het oud moe-

ierke zei

--

de vrorrw om een hoek vertiwijnen. De Lnaap iiep zoÔ
h.ard hij kon, hopeird om den hoek veel bur$ers te be,nurk"rr, die Toon zotden helpen aanhouden'
Maar van achter den muur spron$ Toon weer in d*
rrauwe straat en $af Simon met de vuist een $ewel
I

:

Lieve beste jongen, maf ik er hier af. Ik ben ver'

5!enoe$.

Simon liet de kar stil staan en hielp het vrouwtie bij
tieL uitstappen. lV1aar de kap van haar mantel haperde

,ian de liuif en rchoof achterover en ontblootte het
hoofd. Haastig trok cle vroLlw haar muts terug. en
',erwonderliik vlug v.ripte ee van de kar en snelde eetr
ziistraat in.
Eenige oogenblikken zat Simon als stijf van verbazing,

Lange Toon

! riep hii dan, Houd vast

!

-Hii wierp Otto den toom toe en sprong! ook van de
kar, De ziistraat was ,reer eilg en werd vooral gevormd
door muren die hoven afslo{:en, Simon zaf de vermom
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,.ç..

digen sl.ag op het hoofd, Eenige ooSenblikken laS dc
lrnuup als verdoofc{' Dan kroop hij recht, rnaar hii
roeLcle zieh dluizelig. Hij moest even ta6ien den rnuu''
ierrncr:. De piin in 't hooid beclaarde toch' Toon rvas
r':hter verdwenen.
--- lîen verrader te Gent... en ik bracht hem binnen
rzoo beschuldigde Simon Ofterave zich zell. O, wat
nroet ik doen...
De nauwe straat was verlaten. Vlug keek Simon or.r
den hoek ; daar was een stille buurt en Simon zag c:
riiernand meer.
Teleurgesteld keerde hij naar de kar terugi. Hi j ver
ielde aan Otto en vrouw Lievens wat er gebeurd was.
_. Vertel alles aan vader die zal den verrade:
v''el doen opsporerr, sprak Otto,
Ze reden naar de woningi van Marijnsen, De ouder"s
waren zeer verheugd hrrn zoontje en zijn vriendie weer
..e zien. En dan herkende miinheer Mariinsen vrorvi
J-ievens. Hii was een vriend geweest van den.ktoFi.engieter T ievens.
Welkom te Gent, zei.hi,i,
- Ïk ben hier Coor een treurige gebeurtenis ! kloef
de-weduwe. Mijn man en miin zoon ziin dood,
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I

-'- Wat I riep Marijnsen verschrikt uit. Maar kor::
binnen...

Het paard werd aan een paal gebonden en alle',
traden in huis. En nu was er veel te vertellen over
de bespieding te Dendermonde en den dood van va
der Lieuens en Gerard, Allen hadden de tranen in cier
()ogen.

*-

Gestorven ûrn Gent te helpen en anzen Otto ei,
eijn medewerkers, zei Marijnsen ontroerd.
Zijn vrotw beelde aan de gedachte van het gievan i
rvaarin haar kind had verkeerd.
Sinron dacht luaar aan Langen Toon, die den cloo'
lan Lievens eri zijn zoon op het Seweterr had. \ùflat
Lwam c{e scirelm te Gent doen ? En Sirnon sprak over
den verrader.
Dan moeleri rlre trachten den Judas hier te vin.
- ze.i Ma.rijnsen. Simon 6ia nu eerst naar uw ouders.
rlen,
Die verlangen ook t te zien. En we zullen dan strak;
r1-o slacl doorkmisen in de hoop Toon te ontrnoeten err
bij den nek te Srijpen. taat kar en paard maar staac.
ïlc zal ze naar cen afspannin$ brengen. Ge moo6it vau
derr iroofclman toch wel tot rnor5ien bliiven.
-- We hebben lwee dagien verlof, zei Ofto,
Sirnon spoedde zich naar cle woning van Sneys
soone, waar zijn ouders en zusfers verbleven en oot<
trog een andere tante, Gonda, die elr'eneens $evluchl
wa:.
Onze Simon I riep moeder Otterave uit en ze ortt.
--
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l,
lf'l

$!
"lrt

t
li

helsde haar zoon, maar dadelijk ook vroeg ze naai'
Walter,
-* T/alter is veilig en gezond, zei Simon en Ott r
t,ok.

Hij begroette ziin vader en de anderen en deed
z.iin uerhaal dat ieder diep ontroerde.

dan

Vader Ofterave zou meehelpen om Langen Toon t'.
ontdekken.

Met Marijnsen en Otto gingen ze wat later op wej
Maar hoe ze ook zochten nu en den volgenden dag
îoon werd niet gevonclen.
Sirnon en Otto r.eden naar de schans lerug. En vrou'*
l..ievens bleef bij de fam.ilie Marijnsen.
Toen de ion$ens Gent verlaten hadden, zei Simon :
* Ik wenschte dat we die oude vrouw noS eens za.
Éen,

Lange Toon. hoe kan die vent huichelen I hot
- u giisteren te roernen als een braven iongen,
zàthii
' ' En dan zijn vertelling dat hij bij ziln dochtei

te Gent gingi wonen, omdat de soldaten van den herto$
z:oo

leelijk

deden.

Hoe durfde hij naar Gent rijden op een kar rnet
- voerman !
t als
- O, eerst had hij het niet gezien, clat ik het was
en dan meende hii onkenbaar te ziin; Als hii nu maar
nreer Éeen andere menschen ongelukkig maakt.
De beschrijving van Toon, den verrader, werd op
;rlle schansen bekend gemaakt.

-
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Simon en Otto deden weer nieuw graafwerk. Op
;,.ekeren morgend kwam het niçuws dat de hertog met
;.iin troepen over de Schelde in het Waasland geko
men was.
Otto, gij gaat naar de andere schansen en vraagt
cle strijders hier te komen, zei de hoofdman. Simon, gi;
klimt te paard en roept de boeren op.
> De hertog zal. nu trachten naar Gent op te rukken
T7alter Otterave, gij rijdt ook snel te paard. Spoecl u
naar Gent en breng daar het nieuws
Nog andere boden werden uitgezonden. Simon Ot
terave vervulde trouw zijn plicht. Hij reed van hoeve,
tot hoeve,, van ciorp tot dorp, en roept overal :
* Ten striide ! De Bourgond"iërs vallen in-het Waas
iand en ziin op de baan naar Zele.
iHij reed door Lokeren naar Exaarde en Moerbeke
{ot in het land van Axel en kende geen vermoeienis.
sen. En de boeien grepen hun wapens of rieken, vor.
ken of dorschvle{els.7,e wisien, dat de Bourgondische
:oldaten zouden plunderen, rooven en moorden. Err
ze wilden de Gentenaren helpen om den viiand te veriaÉen.

't $/as al een eind in den middag, toen Sirnon uii

het Noorden terug keerde.

Hii

ontmoette vluchtelinger:

-{ie hem verteldcn dat de soldaten van den hterttg
reeds te Lokeren waren en de Gentenaren voor zich uit
iogSen. Ongerust reed Simon verder en toen hii bii

.-I.6.-

'

Loireren kwam hoorde hii het Eeiuich van Getrtenarçu
en boeren.
Dan is het de overwinning, zei Simon.
-En ia, hij vernam dat de Bourgondische troepe'.
iilinÉs {evlucht waren, De viiand was wel eerst doot'
giedrongen tot in Lokeren en er was gewgldig {evoch
ten rond en zelfs in de leerk en aan de Durme. Maar er
was hulp opgedaagd van boeren en van Gentsche bur^
gers en toen keerden de kansen,
In de volgende dagen rnaakten de Gentenaren weer
rrieuwe versterking en, Ze kapten boomen om en legder
clie op de wegen, orn aan de Burgondische soldaten
het oprukken moeilijker te maken. Hertog Filips was
woedend qver de nederlaag bij Dendermonde. Hii liet
r'og meer troepen komen. En er werd met de Gentenaren gestreden bii Overmeire en Kalken, De Burgorr.
dièl6s staken deze twee dorpen in brand. De Gentenaren moesten zich terug trekken, maar het leger vao'
Filips was door deverliezen ooh zoo verzwakt, dat het
niet verder voorurt durfde en naar Dendermonde weer
keerde, De Gentenaren bezelten nieuwe schansen,
dichter bii de stad. En Otto en Simon hielpen ijverif
rnee 0m versterkinÉen te maken.
Zekeren dag hadden Simon en Otto verlof Seha,l
cm weer eens hun ouders te bezoeken. Ze waren lang
in de stad gebleven en 't donkerde al, tsen ze Gent
verlieten. Ze moestem naar de buurt van Saffelare en
'rerdwaalden toen ze meenden door een bosch hun weS
ie verkorten. Verrnoeid doolden ze voort. Ze ontmoet-

-" t'l *

ten geen levende ziel' De enketre hoeven stonden ver'
iaten,
^- Zoudl ge gelooven dat we buiten de lijn onzer
.'ersterkinÉen zijr, sprak Simon. Daar is een afgebran'
<ie hoeve" Dus zij:, de Bourgondische soldai'en hier $e'
-r)le
moSen wel oppassen dat we niet in handen
weest.
vallen van Bourgondjsche roovers'
-* Laat ons dar, lieo,'e'r terug keeren"' anders lotr'
pen we no$ verder verloren'
Maar nod ',,,rel een uorr doolden de knapen oir$erust"
rond. Plots greeo L-)tio zijn vriend t'ii den arrn'
-- - Dààr ! fluisterde hij bevreesd,
En Simon schrok ootrç. lroor hen reecl iemand in een
iangen mantel... FIei was als een ineenSiedronSen $e'
sialte,
Een spook, zei Otto anf sr;ig" ' Eetl $esneuvelcl''
- rlie geen rus.+. vind en roncl z*,'rerven moet'
ridder
, Sirno4 bekwarn va.n zi.jrr sn:furik"
-_ Ik ilenlc dat het lieei anders is, sorak hij stil
Laat ons dien ruiter voÏ,gen.
O, neen, kreuncle Ctto irna.ar hii durlde ioch nici
achter blijvel, toen Sirnorl t]{.lerave voortschreed.
De iongens volgden den ruiter die oir stap reed err
blijkbaar evenrnin zeker was var. z.iin weg. De tochl
dtiurde wel een hal{ uur. Opeens trok Sirnon ziin
-iriend achteruit.
** Nu luisteren, {ir"risterde hii. Er is claar noi,
iemand,
Ze lielen zich vallen. Sirnon kroop op handen en
--- 18 ---
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r,oeten achter struikgewas toch nog wat verder, B'j
rencï voigde Otto l\tarijrisen hem. Er was wat mâan'
iicht en Siruon aag een kr:ijgsman op clen ruiter- toeI

r

eden.

Eindeiijk gevo'rden, zei de ruiler. Al zutrlen de
mij 'i,vel 1,oor sen f;*est aanzien, en nre iie'
ver ontvl'lchten dan mij aaa te vailen, biiif ik hier toclr
.rt':, li,:, - :noSeiijk, ï{ebi gij rtieuws voor mij ?
--- Ja, zeÉ aàït den herloll ciat hij Gent het best
kan ri.aderen langs het noordenr over Moerbeke e r
Va;iriebeke en cian naar 'i. zuiden. Er is veel volk van
jvlosr-ïieke weggenonieir om de Schelde bij Basel err
l'emsche ie bervalcen. En-tle hertof kan gemakkelijk dc
..ehan; van I',4.oerl::eke nemen en dan doorbreken.
SinrLon rrerstond deze rvoorden zeer duidelijk. En
liei hari" klopte hern tot in Ce keel. Hier stond aan de
icl:,ans iler GenteniiTen eer verradet als schildwacht,
;:r die verir'ader *-r.n 1-o-{? 'loon. Sirnon herkendc
ciuide'lijh zijn stem, I-lij rvist dat veel boeren bij de
Gentenaren Cienst hadden Éienomen. En zoo ook ko"
'tr'oon in de schans
Seraakt zijn, veinzencl de Gentena.r:n te sleunen, uiaar in rvaarheid om verraad te ple
$en. FIa, hij stond op ea:n voorpost om een bespiede.'
"an clen hertog af fe wachten, een kerel, die in ziin
langien rnantel als zoo{enaan:cJ spook andere schil<{içachten vrees moest aanjaSen om te gemak'keliiker
zijn werk te verrichten.
,luist I'o'at ik verrnoed had, dacht Simon, ver,

':..]e:ri.el:i.cir

- over deze ontdekking,
hetrgd
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i)e verrader en de bespieder spraken nog ev€n'
Simon hoorde hoe de ruiter no$ zei I
Hier is uw geld. Ik kom u morgien avond no$

-

wat ge nog moet
De ruiter reed heen.

zeSSen,

doen.
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Simon s Ottp lUUdccr aieh doodsttl Ze bordt.r
ti*t Tooq hct geld teldc,
'** We {aan in de echans, Iluisterde Otterave, Spreck
niet,,. volE mc.
Ze kropen nogi een heel eind over den grond voort
Hn dan zetten zehat op €en loopen.
* Hei daar ! klonk het.
volk I antwoordde Simon,
-r- Goed
Kom dan nader,
De knapen traden voor een anderen schiidwacht, die
Joos Van Dale uit Semmerzake bleek te zijn. Bij heur
waren no$ drie andere mannen, die rond een vuurtje
zaten, Simon vertelde haastig zijn ontdekking.
* Maar verder <lan wij is geen schildwacht meer,
sprak Joos, Toon is daar 6iaan staan om den bespiedet
te ontvangen,
* Dan moeterr wij den schelm dadeliik gievangen
nemen, klonk het,
Ën de drie die bii het vuu5tie zthen, gingen nu met
Simon mee. Ze bemerkten Lange Toon, eni eer deze
goed wist wat er gebeurde, was hii vast 6legrepen.
* Maar mannen, ik ben geen Bourgondischen soldaat, ik dien de Gentenaren, zooals gii ! riep Lange
Toon uit,
* Bekiik mii eens foed, zei Simon Otterave. Nu zit
ge in de val, Toon !
* Ik ken u niet, Ioog de vercader, En in welke val
zit ik ? Van wat beschuldigt ge me ?
Maar men bleef hier niet praten en Toon werd mee
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vçrheide
gesleurd na*, de" hooldrnan' Simon
dervaren,

piin we'

heb nie'
ieu$ens' i:eweerde Joun' Ik
Ge ziel me voorieeR verrnancl ontmoet err keu r-r niet'
i.eerden aan'
. spraK
.--r- oé
)
gezet'
Ik had u daar ioch nlet op post
'Vûaarcrn
gn Uuitln âe schaçs ?
i- oof
-- dman'
"''*'t
wandelde wat rqnd'
lf. kon niet slapen en-fret
gelrtr van zijn verraa.l
-- H";id*tn, nil'nu*{tr{ii kreeS
Xie'c van den ruite'
l.'ii ,i"F,, her"u* SiÂo"'

-* Àlleinaal

En het beulsje n'vereX gevondeir'
gelcl' beweetfi
Ï"":
-* Dat is nrijn eertilX< îer<iiend
hoeve bii .Nevele
mijn
ii<
to*,,
mee$eno"'u,,
lret
heb
}k
dat ik van
;;r;*averlater''bre jon$en iiqgt' atrs hii zg$t"
ben'
Gaver
*
in sen hol onder
Mou, I-ange,Toon weril op$estroten
gesluurd'worden' om daa'
de Srond err za$ilaar Gent
geoorCeelrJ te worden'
"":-r* toolarnan lie[ nu a'an de overstan van het tre$er
den lterto$
r,"eltn, rnet wetrk bericht een trespieder 'Yan
veel volk
naar zi,in heer was' En darlelijk' zond:tnen
we$ te
den
Bour$ondië
r,^ar Màerbeke orn Filips van
vr-

I

rtl

hoeven afb,rancien, Hij trok rnet ziin 1e6!e' ierrrg {.:s:ehen Stekene en de abdii van Baudeloo bii Sinaai {1) '
De'hàrtogiwild,;: toch den, aanval op Moerbeke doen
Maar,Ziin ridders vernamen dat er vrel 6,000 Gentena
ren waren. En ze durfden den sla$ niet aan'
r^
Lan{e Toon vrerctr naar Gen[ gevoerd, En Sirnon en
Otto,r'rioesfen nnee als fetuiSen. De verrader verschee.t
voor de rechters, \Walter en vader Otterave verkiaar
den ob'k:dat' het Toon was die te Gaver had gewoon '1
en daar een'slechten naam !:ezat. De aanval op Moel beke:'be'ùvees duidelijtrc dat Sirnon de waarheid had
yerklaard,
Lange Toon rvercl op de Vrijdagmarkt deleid. Hii
schreddwde' om gen4cle, Een priester zei hern, dat hii
Lievet aan de,eeu",*righei<tr zou denken en God ver$ifferrïs
vragen over zijn zonden. Op het plein s"tond een galÉ.
,.'Veel volk lcvram zien. Onder de galg bekende Lang,;
Toon eindelijk sehuld. Hii durfde toch niet rnet den
leugen op zijn 5leweten de eeuwiglheid in. Hii kree$
no$ wat tiid orn fe bidden. En dan trrnoopte c{e beul
hem aan den gal{. Daar lrenfeitie Toon aan een tou,',^r"
En op ziin boir.st hing een plan& mef het bericht van
r:lin misdaad, ter waarschuviing van alle 'rerraders,

SpêrfÊn.

goed g€hoor{
En ia, het bleek dat Sirnon Otterave
),,d, itunt reeds clen volgenden dag verschu:" lul
en trok h:t
ilnurgorrdisch le$er iii het W;';rsland
kregen zulk
troepen
i{oordwaarts naar &loerbeke' De
een
' onthaal dat z'; afdeinsden'

ïlri^

*r."k liet de *yfrî:n

ornrrek h"'nderc{en

(1) Van deze graote a,bdl.i ziel
en andgre sporen bif Sinaai.
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rnen nog een.hoeve

rv,
Jrn Fox wirt, dat Van der Specten
Het kasteel van Gaver was door de Gcntenaren be'
zet. In een kamertje van het slot bevonden zich op
een avond twee mannen, De eene was Arnold Van der
Speeten, deken der Gentsche metsers, en de andoro
Jan Fox, een Engelsch avonturier, die de Geatenareo
hielp.
De mannen spraken over den toestand, De Bour'
gondische soldaten kwamen het kasteel belegieren.
._ Gaat not goed met den strijd, zei Jan For, in
gebrekkig Vlaamsch, I(lij krijk overal leeliike slaa{
van Filips De Gentenaar heb moeten vluchten bii Rup
pelmonde, bij Nevele... De man van Filips heb Eepak het kasteel van Poucke en Schendelbeek... etr
zii zal ook pak dees kasteel... De Gentenaar zendl
nu not volk genoeg...
Dat is waar ! riep Van der Speeten niidig uit
- mannen spelen den baas in de stad, Ik had opEenige
perhoofdman moeten zijn.,.
Ja, dat is zao... Maar zii heb u Qezend hier orrr
u -kwijt te ziin in de stad, En als gii niet kun houd
,,ie kasteel, zij zul u kap den kop at...
Ze zouden durven...
- De hertog wordt de baas...
-Jan Fox sprak nog eenigen tijd op dien toon voori,
en hitste Van der Speeten op. Plots toonde de EnSelschman een handvol goud...
Dat kun Sii ooh verdien, zeihii,

-
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heerschzuchti{

fuec. En de deken der metsers keek dan ook met sahit

trrende oolieû naar het goud,
Gii kunt kies, zei Fox, De Bourgondiërs pak de
en zii ol den Gentenaar kap u den kop a[...
Liasteel...
gij
Maar als
mee wil gaan met mij... veel goud voor
u... Is dat not beter dan dood?... Ha, denkt gii not,
dat de hoofdmans van Gent veel uit de kas heb ge-

.)

i

cteel ? Iilat zal zii doen als de hertog pak de stad. Zi,
zal vlucht en wel zorg veel goud te heb uit de kas

vân Gent.,.
En zoo bracht Fox Van der Speeten er toe een ver.
rader te worden. Hii zefi. had van een Bourgiondisch
ridder Seld aanvaard, om de Gentenaren door ver.
raad over te leveren.
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rerzwakt, Vele solclaten ziin we$Seloopen' Nu kunt $ii
Filips gevangen nemen,
ùu! één stra$ ! vetzekerd"e Jan Fox' Maar wii
mag niet verlies tijd. Gii rnoet met al uw rnan naal
Gaver en Gent zal vrii ziln I
FÏerri alieen, een vtreei:ndelin$ zou ll]en niet getoofd
hebben, Daarorn hactr de sluwe verrader Van der Speeten orngekocht, eiie het vertrouwen d.er burSers haC'
En he! niêuws vloog door de stad' De groote kiok

i{et was heurig gegteid rond Cient. Si19o en \Vaiter
C)tterave roeiden in een booije ovc.r het onderg.elqopen
[aud. De Gentenaren hadclen dq dljken, doo,egestoken en het wa,ter over de velden gebraehtn in de hoop
zoo den heriog te dwingen rnel zijn leger te,verlr.qful.ien
Ijn het gebeurde zoo scirieiijk dat ffIen menqçhen uit
hun hurizen moest halen.
Simon, tffaher, Joc,s Van Daie en andere lieden uit
cle streeh, wisien waar de boeren der laagst gele$en
ianden stonden en hielpen de boeren en intûongrs,
Vcrmoeid kwaa'nen ze ie Geni teru{. De stad was op
\erzeL bereid" De'strijders stonden op de #atlutt, ''
Het was weer een sornbere nacht geweest, De ogrlog
eluurde nu al zoolailg en werd op de wree{ste Vijzel,
gevoerd. Overal ontnroeLle nien weenende wgdgwçn en,
weezen, Tot ver rond de. stad lag alles verwoest,"En
tinnen Gent waren de levensrniddelen cluur; 'lù(/anneer,
zou de oor"Jogl toch eindigen ?
Plots zagçn de wacirters op de wallen Arnpld,Vaur
cler Speeten, clen deken der rnetsers, voor de poorl
l{ij was daar rnet een Engelschman. Haastig liet men
treiden binnen.
.- \Wat nieuws ? vroeg men, xs het kasteel van'Gaver verloren ?
Neen, antrvoord<tre Van der Speeien. Maar ik,het;
me- van de muren siet "Ian Fox neergelaten,, zworn door
de Srachten en slocp door hef legier van derioher,toÉ,
om hulp te kornen halen, l{u of nooit kunnen,we den
lrertoEi verslaan, Door de over,sdroorning is: aiSn,I .e{er
.

-*

26

l,tormde.

'Ie wapen ! I{aar Gaver I

l*'tonk het"

-De heele stad kwarn in beroerin$.

V/alter en Sirnon werden door al dat Serucht ge
vtekt. Ze lroorclen het nieurvs " Ze wild'en mee" Tante
Gsndâ'kwu* uit haar karnerf ie. Ze deed dikwijls zotr
raar. Met wijde oogen keek z.e de icnô,ens aan'
Niet'naar Gaver, riep ze, Ûo n{et naar Gaver'
1.r111r. . . bloed, Seschreeuw. .. verraad...
Simon schrok van eJie woorden. Tante Lrad al eens
meer de waarheid voorspeld' Maar T7alter lachte er
om,

Alnold Van der Speeten komt zelf om het leÉer,
zet- rn1.
.-- O, Stnol, u weer in gevaar begeven ! kloeg vrour/./
Olterave,
.-_ Moeder, wij kennen daar <!en weg, vre kunnen
g;roote diensten hewijzen, zei ]fillaltrcr'.
..* Dâi is rolaar, hevestifde vader'En rni.in zonen moe
-âl*

ten hun plicht doen. Simon bchoefi daarom niot ia der
slaS te ziin.

Niet naar Gaver ! kreunde tante Gonda nog,
maar de zonen namen innig afscheid en vertrohken'

Veerti{ dtizend bur$ers verlieten Gent, met veel

geschut. Om snetler voort, te rukken moest men vcrschillende weÉen nemen' En ja, Simon en Walter cn
ook Joos Van Dale konden nu Sroote diensten bewii

zen, te meer daar de overstroomin( zeketc banon
versperde ,
Jan Fox en Van der Speeten reden voorop. En bii
Semmerzake zaÉeî ze Simon van Lalain{ met de eerste troepen van den herto$, Jan Fox reed op hem to,r
en zei .
Ik brenÉ u de Gentenaren zooals ik u beloofd
heb. Leid ons bii den herto{, wii ziin ziin dienaren.
En beschaamd toch no$ ging Van der Speeten ziclt
hii den viiand verber{en.
De striid vinÉ aan. De Gentenaren bedrepen dat ze
ellendio verrac{en waren. maar vochten met den moed
der wanhoop.. En ze stoeÉen no{ de Burdondiërs af.
Eensklaps hoorde men een vreeseliike ontploffin(
Een hrandende lont was oD de bushruittonnen te midden der Gentenaren devallen. Mathiis Van den Kerck
hove. bevelhebber van bet deschut, viel stervend neer
maar rien nod waarschuwend :

Vlucht

!

-Een ontzettende

verwarrinf ontstond. De hcrto{ za{
hct, Hii voerde ziintroepen aan.. De Gentenaren wcr.
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den in de Moerassen nabii $emmerzake Eedreven. la
streden tot den dood.
En nog heet die plaats de roode zeet van het vele

bloed dat er stroomde,
De slag was 6ieeindigd, Twintig duizend Gentenaren
waren gesneuveld, Slechts drie honderd gevangen. De
hertog liet deze ophangen...
Simorr Citerave liep v-eenend rond, om ïTalter t:
zoeken. Een soldenier gireep hem vast en zegdo t
* Toon ons den korsten we{ naar Gent.
FIet was al avond. Sirnon be$reep dat het Bour{on.
disch leger in de stad zou gaân moorden en plunde.
ren"

Ik breng de troepen niet naar Gent, dacht hii.
deecl hij of hij gehoorzaamde. Maar hii leid

-Toch

de de voorwacht rond en bracht ze voor het onderge
loopen land. Vlug sprong hij in het water, dook oncler en ontsnapte, klom verder weer op het dro$e en
spoedde zich naar Gen[ om de stad te waarschuwen.
Filips volgde met. zijn troepen de voorwacht.
* \ù(/elhoe ! riep hij uit. Ik gebood dat men mii
lecht naar Gent zou leiden en we staan na heel dier
rnarsch nogi even ver !
Sirnon kwarn te Gent aan.
-- De hertog wil de stad innernen ! riep hii,
De gevlrrchten van Gaver en zelfs de vrouwen warell
'rast beslotert Gent tot het rriterste te verdedigen.
De hertog vernam dit en durfde een langdurig beleg
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niet aan, Hii onderhandelde over den vrede en schonL
een wapenstilstand'
Veel Gentenaren gin$en htrn dooden [e Gaver en
Semnrerzak e zoeken. En in de moeras vonden vader
Otterave en Simon ook lflalter' Hij lag Sesnerrveld
naast Joos Van tr)ale, De lijken werden naar de sta'd
gedragen.

Moeder Otterave was ziek van verdriet,
Maar alle straten weergalmden van {etrrernn en Ée'
ween. Niet een huis schier was zond.er doode" Oolc
çader Marijnsen was gesneuveld.
De "rrede werd gesloten. Het waren ha.rcie voorwaarden voor Gent, dat veel vrijheden verloor" ee i
z,wate troete moest betalen en ze\<ere poorten toernetsen,

Simdn en Otto stondan te Ledeberg, dicht bij de
Sint Lievénspoort, toen Filips daar met zijn leSet
lersch.een.

De hertog reed vooraan op zijn paard, dat

bij

Sem

merzake 6lewnncl was 6feworden.

Twee duizend Getenaren, tien hoofdmannen in hun
hemd en de anderen in rortwkleedii, rnoesten barrevoetc
en blootshoofds v66r Fiiips verschijnen en in het
Fransch zoo had den her:tog gebod"en, ver{iffenis vragen.

Ze deden het om de stad van verwoestiri;{ te vri!
waren,

$fees voortaan goede onderdanen, il: zal ee,i
- en rechtvaardigi heer zijn, sprak Filips.
goed
Simon had tranen van spiit in de oogen,
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Kom, we gaan weS,, zei ilij t"gu.r Otto. Ik kan ,iit
niet langer zien..- Û, die verneclerinli'..
Niet alien onderwierpen zich. Velen verlieten liever
de stad. Tilat trater rvilde ian de Vos, die vroeger een
der hooldmannen was geweesi, een oproer verwek.
hen. Maar hij werd verraden en ter dood gebracirt
door de dienaren van den hertog, En men nagelCe
stukken van zijn lichaam aan de poorten om anderen
r.e waarschuwen,
Gent bleei rusfig. Maar in merrig hart blee{ de houp
op de vroegere vrijheid,
De Otterave's keerden naar Gaver'teruS. Ze water,
rr,u doodarme menschen. Toch namen ze vrorlw Lievens
fitee, .
Tante Gonda had te Oudenaarde een huisie en wat
Frond, Ze verkocht alles en schonk het geld aan Ot
terave om een kleine hoeve te bouwen, Otterave verwisselde eenige akkers voor vee en landbouwwerktuigen" Zoo kon hij op nieuw begiinnen, En Sirnon,e,l zijrl
zusters zouden de cuders flink helpen.
Otto ivlariinsen werd de steun van ziin moeder
Vrouw Sneyssoone werkte voor haar brood.
Zoo moesf iedet' w,:rstelen om. het bestaan, want
de oorlogl had ontzettende schade veroorzaakl.
Vlaanderen heeft in de vorige eerrweà veel o$fers
p.ebracht voor de vriiheid,

EINDE

